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ZAPROSZENIE
NA GMINNĄ WIGILIĘ
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia samorząd naszej gminy organizuje wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. Będzie nam szczególnie miło, jeśli zechcą Państwo przyjąć zaproszenie na spotkanie opłatkowe, które odbędzie
się w niedzielę 18 grudnia o godz. 14.00. Tego dnia
razem z emerytami, rencistami, kombatantami,
radnymi i sołtysami, pracownikami samorządowymi, dyrektorami szkół, strażakami i przyjaciółmi gminy zaśpiewamy kolędy i podzielimy się
opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia.
Wigilia odbędzie się na sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
Jasełka zaprezentują uczniowie Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Choceniu. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy na to spotkanie.
Wstęp wolny.
Czytaj dalej strona 2
Roman Nowakowski - Wójt Gminy
Józef Pawłowski - Przewodniczący Rady Gminy
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AUTOBUSY NA GMINNĄ WIGILIĘ
13.20 do Chocenia.
- ze Śmiłowic (przystanek PKS) 13.25 przez
Szatki 13.30; Skibice 13.33; Wichrowice
13.35; Olganowo 13.40; Krukowo 13.45;
Borzymowice 13.48; Szczytno 13.50; Borzymie 13.55; do Chocenia. Planowany powrót
- wyjazd z Chocenia po godz. 16.00

Na prośbę sołtysów i radnych planowane
jest uruchomienie w dniu 18 grudnia kursów autobusowych. Wyjazd autobusu planowany jest o godz. 12.45 - z Nakonowa
Starego (przy remizie) 12.45 przez Czerniewice (przystanek na przeciwko byłych
zakładów MAT) 12.55; Wilkowiczki 13.00;
Szczutkowo (przy remizie) 13.05; Lutobórz 13.10; Bodzanówek 13.15; Janowo

Zachęcamy do korzystania.

NOWE TARGOWISKO I NOWY MARKET
Obecne usytuowanie targowiska w Choceniu powoduje wiele niebezpieczeństw
zwłaszcza komunikacyjnych. Ponadto
jak to zwykle na targowiskach bywa
wszyscy handlujący chcą mieć swoje
stoiska jak najbliżej ulicy – co nie jest
możliwe.
Powstaje nowe centrum handlowo – usługowe w Choceniu. Jest to wolny teren
za posterunkiem policji. Przez wiele lat
zarośnięty chwastami czekał na inwestora. W najbliższym czasie powstanie
tutaj market spożywczo – przemysłowy
z polskiej sieci „Twój Market” – ok. 1000
m2. Toczą się rozmowy na temat lokalizacji marketu budowlanego, samochodowej myjni automatycznej itd.
Podejrzewam, że wiele z tych planów
zostanie zrealizowanych. Dlatego też,
również w ten rejon zostanie przeniesione targowisko miejskie. Planujemy
wykonać je już w przyzwoitym standardzie z utwardzonymi placami, zadaszeniem, WC, parkingami itp. A niebawem będzie ku temu okazja – Urząd
Marszałkowski planuje konkurs na budowę takich targowisk.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
SAKRALNE ZABYTKI
Nasze stare przydrożne krzyże i figurki
starzeją się razem z nami. Jest to piękne
świadectwo naszej tożsamości i kultury,
a także historii. Powstawały jako swoistego rodzaju znaki drogowe, gdzie
podróżni orientowali się np.: na Warszawę czy Brześć. Najczęściej jednak
jako miejsce gdzie mieszkańcy mogli
pomodlić się dziękując za łaski i prosząc
o następne. Jeszcze nie tak dawno w
najpiękniejszym w naszym klimacie
miesiącu – maju – śpiewano pieśni do
Królowej Polski.
Cieszyć się należy, że powoli te stare
pomniki staraniem mieszkańców i prywatnych osób są odnawiane i naprawiane. Niektóre z tych remontów wspierane były też przez gminę. Krzyż w Borzymiu. Figura w Czerniewicach za to-

rami, teraz krzyż w Czerniewicach przy
ul, Choceńskiej. Każdego roku gmina
może kilka takich remontów wesprzeć
głównie materiałami – chętnych zapraszam do kontaktu.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
POŻEGNANIE KS. KAZIMIERZA
Po długiej chorobie odszedł od nas
Ksiądz Kazimierz Świątnicki. Proboszcz
parafii w Czerniewicach, jej budowniczy
i wieloletni pasterz. W swojej parafii i w
gminie ks. Kazimierz cieszył się wielkim
autorytetem i szacunkiem. Był człowiekiem, dla którego zawsze dobro
wspólne było ważniejsze niż jakiekolwiek inne dobra. Zawsze pełen swoistego poczucia humoru i otwartości na
parafian i ich problemy. Księdza Kazimierza znano w całej gminie, był bowiem aktywnym uczestnikiem wielu
gminnych uroczystości.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli
przygotować ostatnią drogę naszego kapłana oraz tym wszystkim, którzy wzięli
udział w pogrzebie. Św. Pamięci Księże
Kazimierzu – spoczywaj w pokoju, pozostaniesz w naszej pamięci.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
KOLEJNE PRZYDOMÓWKI DO BUDOWY
Na terenie naszej Gminy powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na procedurę konkursową
u Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego zadanie będzie realizowane w latach 2017- 2018. Trwają
ostatnie prace przy kompletowaniu dokumentacji technicznej. Zaplanowane
zostało spotkanie z osobami które wyraziły chęć wykonania przydomówki w
dniu na 28.12.2016r. (środa) o godzinie
14:00 w Choceńskim Centrum Kultury
w Choceniu. Na spotkaniu będziemy
podpisywali umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkaniec będzie partycypował w kosztach
budowy w kwocie 3.000,00 zł. Wniosek

o dofinansowanie złożymy w I kwartale
2017 roku. Serdecznie zapraszamy na
spotkanie na którym dowiecie się Państwo innych ważnych wiadomości.

i chcieliby go zdjąć muszą ten fakt zgłosić w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Urząd Gminy czeka na zgłoszenia.

Tomasz Sikorski

ZMIANY W NAZWACH MIEJSCOWOŚCI
W zeszłym roku, po raz drugi, powzięliśmy kroki do zmiany urzędowych
nazw miejscowości Pustki Śmiłowskie i
Stare Nakonowo. Po zasięgnięciu pozytywnej opinii mieszkańców, złożyliśmy stosowny wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji. W odpowiedzi
otrzymaliśmy przychylność co do zmiany nazwy Stare Nakonowo na Nakonowo Stare. Natomiast w nazwie drugiej
miejscowości zaproponowano Śmiłowice-Pustki (zgodnie z zasadami ortograficznymi w zapisie musi występować
łącznik). Zajęliśmy pozytywne stanowisko dotyczące zmiany urzędowej
nazwy miejscowości na ŚmiłowicePustki. W grudniu br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą zakończenia procesu zmiany nazwy miejscowości. Komisja Nazw Miejscowości i
Obiektów Fizjograficznych postanowiła
przyjąć wyjaśnienia i zaopiniować
pozytywnie zmianę urzędowej nazwy
miejscowości Pustki Śmiłowskie na
Śmiłowice-Pustki oraz Stare Nakonowo
na Nakonowo Stare. Przedmiotowe
zmiany znajdą się w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
Zmiana nazw wspomnianych miejscowości będzie korzystna dla mieszkańców. Ujednolicenie nazewnictwa w rejestrach urzędowych wyeliminuje niepotrzebne problemy, z którymi borykali
się nasi obywatele.

PROTOKOŁY STRAT W ROLNICTWIE
Rolnicy z naszej gminy składali wnioski
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Włocławek o
udzielenie pomocy finansowej w gospodarstwach w których wystąpiła susza i
ujemne skutki przezimowania. Skala tego przedsięwzięcia była duża. Nie obyło
się bez problemów. Za każdym razem
mówimy żeby protokoły składać, nie rezygnować, nie sugerować się że będzie
tylko kredyt. Grono osób zrezygnowała z
takiej możliwości. Po fakcie, a nawet po
informacji jaka się ukazała w prasie o
świadczonej pomocy finansowej przychodzili do tut. Urzędu Gminy twierdząc, że nie mieli informacji lub, że ten
protokół został złożony, co jest nieprawdą. Dziękujemy za wyrozumiałość i
cierpliwość. Terminy na składanie
wniosków wraz z protokołami były krótkie, czasu było bardzo mało. Jednakże
udało nam się zmieścić w wyznaczonym
czasie. Z tytułu wystąpienia suszy z
pomocy skorzystało około 170 rolników,
natomiast z ujemnych skutków przezimowania około 140 osób.
Tomasz Sikorski
ZAPISY NA AZBEST
Mieszkańcy, którzy chcieliby za darmo
pozbyć się zalegającego na ich posesjach
azbestu lub zdjąć go legalnie z dachu
przy pomocy specjalistycznej firmy mogą do końca roku 2016 zgłaszać się do
Urzędu Gminy pokój nr. 1. Jednakże te
osoby, u których eternit zalega na dachu

JUŻ W STYCZNIU SPECJALNE WYDANIE
WIADOMOŚCI CHOCEŃSKICH
w którym przedstawimy Państwu wszystkie informacje
dotyczące instalacji fotowoltaicznych,
słupów energetycznych i innych pilnych spraw na 2017 rok.

Maria Dobiecka
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GMINA Z MISJĄ GOSPODARCZĄ NA UKRAINIE

W dniach od 27 do 29 listopada przebywała na Ukrainie delegacja z Gminy
Choceń. Celem wyjazdu było nawiązanie
kontaktów z przedsiębiorcami i samorządowcami z Ukrainy. W 2015 roku
gmina Choceń podpisał porozumienie o
współpracy z gminą z Rejonu Chmielnickiego – Sharóweczką.
Dzięki tym kontaktom udało się w tym
roku zorganizować wypoczynek w Polsce dla kilkunastu osób oraz ustalić szczegóły listopadowego wyjazdu. Zostało
również zawiązane międzynarodowe
stowarzyszenie zwykłe pod nazwą
„Wspólna Europa Choceń - Chmielnicki”.
Cała delegacja licząca 30 osób została
bardzo serdecznie przyjęta przez władze
miasta Chmielnicki jak również przez
mieszkańców, przedsiębiorców, ucz-

niów i nauczycieli. Prowadzone były
rozmowy dotyczące gospodarki, samorządu, szkolnictwa oraz wypoczynku.
W rozmowach brali udział przedstawiciele samorządu gminy Choceń z
Wójtem na czele oraz przedstawiciele
oświaty, kultury, sportu i harcerze. Z
wyjazdu skorzystało kilku przedsiębiorców z naszej gminy, którzy zaprezentowali się na Ukrainie. Mam nadzieję, że ta wizyta spowoduje nawiązanie kontaktów handlowych z Rejonem Chmielnickim. Firma „TOLEK” z
Chocenia po prezentacji swojego trójkołowego roweru w Izbie Przemysłowo
Handlowej w Chmielnickim przekazała rower dla niepełnosprawnego
dziecka z gminy Sharóweczka. Firma z
Chmielnickiego już po powrocie do
Polski szukała kontaktu do firmy „TOLEK”. Być może zamówienie na rowery? Również inna firma ze Śmiłowic

zainteresowała swoją ofertą przedsiębiorców z Chmielnickiego. Trzymamy
kciuki aby udało się podpisać korzystne
umowy.
Od stycznia 2016 roku trwają reformy
decentralizacji władzy na Ukrainie, skłaniające się w stronę samorządów. Może
jeszcze nie tak jak w Polsce, gdzie samorząd decyduje co, jak i gdzie chce zrobić,
będąc najbliżej mieszkańców i ich oczekiwań i problemów ale to już duży krok w
stronę demokracji.
Podczas wizyty na Ukrainie gmina podpisała z 4 gminami z Rejonu Chmielnickiego porozumienia o daleko idącej
współpracy gospodarczej, społecznej,
kulturalnej i oświatowej. Ukraina potrzebuje naszego doświadczenia samorządowego, a my rynku zbytu i być może
wspólnych inwestycji.

Na niektórych spotkaniach wspierali
nas Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść oraz Prezydent miasta Włocławek
Pan Marek Wojtkowski. Województwo
Kuj-Pom. ma już wcześniej podpisane
porozumienie z Rejonem Chmielnickim (odpowiednik naszych woje wództw). Prezydent Włocławka podpisał z władzami miasta Chmielnicki list
intencyjny. Po wzajemnym poznaniu
być może dojdzie do podpisania stosownej umowy.
Zakwaterowanie i wyżywienie wszyscy
uczestnicy wyjazdu pokryli z własnych
środków. Gmina Choceń pokryła koszt
transportu. Liczymy na dalszą owocną
współpracę na wielu płaszczyznach.
Piotr Lewandowicz

UKRAINA … SZARÓWECZKA, MAĆKOWICE, CHMIELNICKI
Przytłaczający chłód, ciemność i koszmarne drogi
taki wyłania się obraz Ukrainy, ale niewątpliwie to
piękny i ogromny kraj. Wszędzie można spotkać
serdecznych uśmiechniętych ludzi. Narzekamy, że
w Polsce z drogami jest źle, a wcale nie jest to prawdą, ciągłe je budujemy i remontujemy. Zachodnia
część Ukrainy przywitała nas jedną z głównych
dróg, która wybudowana była za poprzedniego
sytemu i tak istnieje w niezmienionym stanie do
dziś. Dziura na dziurze, koleiny, brak odblasków,
absolutnie brak lamp, znaków informacyjnych.
Ciekawym rozwiązanie technicznym okazało się
pomalowanie drzew, które de facto wyznaczało pas
drogowy. W Polsce niestety powoli zapominamy o
tym, że u nas było podobnie. Dziś wszyscy wymagają i kłócą się o fragment asfaltu, lampę, kawałek
chodnika. Za bardzo przyzwyczailiśmy się do dobrego. Dzisiaj zauważyć można brak zrozumienia,
człowiek dla człowieka wilkiem. Jaki jest sens walki o jedną latarnię uliczną, gdzie na Ukrainie jest
ich bardzo mało. Jak już jest „oświetlenie uliczne”
to na ogół tylko jedna latarnia ze słabym światełkiem i przeważnie na środku wsi. Jej stan techniczny też ma wiele do życzenia. Natomiast wsie
zlokalizowane kilometr za dużym kilkunastotysięcznym miastem nie posiadają utwardzonych
dróg czy oświetlenia, a o kanalizacji można zapomnieć. W wielu przypadkach jest szambo lub szalety, ale co ważne uwzgledniające podział na płeć.
Budynki bardzo ładne z czerwonej cegły, bardzo
stare drewniane okna i dach pokryty azbestem.
Można było zgubić się w gąszczu tych samych
budynków. Na plus wydaje się ogrzewanie budynków gazem, ponieważ jakość powietrza jest
naprawdę dobra. Można odetchnąć pełną piersią.
Ale wszystko ma swoją cenę, koszty ogrzewania są
ogromne, przy posiadanej pensji ok. 1300 hrywny,
czyli ok. 300 zł koszt ogrzewania to 800-900
hrywien. I zaraz pada pytanie, jak tu żyć? Niestety,
ale Ci ludzie muszą jakoś dorabiać, czasem kosz-

tem innych. Z dostępem do internetu jest problem,
ale są miejsca gdzie dostęp jest bez ograniczeń. Ale
pamiętajmy, że internet nie tak szybki jak w Polsce.
Kontakt z krajem był utrzymany. Mieliśmy okazję
pojechać do zlokalizowanych miejscowości tuż za
Chmielnickim. Odwiedzając miejscowości
Szaróweczka i Maćkowice nie spodziewaliśmy się
tak serdecznego przywitania. Większość mieszkańców tych miejscowości to Ukraińcy polskiego
pochodzenia. Praktycznie wszyscy mówią tam po
polsku. Barier językowych nie było. Jednak trzeba
przyznać, że to trochę zamknięte środowisko… ale
uczące polskości. W szkołach brakuje polskich
książek i tych do nauki języka polskiego. Mieszkańcy mają w planach budowę polskiej szkoły. Pomysł bardzo dobry, ale trudne przed nimi zadanie…
Ukraina się zmienia i na całe szczęście przygotowuje się do reform, ale powiedzmy sobie
szczerze Ukraina to totalny bankrut. Wiele lat musi upłynąć, aby mogła odbudować i rozwinąć się
społecznie i gospodarczo. Całe Państwo ma przed
sobą nie lada wyzwanie. Zapomnieliśmy trochę, że
u nas było podobnie. Na półkach ocet i wszystko na
kartki. Na szczęście tego tam nie ma. Jednak wkrada się w nasze przeświadczenie marazm i hipokryzja. Jesteśmy narodem łączącym wschód z
zachodem. Wszystkie pierwiastki wschodu łączymy z zachodnim systemem ekonomicznym. Dlatego, też posiadamy tak bogata historię.
Bycie członkiem UE z jej minusami, było najlepszym posunięciem rządzących naszym krajem.
Widoczny rozwój gospodarczy, zmniejszające się
bezrobocie, nowe inwestycje napawają optymizmem. Szanujmy to co mamy, bo inni tego nie mają.
Kamil Klejba

MIESZKANIA W SYSTEMIE DOCELOWEJ WŁASNOŚCI
WÓJT GMINY CHOCEŃ I PREZES ZARZĄDU
RYPIŃSKIEGO TBS INFORMUJĄ, ŻE ZAMIERZAJĄ
PRZYSTĄPIĆ DO BUDOWY MIESZKAŃ W SYSTEMIE
DOCELOWEJ WŁASNOŚCI W CHOCENIU.
SPOTKANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH TĄ FORMĄ
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ODBĘDZIE SIĘ
W SALI CHOCEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
BIBLIOTECE W DNIU 28 GRUDNIA 2016 r.
o godz. 16.00.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WÓJT GMINY CHOCEŃ
I PREZES ZARZĄDU RTBS
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PODATKI NA TYM SAMYM POZIOMIE
Podobnie jak w latach poprzednich podatki
w gminie Choceń na rok 2017 będą najniższe.
W przyszłym roku będą obowiązywały stawki
z roku bieżącego. Po zastosowaniu ulgi w
podatku rolnym dla gospodarstw rolnych, na
których jest prowadzona konserwacja
urządzeń wodno - melioracyjnych cena żyta
bę0dzie wynosiła 30,42 zł/1dt, co stanowi
podatek w wysokości 76,05 zł/ha. Rolnicy,
którzy nie mają uregulowanych spraw z
Gminną Spółką Wodną zapłacą o 12,58 zł/ha
więcej. Dziękujemy radnym za wsparcie w
pracach nad ustalaniem podatków. Ostatecznie to Rada Gminy jednogłośnie podjęła
uchwały pozostawiając podatki na poziomie
bieżącego roku. Najniższe podatki nie dotyczą właścicieli gruntów od działek rekreacyjnych itp. Dla tych podmiotów stawki podatkowe są wyższe.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
KSIĄŻKA O CUKROWNI JUŻ WYDANA
Miłośników literatury zachęcamy do zapoznania się z nową książką o historii Chocenia
„Cukrownia w Choceniu. Powstanie. Rozwój.
Upadek”, której autorem jest Pan Arkadiusz
Ciechalski. Pan Arkadiusz Ciechalski urodził
się w Choceniu i z naszą miejscowością był
związany przez kilkadziesiąt lat. W książce
można odnaleźć wiadomości z początku XX
wieku, który jest szczególnym okresem w
dziejach Chocenia. Wówczas powstawał ten
kształt miejscowości, jaki znamy dzisiaj. W
wydaniu pomógł samorząd gminy Choceń.
Pozycja będzie dostępna po świętach w Choceńskim Centrum Kultury - Bibliotece, można ją będzie także zakupić w UG.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
WYBORY W LUBRAŃCU
Mieszkańcy gminy i miasta Lubraniec licznie
wzięli udział w przedterminowych wyborach
Burmistrza Lubrańca w dniu 4 grudnia 2016
r. Frekwencja wyniosła 52,22 %. Wystartowało 4 kandydatów. Największą liczbę głosów uzyskał Pan Stanisław Piotr Budzyński
zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa – 2088. Pan Jacek Kowalewski
zgłoszony przez KWW LPIS zdobył 1559,
Pani Agata Marta Wojtkowska zgłoszona
przez KW SLD zdobyła 459 głosów, a Pan
Zdzisław Drzewiecki, zgłoszony przez KWW
Zdzisława Drzewieckiego - 62. Wymaganą
liczbę głosów w pierwszej turze głosowania
uzyskał Pan Stanisław Budzyński, który złożył już ślubowanie przed Radą Miejską.
Nowemu burmistrzowi gratulujemy.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
NAJŁADNIEJSZE GOSPODARSTWO
W ŚWIERKOWIE
W tym roku piętnaście gospodarstw z terenu
Gminy Choceń uczestniczyło konkursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego „Ekologizacja
wsi województwa kujawsko-pomorskiego”.
Komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze
gospodarstwa: I miejsce - Pan Jakub Janowski (Świerkowo), II miejsce - Pan Krzysztof Wieczorek (Ząbin), III miejsce - Pan Leszek Szatkowski (Ząbin). Wyróżnienie otrzymali Pan Stanisław Świątkowski (Janowo), Pan Ireneusz Makowski (Siewiersk).
Najlepsze gospodarstwo, którego przedstawicielem jest Pan Jakub Janowski
(patrz zdjęcie obok), zakwalifikowane

zostało do etapu wojewódzkiego. Pan Janowski gospodaruje wraz z rodzicami na 30
ha. Miło nam poinformować, że etap wojewódzki, Pan Janowski także przeszedł zwycięsko. Gospodarstwo z uwagi na prowadzoną produkcję roślinną i zwierzęcą
uzyskało bardzo dużą ilość punktów i zostało uznane za najlepsze. Nasze uznanie i gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i
wyróżnionych gospodarstw.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
ZMIANA NAZW ULIC 19 STYCZNIA
I ŚWIERCZEWSKIEGO
Wygląda na to, że nie będziemy mieli wyjścia.
Rząd zdecydował za nas wprowadzając
ustawę tzw. dekomunizacyjną. Oznacza to, że
z przestrzeni publicznej mają zniknąć nazwy,
które upamiętniają osoby, organizacje czy
wydarzenia propagujące komunizm. W
naszym przypadku sprawa dotyczy dwóch
ulic – 19 stycznia oraz Świerczewskiego w
Choceniu. Pierwsza jest symbolem wejścia
Armii Czerwonej do Chocenia w 1945 roku, z
kolei zaś Karol Świerczewski był generałem,
który realizował ściśle stalinowskie wytyczne
polityczne, m.in. od-mawiając prawa łaski
żołnierzom AK skazanym na śmierć. Temat
ten wraca niestety co kilka lat. Ostatnio po otrzymaniu pisma z Instytutu Pamięci Narodowej w wyniku konsultacji mieszkańcy
byli przeciwni zmianom. Wówczas było to
pismo i prośba, dziś niestety jest to już ustawa i obowiązek. Jeśli nie wdrożymy
procedury zmiany nazw do 1 września
przyszłego roku, Wojewoda może to zrobić za
nas. Zostanie wówczas wydane zarządzenie
zastępcze oraz na-dane zostaną nowe nazwy,
na które nie będziemy mieli wpływu. Mając
na uwa-dze powyższe, po uzyskaniu opinii
Rady Gminy, chcemy zmierzyć się z tym tematem samodzielnie. W związku z powyższym już niebawem rozpoczniemy konsultacje związane z nadaniem nowych nazw dla
ulic 19-go stycznia i Świerczewskiego.
Wszyscy Państwo, którzy zamieszkują w/w
ulice przewidziane do zmiany będą mieli
możliwość wypowiedzenia się na temat propozycji nowych nazw. Ostateczną decyzję w
sprawie zmiany nazw podejmie Rada Gminy.
Zmiana ma być jak najmniej uciążliwa dla
mieszkańców, dlatego nie będzie wymagana
wymiana dokumentów. Dokumenty będzie
można używać tak długo, aż stracą ważność.
Postępowania sądowe w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zainteresowanych
zachęcamy do przeczytania dokumentu
źródłowego - ustawy z dnia 1 kwietnia 2016
r., o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 19 stycznia 2017 r., Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa!
organizuje spotkanie informacyjno –
szkoleniowe na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania własną działalnością
gospodarczą. Tematyka spotkania:
- wsparcie przy założeniu działalności
gospodarczej, - finanse w firmie, - formy
opodatkowania, źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu środków unijnych podstawowe zasady rozliczeń księgo-wych i
podatkowych
- porady prawne. Szkolenie odbędzie się w
Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece o
godz. 15.00. Szkolenie trwa ok 3 godziny.
Zapisy w UG Choceń u Pana Kamila Klejby

tel. 663-120-538 lub e-mail kamil.klejba@chocen.pl
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Nie mamy zjazdu z autostrady na naszej gminie, ale pomimo tego teren, który znajduje
się w Choceniu przy drodze powiatowej w
kierunku Włocławka należący do Agencji
Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa jest
bardzo atrakcyjny. Po jednej stronie drogi 70
ha po drugiej dwie działki po 15 ha. Wójt
gminy czyni starania, by grunty te zostały
objęte i znalazły się w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Nie są to proste rozmowy, a zgoda właściciela w przypadku
objęcia terenu patronatem strefy jest w
takim przypadku niezbędna. Ponad 70 %
gruntów, które dotychczas zostały włączone
do strefy zostało zagospoda-rowanych. Jest
więc to także szansa dla naszego terenu. By
zrealizować nasze starania każde wsparcie
byłoby nieocenione.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
ZMIANY W OŚWIACIE
Wiele zmian będzie niezbędnych w sprawach edukacji dzieci i młodzieży w związku z
projektem nowego prawa oświatowego.
Wszystko wskazuje na to, że w czasie świąt
Bożego Narodzenia nowe prawo w tym
zakresie zostanie podpisane. Co nas czeka?
Dotychczasowe szkoły podstawowe z 6-letnich staną się 8-klasowe. Czeka nas także likwidacja gimnazjum oraz ponowne określenie obwodów szkół dla wszystkich uczniów.
Decyzje w tym zakresie będą musiały być
podjęte do dnia 31 marca 2017 r. Już od
września trochę inaczej będzie wyglądał system dowozu uczniów. Szacujemy, że będziemy potrzebowali mniej autobusów, mniej
osób do opieki nad dziećmi w autobusach i
bez wątpienia kursy autobusowe będą musiały być przeorganizowane. Do tego czasu
postanowiono, że po feriach do końca roku
szkolnego zostaną zawarte umowy z Paniami, które do tej pory zajmowały się opieką
nad dziećmi w autobusach.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

GMINNY SYSTEM POWIADOMIEŃ
SMS JUŻ FUNKCJONUJE!
Krótkie wiadomości tekstowe zyskały ogromną popularność na całym świecie, ustanawiając standard w mobilnej komunikacji tekstowej. Już od dwóch miesięcy
funkcjonuje w naszej gminie system powiadomień SMS dla miesz-kańców. Według
stanu na dzień 5 grud-nia 2016 w bazie
mamy zarejestro-wanych 170 numerów
telefonów, a z każdym dniem liczba ta
zwiększa się. Osoby, które korzystają już z
systemu otrzymują krótkie wiadomości.
Komu-nikaty docierają bezpośrednio do odbiorców z wybranej kategorii. Na chwilę
obecną jest to najlepsze rozwiązanie dla
każdego, kto posiada telefon komórkowy bez
względu na jego rodzaj. Wysyłamy jasne i
rzeczowe informacje na dany temat, które
angażują lokalną społeczność do działania
np. zaproszenia na koncerty, ostrzeżenia
pogodowe, czy informacje ogólne.
Chcąc dołączyć swój numer telefonu do
systemu można tego dokonać na dwa
sposoby:
- Sposób 1: wchodząc na stronę inter-netową
www.chocen.pl > przewijamy na dół strony i
wypełniamy prosty formularz, w którym
musimy podać swoje imię i nazwisko, numer
telefonu, wybrać jedną lub kilka kategorii
powiado-mień (alarmy i zagrożenia, utrudnienia i awarie, środowiskowe, kulturalne),
a także wyrazić zgodę na otrzymywanie
powiadomień i potwierdzić, że wpisany
numer należy do nas. Opcja ta jest automatyczna, a po zarejestrowaniu numer
telefonu jest już w systemie.
- Sposób 2: wypełniając druk formula-rza
dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 1). W
przypadku takiej formy zgłoszenia numer
telefonu będzie zarejestrowany w terminie 7
dni od daty złożenia.
Po zarejestrowaniu numeru system wyśle
komunikat powitalny. Wszystkie wysyłane
wiadomości można zweryfikować w
Urzędzie Gminy (pokój nr 1). Można zarejestrować tylko numer telefonu znajdujący
się na terenie Polski. Na inne numery wiadomości nie będą wysyłane. Zachęcamy do
korzystania z darmowych powiadomień
SMS.
Szymon Bełkowski
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POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości Choceńskie obchody
zorganizowane 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 upamiętniającymi bohaterskich
żołnierzy, którzy oddali życie dla Niepodległej Ojczyzny. W uroczystościach

brali udział zaproszeni goście: Posłowie
na Sejm Paweł Szramka, Łukasz Zbonikowski, Pani Małgorzata Safandowską
reprezentującą Panią Poseł Joannę Borowiak, Wiceprezydent Włocławka Pani
Magdalena Korpolak - Komorowska.
Organizatorów reprezentowali Starosta
Włocławski Kazimierz Kaca, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Jaskulski,
Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz Przewodniczący Rady Gminy –
Józef Pawłowski.
W kościele pw. św. Idziego została od-

prawiona uroczysta Msza św. w intencji
Ojczyzny. W Choceńskim Centrum
Kultury – Bibliotece z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się koncert Krystyny Giżowskiej. Na zakończenie oddano salut dla upamiętnienia
bohaterów poległych za wolność Polski.
Zapalone światełka symbolizowały
światełka, które zapalamy na rozsianych na całym świecie mogiłach Polskich żołnierzy. Dziękujemy wszystkim
pocztom sztandarowym za uświetnienie
obchodów, strażakom za zabezpieczenie

naszej uroczystości oraz wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji
święta. Szczególne podziękowania
kierujmy do Starosty Włocławskiego
Pana Kazimierza Kacy za współorganizację wydarzenia. Uroczystość V Powiatowych Obchodów Narodowego Święta
Niepodległości była organizowana z
udziałem finansowym z budżetu Powiatu Włocławskiego.

„SOLARY” – FOTOWOLTAIKA
Urząd Marszałkowski do końca tego
roku ogłosi pierwszy konkurs w ramach
RPO WK-P działanie 3.1. Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: schemat MIKROINSTALACJE. Konkurs
dotyczy m.in. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Jak wcześniej informowaliśmy chcemy zaopatrzyć naszych mieszkańców w instalacje o mocy
3 kWh. Przykładowa instalacja znajduje
się na budynku CCK w Choceniu. W
chwili obecnej jej wydajność przekroczyła zaplanowaną moc, czyli wyprodukowano więcej energii niż zakładał
producent.
Przedmiotowy konkurs zakłada maksymalny poziom dofinansowania projektu na poziomie 500 tys. czyli ok. 50 %, to
organicznie pozwoli nam wykonać w
pierwszej kolejności mniej więcej 100
instalacji. W początkowej wersji koszt
pojedynczej instalacji na rodzinę miał
wynosić od 2-3 tys. Zaproponowany
przez Urząd Marszałkowski poziom dofinansowania spowoduje zmiany w wielkości wkładu własnego mieszkańca.
Przygotowujemy modele finansowe dla
każdej możliwości. Najprawdopodobniej będziemy nasz projekt łączyć z
modelem finansowym zaproponowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu
EKOGMINA. Więcej i już bardziej szczegółowe informacje podane zostaną w
specjalnym wydaniu Wiadomości Choceńskich już w styczniu 2017 r.

treści kwestie społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze i techniczne. W ramach programu rewitalizacji będziemy
wyznaczać obszar zdegradowany występujący na terenie naszej gminie. Postaramy się zdefiniować obszar wymagający szczególnej interwencji tzw. obszar
rewitalizacji. W tej części tworzenia programu będziemy aktywnie włączać
wszystkie grupy interesariuszy m.in.
mieszkańców, władze lokalne, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacje
pozarządowe. Wcześniej przygotowana
została ankieta, w której Państwo macie
możliwość określenia skali problemów
występujących w gminie. Jak również
możecie podać przykładowy obszar,
fragment, czy nawet całą miejscowość
wymagającą szczególnego zainteresowania. Przy tworzeniu zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych wszystkie
Państwa sugestie będą brane pod uwagę.
Ankieta znajduje się na naszej stronie
internetowej www.chocen.pl w zakładce
rewitalizacja. Jak również jest dostępna
w UG w Choceniu. Liczymy na Państwa
pomoc. W ramach przygotowy-wania
programu rewitalizacji plano-wany jest
cykl spotkań dla wszystkich interesariuszy. Szczegółowy harmonogram
zamieszczony zostanie na naszej stronie
internetowej.

nio u kierowcy. Za wywóz szamba 8 m³
opłata wynosi 120,00 zł brutto. Za czyszczenie oczyszczalni przydomowych tak
jak do tej pory płacimy w kasie urzędu
140,00 zł. W tej cenie są bakterie do
oczyszczalni. Zamawiane usług odbywa
się tak jak dotychczas. Dodatkowo można dzwonić bezpośrednio do Pana
Krzysztofa Panfila tel. 603 709 204

dowym Funduszu Zdrowia. Oznacza to
możliwość profilaktyki, przeglądu i leczenia bez względu na to, czy dziecko korzysta z opieki innego gabinetu stomatologicznego. Aby niepełnoletnie
dziecko mogło skorzystać z opieki stomatologicznej, niezbędna jest pisemna
zgoda rodzica lub pełnoprawnego opiekuna. Można taką zgodę podpisać w momencie pierwszej wizyty dzieci z
opiekunem w gabinecie.

Kamil Klejba
REWITALIZACJA
Przystąpiliśmy do realizacji „Programu
rewitalizacji dla Gminy Choceń”. Będzie
to jeden z najbardziej strategicznych
dokumentów poruszających w swojej

Kamil Klejba
WYWÓZ SZAMB
I CZYSZCZENIE PRZYDOMÓWEK
Samochód asenizacyjny po byłym ZUK,
jaki świadczył usługi w zakresie wywozu
szamb i czyszczenia oczyszczalni przydomowych ze względu na stan techniczny zakończył swoją służbę. Do czasu
zakupu nowego samochodu czynności te
dla mieszkańców będzie świadczyła
firma Pana Krzysztofa Panfila z Wilkowiczek. Za szamba płacimy bezpośred-

Piotr Lewandowicz
STOMATOLOGIA PO ROKU PRACY
18 grudnia 2015 r., rozpoczął działalność gabinet stomatologiczny w choceńskim obiekcie sportowo oświatowym, mija więc już rok jego funkcjonowania. W czasie pierwszego roku przeprowadzono badania profilaktyczne, dokonując przeglądu ogólnego stanu uzębienia dzieci i młodzieży z terenu gminy
Choceń. Z możliwości przeglądu stomatologicznego skorzystały wszystkie dzieci ze szkoły w Śmiłowicach oraz dzieci i
młodzież ze szkół w Choceniu i Wilkowicach o ile rodzice wyrazili na to zgodę. Z opieki stomatologicznej mogą bezpłatnie skorzystać dzieci z naszej gminy
w wieku od 0 do 18 roku życia. Gabinet
jest czynny trzy dni w tygodniu. W poniedziałki i piątki w godzinach od 8.00
do 13.00, a w czwartki od 13.00 do
18.00. Zabiegi stomatologiczne nie podlegają rejonizacji i rozliczane są w Naro-

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
MAŁA STATYSTYKA W USC
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu
Gazetki Choceńskiej, według danych
GUS, w pierwszym półroczu 2016 roku
nastąpił wzrost liczby urodzeń, a także
zawieranych małżeństw. Zbliżając się
dużymi krokami do końca roku, możemy powoli porównać dane. Statystyka w
Gminie Choceń nie jest aż tak optymistyczna. Porównując ilość dzieci urodzonych w 2016 roku (71 do końca listopada) do roku 2015 (55 maluszków) jest
znacząco wyższa. Natomiast biorąc lata
wcześniejsze (2014 72; 2013 74; 2012
99; 2011 93) to wyniki są porównywalne. W następnym roku zobaczymy
czy skokowa dynamika wzrostu urodzeń
zmieni się czy pozostanie bez zmian.
Maria Dobiecka
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BUDOWA MIESZKAŃ W CHOCENIU
Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskało prawomocne pozwolenie
na budowę bloku przy ulicy Czerniewickiej w
Choceniu.
Budynek wg projektu ma 3 kondygnacje i liczy
21 mieszkań. W budynku będą 3 mieszkania
1-pokojowe, 6 mieszkań 2-pokojowych oraz
12 mieszkań 3-pokojowych. Mieszkania są
przestronne z balkonami o powierzchni od 31
m2 do 65 m2. Prawo wyboru kondygnacji i
mieszkania będą miały osoby, które jako
pierwsze zdecydują się podpisać umowy.
W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie podpisywania umów na budowę
mieszkań w systemie docelowej własności.
Kredyt na budowę zaciąga TBS Rypin a Państwo możecie płacić w ratach wraz z czynszem.
Planowany termin wniesienia wkładu finansowego w wysokości 30% wartości mieszkania to początek przyszłego roku.
Po zapłaceniu ostatniej raty zostaniecie Państwo właścicielami mieszkania. Najwcześniej
można zostać właścicielem mieszkania po 5
latach spłaty.
Prace budowlane mają rozpocząć się po przetargu na wiosnę i potrwają około roku, tak
więc na wiosnę 2018 można będzie otrzymać
klucz do swojego mieszkania. Mieszkania są
budowane do stanu deweloperskiego.
Szczegółowe informacje w tej sprawie na
spotkaniu w dniu 28 grudnia 2016 r., o godz.
16.00 lub u pracownika UG Choceń - Pana
Kamila Klejby tel. 663-120-538 lub e-mail
kamil.klejba@chocen.pl
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
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TARGI EXPO REAL 2016 W MONACHIUM
Gmina Choceń uczestniczyła w targach
w Monachium kusząc swoją ofertą inwestorów. Udział w imprezie wystawienniczej o europejskim zasięgu Choceń realizował w ramach unijnego projektu pn: Expressway – promocja terenów inwestycyjnych. Naszą gminę reprezentował Wójt Roman Nowakowski.
Choceń wziął udział w 19. edycji Międzynarodowych Targów Nieruchomości
i Inwestycji Komercyjnych Expo Real,
które od 1998 roku wyrosły na najważniejszą platformę biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości
i inwestycji. Na targach wystawiają się
fir-my, samorządy, organizacje i dos-

tawcy usług zajmujący się rozwojem, finansowaniem, realizacją, marketingiem
i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości. Czym pochwaliła nasza
gmina? - Choceń zaprezentował ofertę
inwestycyjną posiadanych w swoich zasobach terenów, w tym nieruchomości
leżących w Czerniewicach, Jarantowicach i Choceniu. Odwiedzający dowiedzieli się o korzyściach wynikających z
lokaty kapitału w Ch0ceniu. Na Targach
EXPO REAL podkreślony został potencjał gospodarczy regionu: partnerstwo
poważnych inwestorów z branży logistycznej, przemysłowej czy rolno-spożywczej, także bliskość trasy Autostrady
A1. Targi Nieruchomości i Inwestycji

Komercyjnych w Monachium to była
okazja do rozmów o nowych rynkach
zbytu dla lokalnych przedsiębiorców. Do
stolicy Bawarii, co roku przyciągają
tłumy – w ostatnich edycjach wzięło
udział prawie 2 tys. wystawców i 40 tys.
odwiedzających z ponad 70 krajów
świata. Od kilku lat w każdej edycji
bierze udział kilkudziesięciu polskich
wystawców, plasując nasz kraj w
czołówce wystawców spoza Niemiec.
Relacje z wydarzenia przekazuje ponad
1000 dziennikarzy akredytowanych z
całego świata.
Kamil Klejba

Składamy podziękowania
Państwu Bożenie i
Bogdanowi Biegniewskim za
przekazanie świerku
srebrnego – choinki do Sali
Gimnastycznej w Choceniu.
Dawid Dalmann

Za okazaną pomoc i wparcie
serdecznie dziękuję Panu
Wójtowi Romanowi
Nowakowskiemu, Panu
Radnemu Romanowi
Bilińskiemu, pracownikom
Urzędu Gminy, Pani
Malwinie Zasadzińskiej,
Panu Wiesławowi
Lateckiemu oraz Państwu
Zofii i Tomaszowi
Adamskim.
Ryszard Świątkowski

RAPORT Z POWIATU NA PÓŁMETKU V KADENCJI
W końcówce ubiegłego miesiąca minął
półmetek V kadencji Rady Powiatu Włocławskiego. Gminę Choceń reprezentuje w
Powiecie z okręgu wyborczego Nr 4
dwoje radnych. Elżbieta Płoszaj i Jerzy
Donajczyk startujących w wyborach z
listy Wspól-noty Samorządowej. Klub
WS wraz z PiS tworzy koalicję, którą
sprawuje władzę w powiecie. Elżbieta
Płoszaj jest wiceprzewodniczącą Komisji
Rewizyjnej i członkinią Komisji Budżetu i
Finansów, natomiast Jerzy Donajczyk
przewodniczy Komisji Infrastruktury i
Rozwoju oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Społecznej Rady Zatrud-nienia
przy PUP Włocławek i doraźnej komisji
d/s monografii Powiatu Włocławskiego.
Korzystając z gościnnych łamów „WCh”
pragniemy w telegraficznym skrócie
przedstawić czytelnikom najistotniejsze
sprawy, którymi zajmowali się w minionym okresie radni. Zaznaczamy, że w
swym działaniu uwzględniającym racjonalny roz-wój powiatu staramy się z oczywistych względów dostrzegać lokalne
potrzeby dotyczące terenu macierzystej
Gminy i okręgu wyborczego. Optowaliśmy więc za potrzebą w II etapie w ramach
NPPDL drogi powiatowej nr na odcinku
Szczytno-Cho-ceń, która wprawiła również Gminie Boniewo połączenie komunikacyjne z powiatem (I etap objął odcinek Boniewo-Szczytno). W kosztach
przebudowy na zasadach partnerstwa
partycypował także samorząd Gminy
Choceń. Na podobnej wspópracy dokonanego w bieżącym roku przebudowy 1,2

km od drogi Wilkowiczki – Śmiłowice.
Po-szerzenie kolejnego odcinka ujęto w
budżecie powiatu na rok 2017. Powiat był
natomiast partnerem przy gminnej schetynówce. W akcji zimowego utrzymania
dróg, nad która patronat sprawuje PZD,
do którego należy również bieżące
utrzymanie i remonty dróg, uczestniczą
zwycięzcy przeprowadzonych na tą okoliczność odnośnych przetargów. I wywiązują się z przyjętych zobowiązań w
miarę poprawnie.
Radni zwracają również wiele uwagi na
funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej przeprowadzając wyrywkowe i
standardowe kontrole. W ostatnich
dwóch latach podjęto szereg działań dotyczących zwłaszcza prac termoizolacyjnych przy obiektach. Objęto nimi m.
in. DPS Wilkowiczki. Tak ocieplonych i
efektownie prezentujących się budynków życzyłby sobie każdy. W tym miejscu
sygnalizujemy, że przedmiotem rozważań stała się możliwość organizacji placówek dziennego pobytu dla seniorów,
ponieważ coraz widoczniej jest dostrzegany proces starzenia się wiejskiego
społeczeństwa.
Powiat przykłada wielką rangę do zadań
inwestycyjnych. Przy ponad 80- milionowym rocznym budżecie zadania inwestycyjnych pochłaniają 30 %, starając się
przy tym o pozyskiwanie środków z
zewnętrznych źródeł finansowych. Godnym podkreślenia jest fakt, że gospodarka jest prowadzona w sposób

racjonalny, budżet nie odnotowuje strat a
powiat nie posiada zadłużeń. Staliś-my
się pionierami wdrożenia w życie ogólnopolskiego programu budowy 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób małoletnich, które z
różnych losowych względów nie mogą
wychowywać się w swych rodzinach. W
miesiącu listopadzie podopieczni zasiedlili dwie takie placówki w Brzeziu.
Radni ufundowali im z własnych funduszy okolicznościowe kieszonkowe.
Wyłoniono już po przetargu i podpisano
umowę na budowę dwóch podobnych w
Lubieniu Kujawskim.
W trakcie zadań leżących w gestii powiatu znajdują się również m.in.: oświata
i prowadzenie szkół na poziomie ponadgimnazjalnym, sprawy geodezyjne, budowlane, komunikacja, rolnictwo i ochrona środowiska, działalność kulturalna,
spor-towa. Z zadowoleniem petenci odnotowują jakość obsługi, a uczestnicy
imprez o charakterze powiatowym odczuwają satysfakcję z uczestnictwa w
nich. Niektóre z nich obywały się w Gminie Choceń. Tradycją stały się samorządowe mistrzostwa w tenisie stołowym
(wiadomo-Choceń dysponuje największą
wiejską halą w powiecie), biegi uliczne,
zawody w koszykówce i piłce ręcznej, w
którym reprezentanci Gminy Choceń
odnoszą znaczące sukcesy. W Choceniu
Powiat we współpracy z Gminą Choceń
obchodził 98-rocznicę Święta Niepodległości. Organizatorzy zadeklarowali, że
setna rocznica też będzie mieć tu miejsce.

Wcześniej uczczono 77 rocznicę bity pod
Szczytnem. Coroczne tłumy uczestników
podziwiają powia-towe wystawy stołów
wigilijnych i wielkanocnych, smakosze
mają Festiwal Żuru w Brześciu Kujawskim, a sportowcy Zlot Gwieździsty
Rowerem do Europy i Powiatowy Dzień
Sportu.
OSP corocznie wspiera finansowo kilkutysięczną dotacją Można byłoby jeszcze
długo wymieniać katalog zadań, nad
którymi pochylają się radni powiatowi
opracowujący programy działania w
branżowych Komisjach oraz na sesjach
Rady Powiatu. Polecamy więc korzystanie z materiałów zamieszczonych na
stronie internetowej powiatu
http://wloclawski.pl/, prasie i regionalnych mediach. Nie chcemy nadużywać
gościnności w „WCh”, ponieważ łamów
nie da się rozciągnąć w nieskończoność.
Korzystając ze sposobności przekazujemy czytelnikom a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom Gminy
Choceń płynące z głębi serca serdeczna
życzenia świąteczne i noworoczne.

Elżbieta Płoszaj
Jerzy Donajczyk
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GMINNA SPÓŁKA WODNA CHOCEŃ
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016 R.
Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym
roku kalendarzowym przeprowadziła
szereg konserwacji i remontów urządzeń melioracji szczegółowej na terenie
Gminy Choceń.
W ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano dwa zadania:
pierwsze polegające na konserwacji rowu melioracyjnego odbierającego wodę
z kanalizacji deszczowej z terenu Chocenia oraz oczyszczalni ścieków. Ponadto rów odbiera także wody opadowe i
roztopowe z okolicznych pól, głównie na
obszarze Jarantowic, długość zrealizowanych prac to blisko 1500 mb. Drugie
zadanie zrealizowane w ramach dotacji
od Wojewody to konserwacja rowów
melioracyjnych na terenie Szczutkowa.
Niestety prace zostały wykonane w okrojonym zakresie ponieważ urządzenia
melioracyjne na tym terenie znajdują się
na terenach porośniętych dużą ilością
drzew i krzewów, co wymagałoby wykonania przecinki na dużym obszarze.
Udało się jednak oczyścić 2 odcinki
rowów (od działki Pana Kopczyńskiego
do działki Państwa Górskich) oraz od
działki Pani Zasadzińskiej do działki
Państwa Gołębiewskich, łącznie na odcinku prawie 1600 mb. W ramach zadań
własnych Spółka przeprowadziła: konserwację rowu melioracyjnego w Ługowiskach wraz z wymianą przepustu u Pana Zielińskiego, wymianę dwóch przepustów u Pana Komorowskiego w
Szczytnie, wymianę przepustu w Lutoborzu oraz w Choceniu, zmeliorowanie
działki w Borzymiu u Państwa Jareckich, zmeliorowanie części działki u Pana Ciesielskiego w Lutoborzu, konserwację rowu melioracyjnego w Szczutkowie u Państwa Szatkowskich, konserwację rowu melioracyjnego w Bodzanówku
na odcinku około 1000 m wymianę
przepustu u Pana Bąceli w Bodzanówku,
wymianę przepustu melioracyjnego w
Ząbinie oraz w Janowie (przy polu Pana
K. Kordyla), konserwację rowu melioracyjnego w Wichrowicach na odcinku

OGŁOSZENIA
SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
Sprzedam działkę
budowlaną w centrum
Chocenia. Działka nr 521,
o powierzchni 1139 m²
położona jest na rogu
ul. Olszowej i ul. Klonowej.
Kanalizacja, prąd i woda
w drodze przy działce.
Cena do uzgodnienia.
tel. 667 237 864

około 400 mb, konserwację rowu
melioracyjnego u Pana Kacprzaka w
Lutoborzu na odcinku około 300 mb,
konserwację rowu melioracyjnego u
Pana Pszczółkowskiego w Lutoborzu na
odcinku około 400 mb, konserwację
rowu melioracyjnego w Wilkowiczkach
na odcinku około 120 mb, naprawę
studni w Kuźnicach, konserwację rowu
melioracyjnego w Wilkowiczkach wraz z
usunięciem i utylizacją zakrzaczenia,
remont rowu melioracyjnego u Pana
Szulczewskiego na granicy Śmiłowic i
Szatek, konserwację rowu melioracyjnego w Siewiersku na odcinku 600 mb,
konserwację rowu w Bodzanowie na
odcinku 100 mb, prace melioracyjne u
Pana Raczkowskiego w Janowie na odcinku około 100 mb. Zakres naszych
prac ciągle się zmienia, ponieważ realizujemy też zadania zlecone oraz uczestniczymy w pracach budowlanych podejmowanych przez Gminę Choceń. W najbliższym czasie planujemy, jeżeli warunki pogodowe pozwolą podjąć się od dawna planowanej konserwacji rowu w
Wichrowicach (u Pana Ćwiklińskiego),
przeprowadzenia prac melioracyjnych w
obrębie tzw. Hub w Śmiłowicach, konserwacji rowu melioracyjnego na pograniczu Szatek i Kuźnic oraz konserwacji
tzw. starego koryta rzeki w Śmiłowicach
tzn. rowu melioracyjnego idącego
wzdłuż rzeki za cmentarzem. Wciąż kilka zgłoszeń czeka na realizację, w miarę
możliwości technicznych oraz atmosferycznych będziemy wykonywać zgłoszone awarie oraz inne prace melioracyjne. Gminna Spółka Wodna Choceń
zajmowała się także bieżącą konserwacją urządzeń melioracyjnych tj.:
czyszczeniem studni melioracyjnych,
przepustów, wykaszaniem rowów.
Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące potrzeby wykonania prac melioracyjnych
na działkach rolnych. Dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli nam w mijającym roku oraz
przyczynili się do usprawnienia działalności Spółki Wodnej.
Dawid Dalmann

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
W CHOCENIU
Sprzedam działkę
budowlaną w Choceniu.
Działka nr 177/24,
o powierzchni 1074 m ²
położona jest przy
ul. Bukowej. Kanalizacja,
prąd i woda w drodze
przy działce.
Cena do uzgodnienia.
tel. 667 237 864

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
W I KWARTALE 2017 R.
Poniżej harmonogram odbioru odpadów w I kwartale 2017 r. Harmonogram obejmuje tylko trzy miesiące ponieważ umowa z firmą odbierającą odpady wygasa w marcu. Nowy harmonogram zostanie opublikowany w Wiadomościach Choceńskich przed Wielkanocą.

ODBIÓR ODPADÓW
Z TERENÓW REKREACYJNYCH
We wcześniejszych wydaniach
Wiadomości informowaliśmy
Państwa, że Gmina Choceń objęła systemem zbiórki odpadów komunalnych działki letniskowe oraz tereny rekreacyjne. W wymaganym terminie
tylko dwóch właścicieli złożyło
deklaracje. W związku z czym
w listopadzie zostało wysłanych blisko 400 informacji o
konieczności złożenia deklaracji do właścicieli działek letniskowych i terenów rekreacyjnych. Na chwilę obecną do
Urzędu Gminy napływają
deklaracje oraz oświadczenia
działkowiczów o tym, że działki
będące ich własnością są niezabudowane oraz, że nikt nie
przebywa na nich w celach rekreacyjnych. Oczywiście informacje te będą weryfikowane,
jeżeli będą niezgodne ze sta-

nem faktycznym, to dalsze
działania polegały będą na
wszczęciu postępowań administracyjnych również wobec osób, które nie złożyły deklaracji lub wyjaśnień.
Obowiązek objęcia terenów
rekreacyjnych systemem
zbiórki odpadów wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z uchwałą odpady odbierane będą od właścicieli działek letniskowych i
rekreacyjnych raz w miesiącu
od kwietnia do czerwca oraz od
września do października. Natomiast 2 razy w miesiącu w
okresie od lipca do sierpnia.
Odpady będą odbierane z pojemników o pojemności 1100 l.
Dawid Dalmann
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ZE STARYCH FOTOGRAFII

CHOCEN, UL. SIKORSKIEGO

CHOCEN, UL. ???

Chcielibyśmy zrealizować pomysł polegający na
przygotowaniu albumu o naszej gminie w wersji
elektronicznej. Mamy zamiar pokazać jak zmieniała się gmina w ostatnich latach. Nie uda nam się
to jednak bez Państwa. Wiemy, że mają Państwo w
swoich albumach i zbiorach ciekawe fotografie,
które pokazują życie, jak wyglądały ulice, domy czy
posesje. Chcielibyśmy prosić by podzielili się

Państwo tymi zbiorami i udostępnili nam zdjęcia.
Czekamy na nie i obiecujemy, że po wykorzystaniu
zostaną one zwrócone właścicielom. Bardzo
ciekawe zdjęcia pokazujące jak wyglądał Choceń,
także i zimą, udostępnił nam z własnego archiwum
Pan Stanisław Belkner, za co bardzo dziękujemy.
Na zdjęciu obok - zima w 1978 roku na ul.
Sikorskiego i 19 stycznia. Śnieżna to była zima, a

CHOCEN, UL. 19 STYCZNIA
chodnik na ul. 19-stycznia odśnieżony. Ogłaszamy także konkurs - jaka ulica znajduje się na zdjęciu oznaczonym podpisem Choceń, ul. …? Rozwiązania należy przesyłać na adres: agnieszka.swiatkowska@chocen.pl Wśród zgłoszeń
zostanie wylosowana nagroda - książka.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

WYCINKA PRZYDROŻNYCH DRZEW
Wiele drzew rosnących przy drogach gminnych, powiatowych
i wojewódzkich na naszym terenie wymaga usunięcia ze
względu na zły stan, postępujący posusz korony i pnia lub
zagrożenie dla ruchu na drodze. Regularnie o zezwolenie na
wycinkę występują do nas Zarządcy Dróg. My również
zmuszeni jesteśmy usuwać drzewa ze względów w/w lub w
związku z przebudową dróg. W związku z planowaną
przebudową drogi woje-wódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal
zostanie usunięte z terenu pasa drogowego 138 szt. jesionów.
Informujemy, że wycinki prawdopodobnie pod koniec I
kwartału dokona wykonawca wyłoniony w przetargu przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich we
Włocławku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do
Urzędu Gminy w celu podania danych kontaktowych. W
momencie uzyskania szcze-gółowych informacji będziemy

Bal Karnawałowy
Gminne Towarzystwo Sportowe
Unia Choceń 28 stycznia 2017
organizuje bal karnawałowy.
Impreza odbędzie się
w Choceniu. Koszt to 180 zł
od pary, a pieniądze zostaną
przeznaczone na wyjazd naszych
zawodników na wakacyjne
obozy. Wszelkie informacje
można uzyskać pod numerami
telefonów, które widoczne są
na plakacie.
Zapisy prowadzone są do
6 stycznia 2017, a pieniądze
można wpłacać na konto (Bank
Spółdzielczy w Kowalu Nr.
73955700060011644020000001
tytuł wpłaty Bal karnawałowy
2017. Do zobaczenia na balu!!!

mogli bezpośrednio powiadomić zainteresowanych o
podejmowanych przez Rejon Dróg działaniach związanych z
wycinką drzew. Informujemy także, że pod koniec stycznia w
remizie OSP Wichrowice odbędzie się licytacja drzew 10 szt. –
topoli rosnących w Wichrowicach. Szczegółowe informacje
będzie można uzyskać w styczniu w Urzędzie Gminy oraz na
stronie internetowej. Ponadto planowana jest jeszcze wycinka
drzew w związku z planowanymi pracami dro-gowymi w
okresie wiosennym. Usunięte drzewa zostaną na wczesną
wiosną lub na jesieni zastąpione przez nowe nasa-dzenia
wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Dawid Dalmann

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2017
6 stycznia 2017 r. w Choceniu po raz drugi odbędzie się Orszak Trzech Króli. Choceńskie
Centrum Kultury Biblioteka wraz z Parafią Św. Idziego w Choceniu zaprasza do aktywnego
udziału. W tym roku orszak został oficjalnie zarejestrowany na ogólnopolskiej stronie
www.orszak.org i razem z ponad 420 innymi miejscowościami mieszkańcy mogą czynnie
wziąć udział w największych jasełkach na świecie. ażdy uczestnik otrzyma orszakową koronę. Obchody Święta Trzech Króli rozpocznie msza święta w kościele w Choceniu, która
odbędzie się o godz. 11.30. Po mszy świętej uroczysty korowód przemaszeruje ulicami
Chocenia do Centrum Kultury na tradycyjny koncert kolęd. Na scenie wystąpią: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice, Zespół folklorystyczny „Śmiłowiónki”, Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia kujawska”, Uczniowie Szkoły Podstawo-wej w Choceniu. Już dziś
zachęcamy do przygotowania własnego 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 przedstawienie.
Najmłodszych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym oraz fotograficznym.
Szczegóły konkursów na stronie www.cck.chocen.pl W dniu orszaku odbędzie się również
zbiórka publiczna na cele związane z organizacją przedsięwzięcia. Oficjalny patronat nad

tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Choceń, Roman Nowakowski.
Dyrektor Choceńskiego
Centrum Kultury-Biblioteka
Ariel Malinowski

JESZCZE O WIZYCIE NA UKRAINIE
W ostatnich dnia listopada wraz z delegacją samorządową mieliśmy okazję odwiedzić położone w
zachodniej Ukrainie miasto i obwód Chmielnicki.
Razem z przedstawicielami Gimnazjum im. Jana
Pawła II, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka oraz
delegacją harcerzy z Chocenia tworzyliśmy tzw.
„grupę kulturalno - oświatową”. Podczas wizyty do
dawnego Płoskirowa odwiedziliśmy parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach
oraz Matki Bożej Różańcowej w Szaróweczce, a
także szkoły, gdzie młodzież uczy się języka polskiego.
Występy dzieci i sposób w jaki nas witano chwytały
za serce a wspólne wykonanie utworu „Hej sokoły”
uzmysłowiło nam, że są jeszcze miejsca, gdzie
mimo granic terytorialnych pamięć o Polsce nadal
istnieje. Mazurzy – bo tak nazywa się potocznie
mniejszości polskie na Ukrainie uczęszczają do
kościoła katolickiego, gdzie Msza Święta odprawiana jest w naszym ojczystym języku. Największym problemem jest brak finansowania polskiej
mniejszości ze strony państwa ukraińskiego. Działa ono na zasadzie: nie przeszkadzamy wam, ale i
nie pomagamy. Miejmy nadzieję, że wdrażanie
reformy administracyjno – decentralizacyjnej

przyniesie wspólnocie mieszkańców wymierne
korzyści.

minione lato do Chocenia. Nie zabrakło chwil
wzruszeń.

W Chmielnickim Centrum Kultury mieliśmy okazję zaprezentować działalność harcerską, obiekty
szkolne i sportowe oraz dom kultury. Z dużym
zaciekawieniem obserwowano kolejne slajdy
przedstawiające bazę, gdzie w minione wakacje
gościły dzieci i młodzież z obwodu Chmielnicki.
Ukraińską gościnność mieliśmy okazję poznać
również w szkole, z której dzieci przyjechały w

O ile obraz samego miasta Chmielnicki nie odbiega
daleko od tego, co można ujrzeć w naszej miejscowości o tyle już mniejsze wioski budują w pamięci obraz, który ciężko opisać słowami – to po
prostu trzeba zobaczyć.
Z wizyty na Ukrainie wracamy z dobrymi wspomnieniami i nowymi kontaktami. Podpisanie poro-

zumień na szczeblu samorządowym ułatwi nam
dalszą współpracę i wymianę doświadczeń. Celem
głównym dla nas jest wzajemne poznanie się
młodych Polaków i Ukraińców poprzez pokazanie
podobieństw i odmienności kulturowych. Mamy
nadzieję, że kwestią czasu jest wyjazd dzieci i
młodzieży z terenu gminy na turniej sportowy,
występy artystyczne oraz ciekawe wakacje na
Ukrainie.
Ariel Malinowski
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Zakończone zostały prace na drogach w rejonie
Szczutkowa i Lutoborza, w ramach „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 ”- Edycja 2016.
Zmodernizowano ponad 5,5 km dróg. Inwestycja kosztowała 1 648 883,84, z tego dofinansowanie to kwota 786 582,00 zł.

Lutobórz

Szczutkowo
W związku z uregulowaniem spraw formalnoprawnych dotyczących odcinka drogi od p. Gołębiewskiego do p. Zasiny w Szczutkowie przystępujemy do jego przebudowy. Wykonawcą
prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Nowa Wieś. Wartość zadania to ponad 75 tys. zł . Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

Inwestycja pn. „ Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie”
realizowana w ramach PROW na lata 20142020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” zaplanowana
została do realizacji w dwóch etapach, z terminem zakończenia prac do końca kwietnia
2017 r. Z trzech odcinków przewidzianych do
przebudowy (zgodnie z harmonogramem
prac), jeden został wykonany w tym roku ,tj.
droga do pałacu, przy byłym placu buraczanym. Na pozostałych dwóch prace ukończone zostaną wiosną przyszłego roku. Koszt
wszystkich prac to 597 315,59 zł. Gmina będzie
miała możliwość uzyskania dofinansowania tego zadania w wysokości 63,63 % wartości
wszystkich robót.

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
Rozliczyliśmy zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotyczące
przebudowy drogi Siewiersk - Świątniki. Środki
w wysokości ponad 61 tys. zł, stanowiące 50%
kosztów zadania jako dofinansowanie pochodzą z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na 750 mb ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.
Zrealizowaliśmy przebudowy i roboty bitumiczne na drogach w Stefanowie (450 mb), w
Czerniewicach- ul. Obwodowa (155 mb), w Choceniu – ul. Parkowa (234mb). Zakończono prace przy poszerzeniu jezdni drogi w Woli Nakonowskiej. Przeprowadzona modernizacja
pozwoli w przyszłości na wykonanie nowej,
szerszej nawierzchni asfaltowej. Podobne prace
wyko-naliśmy na ul. Kolejowej i Obwodowej w
Czerniewi-cach oraz na drodze w Krukowie (od
drogi Śmiłowice-Siewiersk do końca ogrodzenia posesji p. Wojnakowskiego). Z kolei na
drodze w Janowie (w kierunku p. Wachulaka)
wykonana została dolna warstwa pod-budowy z
kruszywa wapienno-żwirowego, odc. o dł. 300
mb. Ogółem prace inwestycyjne objęły ponad
10, 4 km dróg.
W ramach bieżącego utrzymania i remontów
wykonane zostało powierzchniowe utrwalenie
emulsją i grysami na drogach w Niemojewie,
Szczytnie, Janowie. Przeprowadzone zostały
remonty cząstkowe dróg w Bodzanowie, Krukowie, Kuźnicach, Choceniu, Czerniewicach.
Wzdłuż ulicy Nowej i Lipowej w Czerniewicach
w ramach robót publicznych wykonaliśmy
chodnik o całkowitej długości 410 m. Jest to
pierwszy etap prac, docelowo planujemy przedłużyć go do cmentarza. Przekazaliśmy prefabrykaty betonowe (kostkę bet., obrzeża, piasek,
cement) mieszkańcom Czerniewic i Borzymia
na zagospodarowanie terenów wokół krzyży
przydrożnych. Inicjatorzy przedsięwzięć prace
montażowe wykonali własnym staraniem. We
współpracy z Rejonem Dróg Wojewódzkich we
Włocławku wykonujemy naprawę chodnika
wzdłuż ul. Kowalskiej w Czerniewicach (droga
woj. nr 269 Szczerkowo-Kowal). Podjęliśmy się
tego zadania gdyż jak na razie nie widać perspektyw na realizację zapowiadanej przebudowy tej drogi przez Zarząd Województwa. A
chodnikiem nie dało się już chodzić. Dobrze
układa się współpraca powiatu włocławskiego i
naszej gminy .Efektem czego jest oddanie do
użytku prawie jednego kilometra przebudowanej drogi w miejscowości Wilkowiczki i
Wilkowice . Droga powiatowa nr 2921C została
poszerzona, ułożono nową nawierzchnię asfaltową i umocniono pobocza. Wkład gminy to
prawie 140 tys. zł. Obejmował robociznę i
materiały. Dodatkowo gmina wykonała oświetlenie drogowe. Nowe lampy zwiększą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w zbliżającym
się okresie jesiennym. Jesteśmy w trakcie
uzgodnień dotyczących modernizacji kolejnego
odcinek tej drogi. Wzrastające natężenie ruchu
drogowego stwarza pilną potrzebę wykonania
tych prac.

Na wniosek radnego i mieszkańców Szczytna,
także z udziałem samorządu powiatu włocławskiego wykonaliśmy 80 mb chodnika w
miejscowości Szczytno. Przy drodze pow. Borzymie-Boniewo. Prace zostały zrealizowane w
ramach robót publicznych.
Jeszcze do końca bieżącego roku, jeśli warunki

pozwolą planujemy przy ul. Sikorskiego w
Choceniu wykonać utwardzenie placu o pow.
ok. 100 m2. Roboty zrealizujemy przy udziale
właściciela apteki „Pod kasztanem” p. Andrzeja
Wieczorka, który sfinansuje zakup niezbędnych
materiałów, a Gmina wykona wszystkie prace.
Po zakończeniu robót teren wykorzystany
będzie jako plac postojowy.
Krzysztof Wojtalik
ZIMA 2016/2017
Drogi gminne i powiatowe. W tym sezonie
Gmina przejęła w zimowe utrzymanie część
sieci dróg powiatowych, przyporządkowane
zostały do rejonów jak poniżej.

obszarów działania dla poszczególnych Wykonawców wynikających ze zmian pogodowych ,
utrudnień, przerw w ruchu na poszczególnych
odcinkach dróg jak i awarii sprzętu.
Gmina nie odśnieża dróg wojewódzkich.
Nie wymienione drogi powiatowe (Czerniewice-Grabkowo, Włocławek-Choceń,
Borzymie-Boniewo, Szczytno-Kłobia)
utrzymuje Powiatowy Zarząd Dróg z/s w
Jarantowicach. (kontakt drogi powiatowe – tel. 54/2846487, drogi wojewódzkie – tel. 54/2312595, 54/2312850 )
Koordynatorem robót z ramienia Gminy jest Insp. ds. dróg gminnych –
Krzysztof Wojtalik tel. 606 138 904.
Krzysztof Wojtalik

Obszar A – Pan Marcin Piastowski
tel. 662 290 594
Pług dwustronny
Obejmuje sołectwa : Niemojewo, Borzymie,
Janowo (w tym p. Kordyl), Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz (w tym p.Suty i p. Kruczkowska), Szczutkowo-nad lasem, powrót do Janowa drogą przez Ząbin (pałac) do drogi Janowo-Choceń. W tym także droga powiatowa Wilkowiczki-Lutobórz-Bodzanówek–Janowo.
Obszar B- Pan Krzysztof Panfil
– tel. 603 709 204
Pług dwustronny, pług jednostronny,
piaskarko-solarka
Obejmuje sołectwa : Wilkowice, w tym droga
nad lasem od Jarantowic do Zakrzewka i p.
Huć Waldemar, 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 (Kajuty, p. Szatkowski, Matusiak Waldemar), droga do p. Rybarczyka,
Świerkowo (lewa, prawa strona), Czerniewice I
– włącznie z przejazdem przez autostradę pod
PG 189A i Czerniewice II , Księża Kępka. Zwalczanie gołoledzi -miejscowość Czerniewice i
Choceń.
Drogi powiatowe: Czerniewice-Gołaszewo (do wiaduktu w Woli Nakonowskiej), Śmiłowice-Wilkowiczki,
Wilkowice-Pustki Choceńskie.
Obszar C- Pan Sławomir Rybacki
tel.661 317 344, Pan Tomasz Rybacki
tel. 691 792 755 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 , Borzymowice w tym Ługowiska i Zapust.
Obszar D - PHU „Jędrzej”
tel. 739073939
Pługi jednostronne -2, piaskarko-solarka – 2
szt Kuźnice w tym droga na Poddębice, 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), WichrowiceI i II . Zwalczanie
gołoledzi na tym obszarze.
Drogi powiatowe: Szatki-Kowal ( do gr.
gminy), Czerniewice-Gołaszewo (od
wiaduktu w Woli Nakonowskiej).
Obszar E – Gmina Choceń
54/2846693
Star- pługo-solarka, równiarka, 2 koparkoładowarki
Obejmuje sołectwa Choceń, Jarantowice (poza
tym z obszaru C) w tym droga do jeziora,
Janowo – od parku, Zakrzewek, Wilkowiczki,
Szczutkowo (bez drogi nad lasem), Ząbin(droga
do p. Wojtczaka Zbigniewa) Koordynacja
wszystkich prac w okresie zimy na drogach.
Możliwe są zmiany powyższych ustaleń,

BRUDNE DROGI
W ostatnim czasie przyjęliśmy wiele sygnałów
dotyczących zanieczyszczenia jezdni przez
ciągniki wyjeżdżające z pola , które wynoszą na
kołach ziemię. Tworzy się błoto, które nie tylko
zagraża bezpieczeństwu pojazdów samochodowych ale przede wszystkim pieszym i rowerzystom. Dlatego też poprosiliśmy o zajęcie się
tą sprawą policjantów. W wyniku przeprowadzonych kontroli udzielono szereg pouczeń,
nie wszyscy jednak zastosowali się do nich.
Skończyło się na mandatach. Będziemy monitorowali sytuację.
ROK 2017
Będzie kolejna droga z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
Wśród 103 wniosków które wpłynęły do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy o dofinansowanie zadań z tego
programu jest również i nasz: „Przebudowa
dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C
w miejscowości Choceń, Ząbin i Szczutkowo”.
Podlegały one szczegółowej ocenie formalnej i
merytorycznej. M.in. oceniano: poziom bezpieczeństwa, znaczenie drogi, dostępność komunikacyjną, wkład partnera, kontynuację zadań. Średnia arytmetyczna ocen przyznanych
przez członków komisji wg wymienionych
kryteriów utworzyła listę rankingową wszystkich wniosków. Zadanie nasze zostało wysoko
ocenione. Znajduje się na 7 pozycji tejże listy.
Projekt przewiduje przebudowę ul. Parkowej
(chodniki, jezdnia), drogi Ząbin – Szczutkowo
(podbudowa, nawierzchnia, zatoka) - od końca
asfaltu (droga do p. Świątkowskiego) do drogi
powiatowej Wilkowiczki-Lutobórz. Trzeci odcinek to kontynuacja prac z roku 2014 na drodze w miejscowości Bodzanowo. Stanowił będzie zamknięcie ciągu drogowego.
Staramy się także o dofinansowanie dróg z puli
Marszałka Województwa. Zgłosiliśmy na
przyszły rok realizację przebudowy drogi w
Olganowie ( w kierunku p. Kinasiewicza) na dł.
0,8 km. Zadanie finansowane będzie środkami
pochodzącymi z wyłączeń gruntów z produkcji
rolnej.
Kolejnym wnioskiem, na który spodziewamy
się dotacji jest zadanie planowane do realizacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – „Przebudowa drogi gminnej nr
190711C Śmiłowice-Nowa Wola. Będzie to
kontynuacja poszerzenia drogi w Woli
Nakonowskiej. Wykonana zostanie nowa
nawierzchnia bitumiczna i pobocza.
„Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 45/53 i
45/57 w ramach: Inwestycja w drogi lokalne
zapewniająca konieczne połączenie z terenem
inwestycyjnym w miejscowości Choceń„
realizowana będzie z kolei z programu RPO
WK-P na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Projekt realizowany
będzie przy posterunku policji w Choceniu na
gruntach po byłej roszarni. Przewiduje jezdnię
z kostki, chodniki, oświetlenie i kanalizację
deszczową. Długość ulicy wyniesie 160 mb.
W ramach środków własnych planujemy kontynuację poszerzeń jezdni w Czerniewicach,
Krukowie oraz podbudów i nawierzchni bitumicznych o łącznej długości ponad 6 km.
Krzysztof Wojtalik
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DOFINANSOWANIE DROGI BORZYMIE -JANOWO

Otrzymaliśmy kolejną transzę środków
finansowych w wysokości 242 036,16 zł
na dofinansowanie projektu pn „Budowa drogi gminnej Borzymie-Janowo
Nr 190732C, Gmina Choceń” w ramach
konkursu ogłoszonego przez Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko
– Pomorskiego ze środków Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. Przesz-

liśmy trudną ocenę formalną oraz merytoryczną. Warto było podjąć takie działania, ponieważ zakończyły się sukcesem i przyznaniem gminie dofinansowania w wysokości 379 771,75 zł. Cała
wartość inwestycji wyniosła 797 714,71

zł. Był to ostatni konkurs w okresie
programowania na lata 2007-2013.
Mamy nadzieję, że w nowym okresie
programowania również uda nam się
dofinansować kolejne inwestycje.
Hanna Piastowska

PRZYJĘCIE DROGI
W grudniu br. Gmina Choceń zawarła akt
notarialny w sprawie nabycia do zasobu
Gminy Choceń w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Pani Agnieszki Marii Białeckiej oraz Pana Karola
Białeckiego.

wielu mieszkańców zmienionych obrębów
geodezyjnych nie dokonało wpisów. W
związku z powyższym zapraszamy wszystkich właścicieli przeniesionych nieruchomości zarówno z miejscowości Zakrzewek,
Wilkowiczki i Wilkowice jak również przeniesionych we wcześniejszych terminach a
dotyczących wcielenia Jarantowice i Jerzewa
w obręb Chocenia o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy w celu pobrania i złożenia dokumentacji w Sądzie Rejonowym we
Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Hanna Gołębiewska

Gmina Choceń udzieliła dotacji w kwocie
4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w/w urządzenia.

- montaż grzejników aluminiowych członowych
- montaż rurociągów w instalacji c.o. z
tworzyw sztucznych o śr. Ø 20 i 25
- montaż pieca gazowego Vaillant
- zalanie instalacji płynem (Glikol)
- uruchomienie instalacji c.o.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w miejscowości Choceń, oznaczona numerem geodezyjnym 45/57 o pow. 0,1044 ha dla
której w Sądzie Rejonowym we Włocławku
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona
jest księga wieczysta oznaczona numerem
WL1W/00095441/0. Powyższa nieruchomość położona jest na terenie po byłych
zakładach DELECTA i będzie przeznaczona
pod publiczną drogę gminną.
Hanna Gołębiewska
NOWE NIERUCHOMOŚCI
ROLNE NA SPRZEDAŻ!!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie do
sprzedaży dwie nieruchomości stanowiące
grunty rolne położone w miejscowości Ząbin
i Janowo oznaczone numerem:
- dz. nr 100/2 o pow. 0,1400 ha (R IVa 0,1200 ha; N - 0,0200 ha} położone w
Janowie przy granicy z Gminą Chodecz
- dz. nr 58/8 o pow. 0,1700 ha (R IVa –
0,1000 ha; B – 0,0700 ha} położone w
Ząbinie naprzeciwko pałacu Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą
się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy.
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.
Hanna Gołębiewska
ZMIANA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
W GMINIE CHOCEŃ
W 2011 roku Gmina Choceń zakończyła procedurę zmiany obrębu ewidencyjnego dla
nieruchomości położonych w miejscowości
Wilkowice, Wilkowiczki i Zakrzewek. Nadal

JEDNOSTKI OSP W TERENU GMINY CHOCEŃ
W dniu 14 lipca 2016r., podpisano umowę
pomiędzy Gminą Choceń a Powiatem
Włocławskim o udzielenie pomocy finansowej. W ramach umowy Powiat Włocławski
udzielił z budżetu powiatu w roku 2016
pomocy finansowej w formie dotacji w
wysokości 13.600,00 zł dla Gminy Choceń z
przeznaczeniem na zakup niezbędnego
sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki
OSP z terenu naszej gminy wpisanych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
tj:
- OSP Nakonowo Stare
- OSP Śmiłowice
- OSP Choceń
- OSP Czerniewice
Jednostki te zakupiły niezbędny sprzęt do
udzielania pomocy w trakcie prowadzonych
interwencji na terenie Gminy Choceń i
powiatu włocławskiego.
Gmina Choceń w pełni wykorzystała przyznane środki. Zgodnie z zawartą umową Gmina Choceń przedłożyła sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej dotacji do Starostwa
Powiatowego we Włocławku.
W miesiącu październiku jednostka OSP
Czerniewice zakupiła urządzenia w postaci
rozpieracza kolumnowego teleskopowego na
kwotę 11 000,00 zł.

Pod koniec listopada br. druhowie OSP
Nakonowo Stare odebrali z remontu samochód pożarniczy.
W ramach prac wykonano m.in.:
- remont istniejących skrytek i wykonanie
nowych umożliwiających mocowanie
dodatkowego sprzętu
- montaż nowych uchwytów, szuflad wysuwnych
- remont istniejących żaluzji
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
- remont blacharki wraz z malowaniem
całego pojazdu.
Gmina Choceń na ten cel udzieliła dofinansowania w kwocie 5.000,00 zł.
Remont pojazdu wykonała dla straży Firma
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „PERFEKT„ Radosław Zasada Nowa Wieś, 87-853
Kruszyn.
Mariusz Bilęda
ŚWIETLICA W CZERNIEWICACH
Gdy nadchodzi jesień, a wraz z nią częste
opady, normą stają się nagłe zmiany temperatury. W takich momentach najłatwiej
dochodzi do wychładzania i zawilgocenia
budynków.
Problem dotyczy zarówno nowych jak i
starych obiektów, ponieważ wiąże się to z
przekroczeniem tzw. „ punktu rosy” czyli
temperatury ,w której wychłodzona para
wodna zaczyna się skraplać.
Doprowadza to do tego, że musi my przeprowadzać kosztowne i dość skomplikowane
prace remontowe.
By uniknąć późniejszych wydatków podjęto
decyzje o wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania. Zakres prac obejmował:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku wykonała Firma „ HYDROKRAN„
Krzysztof Pietrzak ul. Kościelna 6, 87-851
Boniewo.
Całkowita wartość prac wyniosła
24.000,00 zł.
Mariusz Bilęda
HODOWCY GOŁĘBI
W dniu 18 listopada br. Hodowcy gołębi
pocztowych z sekcji Czerniewice-Nakonowo
po raz kolejny zorganizowali zakończenie
sezonu lotowego 2016. Uroczystość została
zorganizowana w remizie OSP Czerniewice.
Zwycięzcy posz-czególnych kategorii lotowych
otrzymali puchary, dyplomy i medale, które
wynagrodziły im całoroczny trud hodowlany.
Mistrzem w lotach gołębi dorosłych został
Kolega Marek Hoffman, Wicemistrz Kolega
Sebastian Pawiński, a trzecie miejsce zdobył
duet hodowlany Koledzy Mariusz i Jan
Paproccy. W lotach gołębi młodych Mistrzami
zostali Koledzy Ireneusz i Roman Kasprzyccy,
drugie miejsce zajął Kolega Marek Hoffman,
nato-miast trzecie Kolega Sebastian Pawiński.
Wszyscy Hodowcy chcieliby serdecznie podziękować za pomoc w organizacji uroczystości Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowakowskiemu, Zarządowi OSP Czerniewice, a w szczególności Pani Karolinie
Lewandowskiej, właś-cicielowi firmy „ANRO”
Panu Romanowi Pieńkowskiemu, panu Arkadiuszowi Olczakowi za słodki poczęstunek
oraz Panu Mirosławowi Wojtczakowi z firmy
„MITARJO”.
Zarząd
Sekcji Czerniewice-Nakonowo

POLICJA OSTRZEGA
W związku z występującymi na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, w tym
na terenie gminy Choceń, a także na terenie
ościennych gmin włamaniami do mieszkań i
domów po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń
okien lub drzwi balkonowych i kradzieżami,
głównie pieniędzy oraz biżuterii, zwracam się z
prośbą do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności. Do przestępstw
dochodzi zazwyczaj w godzinach popołudniowych, kiedy robi się już ciemno, co ułatwia
sprawcy wytypowanie domu (zazwyczaj w czasie
nieobecności domowników, którzy np. są w

pracy, szkole itp w domu jest ciemno). Bardzo
proszę o zwracanie uwagi na to kto „kręci” się w
naszej okolicy, okolicy zabudowań sąsiadów,
osoby, które pomyłkowo nas odwiedzają lub
udają akwizytorów nie mając nic do sprzedaży,
obce samochody, które parkują w miejscach, w
których nigdy wcześniej nie parkowały, a także o
ile to możliwe nie trzymanie w domu większych
ilości pieniędzy, profesjonalne ukrycie biżuterii
lub innych drogocennych przedmiotów. Te proste czynności utrudnią dokonanie przestępstw
lub w ostateczności zminimalizują poniesione
straty.

Bardzo proszę także o szczególną troskę o nasze
portfele, torebki, saszetki podczas przedświątecznych zakupów, albowiem jest okres
wzmożonej działalności kieszonkowców wy-korzystujących tłok, nasz pośpiech, roztargnienie.
Chciałbym również życzyć Wszystkim bezpiecznych, spokojnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, a także Szczęśliwego
Nowego Roku
Kierownik
Posterunku Policji w Choceniu
asp. szt. Grzegorz Safianowski
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KANALIZACJA ŚMIŁOWICE I CHOCEŃ

W listopadzie br. Gmina Choceń złożyła
do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o
dofinansowanie projektu pn.: Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń.
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości
Choceń.
Projekt ten zakłada realizację dwóch zadań: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń Budowę kanalizacji sanitarnej planuje się na terenie
aglomeracji Choceń na działkach położonych w miejscowości Śmiłowice (obręb ewidencyjny Śmiłowice I). Projektowane urządzenia w ramach zadania 1
zlokalizowane są na działkach będących
własnością prywatną, instytucji użyteczności publicznej oraz Gminy Choceń. W

Z dniem 30 listopada zakończono inwestycję pod nazwą „Rozbudowa sieci
wodociągowej w Nakonowie Starym
oraz renowacja ujęć i stacji uzdatniania
wody w Choceniu”. W związanym z likwidacją skutków suszy uruchomiono z
rezerwy celowej budżetu państwa środki
na inwestycję poprawiające między
innymi zaopatrzenie w wodę. Dotacja
jest uruchamiana przez Ministra
Finansów na wniosek Wojewody i pozytywnie zaopiniowana przez MSWiA.
Gmina Choceń skorzystała z tych pieniędzy budując zaplanowany wcześniej
wodociąg w Nakonowie Starym. Całkowity koszt inwestycji to 179.850,00 zł
z czego dofinansowanie 80% z kasy
skarbu państwa i 20% środki własne
gminy. Do tej pory wodę dla mieszkańców Nakonowa Starego dostarczała

ramach zadania zostanie wybudowana
grawitacyjna i ciśnieniowa kanalizacja
sanitarna z przydomowymi przepompowniami ścieków o łącznej długości
6935 m oraz przykanaliki grawitacyjne
dla 29 obiektów o łącznej długości 261
m.
W ramach Zadania 2. Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń planuje się budowę sieci
wodociągowej na terenie aglomeracji
Choceń (obręb ewidencyjny Choceń) w
drogach dojazdowych do działek budowlanych. Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej planowana
jest również na terenie aglomeracji
Choceń (obręb ewidencyjny Choceń) w
ciągach drogowych. Projektowane rurociągi sieci wodociągowej oraz kolektory kanalizacji sanitarnej w ramach zadania 2 zlokalizowane są na działkach
będących własnością Gminy. W ramach
zadania planuje się wykonanie: - sieci
wodociągowej o długości 538,0 mb w

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych, co realizowane
będzie poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. W Gminie Choceń tylko ok. 64 %
mieszkańców korzysta z sieci sanitarnej,
tym samym duża część mieszkańców
gminy odprowadza ścieki do zbiorników
przydomowych, które często nie zapewniają szczelności. Dlatego jednym z ważniejszych celów gminy jest zwiększenie
liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej korzystanie

z ulepszonego systemu oczyszczania
ścieków komunalnych oraz doprowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz
wodociągowej do miejsc w gminie, gdzie
rozbudowują się duże osiedla domów
jednorodzinnych pozwoli na wzrost
stopnia skanalizowania z 64% do 75%.
Zatem cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym 3, tj. „Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą
dotyczącą ścieków komunalnych” dla
Działania 4.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego tj. „Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej”, Schemat: „Inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej w polityce terytorialnej”.
W ramach przedmiotowego zadania
Gmina Choceń otrzyma 85% dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu
przewidziano na kwiecień 2017.
Hanna Gołębiewska

WODOCIĄG W NAKONOWIE STARYM

gmina Włocławek. Latem bywało różnie.
Czasami brakowało wody przez cały
dzień i nie mieliśmy na to wpływu. Nie
pomagały ani prośby ani groźby kierowane do władz gminy Włocławek.
Stąd decyzja o budowie ponad 500 metrowego odcinka wodociągu. Pozytywny
wynik badań wody na zbudowanym odcinku sieci wykonanym przez Sanepid
pozwolił od dnia 12 grudnia 2016 r
zasilić Nakonowo Stare naszą wodą.
Mam nadzieję, że braki wody w tej części
gminy to już historia.
Równolegle były prowadzone prace na
stacji uzdatniania wody (hydrofornia) w
Choceniu. Został zamontowany dodatkowy hydrofor o pojemności 6,2 m³ i
filtr. Pozwoli to zgromadzić większą
ilość wody i w czasie największych roz-

UROCZYSTY DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ W ŚMIŁOWICACH
13 października 2016 roku w remizie
OSP w Śmiłowicach szkoła świętowała
Dzień Nauczyciela. Na uroczystość zaproszeni zostali nauczyciele - emeryci, radni
oraz liczna grupa rodziców. Imprezę
uświetniła obecność Pana Romana Nowakowskiego - wójta Gminy Choceń. W
czasie uroczystości DEN Wójt Gminy
Choceń w imieniu Ministra Sportu i
Turystyki Pana Witolda Bańki przyznał Panu Sławomirowi Gwardeckiemu,

ulicy Jaśminowej i Różanej w miejscowości Choceń - sieci kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Jaśminowej oraz Różanej w miejscowości
Choceń o łącznej długości 630 m oraz
przyłącza kanalizacyjne tłoczne o
długości 38 m.

dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach brązową odznakę „Za zasługi dla sportu”.
Dyrektor serdecznie dziękuje władzom gminy, wszystkim współpracownikom, nauczycielom, zawodnikom GTS UNIA Choceń oraz wielu
wolontariuszom za to sportowe wyróżnienie, uważając je za wspólny
sukces.

biorów w okresie letnim nie powinno
brakować wody. Niestety aby włączyć
nowe elementy do istniejącej sieci w
SUW trzeba było wyłączyć całą hydrofornie z pracy. W tym czasie (2426.11.2016 r.) dało się odczuć znaczny
spadek ciśnienia w samym Choceniu, a
w najbardziej oddalonych od stacji
miejscowościach takich jak Ługowiska,

Szczytno, Borzymie Szczutkowo,
Lutobórz i Bodzanowo woda płynęła
okresowo. Ze względu na szkoły, w Choceniu woda zamykana była w godzinach
popołudniowych i wieczornych. Za
wszelkie utrudnienia jeszcze raz
przepraszamy.
Piotr Lewandowicz
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UROCZYSTOŚCI 70-LECIA UTWORZENIA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 111 „PRZEPIÓRKA” WE WŁOCŁAWKU Z SIEDZIBĄ W JARANTOWICACH
W dniu 5 listopada 2016 roku odbyły się
uroczystości 70-lecia utworzenia Koła
Łowieckiego Nr 111 „Przepiórka” we
Włocławku. Koło powstało w listopadzie
1946 roku, okres ten, to historia naszej
organizacji jak i modelu funkcjo nowania polskiego łowiectwa.
Łowiectwo to nie tylko polowania, to
między innymi wspaniałe tradycje i zwyczaje łowieckie naszych poprzedników
do których my myśliwi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego nawiązujemy i staramy się je kontynuować. Z
okazji jubileuszu w kościele w Świątnikach została odprawiona uroczysta
msza św. Hubertowska w intencji koła
łowieckiego „Przepiórka”, jego członków
i ich rodzin, oraz za wszystkich obecnych
podczas mszy.
Mszę św. celebrował kol. ks. prałat pułkownik Krzysztof Karpiński proboszcz
parafii Kłobia.

Oprawę muzyczną podczas mszy wykonywał Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem kol. Mieczysława Leśniczaka, kapela Zamku Rydzyńskiego. Po mszy na placu przed kościołem pod świerkiem posadzonym
przez członków koła z okazji jubileuszu
55-lecia i wręczenia sztandaru została
odsłonięta i poświęcona figura Św. Huberta ufundowana w roku 70-lecia przez
członków koła przy wsparciu samorządów gminy Choceń i gminy Boniewo.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz Centralnych Organów
Polskiego Związku Łowieckiego, działacze Organów Samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz
gminnego. Również swoją obecnością
zaszczycili przedstawiciele kół sąsiadujących z „Przepiórką.

odbyło się Uroczyste Walne Zgromadzenie Członków Koła na którym, koło
łowieckie „Przepiórka” w uznaniu za
wybitne zasługi dla Polskiego Związku
Łowieckiego zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Po
uroczystości Walnego Zgromadzenia
odbył się Koncert Muzyki Myśliwskiej
Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego
Związku Łowieckiego, kapeli z zamku
Rydzyńskiego. Zarząd i członkowie koła
składają serdeczne podziękowania dla
Wójtów i Przewodniczących Rad Gmin
Choceń i Boniewo, oraz dla Wójta gminy
Baruchowo za pomoc w organizacji jubileuszu 70 lecia, oraz wszystkim osobom biorącym udział w uroczys tościach.

Podczas dalszych uroczystości 70-lecia
odbywających się w „Majątku Kaniewo”

Prezes Koła
ANDRZEJ PODOLSKI

Z myśliwskim pozdrowieniem
„DARZ BÓR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD)
Wkrótce ruszają pierwsze konkursy.
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to dla LGD nie tylko
nowa strategia wielofunduszowa i nowe programy -Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego
2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020), Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) ale i nowe
konkursy. W najbliższym czasie LGD ogłosi konkursy z PROW
2014-2020 na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej. W pierwszych miesiącach 2017r. również w ramach PROW 2014-2020 2017r. LGD
ogłosi konkursy dla przedsiębiorców – premie na podejmowanie
działalności gospodarczej i konkurs na rozwijanie działalności
gospodarczej.
Premie na podejmowanie dzielności gospodarczej – to konkurs
skierowany do osób, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD nie wykonywały działalności gospodarczej. Premia jest przyznawana w
wysokości 50 000,00zł. Z pomocy tej wyłączone są osoby ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyłącznie
to nie dotyczy jednak podejmowania działalności gospodarczej
sklasyfikowanej, jako produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów). Działalność gospodarcza otworzona w
ramach tego działania musi być prowadzona, przez co najmniej 2
lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej – to konkurs skierowany
do podmiotów, które w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD wykonywały łącznie
co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonują tę działalność. Pomoc jest
przyznawana, jeżeli operacja zakłada:
a) utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem
realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o
pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.
Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej jest przyz-

nawana w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, ale nie
więcej jak 50 000 zł.
Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o
pomoc ze środków LGD dowiedzą się Państwo kontaktując się z
biurem LGD. Działalność LGD to również animacja, działania
informacyjne i promocyjne. Taki też cel miała zorganizowana w
Zielonej Szkole w Goreniu Dużym w dniu 2 grudnia br. konferencja inauguracyjna pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w nowej perspektywie finansowej
2014-2020”. W konferencji wzięli udział członkowie LGD,
zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji kultury,
lokalnego biznesu, mieszkańcy- potencjalni wnioskodawcy.
Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalność LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej LGD www.kujawiaki.pl jak
również do biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia
udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o
konkursach ogłaszanych przez LGD.
Aneta Hoffman
Biuro
Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki
mieści się w Choceniu, ul. Włocławska16
nr tel. 54 284 66 69
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCENIU
26 października 2016 odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Z tej okazji dzieci
przedstawiły program artystyczny. Z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Po
ślubowaniu Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał
dyplom. W tym ważnym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście oraz
koleżanki i koledzy. Wiele radości sprawiły pierwszakom upominki wręczone przez Sekretarza
Gminy panią Agnieszkę Świątkowską, panie z Przedszkola Nie-publicznego w Choceniu oraz
kolegów z zerówki, klas drugich i trzecich. Na za-kończenie rodzice przygotowali dla dzieci słodki
poczęstunek. Ten dzień na długo po-zostanie w pamięci uczniów. Wszystkim pierwszakom
życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
Joanna Woźniak

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SP CHOCEŃ
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie” - ta myśl Adama Mickiewicza była
mottem przewodnim uroczystości, którą obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Choceniu z okazji
98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszyscy: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice i
dziadkowie w skupieniu wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych zaprezentowanych przez
uczniów kl. IV-VI oraz chór szkolny. Z podziwem obejrzeliśmy Mazura, w wykonaniu uczniów kl. VIb
do melodii pieśni „Ostatni Mazur”. Rys historyczny przybliżył nam okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, a następnie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918
roku. Barwy narodowe, godło, hymn oraz własnoręcznie wykonane kotyliony podkreśliły patriotyczny charakter apelu.
Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk i Sylwia Łącka

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W CHOCENIU

PIERWSZY MARATON CZYTELNICZY W SP CHOCEŃ!
21 października 2016 roku kilka godzin spędziliśmy w szkole na wspólnym czytaniu baśni.
Maraton czytelniczy trwał nieprzerwanie osiem
godzin. W zaczarowany, baśniowy świat przenieśli nas uczniowie czytając książki, które przynieśli ze sobą. W czasie tego magicznego wieczoru
gościliśmy rodziców, a także babcie i dziadków.
Dodatkowych emocji uczestnikom dostarczyło
spotkanie z Dobrym Duchem Szkoły. Planujemy
kolejne spotkania i już serdecznie na nie
zapraszamy.
A.Pawłowska

W dniach 24.10 - 28.10.2016 r. w odbył się w Szkole
Podstawowej w Choceniu Tydzień Promocji Zdrowia, którego celem było : propagowanie wśród
uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, poznanie technik udzielania pierwszej pomocy.
Każdego dnia uczniowie przychodzili do szkoły w
innym kolorze. Kolory ubrań miały symbolizować
znane wszystkim owoce i warzywa. W poniedziałek
wszyscy uczniowie ubrani byli w kolorze zielonym.
Hasło tego dnia: ZDROWE ODŻYWIANIE.W klasach odbyły się pogadanki na temat zdrowego stylu
życia i prawidłowego odżywiania. Uczniowie wraz z
nauczycielem wykonali plakat promujący zdrowy
tryb życia i wywiesili go na drzwiach swojej klasy.
We wtorek królował kolor żółty . Hasło tego dnia :
ŻYCIE - NAJWIĘKSZY DAR. W tym dniu pan Marcin Kędzierski wraz ze swoimi uczennicami z klasy
ratownictwa medycznego, Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu, przeprowadzili profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy, pamiętając, że słuchaczami są uczniowie klas O –VI.
A zatem pokaz odbył się językiem dopasowanym do
obiorców.
Środa dodała nam energii kolorem czerwonym.
Hasło dnia : ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO. Tego dnia
wszyscy uczniowie naszej szkoły zajadali się jabłkami, gruszkami, marchewką. Bardzo dziękujemy
naszym kochanym mamom. To właśnie one dzielnie
myły, kroiły, obierały i częstowały naszych uczniów
pysznymi owocami i warzywami.

W czwartek wszyscy uczniowie ubrani byli na
niebiesko. Hasło dnia : WIEM, CO JEM. W tym
dniu każda klasa przygotowywała zdrowe kanapki,
sałatki, a nawet soki własnej produkcji z czarnego
bzu. Uczniowie wykazali się ogromną wyobraźnią i
inwencją twórczą w czasie tworzenia swoich dzieł
kanapkowych. Ponadto, w ramach zajęć świetlicowych oraz zajęć wychowania fizycznego odbyła
się lekcja aerobiku pod kierunkiem pani Katarzyny
Kurkiewicz-Błaszczyk.
Ostatniego dnia , w piątek , uczniowie ubrani byli na
pomarańczowo. Hasło dnia: UWAGA NADWAGA.
W tym dniu odbyło się spotkanie z paniami dietetyczkami z Naturhouse. Panie dokonały pomiarów,
prezentacji i bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Ustaliły również termin następnej
wizyty.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH
SPONSORÓW I PRZYJACIÓŁ, BEZ KTÓRYCH
TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA NIE MÓGŁBY
SIĘ ODBYĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJEMY:
Elżbiecie, Antoniemu Gęsickim z Bodzanówka
Wandzie, Wojciechowi Garlickim z Krukowa
Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu, w
szczególności pani dyrektor Tamarze Mikołajczak,
panu Marcinowi Kędzierskiemu oraz uczennicom
klasy ratownictwa medycznego
Kochanym rodzicom naszych uczniów, którzy
poświęcili swój czas, aby pomóc zorganizować
przekąski
Pracownikom Naturhouse, pani Barbarze Gralewskiej i pani Monice Leniec.
Monika Dengusiak i Renata Pułanecka
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ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW W ŚMIŁOWICACH
24 października 2016 roku w remizie OSP w
Śmiłowicach odbyła się ceremonia ślubowania i
pasowania na uczniów „10 wspaniałych” pierwszaków. Pasowania za pomocą zaczarowanego
ołówka tradycyjnie dokonał dyrektor szkoły. Życzenia powodzenia wraz z drobnymi upominkami przekazała osobiście pani Agnieszka Świątkowska – sekretarz Gminy Choceń. Pamiątkowe
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dyplomy i upominki ufundowali też rodzice,
uczniowie klas starszych oraz Rada Rodziców.
Dyrektor serdecznie dziękuje Pani mgr Elżbiecie
Lachendrowicz wychowawczyni klasy I oraz rodzicom uczniów klas I za pomoc w organizacji imprezy i zaufanie jakim obdarzyli naszą szkołę, wybierając ją dla swoich dzieci.
Sławomir Gwardecki

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH

JESIENNIE I KOLOROWO. GMINNY
KONKURS RECYTATORSKI W ŚMIŁOWICACH
Miejscowa szkoła była organizatorem Gminnego
Konkursu Recytatorskiego pt: „Kolory jesieni”. W
konkursie wzięli udział uczniowie klas młodszych
ze wszystkich choceńskich szkół. Młodzi aktorzy
świetnie zinterpretowali zapamiętane teksty.
Zaprezentowali też samodzielnie przygotowane
jesienne stroje. Jury po bardzo długich obradach
przyznało 8 nagród i wyróżnień. Ponadto pozostali
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodycze
ufundowane przez Radę Rodziców SP Śmiłowice.
Wyniki konkursu: I miejsce – Małgorzata Pawłowska SP Śmiłowice, II miejsce Antonina Kaniewska SP Choceń oraz Maja Nowak SP Śmiłowice, III miejsca Anna Dębczyńska oraz Maja
Więcławska i Przemysław Mostowski – SP Wilkowice. Wyróżnieni: Gabriela Piasecka, Nicola
Szałczyńska i Aleksandra Kuźba.
Dyrekcja dziękuje organizatorowi konkursu pani
Jolancie Krynickiej oraz pani Danucie Kaczmarek
za udział w jury i ufundowanie wyróżnień. Pozdrawia wszystkich uczestników i już dziś zaprasza
na kolejny konkurs o tematyce zimowej.

XII RAJD SZLAKIEM WALK WRZEŚNIA 1939
Już po raz 12 – 26 września 2016 r. uczniowie SP
im. Janusza Korczaka w Choceniu, SP w Śmiłowicach, SP w Wilkowicach oraz z SLO im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego i SZSZ im. Adama Mickiewicza w Choceniu wyruszyli na rowerach, by
oddać hołd poległym we wrześniu 1939 roku.
Trasa Rajdu liczyła ponad 20 km i biegła przez
miejscowości związane z walkami i męczeństwem
ludności cywilnej w latach II wojny: Wilkowice,
Choceń, Borzymie, Szczytno, Borzymowice, Krukowo i Śmiłowice. Organizatorzy rajdu – dyrektorzy Szkół Podstawowych w Choceniu i Śmiłowicach mają nadzieje, że ta żywa lekcja historii
pozostanie na długo w pamięci jego uczestników.

„CAŁA POLSKA … I KSIĄDZ TOMASZ KRÓL
… CZYTA DZIECIOM”
W poniedziałek, 19-tego września w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach uczniowie klas IVVI z przyjemnością wysłuchali czytania ks.
Tomasza Króla, proboszcza parafii Czerniewice.
Nasz miły gość, który przyłączył się do akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”, zaprezentował uczniom
fragment powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis”.
Słuchacze poszerzyli swoją wiedzę na temat
pierwszych chrześcijan, którzy byli skłonni oddać
życi za wiarę. Uczniowie brawami podziękowali
za piękne czytanie. W najbliższym czasie
zaprosimy innych gości, aby kontynuować akcję
czytania dzieciom. Monika Gratkowska

"RÓŻANIEC TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ"
W związku z miesiącem różańcowym w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach został ogłoszony
konkurs na wykonanie różańca. Otrzymaliśmy
bardzo dużo prac. Wszystkie odznaczały się
pomysłowością, dokładnym i starannym wykonaniem. Komisja na czele z ks. Tomaszem Królem
nagrodziła i wyróżniła następujące prace: I miejsce
– Marika Lewandowska kl.VI, II miejsce – Hanna
Pasek kl. IIIb, III miejsce – Anna Szeląg kl. V.
Wyróżnienia: Julia Grześ kl. IIIb, Hanna
Jankowska kl.IIb, Maja Michalska kl.0, Maja
Kruger kl.V, Miłosz Terpiński kl.0 Dziękujemy za
nadesłane prace i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Jolanta Szydłowska

Dnia 23 października w sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach odbył się turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora Szkoły. W
rywalizacji wzięło udział kilkunastu zawodników z
Włocławka i okolic. Turniej rozegrany został w
czterech grupach, a do fazy pucharowej awansowały dwie najlepsze osoby z poszczególnych
grup. W ostatecznej klasyfikacji na 3 miejscu
podium uplasował się Krzysztof Waszkiewicz z
Włocławka. Puchar za drugie miejsce odebrał
Zbigniew Chrzanowski, reprezentant Izbicy
Kujawskiej. Na najwyższym stopniu podium stanął Radosław Sobieraj, mieszkaniec Lubrańca.

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach był pierwszym z cyklu pięciu imprez tenisowych, które odbędą się w tym roku szkolnym. Tenisici podczas
poszczególnych zawodów zbierają punkty, które
będą miały ostateczny wpływ na wynik rywalizacji, której zakończenie zaplanowano na kwiecień przyszłego roku podczas turnieju Masters.
Cykl turniejów tenisa ziemnego w Wilkowicach
zaplanowany został w miejsce Zimowej Ligi Tenisa Ziemnego organizowanej od 2011 roku.
Radosław Babiński, Łukasz Jankowski

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i
opiekunom: p. Sylwii Łąckiej, p. Paulinie Kubiak,
p. Annie Pszczółkowskiej, p. Łukaszowi Jankowskiemu, p. Radosławowi Babińskiemu, p.
Miłoszowi Kierzkowskiemu i p. Michałowi Sompolskiemu za udział i pieczołowitą opiekę nad
uczestnikami rajdu.

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Dnia 28 października w Szkole Podstawowej w
Wilkowicach odbyła się wielka uroczystość. Do
naszego grona przyjęliśmy piętnaścioro nowych
uczniów. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Pięknie recytowały wiersze, wykonywały
ilustracje ruchowe do utworów muzycznych,
śpiewały piosenki, tańczyły. Po części artystycznej
Dyrektor Szkoły Pan Marek Zapiec wielkim ołówkiem pasował pierwszaków na uczniów Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach. Każdy świeżo pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek. Wiele radości sprawiły uczniom prezenty,
które zostały wręczone przez Panią Agnieszkę

Świątkowską- Sekretarza Gminy Choceń. Następnie wysłuchaliśmy przemówień Dyrektora Szkoły
Pana Marka Zapiec i Sekretarz Gminy Choceń Pani Agnieszki Świątkowskiej, którzy nie szczędzili
ciepłych słów. Rodzice ze wzruszeniem gratulowali swoim pociechom i wręczali upominki. Po
części oficjalnej był słodki poczęstunek. Wszyscy
zasiedli przy jednym stole w swojej klasie. Był to
dobry moment, by wymienić poglądy, powspominać. Czas upływał nam w bardzo miłej atmosferze. Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy
samych sukcesów.
Monika Komorowska
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