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10 kwietnia 2019 r. NR 5/115/2019, ROK XXIV NAKŁAD 2300 EGZ.

Piknik Rodzinny
z okazji Dnia
Dziecka
w Nakonowie
Starym gm.
Choceń

Dzień Dziecka w Choceniu
Zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie
się 1 czerwca na boisku sportowym GOSiR w Choceniu.
W programie mnóstwo atrakcji: zabawy i animacje, malowanie twarzy pokazy strażackie,
konkursy z nagrodami oraz rowerowe show widowisko rowerowe łączące w sobie ogromne
emocje, rozrywkę oraz edukację w jednym. Show
nie jest zwyczajnym pokazem rowerowym, lecz
w pełni profesjonalnym przedstawieniem artystycznym.
Impreza organizowana jest przez Gminę
Choceń, Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Choceniu, OSP Choceń, ZHP Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu oraz
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Choceniu.

Niech czas wielkanocny utrzyma Państwa
marzenia w mocy i wszystkie życzenia
okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam
wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli
w ludzkiej godności i niech symbol boskiego
odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych świąt!
Życzą:
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Dąbrowski

Już po raz czwarty 1 czerwca
(sobota) 2019 roku o godz. 14:00
na boisku sportowo-rekreacyjnym
w Nakonowie Starym gm. Choceń
odbędzie się kolorowe święto dla
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy- Dzień Dziecka, którego
tradycyjnie organizatorem będzie
pomysłodawca Piotr Jędrzejewski,
sołectwo Nakonowo Stare i Grabówka przy znacznym udziale i pomocy materialnej partnerów o wielkim sercu, którzy wesprą swoją
szczodrością to przedsięwzięcie.
Wśród nich zacne miejsce zajmuje
samorząd gminy Choceń na czele
z Wójtem Romanem Nowakowski
oraz samorząd gmin ościennych
z Kowala i Włocławka. Ponadto
w organizację święta dla dzieci
włączy się OSP w Nakonowie Starym
oraz wielu darczyńców o głębokich
sercach. To dzięki ich hojności
organizatorzy mogą stanąć na
wysokości zadania aby przygotować
wiele wspaniałych i kolorowych
atrakcji, jak chociażby malowanie
twarzy, zjeżdżalnie, wata cukrowa,
bańki mydlane, byczek rodeo czy
pokazy strażackie. Ponadto dzieci
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem
będą mogli brać udział w licznych
konkursach i zabawach na świeżym
powietrzu, w których będzie można
wygrać atrakcyjne nagrody i upominki. Będzie również wielka
atrakcja, gwiazda tego wydarzenia,
ale to niespodzianka. Kto nią będzie,
przekonają się o tym wszyscy uczestnicy W Dniu Dziecka w Nakonowie Starym o godz. 20:30, do udziału
którego organizatorzy już dzisiaj
wszystkich serdecznie zapraszają.
Jak
w poprzednich latach, tak
i w tym roku radości i zabawy będzie
co niemiara, a zaskakujące atrakcje
na długo pozostaną w pamięci dzieci, bo to ich święto.
Organizatorzy
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AKCYZA
Z początkiem 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
zwrotu podatku akcyzowego od tzw. paliwa zużytego do produkcji rolnej.
Zwrot jest obecnie wyższy, a dodatkowo przysługuje hodowcom bydła.
Pierwszy termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
został wydłużony i upłynął w dniu 31 marca 2019 r.. Do naszego Urzędu
wpłynęło 377 wniosków o zwrot akcyzy w tzw. paliwie rolniczym. Stawka
zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. została ustalona w wysokości 1,00
zł od 1 litra oleju napędowego. Nowym rozwiązaniem, jak już wcześniej
wspomniałam, jest wprowadzenie zwrotu akcyzy dla hodowców bydła.
Limit ustalony został w wysokości 30-krotności stawki podstawowej
na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu
średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod
uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).
W związku z pytaniami dotyczącymi kodów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego paliwa przez producentów
rolnych. Pragniemy poinformować, iż przepis, w którym były określone
niewłaściwe kody paliwowe , zostały zmienione ustawą z dnia 22 lutego
2019 r. Dlatego też, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje każdemu
rolnikowi, który zakupił paliwo oznakowane następującymi kodami: CN
2710 19 43 do 2710 19 48 jak i 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem
CN 3826 00.
Dodatkowo pragniemy poinformować, iż wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2019 r., gotówką w kasie
Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy określony we wniosku. Przesunięcie czasu dokonania wypłat akcyzy dla rolników został
spowodowany wydłużeniem czasu na składanie wniosków o zwrot akcyzy
na paliwo.
Kolejny nabór wniosków w sierpniu wraz z
fakturami VAT
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej za okres
od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2019 r.
Violetta Zielińska
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Sprawozdanie z bezpieczeństwa
Sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 lutego br.,
była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej
gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp.
Waldemar Błaszczyk, złożył sprawozdanie z działalności
Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
naszej gminy za rok ubiegły. PP w Choceniu, który obejmuje gminę Choceń i Boniewo podlega w strukturze pod
Komisariat Policji w Kowalu. Kierownik Posterunku Policji
ocenia ubiegły rok jako przykry, gdyż spłonęły dwa samochody policyjne.
W 2018 r., w gminie Choceń z 99 stwierdzonych
przestępstw wykryto 54 (w roku 2017 z 129 stwierdzonych, wykryto 80). Jest tych przestępstw mniej,
a wskaźnik wykrywalności to 54,55 (wykrywalność w roku
2017 to 62,02 %, czyli wskaźnik jest niższy o 7,47 %).
Przestępstwa stwierdzone ogółem – 99, w tym: kryminalne – 78, gospodarcze – 6, rozboje – 0, bójki i pobicia
– 3, uszczerbek na zdrowiu – 3, kradzieże - 18, kradzieże
samochodu – 0, kradzieże z włamaniem – 14, art. 178a
§1 kk – 13, przestępstwa narkotykowe – 0, uszkodzenia
mienia – 6.

W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się ilość
zdarzeń związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
w zakresie wypadków i kolizji. W 2017 roku były 3 wypadki
a w ubiegłym roku – 6; natomiast kolizji w 2017 roku – 59,
natomiast w ubiegłym roku – 54. Osób rannych w 2017 r.,
były 2, natomiast w roku 2018 – 6. Ze skutkiem śmiertelnym
poprzednio – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym, w roku
2018 – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
Na terenie działania Posterunku Policji odnotowano wiele włamań do domków na terenach letniskowych. W aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń można podać
niepokojące zjawiska w zakresie bezpieczeństwa na
terenie gminy. Gro przestępstw była związana z internetem. Policja sugeruje, by przed zakupem sprawdzać
sprzedawcę.
Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok
złożone przez kierownika Posterunku Policji. Rada
wyraziła także zgodę na dofinasowanie w kwocie 20.000
zł z budżetu gminy na zakup samochodu na potrzeby
Posterunku Policji w Choceniu.
Agnieszka Świątkowska – sekretarz gminy

Przetarg na żłobek
Ogłoszony został przetarg na „Przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka” Oferty
można składać do 15 kwietnia 2019 r. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń byłego budynku
Urzędu Gminy w Choceniu na pomieszczenia żłobka wraz z budową placu zabaw. Zakończenie inwestycji planowane
jest na sierpień 2019 r. Zadanie współfinansowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+”
Hanna Piastowska
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Spotkanie z ciekawym człowiekiem
– Katarzyną Dowbor
Plac zabaw, siłownie zewnętrzne
i ścieżka dydaktyczna
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń
realizuje projekt pn. Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie
Starym oraz w Choceniu, którego celem
jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej
na obszarze działania LSR oraz poprawa
dostępności niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej i kulturalnej poprzez rozwój
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną:
- w Nakonowie Starym urządzenia siłowni
zewnętrznej fitness - wyciąg górny i krzesło do
wyciskania oraz biegacz pojedynczy.
- w Borzymiu zostaną posadowione
urządzenia: wyciąg górny i krzesło do wyciskania oraz biegacz pojedynczy.
- w Choceniu zostaną posadowione elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowy, wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka,
trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap
wejściowy z poręczami, belka balansująca,
karuzela stojąca na platformie aluminiowej
z poręczami, huśtawka wagowa – konstrukcja
metalowa, bujak pojedynczy na sprężynie.

Operacja zakłada również przebudowanie
ścieżki leśnej w Choceniu, która otrzyma
charakter ścieżki edukacyjnej poprzez posadowienie tablic informacyjno - edukacyjnych
o tematyce związanej z funkcjonowaniem lasu,
występujących zwierząt i roślin oraz różnych
aspektów dotyczących lasu. Posadowione
będą także ławki z kamienia z drewnianym
siedziskiem, kosze na śmieci z kamienia. Przebudowa ścieżki polegała będzie na stabilizacji
i utwardzeniu podłoża kruszywem. Zainstalowana zostanie także lampa solarna z czujnikiem
zmierzchu i ruchu w celu oświetlenia wejścia
na teren ścieżki edukacyjnej po zmroku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Kamil Klejba

Kalendarz
imprez 2019

Kolejne przydomówki
do budowy

W tym roku będzie nietypowo. Zmieniamy
trochę w kalendarzu imprez, by się Państwu
nie znudziły nasze propozycje. Przed nami
następujące wydarzenia:
-25 maja 2019 r., (sobota) będzie czas na
biesiadę i sołtysiadę. Dobrą zabawę zapewni zespół SKANER i Arek Kopaczewski.
Zapraszamy też do zabawy sołectwa.
- 1 czerwca 2019 r., (sobota) w Nakonowie
Starym i w Choceniu na boisku przy szkole
będziemy rozpieszczali najmłodszych,
- 12-13 lipca 2019 r., (piątek, sobota) –
upłynie pod hasłem Zlotu Motocykli nad jeziorem w Choceniu. Już po raz 13 do Chocenia
przyjadą motocykliści z całej Polski. Do wspólnej zabawy zapraszamy także mieszkańców
gminy. Na tegorocznym zlocie zagrają zespoły:
WPÓŁ DO BLUESA, BASE BROTHERS, GIRL
COVER (12 lipca), 3WK, ZDROWA WODA (13
lipca).
- 10 sierpnia 2019 r., (sobota) w Choceniu
będziemy gościli zespół z Portugalii, a wieczorem bawili się z zespołem MASTERS.
- 9 września 2018 r – w niedzielę
w Śmiłowicach podziękujemy za tegoroczne
plony. Gwiazdą wieczoru będzie zespół BOBI.
- w sobotę 14 września 2018 r. – w sobotę
odbędą się uroczystości związane z obchodami bitwy pod Szczytnem. Biegi, msza św. i apel
poległych planowany jest w Boniewie.
- 11 listopada 2019 r. – odbędą się obchody
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Liczymy, że będziecie Państwo brali udział
w wydarzeniach.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Osoby zainteresowane wybudowaniem
przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym
Urzędzie Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca
kwietnia br. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca nie ulega zmianie i wynosi
3.000,00 zł. Pozostałą część kwoty Gmina
pozyska ze środków zewnętrznych.
Rozważamy dwa warianty. Pierwszy zakłada
wybudowanie przydomowej oczyszczalni tzw.
1 z osadnikiem gnilnym. Jest to najprostsza
wersja. Koszt budowy takiej oczyszczalni to
kwota od 9.000,00 zł do 11.000,00 zł. Drugi
wariant to tzw. 3, którą budowaliśmy w poprzedniej edycji. Osadnik gnilny zastąpiony
został reaktorem biologicznym wraz z osadnikiem wstępnym. Koszt budowy jest znacznie
większy wynosi od 17.000,00 zł do 20.000,00
zł. Wspólną cechą tych dwóch wariantów jest
drenaż który rozsącza oczyszczone ścieki do
ziemi.
Wybór wariantu jaki będziemy budowali jest
naszą wspólną decyzją. W razie jakichkolwiek
pytań, wątpliwości jesteśmy do dyspozycji. Po
ostatecznym wyborze wariantu opracowana
zostanie dokumentacja techniczna. Wtedy też
zdecydujemy z jakiego źródła dofinansowania
skorzystamy. O postępach będziemy informowali zainteresowanych.
Tomasz Sikorski

12 kwietnia 2019 roku o godzinie 17:00 w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka będziemy
gościć dziennikarkę, prezenterkę radiową i telewizyjną Panią Katarzynę Dowbor. Karierę
dziennikarską rozpoczęła w Polskim Radiu, później przez 30 lat pracowała dla Telewizji Polskiej.
Obecnie w telewizji Polsat prowadzi program „Nasz nowy dom”. Podczas spotkania z Panią
Katarzyną będziemy rozmawiać na różne tematy, np. o pracy w programie Nasz Nowy Dom,
karierze zawodowej, ukochanych zwierzętach, książkach, które napisała (seria dla dzieci „Stajnia
pod tęczą”, „Apetyt na życie”) o życiu…etc. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp wolny.

Dofinansowanie na zakup pomieszczeń
dla „Żłobka Pomponik w Choceniu”

Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH +” 2019 na utworzenie
pierwszego w gminie Choceń żłobka. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na
zakup dodatkowych pomieszczeń. Celem jest
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
„Żłobka Pomponik w Choceniu” i przeznaczenie zakupionych dodatkowych pomieszczeń
na salę zabaw dla dzieci. Obecna powierzchnia, którą chcemy przystosować na potrzeby

żłobka wynosi 212,99 m², łącznie jeśli uda się
zakupić dodatkowe pomieszczenia powierzchnia będzie wynosić 278,31 m² . Planowany do zakupu lokal znajduje się na parterze,
w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń
przeznaczonych na potrzeby żłobka. Dofinansowanie Gmina Choceń musi wykorzystać
do końca roku a więc wszystkie formalności
związane z zakupem nieruchomości Gmina
Choceń musi sfinalizować jeszcze w tym roku.
Hanna Gołębiewska

Dzielnicowi w Gminie Choceń
Na terenie Gminy Choceń pracuje obecnie
dwóch dzielnicowych sierż. sztab Przemysław
Wiśniewski oraz asp. Tomasz Dadzibóg, do
głównych zadań dzielnicowych należy utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie
gminy.
Mieszkańcy gminy mogą oczekiwać od
dzielnicowych pomocy w sprawach:
• rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich
• podstawowego poradnictwa prawnego
• udzielania pomocy ofiarom przestępstw
• rozwiązywania problemów rodzinnych
o podłożu patologicznym (alkoholizm,
narkomania)
• pomocy
nieletnim
zagrożonym
demoralizacją
• inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia
• przeciwdziałania
zjawiskom
sprzyjającym popełnianiu przestępstw
i wykroczeń

Obszary działania dzielnicowych:
sierż. sztab Przemysław Wiśniewski
numer
telefonu
do
dzielnicowego
786 859 151 - Borzymie, Borzymowice,
Choceń, Jarantowice, Krukowo, Ługowiska,
Niemojewo, Olganowo, Siewiersk, Skibice,
Śmiłowice, Śmiłowie Pustki, Szatki, Szczytno,
Wichrowice, Zakrzewek, Zapust;
asp. Tomasz Dadzibóg numer telefonu do
dzielnicowego 786 859 153 - Bodzanowo,
Bodzanówek, Czerniewice, Filipki, Gajówka, Grabówka , Janowo, Księża Kępka,
Kuźnice, Lijewo, Lutobórz, Łopatki, Nakonowo
Stare, Nowa Wola, Stefanowo, Szczutkowo,
Świerkowo, Wilkowice, Wilkowiczki, Wola Nakonowska, Ząbin.
Martyna Gorzkowska
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Kontrola trwałości projektu
W dniu 7 lutego br. została przeprowadzona
kontrola trwałości projektu nr RPKP.02.01.0004-016/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Choceń”. Inwestycja realizowana
była w latach 2009- 2014. Wartość projektu
to 7 057 847,84 zł. Gmina Choceń otrzymała
dofinansowanie w wysokości 4 520 761,64
zł. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
Gmina Choceń musi utrzymać w okresie
trwałości projektu tj. przez 5 lat wszystkie
założone wskaźniki związane z realizacją
inwestycji tj. nowo utworzone miejsca pracy
i liczbę osób korzystających z wybudowanej

kanalizacji. W związku ze zmianą polityki
taryfowej
zostaliśmy
zobligowani
do
przeprowadzenia ponownej analizy luki
finansowej celem sprawdzenia prawidłowości
poziomu dofinansowania. Wybudowanie
kanalizacji i otrzymanie dofinansowania nie
kończy inwestycji. Projekt przez okres 5 lat
trzeba monitorować aby utrzymać założone
wskaźniki a także być przygotowanym na
kontrole które mogą być przeprowadzone na
każdym etapie.
Hanna Gołębiewska

SPORT NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2019 r.
Gmina
Choceń
przeznaczyła
kwotę
80.000,00 zł na dotację zadań z zakresu
„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2019 roku na terenie Gminy Choceń”. W lutym br. ogłoszono otwarty konkurs ofert pn.:
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Choceń
w dyscyplinie mieszane sztuki walki”, w którym
najkorzystniejszą ofertę złożyła Akademia
Mieszanych Sztuk Walk z Nakonowa Starego.
Akademia otrzymała 10.000,00 zł i zgodnie
z umową przeznaczy ją na organizację zajęć,
szkoleń z zakresu sportów walki, samoobrony dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Choceń, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, a także uczestnictwo w zawodach
sportowych. Zajęcia odbywać się będą w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wilko-

wicach i Hali Sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Choceniu. Rozstrzygnięto
również drugi konkurs na zadanie pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu w 2019 r. na terenie Gminy Choceń”,
którego zwycięzcą z najkorzystniejsza ofertą
zostało Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia
Choceń”. Kwotę 70.000,00 zł, która GTS
Unia uzyskała zgodnie ze złożoną ofertą klub
przeznaczy m.in. na szkolenia i organizację zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej,
ręcznej, koszykowej, tenisa stołowego i tenisa
ziemnego, jak również organizacji zawodów
sportowych i udział w nich oraz na stypendia
dla sportowców.
Kamil Klejba

Kontrola trwałości projektu unijnego
W dniu 06.03.2019 r. została przeprowadzono wizyta monitorująca w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu pn „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie
aglomeracji Choceń.” Inwestycja była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie
obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wilkowice, modernizację sieci
wodociągowej w Choceniu bez ul. Sikorskiego,
modernizację sieci wodociągowej w Choceniu
ul. Sikorskiego, budowę kanalizacji sanitarnej
na nowym osiedlu w Choceniu, modernizację
sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu.

Rewitalizacja w Gminie Choceń
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Projekt
rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości
Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości
Choceń. Zadanie inwestycyjne dotyczy
ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez
wykonanie rewitalizacji przestrzeni i budynków
mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości
Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości
Choceń. Rewitalizacji poddane są następujące
budynki:
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 3,
dz. nr 37/41 o numerze ewidencyjnym 5.
2. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Spacerowej 13,
dz. nr 555
3. Budynek
mieszkalny
wielorodzinny
w miejscowości Borzymie, dz. nr 53/7
Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji

części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianę okien na klatkach schodowych, w pralni, kotłowni
i suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych,
remontu wejść do budynków. Projekt przyczyni się do wzrostu udziału społeczności
lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na
obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający pobudzenie
aktywności społecznej mieszkańców obszaru
LSR. Działania infrastrukturalne przyczynią
się do ożywienia społeczno-gospodarczego
miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków
uczestnictwa osób zamieszkujących obszary
problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Planowane zakończenie inwestycji to
31 maja 2019 r.
Kamil Klejba

Morsy
10.03.2019r. na plaży w Choceniu nad jeziorem Borzymowskim odbyła się kąpiel pod
hasłem “Dzień Kobiet na chłodno” Organizacji podjął sie Choceński Klub Morsowy wraz
z morsami z Lubrańca. W pamięci wszystkich
pozostanie silny wiatr, fale ale i piękne słońce,
które rozgrzewało gości. W zimnej wodzie
zamoczyło się niespełna 30 osób z Lubrańca,
Chodcza, Lubienia Kujawskiego i oczywiście

Chocenia. Morsy z Chocenia dziękują wszystkim, kąpiącym ale również tym kibicującym
z pomostu i plaży oraz składają wyrazy uznania dla Urzędu Gminy Choceń oraz Hufca ZHP
Powiatu Włocławskiego za wsparcie w organizacji i przebiegu tego święta. Cała impreza nie
odbyłaby się bez wielkiego zaangażowania
morsów, foczek i sympatyków. Zdjęcia i tekst
nadesłane od Pani Kariny Kowalewicz.

Gmina
na
projekt
unowocześnienia
gospodarki
wodno-ściekowej
otrzyma
dotację z EFRR w wysokości 65 %. Zadanie
zakończone w 2013 roku, jednak gmina musi
do grudnia 2020 r. zachować trwałość projektu, czyli utrzymać zaplanowane w ramach
inwestycji wskaźniki. Praca nie kończy się wraz
z zakończeniem danego projektu i otrzymaniem dofinasowania. Trwa ona jeszcze przez co
najmniej 5 lat od otrzymania ostatniej płatności
i wiąże się ze sporządzaniem sprawozdań
czy też różnego rodzaju kontrolami. Kontrola
została zakończona pomyślnie, nie wykazała
żadnych nieprawidłowości, ponieważ gmina
wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Hanna Piastowska

Ujęcie wody w Bodzanówku
Nie od dziś wiadomo, że od wielu lat na
terenie gminy Choceń szczególnie w okresie
letnim dochodzi do spadków ciśnienia wody,
a wręcz przerw w dostawie wody z powodu
zbyt dużego zużycia. Na pewno czynnikiem
niesprzyjającym jest zróżnicowana budowa
terenu, tzn. położenie hydroforni w Choceniu
dużo niżej w odniesieniu do miejscowości Lutobórz, Bodzanowo, Bodzanówek, Janowo,
Borzymie, Niemojewo i Ługowiska.
Zdecydowano więc o poszukiwaniu wody
w możliwie najwyższym punkcie naszej gminy.
W tym celu zakupiono działkę w Bodzanówku.
Po opracowaniu projektu robót geologicznych i uzyskaniu stosownych pozwoleń
oraz wyłonieniu wykonawcy w zeszłym roku
przystąpiono do wykonania próbnego odwiertu. Zakres prac zakładał wiercenie na

głębokość do 150 m. Wstępne badania są
optymistyczne. Woda na tej głębokości jest
klasy drugiej, co oznacza, że wymaga napowietrzenia i filtracji. Wydajność po próbach
wynosi 13 m3/h. W marcu wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego umożliwiającego pobór
wód podziemnych na cele pitne. Następnym
krokiem będzie wykonanie przyłącza energetycznego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przed nami jeszcze dużo pracy
polegającej na uzbrojeniu terenu i opracowaniu procesu uzdatniania wody, ale jest nadzieja, że nowe ujęcie w Bodzanówku pozwoli
rozwiązać problem niedoborów wody na terenie gminy Choceń.
Dawid Dalmann

Targowisko
Powracamy do tematu realizacji inwestycji pn. „Budowa targowiska w Choceniu”.
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwa
postępowania przetargowe, w wyniku których
nie udało nam się wyłonić wykonawcy. W tym
roku planujemy ogłosić kolejny przetarg.
Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina
otrzyma dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200142020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach inwestycji planujemy

budowę zadaszonych stoisk przeznaczonych
pod sprzedaż głównie produktów rolnospożywczych. Na terenie targowiska będą
również wybudowane pawilony handlowe.
Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Targowisko będzie obiektem całorocznym
i ogólnodostępnym. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć realizacje inwestycji.
Hanna Piastowska

5

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Pierwszy bal karnawałowy na Skibicach
Rewitalizacja – projekt grantowy
Gmina Choceń złożyła do LGD Dorzecza
Zgłowiączki wniosek o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie aktywności społecznej
oraz integracja mieszkańców po byłym PGR
w miejscowości Borzymie i Choceń oraz
budynków mieszkalnych po byłej cukrowni
w miejscowości Choceń. Będzie to projekt
grantowy, w którym wydatki zaplanowano na
poziomie 51 895,00 zł z czego dofinansowanie
stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału
społeczności lokalnej w życiu społecznym
i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie
społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach projektu zaplanowano działania
z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki,
eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy
kulturalne. Społeczność lokalna zostanie
również zaangażowana w prace porządkowe,
renowację podwórka. Działania te spowodują
wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu
społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

malowanie obiektów, malowanie schodów,
budowanie budek lęgowych dla ptaków itp.)
2. Organizacja spotkań integracyjnych
w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki,
eventy) dla uczestników projektu – ma
na celu nawiązanie relacji społecznych,
wspólne spędzanie czasu, wymianę
doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu
napraw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach
tych wezmną również udział osoby ze
społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia
wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.
3. Organizacja wyjazdów integracyjnych udział uczestników projektu w wycieczkach
poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej
społeczności, kontaktów międzyludzkich
i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.

W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:

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

1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja
podwórka, zagospodarowanie wspólnej
przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu
infrastruktury przestrzeni (budowa ławek,

Już od dłuższego czasu w Skibicach
zachodzą wielkie zmiany. Przyszedł czas i na
zabawę. 15 lutego tego roku dzięki wielkiej
pomocy Pana Wójta Romana Nowakowskiego odbył się pierwszy bal karnawałowy dla
dzieci. Zaproszone dzieci mogły się bawić na
sali, którą udostępnił Pan Marek Lewandowski
właściciel firmy Kujawskie Zioła, za co bardzo
serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Zabawę
prowadziła animatorka, tańcząc z dziećmi,
puszczając banki mydlane, malując buźki.
Towarzyszący rodzice oraz dzieciaczki mogli
się napić kawy, herbaty oraz skosztować
przepyszne smakołyki. Swoja obecnością
zaszczycili nas sam Pan Wójt oraz Pan radny
Krzysztof Zawadzki a także Pan Marek Lewandowski. Wszyscy bawili się naprawdę
wyśmienicie przy muzyce zapewnionej przez
Pana Mariusza Gralaka, członka zespołu Selfie. Impreza karnawałowa była naprawdę cudnym wydarzeniem dla skibickich dzieci nawet
tych najmłodszych oraz samych rodziców,
którzy bawili się pierwszorzędne. Po imprezie
zostały piękne wspomnienia, zdjęcia i głowy
pełne pomysłów na najbliższe imprezy, które
zbliżą mieszkańców do siebie, bo przecież nie
od dziś wiadomo ze najbliżej nas są sąsiedzi,
to właśnie z nimi jesteśmy na co dzień. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i każdemu z osobna
za zorganizowanie i samo uczestnictwo bo
przecież bez najmłodszych nic nie miałoby
sensu, a w szczególności dziękujemy Panu
Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu za wsparcie organizacyjne i finansowe.
Magdalena Czołpińska

Dofinansowanie
termomodernizacji
budynku wielorodzinnego
w Wilkowiczkach

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie
Choceń
na
rok
2019
GMINA
CHOCEŃ
na rok
2019
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,
iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz. 6.30 w dniu odbioru. Wiecej informacji pod nr tel.
54 284-41-79.

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach:
Rejon I: Czerniewice, Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka , Nakonowo
Stare,
Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo
Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice
Rejon IV: Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo

LIPIEC
24

SIERPIEŃ
28

WRZESIEŃ
24

KWIECIEŃ
18

MAJ
22

CZERWIEC
18

PAŹDŹIERNIK
18

LISTOPAD
20

GRUDZIEŃ
17

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Rejon VI: Choceń
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
19
23
19
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDŹIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
25
30
25
22
21
18

SIERPIEŃ

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

WRZESIEŃ
18

25
PAŹDŹIERNIK
9 i 25

23
LISTOPAD
8 i 21

28
GRUDZIEŃ
6 i 30

WRZESIEŃ
21

KWIECIEŃ
13
PAŹDŹIERNIK
16

MAJ
18
LISTOPAD
22

CZERWIEC
27
GRUDZIEŃ
18

Pozostałe miejscowości
LIPIEC

SIERPIEŃ

Rejon IV: Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
4
7
6
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDŹIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
4
6
5
3
7
5

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Rejon VI: Choceń
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
9
9
11
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDŹIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
5
6
5
3
7
5

DZIAŁKI REKREACYJNE

LIPIEC
8 i 24

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń i Czerniewice
LIPIEC

Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice, Skibice

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

Rejon I:Czerniewice, Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka, Nakonowo
Stare,
Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
3
2
3
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDŹIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2
2
4
2
6
4

SIERPIEŃ
17 i 28

WRZESIEŃ
24

KWIECIEŃ
18

MAJ
22

18

PAŹDŹIERNIK
22

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów
wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon we
wszystkich miejscowościach Gminy CHOCEŃ
KWIECIEŃ
27

PAŹDZIERNIK
28

Dodatkkowy odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości
CHOCEŃ i CZERNIEWICE
LIPIEC
2

SIERPIEŃ
14

odpady ze szkła - worek zielony
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal - worek zółty
papier, tektura - worek niebieski
odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)
popiół - worek, pojemnik ( własny)

Rada Gminy w Choceń podjęła uchwałę
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Choceń na
przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty:
- zakupu materiałów i wykonania prac
związanych z dociepleniem ścian , dachów,
stropodachów,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części
wspólnych.
Na podstawie złożonego wniosku podpisano
umowę pomiędzy Gminą Choceń a Wspólnotą
Mieszkaniową „ NASZ DOM” w Wilkowiczkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na „
Termomodernizację budynku wielorodzinnego
w Wilkowiczkach”.
Wysokość udzielonej dotacji stanowiła 50%
kosztów kwalifikowalnych zadania natomiast
50% stanowił wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej.
W ramach zadania wykonany został
następujący zakres prac:
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
części wspólnych na klatkach schodowych,
- ocieplono elewację budynku od strony
klatek i od strony balkonów wraz z dwoma szczytami metodą lekką mokrą
- wymieniono nowe obróbki blacharskie wraz
z orynnowaniem
Całkowita wartość zadania
wyniosła
210 000,00 zł.
Termin realizacji zadania 31.03.2019r.
Mariusz Bilęda
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Polsko-ukraińskiej wymiany
młodzieżowej ciąg dalszy…
Fotowoltaika II
Gmina Choceń złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie
projektu pn. OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje. Planowany termin rozstrzygnięcia
konkursu określony został na maj 2019 r.
Jednakże otrzymaliśmy informację o wydłużeniu
terminu
oceny
formalno-merytorycznych
wszystkich wniosków. W związku z powyższym
termin rozstrzygnięcia przesunie się na czerwiec 2019. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
naszego wniosku przystąpimy do etapu wyboru
wykonawcy prac. Projekt obejmuje wykonanie
30 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub instalacji naziemnych w Gminie Choceń. Celem
głównym projektu jest zwiększenie udziału
energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii poprzez realizację inwestycji w 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy
elektrycznej 193,35 kWp. Dzięki realizacji ww.
przedsięwzięcia zostaną zredukowane koszty

eksploatacji energii elektrycznej, w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO₂ do atmosfery. Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń będzie
promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji),
a także na redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem.
Potrzeba realizacji inwestycji w OZE wynika
z Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Choceń. Realizacja planowanej inwestycji
wpłynie także na realizację celu wynikającego
z tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego
(Strategia Europa 2020), w ramach którego
Polska zadeklarowała udział energii ze źródeł
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na
poziomie 15% do roku 2020 oraz zwiększony
zostanie udział energii ze źródeł odnawialnych
w produkcji energii w województwie kujawskopomorskim.
Kamil Klejba

W ubiegłe wakacje młodzież z Chocenia i okolic gościła w centrum Karpat w Tatarowie.
W nadchodzące wakacje planujemy kolejną, już czwartą polsko-ukraińską wymianę
młodzieżową, tym razem w dniach 10-17.07 pojedziemy do miasta Chmielnicki na Ukrainie oraz
w dniach 18-24.07 młodzież z Ukrainy spędzi tydzień w Choceniu. Wszystkich chętnych w wieku
12-14 lat zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie
Urzędu Gminy w Choceniu.
phm Janusz NAJLEPSZY

Ubezpieczenia w rzepaku

Temat umów ubezpieczeniowych w uprawie rzepaku pojawiał się już niejednokrotnie. Rolnicy, wobec których w sposób
jednostronny dokonano zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych, w szczególności rzepaku ozimego
dochodzili swoich praw osobiście. Jednak
nie zostali z tym problemem sami. Apel do
prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń S.A. złożyli wspólnie Starosta
Powiatu Włocławskiego oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu włocławskiego.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
powołując się na metodę teledetekcji
ograniczał zakres swojej odpowiedzialności

z tytułu zawartych polis ubezpieczenia upraw rolnych, a w szczególności uprawy
rzepaku. Zmiany spowodowały drastyczne
zmniejszenie odpowiedzialności kwotowej,
ograniczając areał upraw objętych ochroną
ubezpieczeniową. Stan faktyczny, który
zaistniał na polu widziany był przez ubezpieczyciela zupełnie inaczej tj. na niekorzyść
rolnika. Oświadczenia w tym zakresie zostały
doręczone przez ubezpieczyciela po upływie
terminu. Na dokonanie zmian z polisach rolnik
nie miał już czasu. Opracowany został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który był
udostępniony w tut. Urzędzie Gminy.
Tomasz Sikorski

Gminna Spółka Wodna Choceń
Kilka dni temu Gminna Spółka Wodna
Choceń przystąpiła do realizacji swoich
zadań statutowych i usuwania zgłoszonych
awarii. W ciągu tych kilku dni zdążyliśmy
przeprowadzić prace polegające na konserwacji i udrażnianiu rowów melioracyjnych
w Ługowiskach, Śmiłowicach oraz Lutoborzu.
Pomogliśmy usunąć awarie melioracyjne w
Janowie oraz przystąpić do konserwacji rowu
melioracyjnego w Ząbinie. W tym roku planujemy ściśle współpracować z Choceńską
Socjalną Spółdzielnią Budowlaną, która
będzie realizowała część prac zleconych

oraz wykaszała rowy melioracyjne kosiarką
bijakową na terenie gminy Choceń. Pozostało
do wykonania jeszcze wiele zgłoszonych
przez rolników prac. Ważnym zadaniem jest
udrożnienie urządzeń melioracyjnych w Czerniewicach, które są odpowiedzialne za
wysoki poziom wód oraz podtapianie piwnic.
W najbliższym czasie będziemy składać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotację na realizację zadań związanych z
ochroną gruntów przed zalaniem.
Dawid Dalmann

e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej
chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl .Gdy skorzystasz z e-usługi twój
e-dowód zostanie unieważniony od razu.
• Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale
masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz,
możesz go zawiesić na maksymalnie 14
dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie
cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie
znowu ważny. To również możesz zrobić w
urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl . Gdy skorzystasz
z e-usługi twój e-dowód zostanie zawieszony od razu.
• Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to
Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie
unieważniony.

siadacza dowodu osobistego kodów PIN dla
każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2) Możesz ustalić
kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli nie ustaliłeś kodów przy
odbiorze dowodu osobistego, będziesz mógł
to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.
Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji
e-dowodu (np. logowanie się do serwisu
obywatel.gov.pl) musisz posiadać czytnik do
e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie
do obsługi e-dowodu.

E-dowody
Od 4 marca e-dowód jest plastikową kartą,
ale wyposażoną w elektroniczny czip, na którym
zostaną zapisane dane właściciela.
Zewnętrznie
wygląda
podobnie
do
wydawanego dotychczas dowodu osobistego.
Jedyną nową informacją na pierwszej stronie
dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on
też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej
stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz
skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.
Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem
danych zapisanych w warstwie elektronicznej
przez osoby nieuprawnione.
Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4
marca są „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz
chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza
to, że wystarczy położyć go na czytniku.
WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia
do przekraczania granic niektórych państw,
które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby
zainteresowane mogą używać e-dowodu do
komunikacji z administracją publiczną i innymi
podmiotami.
• e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do
portali administracji publicznej przy użyciu
bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
• elektroniczne podpisywanie dokumentów

(dzięki podpisowi osobistemu).
Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal
ważny, nie musisz go wymieniać.
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony
na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód
będzie bezpłatna.
Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną
będzie można składać:
• w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od
adresu zameldowania,
• przez Internet (więcej informacji na: www.
obywatel.gov.pl).
Nieznacznie zmienił się dotychczasowy
formularz wniosku. Zostanie poszerzony
o możliwość wskazania nowych powodów
ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję
z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na
zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online
warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy
błąd). Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator
możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub
podopiecznego.
Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież
lub uszkodzenie e-dowodu?
• Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie
e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz
konta bankowego. Dzięki temu zadbasz
o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się
przed oszustami.
Czego potrzebuję, żeby użyć e-dowodu?
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie
możliwe po uprzednim ustaleniu przez po-

Bezpieczny e-dowód
Użycie e-dowodu jest zabezpieczone przy
użyciu specjalnego protokołu. W tym celu
zawsze wymagane będzie podanie numeru
dostępowego (CAN). Numer ten zamieszczony
jest w warstwie graficznej dowodu osobistego
w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu
kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to uniemożliwić dostęp do danych
elektronicznych zawartych na dowodzie bez
wiedzy i zgody obywatela. Dodatkowo użycie
certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz
podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego i nie powinien nikomu ich ujawniać.
Anna Nitecka
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Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”
Jakie to proste, ale w sieci!
Gmina Choceń realizuje projekt: Jakie
to proste, ale w sieci!. Zadanie ma na
celu przeprowadzenie kursów komputerów
dla mieszkańców gminy w miejscu ich
zamieszkania. Kursy przeprowadzane są
w miejscowościach: Wichrowice, Szczytno,
Szczutkowo, Śmiłowice, Nakonowo Stare,
Wilkowice, Choceń i Czerniewice. Każdy kurs
prowadzi wykwalifikowany instruktor, a uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych,
jak również do drobnego poczęstunku w ramach przerwy.
Szkolenia realizowane są w modułach:
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
• Rodzic w Internecie
• Rodzic w Internecie
Dostęp do szkoleń będzie możliwy także
w wersji e-learning.
Do chwili obecnej udało nam się
przeprowadzić szkolenia w Choceniu, Szczutkowie i Śmiłowach przeszkolonych zostało 42
osoby.
Podstawowym celem mikrograntu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych
niezbędnych do skutecznego korzystania
z mediów cyfrowych w celach zawodowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych. Wykorzystanie
możliwości technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia.
Projekt Gminy Choceń ma na celu zwiększenie
aktywności w sieci osoby po wyżej 25 roku
życia w tym osób 50+ i seniorów. Dzięki
przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy
gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią
im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości,
w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Beneficjentem

projektu będą kobiety i mężczyźni. W ramach
projektu przeszkolonych zostanie 180 osób
w tym osoby niepełnosprawne. Najbardziej
preferowaną grupą będą osoby 50+ oraz seniorzy.
Po zakończeniu projektu w pośród wszystkich uczestników projektu rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. W związku
z powyższym zapraszamy do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.
Formularz dostępny w Urzędzie Gminy, na
stronie internetowej www.chocen.pl. Więcej
informacji można uzyskać telefonicznie pod nr
54 284 66 17 oraz pod adresem e-mail: jakietoproste.alewsieci@wp.pl
Kamil Klejba

Klub młodzieżowy
Zarząd Gminnego Towarzystwa Sportowego
Unia Choceń 29.01.2019r. w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki
podpisał umowę powierzenia grantu w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 na działania na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań
z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe.
W związku z tym zostanie utworzony klub
młodzieżowy o nazwie „UNICI”, który będzie
funkcjonował od 01.08.2019 r. do 23.12.2019
r. w Choceniu przez pięć dni w tygodniu.

W ramach niego prowadzone będą zajęcia
z robotyki i rękodzieła, zajęcia sportowe oraz
taneczne z breakdance. Uczestnicy projektu
będą mogli skorzystać również z pomocy
w odrabianiu lekcji oraz z jednodniowych
wyjazdów do Włocławka czy Torunia.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży w wieku od 6-18 lat zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Kwota uzyskanego
dofinansowania to 49 996,00 zł.
Radosław Chełminiak

Zielony krajobraz w gminie
Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zakup sadzonek drzew i krzewów. We wniosku wskazaliśmy te miejsca, których Gmina
jest właścicielem. Cały koszt przedsięwzięcia
to kwota 15.397,00 zł z czego 12.000,00 to wspomniana dotacja pozostała kwota 3.397,00 zł
pochodzić będzie z budżetu Gminy. Nasadzeń
planujemy dokonać m.in. w Choceniu i Czerniewicach. W ramach zadania pn.: „Zielony
krajobraz w roku 2019” planujemy zakupić 93

sztuki sadzonek drzew takich jak: klon jawor,
jodła pospolita, jarzębina, głóg czy leszczyna
oraz około 316 sztuk krzewów.
Sadzonki zostaną wysadzone na terenach
na których występuje brak zadrzewienia
spowodowany głównie przez wandalizm lub
jego częściowy nieurodzaj. Nowe nasadzenia
poprawią wizerunek i ład przestrzenny Gminy
Choceń. Realizacja prac nastąpi na przełomie
kwietnia i maja br.
Tomasz Sikorski

Od 21 stycznia 2019 r. wznowiono nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, który przewiduje
wymianę źródeł ciepła na ekologiczne oraz
termomodernizację budynków jednorodzinnych lub budynku jednorodzinnego, w którym
znajduje się lokal mieszkalny i lokal użytkowy
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku. Od
stycznia do programu wprowadzono również
budynki, w których wydzielono nie więcej
niż dwa lokale mieszkalne z wyodrębnioną
księgą wieczystą. Założeniem programu jest
udzielenie wsparcia finansowego w wysokości
do 90% zależnie od dochodu, na poprawę
efektywności zarządzania energią oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
emisje spalin i pyłów. Po wznowieniu naboru
wprowadzono
modyfikacje w celu dostosowania programu do zmian w prawie,
dotyczących wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej, z której mogą dodatkowo
skorzystać podatnicy rozliczający się z PIT-36,
PIT-37, PIT-36L lub PIT-28.
Jedną z kluczowych modyfikacji było rozszerzenie najniższej grupy dotacyjnej, w której
kwota średniego miesięcznego dochodu na
osobę przekracza 1600 zł, została podzielona
na trzy podgrupy:
- do 18%- roczny dochód wnioskodawcy lub
wnioskodawcy i współmałżonka (w przypadku
wspólnego rozliczenia) do 85 528 zł;
- do 15 %- roczny dochód wnioskodawcy
lub wnioskodawcy i współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) od 85 529 zł do
125 528 zł;
- 0 %- dla wnioskodawcy lub wnioskodawcy
i małżonka (w przypadku wspólnego rozlicze-

nia), których kwota rocznego dochodu wynosi
powyżej 125 528 złotych.
Zmniejszono również dotacje dla III, IV, V
grupy do kolejno 67%, 55%, 43%.
W przypadku wnioskodawców, którzy nie
mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej,
w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych kwoty dotacji pozostają bez
zmian.
Korzystną dla wnioskodawców zmianą
jest wydłużenie karencji spłaty kredytu do 12
miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia
oraz rezygnacja z wizyty dopuszczającej i jej
pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania ,a także rezygnacja
z obowiązkowej wizytacji końcowej w przypadku realizacji inwestycji przez firmę zewnętrzną.
Ważną ułatwiającą realizację przedsięwzięcia
zmianą było zlikwidowanie wymogu posiadania 3 oferentów. Najkorzystniejszą modyfikacją
była zmiana definicji gospodarstwo domowe,
od stycznia przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem
i wspólnie utrzymujący się, niezależnie od miejsca zameldowania, lecz od tego, czy faktycznie utrzymują sie wspólnie. W celu ułatwienia
zakupu materiałów do termomodernizacji
doprecyzowane zostały wymagania techniczne, z którymi zapoznać można się na stronie
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Szczegółowe
informację na temat programu oraz wszystkich
wprowadzonych zmian uzyskać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Choceniu.
Martyna Gorzkowska

Wyposażenie Choceńskiego
Centrum Kultury-Biblioteka

W wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego zostali wyłonieni wykonawcy
projektu pn „Wyposażenie Choceńskiego
Centrum Kultury-Biblioteka”. W ramach
zadania dostarczony został do centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny, projektor,
mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, 60 krzeseł
oraz 8 jednostek komputerowych z monitorami. Biblioteka natomiast otrzymała 37

regałów bibliotecznych, szafę dwuelementową
z drzwiami przesuwnymi oraz 3 wieszaki.
Całkowita wartość zadania wynosi 90 738,10
zł. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina
otrzyma dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.
Hanna Piastowska

Złote Gody
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
są nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat
w jednym związku. Jak co roku, Urząd Stanu
Cywilnego w Choceniu będzie wnioskował
do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia. Wszczęcie
owej procedury odbywa się na wniosek
osób zainteresowanych, a nie z urzędu. Aby

zainicjować procedurę nadania medali, należy
zgłosić jubileusz w urzędzie stanu cywilnego
właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Zainteresowane pary, które chcą zostać
odznaczone i spełniają w/w warunki, prosimy
o zgłoszenie się w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Choceniu (pok. 7) do końca kwietnia br.
Maria Dobiecka

OGŁOSZENIE
Informujemy, że od lutego br., obsługa i aktywizacja osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w budynku
Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 (pokój nr 5). Za utrudnienia
przepraszamy.
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Z zebrań sołeckich
W
związku
z
upływem
kadencji
w sołectwach, Rada Gminy zarządziła wybory organów sołectw. Zebrania odbywają się
zgodnie z ustalonym terminarzem,. W czasie
zebrań przeprowadzane są wybory sołtysów
i zastępców we wszystkich sołectwach oraz
dodatkowo w Czerniewicach I także Rady
Sołeckiej. Organy sołectw zostaną wybrane
na 5 letnią kadencję. W przypadku braku 10
% frekwencji uprawnionych do głosowania,
wybory odbędą się po upływie 10 minut od
wyznaczonej w terminarzu godziny. Sołtysów
i ich zastępców wybierano w głosowaniach
tajnych. W większości nie było innych kandydatów i zostali wybrani dotychczasowi sołtysi:
- w sołectwie Wilkowice sołtysem Pan Tomasz Wojtaszewski, zastępcą Pani Natalia
Czerwińska
- w sołectwie Wola Nakonowska sołtysem
Pan Tadeusz Ruciński, zastępcą Pani Katarzyna Rucińska
- w sołectwie Jarantowice sołtysem Pana
Grzegorz Niewiadomski, zastępcą Pan
Sławomir Rybacki
- w sołectwie Borzymowice sołtysem Pan
Józef Dąbrowski, zastępcą Pan Piotr Zieliński
- w sołectwie Siewiersk sołtysem Pan Ireneusz Makowski, zastępcą Pan Krzysztof
Pawłowski
- w sołectwie Krukowo sołtysem Pan Grzegorz Chudziński, zastępcą Pan Kryspin
Chudziński
- w sołectwie Borzymie sołtysem Pan Dariusz
Napora, zastępcą Pani Agnieszka Mikołajczyk
- w sołectwie Niemojewo sołtysem Pan

Przygotowujemy kąpielisko do sezonu
Bolesław Piastowski, zastępcą Pani Agnieszka
Piastowska
- w sołectwie Janowo sołtysem Pani Elżbieta
Świątkowska, zastępcą Pan Kamil Kamiński
- w sołectwie Szatki sołtysem Pani Bogumiła
Grabkowska, zastępcą Pan Joanna Przekwas
- w sołectwie Bodzanowo sołtysem Pan Tomasz Sudomir, zastępcą Pan Robert Górski
- w sołectwie Ząbin sołtysem Pan Wojciech
Kurant, zastępcą Pan Ireneusz Gątarek
- w sołectwie Bodzanówek sołtysem Pan
Tomasz Strzelecki, zastępcą Pani Marzanna
Sroka
- w sołectwie Wilkowiczki sołtysem Janusz
Zwoliński, zastępcą Pan Mirosław Woźniak
- w sołectwie Szczutkowo sołtysem Pani Teresa Cichowicz, zastępcą Pani Henryka Chorzela
- w sołectwie Lutobórz sołtysem Pan Wiesław
Zwoliński, zastępcą Pani Irena Zwolińska.
Spośród
przeprowadzonych
zebrań
największa frekwencja była w sołectwie Wola
Nakonowska, a najmniejsza w Jarantowicach.
Mieszkańcy w czasie zebrań zgłaszali pilne
sprawy do załatwienia oraz wnioski i zadania inwestycyjne. Wszystkie drobne sprawy
postaramy się wykonać niezwłocznie. Wnioski
i zadania inwestycyjne będą procedowane
przez organy gminy, a ich ewentualna realizacja będzie możliwa po przeanalizowaniu
możliwości finansowych.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Czas wakacji zbliża się dużymi krokami.
Wychodząc naprzeciw Państwu oczekiwań
postanowiliśmy zorganizować kąpielisko nad
jeziorem Borzymowskim. Przez ostatnie lata
było to miejsce okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli. Zdania były podzielone jeśli chodzi
o to co można było zastać nad jeziorem. W
tym roku organizatorem kąpieliska będzie
Wójt Gminy Choceń. Utworzenie kąpieliska
wymaga dużo dokumentów i wiele uzgodnień.
Jesteśmy na etapie uzyskania niezbędnych
zezwoleń by móc podjąć uchwałę Rady Gminy
Choceń o utworzeniu kąpieliska.

W ramach prac przewidziana jest konserwacja pomostu drewnianego poprzez
uzupełnienie wyrwanych lub spróchniałych
desek oraz jego odmalowanie, przygotowanie
stanowiska pracy dla ratowników. Kąpielisko
zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami,
dno zostanie oczyszczone przez nurka. Naprawy i konserwacji wymaga sprzęt pływający.
Woda w kąpielisku będzie badana przez
SANEPID. Kąpielisko czynne będzie w okresie
od 21.06.2019r. do 31.08.2019r. Serdecznie
zapraszamy.
Tomasz Sikorski

Wystawa psów rasowych
Wyszczotkowane i piękne czworonogi w dniach od 2 do 3 marca 2019 r., prezentowały się
w Choceniu na VII Zimowej Krajowej Wystawie
Psów Rasowych. Można było podziwiać ponad tysiąc psów rasowych, z którymi właściciele
przyjeżdżają z całej Polski. Organizatorem
wystawy był Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział we Włocławku. Kiedyś się martwiliśmy,
by po takiej wystawie nie zagubił się w gminie
żaden pies. Dziś jesteśmy spokojni, wszystkie
wracają ze swoimi właścicielami do domu.

Przed nami jeszcze zebrania w sołectwach:
1

Olganowo

09.04.2019 godz.12.00

u sołtysa

2

Wichrowice I

09.04.2019 godz.14.00

remiza OSP

3

Wichrowice II

09.04.2019 godz.16.00

remiza OSP

4

Śmiłowice Pustki

10.04.2019 godz.12.00

remiza w Śmiłowicach

5

Kuźnice

10.04.2019 godz.16.00

remiza w Śmiłowicach

6

Śmiłowice

10.04.2019 godz.17.30

remiza w Śmiłowicach

7

Grabówka

11.04.2019 godz.12.00

remiza OSP Nakonowo Stare

8

Skibice

11.04.2019 godz.16.00

w firmie „Kujawskie Zioła”

9

Nakonowo Stare

13.04.2019 godz.15.00

remiza OSP w Nakonowo Stare

10

Czerniewice II

16.04.2019 godz.16.00

świetlica

11

Czerniewice I

16.04.2019 godz. 18.00

remiza OSP

12

Choceń

16.04.2019 godz. 20.00

Choceńskie Centrum Kultury

Inwestycja wodno - kanalizacyjna
Trwają prace przy realizacji zadania pn.:
Kompleksowy projekt gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Choceń:
1. Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Śmiłowice na terenie
aglomeracji Choceń
2. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej
na terenie miejscowości Choceń.
Wykonawcą prac jest Zakład Usługowy
Wodno - Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin.
Wartość inwestycji, która została zaplanowana na 2 lata wynosi 2.043.436,01 zł.
Harmonogram prac zakłada budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami,
a także budowę sieci wodociągowej
w miejscowościach Śmiłowice i Choceń.

Udało nam się zakończyć i rozliczyć pierwszy
etap prac. Wykonawca wybudował kolektor
kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w ulicy Jaśminowej i Różanej oraz część zaplanowanego zakresu w miejscowości Śmiłowice.
Po krótkiej „zimowej” przerwie prace zostały
wznowione. Firma montuje przydomowe przepompownie, następnie włączy wszystkie
posesje do wybudowanego kolektora kanalizacji sanitarnej.
Zakończenie całego zakresu prac to lipiec
2019 roku. Następny krok to złożenie wniosku
o płatność przez Gminę.
Tomasz Sikorski

Żłobek w Choceniu

Jest nam niezmiernie miło
poinformować, że w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
Gmina Choceń otrzyma środki z
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na utworzenie pierwszego w gminie żłobka
w Choceniu!
Dofinansowanie wyniesie 652 tys. zł. Środki
własne stanowią 163 tys. zł. Łączny koszt
powstania Żłobka „Pomponik” w Choceniu to
kwota 815 tys. zł. Dodatkowo na funkcjonowanie
żłobka w roku 2019 r. z ww. programu gmina
otrzyma kwotę 10 tys. zł.
Żłobek będzie nazywał się „Pomponik”
i powstanie w dawnym budynku Urzędu Gminy
przy ul. Sikorskiego 4 w Choceniu. W ramach
ww. środków wszystkie pomieszczenia biurowe
zostaną odpowiednio przebudowane i dostosowane do potrzeb dzieci. Dopełnieniem żłobka
będzie ogrodzony plac zabaw, który powstanie
w parku. W żłobku zostanie uruchomionych 25
miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Chcielibyśmy, aby zaoferowane przez żłobek warunki bytowe były zbliżone
do warunków domowych. Opieka nad dziećmi
w żłobku będzie sprawowana do 10 godzin
dziennie. Planowany termin otwarcia żłobka
to wrzesień – październik 2019 r. Ogłoszono
już przetarg na roboty budowlane. Wszystkich

chętnych rodziców zapraszamy do wstępnego
zapisywania dzieci do żłobka telefonicznie pod nr
54 284 66 17 wew. 17 lub osobiście w Urzędzie
Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, pokój 7.
Jeśli chodzi o stronę finansową, to dzięki
„MALUCHOWI+”
mamy
zagwarantowane
pieniądze na uruchomienie żłobka (80%). Z uwagi na to, iż średni miesięczny koszt utrzymania
jednego dziecka w żłobku wynosi ok. 1 tys. zł,
cały czas czynimy starania o dofinansowanie
funkcjonowania żłobka na okres najbliższych
5 lat. I tak w marcu br. Gmina Choceń złożyła
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka
ze środków Unii Europejskiej. Mamy informację,
że z całego woj. kujawsko-pomorskiego zostało
wpłynęło prawie 50 wniosków. Konkurencja jest
duża, ale mamy nadzieję że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Wyniki dopiero
w sierpniu. Kolejny pomysł na wsparcie finansowe
nowo powstałej placówki polega na utworzeniu
przez gminę Spółdzielni Socjalnej, której zadaniem będzie prowadzenie żłobka. Chciałabym
w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Paniom, które zaangażowały się i poświęciły
swój wolny czas na szkolenia związane z opieką
nad dziećmi do lat 3. O dalszych postępach
będziemy Państwa informować w kolejnych
wydaniach W.Ch.
E. Paszyńska
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Zmiana w segregacji odpadów komunalnych
i stawki za gospodarowanie odpadami
Poprzednia umowa z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
z Baruchowa obowiązywała do 31.03.2019 r.
W związku tym, w lutym ogłoszono przetarg na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zgłosiły się trzy
firmy z ofertami. Najlepszą, a zarazem najtańszą
ofertę przedstawił dotychczasowy wykonawca
usługi z Baruchowa. Niestety kwoty z przetargu
znacznie przewyższyły koszty, które ponosiła Gmina Choceń w ostatnich latach. Przez ostatnie dwa
lata miesięczny ryczałt dla firmy wynosił 41.600,00
zł, natomiast po przetargu ta kwota wynosi
89.700,00 zł. Warto podkreślić, że pozostałe oferty
Zakładu Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z
o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. były jeszcze droższe. Wielu
z nas zastanawia się czemu śmieci tak podrożały?
Składa się na to wiele czynników. Ceny na rynku
odpadów komunalnych sukcesywnie od wielu
miesięcy rosły, nas natomiast obowiązywała stawka z przetargu z 2017 r. przez co nie dało odczuć
się tych podwyżek. Niestety rosnące opłaty
środowiskowe, koszty składowania odpadów,
koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników

odbierających odpady, brak odbiorców, kary za
mały odzysk odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz rosnąca ilość odpadów przyczyniły
się do tak znaczącego wzrostu opłaty.
Poniżej wysokość opłaty za odpady według nowych stawek:
Ilość osób w gospodarstwie domowym
Gospodarstwo domowe
jednoosobowe
Gospodarstwo domowe
dwuosobowe
Gospodarstwo domowe
trzyosobowe
Gospodarstwo domowe
czteroosobowe

Wysokość
opłaty
odpady
segregowane

Wysokość
opłaty
odpady
niesegregowane

15 zł

30 zł

30 zł

60 zł

45 zł

90 zł

60 zł

120 zł

Gospodarstwo domowe
75 zł
pięcioosobowe
Gospodarstwo domowe
90 zł
sześcioosobowe
Gospodarstwo domowe
105 zł
siedmioosobowe i więcej

150 zł

Zmiana stawki nie wiąże się z obowiązkiem
złożenia nowej deklaracji. Mieszkańcy gminy
otrzymają lub już otrzymali zawiadomienia
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany tak jak
dotychczas mogą wynikać ze zmiany ilości
osób zamieszkałych lub zmiany właściciela
nieruchomości. Wzrośnie także wysokości
opłaty dla działek rekreacyjnych, gdzie stawka
za odpady segregowane od działki ulegnie zmianie ze 150 do 270 zł.
Zmienia się także w sposób nieznaczny segregacja odpadów, a dokładnie od 1 kwietnia
będziemy do worków żółtych oprócz plastików
i tworzyw sztucznych wrzucać również metal
oraz do worka niebieskiego papier i makulaturę.
Oprócz tego otrzymają Państwo tradycyjnie
worek zielony na szkło oraz trzy worki brązowe
na bioodpady i odpady zielone z ogródków.
Poniżej informacja o sposobie segregacji odpadów:
Dawid Dalmann

180 zł
210 zł

Kolejne zmiany
w dotacji do azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dokonał kolejnej zmiany
w dotychczasowym dofinansowaniu na
demontaż, utylizację i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest. Obecnie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pokrywa 50% zadania, pozostałe 50 % będzie musiało stanowić
wkład własny mieszkańca, który zdecyduje
się na usunięcie azbestu. To nie nasz wymysł
lecz decyzja zarządu. W takiej sytuacji zostaną
zawarte trójstronne umowy pomiędzy Gminą
Choceń, wykonawcą zadania, a także z osobami które wyrażą chęć pozbycia się azbestu.
Pozostałe zasady nie ulegają zmianie tj. firma
zdemontuje zalegający azbest z dachu lub odbierze go
z posesji. Wniosek o przyznanie dotacji
złożony zostanie do końca maja br. Po pozytywnej weryfikacji Gmina wyłoni wykonawcę
prac. Wszystkie dodatkowe informacje będą
udzielane zainteresowanym w momencie
zawierania umów. Zainteresowanych prosimy
o kontakt do końca kwietnia br.
Tomasz Sikorski

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH od 01.04.2019 r.
PAPIER – WOREK NIEBIESKI

SZKŁO – WOREK ZIELONY

TU WRZUCAMY:
gazety, czasopisma;
katalogi, prospekty, foldery;
książki;
zeszyty, papier biurowy i szkolny;
pudełka kartonowe i tekturowe;
tekturę i kartony;
worki i torby papierowe;
ścinki drukarskie.

TU WRZUCAMY:
puste szklane butelki po napojach;
puste słoiki bez nakrętek;
szklane opakowania po kosmetykach;
inne całe szklane opakowania.

TWORZYWA SZTUCZNE I
METAL – WOREK ŻÓŁTY

TU WRZUCAMY:
puste, odkręcone i zgniecione butelki po napojach;
puste plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej, żywności;
zgniecione kartony po sokach i mleku;
TU NIE WRZUCAMY:
torebki, worki foliowe;
szkła stołowego, żaroodpornego
nakrętki z butelek i słoików;
i zbrojonego;
puste puszki po napojach i żywności,
ceramiki, porcelany, kryształów,
puszki po karmie dla zwierząt;
TU NIE WRZUCAMY:
fajansu, doniczek;
drobny złom części metalowe;
kartonów po sokach i mleku;
zniczy;
zabawki plastikowe małe.
mocno zabrudzonego i
żarówek i świetlówek, lamp
TU NIE WRZUCAMY:
zatłuszczonego papieru;
neonowych, fluorescencyjnych
zabrudzonych butelek po olejach
opakowań z zawartością;
i rtęciowych reflektorów;
spożywczych i samochodowych;
tapet, worków po materiałach
termometrów, strzykawek;
opakowań po lekach;
budowlanych;
szyb okiennych i samochodowych;
sprzętu AGD i RTV;
pieluch, artykułów higienicluster, witraży;
baterii i akumulatorów;
znych i kosmetycznych;
ekranów i lamp telewizorów, monitorów;
puszek po farbach, lakierach;
papieru woskowego, faknieopróżnionych opakowań po leopakowań po środkach ochrosowego, termicznego, kalki;
kach, olejach, rozpuszczalnikach.
ny roślin i nawozach;
mokrego papieru.
folii budowlanej-poremonUWAGI:
towej, styropianu;
UWAGI:
Butelki, słoiki, opakowania szklane musza opon i węży ogrodowych;
Kartony i pudełka muszą być poskładane być puste. Należy odkręcać metalowe/
zderzaków samochodowych;
na płasko by zajmowały jak najmniej
plastikowe nakrętki. Nie trzeba usuwać
UWAGI:
miejsca. Nie trzeba usuwać zszywek, spi- etykietek. Nie trzeba myć opakowań.
Wszystkie butelki i opakowania
naczy i niedużych ilości taśmy klejącej.
musza być puste i zgniecione by
zajmowały jak najmniej miejsca.
Opakowań nie trzeba myć, odkręcać
nakrętek, zdejmować etykietek.

ODPADY ZMIESZANE – WOREK
CZARNY, SZARY LUB POJEMNIK (WŁASNY)

BIO – WOREK BRĄZOWY
TU WRZUCAMY:
roślinne resztki żywności;
obierki z owoców, zryw i ich resztki;
zepsute warzywa i owoce’
skorupki jaj;
fusy po kawie i herbacie;
kwiaty cięte i doniczkowe;
ziemie po kwiatach;
trociny i korę z drzew;
skoszona trawę, liście i drobne gałęzie
stare pieczywo.
TU NIE WRZUCAMY:
mięsa, kości, ryb;
foli, szkła, metalu;
nabiału;
płynnych resztek żywności;
popiołu z kominka i pieca;
kamieni;
odchodów zwierząt;
żwirku dla kota;
padłych zwierząt;
pieluch, artykułów higienicznych;
papierosów.
UWAGI:
Odpady powinny być wyrzucane bez
opakowań: worków, siatek, słoików, itp.

TU WRZUCAMY:
pozostałe odpady komunalne;
popiół z palenisk domowych;
zabrudzone opakowania po
olejach spożywczych;
zatłuszczony i mokry papier;
szkło stołowe, żaroodporne, zbrojone,
potłuczone lustra, witraże, naczynia;
materiały biurowe (długopis,
ołówek, kretki, flamastry);
resztki po posiłkach;
kosmetyki typu tusz, pomadki, fluidy, itp.
niedopałki papierosów;
puste opakowania po aerozolach;
pampersy i pieluchy;
worki z odkurzacza;
niewielkie elementy drewniane.
TU NIE WRZUCAMY:
odpady niebezpieczne (chemikalia, leki,baterie, akumulatory);
odpadów budowlanych i remontowych;
odpadów wielkogabarytowych w tym mebli;
opon, gumy;
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
UWAGI:
Nie wrzucamy gorącego popiołu.
Zaleca się aby odzież i obuwie oddawać do specjalnie
przeznaczonych pojemników.

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Choceń
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz
określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu należy do zadań
własnych Gminy wyrażonych w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi akt prawa miejscowego.
Procedurę sporządzenia zmiany planu rozpoczyna uchwała Rady Gminy o przystąpieniu
do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przed
podjęciem uchwały Wójt Gminy wykonuje

analizy dotyczące zasadności przystąpienia
do sporządzania zmiany planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Podczas ostatnich sesji Rady
Gminy radni podjęli uchwały w sprawie:
- uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym
Choceń- zmiana dotyczyła przeznaczenia
terenu z zalesiania na tereny mieszkaniowousługowe na powierzchni ok. 6 ha.
- uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla działki
o nr ewid. 177/3 położonej w miejscowości
Choceń- przeznaczenie terenu – ZL –teren
lasu i MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej na powierzchni
0,27 ha,
- przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie Czerniewice
2- teren przy bocznicy kolejowej przeznaczony
w studium pod produkcję, składy ,usługi ( takie samo przeznaczenie w planie miejscowym)

na powierzchni 8 ha,
- przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Czerniewice 2 i Wilkowiczki- zmiana przeznaczenia
gruntów rolnych i mieszkaniowo-usługowych
na tereny pod produkcję, składy i usługi na
powierzchni ok. 45 ha. Teren zlokalizowany
blisko bocznicy kolejowej.
Mariusz Bilęda
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Wybory do Parlamentu Europejskiego

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej
wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego. W tym roku wybory zostały zaplanowane na 26 maja. Obywatele głosujący
w Polsce dokonają wyboru 52 spośród łącznej
liczby 705 eurodeputowanych. Będą to czwarte
wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
W naszej gminie wybory zostanę przeprowadzone w 8 obwodach głosowania. W celu
uniknięcia nieporozumień zachęcam do zapoznania się z aktualnymi siedzibami oraz granicami poszczególnych obwodów.
Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski,
który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie został pozbawiony praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców.
Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
Zasady głosowania

Głosowanie
korespondencyjne
umożliwione jest wyłącznie w zwykłych obwodach głosowania na terytorium Polski. Zamiar
głosowania korespondencyjnego wyborca
z niepełnosprawnościami musi zgłosić komisarzowi wyborczemu nie później niż na 15 dni
przed dniem wyborów zgodnie z warunkami
określonymi w rozdziale 6a kodeksu wyborczego. W zgłoszeniu wyborca może zażądać
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed
dniem wyborów. Wyborca wypełnia kartę do
głosowania i odsyła w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w kodeksie wyborczym oraz otrzymanym pakiecie wyborczym.
Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego
upływa w dniu 13 maja 2019 r. Zgłoszenia
dokonuje się w godzinach pracy delegatury
Krajowego Biura Wyborczego – w naszym przypadku jest to KBW we Włocławku ul.Brzeska
Głosowanie
przez
pełnomocnika
umożliwione jest również wyłącznie w zwykłych
obwodach wyborczych na teryNumer
torium Polski. Pełnomocnikiem
obwodu
może być tylko osoba wpisana do głosowania
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa
1
do głosowania lub posiadająca
zaświadczenie o prawie do
głosowania. Pełnomocnikiem nie
2
może być osoba wchodząca w skład
obwodowej
komisji
wyborczej
właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa
3
do głosowania, a także mężowie
zaufania, jak również kandydaci
4
w
wyborach.
Pełnomocnictwa
do głosowania udziela się przed
wójtem lub przed innym pracowni5
kiem urzędu gminy upoważnionym
przez wójta do sporządzania aktów
6
pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania
sporządza się na wniosek wybor7
cy wniesiony do wójta gminy,
w której wyborca jest wpisany do
8
rejestru wyborców, najpóźniej na
9 dni przed dniem wyborów. Przez

pełnomocnika może głosować także osoba,
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75
lat.
- Termin złożenia wójtowi
wniosku
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa
w dniu 17 maja 2019 r. Wniosek należy złożyć
w godzinach pracy urzędu gminy.
- Termin złożenia wójtowi oświadczenia
o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu
24 maja 2019 r. Oświadczenie należy złożyć
w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie
tego terminu oświadczenie takie można
złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu
głosowania tj. w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
- Termin złożenia wójtowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego
do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa
w dniu 21 maja 2019 r. Wniosek należy złożyć
w godzinach pracy urzędu gminy.
Głosowanie w miejscu stałego
zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców
na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu
do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca
zamieszkania.
Głosowanie poza miejscem
stałego zamieszkania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po
dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
• Wyborca czasowo przebywający poza
miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym
wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru
wyborców na własny wniosek — przebywający
czasowo poza miejscem wpisania do rejestru
oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może
wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. We wniosku podaje się:  nazwisko i imiona,  imię ojca,  datę
urodzenia,  numer ewidencyjny PESEL,  adres
stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),  adres, pod

którym wyborca czasowo przebywa. Wniosek
składa się w urzędzie gminy, na obszarze której
czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5.
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja
2019 r
Głosowanie na podstawie zaświadczenia
o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce
pobytu przed dniem wyborów może otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za
granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania składa się w urzędzie gminy, w której
wyborca będzie ujęty w spisie wyborców,
najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj.
do dnia 24 maja 2019 r. Może on zostać złożony
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania
wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście
albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie
(może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej
do odebrania zaświadczenia. Wyborca,
któremu wydano zaświadczenie o prawie do
głosowania zostanie z urzędu skreślony ze
spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla
w miejsca stałego zamieszkania.
Głosowanie w zakładach leczniczych,

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu
wyborów w zakładach leczniczych, zostaną
wpisani do spisów wyborców sporządzonych
dla obwodów głosowania utworzonych w tych
zakładach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor zakładu powiadomi osoby
przebywające w jednostce o umieszczeniu ich
w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu
wyborców w zakładach leczniczych zostaną
z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego
zamieszkania. Osoby, które przybędą do
zakładu leczniczego w dniu wyborów,
będą mogły głosować w obwodach
Siedziba
utworzonych w tych jednostkach tylko
Granice obwodu głosowania
obwodowej komisji
na podstawie zaświadczeń o prawie do
wyborczej
głosowania
Szkoła Podstawowa
Dopisywanie wyborców do spisów
Sołectwo Choceń,
ul. Sikorskiego 12
w
dniu
głosowania
Choceń
W dniu wyborów obwodowe komisje
Sołectwa: Bodzanówek,
Szkoła Podstawowa
wyborcze dopisują do spisu wyborców
Borzymie, Janowo,
ul. Sikorskiego 12
jedynie tych wyborców, którzy:
Jarantowice, Krukowo,
Choceń
•
przedłożą
zaświadczenie
Olganowo, Siewiersk
o prawie do głosowania,
Sołectwa: Grabówka,
Szkoła Podstawowa
•
zostali pominięci w spiKuźnice, Nakonowo Stare,
w Śmiłowicach
Śmiłowice, Śmiłowice Pustki
sie, jeżeli udokumentują, że stale
Przedszkole
zamieszkują na terenie danego obSołectwa: Czerniewice I,
ul. Świętego Antoniego 14
wodu głosowania, a urząd gminy potwiCzerniewice II, Wilkowiczki
Czerniewice
erdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o
utracie przez nich prawa wybierania lub
Sołectwa: Bodzanowo,
Remiza OSP w Szczutkowie
Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin
o wpisaniu do spisu wyborców w innym
obwodzie,
Sołectwa: Borzymowice,
Świetlica w Szczytnie
•
zostali skreśleni ze spisu
Niemojewo
dla danego obwodu głosowania
Sołectwa: Szatki, Wichrowice
Remiza OSP
w związku z wpisaniem do spisu
I, Wichrowice II, Skibice
w Wichrowicach
wyborców w zakładzie leczniczym,
domu pomocy społecznej, zakładzie
Sołectwa: Wilkowice,
Szkoła Podstawowa
karnym lub areszcie śledczym, jeżeli
Wola Nakonowska
w Wilkowicach

udokumentują, że opuścili tę placówkę przed
dniem wyborów;
• chcą głosować w obwodzie utworzonym w
zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej, zakładzie karnym lub areszcie
śledczym, a przybyli do tej jednostki przed
dniem wyborów.
Głos będziemy mogli oddać w godz. 7.00 do
godz.21.00
Anna Nitecka

Tłusty czwartek

Dnia 28 lutego 2019 roku obchodziliśmy
w naszej szkole tłusty czwartek. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek
nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu
nie będzie mu się wiodło. W tłusty czwartek
najpopularniejszymi potrawami są pączki
i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Nasi uczniowie,
nauczyciele i pracownicy powodzenie mają
zagwarantowane! Mieliśmy okazję w murach
naszej szkoły gościć kozę. W rytm muzyki
uczniowie wraz z przebierańcami świetnie się
bawili. W ten sposób tradycji stało się zadość.
Marek Zapiec-Dyrektor szkoły

Laureatka z Wilkowic !

Z
ogromną
satysfakcją
pragnę
poinformować, że Olivia Musialik, uczennica
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, została
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Ostatni etap
konkursu odbył się 16 lutego w Toruniu, gdzie
nasza uczennica przekroczyła wymagane
90% punktacji. Warto tutaj zaznaczyć, że
Olivia jest jedyną laureatką w powiecie
włocławskim. Gratuluję również nauczycielowi prowadzącemu - panu Miłoszowi
Połujańskiemu. Jesteśmy dumni z waszych
sukcesów i życzymy kolejnych w przyszłości.
Marek Roman Zapiec
Dyrektor SP Wilkowice
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Kochają nas, wspierają, zawsze są
przy nas… a KTO TO TAKI?
To babcia i dziadek.

Dziewczęta wspaniale zaprezentowały się
podczas tegorocznych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w koszykówce. Po przejściu etapu
gminnego i półfinału powiatowego zawodniczki z Wilkowic rozegrały finały, które odbyły
się w Szkole Podstawowej w Baruchowie.
Rywalizując z drużynami z Baruchowa i Cyprianki uplasowały się ostatecznie na pierwszej
pozycji, zdobywając tym samym tytuł Mistrzyń
Powiatu. Serdecznie gratulujemy!
Skład reprezentacji SP Wilkowice : Oliwia
Kruczkowska, Klaudia Kowalska, Julia Grześ,
Klaudia Olszewska, Iga Rucińska, Natalia
Chmielewska, Patrycja Rogalska, Julia Pietrzak, Oliwia Chodorowska, Olivia Musialik,
Jessika Szatkowska, Paulina Krajewska. Tr.
Łukasz Jankowski.
Łukasz Jankowski

8 lutego 2019 r. uczniowie naszej szkoły pod
okiem wychowawców przygotowali piękną
uroczystość dla swoich dziadków i babć z okazji ich święta.
Licznie przybyli seniorzy mieli okazję
przypatrywać się występom swoich wnucząt,
które wywołały wiele radości i wzruszeń. Po
odśpiewanych piosenkach, zatańczonych
układach i odegranych scenkach wszystkie
dzieciaki odśpiewały zasłużone „STO LAT”
i wręczyły własnoręcznie wykonane laurki.
Następnie pan dyrektor Marek Zapiec oraz
obecny wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski złożyli serdeczne życzenia seniorom,
a naszym artystom podziękowania. Po części
oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze babć i dziadków
ukazały nam, jak ważne są takie spotkania
i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
E.Zapiec
K.Gawłowska

Zabawa karnawałowo
– walentynkowa
w naszej szkole!

Dzień 14 lutego obfitował w naszej szkole
w Wilkowicach wiele emocji i wrażeń. Od
samego rana uczniowie zostali obdarowani
pięknie wykonanymi kartkami walentynkowymi. Następnie wzięli udział w zabawie
karnawałowej, której towarzyszyła dobra
muzyka oraz barwne i bogate stroje dzieci.
Niektóre z nich wzbudzały ogromny podziw
i uznanie. Komisja w składzie Olivia Musialik, Aleksandra Banasiak, Daria Rosiak,
pani Sylwia Łącka i pani Justyna Wrońska
postanowiły wyróżnić za piękne stroje
następujące dzieci : Natalię Pawlak, Marysię
Kalinowską, Pawła Dorsza, Kacpra Adamskiego, Małgorzatę Nejman, Dominikę
Lewandowską i Aleksandra Kwiatkowskiego. Gratulujemy! Samorząd szkolny dziękuje
wszystkim uczniom za wspaniałą, wspólną
zabawę. Szczególne podziękowania kieruje
pod adresem pana Banasiaka za zorganizowanie profesjonalnego sprzętu, dzięki
któremu taniec i zabawa stały się jeszcze
bardziej atrakcyjne.
J. Szydłowska

Mistrzostwo Powiatu
w koszykówce dla
uczennic z Wilkowic!

W tej dyscyplinie nie
mają sobie równych.
Uczniowie z Wilkowic
Mistrzami Powiatu
w koszykówce.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach po raz kolejny zwyciężyli w koszykarskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce w rocznikach 2006 i młodszych.
Chłopcy pokonali w pierwszym i drugim etapie rozgrywek swoich rówieśników z Chocenia,
Boniewa oraz Lubania. Finał powiatu odbył się
dnia 25 marca w Sali sportowej w Wilkowicach.
W pierwszym meczu koszykarze z Wilkowic pokonali drużynę ze Szkoły Podstawowej
w Kowalu. W decydującym, niezwykle zaciętym
starciu rozprawili się z zespołem z Cyprianki,
uzyskując tym samym piąty rok z rzędu tytuł
Mistrzów Powiatu. Serdecznie gratulujemy.
Chłopcy zagrali w składzie: Aleksander Kwiatkowski, Adam Snopkowski, Mikołaj Ziółkowski,
Alan Grabowski, Tymoteusz Kwiatkowski, Maksym Nowakowski, Paweł Pawlikowski, Michał
Rybicki, Bartłomiej Przybyszewski, Brajan Matusiak, Oliwier Bona.
Serdeczne gratulacje dla uczniów oraz trenera Łukasza Jankowskiego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
Marek Roman Zapiec

Tenisowe zmagania
w Wilkowicach
Na sali sportowej w Wilkowicach rozegrano
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. W zawodach wzięli udział zawodnicy z Włocławka,
Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego oraz
Lubrańca. Rywalizowano najpierw w grupach,
następnie rozegrano mecze ćwierćfinałowe,
półfinały oraz finał. Najlepszy okazał się
Radosław Sobieraj, który po zaciętym meczu
w finale wygrał z Mariuszem Krzyżanowiczem.
Trzecie miejsce w zawodach zajął Teodor Rogowski, a na czwartym miejscu sklasyfikowano
Zbigniewa Chrzanowskiego. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Marek Roman Zapiec składa serdeczne podziękowania panu Radosławowi
Babińskiemu za organizację i przeprowadzenie zawodów.

„TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
W dniach od 18 do 22 marca 2019r. w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach zajmowaliśmy
się różnymi zagadnieniami związanymi ze zdrowym stylem życia. Uczniowie na każdy dzień
„Tygodnia Promocji Zdrowia” zakładali element
ubioru w wyznaczonym na dany dzień kolorze.
W poniedziałek społeczność szkolna ubrana
była na czerwono. Pierwszy dzień „Tygodnia
Promocji Zdrowia” był dniem zdrowej kanapki.
We wtorek dominował kolor biały. Drugi dzień
dla klas OP - III był dniem naturalnych, zdrowych
koktajli wykonanych ze świeżych owoców, natomiast uczniowie z klas IV-VIII zostali zapoznani
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Środa
była dniem w kolorze pomarańczowym. Trzeci
dzień był „warzywno-owocowy”. Uczniowie
wykonywali z warzyw i owoców szaszłyki i sałatki.
W czwartek szkoła tonęła w odcieniach zieleni.
Czwartego dnia odbył się „Warzywno-owocowy
pokaz modowy”. Dodatkowo uczestnicy pokazu przedstawili opis składników odżywczych,
walorów zdrowotnych i możliwości wykorzystania warzywa/owocu, będącego inspiracją
ich stroju. Następnie, po krótkiej przerwie, Pani
Małgorzata Walczak-Człapińska przeprowadziła
naukę podstawowych kroków zumby dla
wszystkich uczniów klas młodszych
i starszych. Na sali gimnastycznej pani
Kinga Gawłowska zorganizowała sportowe konkurencje dla uczniów klas OPIV. Natomiast pan Łukasz Jankowski
zorganizował dla uczniów klas V-VIII
zawody sportowe w piłkę koszykową.
W piątek dzieci ubrały się na żółto. W ostatnim dniu „Tygodnia Promocji Zdrowia”
odbył się konkurs wiedzy o zdrowym
odżywianiu.
Dopełnieniem uroczystego podsumowania „Tygodnia
Promocji Zdrowia” był występ grupy
uczniów naszej szkoły dotyczący zasad

zdrowego odżywiania pt: „Żeby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć”. Prezentacja przedstawiona
w formie humorystycznej scenki miała charakter
nie tylko zabawowy, ale także edukacyjny.
Po występie odbyło się podsumowanie licznych konkursów oraz rozdanie nagród.
„Tydzień Promocji Zdrowia” był czasem
obfitującym w różne zmagania prozdrowotne
i przyczynił się do coraz bardziej świadomych
wyborów naszych uczniów, do mądrego
i odpowiedzialnego życia, którego ważnym elementem będzie ruch, zabawa i aktywność na
świeżym powietrzu.
Przeprowadzenie tak wielu działań mogło się
udać dzięki współpracy. Koordynatorem programu była pani Iwona Terpińska, która dziękuje
za pomoc koleżance pani Monice Komorowskiej
i pani Kindze Gawłowskiej. Bardzo serdecznie
dziękujemy za wsparcie: Prezesowi Zarządu
Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM we
Włocławku Panu Mariuszowi Falgowskiemu
oraz SADCO GRUPA Sp. z O.O.,
a także wszystkim zaangażowanym wychowawcom i uczniom naszej szkoły.
Iwona Terpińska
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Choceński Turniej Tańca
W tym roku już po raz VIII
odbył się w Choceniu Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. W dniach 9 - 10
marca 2019 r., na sali w Choceniu prezentowali się tancerze ze szkół tanecznych z całej
Polski. Pierwszego dnia odbyła
się kategoria HIP-HOP solo,
duety, mini formacje i formacje
i Dancehall w różnych kategoriach. Drugiego dnia zawodnicy rywalizowali w tańcach
disco (solówki mini duety,
formacje, mini formacje), jazz
(solo, duety) i innych formach
tanecznych (formacje i mini
formacje).
Organizatorem
była Szkoła Tańca „Góreccy”
we Włocławku, Powietrzyńska
Studio Tańca Toruń oraz
Włocławski Klub Tańca Sportowego GOSiR Choceń. Turniej
odbył się pod patronatem starosty włocławskiego Romana
Gołębiewskiego i wójta Gminy
Choceń Romana Nowakowskiego.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Podsumowanie VII Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu
22 marca 2019r. odbył się VII Wojewódzki
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu.
Na konkurs przybyli uczniowie wraz z opiekunami z całego województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie wzięło udział 82 uczniów
z 21 różnych miejscowości, którzy przygotowywali się pod opieką łącznie 35 opiekunów.
Usłyszeliśmy 47 występów, w czym zawarło
się 35 różnych utworów.
Impreza została po raz kolejny objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Piotra
Całbeckiego.
Uczestnicy śpiewali w języku angielskim
i niemieckim. Poziom wykonania utworów był
bardzo wysoki, uczniowie byli świetnie przygotowani. Jury po burzliwych naradach udało
się wyłonić czołowe miejsca oraz wyróżnienia
w trzech kategoriach wiekowych – Junior,
Adept, Senior, a wśród nich w podkategoriach
Solista oraz Duet/Zespół.
Miło nam poinformować, że w konkursie
nie tylko brały udział przedstawicielki naszej
szkoły, ale także zdobyły wysokie i zasłużone
II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Zespół

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom oraz niezawisłemu
JURY.
Dziękujemy sponsorom:

- p. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- p. Roman Nowakowski – Wójt Gminy
Choceń,
- p. Anna Pawłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
- p. Ariel Malinowski – Dyrektor Choceńskiego
Centrum Kultury.

Dziękujemy mediom:

- Telewizja CW24,
- Telewizja Kujawy,
- Gazeta Kujawsko-Pomorska,
- Radio HIT,
- q4.pl,
- dziendobrywłocławek.pl,
- naszwloclawek.pl,
- promocjewloclawskie.pl,
- tu.wloclawek.pl
Dziękujemy Przyjaciołom, którzy pomogli
w promocji oraz przygotowaniu technicznym.
Za pomoc w organizacji dziękujemy
Władzom Gminy Choceń, Choceńskiemu

„Jakie to proste!”
Od początku roku szkolnego 2018/2019 realizujemy projekt „Jakie to proste!”. W ramach projektu odbywają się zajęcia/dodatkowe z j. angielskiego, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. W wyniku realizacji projektu
nawiązana została współpraca z włocławskimi przedsiębiorstwami, u których organizowane są
prelekcje przybliżające możliwości poznania specyfikacji pracy w różnych branżach i zawodach.
Odbywają się zajęcia z logopedą, psychologiem oraz zajęcia pozaszkolne i lekcje terenowe
w formie darmowych wycieczek. Do końca roku szkolnego zaplanowane są jeszcze wyjazdy:
• wycieczki do Zielonej Szkoły w Goreniu,
• wycieczki do Planetarium w Toruniu,
• wycieczki do ZOO w Bydgoszczy,
• wycieczki do Młyna Wiedzy w Toruniu,
• wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku,
• wycieczki do Włocławskich Przedsiębiorstw.
W projekcie biorą udział wszystkie szkoły z naszej gminy.
Na realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 901 365,83 tysięcy złotych. Projekt
będzie trwał do końca roku szkolnego 2019/2020 i mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie
szkół podstawowych.
Dominika Szymańska
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej
10 Innowacyjna edukacja dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

ARTE w składzie JULITA LEWANDOWSKA
i ZUZANNA MAKOWSKA przygotowywał się
pod opieką p. Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk.
Organizatorzy VII Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej gratulują wszystkim
nagrodzonym!

Centrum Kultury i Bibliotece oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Choceniu.
Podziękowania dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, odpowiedzialnych za organizację VII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej oraz uczniów
oddziałów gimnazjalnych szkoły za pomoc.

I Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny w Choceniu
Dnia 14 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa
w Choceniu zorganizowała „I Międzyszkolny
Konkurs Matematyczny”. W rozgrywkach
brali udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z Wilkowic, Śmiłowic i Chocenia.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań
matematycznych, umiejętności logicznego
myślenia i wyobraźni przestrzennej. Uczniowie w trzyosobowych zespołach rozwiązywali
łamigłówki i zagadki matematyczne, szukając
nietypowych i pomysłowych rozwiązań.
Po części konkursowej uczniowie z Chocenia zaprezentowali scenkę „Kłótnia liczb”.
Dzieci obejrzały również wystawę lapbooków
matematycznych oraz plakatów wykonanych
na konkurs „Matematyka w architekturze”.

Najlepsi matematycy otrzymali dyplomy
i nagrody.
Podziękowania dla Dyrekcji CCK-B w Choceniu i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Choceniu za współpracę przy organizacji konkursu
matematycznego.
Organizatorzy
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Mistrzostwo Powiatu w Koszykówce
dla drużyny dziewcząt z SP Choceń
13 marca br. uczennice z klas ósmych i gimnazjalnych zdobyły tytuł mistrzyń powiatu
włocławskiego w koszykówce.
W finale nasze dziewczęta pokonały
rówieśniczki ze szkół w Baruchowie i w Fabiankach.
Skład reprezentacji: Samanta Lisiecka,

Sebastian Bagiński laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Języka Niemieckiego

Natalia Rucińska, Urszula Proszkiewicz,
Wiktoria Seklecka, Natalia Kwiatkowska,
Marta Czajkowska, Karolina Kwiatkowska,
Weronika Klimek, Julia Jaworska, Weronika
Kołodziejczak, Sandra Proszkiewicz.
Opiekun: Wioletta Sikorska

9 lutego 2019 r. uczeń klasy IIIc (gimnazjum)
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Choceniu Sebastian Bagiński, przystąpił do
wojewódzkiego etapu Kuratoryjnego Konkursu z Języka Niemieckiego. Uczeń przebrnął
przez etap szkolny, następnie rejonowy
i w wyniku ostatniego etapu uzyskał tytuł laureata. Należy zaznaczyć, że Sebastian znalazł

się w elitarnej 38-osobowej grupie najlepszych
uczniów języka niemieckiego z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Gratulujemy Sebastianowi i jego rodzicom!
Dziękujemy za chlubne reprezentowanie szkoły!

Uczniowie SP Choceń w SKS TOUR

II miejsce w powiecie w Mini Piłce
Siatkowej Chłopców z SP Choceń

20 lutego 2019 r. w Brześciu Kujawskim
odbył się finał powiatowych rozgrywek w minisiatkówce chłopców z rocznika 2006. Bardzo
dobrze w fazie grupowej, oraz w finale powiatu, zaprezentowali się uczniowie SP Choceń.
W wyrównanym i zaciętym meczu o pierwsze
miejsce, dopiero w secie decydującym, ulegli
kolegom z Brześcia.

W dniu 19 marca br. w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku, reprezentacja
uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu
realizujących program SKS, uczestniczyła
w imprezie sportowo – rekreacyjnej. Uczniowie mieli okazję do sprawdzenia się
w próbie siły mięśni ramion, skoczności,
gibkości i szybkości. Brali udział w wyścigu
na ergonometrach wioślarskich, w zajęciach
z wykorzystaniem deskorolki i wspinaczce na
ściance. Sprawdzili swój refleks z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz poszerzyli wiedzę w zakresie udzielania pierwszej

Skład reprezentacji: Jakub Filipiak, Filip
Bednarek, Hubert Młynarkiewicz, Adam Lewandowski, Gabriel Jakubowski, Błażej
Jaskólski, Konrad Kruczkowski, Julian Kafarski, Mikołaj Seklecki, Jakub Grajbich, Dominik
Gabrysiak, Bartłomiej Łukaszewski, Bartosz
Trzebuchowski.
Gratulacje!

Sukcesy sportowe uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej
w Choceniu w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej
Uczennice i uczniowie z klas starszych SP Choceń rywalizowali ze swoimi rówieśnikami w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w siatkówce. Zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy z fazy eliminacyjnej wyszli zwycięsko. W finale
dziewczęta uplasowały się na trzecim miejscu, natomiast chłopcy zajęli drugie miejsce.
Skład drużyny dziewcząt : Natalia Rucińska, Wiktoria
Seklecka, Samanta Lisiecka, Natalia Kwiatkowska, Urszula
Proszkiewicz, Marta Czajkowska, Klaudia Boniecka, Karolina Czarniak, Martyna Karkowska, Aleksandra Polewska,
Karolina Marciniak.
Opiekun: Wioletta Sikorska
Skład drużyny chłopców: Patryk Wieczorek, Miłosz
Rysio, Kamil Kotwasiński, Oskar Wasielewski, Hubert Brzozowski, Igor Kowalewski, Bartłomiej Fabiański, Mateusz
Paprocki, Bartosz Mikołajczewski, Michał Seweryniak, Damian Michalski, Jakub Sobierajski, Mateusz Rzepczyński.
Opiekun : Tomasz Chyliński
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

pomocy. Dobry nastrój uwieczniony został na
zdjęciach z fotobudki.
W imprezie brało udział ok. 200 uczniów
z województwa kujawsko – pomorskiego.
Znakomicie spisała się w próbie skoku w dal
z miejsca i w biegu wahadłowym uczennica klasy Vb Maja Pradun, która w obydwu
konkurencjach zajęła pierwsze miejsce. Bardzo długo w czołówce utrzymywał się Konrad
Kruczkowski z kl.VIa w próbie skoczności,
natomiast Marta Piastowska z kl. IV b i Agata
Barańska z kl. Vb w próbie siły.
Gratulujemy wszystkim uczniom!
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Agrofarma Gołaszewo pierwszy raz w
historii Mistrzem Choceńskiej Ligi Futsalu
W niedzielę 24 lutego odbyło się zakończenie
4-miesięcznych zmagań w ramach Choceńskiej
Ligi Futsalu. Ligę rozpoczęło 21 drużyn
a zakończyło 19 z podziałem na 2 ligi. W trakcie
ligi z powodu oddania dwóch walkowerów
wykluczona została drużyna Familiada oraz
Fol Max. Nagrody dla najlepszych wręczył
Pan Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski
oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Choceniu Radosław Chełminiak.
Ostateczna klasyfikacja w ligach przedstawia
się następująco:
Liga 1
LP

Zespół

Mecze

Mieszkanie dla Ciebie – zostały tylko dwa

Najlepszy zawodnik zrzeszony – Mateusz
Jędrzejewski (Agrofarma Gołaszewo)
Najlepszy technik – Mariusz Cichowlas
(Batory Borzymie)
Król Strzelców – Łukasz Kosiński (Vixa Team)
V-ce król –Hubert Machalski (Zjednoczeni
Czerniewice)
Najlepszy oldboy – Maciej Buszka (All Star
Team)
Najlepszy młodzieżowiec – Dawid Nykel
Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

1

Agrofarma Gołaszewo

9

24

8

0

1

63:24

2

Saniko Włocławek

9

21

7

0

2

66:30

3

Power Chodecz

9

18

6

0

3

53:27

4

FC Izbica

9

17

6

0

3

47:36

5

Batory Borzymie

9

16

5

1

3

43:31

6

Młodzi Weterani

9

10

3

1

5

35:38

7

Unia Choceń

9

8

3

0

6

29:67

8

ZRB Błaszczyk - ZPC „Bałtyk”

9

6

2

0

7

25:58

9

Banderoza

9

4

1

1

7

34:66

Liga 2
LP

Zespół

Mecze

Punkty

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

1

Zjednoczeni Czerniewice

9

19

6

1

2

71:34

2

Vixa TEAM

9

19

6

1

2

67:41

3

Power Lubraniec

9

18

5

3

1

56:34

4

All-Star Team

9

18

6

0

3

66:30

5

DETAL MET

9

13

4

1

4

42:31

6

FC Brzyszewo

9

13

4

1

4

45:44

7

OPPP Boniewo

9

12

3

3

3

57:41

8

ZS CHODECZ

9

11

4

0

5

26:68

9

Unia Choceń - Trampkarze

9

3

1

0

8

28:83

10

Pizzeria Najlepsza

9

3

1

0

8

31:83

I liga

Król strzelców:
Król – Paweł Behlke (Saniko Włocławek)
V-ce Król – Piotr Gotłasz (Agrofarma
Gołaszewo)
Najlepszy oldboy – Dawid Orzelski (Młodzi
Weterani)
Najlepszy młodzieżowiec - Jakub Biernacki
(FC Izbica)
Najlepszy bramkarz – Konrad Szudzik
(Saniko Włocławek)
Najlepszy
zawodnik
niezrzeszony
–
Przemysław Czajkowski (Power Chodecz)

zypisane jest miejsce parkingowe oraz piwnica
lokatorska. Lokale są przestronne z balkonami.
Chętnych zapraszamy do kontaktu z Urzędem
Gminy w Choceniu lub RTBS w Rypinie.
Mariusz Bilęda

II Liga

Punkty

Pula nagród w tym sezonie to aż 6 500,00
zł. Podczas rozdania wręczono dyplomy,
medale (3 pierwsze drużyny w I i II lidze)
oraz wszystkie drużyny otrzymały puchar.
Mistrz I ligi (Agrofarma Gołaszewo) otrzymał
również nagrodę pieniężną w wysokości 300
zł ufundowaną przez Pana Piotra Grochowinę
właściciela myjni bezdotykowej przy stacji
kontroli pojazdów natomiast mistrz II ligi
(Zjednoczeni Czerniewice) nagrodę 200 zł
przekazaną przez Pana Jacka Wiśniewskiego
właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego.
Najlepszym debiutem ligi została wybrana
drużyna Power Lubraniec a Drużyną Fair Play
Unia Choceń – Trampkarze.
Organizatorzy
postanowili
przyznać
szereg nagród i wyróżnień indywidualnych
uhonorowanych statuetkami:

Dysponujemy jeszcze wolnymi lokalami w
budynku wielorodzinnym w Choceniu przy ul.
Czerniewickiej o powierzchni użytkowej: 60
m2, i 63 m2. Budynek robi duże wrażenie posiada trzy kondygnacje i łączenie 21 przestronnych mieszkań. Do każdego mieszkania pr-

GOSIR
W najbliższych miesiącach działalności
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zaplanowane zostały dwa duże wydarzenia
sportowe: jubileuszowy X Otwarty Turniej
Siatkówki oraz Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej.
Pierwsze wydarzenie to turniej organizowany
przez GOSiR od 10 lat a w tym roku odbędzie
się 28 kwietnia. Impreza od wielu lat cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród drużyn

(Zjednoczeni Czerniewice)
Najlepszy bramkarz – Patryk Woźniak
(Power Lubraniec)
Najlepszy zawodnik – Rafał Nowak (Vixa
Team)
Firma Winner Sport przekazała nagrody
rzeczowe dla wyróżnionych zawodników z I i II
ligi.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Choceniu serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do tak wielkiego
wydarzenia jak Choceńska Liga Futsalu.
Dziękujemy
współorganizatorowi
GTS
Unia Choceń, sponsorom: Panu Piotrowi
Grochowina i Panu Jackowi Wiśniewskiemu,
sędziom:
Marcinowi
Koziorowiczowi
i Henrykowi Kafarskiemu.
Dziękujemy
również Panu Wojciechowi Nawrockiemu
za niezawodne i aktywne relacjonowanie
przebiegu ligi w mediach lokalnych. Kierownik
GOSiRu Radosław Chełminiak dziękuje
również wszystkim pracownikom hali za pracę
włożoną w cotygodniowe przygotowywanie
obiektu do rozgrywek.
Dziękujemy także wszystkim zawodnikom
i kibicom za wspaniałą sportową atmosferę.
Do zobaczenia w sezonie 2019/2020.

z czterech województw z takich amatorskich
lig jak: łódzka, kolska, kutnowska, bydgoska,
radziejowska, lipnowska oraz łódzkiej III ligi
mężczyzn i drużyn złożonych z zawodników
na co dzień nie grających w ligach.
Drugim zaplanowanym wydarzeniem jest
nowa propozycja – tym razem dla dzieci i jest
to turniej piłki ręcznej. Będzie to wydarzenie
weekendowe od 24 do 26 maja 2019r. Drużyny,
które zgłoszą się do turnieju muszą składać
się z zawodników urodzonych w 2007 roku lub
młodszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać
z noclegu w budynku Szkoły Podstawowej
oraz całodobowego wyżywienia na szkolnej
stołówce.
Kiedy tyko wybrzmi ostatni dzwonek
w tym roku szkolnym na hali rozpocznie się
sezon obozowy. Dzięki dobrej współpracy
choceńskie obiekty stanowią atrakcyjną bazę
obozową. Szkoła Podstawowa zamienia się
w bazę noclegową gdzie w salach lekcyjnych
zamiast szkolnych ławek pojawiają się łóżka
polowe z pościelą a na hali sportowe od
rana do późnego wieczora prowadzone
będą treningi przyjezdnych sportowców. Na
obecną chwilę wiemy, że odwiedzi nas łącznie
130 koszykarzy i koszykarek z Warszawy
i Bydgoszczy. Z bazy skorzystają również
goście z zagranicy – z Ukrainy i Portugalii.
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej
GOSIR – www.gosirchocen.pl
Radosław Chełminiak

Podziekowanie

OSP Szczutkowo dziękuje Panu Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu za przekazanie jednostce samochodu pożarniczego „STAR”
OSP Szczutkowo dziękuje Zarządowi OSP Czerniewice za nieodpłatne przekazanie dwóch
aparatów powietrznych wraz z maskami i dwóch czujników bezruchów.
OSP Szczutkowo dziękuje Firmie P.H.U. B.Z. Banasiak Zbigniew z Czerniewic za nieodpłatne
remont i malowanie samochodu pożarniczego „STAR”.

Ogłoszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach ogłasza nabór kandydatek z naszej miejscowości
i okolic do współpracy. Zapewniamy wiele atrakcji oraz niezapomniane chwile.
Wszelkich informacji można uzyskać u Przewodniczącej Koła Danuty Żelskiej pod numerem
telefonu 783 106 862

Podziękowanie

Dla Wójta Gminy Pana Romana Nowakowskiego za materiały budowlane potrzebne do
odnowienia przydrożnej figury w miejscowości Borzymowice oraz podziękowania dla p. Krzysztofa Wojtalika i p. Mariusza Bilędy za koordynację i nadzór nad pracami.
Z podziękowaniem mieszkańcy Borzymowic

15

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Skibice

Nie od dziś wiadomo że na każdej polskiej wsi potrzeb jest tysiące i mimo iż władze
samorządowe starają się jak mogą nie zawsze się wszystko udaje zrealizować taka wsią
były Skibice... napisałam celowo były bo od 3
lat w naszej małej wspólnocie zaistniało dużo
zmian... zmian na lepsze. Zaczęliśmy powoli
od reaktywacji stawu który był bardzo zaniedbany, a jego istnienie nie cieszyło nikogo, teraz
nabrał dla nas zupełnie innego znaczenia jest
zielono, czysto a i staw spełnia wiele funkcji
dla samych nas przede wszystkim integruje.
To właśnie przy altance nad stawkiem spotykamy się, rozmawiamy i śmiejemy np. grillując.
Potem przyszedł czas na poprawę wjazdu, bo
nie ma się co oszukiwać chyba największego
skupiska mieszkańców Skibic, są tam 2 bloki
mieszkalne, kilka domków i pałacyk tzw. centrum udało się nam wylać asfalt i poprawić
klomby co dało piękny efekt wizualny... docenili to nawet wczasowicze przyjeżdżający do
Skibic na wakacje. Osiągnęliśmy cel wylewając
asfalt jednej z bocznych dróg. W między czasie udało się poprawić parking przed jednym z bloków i wiele innych drobnostek, ale
wszystko to składa się na jedno duże dobro,

z którego korzystają wszyscy. W tym momencie chcieliśmy się pochwalić kolejnym małym
sukcesem a jest nim mały płac zabaw, nie
jest on zupełnie nowy i z pewnością nie przypomina energylandii, ale jest odnowiony i dla
nas mieszkańców Skibic bezcenny. To właśnie
na nim nasi najmłodsi mogą spędzać miło
czas a i ich rodzice mogą się tam spotkać
i porozmawiać. Mając u siebie przy domu
takie piękne rzeczy każdy z nas wykorzystuje
większość swojego wolnego czasu, aby wyjść
z dziećmi z domu stwarzając im przestrzeń do
zabawy i rozwoju. Oczywiście tego wszystkiego nie moglibyśmy zrealizować bez pomocy
Pana Wójta Romana NOWAKOWSKIEGO jego
współpracowników oraz wielu innym osobom,
które wspierają nasze pomysły i ich realizację
to właśnie w ich stronę kierujemy serdeczne
podziękowania. Oczywiście to jest jeszcze nie
koniec, mamy nadzieję że razem uda nam się
osiągnąć więcej. Jeszcze raz Podziękowania
dla wszystkich mieszkańców Skibic za pomoc
i zaangażowanie a w szczególności dla Janeczki Gołębiewskiej.
Magdalena Czołpińska

Dzień Babci i Dziadka
w remizie OSP

Kolejne udane Ferie
w Śmiłowicach za nami W naszej szkole zawsze coś się dzieje

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie
i nauczyciele klas I - III przygotowali w miejscowej remizie OSP spotkanie dla ukochanych
babć i dziadków. Spotkanie otworzył dyrektor szkoły - Sławomir Gwardecki, który licznie
zgromadzonym gościom z okazji ich święta
złożył najserdeczniejsze życzenia. Następnie
uczniowie pod opieką pań Anny Kamińskiej,
Jolanty Krynickiej i Elżbiety Lachendrowicz
zaprezentowali na scenie swoje programy
artystyczne. Spotkanie na które oczekiwali
wszyscy Dziadkowe i Babcie niemal od roku,
zakończyła wspólna zabawa z wnuczętami
przy stole biesiadnym.

Kiermasz Wielkanocny
w Śmiłowicach

Już po raz czwarty w Niedzielę Palmową
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach zaprasza
na kiermasz ozdób i ciast wielkanocnych.
Impreza rozpocznie się w budynku szkoły
o godzinie 10.00.
Poprzedzi ją uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na Najpiękniejsza
Kartę Wielkanocną.
Dyrekcja serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców na IV Kiermasz Wielkanocny.

Od 14 do 16 stycznia 2019 r. szkoła
w Śmiłowicach organizowała półkolonie zimowe zwane potocznie zimowiskami. W ciągu
3 dni w zajęciach wzięło udział 39 uczniów, nad
którymi opiekę sprawowało 8 nauczycieli. W
czasie ferii uczniowie uczestniczyli w 3 wycieczkach: do Multikina we Włocławku, Aquaparku
w Kutnie i zamku krzyżackiego w Golubiu - Dobrzyniu. Dzięki wydatnej pomocy finansowej
Urzędu Gminy w Choceniu, Parafii Katolickiej
w Śmiłowicach, firmy PH Rafchem ze Śmiłowic
dzieci i młodzież kulturalnie i zdrowo spędziła
czas ferii.
Dyrekcja serdecznie dziękuje wszystkim
sponsorom wypoczynku zimowego oraz nauczycielom za opiekę i pomoc w organizacji zimowisk.

SKS

Jeszcze nie zapomnieliśmy o zeszłorocznych długiej przerwie pojechaliśmy na mecz Anwilu
Jasełkach a już niedługo czekają nas kolejne do Hali Mistrzów we Włocławku. Uczniowie
święta. Czas w naszej szkole pędzi jak szalony. przeszli też szkolenie w zakresie samoobrony
Nigdy nie ma nudy. Tylko nie zawsze możemy przed agresywnym psem. I jak widać, nie ma
zdążyć z realizacją wszystkich zaplanowanych w naszej szkole tygodnia, w którym by się
imprez. Już w pierwszym tygodniu po now- coś nie działo. Wszystkim naszym nauczycieym roku zorganizowaliśmy II Festiwal Kolęd lom, rodzicom i uczniom za zaangażowanie
i Pastorałek. Ledwie zdążyliśmy wystawić w tworzenie wizerunku szkoły w Śmiłowicach
oceny, a już trzeba było przygotowywać 3 - - dziękujemy. A na nadchodzące święta dniowe ferie dla 38 naszych uczniów. W cza- Życzymy Zdrowych, Spokojnych i Radosnych
sie ferii przygotowywaliśmy występy a pani Świąt Wielkanocnych.
Gienia Klimek - tort, bez którego nie odbyłby
się żaden finał WOŚP w Choceniu. Wkrótce po
feriach braliśmy udział w Powiatowych Manewrach Ratownictwa Wodnego i Lądowego
nad jeziorem Borzymowskim
. Oczywiście były też i szkolne
Walentynki, Dzień Kobiet. Teatry i pokazy m.in. Grupy Rekonstrukcyjnej z Lublina. Rodzice
z Rady Rodziców tradycyjnie
w karnawale zorganizowali
Bal Karnawałowy, z którego
zysk zostanie przeznaczony
na wycieczki dla uczniów klasy
III i VIII. A od marca ruszyły
SKS y. Wychodzimy na plac
zabaw, siłownię do parku i na
boisko. Organizujemy liczne
wycieczki. W tym roku po Nasz tort dla WOSP

Mali powstancy
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Roboty drogowe w roku 2019
Zadania inwestycyjne

-W ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 realizujemy projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C
„Modernizowane są dwie drogi w Niemojewie
o łącznej długości ponad 1,9 km. Wykonawcą
prac jest WPRD z Nowej Wsi k/Włocławka
ich wartość wynosi 1,408 mln zł. Umowne
zakończenie inwestycji to 30.09.2019 r.
- Ogłoszony został przetarg na realizację
przebudowy drogi Nakonowo Stare –gr. gm.
Poddębice. Zadanie dofinansowane będzie
środkami z budżetu państwa , pochodzącymi
z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Weryfikacja złożonego wniosku odbyła się
26.02.2019 r., z wynikiem pozytywnym. Otrzymamy dofinansowanie w wysokości do 50%
kosztów inwestycji. Będziemy ją realizować
wspólnie z gminą Włocławek, która na swoim
odcinku także wykona nową nawierzchnię.
Stosowne porozumienia zostały podpisane.
- W wyniku uregulowania spraw formalnych na odcinku drogi Wichrowice – Wichrowice wieś - możliwym staje się połączenie
wykonanych w latach poprzednich asfaltów.
Przetarg na roboty został rozpisany. Planowana realizacja robót do 30.09.2019 r.
- Na zrealizowanym w roku ubiegłym poszerzeniu ul. Św. Antoniego w Czerniewicach
wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Planowane są także roboty drogowe,
bitumiczne na ul. Kwiatowej.
- Z chwilą zawarcia umów z Powiatem
Włocławskim przystąpimy do realizacji prac
na chodnikach w Borzymowicach i Kuźnicach.
Będzie to kontynuacja robót z poprzednich
lat. Sprawa przedłuża się z powodów proceduralnych, dotyczy to wyłonienia dostawcy
prefabrykatów. Ceny materiałów znacznie
wzrosły i ich brakuje. Konieczne są dodatkowe
przetargi. Stąd zwłoka.

- Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę
kruszywa na wykonanie podbudów jak
i bieżące remonty dróg, tak jak w przypadku
prefabrykatów cena kruszywa wzrosła (ponad
10 zł na 1 tonie).
Zadania bieżące
Wykonujemy sukcesywnie bieżące naprawy
dróg mieszanką kruszywa, remontowane
są odcinki dróg twardych „masą na zimno”,
w ramach robót publicznych i prac społecznie
użytecznych zbierane są śmieci z poboczy
dróg, placów, skwerów. Uzupełniane i wymieniane są znaki drogowe. Wprowadzane są
nowe organizacje ruchu, ustalane lokalizacje
nowych przystanków autobusowych. Prowadzone są prace remontowe sprzętów do letniego utrzymania dróg

Ziemia torfowa-ogrodowa
przesiewana przez specjalistyczny
przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport
na miejsce
do klienta.
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