1

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

10 KWIETNIA
2019
5/115/2019,
ROK
XXIV
NAKŁAD
2300
EGZ.
KWIECIEŃ
2020
r. R.
NRNR
1/120/2020,
ROK
XXV
NAKŁAD
2300
EGZ.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu serdeczne życzenia,
aby w czasie Świąt w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość,
Spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia,
Życzą:
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski
Józef Dąbrowski

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.

KORONAWIRUS

W większości prezentowane poniżej opinie są
moimi przemyśleniami i planami jakie mamy na
okres epidemii, opartymi na wiedzy jaka jest nam
przekazywana od Wojewody i Starosty.
Nie ma co się łudzić wirus COVID – 19 pozostanie z nami na długo a właściwie nawet na
zawsze tak jak np. grypa. Są dwa potencjalne
rozwiązania, pierwsze epidemia osiągnie duże
rozmiary i tylko uodpornienie populacji spowoduje wyhamowanie. Oznacza to, że zachoruje
bardzo wiele osób i system opieki zdrowotnej
przestanie praktycznie działać. Drugie: wynalezione zostaną leki – szczepionki uodparniające
człowieka na działanie wirusa.
Musimy być gotowi na obydwa scenariusze.
Obecne działania Rządu zmierzają do maksymalnego ograniczenia liczby zachorowań – po
to by system opieki zdrowotnej poradził sobie
z liczbą chorych i każdy otrzymał jakąś opiekę
medyczną. Scenariusz włoski byłby katastrofą.
Dlatego tak ważne jest byśmy przestrzegali nakazów higieny i jak najmniej kontaktów z innymi
osobami.
Przepraszamy za utrudnienia codziennego
życia. Trzeba to zrozumieć. Państwo Polskie

musi funkcjonować. Trzeba więc chronić ludzi
i instytucje potrzebne nam co dzień. Nie wszyscy mogą iść na tzw. pracę zdalną. Muszą
funkcjonować szpitale, służba zdrowia, apteki,
sklepy, firmy produkujące żywność itd. Także
urzędy i instytucje potrzebne dla zaspokajania
codziennych potrzeb. Wielkie podziękowania dla
wszystkich tych ludzi. Rozumiemy - każdy ma
rodzinę, dzieci i też chciałby je ochronić. Zrobię
wszystko by w zakresie zależnym od samorządu
niepotrzebnie nikogo nie narażać. Mamy słabe
punkty, największy to braki w zakresie środków
ochrony osobistej, których ciągle nie można
kupić, a to co mamy jest zabezpieczeniem na
kilka dni i na czarną godzinę.
Kwarantanna –domowa i zbiorowa. W
powiecie włocławskim docelowo ma być gotowych około tysiąca miejsc dla kwarantanny
zbiorowej. Będą one uruchamiane sukcesywnie według potrzeb. Choceń wraz z miastem
Włocławek uruchomiono jakie pierwsze. Decyzją
Wojewody przygotowaliśmy 100 miejsc w szkole. Mogliśmy to zrobić szybko, gdyż mamy
wszystko co potrzebne, łóżka, pościel, łazienki,
stołówkę itd. Pierwsi to nawet może okazać się

dobrze, sądzę bowiem że niebawem będą na
kwarantannę trafiać osoby, dla których zabraknie
miejsc w szpitalach, czyli potencjalnie ze stwierdzonym zakażeniem. Dziś są to osoby głównie
z granicy lub ci, którzy z różnych przyczyn nie
chcą odbywać kwarantanny w domu z rodziną.
Co jest też zrozumiałe. Jak dotychczas – daj
Boże tak do końca – są to osoby zdrowe. Biorąc
pod uwagę, że każdy przybywający lub grupa
przybywających, także np. małżeństwa itd.,
otrzymuje oddzielną salę - zapełnienie Chocenia
nastąpi za kilkanaście dni – będzie to około 25
osób. Zapewnienie kwarantanny przejmą kolejne obiekty w innych gminach w ustaleniu ze
Starostą.
Po opróżnieniu szkoły zostanie ona zdezynfekowana i przygotowana na przyjęcie dzieci – o
ile przyjdą jeszcze do szkoły w bieżącym roku
szkolnym.
Wybory – osobiście uważam, że powinny
być przełożone. W obecnych warunkach byłyby
niesłychanie trudne do przeprowadzenia. Na
Wójcie spoczywa wiele zadań. Wszystkie one
wiążą się z niebezpieczeństwem wzajemnych
kontaktów bardzo wielu ludzi. Mimo obowiązku

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

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
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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
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Nie wychodźcie z domu jeśli nie ma takiej potrzena długo pozostaną w pamięci dzieby – to naprawdę bardzo ważne.
ci, bo to ich święto.
Roman Nowakowski
Organizatorzy
– Wójt Gminy
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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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przed podjęciem uchwały Wójt Gminy wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do
sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Zgodnie z art.4 ust 1 pkt 2 Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz. U. 2016 poz. 961 z późn. zm.) odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości
elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając
elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz
z łopatami (całkowita wysokość elektrowni
wiatrowej).
Przepisy te obowiązują od lipca ubiegłego roku.
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 5 Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U.
2016 poz. 961 z późn. zm.) przez odległość, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozumie się najkrótszy
odcinek pomiędzy linia rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w
planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej.
W związku z powyższym strefa zakazu zabudowy dla budynków mieszkalnych albo budynków
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa wynosi 2100 m. Podczas ostatnich sesji Rady Gminy radni podjęli uchwały w sprawie :
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo,
Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo.
Dotyczy to terenów na których dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych
Powyższe zmiany nie będą dopuszczały lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Mariusz Bilęda
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NOWY PROJEKT NA FOTOWOLTAIKĘ
Przygotowujemy się do kolejnego projektu związanego z budową instalacji fotowoltaicznych
na terenie naszej gminie. Maksymalny poziom dofinansowania to 1 mln zł, które nie może
przekroczyć 50% wszystkich kosztów. Zdecydowaliśmy się na wykonanie instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz u mieszkańców gminy. Jesteśmy na etapie projektowania
poszczególnych instalacji i przygotowywania niezbędnej dokumentacji projektowo technicznej.
W br. miesiącu projektanci instalacji PV odwiedzą mieszkańców gminy. Kolejnym etapem będzie
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja planowana jest na rok 2021.
Kamil Klejba

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ
LOKALI HANDLOWYCH !!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe
przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój
rynek”, usytuowane w dwóch budynkach. Każdy lokal posiada powierzchnię 28 m² i składa się
z jednego pomieszczenia o pow. 21 m² oraz łazienki i pomieszczenia socjalnego o pow. 7 m².
Lokale handlowe usytuowane są w dwóch budynkach przy czym w budynku nr 1 znajdują się 4
lokale przeznaczone na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną natomiast w budynku
nr 2 znajduje się 7 lokali przeznaczonych na pozostałą działalność handlową. Lokale posiadają
uzbrojenie w instalację kanalizacyjną, elektryczną i wodociągową. W marcu został ogłoszony
przetarg na dzierżawę lokali handlowych. Cena wywoławcza to 100 zł netto za miesięczny czynsz
dzierżawny. Przetarg odbędzie się na targowisku gminnym „Mój rynek”, ul. Targowa (lokal handlowy) dnia 15.04.2020 R., od godziny 10:00. Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje najwyższą
cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca
warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą
wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu o przetargu
Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12,
lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.
Hanna Gołębiewska
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KORONAWIRUS

Koronawirus zagościł już na dobre na
całym świecie. Jest to bardzo ciężki przeciwnik i walka z nim będzie prawdopodobnie długotrwała. Zgodnie z zaleceniami
i przyjętym rozporządzeniem Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego zakazuje się organizowania imprez o charakterze masowym.
W związku z tym dbając o bezpieczeństwo i
zdrowie mieszkańców naszej gminy zostały
odwołane wydarzenia tj.: Ogólnopolski Turniej
Tańca Nowoczesnego Choceń 2020, VIII Zimowa Wystawa Psów Rasowych, Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu, Kwalifikacja Wojskowa 2020, Punkt Konsultacyjny w
Choceniu, Otwarcie targowiska „Mój Rynek”
w Choceniu. Ponadto rząd podjął decyzję o
zawieszeniu zajęć dydaktyczno-edukacyjnych
we wszystkich placówkach oświatowych i uczelniach w Polsce oraz w żłobkach. W związku
z powyższym od dnia 12.03.2020 r. zawieszone zostają zajęcia edukacyjne w szkołach
i przedszkolach na terenie Gminy Choceń. W
tym czasie nie będą również kursować autobusy szkolne. Z otrzymanych informacji wiemy,
że szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy. Obecnie system nauczania przeszedł na
tryb zdalny.
W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wizyt interesantów w Urzędzie Gminy i
w GOPS w Choceniu. W obydwu budynkach
została zbudowana ściana z okienkiem. Interesanci są obsługiwani tylko w wyznaczonym miejscu. Nie ma możliwości wejścia
do budynku. Od dnia 19.03.2020r. do dnia
09.04.2020r. z możliwością przedłużenia
Urząd Gminy pracuje codziennie w godzinach
7:30 – 14:00.

Rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r.,
Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 w okresie od dnia 14 marca br., w
związku z powyższym na terenie gminy:
Obiekt szkolny w Choceniu został przeznaczony do przygotowania miejsc do kwarantanny. Wojewoda wydał polecenie natychmiastowego uruchomienia wszystkich miejsc
kwarantanny. Przygotowanych zostało 100
miejsc.
Na dzień 26.03.2020r. na terenie Gminy
Choceń poddanych kwarantannie zostało 16
osób, w tym 6 osób znajdujących się w Gminnym Punkcie Kwarantanny zbiorowej przy ul.
Sikorskiego 12 w Choceniu. Pozostałe osoby
przebywają na kwarantannie domowej.
Postępujmy racjonalnie i rozsądnie. Bardzo
proszę w ciągu najbliższych, kluczowych dla
rozwoju sytuacji dni, o ograniczenie do minimum wszystkich aktywności poza miejscem
zamieszkania, unikanie dużych skupisk ludzi i
jeśli to możliwe ograniczenie wyjazdów do innych części kraju.
UWAGA!
Jeżeli wróciłeś z regionów dotkniętych
koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną powiadom natychmiast Powiatową
Stację
Sanitarno
–
Epidemiologiczną
we Włocławku, tel. (54) 411 68 33, kom.
601 301 334 lub zadzwoń na całodobową
infolinię NFZ tel. 800 190 590.
Więcej informacji znajduję się na rządowej
stronie poświęconej wirusowi:
www.gov.pl/koronawirus
Szymon Bełkowski

Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni

Pocieraj górną część
palców prawej dłoni
o wewnętrzną część
lewej dłoni i odwrotnie

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie
były całkowicie
zwilżone
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Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając
preparat na całą
powierzchnię

6

Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną
częścią prawej dłoni
i odwrotnie

3

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej
dłoni o grzbietową
część lewej dłoni
i odwrotnie

7

Ruchem okrężnym
opuszkami palców
prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

4

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

8

Po wyschnięciu ręce
są zdezynfekowane
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KONTROLA W GOPS

Sprawa jest jeszcze z grudnia i obecnej perspektywy wydaje się mniej ważna, ale kiedyś powróci i chcę byście Państwo znali ustalenia. GOPS realizuje takie świadczenie, które nazywa się
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – w skrócie SUO. Najprościej będzie opisać to jako nauczanie osób, także już dorosłych poza systemem oświaty z dysfunkcjami. W grudniu okazało się, że
jeden z nauczycieli uzyskał wynagrodzenie brutto z wszystkich tytułów prawie 13.000 zł. Skłoniło
to mnie, a potem na moją prośbę Rada Gminy powołała specjalną komisje do zbadania sprawy.
Okazało się, że w wielu przypadkach GOPS w zbyt słabym stopniu nadzoruje realizację
SUO. Można nawet stwierdzić, że kontrola ogranicza się do podpisywania kart pracy i to bez
głębszej ich analizy. Zdarzało się, że nie odliczono z godzin nauczania nawet czasu przejazdu
z jednego środowiska do drugiego, a nauczanie odbywało się nawet w niedzielę i to godzinach
późnowieczornych. Kierownik GOPS obecnie wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu SUO. Moim
zdaniem nadal niewystarczające. Podsumowanie powstałych sytuacji i analiza co dalej, dokonana zostanie po uporaniu się z najważniejszym obecnie tematem jakim jest epidemia.
--------------------------------------------------------------------------------------Podobnie odłożony został temat tzw. paczek żywnościowych, obecnie nie ma możliwości
ponownego uruchomienia systemu, niestety też z uwagi na koronawirusa. Wrócę do tego tematu
– to informacja dla tych wielu osób, które pytały mnie o to, kiedy ponownie uruchomimy paczki.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

4

UROCZYSTOŚCI 10-LECIA

W sobotę 18.01.20r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wraz z Gminą Choceń
świętowali 10-lecie powstania hali sportowej w Choceniu. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2008
roku i po 18-miesiącach (04.01.2010r.) hala rozpoczęła swoją działalność.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Pani Poseł Joanny Borowiak, która odczytała list
Pani Anny Krupki – Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu. Następnie na płytę boiska weszli zawodnicy z drużyn grających w I lidze mężczyzn – Orlen Wisła Płock oraz Anilana Łódź. Po prezentacji składów obydwóch zespołów Pani Poseł odgwizdała rozpoczęcie meczu, który zakończył
się wygraną drużyny z Łodzi wynikiem 41:45. W przerwie meczu zatańczyła choceńska grupa
breakdance oraz został rozegrany mecz sparingowy drużyny piłki ręcznej GTS Unii Choceń z
AZS Włocławek.
Po sportowych rozgrywkach rozpoczęła się cześć oficjalna, w której rys historyczny o 10 latach funkcjonowania hali sportowej odczytał Pan Ariel Malinowski. Swój czas miał również klub
GTS Unia Choceń podczas, którego zaprezentowała się większość sekcji działających w klubie.
Kierownik GOSiRu Pan Radosław Chełminiak wręczył sportowcom pamiątkowe koszulki z 10-lecia. Podziękowania z rąk Kierownika otrzymali również byli i obecni pracownicy hali, władze
gminne i powiatowe, partnerzy, dyrektorzy, przyjaciele, harcerze, sponsorzy a przede wszystkim
społeczność za tak aktywny udział w działaniach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
Radosław Chełminiak
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Ferie 2020 w CCKB
Tegoroczne ferie zimowe były bardzo intensywne! Dzieci wykazały się kreatywnością i
wyobraźnią podczas zajęć plastycznych. Kilkakrotnie uczestniczyły również w akcji promującej
czytelnictwo- „CZYTANIE NA DYWANIE”.
Ponadto mogły zmierzyć się w turnieju bilardowym oraz turnieju FIFA. Nie zabrakło również gier
i zajęć integracyjnych, a także pląsów harcerskich. Największą radość jednak sprawiło malowanie sztalugowe!
Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

Godzimy życie zawodowe i rodzinne
- utworzenie nowych miejsc opieki
w żłobku "Pomponik" w Choceniu
Gmina Choceń realizuje obecnie jeden projekt unijny w zakresie opieki żłobkowej dla 25 dzieci, jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, chcielibyśmy poszerzyć działalność
żłobka.
Po dokładnym przeanalizowaniu liczby dzieci zarejestrowanych w choceńskim USC w ciągu
ostatnich 3 latach oraz ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących na terenie
gminy Choceń władze gminy uznały za działanie konieczne utworzenie kolejnych miejsc opieki
w celu zapewnienia rodzicom z naszego terenu możliwość powrotu do pracy i realizacji zawodowej.
Złożony został wniosek na dofinansowanie utworzenia 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 w zakończonym już naborze konkursowym numer RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Projekt dofinansowany byłby ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Żłobek ‘’Pomponik” od 1 września 2021 roku byłby w stanie zapewnić opiekę łącznie dla
40 dzieci w wieku do lat 3. Wniosek został napisany na łączna kwotę 563 387,50 zł , z czego
94 500,00 zł stanowi wkład własny Gminy Choceń.
Pobyt 15 uczestników projektu w żłobku byłby częściowo płatny w zakresie 100 zł miesięcznie
kosztów czesnego i 10 zł dziennie kosztów całodniowego wyżywienia dzieci. Pozostałe dzieci
objęte opieką poza projektową będą opłacać czesne według stawek koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji.
‘’Pomponik” byłby czynny 10 godzin dziennie umożliwiając rodzicom swobodny dojazd
i powrót z miejsca pracy zarówno w naszej gminie jak i w sąsiednich miejscowościach bez
konieczności zatrudniania opiekuna dla swoich pociech.
Wyniki naboru poznamy w lipcu 2020 roku.
Martyna Gorzkowska

Zmiana godzin oświetlenia ulicznego

Rosnące ceny prądu oraz prawdopodobny brak rekompensat dla samorządu w roku obecnym
zmusza nas do dalszych zmian w godzinach pracy oświetlenia. W uzgodnieniu z Radą Gminy
wprowadzamy obecnie nowe zasady, a mianowicie wieczorem oświetlenie pracować będzie do
godziny 23.00 a rano załączać się o godzinie 4.30. Zmiana pozwoli zaoszczędzić prawie 90.000
kWh , co w przeliczeniu daje kwotę ponad 50.000 zł.
Na gminie działa około tysiąca latarni ulicznych i rocznie na oświetlenie wraz z konserwacją
wydajemy 500.000 zł. W całej gminie ma być tak samo.
Lampy będą świeciły się:
- zapalanie lamp 40 min. po zachodzie słońca i świecenie do 23.00
- od godz. 23.00 do 4.30- przerwa nocna
- zapalanie lamp o godz. 4.30 i wyłączanie 30 min. przed wschodem słońca.
Mariusz Bilęda
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28 FINAŁ WOŚP W CHOCENIU
12 stycznia 2020 roku odbył się XXVIII
Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała już po raz szesnasty za sprawą Sztabu utworzonego przy
Towarzystwie Kultury, Edukacji i Promocji
Gminy Choceń, Finałowe granie odbyło się w
budynku Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteka. Hasło XXVIII Finału WOŚP brzmiało:
„WIATR W ŻAGLE”. WOŚP 2020 grało na rzecz
dziecięcej medycyny zabiegowej.
W tym roku Choceński Sztab zebrał
rekordową kwotę 25.125,15 zł, którą przekazał
na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
XXVIII Finał WOŚP w Choceniu rozpoczął
się o godzinie 8:00 kwestą uliczną 24 wolontariuszy i sprzedażą ciast. O godz. 10:00
Choceński Klub Morsów wraz z Klubem
Morsów z Lubrańca nad Jeziorem Borzymowskim (Plaża Choceń) włączył się kąpielą
w akcję „Wiatr w Żagle!”. Od godziny 13:30w
Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka
zbierano pieniądze w trakcie loterii fantowej,
sprzedaży popcornu, waty cukrowej, kawy,
herbaty, grochówki, chleba ze smalcem, jak
również licznych licytacji prowadzonych przez
Panią Joannę Kozińską oraz Pana Ariela Malinowskiego.
Razem z WOŚP zagrali strażacy OSP
Choceń, którzy przygotowali pokaz wozów
strażackich oraz sprzętu i umundurowania.
Odbyły się występy wokalne oraz taneczne przygotowane przez uczniów ze szkół
podstawowych w Choceniu, Wilkowicach i
Śmiłowicach. Wystąpiły także: dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu, Zespołu
Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska”, grupa
woklana „ARTE”, chór gminny „Mi Alegria”,
a także zespół wokalno-instrumentalny ze
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w
Choceniu. Choceńska publiczność ponownie
miała możliwość posłuchać piosenek w wykonaniu zespołu muzycznego MarsaAlam z Torunia w składzie: Marcin Andrzejczak, Adam
Zawarty, Roksana Sapota, którzy stworzyli na
scenie niepowtarzalną atmosferę, porywając
publiczność muzycznymi hitami do tanecznej
zabawy. W programie tegorocznego finału
gościnnie dla WOŚP w Choceniu zagrał „ADI”
(Adam Janosh) gwiazda śląskich szlagierów.
Sztab WOŚP w Choceniu pragnie gorąco
podziękować sponsorom oraz wszystkim
zaangażowanym w 28 Finał WOŚP w Choceniu
DZIĘKUJEMY:
Sponsorzy 28 Finału WOŚP w Choceniu:
• Samorząd Gminy Choceń na czele z
Panem Wójtem Romanem Nowakowskim
i Przewodniczącym Rady Gminy
Panem Józefem Dąbrowskim.
• TOYOTA Włocławek, JAWORSKI
AUTO - Pani Ewelina Wrukowska.

• „LUX-BUD” w Choceniu Łukasz
Tyde, - Pan Łukasz Tydez rodziną.
• F.H.U.P. "PERFEKT" Radosław Zasada,
Nakonowo – Pan Radosław Zasada
• PRZYSTAŃ OSiR na ZALEWIE
WŁOCŁAWSKIM, – Pracownicy Przystani.
• PASIEKA WŁASNA Z. J.
Wudarczyk, Wilkowiczki
• PIEKARNIA KUJAWSKA w
Boniewie – Pan Juliusz Genert.
• „KARCZMA STAROPOLSKA” w
Kruszynie – Pani Danuta Seklecka,
Pan Wojciech Pałczyński.
• PARK TRAMPOLIN „JUMP
HEAVEN” we Włocławku.
• DOMCAR Włocławek – Salon
samochodowy OPEL
• „AGRO-MIX” Sklep motoryzacyjny w
Choceniu – Pani Agnieszka Jakóbowska.
• Gminna Spółdzielnia HandlowoRolnicza w Czerniewicach – prezes
Pani Krystyna Delewska, Z-ca Prezesa
Zarządu Pan Radosław Dzik.
• „EKO-PAK WIK” we Włocławku.
• UBEZPIECZENIA, finansowanie, kredyty,
lokaty w Choceniu – Małgorzata,
Jarosław Walczak, Beata Grześ.
• F.H.U. „KEBABIK” w Choceniu, –Państwo
Wioletta i Bartosz Rutkowscy – sponsorzy
pizzy, popcornu i waty cukrowej.
• F.H.U. Kamiński, Pani Małgorzata
Kamińska, sklep wielobranżowy
w Śmiłowicach.
• PHU „WIŚ-MAR” Pan Mariusz
Wiśniewski Lubień Kujawski.
• Klub Koszykówki Włocławek S. A. ANWIL
Włocławek – Pan Arkadiusz Lewandowski.
• GOSiR Choceń – kierownik hali
Pan Radosław Chełminiak.
• HOTEL, RESTAURACJA „PODGRODZIE”
– Przydatki Gołaszewskie - Pan
Tomasz Kaczmarek.
• Imprezy Okolicznościowe Krzysztof
Szymański, Arciszewo.
• Hurtownia Przemysłowa „LENA”
w Choceniu – Państwo Bożena
i Piotr Lewandowicz.
• Sklep Wielobranżowy w „HERKULES”
w Choceniu – Pan Janusz Czerwiński
• Naprawa Pojazdów Samochodowych
„PIOTREX” w Choceniu– Pan
Piotr Grochowina.

• Firma Handlowo-Usługowa
„Stara Gospoda” w Chodczu –
Pan Tomasz Kościelniak.
• Piekarnia Państwo Katarzyna i
Kazimierz Estkowscy - Kłodawa.
• Gabinet Weterynaryjny w Choceniu
– Pan Marek Marciszewski.
• „Supermarket” Bogdan Biegniewski
w Choceniu – Państwo Bożena
i Bogdan Biegniewscy.
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy w
Czerniewicach - Pan Marek Chojnacki
• Firma „MITARJO” w Choceniu
– Pan Mirosław Wojtczak.
• Sklep Przemysłowy MEBLE w
Choceniu – Pani Anna Kamińska.
• Sklep Wielobranżowy „5-złotek” w
Choceniu – Pani Justyna Wasielak.
• „RUCH” S.A. w Czerniewicach –
Pani Elżbieta Radaczyńska.
• Sklep Wielobranżowy w Choceniu
– Pani Ewa Ćwiklińska.
• Pracownicy Sklepu „LEWIATAN”
w Choceniu,
Artyści, "przyjaciele" i wolontariusze
28 Finału WOŚP w Choceniu

Przyjaciele 28 Finału WOŚP:
• Urząd Gminy w Choceniu na czele z
Panem Wójtem Romanem Nowakowskim
i Przewodniczącym Rady Gminy
Panem Józefem Dąbrowskim
• Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka:
Dyrektor Pan Ariel Malinowski,
Pani Mariola Nitecka, , Pani Ewa
Wysińska, Pan Bartosz Delewski
• Niepubliczne Przedszkole w
Choceniu: Dyrektor Pani Milena
Urbańska i Pani Ewa Malinowska
• RODZICE przedszkolaków z
Niepublicznego Przedszkola w Choceniu
• Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Choceniu – Dyrektor mgr
Anna Pawłowska, Katarzyna KurkiewiczBłaszczyk oraz społeczność Szkoły
• RODZICE uczniów Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Choceniu
• Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach –
Dyrektor mgr Wioletta Krysztoforska,
Miłosz Kieszkowski, Genowefa
Klimek oraz społeczność Szkoły
• Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
– Dyrektor mgr Marek Zapiec, Miłosz
Kieszkowski oraz społeczność Szkoły

• :Zespół Muzyczny „MarsaAlam” z
Torunia – Roksana Sapota, Marcin
Andrzejczak, Adam Zawarty

• RODZICE uczniów Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego im.
kardynała Stefana Wyszyńskiego i
Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Adama Mickiewicza w Choceniu

• ADI” – Adam Janosch (Gwiazda
Śląskich Szlagierów)

• Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu:
Prezes-Druh Marian Górka i strażacy

• Chór gminny „Mi Alegria” pod
kierunkiem Pani Lidii Świątkowskiej

• Posterunek Policji w Choceniu: – asp.
sztab. Pan Waldemar Błaszczyk i policjanci

• Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska”
pod kierunkiem Pani Julii Skowrońskiej
i Pana Miłosza Kierzkowskiego

• Hufiec ZHP powiatu włocławskiego
– komendant Hufca Pani Eliza
Zaborowska, zastępca komendanta
Pani Katarzyna Jankowska i harcerze

• Grupa wokalna „ARTE” pod kierunkiem
Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk

• Kluby Morsów z Chocenia i Lubrańca

• Przedszkolaki z Przedszkola
Niepublicznego w Choceniu pod
kierunkiem Pani Mileny Urbańskiej

Prowadzący licytacje – Pani Joanna Kozińska i
Pan Ariel Malinowski

• Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Choceniu pod kierunkiem
Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk

SERDECZNE DZIĘKUJEMY WAM ZA
ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNY WKŁAD W
ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY. DO ZOBACZENIA W
PRZYSZŁYM ROKU PODCZAS XXIX FINAŁU
WOŚP.„GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I
JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ”.

• Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach pod kierunkiem
Pana Miłosza Kierzkowskiego
• Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach pod kierunkiem
Pana Miłosza Kierzkowskiego

Szef Sztabu: Michał Sompolski
Dyrektor Szkół: Tamara Mikołajczak

• Firma Handlowa w Choceniu –
Pan Waldemar Lewandowski.

Wolny Wielki Piątek
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.04.2020 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie
nieczynny. Jest to dzień dodatkowo wolny od pracy, który wyznaczono za Święto Wojska Polskiego przypadające w sobotę 15.08.2020 r.
E. Paszyńska

Wojsko w Choceniu

Zawarto porozumienie z Dowódcą 81 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 8 Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego lub ogłoszenia mobilizacji szkoła w Choceniu wraz z przyległymi obiektami zostanie oddana
do dyspozycji wojska. W czasie pokoju będą się też tutaj odbywać ćwiczenia jednej z kompanii batalionu. Przypomnę, że ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej odbywają się w weekendy,
a w naszym przypadku także w okresie wakacji. Liczymy na owocną współpracę z wojskiem.
Roman Nowakowski
Wójt gminy Choceń
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Orszak Trzech Króli

6 Stycznia 2020r. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami ponad pół tysiąca
miejscowości w całej Polsce! Po raz piąty
Orszak przeszedł ulicami Chocenia. Tradycyjnie orszak rozpoczęła Msza Święta w
kościele p.w. Św. Idziego w Choceniu. Po
nabożeństwie Orszak wyruszył w kierunku
Centrum Kultury. Po drodze odegrano scenkę
jasełkową na dworze Heroda. Każdy z uczestników otrzymał śpiewnik, plakietkę, oraz
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orszakową koronę. Przemarsz ulicami Chocenia wzbogacono o piękne kolorowe chorągwie,
a dużą atrakcją dla najmłodszych były żywe
kucyki oraz wóz, który służył jako kareta dla
Trzech Króli, w których wcielili się: Waldemar
Malinowski, Przemysław Rutkowski, Mirosław
Kujawa.
W Centrum Kultury odbył się koncert
finałowy. Wystąpili:
- Chór SP w Choceniu, grupa wokalna

Plan inwestycyjny - drogownictwo 2020 r.

1. "Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń"
W bieżącym roku planujemy wykonanie
nawierzchni bitumicznych na następujących
odcinkach dróg:
a) Szczytno-Zapust odc. o dł. 0,811 km
b) Filipki – Śmiłowice odc. o dł. 0,605 km
c) ul. Spacerowa w Choceniu o dł. 0,400 km
W dniu 05.02.2020 r. komisja weryfikacyjna z udziałem przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu dokonała wizji
lokalnej drogi Siewiersk – Świątniki, odcinek drogi o długości 998 mb (od sklepu do
skrzyżowania z DG 190714) zakwalifikowała
do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych. Tym samym planowane roboty
polegające na wykonaniu dwuwarstwowego
dywanika zostaną dofinansowane w bieżącym
roku kwotą 48 tys. zł. Podobnie na drodze nr
190714C Śmiłowice – Borzymowice na odcinku
0,460 km, od przepustu łączącego jeziora Krukowskie i Borzymowskie drogowcy wykonają
nową nawierzchnię, umocnione zostaną obustronnie pobocza, naprawiony zostanie istniejący

przepust i wymienione zostaną stare żelbetowe
poręcze betonowe na stalowe SP09.
2. "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej relacji ŚmiłowiceWilkowiczki "
Planowaliśmy realizację w/w prac w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych, w połączeniu
z przebudową drogi gminnej WilkowiceŚmiłowice. Jednak wymogi formalne dotyczące
dofinansowania zadań w ramach tego programu zweryfikowały nasze plany. W rezultacie samorząd gminny realizował będzie roboty
drogowe na swojej drodze, a powiat włocławski
na drodze powiatowej. Trwają uzgodnienia w tej
sprawie.
3. "Place, parkingi, chodniki 2020"
Na bieżący rok przewidziane jest wykonanie
chodnika w Borzymowicach, w ciągu drogi pow.
Szczytno-Kłobia. Prace stanowią kontynuację
robót z poprzedniego roku. Materiały na
powyższe zadanie zabezpieczy Powiatowy
Zarząd Dróg.
4. „Podbudowy 2020”
Wykonane zostaną dolne warstwy podbudowy na drogach
w następujących
miejscowościach : Choceń-ul. Słoneczna,

„Arte” - przygotowanie : Katarzyna Kurkiewicz
- Błaszczyk.
- Chór „Mi Algeria” - przygotowanie Lidia
Świątkowska.
- Zespół „Ziemia kujawska” - 3 grupy - przygotowanie Julia Skowrońska.
- Zespół folklorystyczny Śmiłowiónki - przygotowanie Miłosz Kierzkowski, Danuta Kaczmarek.
Po koncercie rozdano nagrody dla uczest-

ników konkursu plastycznego „Trzej królowie, mędrcy ze wschodu”. Cieszymy się, że
z roku na rok przybywa uczestników tego
wspaniałego przedsięwzięcia.
Serdecznie
dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie orszaku.
Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

Szatki – Skibice, Krukowo- sołtys, Bodzanówek
– sklep - o łącznej długości 2,225 km .
5.” Inwestycje 2019/2020”
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych
– nabór 1/2019/FDS realizujemy zadanie pn.
Przebudowa dróg ul. Wiązowa, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych
nr 190770C, 190723C i drogi pow. nr 2909C w
miejscowości Choceń. Dofinansowane zostanie ono kwotą: 1 262 850, 00 zł, co stanowi
69% ogólnej wartości inwestycji. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą robót jest Włocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z Nowej Wsi. Planowany termin oddania dróg
do użytku to 31.07.2020 r. Zadanie polegać
będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi,
odwodnienia - w tym kolektora deszczowego,
chodników, oświetlenia, przejść dla pieszych,
oznakowania pionowego i poziomego.
W chwili obecnej na ukończeniu są prace
odwodnieniowe, wykonana została podbudowa
na ul. Wiązowej i Jodłowej. Trwają prace ziemne
na ul. Brzozowej związane z korytowaniem drogi, na ul. Polnej i Reja z budową chodnika .
6. W związku wnioskami dyrekcji SP

Śmiłowice, radnych Rady Gminy Choceń z terenu Śmiłowic, Chocenia dotyczącymi bezpiecznych przejść dla pieszych podjęliśmy starania
o dofinansowanie dwóch przejść dla pieszych
w ciągu DP 2909C Kruszyn – Choceń. W ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
– edycja 2020 złożyliśmy wniosek o dotację
na przejście w Choceniu - przy kościele i
Śmiłowicach przy przystanku. Przejścia zostaną
przebudowane, otrzymają nowe oznakowanie
pionowe, poziome z elementami odblaskowymi tzw. kocie oczka oraz sygnalizację świetlną
wzbudzaną. Wnioski przeszły szczebel wojewódzki. Zostaną przekazane do MSWiA. W dniu
23 marca br. otrzymaliśmy jednak z Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy informację,
że z uwagi na trudną sytuację związaną z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa dalsze
prace związane z projektami zostają wstrzymane do odwołania. Wyrażamy nadzieję, że
sytuacja w końcu ulegnie poprawie i będziemy
mogli zrealizować je, chociażby w późniejszym
terminie.
Krzysztof Wojtalik
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Zmiany w programie Czyste Powietrze
Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
W roku 2020 zasady programu znacznie się
zmienią. Zaczęło się od 1 stycznia 2020 r., kiedy
to koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza
cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w
budynkach nowobudowanych przestały być kwalifikowane.
Przełom marca i kwietnia ma przynieść jeszcze
większe zmiany w programie tj.:
1.Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
2. zmiana w sposobie określania terminu
„rozpoczęcie przedsięwzięcia”może ono

nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
3.Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
4.Włączenie w program JST
5.Zmiana poziomu dotacji i progów dochodowych.
6.Uproszczenie wniosku o dotację
7.Wprowadzenie możliwości składania wniosków
online w serwisie gov.pl
8.Włączenie w program sektora bankowego
9.Integracja z programem "Mój prąd"
10.Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym
11.Dotacja dla tych, którzy wymienili już źródła
ciepła.
Szczegółowy opis zmian dostępny na stronie
Urzędu Gminy w Choceniu lub stronie NFOSiGW.
Martyna Gorzkowska

„Jakie to proste!”
Z okazji dnia dziecka planowane jest zorganizowanie 3 pikników naukowych w każdej ze szkół podstawowych na terenie naszej gminy: 25 maja w Wilkowicach, 26 maja w Choceniu a 27 maja w Śmiłowicach.
W każdej ze szkół przewidziany jest szereg atrakcji: na boiskach szkolnych rozstawione zostaną stanowiska
naukowe - Chemia czarodziejka, Jak wata na patyku czyli DNA na wykałaczce, Krew-budowa i jej funkcje,
Wulkany, Pasiasta probówka, Pstryczek elektryczek, Właściwości światła, Obserwacje mikroskopowe, Skóra
wody, Polimerowy świat. W salach lekcyjnych odbywać się będą warsztaty związane z naukami ścisłymi, na
salach gimnastycznych mobilne planetarium, a także zorganizowane zostaną prelekcje dotyczące wiedzy o
Gminie Choceń. Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy.
Dominika Szymańska

DZIEŃ KOBIET NA CHŁODNO

8 marca z okazji Dnia Kobiet nad jeziorem Borzymowskim w Choceniu odbyła się wyjątkowa kąpiel morsowa. Kluby morsów z Chocenia i Lubrańca przygotowały specjalną, drugą już edycję wydarzenia „Dzień
Kobiet na Chłodno”. Nazwa jego może być trochę myląca, bo wcale nie było chłodno. Można śmiało
powiedzieć, że atmosfera była wręcz gorąca a woda w jeziorze wręcz się gotowała. Na zaproszenie organizatorów odpowiedział klub morsów z Chodcza, który stawił się bardzo licznym składem. Każda Pani z okazji
swojego święta dostała symbolicznego kwiatka wykonanego z balonów a wszyscy uczestnicy wydarzenia
pamiątkową plakietkę. Po super rozgrzewce morsy weszły do wody przy dźwiękach sygnału zagranego
na trąbce. To co się działo w wodzie ciężko opisać paroma słowami. Panie Morsy prezentowały się wprost
zjawiskowo w strojach z lat 20. a panowie na potrzeby tego wydarzenia stworzyli zespół chippendalesów
o nazwie „Zimne Klaty” i przebrani w muszki i mankiety przy dźwiękach utworu Petera Andre zatańczyli
specjalnie przygotowany na tą okazję układ. Były też skoki na główkę, które dla nie których skończyły
się nieplanowanym zmoczeniem. W sumie do wody weszło 45 osób (dla porównania z rokiem ubiegłym
było to niecałe 30 osób). Po kąpieli wszyscy zostali zaproszeni na małą biesiadę. Oprócz tradycyjnych
kiełbasek, które można było zagryźć ogórkiem był przepyszny żurek i bardzo smakowity bigos. Dla wielbicieli słodkości były ciasta, pączki oraz specjalnie przygotowany na tą okazję tort. Była też ciepła herbatka i
kawka. Ciężko tu wymieniać wszystkie osoby, ale szczególnie podziękowania morsy składają dla Starostwa
Powiatu Włocławskiego za wsparcie finansowe tego wydarzenia. Podziękowania również za udostępnienie
namiotów, ławek i sprzętu nagłośnieniowego dla Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Patrząc w
przyszłość widać, że takie uroczystości są potrzebne chociażby dla uśmiechów na twarzach
wszystkich, którzy w nim uczestniczyli.

Kolejne zmiany w odbiorze
odpadów od lipca

W związku z kolejną już nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zmian w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi na naszym terenie. W najbliższych tygodniach zostanie
rozpisany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Choceń. Firma, która wygra przetarg będzie świadczyła usługi od 1 lipca 2020
r. Zmiany o których wcześniej wspomniano będą polegały na:
1. Wprowadzeniu ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców,
którzy zadeklarują kompostowanie odpadów komunalnych. Oznacza to, że osoby,
które nie będą przekazywać odpadów firmie tylko kompostować je na swojej posesji mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 1-2 zł od osoby. Nie wystarczy jednak
tylko zadeklarowanie posiadania kompostownika. Firma odbierająca odpady będzie
zgodnie z wykazem sprawdzać czy rzeczywiście odpady nie są wystawiane.
2. Zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych oraz odbioru
odpadów zmieszanych. Odpady te będą odbierane raz na dwa tygodnie w okresie
od 1 kwietnia do 31 października.
3. Obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich! Firma
odbierająca odpady będzie sprawdzała czy odpady są selektywnie przekazywane.
Jeżeli stwierdzi uchybienie w tym zakresie, przekaże informację do Urzędu Gminy,
który w tym przypadku naliczy podwójną stawkę za odpady w miesiącu w którym nie
były posegregowane.
4. Umożliwieniu przekazywaniu odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Oznacza to, że taki sprzęt będą mogli do
PSZOK przekazywać osoby m.in. chore na cukrzycę. Umożliwiono także przekazywanie do PSZOK odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Ustalono obszary oraz terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
Na chwilę obecną nie wiadomo ile będzie wynosiła opłata za gospodarowanie
odpadami. Jej wysokość będzie uzależniona od wyniku przetargu. Niestety na
przykładzie gminy, które od styczna musiały wprowadzić zmiany widać, że opłaty
wzrosły o średnio 3-4 zł od osoby. Ulga dla kompostowników naliczana będzie od
nowej stawki.
Dawid Dalmann
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP

29 lutego 2020 r. odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze OSP Choceń.
Jednym z pierwszych punktów spotkania
było uroczyste poświęcenie i przekazanie auta
ratowniczo gaśniczego. Uroczystość odbyła
się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choceniu.
Poświęcenia dokonał Kapelan Gminny ks.
Tomasz Król wraz z ks. Tadeuszem Funkiem.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń,
Roman Gołębiewski - Starosta włocławski,
st.bryg. Adam Dominikowski - Komendant
Miejski PSP we Włocławku, mł. bryg Marcin
Czerwiński, dh Marian Mikołajczyk - Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we
Włocławku, Józef Dąbrowski - przewodniczący
Rady Gminy w Choceniu, radni Rady Gminy w
Choceniu.
Matka chrzestna pojazdu – Hanna Piastowska w imieniu ludu strażackiego i społeczności
nadała mu imię „Maryś”.
Zakupu samochodu, którego wartość wynosi prawie 800 tysięcy złotych dokonano przy
udziale środków Gminy Choceń, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz sponsorów, ludzi
dobrej woli.
Po przekazaniu odbyła się dalsza część
walnego zebrania sprawozdawczego. Zarząd
otrzymał absolutorium.
Niemiernie miłe i ciepłe słowa do członków
naszej jednostki skierował st.bryg. Adam
Dominikowski - Komendant Miejski, gratulując
nowego nabytku oraz wyrażając słowa uznania dla gotowości bojowej, jakości realizowanych zadań kwalifikując nasze OSP do ścisłej
czołówki wśród jednostek KSRG w powiecie
włocławskim.
Ostatnim punktem uroczystości były
podziękowania dla przyjaciół i sponsorów
naszej jednostki. Dyplomy, podziękowania
oraz statuetki otrzymali:
• Wójt Gminy Choceń – Roman Nowakowski
• Rada Gminy Choceń na ręce
przewodniczącego – Józefa Dąbrowskiego
• Starosta włocławski – Roman Gołębiewski
• mł. bryg Marcin Czerwiński
• Wojciech Garlicki
• Krzysztof Piwowarek
• Grzegorz Piwowarek
• Łukasz Tyde
• Hanna Piastowska
• Wiesław Bednarski
• Waldemar Lewandowski

• Stanisław Świątkowski
• Piotr Lewandowicz
• Agnieszka Jakóbowska
• Mirosław Kordyl
• Jacek Glonek
• Piotr Ryniec
• Piotr Ampanowicz
• Mirosław Szymański
• Ewa Malinowska
• Marcin Podlaski
• Mirosław Wojtczak
• Teofil Bagiński
• Roman Siewierski
• Ireneusz Makowski
• Jolanta i Janusz Mejza
• Marcin Więcławski
• Piotr Madelski
• Szymon Woźniak
• Kamila i Robert Turkowscy
• Ewelina Zabłocka
• Cezary Błaszczyk
• Andrzej Wieczorek
• Krzysztof Pietrzak
• Anna Pawlak
• Angelika Zawitowska
• Grzegorz Jankowski
• Wojciech Kurant
• Dawid Pracki
• Anna Kamińska
• Justyna Wasielak.
Dziękujemy wszystkim tym którzy dołożyli
swoją cegiełkę do zakupu i wyposażenia
naszego pojazdu bojowego. Dzięki wsparciu
władz, pomocy sponsorów oraz pozyskanych
dotacji ze źródeł zewnętrznych samochód ten
wyposażony jest w nowoczesny sprzęt m.in.
zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego Holmatro, zestaw ratownictwa
wodno-lodowego oraz kamerę termowizyjną.
Serdeczne i gorące podziękowania dla Wójta Gminy – Romana Nowakowskiego oraz całej
rady Gminy Choceń za jednogłośną decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla zakupu
nowego auta marki Volvo GBA-RT 3/16.
Pokrycie prawie ¾ ceny z własnych środków
budżetowych to odważna, niezmiernie ważna
decyzja. Dziękujemy za zaufanie. Ze swojej strony dajemy gwarancję gotowości o
każdej porze dnia i nocy. Duży teren działania,
największy zespół placówek oświatowych, bloki, wielkopowierzchniowe supermarkety oraz
ilość wyjazdów do zdarzeń potwierdzają tylko
zasadność decyzji.
W imieniu Zarządu OSP Choceń
Prezes Marian Górka

Ośrodek Zdrowia w Czerniewicach bez zmian

Na pisemny wniosek p. Drabik po wyrażeniu zgody na sprzedaż ośrodka przez Radę Gminy
Urząd Gminy wszczął procedurę sprzedaży Ośrodka Zdrowia w przetargu oraz lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej. Niestety nieskutecznie gdyż p. Drabik nie przystąpił do
przetargu na część budynku zajmowaną na ośrodek zdrowia i nie podpisał też uzgodnień w
sprawie sprzedaży mieszkania na zasadach pierwokupu. Części te musiały być rozdzielone
z uwagi na różne umowy – mieszkanie umowa najmu, ośrodek zdrowia – umowa dzierżawy.
Warunki były następujące Mieszkanie po zastosowaniu 90 % ulgi uchwalonej przez Radę Gminy
– 15.920 zł, Ośrodek Zdrowia – 167.200 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Warunki były
powszechnie dostępne w ogłoszeniach o sprzedaży na stronie Urzędu w zakładce BIP ( Biuletyn
Informacji Publicznej). Złożona przez gminę oferta sprzedaży dotyczyła całej nieruchomości, a
nie tylko mieszkania. W związku z tym, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ( nie
wpłynęła żadna oferta) oraz nie doszło do podpisania protokołu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wszystko pozostaje na starych zasadach. Nadal obowiązują umowy na najem i dzierżawę
zawarte wcześniej. Zarówno p. Drabik jak i stomatologia będą mogły funkcjonować na starych
zasadach. Zmianie ulega wysokość czynszu na dzierżawę gabinetu stomatologicznego oraz na
dzierżawę lokal przeznaczonego na ośrodek zdrowia. Dotychczasowa stawka 300 zł za ośrodek
zdrowia i 150 za gabinet stomatologiczny obowiązuje od początku podpisania umowy i nie była
aktualizowana kilkanaście lat. Nowa stawka ustalona została na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy i będzie obowiązywała od 1 maja br. na gabinet stomatologiczny 160 zł a na ośrodek
zdrowia 900 zł miesięcznie.
Hanna Gołębiewska

Plany Gminnej Spółki Wodnej Choceń

Gminna Spółka Wodna Choceń będzie starała się normalnie realizować swoje zadania
statutowe pomimo obecnej sytuacji. W najbliższym czasie planujemy zrealizować wszystkie
zgłoszenia dotyczące usunięcia awarii melioracyjnych na terenie Nowej Woli, Wilkowic, Ząbina,
Bodzanowa, Śmiłowic. Planowana jest także konserwacja rowu melioracyjnego w Śmiłowicach
oraz w Wilkowiczkach wraz z usunięcie zakrzaczenia. Nie wiadomo na chwilę obecną czy będą
przekazywane dotacje z zewnątrz m.in z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Pracy w związku z
epidemią. Nie jest tajemnicą, że dotacje zewnętrzne co roku stanowią duże wsparcie dla budżetu
Gminnej Spółki Wodnej. W związku z tym nie wiemy czy i kiedy będziemy mieć pracowników
sezonowych. Na chwilę obecną będzie starali się wspomagać osobami, które wykonują prace
społeczne w ramach kary ograniczenia wolności w celu realizacji naszych zadań. Przyjmujemy
zgłoszenia na prace melioracyjne do przeprowadzenia po żniwach.
Dawid Dalmann

Koncert Instrumentalistów
27 stycznia odbył się koncert, podczas którego zaprezentowali się artyści uczęszczający na
zajęcia instrumentalne. Są one prowadzone przez Pana Miłosza Kierzkowskiego, Lecha Niteckiego oraz Michała Bagińskiego w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka. Było jak zawsze
pięknie i wyjątkowo!
Ariel Malinowski
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Odłączenie wody Chodeckim
działkom rekreacyjnym

Już od blisko 20 lat woda z naszego wodociągu zaopatrywała działki rekreacyjne w
miejscowościach Nowiny i Piotrowo położone w gminie Chodecz. Poprzedni administrator
sieci wodociągowej podłączył te działki do naszego wodociągu z uwagi na dużą odległość
wodociągu Chodeckiego od tego terenu. Niestety zapotrzebowanie na wodę z roku na rok jest
coraz większe. Nie mamy możliwości dostarczać wody innym odbiorcom niż tym, którzy znajdują
się na naszym obszarze. Warto przy tym podkreślić, że odcięte działki są najdalej położone od
ujęcia wody w Choceniu przy czym znaczny wpływ na obniżenie ciśnienia wody na tym terenie
ma różnica wysokości wynikająca z ukształtowania terenu. W związku z tym zdecydowano o
przekazaniu tego odcinka wodociągu w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Chodecz w ich
gospodarowanie. Chodzi tutaj o dostarczenie wody dla ponad 60 działek rekreacyjnych. Na podstawie przyjętych ustaleń przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Chodcza informację
o stanie liczników i w dniu 5 marca 2020 r. odłączono część wodociągu w granicy administracyjnej naszych gmin. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia ciśnienia wody w okresie letnim na terenie Ługowisk i Niemojewa.
Dawid Dalmann

Powiatowy dzień druhenek Choceń 2020

Mieliśmy przyjemność gościć w Choceniu druhny z powiatu włocławskiego. W dniu 21 lutego 2020 r., w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu odbył się
Powiatowy Dzień Druhenek. Podczas uroczystości druhny z naszej gminy zostały odznaczone
medalami. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhny: Wiolettę Glonek
(OSP Choceń), Ewelinę Grochowina (OSP Śmiłowice) oraz Monikę Czarniak (OSP Nakonowo
Stare). Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymały druhny: Jolanta Rowińska i Anna
Zielińska (OSP Nakonowo Stare), Anna Dorsz, Ewelina Adamska i Magdalena Szatkowska (OSP
Wilkowice), Ewelina Zawadzka, Agnieszka Kubiak i Martyna Woźnica (OSP Śmiłowice), Magdalena Świątkiewicz (OSP Szczutkowo), Katarzyna Wieczorek (OSP Choceń). Wszystkim Paniom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie społeczeństwu.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy Choceń

Budżet 2020

Pomimo zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, realizujemy budżet gminy Choceń na
2020 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44.905.732,59 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 47.040.609,04 zł, z tego:
• 35.778.576,55 zł to wydatki bieżące, a
• 11.262.032,49 to wydatki majątkowe, co stanowi 23,94 % planowanych wydatków ogółem.
Zadania inwestycyjne budżetu dotyczą, podobnie jak w latach ubiegłych, budowy dróg. Wśród
zadań są m.in..
• Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz ulic i skrzyżowania z drogą
powiatową w miejscowości Choceń – 1 mln 895 tys.,
• Przebudowa ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej, Bukowej w Choceniu – czekamy na
zatwierdzenie listy projektów do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
• Place, parkingi, chodniki 2020 – 60 tys.,
• Podbudowy dróg 2020 – 350 tys.,
• Roboty bitumiczne 2020 – 1 mln 200 tys.,
• Budowa targowiska w Choceniu 1 mln 313 tys.,
• OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje – II etap.
• Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości
Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowi w miejscowości
Choceń – II etap – 1 mln 492 tys.,
• Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji
społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i
korzystających z pomocy społecznej – 195 tys.,
• Ścieżka pieszo – rowerowa w ciągu drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki,
• Ogrodzenie i doposażenie SUW Bodzanówek 40 tys.,
• „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 84 tys.,
• Zakup komputerów PSION do obsługi przez inkasentów – woda i ścieki,
• Wymiana serwera – 15 tys.,
• Budowa oświetlenia drogowego 100 tys.,
• Wiata przystankowa 15 tys.,
• Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Choceń – 100 tys.
Wiele drobnych bieżących napraw dróg będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty 14 głosami za (1 radny nieobecny).
Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy

Informacja Komendanta

Jak co roku w ochotniczych strażach pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze.
W styczniu zorganizowano zebrania w OSP: Szczutkowo, Nakonowo Stare, Wichrowice i
Wilkowice. W OSP Choceń 29 lutego zebranie połączone zostało z uroczystym przekazaniem
samochodu strażackiego marki Volvo, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Roman Nowakowski, przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski, Prezes Powiatowy Marian Mikołajczyk, Komendant PSP Adam Dominikowski, Starosta Powiatu Roman Gołębiewski i wielu innych znamienitych Gości.
W Czerniewicach i Śmiłowicach zebrania odbyły się w okrojonym składzie ze względu na
sytuację związaną z epidemią.
W przeprowadzonych zebraniach jednostek z terenu Gminy Choceń uczestniczyli: Pan
Wójt Roman Nowakowski, przedstawiciele Zarządu Powiatowego OSP, przedstawiciele PSP z
Włocławka i przedstawiciele Zarządu Gminnego. Na zebraniach omawiana była działalność
straży oraz przedstawiono plany pracy na rok 2020. Jednostki zwróciły się o wsparcie finansowe
na realizację swoich przedsięwzięć do Urzędu Gminy (miedzy innymi: remont garaży, pokrycie
dachowe).
Starostwo Powiatowe w bieżącym roku przekaże po 6 tysięcy złotych dla czterech jednostek
będących w systemie KSRG, a dla pozostałych po trzy tysiące złotych na zakup potrzebnego
sprzętu.
Komendant Gminy Choceń OSP
Michał Dezor

Projekt dla seniorów

Gmina Choceń złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w
Toruniu. Projekt ma objąć wsparciem seniorów z naszej gminy. Projekt ten przewiduje zorganizowanie dodatkowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz zorganizowanie klubów seniora. Kluby seniora zorganizowane mają być w
sposób rozproszony - zajęcia odbywać się będą w wielu miejscach na terenie gminy. W ramach klubów mają być zorganizowane między innymi zajęcia gotowania-dietetyki, gimnastyka,
wspólne wyjazdy do kina i teatru, prace manualne, muzykoterapia, basen. W projekcie zaplanowane jest również doradztwo psychologiczne.
Dominika Szymańska

„Jakie to proste!”

Od września 2018 realizujemy projekt „Jakie to proste!”, w którym biorą udział uczniowie ze
szkół podstawowych. Realizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, informatyki, nauk
matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. W
związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju odwołane zostały zajęcia w szkołach
a co za tym idzie zawieszone zostały również zajęcia projektowe. Wszystkie dodatkowe zajęcia i
wyjazdy odbędą się w bieżącym roku szkolnym lub jeśli sytuacja będzie tego wymagała zajęcia
odbędą się po wakacjach.
Do końca realizacji projektu przewidujemy jeszcze wyjazdy do. m.in.:
• 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 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 20142020.
Dominika Szymańska
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REKRUTACJA SZEŚCIOLATKÓW
– SP CHOCEŃ - DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Szanowni Państwo -Rodzice sześciolatków.

Budowa sieci światłowodowej
na terenie Gminy Choceń

Projekt jest realizowany w ramach zadania Polska Cyfrowa POPC-3, "Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach". Generalnym Wykonawcą przedmiotowych prac na terenie Gminy Choceń
jest Spółka PBT Zachód S.A. Prace montażowe już trwają. W pierwszej kolejności sieć budowana jest w szkołach w ramach podprogramu OSE. Projektowana sieć będzie przebiegała
głównie na słupach energetycznych, a w miejscach, w których nie będzie to możliwe sieć zostanie ułożona w ziemi. Do mieszkańców naszej gminy będą zgłaszać się sołtysi z pismami
dotyczącymi wyrażenia zgód, jeżeli instalacja będzie przebiegała przez teren właściciela. Nie
każdy musi taką zgodę podpisać, ale wówczas pozbawi się możliwości korzystania z tej sieci.
Otrzymywane przez mieszkańców pisma dotyczą tylko wyrażenia zgód na wejście w teren w
celu realizacji inwestycji, a także w przyszłości w celu usuwania skutków awarii sieci. Każdy
mieszkaniec będący w zasięgu sieci będzie miał możliwość bezpłatnego podłączenia się do
niej, po wybraniu oferty abonamentowej określonego operatora. W ramach inwestycji z w/w infrastruktury będą mogli korzystać różni operatorzy, więc nie ma odgórnie narzuconej firmy, którą
takową usługę będzie świadczyć. Mapa pokrycia Gminy Choceń sygnałem sieci jest bardzo rozbudowana i praktycznie każde gospodarstwo będzie miało możliwość przyłączenia. Planowany
termin zakończenia prac i uruchomienia sieci to październik 2021. Więcej informacji na temat
światłowodów można uzyskać pod numerem tel. 54 284 66 17 wew. 21
Szymon Bełkowski

Gmina Choceń realizuje projekt unijny
WiFi4EU, którego głównym celem jest upowszechnienie dostępu do szybkiego Internetu. Dziękujemy Państwu za czynny udział
w głosowaniu na temat rozmieszczenia w
miejscach publicznych punktów z bezpłatnym
szybkim Internetem (o prędkości nie mniejszej
niż 30 MB/s). W naszej ankiecie zagłosowało
480 osób. Jednocześnie przypominamy, że
bezpłatne hot spoty będą służyć tylko w miejscach publicznych, więc nie ma możliwości
podłączenia gospodarstw domowych lub firm.
Prace techniczne i wdrożeniowe budowy
sieci WiFi w ramach projektu unijnego WiFi4EU
realizować będzie firma Tritech New Technologies sp. z o.o z Warszawy www.tritech.pl wraz
z firmą partnerską. Trwają już pierwsze prace
montażowe.
Planowany termin realizacji i uruchomienia
sieci to kwiecień 2020. O kolejnych etapach

będziemy na bieżąco Państwa informowali.
Hot spoty zewnętrzne zostaną zlokalizowane w następujących punktach:
- Śmiłowice (teren OSP)
- Czerniewice (boisko)
- Choceń (plac targowy / CCKB)
- Choceń (plac przed Urzędem Gminy)
- Wilkowice (plac przy hali sportowej / szkole)
- Choceń (boisko szkolne)
- Choceń (plaża)
Hot spoty wewnętrzne:
- Choceń (CCKB)
- Choceń (Urząd Gminy)
- Choceń (Zespół Szkolno – Przedszkolny)
- Śmiłowice (OSP)
- Wilkowice (szkoła / hala)
Szymon Bełkowski

Przygotowania do rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków w Choceniu

Gmina Choceń zleciła przygotowanie projektu pt. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń”. W ramach przygotowań została wydana decyzja
środowiskowa oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Rozbudowa i modernizacja ma za zadanie zwiększenie przepustowości oraz możliwości technologicznych oczyszczalni ścieków w Choceniu. Inwestycja polegała będzie na powstaniu nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, pompowni ścieków surowych, budynku
socjalno-technicznego ze sterownią, nowego reaktora SBR, zbiornika retencyjnego ścieków
surowych, stacji odbioru ścieków dowożonych oraz przebudowie budynku technologicznego. W
najbliższych tygodniach kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku
z tym do końca czerwca złożymy wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Przewidywana wartość
inwestycji to 4 mln. zł.
Dawid Dalmann

W związku z rekrutacją - zapisem do oddziału ,,0” dzieci, które w tym roku
kończą 6 lat, w obecnej sytuacji wnioski będą przyjmowane drogą e-mailową.
Na stronie internetowej szkoły
spchocen.edupage.org
w zakładce Rekrutacja jest
zamieszczony wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Choceniu.
Proszę pobrać wniosek jako plik tekstowy, wypełnić i wysłać w załączniku na pocztę szkolną.
Można także pobrać plik PDF, wypełnić ręcznie i zdjęcie lub scan wysłać w załączniku na
pocztę szkolną.
Adres poczty szkolnej: spchocen@op.pl
W temacie proszę pisać: Rekrutacja-sześciolatki.
Proszę o dokładne wypełnienie wniosku. Pozostałych formalności dopełnimy po przywróceniu normalnego trybu funkcjonowania szkoły.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 608575991
Dziękuję za zrozumienie
Dyrektor ZSP w Choceniu - Anna Pawłowska

Poznaj 3 proste sposoby na
wzmocnienie odporności

Czy można uchronić siebie i swoje dzieci przed zachorowaniem?
Na naszą odporność wpływa wiele czynników. Są to m.in. mycie rąk, regularna aktywność
fizyczna, spacery na powietrzu, wysypianie się, prawidłowe nawodnienie, a przede wszystkim
urozmaicone posiłki. Chcąc wzmocnić swoją odporność zacznij od podstawowych zasad, ale
stosuj je regularnie, przez cały okres grypowy:
1)
Spożywaj regularnie posiłki. Tylko dzięki spożywaniu 4-5 posiłków zawierających warzywa w ciągu dnia, możesz dostarczyć sobie wszystkich niezbędnych witamin i minerałów,
które są niezbędne, aby budować Twoją odporność. Jako dietetyk bardzo często obserwuję,
że mniejsza ilość posiłków zjadana w ciągu dnia równocześnie oznacza spożywanie mniejszej
ilości wartościowej żywności. Pojawia się także wtedy podjadanie i zamiast kanapki z warzywami
sięgamy po coś słodkiego, pozbawionego witamin i minerałów, których tak w okresie przeziębień
nasz organizm potrzebuje.
2) Codziennie wieczorem przed kolacją zalej plasterek imbiru gorącą wodą. Po kolacji (czyli
po około 15minutach) dodaj łyżeczkę miodu i plasterek cytryny. Tak przygotowany napar odstaw
i wypij rano po przebudzeniu. Połączenie miodu i imbiru działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Dodatkowo dbacie również o dodatkowe nawodnienie, co także wpływa korzystnie na
działanie naszego ukłonu odpornościowego.
3) Chroniąc się przed „złymi” bakteriami, zadbaj o swoje dobre bakterie. Im więcej dobrych
bakterii w naszym organizmie, tym mniej miejsca, aby zadomowiły się te wywołujące choroby.
Dlatego 1-2 razy w tygodniu spożywaj produkty fermentowane np. kiszone buraki jako dodatek
do surówki, sok z kiszonych warzyw jako bazę do koktajlu, surówkę z koszonej kapusty jako dodatek do obiadu, czy ogórka kiszonego na kanapki. Na co dzień również wybieraj dobrej jakości
jogurty naturalne, maślanki (zawierające bakterie probiotyczne) zamiast owocowych. Jeśli nie
przekonuje was smak naturalnego jogurtu zacznijcie go dodawać do koktajli, sosów do sałatek,
czy zmiksujcie z owocami, uzyskując domowy jogurt owocowy.
Są to proste sposoby, które każdy może wprowadzić od razu, najlepiej zacznij już dziś!
Ilona Drzewiecka
Dietetyk Kliniczny
telefon: 790 428 405
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Modernizacja i rozbudowa
świetlicy wiejskiej
w Szczutkowie
W dniu 25.02.2020r. podpisana została umowa z „Zakładem
Blacharskim Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński z Włocławka na
realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej- stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i
korzystających z pomocy społecznej”.
Zadanie obejmuje rozbudowę budynku świetlicy o nowe pomieszczenie o pow. użytkowej
41,33 m2, docieplenie dachu z wełny mineralnej, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie
instalacji grzewczej i instalacji elektrycznej oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzona będzie również modernizacja istniejącego budynku świetlicy, która obejmuje
m.in: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie okładzin
schodów zewnętrznych, malowanie istniejącej balustrady stalowej oraz wykonanie obróbek
blacharskich.
W dniu 25.02.2020 r. przekazano teren i plac budowy Wykonawcy.
Całkowita wartość zadania wynosi 180 928,57 zł.
Termin realizacji do 31.07.2020 r.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Mariusz Bilęda

Dzień Babci i Dziadka w SP Choceń
Sto lat!

11 i 12 02. 2020 r. klasy 0 - III Szkoły Podstawowej w Choceniu przeżywały uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Przybyli zaproszeni goście: Kochane Babcie i Dziadkowie, Wójt
Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Świątkowska, Radny
Gminy Pan Zenon Krzyżak, Przyjaciele Szkoły: Pani Jadwiga Lewandowska, Irena Karbowska,
Państwo Anna i Jan Wójkiewiczowie, Dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka Pan
Ariel Malinowski, Dyrektor szkoły- Pani Anna Pawłowska oraz Wicedyrektor – Pani Magdalena
Gołaszewska.
Dzieci z całego serca i radości recytowały wiersze, śpiewały piosenki, słały przepiękne
życzenia. Wyjaśniały znaczenie imion swoich Babć i Dziadziusiów zaczerpnięte z Księgi Imion.
Amelia Karska zaprezentowała solo piosenkę Anny Jantar „Za każdy uśmiech”. Wszystkie słowa i
uśmiechnięte buzie były podziękowaniem wnucząt za chwile szczęścia i rady, które otrzymują. Na
koniec był tort i zabrzmiało - Sto lat! Najserdeczniejsze życzenia złożyła Pani Dyrektor szkoły Pani
Anna Pawłowska, Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski. Ze wzruszeniem przemawiała
zaprzyjaźniona ze szkołą Pani Jadwiga Lewandowska.
Serdecznie dziękujemy za gościnność Dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka Panu Arielowi Malinowskiemu, pomoc w nagłośnieniu – Panu Bartoszowi Delewskiemu.
Jesteśmy wdzięczni Trójkom klasowym i zaangażowanym Rodzicom dzieci klas 0 - III, którzy już
od wielu, wielu lat organizują i przygotowują wspaniały słodki poczęstunek.
Nauczyciele klas 0-III

Kolejne przydomówki do budowy

Jak już informowaliśmy Państwa w ostatnim wydaniu Wiadomości Choceńskich Gmina
Choceń złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Choceń”. Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa weryfikacja wniosku przez Instytucję
zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski. Czekamy na zatwierdzenie wniosku. Kolejnym krokiem
będzie podpisanie umowy i wyłonienie wykonawcy prac.
Zadanie obejmuje budowę 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Choceń. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021.
Tomasz Sikorski

OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje

W ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły trzy oferty. Do
postępowania przystąpiły firmy:
1. EKO-SOLAR Sp. z o.o. z Namysłowa
2. PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni
3. JSB CONSTRUKTION PPHU Jolanta Sekuła z Banina
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Banina na kwotę 798 633,61 zł. W chwili obecnej czekamy na
wszystkie niezbędne dokumenty od wykonawcy, w celu zakończenia procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy na wykonanie zadania, przystąpimy do etapu realizacji. Z wykonawcą ustalimy konkretny
harmonogram przeprowadzenia ww. zadania. Koszt mieszkańca za 1 kW określony został na poziomie
2.200,00 zł. Mieszkańcy zoobowiązani będą wpłacić określona kwotę, wynikającą z umowy do dnia
31.07.2020 r. Termin wykonania przedmiotowego zamówienia zaplanowany został na 31.08.2020 r.
Kamil Klejba

SUKCES MARYSI Z SP CHOCEŃ
W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
Z J. ANGIELSKIEGO
Dnia 06 marca 2020 dwie reprezentantki Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu uczestniczyły w II Międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego dla klas 8 szkoły podstawowej, organizowanego przez Zespół Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Były
to Dobrosława Podlaska (kl. 8a) i Maria Piłatowska (kl. 8a).
Niezmiernie miło nam poinformować, że Marysia zajęła w tym konkursie I miejsce. Konkurs
przeznaczony był dla uczniów szkół z Włocławka i okolic Nagrodę odebrała z rąk dyrektora ZS
nr 4, p. Kazimierza Mendali.
Serdeczne gratulacje dla obu dziewczynek za wytrwałość w nauce!
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Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu
dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i
wszystkim, co dobre. Dlatego uczniowie klas
I-III Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach 20 lutego br. gościli swoje Babcie oraz Dziadków na
uroczystości z tej okazji.
Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać
swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.
Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń
zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce.
Występy były piękne, można by rzec profesjonalne. Wnuczęta złożyły życzenia i zaprosiły
babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców klas I-III. Był też tort
i były też tańce i był to cudowny dzień, pełen
uśmiechu, radości i dumy.
Dziękujemy Babciom i Dziadkom za wspólnie spędzony czas.
Społeczność Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach

Dzień Babci i Dziadka

24 stycznia 2020r. w naszej Szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka, na którą licznie przybyli seniorzy.
Dzieci przygotowały dla nich pod okiem wychowawców montaż muzyczno-recytatorski podczas którego, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dziadkowie i babcie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawa mi, nie kryli
wzruszenia podziwiając prezentacje swoich "skarbów”. Zwieńczeniem występu było wspólnie
odśpiewane „STO LAT” przy akompaniamencie saksofonu i oficjalne życzenia, złożone przez
Pana Dyrektora Marka Zapiec. Na koniec uroczystości uczniowie wręczyli swoim babciom i
dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. 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.
Kinga Gawłowska
Klara Sobczak

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach kultywują tradycję regionu
20 lutego br. w Szkole Podstawowej w
Śmiłowicach odbyła się żywa lekcja tradycji regionu. Wszyscy uczniowie i pracownicy
szkoły obchodzili tłusty czwartek zgodnie z
tradycją, kosztując przepysznych pączków.
Przez cały dzień odwiedzały szkołę kolorowe,
roztańczone korowody grup zapustnych. Uczniowie SP Śmiłowice postanowili przyłączyć
się do obchodów. Odziani
w kolorowe
stroje, radosnym, roztańczonym krokiem z
uśmiechem na twarzy ruszyli w drogę. Opiekę
nad dziećmi sprawowali chętni rodzice; P.Ewa
Wojciechowska, P.Monika Dubacka, P.Ewelina
Szymańska wraz z nauczycielką P.Pauliną
Trzcińską. O kujawskich zapustach z udziałem
uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach można poczytać na portalu DzieńDobryWloclawek,
zapraszamy do lektury; https://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/13486_kujawskiezapusty-w-smilowicach.html
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„W poszukiwaniu Patrona Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach”.

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
w grudniu 2019r. rozpoczęła procedurę
nadania imienia. Powołano zespół w
składzie:
P.S.Gwardecki,
P.A.Kamińska,
P.M.Lewandowska,
P.E.Wojciechowska,
P.R.Babiński i P.M.Kierzkowski, który opracował
regulamin i harmonogram działań. W szkole
zorganizowano ,,aktywną” tablicę na której
nauczyciele, rodzice i uczniowie typowali
kandydatów. Wśród nominacji znalazły się
osobistości zasłużone dla szkoły i regionu takie jak: Antoni Prusimski, Andrzej Bogusz, Gustaw Adolf Findeisen, Wojciech Gajkiewicz, Tadeusz Stanisław Wajcowicz, Anna Wajcowicz,
Andrzej Jan Wajcowicz, Tadeusz Findeisen,
Andrzej Findeisen, Krystyn Tadeusz Findeisen, Jadwiga Wiśniewska, Janina Wiśniewska,
Leon Stankiewicz, Franciszek Siewierski, Józef
Modrzejewski, Zdzisław Jeziorański, Maria
Kaczyńska.
28 lutego br. odbyła się debata, w której
uczestniczyli zaproszeni goście-pasjonaci
historii związani z regionem, wójt gminy
Choceń, mieszkańcy Śmiłowic, absolwenci, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele
szkoły. Na początku spotkania P.Sławomir
Gwardeckiwieloletni dyrektor, nauczyciel historii w szkole, przedstawił autorską
prezentację multimedialną i scharakteryzował
krótkie biogramy kandydatów. Następnie
głos zabrali goście: Pan Mirosław Orlińskipasjonat zajmujący się dziejami dawnej
gminy Śmiłowice, Pan Arkadiusz Ciechalski- autor książki „Cukrownia w Choceniu”,
Pan Roman Nowakowski-wójt gminy Choceń
oraz mieszkańcy, rodzice i nauczyciele.
Po ogromnej, arcyciekawej dawce historii,

Umiem pływać

Gmina Choceń znalazła się wśród
szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć
sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”. Program
jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski
Związek Pływackim w Toruniu na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu. Założeniem jest
systematyczny i powszechny udział dzieci w
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach

charakterystyce i anegdotach o kandydatach, przedstawionych przez prelegentów oraz
dyskusji- odnotowano następujące wnioski,
propozycje i wskazania na Patrona naszej
szkoły:
* Z uwagi na tysiącletnią tradycję, obszar
i znaczenie dawnej gminy Śmiłowice, a co
za tym idzie duży udział jej mieszkańców w
Powstaniach Narodowych (Kościuszkowskie,
Styczniowe) na ziemiach naszego regionupatron powinien być zbiorowy.
* Podano również pod uwagę patrona zbiorowego -Powstańców Warszawskich z uwagi
na udział w Powstaniu członków rodziny Wajcowiczów i Findeisenów.
* Pod uwagę brana była propozycja Tadeusza Findeisena- właściciela majątku
Śmiłowice, założyciela Banku Kujawskiego we
Włocławku, Zakładów Mięsnych w Czerniewicach i Cukrowni w Choceniu- jako działacza
i przedsiębiorcy wybiegającego w przyszłość.
* Wymieniono również Jadwigę i Janinę
Wiśniewskie- zasłużone nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach, które w czasie
wojny prowadziły tajne nauczanie na terenie
Śmiłowic i Powiatu Włocławskiego.
* Wspomniano o postaciach historycznych,
jak Kazimierz Wielki, czy Konstanty Wolicki.
Postacią, nad którą najbardziej się pochylono (poddaną do dyskusji przez rdzennego mieszkańca Śmiłowic -Pana Andrzeja
Bińkowskiego) na Patrona, z którym może
identyfikować się współczesna młodzież była
harcerka i bohaterka Powstania Warszawskiego Anna Wajcowicz ps. "Hanka Kołczanka"
urodzona i mieszkająca w Śmiłowicach.
Postać ta zyskała aprobatę innych ucz-

estników debaty, którzy również dostrzegli
Jej uniwersalność, etos moralny godny do
naśladowania oraz namacalne udokumentowanie historyczne (miejsce pochówku, Krzyż
Walecznych, mural na Woli w Warszawie).
Wszyscy debatujący byli zgodni co do tego,
że Patronem szkoły powinna być Osoba,
bądź Osoby związane z naszym regionem
lub szkołą, wyraziste, godne naśladowania i
przemawiające do młodych ludzi.
W kwietniu wszystkie organy szkoły wytypują
swojego kandydata, zaś na przełomie kwietnia i maja odbędą się wybory patrona szkoły.
Kto zostanie patronem Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach? Z kim będą identyfikować
się uczniowie? Kto będzie przewodnikiem dla

całej społeczności szkolnej Śmiłowic?
Działania związane z wyborem szkoły
można śledzić na Facebooku szkoły https://
www.facebook.com/spsmilowice, oraz na
stronie http://spsmilowice.cba.pl/patron.html
Dyrekcja podjęła również pierwsze działania
zmierzające do zakupu sztandaru szkoły. Osoby, które pragną wspomóc placówkę, proszone są o wpłaty na konto Rady Rodziców:
96 9557 0006 0015 1233 3000 0001 z dopiskiem „Darowizna - Patron”.
Bliższe informacje na temat procedury
można uzyskać w sekretariacie szkoły pod
numerem tel. 54 284 51 86, tel. 790770409.
dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
mgr Wioletta Krysztoforska

sportowych z zakresu nauki pływania. W programie będzie uczestniczyło łącznie 45 dzieci
ze szkół podstawowych z Chocenia, Śmiłowic
i Wilkowic. Program będzie realizowany w roku
budżetowym 2020. W pierwszym etapie zostali
zakwalifikowaniu uczniowie klas III ze szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu oraz chłopcy i dziewczynki z klas II i III ze
Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic.
Głównym celem jest upowszechnianie
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, naby-

cie przez dzieci podstawowych umiejętności
pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w
dostępie do infrastruktury sportowej poprzez
objęcie programem w szczególności uczniów,
zamieszkałych w miejscowościach, w których
nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Program powszechnej nauki pływania jest
propozycją uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach sportowych dla uczniów, którzy

chcą podejmować aktywność fizyczną poza
obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Wszystkie zajęcia odbywają się będą
pod czujnym okiem instruktorów pływania i
kadry opiekuńczej. Uczniowie w ramach projektu jeżdżą na basen do Włocławka, gdzie
łącznie spędzą 20 godzin do końca czerwca.
Od września z zajęć nauki oraz doskonalenia
pływania będą korzystać dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wilkowic.
Radosław Chełminiak
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SPOŁECZNE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE DLA MŁODZIEŻY
W CHOCENIU
Dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej prowadzimy zapisy do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

• PROFIL ARTYSTYCZNO-MEDIALNY (j. polski, wos, j. angielski/j. niemiecki)
• PROFIL RATOWNICZO-MEDYCZNY (geografia/biologia, j. polski, j. angielski/j. niemiecki)
• PROFIL MUNDUROWY (geografia/historia/wos, j. polski, j. angielski/j. niemiecki)

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

• Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, nocleg,
dojazdy) – zgodnie ze szkolnym regulaminem refundacji kosztów,
• Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik pojazdów
samochodowych,
• Możliwość ubiegania się o stypendium z programu Urzędu Marszałkowskiego „Prymusi
Zawodu Kujaw i Pomorza” – indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia (stypendium
dla młodocianych pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z przedmiotów
teoretycznego kształcenia zawodowego,
• Stypendia dla najlepszych młodocianych pracowników fundowane przez pracodawców lub
przez szkołę na koniec roku szkolnego.
• Pomoc w znalezieniu pracodawcy kształcącego w wybranym zawodzie.

BEZPŁATNA NAUKA
OFERUJEMY NAUKĘ W KAMERALNYCH,
PRZYJAZNYCH WARUNKACH
I RODZINNEJ ATMOSFERZE W
NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:
• 4-letnim liceum ogólnokształcącym (po 8-letniej szkole podstawowej),
• 5-letnim technikum (po 8-letniej szkole podstawowej)
w zawodzie technik logistyk,
• 3-letniej szkole branżowej I stopnia (WSZYSTKIE ZAWODY)

ZAPEWNIAMY:

• Ciekawe zajęcia praktyczne z przedstawicielami służb mundurowych i medycznych:
(Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku, Jednostką Strzelecką 4051 we Włocławku,
zajęcia z samoobrony, z Ratownikiem Medycznym, spotkania z przedstawicielami Policji,
Straży Pożarnej), zajęcia ze strzelectwa sportowego w ramach Szkolnego Koła Strzeleckiego
„Snajper” w Choceniu, udział w Szkolnej Lidze Strzeleckiej rejonu włocławskiego, obozy
sportowo-rekreacyjne.
• Zakup mundurów oraz bluz profilowych.
• Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, nocleg,
dojazdy) – pokrycie kosztów udziału oraz zwrot kosztów biletów w kursach teoretycznego
dokształcania zawodowego zgodnie z regulaminem szkolnym.
• Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik pojazdów
samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.
• Udział w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych, sportowo-obronnych i
turniejach strzeleckich..
• Darmowe podręczniki szkolne z przedmiotów wiodących dla uczniów klas pierwszych.
• Organizację wycieczek szkolnych i obozów integracyjnych: rajdy rowerowe, obozy
militarne, wyjazdy na mecze reprezentacji Polski i mecze ligowe oraz pucharowe w sportach
drużynowych, wyjazdy na sztuczne lodowisko, do parku linowego i aquaparku.
• Możliwość pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.

KSZTAŁCIMY WE WSZYSTKICH ZAWODACH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ
KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PO WCZEŚNIEJSZYM
PODPISANIU UMOWY Z PRACODAWCĄ (niewymagana jest minimalna liczba chętnych
w danym zawodzie – klasy wielozawodowe)!

TECHNIKUM w zawodzie TECHNIK LOGISTYK/klasa mundurowa

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO ZDOBYCIA 3 KWALIFIKACJI:
• K1-A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania;
• K2-A.31. -Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
• K3-A.32. -Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
gospodarczych.

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W CHOCENIU
Zapraszamy absolwentów gimnazjum/ośmioklasowej szkoły podstawowej
do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Choceniu
•
•
•
•

NAUKA TRWA 8 SEMESTRÓW I JEST BEZPŁATNA
SYSTEM ZAOCZNY - ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY W MIESIĄCU
DNI NAUKI: PIĄTEK (godziny popołudniowie) i SOBOTA
WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS I INNYCH ORGANÓW ORAZ LEGITYMACJE
SZKOLNE

Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Szkoły

tel.: 54 284 67 14
strona internetowa: slochocen.edupage.org
facebook: https://www.facebook.com/slo.szsz

ZAPRASZAMY
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Tłusty czwartek
20 lutego 2020 r Szkolę Podstawową w Wilkowicach odwiedziła tradycyjna koza. Uczniowie z
niecierpliwością czekali na ten moment. Wraz z przebierańcami zaśpiewali znane piosenki. Rytm
muzyki porwał do wspólnego śpiewania dzieci i zabawy dzieci. I w taki sposób uczyliśmy tradycję
tłustego czwartku.
Samorząd Uczniowski

INFORMACJA DYREKTORA
LICEUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ

Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza
i Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Choceniu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
ww. szkoły funkcjonują zdalnie.
W związku z powyższym prosimy uczniów liceum i szkoły branżowej oraz ich
rodziców, aby wszelkie swoje wątpliwości oraz zapytania kierowali do wychowawców klas, którzy aktualnie pełnią funkcję „koordynatorów zdalnego nauczania”. Słuchaczy szkoły dla dorosłych prosimy o kontakt z opiekunami poszczególnych grup.
Wszelkie informacje oraz ich aktualizacje są również zamieszczane na stronie
internetowej szkoły pod adresem: slochocen.edupage.org. oraz na profilu facebookowym szkoły pod adresem: https://www.facebook.com/slo.szsz
Ze swojej strony chcielibyśmy serdecznie podziękować rodzicom, uczniom
oraz pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników – uczniów
szkoły branżowej – za zaangażowanie, wyrozumiałość i wspólne dążenie
do przetrwania tego trudnego dla nas wszystkich okresu. Wierzymy, że już
niedługo wszystko wróci na właściwe tory i będziemy mogli normalnie pracować.
Tymczasem życzymy Państwu zdrowia. Dbajcie Państwo o siebie i swoich bliskich.
Dyrektor szkoły – Tamara Mikołajczak
Grono pedagogiczne i pracownicy
SLO, SBSIS i SZLOdD w Choceniu

Nauczanie zdalne

W związku z pandemią koronowirusa zajęcia odbywają się przez nauczanie zdalne. Materiały do pracy
samodzielnej ucznia zamieszczane są systematycznie na stronie szkoły spwilkowice.pl
Informację zwrotną uzyskują uczniowie i rodzice za pomocą poczty elektronicznej, WhatsApp, gmaila lub
innych uzgodnień nauczyciela z rodzicem i uczniem.
Dyrektor Szkoły
Marek Roman Zapiec

Targowisko „Mój Rynek” w Choceniu

Zakończone zostały prace związane z inwestycją pn. Budowa targowiska w Choceniu. W ramach inwestycji
wybudowano zadaszone stoiska przeznaczone pod sprzedaż głównie produktów rolno-spożywczych. Na terenie targowiska powstały również pawilony handlowe. Targowisko wyposażenie jest w instalacje z odnawialnego źródła energii. Koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o 25 % niższy od
kosztu wynajmu przez inne podmioty. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Zarządcą
obiektu będzie Choceńska Spółdzielnia Socjalna. Opłatę targową będą pobierali nowi inkasenci Pani Agnieszka Wolańska lub Pan Marcin Woźnicki.
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych
dzięki, lepszemu zintegrowaniu ich z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę targowiska w Choceniu.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 1 000 000,00 zł.
Hanna Piastowska

Ferie z książką

6 marca w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu czytelniczego „FERIE Z KSIĄŻKĄ 2020”.
Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli
oraz uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
uczestników, a także propagowanie aktywności
i kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży.
Wpłynęło 70 prac, a 34 zostały nagrodzone. Jury w
składzie: p. Elżbieta Piwińska, p. Danuta Nowicka,
p. E. Wysińska, p. Marta Bogdańska i p. Sławomir
Gwardecki, oceniło prace w pięciu kategoriach.
Organizatorzy bardzo dziękują Urzędowi Gminy w
Choceniu za zasponsorowanie nagród. Dziękujemy
również wszystkim uczestnikom i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
Lista nagrodzonych dostępna na naszej witrynie
internetowej : www.cck.chocen.pl
Ewa Wysińska
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Sprawozdanie z bezpieczeństwa

Sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu
25 lutego br., była poświęcona zagadnieniom
bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik
Posterunku Policji w Choceniu asp. sztab.
Waldemar Błaszczyk, złożył sprawozdanie
z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
za rok ubiegły. PP w Choceniu, który obejmuje
gminę Choceń i Boniewo podlega w strukturze
pod Komisariat Policji w Kowalu. Kierownik
Posterunku Policji podziękował za wspófinansowanie w ubiegłym roku z budżetu gminy

zakupu samochodów na potrzeby Posterunku
Policji w Choceniu.
W 2019 r., w gminie Choceń z 175 stwierdzonych przestępstw wykryto 130 (w roku 2018
z 99 stwierdzonych, wykryto 54). Jest tych
przestępstw więcej, a wskaźnik wykrywalności
to 74,28 (wykrywalność w roku 2018 to 54,55
%, czyli wskaźnik jest wyższy o 19,73 %).
Przestępstwa stwierdzone ogółem – 175,
w tym: kryminalne – 102, gospodarcze – 30,
rozboje – 0, bójki i pobicia – 3, uszczerbek na
zdrowiu – 3, kradzieże - 14, kradzieże samochodu – 0, kradzieże z włamaniem – 17, art.

178a §1 kk – 24, przestępstwa narkotykowe –
3, uszkodzenia mienia – 7.
W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła
się ilość zdarzeń związana z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym w zakresie wypadków
i kolizji. W 2018 roku było 6 wypadków a w
ubiegłym roku – 13; natomiast kolizji w 2018
roku – 54, natomiast w ubiegłym roku – 75.
Osób rannych w 2018 r., było 6, natomiast w
roku 2019 – 15. Ze skutkiem śmiertelnym poprzednio – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
w roku 2019 – 2 wypadki ze skutkiem
śmiertelnym.

Liczba przestępstw jest większa z uwagi
na prowadzenie spraw dotyczących nie alimentacji. Odnotowuje się także coraz więcej
przestępstw związanych z internetem. Policja
sugeruje, by przed zakupem sprawdzać
sprzedawcę. W aplikacji Krajowa Mapa
Zagrożeń można podać niepokojące zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy.
Rada gminy przyjęła sprawozdanie za
ubiegły rok złożone przez kierownika Posterunku Policji.
Agnieszka Świątkowska – sekretarz gminy

Kąpielisko nad jeziorem
Borzymowskim

Gmina Choceń poczyniła niezbędne kroki aby i w tym
roku jezioro Borzymowskie tętniło życiem. Złożyliśmy stosowne dokumenty na zorganizowanie kąpieliska. Obecnie uzgadniamy projekt uchwały Rady Gminy w sprawie
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz
określenia sezonu kąpielowego w roku bieżącym z organami opiniującymi. Po uzyskaniu opinii podjęta zostanie
uchwała przez Radę Gminy. Kąpielisko „Plaża Choceń”
czynne będzie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2020r., dla
którego organizatorem będzie Wójt Gminy Choceń.
Tomasz Sikorski

Sport na terenie
gminy w 2020 roku

Ziemia torfowa-ogrodowa
przesiewana przez specjalistyczny
przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Gmina Choceń przeznaczyła kwotę 80.000,00 zł na
dotację zadań z zakresu „Upowszechniania i rozwój kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 roku ”.
W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Choceń w 2012 roku 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 Wilkowicach
i Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Choceniu. Rozstrzygnięto również drugi konkurs na zadanie
pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Choceń w 2020 roku”, którego zwycięzcą z
najkorzystniejszą 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

Umowa na odbiór padłych
zwierząt podpisana

Transport
na miejsce
do klienta.

Gmina Choceń podpisała umowę na odbiór padłych sztuk
zwierząt z gospodarstw z terenu Gminy Choceń. Odbiorcą
będzie ta sama firma tj. Przedsiębiorstwo PrzemysłowoHandlowe „HETMAN” Spółka z o.o. z siedziba w Florianowie. Padłe zwierzęta gospodarskie będą odbierane za
darmo. Wszelkie informacje o padłych zwierzętach prosimy
zgłaszać do tut. Urzędu Gminy dzwoniąc pod numer tel.
54 284 66 17.
Tomasz Sikorski

