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Tańszy węgiel dla mieszkańców  Gminy Choceń 
W dniu 14 listopada 2022 r., Gmina Choceń podpisała umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. przystępując 

do zakupu  paliw stałych po cenie preferencyjnej dla mieszkańców naszej Gminy. Sprzedaż w 
wyznaczonych punktach rozpoczęła się 21 listopada i potrwa do 30 kwietnia 2023 roku.    
Program pomocowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do końca listopada wpłynęło 
prawie 900 wniosków co generuje zapotrzebowanie łącznie na ponad 1300 ton paliw węglowych.  
Dotychczas Gmina Choceń zrealizowała zakup na 375 ton paliwa stałego, w grudniu planowane 
są kolejne dostawy. Z przyczyn niezależnych od Gminy wstrzymane zostały dostawy węgla z 
terminala w Kutnie, który stanowić miał główny terminal dla naszej Gminy. Dokładamy wszel-
kich starań, aby zapewnić ciągłość dostaw dla mieszkańców. W ramach rozmów z PGE Gminie 
Choceń  przydzielono drugi punkt obioru tj. terminal w Koninie, z którego niebawem węgiel trafi 
do Gminy Choceń.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. 
Po pozytywnej weryfikacji wniosków z każdym wnioskodawcą kontaktuje się pracownik Gminy 

i informuje o dalszej procedurze i konieczności dokonania wpłaty. Nie należy wpłacać środków 
na inne numery konta niż oficjalne konto Gminy do spraw węgla tj.:05 9557 0006 2004 0011 
8239 0095.

Po wpłacie należy odebrać fakturę w pokoju nr 6 UG i udać się  z nią do jednego z trzech 
punktów dystrybucji celem odbioru węgla. 

Sprzedawany węgiel jest węglem kolumbijskim. Gmina otrzymała certyfikaty jakościowe, które 
są do wglądu na stronie Urzędu Gminy w Choceniu, a także u Dystrybutorów i w Urzędzie Gminy 
w pokoju nr 6. 

Przypominamy, że od 01 stycznia 2023r., rusza II nabór wniosków do, którego przystąpić 
mogą wszyscy mieszkańcy gminy Choceń zainteresowani zakupem paliw po cenie preferen-
cyjnej, którym przysługuje prawo do otrzymania Dodatku  Węglowego oraz zarejestrowali do 11 
sierpnia 2022 r  budynki w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W II naborze również 
obowiązuje limit maksymalny zakupu 1,5 tony paliwa węglowego. Nabór potrwa do 30 kwietnia 
2023 r.

Martyna Gorzkowska 

Lista punktów:
Choceń: 

RT-BUD Robert Turkowski
ul.Sikorskiego 2, 87-850 Choceń

tel. 54 284 66 03

Spółdzielnia Handlowo-
Rolnicza w Czerniewicach

Choceń, ul. Czerniewicka, 87-850 Choceń 
tel. 697 581 005

Czerniewice:
Z.U.H ANRO Anna Pieńkowska

Czerniewice, ul.Wiejska 3b
87-850 Choceń
tel. 54 284 75 43
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Ziemia torfowa-ogrodowa

 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 

na miejsce 

do klienta. 

Ogłoszenia:
Sprzedam działkę o powierzchni 0,40 ha położoną w Śmiłowicach – tel. 667 486 424  

Sprzedam ciągnik Zetor 28 z silnikiem 330. Cena do uzgodnienia – tel. 606 514 264

Sprzedaż nieruchomości 
w Lutoborzu i Choceniu

W siedzibie urzędu Gminy w Choceniu na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce 
nieruchomości znajdują się wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. Jedna z nieruchomości to 
działka rolna nr 173/4 o powierzchni 1,8385 ha w Lutob-
orzu. Prawo do zakupu działki będą mieć rolnicy indywidu-
alni zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. 2020, poz. 1655 ze zm.). Druga nieruchomość to działka 
gruntowa nr 37/90 o pow. 0,1667 ha znajdująca się w Cho-
ceniu (za Bankiem).  Działka ta jest przeznaczona na in-
westycje polegającą na budowie budynku usługowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Pod koniec grudnia zostanie 
ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości. Infor-
macje o dacie i warunkach przetargu będą udostępnione 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie www.
bip.chocen.pl.

Informacji udziela Pani Sylwia Krajewska – tel. 54 284-66-
17,  sylwia.krajewska@chocen.pl

Sylwia Krajewska

Paczkomat w Czerniewicach
Na początku listopada w Czerniewicach przy ulicy 

Choceńskiej został zamontowany paczkomat. Urządzenie 
jest dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. Pacz-
komaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodziel-
nego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Idealnie pomoże mieszkańcom w  szyb-
kim i niezawodnym otrzymaniu/ przesyłaniu prezentów 
świątecznych i nie tylko. 

Sylwia Krajewska

Sprzedam mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Choceniu o powierzchni około 80 
m2 składające się z dwóch samodzielnych lokali. W skład pierwszego lokalu wchodzą 
dwa pokoje, garderoba oraz kuchnia. W skład drugiego wchodzą pokój, kuchnia oraz 
łazienka. Do mieszkania należą dwa garaże, pomieszczenie gospodarcze oraz działka. 
Tel. 721-776-742 

Wyniki konkursu dla 
sołtysów województwa 
kujawsko-pomorskiego

Wielką radość sprawiła nam informacja o rozstrzygnięciu 
Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów, 
sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze 
upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości. 
Wśród laureatów jest zgłoszone Sołectwo Choceń, Gmina 
Choceń. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa 
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gratulujemy 
i dziękujemy Panu Arielowi Malinowskiemu i Choceńskiemu 
Centrum Kultury – Biblioteka za przygotowanie zgłoszenia 
do konkursu.

Odbiór folii rolniczej i bigbagów 
w marcu 2022 r. 

Gmina Choceń otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowanie w kwocie 38.045,00 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbiórce folii 
rolniczej, bigbagów, sznurka i siatki do owijania balotów oraz opakowań po nawozach w ramach 
programu priorytetowego nr 2.7  „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usu-
wanie folii rolnicznych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wkład własny 
Gminy Choceń do projektu wynosi 8750 zł.  Zapisy na odbiór odpadów zostaną przeprowadzone 
w lutym w czasie dostarczania decyzji o wysokości podatku oraz podczas zbiórki I raty podatku 
w 2022 r. O szczegółach poinformują sołtysi w czasie zapisów. Prosimy, aby folia znajdująca się 
w bigbagach została wycięta ze środka i spakowana osobno, bigbagi osobno oraz folia rolnicza 
osobno.

 Dawid Dalmann

Wyniki głosowania 
akcji „Przerwa na 
wspólne czytanie” 

Chcielibyśmy poinformować, że Choceńskie Centrum 
Kultury- Biblioteka zajęło 51 miejsce, otrzymując 1808 
głosów w rankingu całej Polski w akcji „Przerwa na wspólne 
czytanie”. Akcja organizowana była przez Kinder Mleczna 
Kanapka. Nagroda jaką udało nam się zdobyć to kuferek 
z książkami o wartości 1000 zł oraz teatrzyk obrazkowy.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy 
oddawali głosy na CCKB. To dzięki Wam udało się nam 
znaleźć na tak wysokim miejscu wygrywając nagrody 
książkowe.

Marta Bogdańska
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Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wydzierżawię 1 ha gruntów 
rolnych – proponuję dobre 
warunki 606 993 319

Mieszkanie do kapitalnego 
remontu w kamienicy w Wilkowicach. 
Mieszkanie o   powierzchni 86 m2 
sprzedam pilnie i tanio. Mieszkanie 
z udziałem w gruncie.

Kontakt: 004917629664981, 
004905211362386

„Przyrodnicza eskapada”
Dnia 12.09.2020 roku uczniowie klas IV, VI Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 

w ramach projektu „Jakie to proste!” uczestniczyli w wycieczce o charakterze 
przyrodniczym do Ogrodu Botanicznego oraz Zoologicznego w Bydgoszczy.

Młodzi przyrodnicy przy sprzyjającej pogodzie mieli okazję poznać bliżej 
roślinność występującą w parkach oraz na łąkach. Z wielkim zaangażowaniem 
zbierali okazy oraz odkrywali ich wyroby smakowe, właściwości lecznicze.

Kolejnym etapem wyjazdu było Zoo, gdzie dzieciaki zobaczyły znane i mnie 
znane zwierzęta.

Dopełnieniem eskapady był wspólny obiad oraz podróż w miłym towar-
zystwie.

Podczas całej wyprawy uczestnicy nie zapominali o zaleceniach  związanych 
z panującą epidemią.

Iwona Terpińska, Kinga Gawłowska
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D O Ż Y N K I   2020
Niestety ze względu na ograniczenia nie odbyły się 

w tym roku dożynki gminne. Przypomnę, że tym razem 
miały być w Czerniewicach, jako parafi alno-gminne. Or-
ganizowane są natomiast dożynki parafi alne.

Dożynki w parafi i św. Antoniego w Czerniewicach
Odbyły się 30 sierpnia – w uroczystej Mszy św. 

udział wzięło wielu rolników. Starostami dożynek byli p. 
Małgorzata Paczkowska i p. Andrzej Biliński. Wieniec 
dożynkowy przygotowało tym razem sołectwo Czernie-
wice I. Po uroczystej mszy starostowie dożynek i wszyst-
kie koła Gospodyń Wiejskich z terenu parafi i częstowały 
uczestników chlebem z tegorocznych zbiorów. Samorząd 
Gminy reprezentował p. przewodniczący Rady Gminy 
Józef Dąbrowski, a do obrzędów śpiewał chór Mi Alegrija 
z Chocenia.

Dożynki w parafi i św. Idziego w Choceniu
Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele 

innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, 
Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. 
Wiesława Jaworska z Niemojewa i p. Robert Frydrych 
z Borzymowic. Do Mszy śpiewał chór Mi Alegrija z Cho-
cenia. Po uroczystej mszy starostowie i liczna reprezen-
tacja wspomnianych sołectw przygotowała poczęstunek 

z tegorocznego chleba i tradycyjnie pieczonych w domu 
ciast, soków i owoców. We mszy udział wzięli radni 
gminni i powiatowi, w tym przewodniczący Rady p. Józef 
Dąbrowski i Wójt Gminy Roman Nowakowski

Msza dożynkowa miała też drugą intencję – pamięci 
bohaterskich polskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie 
pod Szczytnem w 1939 roku. Po mszy złożono także wie-
niec przy pomniku w Szczytnie. Z uwagi na pandemię nie 

było w tym roku możliwości zorganizowania tradycyjnej 
uroczystości.

Dożynki w parafi i św. Bartłomieja w Śmiłowicach
Zaplanowane na 20 września. Niestety z uwagi na cykl 

wydawniczy gazetki relację zamieścimy w następnym 
wydaniu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Zadania inwestycyjne 

-W ramach programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 realizujemy projekt pn. „Przebu-
dowa 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 dofi nansowane będzie 
środkami z budżetu państwa , pochodzącymi 
z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 
Weryfi kacja złożonego wniosku odbyła się 
26.02.2019 r., z wynikiem pozytywnym. Otrzy-
mamy dofi nansowanie 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 formal-
nych na odcinku drogi Wichrowice – Wichro-
wice wieś - możliwym staje się połączenie 
wykonanych w latach poprzednich asfaltów. 
Przetarg na roboty został rozpisany. Planowa-
na realizacja robót do 30.09.2019 r.

- Na zrealizowanym w roku ubiegłym po-
szerzeniu ul. Św. Antoniego w Czerniewicach 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa. 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 proce-
duralnych, 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 wymie-
niane są znaki drogowe. Wprowadzane są 
nowe organizacje ruchu, ustalane lokalizacje 
nowych przystanków autobusowych. Prowad-
zone są prace remontowe sprzętów do letnie-
go utrzymania dróg

Roboty drogowe w roku 2019
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Zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie 
się 1 czerwca na boisku sportowym GOSiR w Cho-
ceniu.

W programie mnóstwo atrakcji: zabawy i ani-
macje, 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 artystyc-
znym.  

Impreza organizowana jest przez Gminę 
Choceń, Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Choceniu, OSP Choceń, ZHP Pow-
iatu Włocławskiego z siedzibą w  Choceniu oraz 
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Choceniu. 

Dzień Dziecka w Choceniu
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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 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy- Dzień Dziecka, którego 
tradycyjnie organizatorem będzie 
pomysłodawca Piotr Jędrzejewski, 
sołectwo Nakonowo Stare i  Gra-
bówka przy znacznym udziale i  po-
mocy materialnej partnerów o  wiel-
kim 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 up-
ominki. Będzie również wielka 
atrakcja, gwiazda tego wydarzenia, 
ale to niespodzianka. Kto nią będzie, 
przekonają się o tym wszyscy ucz-
estnicy W Dniu Dziecka w Nakonow-
ie 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 dzie-
ci, bo to ich święto. 

Organizatorzy  

Szczepienia 
w punkcie szczepień!

W związku z trwającymi szczepieniami 
związanymi z realizacją Narodowego Pro-
gramu Szczepień Ochronnych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 istnieje możliwość 
zaszczepienia się szczepionką Pfi zer/BioN-
Tech oraz Johnson & Johnson w  punkcie 
szczepień przy Urzędzie Gminy w Choceniu 
(sala gimnastyczna). Szczepienia odbędą 
się w dniu 22 grudnia br. w godzinach od 
9.00 do 17.00. W związku z powyższym 
zapraszamy wszystkich chętnych do zaszc-
zepienia się zarówno pierwszą, drugą jak 
i  trzecią dawką (trzecia dawka szczepionką 
Pfi zer/BioNTech). Wszelkich dodatkowych 
informacji można uzyskać  pod numer tel-
efonu: 606-465-493 

Koordynator ds. szczepień na terenie 
Gminy Choceń: Hanna Gołębiewska 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda 
chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Wójt Gminy                   Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski                    Józef Dąbrowski
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Zamrożenie cen prądu w 2023 r.
Aby uchronić odbiorców elektrycznych, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą 

Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie  
z 2022 r. dla poniższych limitów:

- 2 MWh dla gospodarstw domowych
- 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością
- 3 MWh w przypadku rodzin z kartą Dużej Rodziny oraz rolników
- 250 KWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.
Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów muszą złożyć dodatkowe 

oświadczenie wraz z załącznikami do sprzedawcy energii elektrycznej w terminie do 30 czerwca 
2023 r.

Wymagane załączniki :
- w przypadku niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
- w przypadku Dużej Rodziny (kopia wydanej Karty Dużej Rodziny)
- w przypadku rolnika (kopia decyzji o wymiarze za 2022 rok podatku rolnego).
Stosownego oświadczenia nie muszą składać gospodarstwa domowe, których limit wynosi 

2MWh rocznie.
Oświadczenia dostępne są na stronach internetowych sprzedawcy energii elektrycznej.

Mariusz Bilęda

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego 

Roku, najserdeczniejsze życzenia dla 
mieszkańców sołectwa Wilkowiczki 

składa Sołtys 
Mirosław Woźniak

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń 

Zakończono inwestycję pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
Gminy Choceń”. Wykonane zostały prace polegające na robotach budowlano-montażowych w 
budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, budowlano - montażowe w budynku technic-
znym oraz socjalno-technicznym, pompowni ścieków surowych, studni rozprężnej SR, a także 
remont reaktora SBR i budowa nowego reaktora SBR do oczyszczania ścieków oraz wykonanie 
wewnętrznych instalacji sanitarnych w remontowanych i nowych obiektach. Zrealizowano także 
prace związane z technologią oczyszczania ścieków na stacji mechanicznego podczyszczania 
ścieków wraz z pracami związanymi z filtrem taśmowym w budynku nr 3, a także pracach budow-
lano – montażowych przy instalacjach elektrycznych i AKPiA. Zwieńczeniem prac była budowa 
chodników i dróg, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów na terenie oczyszc-
zalni ścieków. Wykonawcą zadania była firma FPW PAW-BUD Jacek Papierowski. Inwestycja 
dofinansowana została w ramach projektu nr RPKP.04.03.00-04-00014/20-00 pn.: „Rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń” dla Osi priorytetowej 4. Re-
gion Przyjazny środowisku Działanie 4.3 – Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość inwestycji to 4 187 500,00 zł brutto. Kwota dofinansowania 3 087 500,00 zł.

Dawid Dalmann
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Gmina Choceń na Targach w Monachium
To już kolejny raz gdy Gmina Choceń uczestniczyła w kolejnej edycji targów EXPO REAL. Udział 

naszej gminy był możliwy w ramach projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” 
z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2022. Targi Expo Real to dedykowane 
wydarzenie, podczas którego spotykają się m.in. reprezentanci rynku nieruchomości, przed-

stawiciele miast i regionów, deweloperzy, in-
westorzy, architekci, instytucje finansowe oraz 
firmy z branży logistycznej. Dzięki przystąpieniu 
do unijnego projektu, Choceń miał szansę po raz 
kolejny wziąć udział w targach, stając się gminą 
bardziej rozpoznawalną w kraju i poza jego grani-
cami, jako miejsce, w którym warto inwestować i 
lokować biznes. W kolejnych latach przewidziano 
do realizacji m.in. szkolenia specjalistyczne dla 
pracowników zajmujących się obsługą inwesto-

ra oraz w ramach wygenerowanych 
oszczędności kompleksowe działania 
marketingowe obejmujące m.in. 
ogólnopolską kampanię w telewizji o 
zasięgu ogólnokrajowym promując 
walory każdego z uczestników pro-
jektu, w którym obok Gminy Choceń 
biorą udział także Inowrocław, Toruń, 
Włocławek i Grudziądz oraz gminy 
Brześć Kujawski, Aleksandrów Kujaw-
ski, Chełmża i Płużnica.

Kamil Klejba

Promesy dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych

W Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka w dniu 8 listopada br., Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze odebrały promesy na dofinansowanie MSWiA. Gościliśmy 39 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowsk-
iego i rypińskiego. Promesy na łączną kwotę 173 400 zł wręczyli Pani Poseł na Sejm dr Joanna 
Borowiak, Poseł na Sejm Pan Jan Krzysztof Ardanowski oraz Komendant Wojewódzki PSP na-
dbryg. Jacek Kaczmarek. Z terenu Gminy Choceń wsparcie otrzymały drużyny OSP Choceń, 
Czerniewice i Śmiłowice. Gratulujemy.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz Gminy 

Uroczystość otwarcia boiska 
wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej 
w Wilkowicach

W dniu 26 września 2022 roku 
przy Szkole Podstawowej w 
Wilkowicach zostało uroczyście 
otwarte boisko sportowe. 
Szczęśliwi uczniowie wspierani 
przez nauczycieli przygotowali 
część artystyczną promującą 
wartość sportu w życiu 
człowieka oraz prezentując 
własne umiejętności sportowe. 
Po części artystycznej nastąpiło 
oficjalne otwarcie obiektu. 

Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali zaproszeni 
goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Senator RP Józef Łyczak, Poseł na 
Sejm RP dr Joanna Borowiak i Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski. a poświęcenia płyty 
boiska dokonał ks. Tomasz Król, proboszcz parafii p.w. Św. Antoniego w Czerniewicach.

Zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole pod-
stawowej w Wilkowicach” było wspófinansowane z rządowego programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Obiekt został protokolarnie dopuszczony do 
użytku 22 sierpnia 2022 r., a koszt jego realizacji wyniósł 446 723,00 zł.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Wikowicach dziękuje wszystkim gościom oraz sponso-
rom uroczystości za wsparcie i sportowe upominki.

Monika Leśniewska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

Zima 2022/2023
Podobnie jak w ubiegłych latach  gmina przyjęła w zimowe utrzymanie część  dróg powiatowych, 

przyporządkowane zostały do rejonów jak poniżej.

Obszar A – Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Niemojewo 27 Marcin Piastowski, 
tel. 662 290 594

Pług dwustronny
Obejmuje sołectwa: Niemojewo, Borzymie, Janowo, Janowo Stare, Bodzanówek, Bodzanowo, 

Lutobórz, Szczutkowo-nad lasem, powrót do Janowa drogą przez Ząbin (pałac) do drogi Janowo-
Choceń. W tym także droga powiatowa Wilkowiczki-Lutobórz-Bodzanówek-Janowo.

Obszar B- Usługi Rolnicze Agnieszka Panfil, Wilkowice 104, 87-850 Choceń – tel. 667 
336 874 

Pług dwustronny, pług jednostronny, pługo-piaskarka . Obejmuje sołectwa: Wilkowice, w tym 
droga nad lasem od Jarantowic do Zakrzewka, miejscowość Filipki, Pustki Śmiłowskie - wszystkie 
odcinki, Nową Wolę - droga Wilkowice-Nowa Wola (Kajuty, Kozia Łapa), Świerkowo (lewa, prawa 
strona), Czerniewice I – włącznie z przejazdem przez autostradę pod PG 189A i Czerniewice II, Księża 
Kępka. Zwalczanie gołoledzi – miejscowość Czerniewice, Śmiłowice (dr.pow.), Wilkowice (w tym dr. 
pow.) i Choceń.

Drogi powiatowe: Czerniewice-Gołaszewo, Kowal-Szatki (odc. Świerkowo-Szatki), Śmiłowice-
Wilkowiczki, Wilkowice-Pustki Choceńskie.

Obszar C,D - Firma Usługowa Sławomir Rybacki, Jarantowice 1 tel.661 317 344, 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ewelina Woźniak, Krukowo 2 tel. 691 792 755, AN 
CRIS Krzysztof Kmieć, Choceń ul. Jasna 4, tel. 600 189 461

Pługi dwustronne – 2 szt., piaskarki – 2 szt., pług jednostronny
Obejmuje sołectwa: Jarantowice (zachodnia część od drogi powiatowej Choceń – W-ek), 

Śmiłowice (również zachodnia część od drogi pow. Choceń- W-ek w tym Huby), Olganowo-całe, 
Szatki-całe, Krukowo, Siewiersk w tym droga do pałacu, Borzymowice w tym droga na Ługowiska, 
Zapust i działki. Kuźnice w tym droga na Poddębice, Wola Nakonowska, w tym droga do serwisówki, 
Stefanowo (lewa, prawa strona autostrady), Gajówka, Grabówka, Nakonowo Stare – w tym droga 
przez wieś, miejscowość Łopatki, w tym przejazd przez autostradę, Skibice, z powrotem droga do 
Szatek (powiatówki), Wichrowice I i II. Zwalczanie gołoledzi na tym obszarze.

Obszar E – Gmina Choceń 54/2846693, wspomagany przez Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia Budowlana

pługo-solarka, równiarka, 2 koparko-ładowarki, pług średni jednostronny, pługo-solarka LODAG do 
odśnieżania i utrzymania chodników, ścieżek.

Obejmuje sołectwa: Choceń, Jarantowice (poza tym z obszaru C) w tym droga do jeziora Bor-
zymowskiego, Janowo-od parku w Choceniu, Zakrzewek, Wilkowiczki, Szczutkowo (bez drogi nad 
lasem), Ząbin. Zwalczanie gołoledzi na tym obszarze. Koordynacja wszystkich prac w okresie zimy.

Możliwe są zmiany powyższych ustaleń, obszarów działania dla poszczególnych Wykonawców 
wynikających ze zmian pogodowych, utrudnień, przerw w ruchu na poszczególnych odcinkach dróg 
jak i awarii sprzętu. Gmina nie odśnieża następujących dróg powiatowych: nr 2909C Włocławek-
Choceń, nr 2923C Szczytno-Kłobia, nr 2925C Czerniewiczki-Grabkowo, nr 2931C Izbica Kujaw-
ska – Boniewo-Borzymie i drogi wojewódzkiej Szczerkowo-Kowal. (kontakt drogi powiatowe – tel. 
54/2846487, drogi wojewódzkie – tel. 54/2312595, 54/2312850).

Prowadzeniem i koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg będących w zarządzie Gminy 
Choceń zajmują się niżej wymienieni pracownicy: Krzysztof Wojtalik - tel. 606 138 904 oraz Mariusz 
Bilęda - tel. 608 575 811 .

Krzysztof Wojtalik

Dodatek węglowy
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługiwało gosp-

odarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane było paliwem stałym. W dniu 
30 listopada br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zakończył przyjmowanie  wni-
osków na dodatek węglowy. Do tut. Ośrodka  wpłynęło 2755 wniosków, wydano 2060 informacji 
przyznających dodatek węglowy. Do 28 listopada 2022r. wypłacono 1689 świadczeń na kwotę 
5 067 000,00 zł. Niestety wypłaty dodatków węglowych były i są realizowane bardzo powoli. 
Środki od wojewody były przekazywane w dużo mniejszej wysokości niż było wykazywane w 
zapotrzebowaniu. Nadal nie wypłaciliśmy 371 przyznanych świadczeń. Po zmianie ustawy od 1 
grudnia 2022 r. na nowo będą rozpatrywane wnioski złożone na ten sam adres. Takich wniosków 
wpłynęło około 250.

Anna Bilęda
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Gminny projekt wsparcia dla 
seniorów dobiega końca

Z dniem 31 grudnia 2022 roku kończy się realizacja projektu „Gmina Choceń wspiera niesa-
modzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20. Projekt prowadziła Gmina Choceń wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Założeniem projektu było zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
co zrealizowano z pełnym zaangażowaniem i sukcesem. W ramach projektu utworzono Klub 
Seniora z siedzibą w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka. Zadbano również o rozwój kom-
petencji społecznych i poprawę pamięci zakupując książki i gry planszowe. W ramach funduszy 
projektowych seniorzy mieli możliwość czynnego uczestnictwa w atrakcyjnych i rozwijających 
zajęciach, takich jak warsztaty gimnastyczne, plastyczne, ogrodnicze, florystyczne, wokalne, te-
atralne, fotograficzne, a także kosmetyczne czy folklorystyczne. Zajęcia odbywały się  także ple-
nerowo. Aby seniorzy mogli zadbać o swoje zdrowie odbywały się również  zajęcia z dietetykiem, 

który propagował zdrowe nawyki żywieniowe 
oraz tworzył diety dopasowane do stanu zd-
rowia uczestników warsztatów. Organizowano 
również wyjścia do teatru, opery oraz kina. 
W czasie realizacji projektu seniorzy tworzyli 
rękodzieło, nabywali wiele nowych umiejętności 
oraz wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim 
czerpali radość z nowych przeżyć oraz wspól-
nych chwil. Wszystkim seniorom serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo. 

Martyna Gorzkowska 

Liga Futsalu
W piątek 11 listopada 2022 roku rozpoczęły się rozgrywki jednej z największych lig futsalu w re-

gionie, a mianowicie Choceńskiej Ligi Futsalu. Organizatorem zmagań jest niezmiennie Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to już 13 edycja rozgrywek prowadzonych na hali sportowej 
w Choceniu. Liga przeznaczona jest dla amatorów oraz zawodników zrzeszonych w klubach 
piłkarskich, a mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”  przynajmniej raz w tygodniu 
(w sobotę lub w niedzielę). Do rozgrywek przystąpiło 11 zespołów:

• FC Buzia 
• Power Chodecz 
• RLS – Zespół Niespokojnych Nóg 
• Run Chłodnia 
• Power Lubraniec 
• La Masia 
• Zakład Karny  
• ZRB Błaszczyk 
• Koram Boniewo 
• Jastrzębie Romana 
• Batory Borzymie 

W poprzednich edycjach Choceńskiej Ligi Futsalu brały udział drużyny z takich miejscowości 
jak Probostwo, Włocławek, Kowal, Izbica Kujawska, Borzymie, Choceń, Gołaszewo, Boniewo, 
Czerniewice, Lubraniec, Nakonowo, Lubień Kujawski, Bobrowniki, Chodeczek, Chodecz, Flori-
anowo Brzyszewo i Smólnik. Rekordowa ilość drużyn w rozgrywkach to 25. 

W poprzedniej edycji najlepszą drużyną okazał się Power Chodecz. Serdecznie zachęcamy do 
kibicowania na trybunach oraz śledzenia wyników ligi na stronie internetowej www.chocenskali-
gafutsalu.ligspace.pl .

Nowe nasadzenia drzew 
i krzewów w Choceniu

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów w Cho-
ceniu jako forma ochrony przyrody” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń dokonało 
nasadzenia roślin na działce nr 45/19 w Choceniu przy rondzie w pobliżu banku. Teren został 
uporządkowany i zagospodarowany. Gmina Choceń wykonała dodatkowo nowy chodnik oraz 
oświetlenie. 

Dawid Dalmann

31 Finał WOŚP w Choceniu
29 STYCZNIA 2023 roku (niedziela) odbędzie się 31 Finał WOŚP. W Cho-

ceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz dziewiętnasty 
za sprawą Sztabu utworzonego przy TKEiPG Choceń. „Chcemy wygrać z 
sepsą! Finał dla wszystkich – małych 

i dużych”. Hasło 31 Finału WOŚP to „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. 
31 Finał WOŚP w Choceniu rozpocznie się w niedzielę 29 stycznia 2023 

roku o godzinie 8:00 kwestą uliczną w wykonaniu 15 wolontariuszy na terenie całej Gminy 
Choceń.  O 10:00 Choceński Klub Morsów wraz z Klubem Morsów z Lubrańca nad Jeziorem 
Borzymowskim (Plaża Choceń) włączy się kąpielą oraz zbiórką do puszki WOŚP.

Od 10 grudnia 2022 r. do 29 stycznia 2023 r. w 30 punktach takich jak: sklepy, firmy, zakłady 
fryzjersko-kosmetyczne itp. na terenie gminy Choceń, Włocławka i okolic znajdować się będą 
Firmowe Puszki  Stacjonarne. 

Sztab WOŚP w Choceniu uruchomi też eSkarbonkę czyli wirtualną puszkę kwestarską. Pr-
zelewy internetowe na konto eskarbonki można 
będzie realizować do dnia 30 stycznia 2023 roku 
włącznie.

Podczas licytacji internetowych oraz sprzedaży 
fantów na terenie siedziby Sztabu WOŚP w Cho-
ceniu przy ulicy Sikorskiego 12, w dniu finału 
wylicytować będzie można min. piłki z autografa-
mi koszykarzy Anwilu Włocławek, lot szybowcem, 
jazdę quadem, samochodem terenowym, karty po-
darunkowe do Leśnego Spa, sesję fotograficzną, 
piłki 

z podpisami piłkarzy nożnych Włocłavii Włocławek i Unii Choceń, ciasta, torty, domowe wyp-
ieki, miody, fanty od niezawodnych sponsorów, jak również liczne gadżety WOŚP przekazane 
przez Fundację. Odbędzie się loteria fantowa, sesje zdjęciowe z postaciami bajkowymi Myszką 
Miki i Myszką Minnie. W dniu finału przewidujemy również kiermasz ciast domowego wypieku.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące 31 Finału WOŚP w Choceniu pojawiać się będą sys-
tematycznie na Facebooku na grupie publicznej WOŚP CHOCEŃ - 31 FINAŁ oraz 

na stronie Urzędu Gminy w Choceniu.
 W trakcie zeszłorocznego „grania” choceński sztab zebrał  kwotę 32.664 zł, bijąc rekord 
z lat ubiegłych. Gramy jak zwykle „do końca świata i jeden dzień dłużej”. 

Serdecznie zapraszamy
Sztab WOŚP w Choceniu

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła to kolejne 
wsparcie finansowe dla rodzin, które dawało możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu 
drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub 
oleju opałowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany 

peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 
kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skrop-
lonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu na dzień 25 listopada 2022 r. przyjął 208 

wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła. Wydano 185 informacji przyznających w/w dodatek. Do 28 listopada 2022r. 
wypłacono 184 świadczenia na kwotę 279 500,00 zł .

Anna Bilęda
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Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Śmiłowicach

Zakończono prace budowlane przy ter-
momodernizacji budynku szkolnego. Zakres 
prac obejmował:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku
- wykonanie elewacji wraz z malowaniem
Realizacja inwestycji przyczyniła się do:
- zmniejszenia straty energii cieplnej bud-

ynku użyteczności publicznej
- zmniejszenia ilości zużycia opału do 

ogrzania budynku oraz opłat z tytułu jego 
zakupu

- poprawy warunków użytkowania bud-
ynku

- usunięcia szkodliwych czynników w pomieszczeniach budynku
- poprawy wizerunku budynku oraz gminy.
Wykonawcą prac była firma „ LUX-BUD „ Łukasz Tyde z Chocenia.

Mariusz Bilęda

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Choceń na okres 3 lat. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców: 
1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe
 2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakre-

sie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji pub-
licznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp. Woda 
dla drugiej grupy będzie nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu sprzedaży 
wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone. 

Zatwierdzona taryfa zakłada duży wzrost cen za wodę i ścieki. Jednakże dzięki uchwale o 
dopłacie do cen wody i ścieków Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2022 r. możliwe jest 
wprowadzenie niższych cen. Dopłata uchwalona przez radnych wynosi 0,88 zł do 1 m3 wody 
oraz 2,21 zł do 1 m3 ścieków.

Dzięki temu cena 1 m3 wody wyniesie 2,82 zł brutto dla gospodarstw domowych, dla 
pozostałych podmiotów cena wody wyniesie 2,88 zł brutto. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić 
6,33 zł brutto. Woda podrożeje więc o 0,25 zł, a ścieki o 0,57 zł . Zostaje też wprowadzona nowa 
opłata abonamentowa w wysokości 3,13 zł brutto. Jest to nowa opłata z której finansowane są 
koszty rozliczeń oraz m.in. wymiany wodomierzy, które dotychczas pokrywane były z opłaty za 
wodę. Opłata abonamentowa w wielu sąsiednich gminach obowiązuje już od wielu lat. Zmiana 
cen za wodę i ścieki nastąpi w ostatnim tygodniu grudnia 2022 r.

Dawid Dalmann

Maszt na flagę przy Szkole 
Podstawowej w Śmiłowicach

W ramach zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na sfinansowanie zadania 
polegającego na zakupie masztu i flagi oraz jego instalacji w ramach projektu „ Pod Biało- 

czerwoną” pod honorowym patronem Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
zrealizowaliśmy powyższe zadanie.

Maszt na flagę został zakupiony i zamon-
towany przy budynku Szkoły Podstawowej  
w Śmiłowicach. Zadanie to zrealizowała 
Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowla-
na w Choceniu. Wysokość udzielonej dotacji 
zgodnie z umową wynosiła 8 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania to kwota 7 999,92 
zł.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
Wprowadzenie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapewnienie wspar-
cia dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, przez zmniejszenie opłat 
wynikających z wzrostu cen paliw, co przekłada się na średnie wytwarzanie ciepła i ciepłej wody 
użytkowej.

Po złożeniu stosownego wniosku otrzymaliśmy środki na wypłatę przez gminy dodatków dla 
podmiotów wrażliwych w wysokości 178 500,00 zł.

Podmiotami wrażliwymi są m.in.:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- ochotnicze straże pożarne.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:
- które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co na-

jmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplo-
nego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania oraz wpisanego lub 
zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin składania wniosków upłynął 30.11.2022 r.
Mariusz Bilęda

Zakończenie budowy zbiorników 
retencyjnych na wodę pitną w Choceniu 

Zakończono prace przy budowie zbiorników retencyjnych w 
Choceniu w ramach realizacji inwestycji pt.:  „Poprawa zaopatrze-
nia ludności w wodę pitną”. Wykonawcą zadania była firma Kan-
Invest Mariusz Gocel. Wykonano prace budowlano - montażowe, 
m.in posadowiono zbiorniki retencyjne, każdy o pojemności V=150 
m3 oraz kontener w którym znajduje się zestaw hydroforowy. 

P o z o s t a ł e 
prace polegały na budowie doziemnych in-
stalacji sanitarnych i elektrycznych oraz za-
gospodarowaniu terenu poprzez utwardzenie, 
wykonanie chodników, ogrodzenie oraz nasadę 
zieleni. Inwestycja realizowana była na działce 
o nr ewidencyjnym 196/2 w Choceniu. Zadanie 
było dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a jego wartość wynosi 1 
881 900,00 zł brutto. 

Dawid Dalmann

Szlachetna paczka
Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych 

w Polsce. W ramach akcji do osób potrzebujących trafią świąteczne paczki z podarunkami, 
a oprócz wsparcia materialnego otrzymają 
oni dużą dawkę życzliwości. Działalność 
szlachetnej paczki obejmuje m.in. rejon 
powiatu włocławskiego, którego sztab 
również w tym roku zagościł w Choceniu. 
Liderem akcji podobnie jak przed rokiem 
został Piotr Jankowski. Owocem inten-
sywnej pracy wolontariuszy są historie 
rodzin z powiatu włocławskiego. Są one 
skomplikowane, wzruszające, a czasami 
dramatyczne. Historie zostały zamieszc-
zone na stronie szlachetnapaczka.pl, skąd 
darczyńca może wybrać dowolną rodzinę, 
której chce pomóc. W tym roku magazyn 
Szlachetnej Paczki znajduje się w Choceńskim Centrum Kultury, który w finałowy, grudniowy 
weekend cudów wypełni się po brzegi paczkami od darczyńców. 

Dodatek Osłonowy
Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał na 

celu  zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi prz-
episami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym. To jaka kwota została przyznana, zależało m.in. od opału stosowanego w domu 
lub mieszkaniu, a także od wielkości rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zakończył realizację dodatku osłonowego. 
Do 31 października 2022 r. złożono 1388 wniosków z czego przyznano 1354 dodatki wypłacono 
kwotę 981 134,70 zł.

Anna Bilęda

Problem spalanych śmieci
Niestety do Urzędu Gminy w Choceniu wpływają skargi od mieszkańców gminy o spalaniu 

odpadów w domowych paleniskach przez sąsiadów. Jest to szczególnie widoczne w Choceniu 
i Czerniewicach na terenach zwartej zabudowy. Wiadomo, że opał jest bardzo drogi, jednak 
rządowe programy umożliwiły jego zakup po preferencyjnych cenach oraz przyznały dodatek, 
który pozwala na znaczne pokrycie kosztów ogrzewania. Prosimy, aby w trosce o zdrowie in-
nych zaprzestania spalania odpadów. Wiele osób chorych informuje nas, że wieczorami nie 
można wyjść na zewnątrz ponieważ smród z kominów jest nie do zniesienia. Uciążliwe jest to 
szczególnie dla osób starszych oraz mających choroby układu oddechowego. Przypominamy 
jednocześnie, że spalanie śmieci jest karane. Wysokość kar określa kodeks wykroczeń, według 
którego palenie śmieci to wykroczenie i można za nie dostać karę aresztu do 30 dni lub grzywny 
w wysokości do 5000 zł. 

Dawid Dalmann
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11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości 
W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 

Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choce-
niu. Uroczystość w 104- rocznicę odzyskania niepodległości, odbyła się także przy pomniku 
upamiętniającym tych, którzy polegli, oddając życie dla niepodległej Ojczyzny zlokalizowanym 
przy Urzędzie Gminy. Flagę państwową wciągnięto na maszt a Młodzieżowa Orkiestra Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odegrała hymn państwowy w obecności pocztów sz-
tandarowych:
• Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu;
• Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
• Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Choceniu
• Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
• Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w 

Choceniu,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie

Dla uczczenia pamięci 
bohaterskich żołnierzy Wo-
jska Polskiego, którzy wal-
czyli o niepodległość Rzec-
zypospolitej Polskiej mjr 
Stanisław Dykowski odczytał 
Apel Pamięci. Oddano także 
salut honorowy. Uhonorowano 
również zwycięzców zawodów 
strzeleckich zorganizowanych 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

Następnie złożono kwiaty i 
zapalono znicze pod tablicą 
upamiętniająca tych, którzy 
polegli, oddając życie dla 
niepodległej ojczyzny oraz pod 
pomnikiem upamiętniającym 
bohaterskich żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w bitwie 
z wojskami niemieckimi pod 
Szczytnem we wrześniu 1939. 
Wiązanki kwiatów i zapalone 
znicze złożyły licznie zgromad-
zone delegacje:

W imieniu mieszkańców 

Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z delegacją, Znicze złożyła delegacja 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, Kwiaty od Szkoły Podstawowej 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach złożyła delegacja, Kwiaty złożyła delegacja Szkoły Podsta-
wowej w Wilkowicach, Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja uczniów Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I sto-
pnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu, Kwiaty od radnych Rady Powiatu we Włocławku złożyła 
delegacja, Kwiaty od Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kwiaty złożyła del-
egacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu, Kwiaty od Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy 
Choceń złożyła delegacja, Kwiaty złożyła delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Pow-
iatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu, Kwiaty złożyła delegacja Polskiego Związku Em-
erytów, Rencistów i Inwalidów, Gminne Koło nr 7 w Choceniu, Kwiaty złożyła delegacja Platformy 
Obywatelskiej w Choceniu.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach przeniosła zebranych 
do czasów Józefa Piłsudskiego. Orkiestra zaprezentowała pieśń, którą śpiewali żołnierze Wo-
jska Polskiego. Wysłuchaliśmy utworu „Piechota”. Na zakończenie obchodów, w Choceńskim 
Centrum Kultury – Bibliotece, odbył się przepiękny koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w wykonaniu Grupy Wokalnej „Arte” oraz chóru Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w naszej małej Ojczyźnie – w Choceniu.

Agnieszka Świątkowska Sekretarz gminy
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ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW 
KOMUNALNYCH OD LISTOPADA 

Informujemy, że stawka za odpady komunalne wzrosła o 2 zł od listopada 2022 r. Oznacza 
to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
posiadającej kompostownik z której nie są przekazywane odpady biodegradowalne wyniesie 20 
zł od osoby, natomiast z terenu nieruchomości, która przekazuje odpady biodegradowalne 22 zł 
od osoby. Podwyżka wynika z faktu, że opłata za odpady, którą ponosi Gmina Choceń wzrosła o 
kilkadziesiąt złotych w stosunku do poprzedniej stawki, stąd też proporcjonalny wzrost ceny dla 
mieszkańców. Pierwotnie zmiana miała nastąpić od października, jednakże w wyniku późniejszej 
publikacji uchwały będzie ona obowiązywać od listopada. Od 1 sierpnia odpady odbierane są 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chodcza. Problemy z odbiorem odpadów 
można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Choceniu pod nr 54286617 lub bezpośrednio w ZGK Sp. 
z o.o. Chodecz pod nr 54 2848036 

Dawid Dalmann

Koncert zespołu Kobranocka
To był jeden z najwspanialszych i niezapomnianych koncertów tego roku! 26 listopada 2022r. w 

Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka odbył się niesamowity koncert akustyczny zespołu ,,Ko-
branocka”. Muzycy zaprezentowali się z wielką klasą i długoletnim doświadczeniem. Jak wiemy 
zespół ,,Kobranocka” został założony w Toruniu w 1985 roku przez byłego członka Nowomowej 
Andrzeja Kraińskiego wraz z Jackiem Bryndalem, Tomaszem Kieliszkiem i Waldemarem Zab-
orowskim. Występował między innymi na ogólnopolskich i światowych  scenach z niemieckim 
zespołem Die Toten Hosen, od którego pożyczył muzykę do nagrania swojego pierwszego prze-
boju. Rozgłos zyskał dzięki występom na Festiwalach Muzyków Rockowych w Jarocinie gdzie 
wszedł do "złotej dziesiątki" i zdobył nagrodę publiczności oraz na Muzycznym Campingu w 
Brodnicy i trasach Krajowej Sceny Młodzieżowej. 

W trakcie swojej długoletniej kariery zespół nagrał 10 studyjnych albumów z czego najbardziej 
znaną i ulubioną przez publiczność była piosenka pt. ,,Kocham cię jak Irlandię’’. ,,Kobranocka’’ 
wywołała na sali ogrom oklasków i owacji na stojącą. Jak mówi publiczność ,, To był niesamow-
ity koncert !’’. Niezwykła doskonałość i dojrzałość muzyczna zachwyciła i przyciągnęła nie tylko 
ludzi z okolic Chocenia ale także z obszaru ogólnopolskiego, których gościliśmy w naszym Cen-
trum Kultury- Biblioteka. 

Serdecznie Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na koncert.

Nowe nasadzenia w Wichrowicach
Teren na którym rosły topole został 

uporządkowany, a w zamian za usunięte 
drzewa posadzone zostały nowe w tej 
samej ilości sadzonki drzew.  Zakres prac 
zakładał wycinkę starych, często łamliwych 
drzew, które niejednokrotnie zagrażały 
życiu i mieniu osób korzystających z drogi 
gminnej metodą tradycyjną, gałęzie zostały 
zrąbkowane. Pnie drzew frezowane. Teren 
po wycince został uporządkowany, a w 
zamian za usunięte drzewa zostały po-
sadzone nowe gatunki drzew: lipy, klonu, 
jarzębiny, czereśni i śliwy. 

Tomasz Sikorski

Przetarg na modernizację 
przedszkoli

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Komplek-
sowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, 
służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE. 

Oferty można było składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://
chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 10:00. Jesteśmy w trakcie bada-
nia i oceny ofert. Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację dwóch budynków w których znajdują się przedsz-
kola w Śmiłowicach oraz w Czerniewicach. Zakres robót obejmuje m.in: termomodernizację bud-
ynków docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę 
armatury C.O. i instalacji sanitarnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej, wykonanie podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych, wymianę kotłów C.O., wykonanie gładzi wewnętrznych, malowanie 
pomieszczeń,  naprawę podłóg, wymianę okien i drzwi zewnętrznych z drewnianych na PCV.

Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w 
ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Hanna Piastowska

 

Plany inwestycyjne Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach

W bieżącym roku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach oddano do użytku boisko 
wielofunkcyjne i już planujemy do realizacji kolejne zadania. Wśród pomysłów jest zagosp-
odarowanie części nieużytkowanego boiska zielonego na część rekreacyjną oraz rozbudowa 
budynku szkoły od strony hali sportowej.

W październiku br., rozpoczęły się prace przygotowujące grunt pod utworzenie części rekrea-
cyjnej dla uczniów i mieszkańców gminy. Na części boiska zielonego, które obecnie ze względu na 
stan nawierzchni wyłączone jest z użytkowania powstanie miejsce na ognisko wraz okalającymi 
je drzewami i krzewami. Będzie to miejsce przeznaczone na spacery, organizowanie lekcji w ple-
nerze, spotkania integracyjne dla uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że mieszkańcy również 
z przyjemnością skorzystają ze szkolnego parku zyskując miejsce na rodzinne spacery. Zakup 
nasadzeń zostanie w sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Przygotowujemy się również do opracowania dokumentacji związanej z rozbudową szkoły. 
Obecnie obiekt składa się z części głównej budynku i skrzydła z sanitariatami i salami lekcyjnymi 
usytuowanymi po lewej stronie od wejścia głównego. Rozbudowa planowana jest o segment 
po prawej stronie od wejścia głównego. W rozbudowanej części zostanie usytuowana szatnia z 
szafkami dla uczniów, punkt wydawania posiłków oraz stołówka szkolna, która obecnie mieści 
się w holu prowadzącym na halę sportową. Dzięki rozbudowie szkoła zyskałaby dodatkowo ok 
200 m2 powierzchni użytkowej. Opracowana dokumentacja będzie podstawą do ubiegania się 
o środki finansowe na realizację zadania. 

Monika Leśniewska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 
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Bezpieczna Rodzina – edycja nr 2
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń od 20 kwietnia 2022r. do 31 października 2022r. 

realizowało projekt grantowy pt. „Bezpieczna Rodzina – edycja nr 2”. 
Grant skierowany był do mieszkańców Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 

osób, które wzięły udział w szeregu warsztatów z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowad-
zonych przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i 
umiejętności u uczestników projektu wzrósł poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli 
również udział w wyjazdowym szkoleniu w jednostce straży pożarnej oraz w wycieczce integra-
cyjnej do parku wodnego. W ramach projektu odbył się również „Dzień rodziny” z okazji dnia 
dziecka oraz rajdy rowerowe. 

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluc-
zeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja, edukacja, zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i świadomości na temat zagrożeń. Ponad to u osób z otoczenia nastąpił wzrost 
wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 675,20 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europe-
jskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w 
kwocie 50 000,00 zł (95 %), wkład własny wynosi 2 675,20 zł (5 %).

Dodatek elektryczny w wysokości 1500 
złotych w ramach Tarczy Solidarnościowej

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców en-
ergii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przedłożony 
przez ministra klimatu i środowiska. Oznacza to, że wprowadzony zostanie nowy dodatek elek-
tryczny w wysokości do 1500 złotych. 

Pieniądze będą przyznawane w ramach nowego projektu nazywanego Tarczą 
Solidarnościową. Nowy dodatek do prądu ma funkcjonować na takich samych zasadach, jak do-
datki dla osób, które ogrzewają domy pelletem, olejem opałowym, drewnem czy węglem. Nowy 
dodatek do energii elektrycznej jest skierowany do gospodarstw domowych, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Innymi słowy dla osób, które ogrzewają domy 
prądem. Pomysł wprowadzenia dodatkowego dofinansowania wynika z tego, że rząd ogłosił 
niższe stawki za energię elektryczną dla osób, które będą zużywały mniej niż 2000 KWh roc-
znie lub zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10 proc. Z wprowadzonej obniżki nie mogłyby 
skorzystać osoby, które ogrzewają domy energią elektryczną, ponieważ w ich przypadku zużycie 
jest większe niż wprowadzony limit uprawniający do zniżki. W związku z tym rządzący zdecy-
dowali się na wprowadzenie kolejnego dodatku. 

Z projektu ustawy przyjętej przez rząd wynika, że  dodatek elektryczny będzie przeznac-
zony dla  gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w 
tym wykorzystują pompy ciepła.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja 
CEEB). O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszka-
nia, podobnie jak w przypadku pozostałych dodatków. Wysokość dodatku elektrycznego będzie 
wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, 
zostanie on podwyższony do 1500 zł.  

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.
Wynika to z art. 26 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym. Przepis wprowadza takie zasady:  
„W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym 

jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Choceniu w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. ( osoba odpowied-
zialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00.  Wnioski o wypłatę dodatku elektryc-
znego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu  po-
zostawi bez rozpoznania. Wypłata dodatku do prądu do pompy ciepła, bojlera, pieca  zostanie 
wypłacona w terminie do 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku elektrycznego można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu ( tel. 533 799 817).

Anna Bilęda

Pożegnanie lata 
w Choceniu

Dnia 1 października 2022 r. Choceńskie 
Centrum Kultury-Biblioteka zorganizowało 
wydarzenie „Pożegnanie lata”, którego 
gościem był kabaret Czwarta Fala w skład 
którego wchodzą charyzmatyczni Damian 
Lebieda i Mateusz Lewkowicz.

Mieszkańcy gminy mogli odstresować się 
przy świetnie przygotowanych skeczach i ut-
worach muzycznych. Publiczność zgromad-
zona w Centrum Kultury nagrodziła kabaret 
gromkimi brawami, Patronat nad organizacją 
imprezy objął Starostwa Włocławski Roman 
Gołębiewski oraz Wójt Gminy Choceń Roman 
Nowakowski.

Kamil Klejba
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Aktywny senior-zdrowy senior – edycja nr 2
Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu od 20 kwietnia 2022r. do 31 października 2022r. 

realizowała projekt grantowy pt. „Aktywny senior-zdrowy senior – edycja nr 2”. 
Grant skierowany był do mieszkańców Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 

osób, które wzięły udział w szeregu warsztatów z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowad-
zonych przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i 
umiejętności u uczestników projektu wzrósł poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli 
również udział w wyjazdowym szkoleniu w jednostce straży pożarnej oraz w wycieczce integra-
cyjnej do parku wodnego. W ramach projektu odbył się również turniej piłki plażowej, pokazy 
ratownictwa na wodzie oraz marsz nordic walking i sprzątanie lokalnej ścieżki przyrody. 

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluc-
zeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja, edukacja, zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i świadomości na 
temat zagrożeń. Ponad to u osób z 
otoczenia nastąpił wzrost wiedzy lub 
umiejętności w zakresie wspierania 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 
718,68 zł. Projekt jest dofinansow-
ywany z Funduszy Europejskich w 
ramach grantu ze Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 zł (95 
%), wkład własny wynosi 2  718,68 zł 
(5 %).

Drogownictwo - podsumowanie 
wykonanych zadań

1.Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od km 0+000 do km 0+693 Wilkowice-Cz-
erniewice 

Zadanie zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie, w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość  wykonanych robót to 598  448,15 zł. Roboty 
ukończone w terminie. Kwota dofinansowania wyniosła 261 569,00 zł. 

2. Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie: remontu  drogi gm.  nr 190735C 
Szczytno - Ługowiska od km 0+000 do km 2+687 w miejscowości Szczytno i Ługowiska, 
remontu drogi gminnej nr 190714C Śmiłowice- Borzymowice od km 3+888 do km 6+148 
w miejscowości  Siewiersk i Borzymowice, remontu drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice 
– Nowa Wola od km 0+000 do km 2+285 w miejscowości Śmiłowice i Wola Nakonowska.

W sumie zmodernizowanych zostało 7,232 km dróg o łącznej wartości 4 450 732,31 zł. Zadanie 
dofinansowane zostało środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
3  482  443,98 zł. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. 
Włocławek. 

3. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ul. Sikorskiego 
w Choceniu km 0+862 

Zadanie dofinansowane w kwocie 32 032,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych. Wykonawcą prac była Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana. 

4. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu.
Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmowała 

przebudowę istniejącego szlaku pieszego z Chocenia do Ząbina wraz zagospodarowaniem el-
ementów zieleni, małej infrastruktury i wolnostojącego oświetlenia solarno-hybrydowego. Prace 
prowadzone na odcinku o dł. 836 mb. Wykonawcą robót  było Włocławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi

Krzysztof Wojtalik

Przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego
Gmina Choceń przeprowadziła postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia gmin-

nego. Postepowanie podzielone było na 3 części i każda dotyczyła innego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej. Pierwsza część dotyczyła ubezpieczenia majątku gminy, sprzętu elektronic-
znego, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW. Umowę podpisano z firmą SALTUS Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie. Składka trzyletnia za powyższe ubezpieczenie 
wyniosła 233 550,00 zł. Druga część postępowania dotyczyła ubezpieczenia OC pojazdów 
mechanicznych oraz NNW kierowców i pasażerów pojazdów należących do Gminy Choceń. 
Trzyletnia umowa ochrony ubezpieczeniowej opiewała na kwotę 46 012,50 zł i została podpisana 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Kujawsko-Pomorskie Biuro Region-
alne z Włocławka. Trzecia i ostatnia część postępowania dotyczyła ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Umowę trzyletnią o wartości 
15 990,00 zł podpisano z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie. 

Sylwia Krajewska

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.
W związku z pojawiającymi informacjami medialnymi odnośnie walk w rejonie Zaporoskiej 

Elektrowni Atomowej do Gminy Choceń trafiły tabletki jodku potasu. MSWiA podkreśla, że w 
tej chwili nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym, a sytuacja jest na bieżąco monitor-
owana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpi wyżej wymieniona sytuacja zagrożenia. Pragniemy 
podkreślić, że my jako Gmina jesteśmy przygotowani na rożne scenariusze z tym związane. 
Dlatego też opracowany został plan powiadamiania oraz dystrybucji jodku potasu na wypadek 
skażenia. Wdrożyliśmy automatyczny system dzwoniący do mieszkańców znajdujących się w 
bazie powiadomień SMS. Jeżeli ktoś nie dopisał swojego telefonu, można to zrobić przez stronę 
internetową www.chocen.pl (na samym dole strony) lub na e-mail: szymon.belkowski@chocen.
pl w treści podając Imię i Nazwisko, rodzaj powiadomień oraz numer telefonu, którego jesteśmy 
właścicielem. System automatu dzwoniącego jest rozwiązaniem nowoczesnym i pozwala na 
wykonywanie połączeń o dowolnej porze dnia i nocy. Numer telefonu z którego będzie realizow-
ane połączenie to 665 770 907. Dodatkowo w razie konieczności uruchamiane będą również 
tradycyjne sygnały alarmowe np. przy wykorzystaniu syren OSP. 

W gminie Choceń punktami są wszystkie jednostki OSP (wszystkie grupy ryzyka) oraz 3 ośrodki 
zdrowia, które zajmą się wydawaniem tabletek dzieciom w wieku 0-3 lat pod nadzorem lekarza.

Jeżeli dojdzie do sytuacji skażenia punkty dystrybucyjne zostaną uruchomione w trybie natych-
miastowym bez względu na 
porę dnia / nocy. Pragnę prosić 
Państwa, by w miarę możliwości 
kierować się do najbliższych 
terenowo jednostek OSP 
dla poszczególnych sołectw 
(szczegóły na plakacie), tak by 
nie powstawały duże kolejki pod 
jednym punktem. Zalecany czas 
na przyjęcie tabletki to ok. 6-8 
godzin.

UWAGA!
Obecnie tabletki nie są 

dostępne w tych punktach. Gmi-
na posiada ponadwymiarową 
liczbę tabletek, więc na pewno 
na czas i dla każdego wystarczy. 
Przyjęcie tabletek jest dobrow-
olne. Ulotki będą rozdawane 
każdej osobie po uruchomieniu 
procedury dystrybucji tabletek. 

Prosimy Państwa o:
- zachowanie spokoju wśród 

najbliższych,
- zachowanie najbliższego 

punktu dystrybucji w pamięci.
Szymon Bełkowski

Przetarg na budowę dróg na osiedlu 
domków jednorodzinnych w Choceniu

Jeszcze w rym roku planujemy ogłosić postępowanie przetar-
gowe pn Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzin-
nych w Choceniu. Inwestycja obejmuje swoim zakresem 
budowę 11 odcinków dróg (ul. Łąkowa, Wiosenna, Błękitna, 
Różana, Jodłowa, Jaśminowa, Akacjowa, Olszowa, Klonowa, 
Dębowa,  Cisowa) o łącznej długości 2,951 km wraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Roboty obejmować będą wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z 
wpustami w ulicach Jaśminowej, Łąkowej i Akacjowej oraz  sieci wodno-sanitarnej na wszystkich 
ulicach. Realizowane będą prace związane z wykonaniem na wszystkich drogach nowych kon-
strukcji podbudowy i nawierzchni. Wszystkie działki skomunikowane zostaną z drogami poprzez 
zjazdy na pozostałe grunty. W celu konserwacji sieci oraz do celów przeciwpożarowych na uli-
cach zamontowane zostaną 2 hydranty. 

Realizacja zadania planowana jest na 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach 
Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Hanna Piastowska



10 WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Młodzi piłkarze
Młodzieżowi piłkarze GTS Unia Choceń w sezonie 2022/2023 trenują w podziale na 5 grup 

wiekowych Żaczki oraz Skrzaty to dzieci z klas 1-3, które trenują 2 razy w tygodniu od wiosny 
2022, pod okiem trenera Konrada Sierakowskiego. Zostawiają całe serce na treningach, a przy 
tym dobrze się bawiąc. W tym sezonie barwy GTS „Unia” Choceń  w lidze reprezentuje drużyna 
młodzika grająca w III lidze okręgowej Włocławek oraz Juniora młodszego grający w II lidze wo-
jewódzkiej. We wrześniu cykl turniejów Od pasji do futbolu rozpoczął także zespół orlika. 

Najwcześniej bo już 21 sierpnia zespół młodzika rozgrał pierwszy mecz ligowy z Tłuchovią 
Tłuchowo przegrywając po bardzo wyrównanym meczu 1-2(0-1). Bramkę w tym meczu strzelił 
Marcel Jakubowski najmłodszy zawodnik w drużynie. Kolejnym przeciwnikiem podopiecznych 
Konrada Sierakowskiego miało być LTP Lubanie jednak drużyna powiadamiając wcześniej nie 
przyjechała na mecz z powodu braku transportu za co został przyznany walkower dla naszej 
drużyny. Następnym przeciwnikiem była drużyna GKS Fabianki z którą nasz zespół przegrał 
1-3(0-1). W  meczu na boisku w Bądkowie Unia odnosi zwycięstwo nad miejscowym Pias-
tem 1-0(0-0). Przepiękną bramkę z rzutu rożnego zdobywa Marcel Sulikowski. Mecz bardzo 
wyrównany i mimo okrojonego składu bardzo dobra gra w obronie i walka w strugach deszczu 
dały upragnione zwycięstwo. Po zwycięstwie nad Piastem przyszły dwie gorzkie porażki z na-
jsilniejszymi drużyna w lidze. Najpierw 1-7 z Wichrem a potem 10-0 z Łokietkiem. W zaległym 
meczu po bramce Gracjana Frydrycha młodzicy pokonali radziejowski Start na wyjeździe. Runda 
rewanżowa rozpoczęła się od porażki w Tłuchowie. W kolejnym meczu po ciężkim boju młodzicy 
ulegli zespołowi Startu. Strzelcami bramek Bartek Wojciechowski i Filip Górski. O porażce 
zadecydowały indywidualne błędy zawodników. W meczu z LTP zawodnicy pokazali charakter 
wyszarpując zwycięstwo w ostatnich 4 minutach meczu. Zwycięstwo zapewnił Sebastian Siera-
kowski, wcześniej bramki wyrównujące zdobył  Marcel Sulikowski i Stanisław Seklecki. W kole-
jnym meczu Piast rewanżuje się za porażkę w Bądkowie bramkę honorową zdobywa Gracjan 
Frydrych. Niestety znów błędy zadecydowały o przegranym spotkaniu. W kolejnym spotkaniu 
zawodnicy sprawili miłą niespodziankę wygrywając na wyjeździe z GKS Fabianki po dwóch fan-
tastycznych bramkach Stasia Sekleckiego. Do Wielgiego zawodnicy pojechali w osłabionym 
składzie i w pierwszej połowie zagrali bardzo doby mecz przegrywając 2-0. Niestety po  przerwie 
opadli z sił czego efektem było 7 straconych goli. Jednak największą sensacje zawodnicy Unii 
zrobili na koniec runy jako jedyni w cały sezonie uwijając punkty liderującemu Łokietkowi i będąc 
o krok od wygranej. Młodzicy Unii zajmują dobre 5 miejsce, a po ostatnich meczach można z 
optymizmem spojrzeć na rundę wiosenną.

We wrześniu pod okiem trenera Marka Malinowskiego do gry przystąpili także juniorzy 
przegrywając w 1 meczu na wyjeździe ze Skrwą Skrwilno 4-3(2-1). Mecz wyrównany jednak 
gospodarze okazali się skuteczniejsi i popełnili mniej błędów w obronie. W drugim spotkaniu 
juniorzy zmierzyli się  z WAP Włocławek. Po zaciętym meczu gdzie bramkę na 1-0 z wolnego 
strzelił T. Kwiatkowski goście wyrównali na 2-1 strzelił K. Glonek ale zespół WAP Włocławek 
znów zdołał doprowadzić do remisu. Jednak Tymek strzela decydującą bramkę i Unia wygrywa 
to spotkanie wynikiem 3-2. Niestety 3 następne spotkania zakończyły się wysokimi porażkami, i 
o  ile z Liderem można było się spodziewać to z Kruszynem zdecydowały fenomenalne bramki 
przyjezdnych i błędy w obronie. Na osłodę zdobywamy 3 bramki, ale przegrywamy kolejne spot-
kanie. Mecz ze Skrwą przebiegał pod dyktando gości i odzwierciedla możliwości naszej młodej 
drużyny. Kolejny mecz z WAP Włocławek kończy się sukcesem ale kolejne dwa mecze z Liderem 
i Kruszynem pokazują, że nasza młoda drużyna musi nabrać doświadczenia, aby walczyć z 
przeciwnikami, którym tego doświadczenia nie brakuje. 4 miejsce odzwierciedla problemy, które 
ten zespół miał od samego początku ligi i oby ich nie miał w rundzie wiosennej

Zespół orlika uczestniczył w cyklu turniejów, w których same wyniki nie były zapisywane. Ry-
walami naszego zespołu był Młoda Włocławianka Dwunastka Włocławek Orlęta Aleksandrów 
Kujawski i Jedynka Aleksandrów Kujawski. Nieoficjalnie drużyna Unii 2 razy zdobyła 1 miejsce 
w rundzie rewanżowej 2 razy drugie i 2 razy 3 miejsce. Najlepszym zawodnikiem był Marcel Su-
likowski strzelec prawie wszystkich bramek dla naszego zespołu. 

Przetarg na modernizację kotłowni 
dla budynków wielorodzinnych 
w miejscowościach Borzymie i Choceń 

 W I kwartale 2023 r. ogłosimy postępowanie przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy dla zadania „Modernizacja kotłowni dla bud-
ynków wielorodzinnych 

w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności 
energetycznej budynków”. Przedmiotowa inwestycja realizowana 
będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 
trzecia – PGR z dofinasowaniem wynoszącym 1.446.480,00 zł. Zaplanowaliśmy termin wykona-
nia ww. inwestycji do 30.09.2023 r.  

W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie następujących prac:
- wymiana istniejących kotłów miałowych na olejowe z naczyniem w zbiorczym zamkniętym;
- wymiana instalacji technologicznej w kotłowniach;
- wymiana pomp obiegowych oraz armatury;
- wykonanie nowej izolacji termicznej;
- wymiana sterowania i układu automatyki; 
- wymiana istniejących wkładów kominowych; 
- montaż zbiorników olejowych dwupłaszczowych; 
- remont pomieszczeń kotłowni i składu oleju.

Kamil Klejba

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu Czyste Powietrze

Urząd Gminy w Choceniu prowadzi Punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu Czyste Powietrze. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu. 
Obsługiwany przez Panią Sylwię Krajewską oraz Panią Wiktorię Pawłowską. 
W ramach punktu realizowane są bezpłatnie następujące działania:

• Udzielanie informacji dotyczących Programu.
• Pomoc w przygotowaniu wniosku z Beneficjentami.
• Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.
• Przekazywanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW w Toruniu.
• Pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami.
Celem działania punktu jest pomoc mieszkańcom Gminy Choceń w uzyskaniu dofinansow-

ania z Programu Czyste Powietrze.
Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w punkcie konsultacyjno-informacyjnym 

obsługi Programu „Czyste Powietrze”:
• Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.
• Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, informacja o współmałżonku: imię 

i nazwisko, PESEL.
• Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
• Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres, PESEL
• Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
• Adres budynku jednorodzinnego, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.
• Numer księgi wieczystej i nr działki ewidencyjnej dla budynku jednorodzinnego.
• Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
• Powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m2.
• W przypadku ocieplenia przegród budowlanych - powierzchnia przegród budowlanych 

zewnętrznych (ściany z wyłączeniem wnęk okiennych), powierzchnia przegród budowlanych 
wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w m2.

• W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - powierzchnia okien i drzwi w m2.
• Jeżeli w budynku jednorodzinnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy określić 

procent powierzchni budynku przeznaczonej na działalność. Jeżeli na działalność przeznac-
zono powyżej 30% powierzchni budynku, to nie można wnioskować o dotację.

• Dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gosp-
odarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinan-
sowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w rezultacie 
do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Choceń.

Zapraszamy do korzystania z pomocy! 

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.torun.pl

www.chocen.pl

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 167 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 99 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 246 401 zł
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Sukces na turnieju w Warszawie
W weekend 18-20 listopada Chłopcy z sekcji piłki ręcznej brali udział w Ogólnopolskim Turnie-

ju Piłki Ręcznej "Łączy nas niepodległa" w Warszawie. Aż 50 drużyn i około 700 zawodników 
rywalizowało na pięciu obiektach sportowych. Szczypiorniści zapewnione mieli zakwaterow-
anie w hotelu oraz wyżywienie, a to wszystko za sprawą dofinansowania organizatorów. Było 
to nie lada wydarzenia dla młodych sportowców.  Ostatecznie drużyna zajęła IV miejsce. Jest 
to ogromny sukces młodych piłkarzy ręcznych gdyż w ich grupie wiekowej było 12 drużyn i 
wszystkie z dużych miast takich jak np. Warszawa, Ruda Ślaska, Biłgoraj, Szczecin czy Białystok. 
Drużyna zagrała pod okiem trenera Radosława Chełminiaka, którego wspierał Edward Deresze-
wski. Ogromne brawa i gratulacje dla zawodników i trenerów.

Szczypiorniści GTS Unia Choceń w sezonie 2022/2023 trenują w podziale na trzy grupy wie-
kowe. Dwie z nich to męskie drużyny - Chłopcy w roczniku 2010 i młodsi oraz rocznik 2007 i młodsi. 
Trzecią z grup jest pierwsza w historii klubu sekcja dziewcząt, której powstanie zainicjowały same 
zawodniczki na początku 2022 roku. 

Chłopcy z młodszej grupy biorą udział w rozgrywkach w ramach KPWZPR. W trakcie 
przygotowań do sezonu wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju w Brodnicy gdzie na 8 zespołów 
zajęli  4 miejsce. W kolejnym turnieju przygotowawczym, tym razem pod Warszawą, zajęli 2 
miejsce. Był to szczególny turniej gdyż każdy zawodnik oprócz bramkarzy rzucił przynajmniej 
jedną bramkę. 

Drużyna rozegrała już pierwszy turniej ligi wojewódzkiej chłopców 2010r. i młodszych, który 
poszedł im fenomenalnie. W pierwszym meczu spotkali się z obrońcami tytułu, mistrzem wojew-
ództwa MKS Grudziądz i  po bardzo emocjonującej końcówce wygrali 12:11(5:5), drugi mecz 
zagrali z gospodarzem MKS Grudziądz II 16:6. Trzeci mecz z MKS Brodnica był bardzo nerwowy, 
gdyż przegrywając pierwszą połowę 6:3, na dwie minuty przed końcem zawodnicy doprowadzili 
do remisu, aby finalnie zakończyć mecz zwycięstwem 10:8. Ostatni mecz turnieju wygrali z Ju-
nakiem Włocławek 12:4. Tym samym ten turniej zakończyli z kompletem zwycięstw. Trenerem 
drużyny jest Radosław Chełminiak. 

Drużyna dziewcząt od kilku miesięcy intensywnie trenuje dwa razy w tygodniu oddając 
cale serce na treningach jak i na meczach. W skład zespołu wchodzą dziewczęta z różnych 
okolicznych miejscowości, nawet z poza gminy. Od tego sezonu piłkarki zadebiutowały w lidze 
młodziczek województwa kujawsko-pomorskiego.  We wrześniu, w okresie przygotowawczym 
dziewczęta wzięły udział w  Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodziczek 2008 Brodnica Cup. 
Trenerem drużyny jest Edward Dereszewski. 

Najstarsza sekcja chłopców z roczników 2007 i młodszych trenuje również pod okiem Ed-
warda Dereszewskiego. Swoją pracę opierają głównie na intensywnych treningach i meczach 
sparingowych.

Zestawienie wyników 
Drużyna Seniorska Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia” Choceń w listopadzie zakończyła 

rundę jesienną w ramach A klasy KPZPN. Po bardzo dobrych rozgrywkach pod okiem trenera Marka 
Malinowskiego zajmują wysokie 4 miejsce w tabeli.

Drużyna zanotowała 7 zwycięstw : 
• 14.08.2022r. - GTS „Unia” Choceń  - Victoria Smólnik 3:2 (bramki: P. Olach, K. Sroka, A. Dankows-

ki)
• 21.08.2022r. Piast Bądkowo - GTS „Unia” Choceń   0:4 (bramki: A. Dankowski x 3, bramka 

samobójcza)
• 27.08.2022r. - GTS „Unia” Choceń   - MGKS Lubraniec 5:2 (bramki: A. Dankowski x 3, D. Rumiński, 

T. Kwiatkowski)
• 10.09.2022r. - Grot Kowalki - GTS „Unia” Choceń 0:1 (bramki: M. Dziedzic-Kamiński)
• 17.09.2022r. - GTS „Unia” Choceń  - Skrwa Skrwilno 3:2 (bramki: M. Malinowski, J. Szewczyk, P. 

Olach)
• 30.10.2022r. - GTS „Unia” Choceń   - Wicher Wielgie 7:0 (bramki: M. Malinowski x 4, P. Olach x 3)
• 05.11.2022r. -  Mień Lipno - GTS „Unia” Choceń 0:1 (bramki: T. Kwiatkowski)

2 remisy: 
• 03.09.2022r. - GTS „Unia” Choceń    - Tłuchowia II Tłuchowo 1:1 (bramki: J. Szewczyk)
• 15.10.2022r. - Unia - Wiślanin Bobrowniki 2:2 (bramki: K. Sroka, H. Żychliński)

oraz 3 porażki: 
• 24.09.2022r. - GKS Fabianki - GTS „Unia” Choceń    1:0
• 01.10.2022r. - GTS „Unia” Choceń    - Orzeł Służewo 1:4 (bramki: P. Olach)
• 09.10.2022r. - Zjednoczeni Piotrków Kujawski - Unia 6:2 (Bramki: M. Malinowski x 2)

Zespół rozegrał także dwa spotkania w ramach Pucharu Polski :
• 31.08.2022r. - GTS „Unia” Choceń    - Skrwa Skrwilno 5:1 (A. Dankowski x 2, M. Dziedzic-Kamiński, 

K. Sroka, P. Piasecki)
• 14.08.2022r. - GTS „Unia” Choceń    - Zdrój Ciechocinek 1:5 (H. Żychliński)
Po pierwszej połowie sezonu najlepszymi strzelcami w drużynie seniorskiej okazał się Adam 

Dankowski (7 bramek), który ze względu na kontuzje rozegrał tylko 3 spotkania oraz Mateusz Ma-
linowski ( 7 bramek). 

Runda jesienna obecnego sezonu różniła się od tych w poprzednich latach, a to za sprawą 
fanklubu, który co tydzień zagrzewał drużynę do walki. Słychać było bęben i przyśpiewki, kibice pr-
zygotowywali banery oraz czarno-żółto-niebieską oprawę. Zarząd GTS Unia Choceń zakupił szaliki 
klubowe oraz flagę, które przekazał dla klubu kibica. Dziękujemy w imieniu zawodników i działaczy 
klubu wszystkim kibicom za wsparcie, za obecność i doping. Jesteście 12 zawodnikiem na boisku. 

Podziękowania kierujemy również dla firm Synthos Agro ,PH Rafchem - środki ochrony roślin oraz 
JR Zielińscy Radca Prawny Włocławek za przekazanie nowego kompletu strojów oraz piłek trenin-
gowych. Dziękujemy również strażakom z OSP Choceń oraz policjantom z posterunku w Choceniu 
za zabezpieczenie każdego meczu, a także pracownikom GOSiR za przygotowanie boiska i obiektu.

Wymiana rur cementowo-azbestowych 
w Śmiłowicach, Skibicach i Szatkach

W najbliższych dniach zakończy się realizacja inwestycji pn.: 
„Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń pop-
rzez wymianę rur cementowo azbestowych” polegającej na 
wymianie rur cementowo-azbestowych na rury PVC i przyłączy 
wodociągowych na rury PE w Śmiłowicach, Szatkach i Skibi-
cach. Wykonawcą zadania była firma KENEZ sp. z o.o. z 
Włocławka. W ramach zadania Wykonawca przekazał także 
Gminie Choceń agregat prądotwórczy mobilny o mocy 65 kW. Zadanie było dofinansowane w 
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Dawid Dalmann
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„Laboratoria 
Przyszłości”– zajęcia 
w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Choceniu

W roku szkolnym 2022/23 oficjalnie rozpoczęliśmy 
realizację Rządowego Programu „Laboratoria 
Przyszłości”.

Dzięki pomocom zakupionym w programie uc-
zniowie Szkoły Pod-
stawowej w Cho-
ceniu zdobywają 
nowe wiadomości i 
umiejętności. Również 
dzięki sprzętowi pozys-
kanemu w ramach 
programu "Laborato-
ria Przyszłości" nauka 
stała się przyjemnie-
jsza  i bardziej atrak-
cyjna dla uczniów.

Dzień Kropki, to 
dzień odkrywania 
talentów. W tym dniu na plastyce klasy Va i Vb 
zaprogramowały ozoboty, które pokonywały trasy 
odkrywając tajemnicze talenty uczniów.

Na matematyce uczniowie klasy VII doskonalili 
obliczenia na magnetycznych ułamkach.

Udało nam się również poznać tajemnice drukarki 
3D. A na technice w klasach IV poznając przepisy 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, uc-
zniowie zamienili matę do kodowania w przejście dla 
pieszych. Lekcje chemii w klasie siódmej i ósmych to 
prawdziwe wirtualne laboratoria. Uczniowie uczyli się 
rozdzielania mieszanin jednorodnych.

Klasy IVa i IVb podczas lekcji muzyki utrwalały na-
zwy i brzmienie dźwięków gamy C-dur. W pracy dziel-
nie pomagał im GeniBot.

W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Muzyki. Z okazji tego święta w SP Choceń odbył 
się Przegląd Muzycznych Talentów. Dużym zaskoc-
zeniem dla uczestników przeglądu, były nagrody wy-
drukowane na drukarce 3D – Klucz Wiolinowy, który 
służy jako podstawka pod telefon.

Uczniowie klasy VIb podczas lekcji matematyki pra-
cowali z  sześcianami Cubo.  Zadania,  które wykony-
wali uczniowie polegały na odwzorowaniu przestrzen-
nej konstrukcji za pomocą sześcianów.  Uczniowie 
doskonalili koncentrację i umiejętność planowania.

Na lekcjach plastyki, uczniowie klasy VIa i VIb uc-
zyli się jak uchwycić światłocień w pracy plastyc-
znej. Dzięki profesjonalnemu oświetleniu Mitoya, zde-
cydowanie łatwiej było wykonać rysunki.

Październik to również czas, kiedy obchodzony 
jest Code Week. W szkole dzięki programowi Labo-
ratoria Przyszłości, uczniowie mogli w pełni wykonać 
zadania z kodowania.  https://www.youtube.com/
watch?v=PrbdcOGHyTo

Klasa IIIb na zajęciach informatyki rozwijała 
umiejętność pracy zespołowej oraz orientacji 
przestrzennej. Dzięki programowaniu robota GeniBot 
przy pomocy kart do kodowania uczniowie doskon-
alili odczytywanie godzin na zegarze elektronicznym 
i wskazówkowym.

Podczas zajęć informatyki uczniowie próbują 
swoich sił w projektowaniu wydruków 3D. Na początek 
powstają breloki do kluczy – do każdej sali w szkole.

Warto dodać, że wszystkie zdjęcia podczas 
uroczystości szkolnych wykonywane są aparatem, 
który również pozyskaliśmy w ramach programu Lab-
oratoria Przyszłości.

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edu-
page.org/news/?gtnid=2221#photos:album:1517

Link do obejrzenia relacji z realizacji Programu 
„Laboratoria przyszłości” – wrzesień 2022 : https://
youtu.be/mKxFCdwQPkw

Katarzyna Kurkiewicz- Błaszczyk

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
GMINA CHOCEŃ na rok 2023 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu, podaje informację 
właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń 
OD 1 STyCZNIA 2023 ROKU. 

ODBIóR ODPADóW ZMIESZANyCH, BIODEGRADOWAlNyCH I SEGREGOWANyCH  W MIEJSCOWOŚCIACH:
Rejon I: Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare, Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, 

Nowa Wola, Stefanowo
2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO 20 22 22 11,24 11,25 9,29

ODPADY SEGREGOWANE 11 6 3 3 5 5

Rejon II: Czerniewice
2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO 18 20 20 12,25 12,26 12,30

ODPADY SEGREGOWANE 12 8 6 4 8 6

Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice, Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, 
Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO 23 23 23 13,26 15,29 13,27

ODPADY SEGREGOWANE 13 9 7 5 9 7

Rejon IV: Choceń
2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO 24 24 27 14,27 10,30 14,28

ODPADY SEGREGOWANE 16 10 9 6 12 16

Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
2022 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO 9 17 28 17,28 17,31 15,26

ODPADY SEGREGOWANE 17 13 10 13 19 19

POPIOŁy
Choceń

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 10,31 15,28 13,30 11,25 22

Czerniewice

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 10,31 15,28 13,30 12,26 22

Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare, Stefanowo

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 25 17 14 6 22

Księża Kępka, Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, 

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 25 17 14 6 22

Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 26 20 15 18 23

Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 26 20 15 18 23

Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin

2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ

POPIOŁY 27 21 16 19 23

Wykonawca zgromadzone odpady komunalne w dniu wywozu będzie odbierał sprzed posesji. 
W przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej,  odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej.

Pojemnik oraz worki należy ustawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Odpady będą odbierane w godzinach: 7:00 – 20:00, przy czym pojemnik należy wystawić w dniu wywozu o 7:00.
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Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
brali udział w zajęciach w ramach 
projektu „Hooop Spoort”

Hooop Spoort to projekt edukacyjno-sportowy, którego uczestnikami są dzieci ze szkół pod-
stawowych klas IV-VI . Wiodącym celem projektu jest promocja aktywności ruchowej przy wykor-
zystaniu form lekkoatletycznych. Zajęcia odbywają się w halach sportowych lub na innych obiek-
tach sportowych.

Wyróżnikiem projektu 
jest aspekt historyczny 
przybliżający najwybitnie-
jsze postacie lekkiej atletyki 
oraz prezentacja materiałów 
z największych światowych 
imprez lekkoatletycznych.

Podczas wydarzenia dzie-
ci spotykają się z obecnymi 
gwiazdami lekkiej atletyki, 
które podczas warsztatów 
przedstawiają dzieciom 
najważniejsze osiągnięcia 
największych polskich lek-
koatletów, jak i własne.

Dnia 25.10.2022 r. w Cho-
ceniu gościliśmy między in-
nymi SEBASTIANA CHMARĘ – halowego mistrza świata w 7-boju (1998) i mistrza Europy (1998) 
w tej konkurencji, olimpijczyka z Atlanty (1996), dziennikarza sportowego TVP Sport; oraz PAWŁA 
JANUSZEWSKIEGO – lekkoatletę, specjalistę w biegu na 400m przez płotki i mistrza Europy w 
tej dyscyplinie (1998).

Wydarzenie składało się z dwóch części przy współudziale obecnych gwiazd sportu:
1. Część edukacyjna:
– najważniejsze wydarzenia ze świata lekkiej atletyki
– filmy i prezentacje z największych imprez lekkoatletycznych
– warsztaty żywieniowe
– konkursy wiedzy o lekkiej atletyce
2. Część sportowa:
Imprezy rozpoczęła się od zapalenia znicza olimpijskiego, w dodatku pochodnią, którą za-

palany był znicz podczas Igrzysk w Atenach w 2004 roku!
Każde dziecko biorące udział w wydarzeniu otrzymało owoc, dyplom, koszulkę oraz pamiątkowy 

medal. Najlepsza szkoła, a w tym wypadku była to żadna inna, jak NASZ CHOCEŃSKI KORC-
ZAK, wręczano statuetkę. 

Wydarzenie przygotowywane jest z ramienia Fundacji „Klub Polskiej Lekkiej Atletyki” (www.
klub-pla.pl).

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2221#photos:alb
um:1516

Udział uczniów Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Choceniu w kampanii 
społecznej pod hasłem – „Ja nie 
widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Odpowiadając na apel uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgo-
szczy, Szkolne Koło Wolontariusza postanowiło zaangażować się w kampanię społeczną pod 
hasłem: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Celem kampanii jest kształtowanie postaw opar-
tych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niewidzących oraz zwiększenie ich integracji 
ze środowiskiem społecznym.

Pierwszego dnia kampanii wszyscy uc-
zniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu zostali zapoznani z 
krótką historią białej laski. Tego dnia dzieci 
mogły także spróbować zrozumieć osoby 
niewidzące i słabowidzące, uczestnicząc 
w doświadczeniu z  zawiązanymi oc-
zami. Zadanie polegało na rozpozna-
niu po dotyku przedmiotów. Zaś na 
zakończenie akcji odbyło się spotkanie 
z panem Wiesławem, który należy do 
Polskiego Związku Niewidomych. Nasz 
gość opowiedział o swoim życiu, udzielił kilku cennych porad i odpowiedział na nurtujące dzieci 
pytania. Dzięki temu uczniowie przekonali się, iż nie trzeba się bać spotkań z osobami, które 
nie widzą i w swoim dalszym życiu będą bardziej otwarci na zawieranie relacji z osobami z 
dysfunkcją wzroku.  

W ramach kampanii powstała także gazetka, na której znalazły się informacje na temat 
Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz problemów osób niewidzących lub słabowidzących. 
Poza tym uczniowie napisali listy do Adama z  Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy i wykonali prace 
pod hasłem „ZNANE I LUBIANE DYSCYPLINY SPORTOWE.”

Monika Klimczak

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu

26 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się 
uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie 
tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i wychowawców.

Po powitaniu zaproszonych gości pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. 
Wykazali się wiedzą na temat naszej Ojczyzny, nauki szkolnej oraz zasad ruchu drogowego.

Bardzo ważnym i doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania  na sztandar 
szkoły. Aktu pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor. W tym momencie najmłodsi zostali 
włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. 
Na pamiątkę tego wydarzenia bohaterom dnia wręczono pamiątkowe dyplomy.

Oprócz gorących życzeń pierwszoklasiści otrzymali mnóstwo upominków od Pani Dyrek-
tor, zaproszonych gości, rodziców oraz koleżanek i kolegów z oddziałów przedszkolnych, klas 
drugich i trzecich.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz uczniowie klas pierwszych udali się na 
słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2229#photos:alb
um:1520

Apel z okazji Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choceniu

14 listopada  2022— to właśnie tego dnia w Szkole Podstawowej w Choceniu 
obchodziliśmy  Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Dlaczego to ważna data nie tylko w kalendarzu diabetyka czyli osoby chorującej na cukrzycę? To 
dzień urodzin odkrywcy insuliny, laureata Nagrody Nobla, doktora Frederica Bantinga.

Każdego roku o tej porze uwaga świata skupiona jest wokół tematu cukrzycy.
W wielu krajach organizowane są liczne wydarzenia i konferencje, podczas których zgłębia 

się wiedzę dotyczącą choroby. Mimo, że cukrzyca została uznana za chorobę cywilizacyjną, 
świadomość społeczna dotycząca jej przebiegu  jest niewielka. My również spotkaliśmy się dzi-
siaj licząc, że wspólnymi siłami uda nam się poszerzyć wiedzę na temat tej podstępnej choro-
by, rozpoznawania jej przyczyn, a przede wszystkim jej zapobiegania. Uczyliśmy się także, jak 

możemy pomóc w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia. 
Ochotnicy, za zgodą rodziców 
mieli możliwość zbadania poz-
iomu cukru we krwi.

Życząc sobie tego, co jest 
najcenniejszym darem – zd-
rowia, wzięliśmy udział we 
wspólnym tańcu „Fly”.

Organizatorem apelu była 
klasa VI a, której uczniem 
jest chłopiec chorujący na 
cukrzycę - Olek.

Wychowawczyni klasy 
VIa- W. Sikorska
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Akcja profilaktyczna 
zorganizowana przez 
uczniów SP Choceń 
w Światowym Dniu Rzucania 
Palenia Tytoniu

W związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu, obchodzo-
nym 17 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Choceniu  zorganizowali akcję profilaktyczną ,,WITAMINY ZAMIAST 
NIKOTYNY”. Chłopcy 
rozdawali wśród 
mieszkańców Chocenia 
owoce symbol witamin 
oraz ulotki informujące 
o szkodliwości pale-
nia tytoniu. Informację 
o zgubnym wpływie 
nikotyny na organ-
izm człowieka widniały 
również na wykonanych 
przez uczniów plaka-
tach. Organizatorzy akcji 
dziękują firmie SADCO 
Sp.z.o.o ze Śmiłowic za 
przekazanie owoców.

Galeria zdjęć pod 
linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2237#photos:alb
um:1531

M.Podgórska, W.Sikorska, B.Lewandowska, E.Stasiak

Zajęcia w ramach programu 
Edukacji Antytytoniowej 
,,CZYSTE POWIETRZE 
WOKÓŁ NAS" w Przedszkolu 
Samorządowym w Choceniu

W roku szkolnym 2022/23 w Przedszkolu Samorządowym w Choce-
niu realizowane są zajęcia z programu edukacji antytytoniowej ,,Czyste 
Powietrze Wokół Nas". Głównym założeniem programu jest ochrona dzie-
ci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z 
udziałem rodziców i opiekunów.

2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na 

celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego 
zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z 
palącymi.

4. Rozróżnianie w naszym otoczeniu dymów różnego pochodzenia i 
szkodliwego ich wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przyswajając wiadomości na 
temat szkodliwości dymu tytoniowego dla naszego zdrowia, wykonują 
prace plastyczne, śpiewają piosenki na temat jak dbać o zdrowie i 
środowisko przyrodnicze.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach 
„Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Pols-
ce”.

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej 
oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

Warto obejrzeć: https://www.youtube.com/
watch?v=1xtdsRmoveg&t=4s

Krystyna Pawlicka, Monika Dengusiak, Agnieszka Kazimierska

Uroczystości otwarcia sali sportowej w Śmiłowicach
5 listopada 2022 to bardzo ważny dzień dla społeczności 

Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, 
bowiem tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie wybu-
dowanej sali gimnastycznej. 

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu przez 
Ks. Krzysztofa Kujawę- Proboszcza Parafii św. Bartłomieja w 
Śmiłowicach.

Wszystkich zebranych powitała Pani Wioletta Krysztofor-
ska - Dyrektor Szkoły wyrażając radość z powstania nowego 
obiektu sportowego:

„Rozpoczyna się lepsza przyszłość dla uczniów naszej 
szkoły. Dotychczas takie obiekty oglądaliśmy z zazdrością ty-
lko w innych szkołach.

Nareszcie zostały stworzone takie warunki i takie miejsce, 
gdzie każde dziecko będzie swobodnie rozwijać się poprzez 
ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i uczest-
nictwo w zdrowej rywalizacji. 

Marzenia o sali gimnastycznej towarzyszyły kilku poko-
leniom uczniów, rodziców i nauczycieli śmiłowickiej szkoły. 
Jest to szczególny moment nie tylko w historii szkoły ale całej 
społeczności Śmiłowic.” 

Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu znamienitych 
gości: P. Anna Gembicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dr Joanna Borowiak -  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, P. Stanisław Pawlak- Poseł na Sejm II i III kadencji, 
P. Józef Łyczak – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, P. Aneta 
Jędrzejewska -  Członek Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego,  P. Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, P. Maria Mazurkiewicz 
- Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, P. Barbara Andrze-
jewska-  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy-
Delegatura we Włocławku, P. Roman Gołębiewski – Starosta 
Powiatu Włocławski. P. Roman Nowakowski - Wójt Gminy 
Choceń, P. Agnieszka Świątkowska-Zastępca Wójta Gminy 
Choceń, P. Józef Dąbrowski- Przewodniczący Rady Gminy 
Choceń, P. Józef Pawłowski-Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Choceń, dyrektorzy szkół i instytucji z Gminy Choceń, Radni 
Gminy oraz sołtysi. 

Wśród zacnych gości nie zabrakło również mistrzów spor-
tu: Fabiana Barańskiego –Mistrza Świata w wioślarstwie, P. 
Michała Nowakowskiego – koszykarza, zawodnika Anwilu 
Włocławek. 

  Na wypełnionej po brzegi sali zgromadziły się sztandary 
szkół i ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Choceń, 
uczniowie, nauczyciele, rodzicie, mieszkańcy Śmiłowic i pob-
liskich miejscowości.  

Wydarzenie uświetnił piękny i barwny program artystyc-
zny, w trakcie którego uczniowie zaprezentowali umiejętności 
sportowe i muzyczne. Oczom zebranych ukazała się bogini 
niosąca płomień, która przy dźwiękach hymnu zapaliła ol-

impijski znicz rozpoczynając igrzyska sportowe. Druga część 
występu uczniów nawiązywała do Powstania Warszawsk-
iego, gdyż  5 listopada społeczność szkoły obchodzi święto 
patronki szkoły Anny Wajcowicz - ,,Hanki Kołczanki”. Część 
artystyczną uroczystości przygotowały nauczycielki: P. Anna 
Kamińska i P. Jolanta Krynicka. 

Kolejnym punktem uroczystości była lekcja wf-u z mis-
trzem. Rozgrzewkę poprowadził P. Fabian Barański- Mistrza 
Świata w wioślarstwie, zaś zawodnik Klubu Koszykówki Anwili 
Włocławek- P. Michał Nowakowski uczył dzieci techniki rzutu 
do kosza. Nad całością czuwał Prezes Klubu Koszykówki An-
wil Włocławek-  P. Łukasz Pszczółkowski. 

Po występach  dzieci głos zabrał gospodarz uroczystości P. 
Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń dziękując wszyst-
kim, którzy przyczynili się do budowy sali. 

Kolejną część spotkania stanowiły przemówienia wielu 
zacnych gości, którzy gratulując wspaniałej inwestycji, ski-
erowali wiele ciepłych słów w stronę uczniów, życząc im wielu 
sukcesów sportowych. 

Kulminacyjnym momentem  uroczystości  było przecięcie 
wstęgi, którego dokonały władze rządowe, władze Gminy 
Choceń, przewodnicząca Rady Rodziców i Samorządu Uc-
zniowskiego. Przewodnicząca Rady Rodziców P. Ewa Wo-
jciechowska podziękowała za wybudowanie sali i  wręczyła  
wraz z dziećmi kwiaty Wójtowi Gminy Choceń –P. Romano-
wi Nowakowskiemu, Radzie Gminy Choceń, Posłance  
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- P. Joannie Borowiak, 
Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- P. Annie Gem-
bickiej, Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej- P. Józefowi 
Łyczakowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń-P. Józe-
fowi Dąbrowskiemu,  P. Zdzisławowi Zawackiemu -  Radnemu 
Gminy Choceń. Na pamiątkę nowo wybudowanego obiektu 
P. Wioletta Krysztoforska przekazała gościom aktualne zdjęcie 
szkoły wykonane przez  studio fotograficzne P. Kamili Jaracz. 

Zwieńczeniem całości były torty, które z wizerunkiem pa-
tronki szkoły-Anny Wajcowicz przygotowała P. Ewa Sikorska. 

Uzupełnieniem uroczystości była wystawa fotograficzna 
dokumentująca osiągnięcia śmiłowickiego sportu przygo-
towana przez P. Sławomira Gwardeckiego. Po zakończeniu 
oficjalnych uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek, przygotowany przez rodziców. 

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach dziękuję Wójtowi Gminy Choceń-P. Romanowi 
Nowakowskiemu i wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do budowy sali gimnastycznej.

Dziękujemy przybyłym gościom za uświetnienie tej historyc-
znej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy za życzenia 
i prezenty.

Wioletta Krysztoforska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny 

Wajcowicz w Śmiłowicach
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Uroczyste obchody Święta Edukacji 
Narodowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Choceniu

Tegoroczne obchody Święta Edukacji Narodowej miały dla Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu szczególny wymiar. Swoją 
obecnością zaszczyciło nas wielu dostojnych Gości. Z rąk pani p. Anety 
Jędrzejewskiej, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
otrzymaliśmy bowiem Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” – najwyższe 
tego typu odznaczenie przyznawane przez Marszałka Województwa. Z 
dumą powiadamiamy, że Medal taki został w gminie Choceń wręczony po 
raz pierwszy! Wniosek o jego przyznanie złożył, również obecny podczas 
uroczystości, Absolwent Szkoły, p. Wiesław Wnukowski. Czujemy się zaszczyceni oraz przeo-
gromnie wdzięczni za przydzielenie nam takiego wyróżnienia!

Uroczystość okraszona była zabawnym, a zarazem odzwierciedlającym realia polskiej szkoły, 
jednak jak zwykle przeuroczym przedstawieniem (tym razem w wykonaniu uczniów klasy 6b) pod 
przewodnictwem p. Eweliny Mostowskiej, oraz występem chóru szkolnego, przygotowanego 
przez p. Katarzynę Kurkiewicz-Błaszczyk.

Społeczność Szkoły pożegnała dwoje wspaniałych nauczycieli, przechodzących na 
emeryturę – p. Elżbietę Waliszewską oraz p. Tomasza Chylińskiego. Składamy Państwu ser-
deczne podziękowania oraz wyrazy szacunku za wieloletnią pracę opiekuńczą, wychowawczą 
i dydaktyczną! Życzymy Państwu dużo zdrowia i samych wspaniałych chwil upływających pod 
znakiem odpoczynku, pogody ducha  oraz ubogaconych rodzinną radością!

Wszystkim przybyłym dziękujemy za uczestniczenie w tym niezwykłym dniu!
 

Aktywny udział uczniów Szkoły 
Podstawowej w Choceniu w projekcie - 
PHO3NIX KiDS „Jesienna Rozgrywka”

Aktywność fizyczna jest nierozłączną częścią rozwoju każdego dziecka. Angażujemy się w 
różne projekty propagujące prowadzenie aktywnego trybu życia, dlatego podjęliśmy wyzwanie 
platformy sportowo- edukacyjnej PHO3NIX KiDS „Jesienna Rozgrywka”

Do akcji zbierania kroków przez mobilną aplikację dla dzieci przyłączyli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Ko-
rczaka w Choceniu z każdej 
grupy wiekowej.

Dziękujemy za wspólne zdo-
bywanie punktów dla szkoły.

Najwięcej kroków zebrali: 
Aleks Karolak, Paulina Borkows-
ka, Ksawery Borkowski, Antoni 
Miszczak, Wiktoria Sroka, Julia 
Borkowska, Zuzanna Baranow-
ska, Szymon Zięta, Julia Stolar-
ska, Jakub Jułkowski, Zuzanna 
Sudomir, Weronika Seklecka, 
Kornel Lewandowski, Maksy-
milian Kieszkowski, Lena Klim-
czak, Zuzanna Lewandowska, 
Szymon Adamski, Inga Ba-
nasiak, Jakub Seklecki, Laura Erbetowska. 

Uczniowie na zakończenie „jesiennej rozgrywki” otrzymali medale i dyplomy.
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2230#photos:alb

um:1528

Uroczysta akademia z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego 
wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w Zes-
pole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu 10 listopada 2022r. odbyła się z tej okazji akadem-

ia. W uroczystym apelu, wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły, 
nauczyciele, pracownicy szkoły 
i zaproszeni goście.   Uczniowie 
przedstawili   program muzyc-
zno - artystyczny o patriotycznym 
charakterze pt. „Polsko, nie jesteś 
już niewolnicą”. Około godziny 
11:11 wprowadzono poczet sz-
tandarowy i odśpiewano hymn 
narodowy.

11 listopada 1918 roku był 
pierwszym dniem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Po 
123 latach niewoli i nieobecności 
na mapie Europy, Polska stała się 

samodzielnym państwem. Dzień 
11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku.

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriot-
yzmu.

Na zakończenie uroczystości, pani dyrektor Anna Pawłowska podziękowała nauczycielom i 
uczniom za piękne występy i cenną lekcję historii, która była także ważnym źródłem informacji o 
trudnych losach naszej Ojczyzny.

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2230#photos:alb
um:1526

Katarzyna Kurkiewicz - Błaszczyk
Julia Słowińska

Magdalena Domżał

,,Do Hymnu”
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zakwalifikowała się do 5 edycji 

konkursu „Do Hymnu!”,  .którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. 
Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu było wykonanie jednogłosowo „a cappella” 

przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch pieśni hymnic-
znych wybranych z listy pieśni zaproponowanej przez organizatora konkursu. Wykonanie reper-
tuaru musiało odbyć się „na żywo” i „ z pamięci”. Wykluczono użycie nagłośnienia i playbacku.

Prezentacja konkursowa Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach odbyła się 
3 listopada o godz. 12.20 w Choceńskim Centrum Kultury i Biblioteka  w Choceniu. Na początku 
wprowadzono sztandar i cała społeczność odśpiewała hymn szkoły. Następnie P.Wioletta Krysz-
toforska-dyrektor szkoły powitała gości i wygłosiła przemówienie. Głos zabrał P.Sławomir Gwar-
decki, który specjalnie na tą okoliczność przygotował prezentację poświęcono historii  pieśni 
hymnicznych. 

Po przemówieniach chór dzieci pod batutą dyrygenta - P.Miłosza Kierzkowskiego odśpiewał 
trzy pieśni hymniczne: ,,Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”. 

Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: prof. dr. hab. Roman Grucza- polski dyry-
gent i  prof. dr. hab. Aleksandra Grucza-Rogalska. 

Do konkursu przystąpiło 90 dzieci, co stanowi 88% uczniów śmiłowickiej szkoły.
Wykonanie konkursowe poprzedziły próby, a sam dzień konkursu był wyjątkowy i tak pewnie 

zostanie zapamiętany przez wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości.
Uczniowie w strojach galowych, na tle barw narodowych pięknie wykonali swoje zadanie, god-

nie reprezentowali naszą szkołę starannym wykonaniem pieśni. Mamy nadzieję, że znajdziemy 
się w gronie laureatów tego konkursu. 

Przesłuchanie konkursowe uświetnili swoją obecnością: P.Agnieszka Świątkowska- Sekretarz 
Gminy Choceń, P.Józef Dąbrowski- Przewodniczący Rady Gminy Choceń, P.Zdzisław Zawacki- 
Radny Gminy Choceń, P.Michał Bagiński- Radny Gminy Choceń, P.Ariel Malinowski- Dyrektor 
Choceńskiego Centrum Kultury, P.Ewa Wysińska-Kierownik Biblioteki Centrum Kultury w Choce-
niu, Zespół folklorystyczny Śmiłowiónki. 

Wioletta Krysztoforska
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
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Dofinansowanie na doposażenie biblioteki szkolnej
W październiku 2021r. Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach złożyła wniosek w ramach - „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.Kierunek interwencji 3.2. 
W 2022 r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 5000 tyś złotych na doposażenie biblioteki szkolnej: 4000 tyś. w ramach programu i 1000 

zł. wkład Gminy Choceń.
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa obejmuje:
zakup książek, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej i realizację działań promujących czytelnictwo w naszej szkole.
W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się spotkania z poetką P. Danutą Czerwińska Murawska  i Konkurs Poetycki Leona Stankiewicza pod ki-

erunkiem P.S.Gwardeckiego. 
W roku szkolnym 2022/2023 odbędą się akcje, projekty i konkursy w tym: ,,Narodowe Czytanie", projekt ,,Zamiast grać na telefonie chwytam 

książkę w swoje dłonie" itp. Działania przeprowadzą P.S.Gwardecki- opiekun biblioteki, P.R.Babiński- nauczyciel j.polskiego i wychowawcy klas 1-3. 
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje czytelnicze. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wioletta Krysztoforska

Uczennica Szkoły 
Podstawowej w Choceniu 
w studio nagrań

Ania Łukaszewicz z klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choce-
niu jako laureatka III edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dobrej Energii Cudnolandia 
została zaproszona do nagra-
nia piosenki „W szuwarach” 
na finałową płytę III edycji 
Festiwalu. Nagrania odbywały 
się w Pracowni Edukacji 
Muzycznej Centrum Kultury 
Browar B.

To duże wyróżnienie dla Ani 
i oczywiście niezapomniana 
przygoda.

Gratulujemy i czekamy na płytę:)
K. Kurkiewicz-Błaszczyk

Uczniowie z Przedszkola 
Samorządowego w 
Choceniu brali udział w 
programie "Sportowa klasa"

„SportowaKlasa”  to  program wymyślony i  opracow-
any przez  Fundację Aktywnego Rozwoju założoną 
m.in.  przez  wybitną sportsmenkę Magdalenę Fularczyk-
Kozłowską i  telewizyjnego dziennikarza sportowego Hu-
bert Malinowskiego.

Program polega na  prowadzeniu sportowych zajęć 
sprawdzająco-doskonalących, które zorganizowano 
pilotażowo w stu grupach w całym województwie kujaw-
sko-pomorskim. W każdej z zakwalifikowanych placówek 
odbyło się osiem zajęć na przestrzeni ośmiu tygodni.  W 
Przedszkolu Samorządowym w Choceniu,  w projekcie 
brało udział 20 uczniów. Wszystkie dzieci, które brały 
udział w zajęciach, otrzymały specjalny pakiet sportowy, 
a  po  zakończeniu zajęć pamiątkowe dyplomy, medale 
i statuetki.

Projekt badawczy Fundacji Aktywnego Rozwoju  „Spor-
towa Klasa” finansowany jest ze  środków Ministerstwa 
Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Nauka 
dla Społeczeństwa”.


