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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

1WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

GRUDZIEŃ 2021 R. NR 4/127/2021, ROK XXVI NAKŁAD 2300 EGZ. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

16 WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

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

Polski Ład 
– umowa podpisana

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 zostanie 7,232 km 
dróg. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą 
prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. 
Włocławek. Termin zakończenia wszystkich robót to 5 listopada 
2022 r.

Krzysztof Wojtalik

Odebrane promesy
na ponad 7,5 mln zł na 2 inwestycje w ramach z II edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Więcej o otrzymanym dofinansowaniu na kolejnych stronach.
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Budowa dróg z funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, które są przeznaczone na re-

alizacje przedsięwzięć  służących poprawie życia mieszkańców.  Jego wysokość obliczana jest 
na podstawie ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie ze wzorem na które-
go składa się m.in. ilość mieszkańców i wykonane dochody gminy.  Najniższy fundusz sołecki  
na terenie gminy Choceń ma sołectwo Jarantowice 11.613,70 zł. a najwyższy zaś sołectwo 
Choceń – 33.311,72 zł. O tym na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego mogą 
zdecydować mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego, zazwyczaj są to wydatki na 
najbardziej potrzebne remonty i naprawy dróg w poszczególnych miejscowościach. Gminy 
mogą otrzymać zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z budżetu 
państwa, ostatnio w wysokości 24,288  %.  Pomimo, że procent zwrotu jest niski,  i tak przynosi 
dla gminy korzyści w wysokości około 100  tys. rocznie.

Aleksandra Zawadzka

Konkurs na dyrektora w szkole w Wilkowicach
Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana 

Marka Romana Zapieca.  W związku z tym konieczne było rozpisanie nowego konkursu na dyrek-
tora szkoły. W dniu 10 maja br.  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wpłynęły trzy oferty 
– obecnego dyrektora oraz dwóch innych kandydatów p. Moniki Leśniewskiej i p. Eweliny Sku-
cha - Pastucha. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów – minimum 6 głosów „za”, (komisja liczyła 11 osób),  a jednej kandydatury nie 
zakwalifikowała do drugiego etapu.

Procedura ustalona przez Ministerstwo Edukacji stanowi, iż w takiej sytuacji  dyrektora powołuje 
Wójt już bez postępowania konkursowego,  po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty. 

Zarówno Rada Rodziców jak i Rada Pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 
pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Pani Moniki Leśniewskiej na stanowisko dyrektora szkoły. 
Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Choceń wystąpił do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 
z prośbą o uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 
Pani Monice Leśniewskiej.

E. Paszyńska

Wsparcie dla obywateli Ukrainy
W dniu 28 marca uruchomiliśmy w sali gimnastycznej przy Urzędzie Gminy zbiorowe miejsce 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, którzy szukają bezpiecznego schronienia przed wojną. 
Dla gości przygotowaliśmy 35 łóżek, przerobiliśmy istniejące sanitariaty na bardziej funkcjon-
alne, z kantorka na sprzęt sportowy zrobiliśmy małą kuchnię, którą wyposażyliśmy w niezbędne 
sprzęty. Nasi goście mają do dyspozycji pralkę i suszarkę do prania. Do niedawna mieszkało u 
nas 15 osób, a obecnie jest ich 9, są to kobiety z dziećmi. Kobiety pracują a dzieci uczęszczają 
do szkoły. Wszyscy staramy się zapewnić im choć trochę normalności, wspólnie przeżywamy 
radości i smutki dnia codziennego. Nasza duża rodzina boryka się z problemami jak każda inna, 
często jednak słyszymy, że czują się u nas bezpiecznie i dobrze. Swoje nowe lokum nasi goście 
nazywają domem a nas wielką rodziną co jest dla nas bardzo miłe. 

Dzięki ciężkiej pracy kobiet u nas goszczących udało nam się w czerwcu przygotować pon-
ad 300 kartonów z artykułami spożywczymi, środkami czystości i artykułami pielęgnacyjnymi 
oraz lekami i materiałami opatrunkowymi. W dniu 21 czerwca transport z pomocą humanitarną 
wyruszył do Ukrainy, organizatorzy planują dotrzeć do Donbasu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że spotkaliśmy na swojej drodze Panią Anię, dzięki której udało się zorganizować transport z 
pomocą dla potrzebujących. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas i naszych gości z Ukrainy.
Asia Kozińska
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Kompleksowa modernizacja budynków 
w Czerniewicach i Śmiłowicach

Gmina Choceń otrzymała 
1.909.319,27 mln złotych z 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych- II edycja na 
zadanie pod nazwą:

„Kompleksowa mod-
ernizacja budynków w Cz-
erniewicach i Śmiłowicach, 
służąca poprawie ich 
efektywności energetycznej 
z zastosowaniem OZE„.

W budynku przedszkola 
w Czerniewicach planuje się 
wykonać:

- wykonanie docieplenia dachu
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
- zamontowanie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu
- naprawa istniejących tynków z wykonaniem gładzi
- wymiana okien
- wymiana drzwi
- wymiana podłóg
- wymiana urządzeń sanitarnych
- malowanie pomieszczeń
- wymiana kotła centralnego ogrzewania
- wymiana grzejników
- montaż paneli fotowoltaicznych
- urządzenie placu zabaw

W budynku przedszkola w Śmiłowicach planuje się wykonać:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
- naprawa istniejących tynków z wykonaniem gładzi
- wymiana okien
- wymiana drzwi
- wymiana podłóg
- wymiana urządzeń sanitarnych
- malowanie pomieszczeń
- remont schodów i tarasu
- wymiana kotła centralnego ogrzewania
- wymiana grzejników
- montaż paneli fotowoltaicznych
- montaż platformy schodowej
- remont istniejącego wiatrołapu
- urządzenie placu zabaw

Zadanie jest przewidziane do realizacji  w przyszłym roku..
Mariusz Bilęda

Stowarzyszenie złożyło wniosek
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło w dniu 19.05.2022r. wniosek do Lokalnej 

Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zada-
nia pn.: „Modernizacja pomostu oraz infrastruktury towarzyszącej na kąpielisku nad jeziorem 
Borzymowskim w miejscowości Choceń gm. Choceń”. W ramach powyższego wykonano: 
modernizację pomostu drewnianego poprzez częściową wymianę legarów drewnianych wraz 
z poszyciem z desek, odnowienie metalowych barierek poprzez ich malowanie, wyznaczenie 
brodzika z bojek kapieliskowych dla najmłodszych, dowóz piasku na plażę oraz nasadzenie 
drzewek. Koszt przedsięwzięcia to 140.106,00 zł. Stowarzyszenie otrzyma na ten cel 100% do-
tacji. Prace zrealizowano zostały przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Wykonawcą zakresu 
prac była Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z Chocenia. 

Tomasz Sikorski

Finał Grantu PPGR 
W lutym 2022 r. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkur-

su grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”. Wniosek złożony przez Gminę Choceń został zaakceptowany i przyznano nam 
grant w wysokości 58.500,00 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup nowego sprzętu 
komputerowego z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. 

W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 
– 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia - RE-
ACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W dniu 31.05.2022 r. odbyło się uroczyste prze-
kazanie komputerów dzieciom z rodzin pegee-
rowskich. Uczniowie otrzymali 3 komputery stac-
jonarne, 20 laptopów i 1 tablet. Cieszymy się, że 
dzieci dostały komputery na dzień dziecka. Mamy 
nadzieję, że prezent sprawił im frajdę i będą się 
nim cieszyć przez długi czas nie zapominając, że 
ma on służyć przede wszystkim do nauki.

E. Paszyńska

Sportowe lato GTS „Unia” Choceń.
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od wielu lat prężnie rozwija sport młodzieżowy. 

Treningi oraz mecze ligowe w sezonie to podstawowa działalność każdej sekcji piłki ręcznej czy 
nożnej. Na podsumowanie minionych rozgrywek oraz przygotowując się do kolejnego roku spor-
towego działacze klubu postanowili zorganizować wypoczynek letni dla młodych sportowców. 

Najmłodsza grupa piłkarzy nożnych (żaczki), sekcji działających od wiosny w Choceniu i Bon-
iewie weźmie udział w półkoloniach (od 4 do 9 lipca 2022r.). W ramach obozu dzieci skorzystają 
z zajęć sportowo-ruchowych, ale również z warsz-
tatów, oraz zdobędą wiedzę dotyczącą udzielania 
pierwszej pomocy. W programie półkolonii za-
planowana jest także wycieczka do parku rozrywki 
„Mandoria”.

Zawodnicy i zawodniczki sekcji piłki ręcznej 
oraz piłki nożnej od 28 lipca do 2 sierpnia 2022r. 
wezmą udział w obozie sportowym. Młodzież pod-
czas obozu będzie brała udział w treningach oraz 
zajęciach koordynacyjno-ruchowych. W programie 
znajdzie się również wycieczka rowerowa, ognisko 
integracyjne czy gra terenowa, a ponadto relaks 
w aquaparku. Na zakończenie wypoczynku za-
planowano wycieczkę do największego w Polsce 
parku rozrywki - EnergyLandii. 

Bazą obozową jednego i drugiego wypoczynku 
będzie budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu oraz obiekty sportowe 
znajdujące się na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Choceniu. 

Pomoc dla Ukrainy – wypłaty dla 
mieszkańców 40zł/osoba.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom 
Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z 
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy 
posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z 
tego tytułu. W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 30 kwietnia, świadczenie 
to przysługuje na okres 120 dni.

Do Urzędu Gminy w Choceniu wypłynęły dotychczas wnioski na 29 obywateli Ukrainy, 
przebywających w prywatnych domach naszych mieszkańców. Pierwsze wypłaty zostały już 
przekazane. Z uwagi na płatność z dołu, pieniądze są wypłacane w transzach przez okres 
120 dni od daty przybycia do Polski i zakwaterowania ich przez mieszkańca gminy. Najbliższe 
wypłaty przewidziane są na koniec czerwca i początek lipca. Szacunkowa kwota pomocy, która 
trafi do naszych mieszkańców w całym okresie to ok. 100 000 zł. Pracownicy Urzędu Gminy 
w Choceniu dokonali wizyt monitorujących we wszystkich wskazanych obiektach w zakresie 
warunków i jakości zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. Warunki bytowe są dobre. Należy jednak pamiętać, że przyznawane środki 
służą tylko dla potrzeb zakwaterowania i wyżywienia. 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia
- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe 

wynagrodzenie, w tym za wynajem
- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi
- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Szymon Bełkowski
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Dni Bibliotek w Śmiłowicach
W ramach Tygodnia Bibliotek – biblioteka szkolna w Śmiłowicach zorganizowała liczne spotka-

nia i imprezy czytelnicze. W szkole gościliśmy historyka i rekonstruktora na wykładzie o czasach 
Konstytucji 3 Maja i Insurekcji kościuszkowskiej – pana Leszka Kalickiego z Radziejowa. Po 

wykładzie można było w strojach z epoki poczuć się jak 
obrońcy ojczyzny. Z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa 
biblioteka zorganizowała okoliczną wystawę literatury wo-
jennej oraz pogadankę na temat "Losy Polaków w czasie 
II wojny światowej". Przez kolejne 4 dni uczniowie brali 
udział w konkursach wiedzy o książkach. Brali udział w 
akcji "Absolwenci czytają dzieciom".4 dnia Tygodnia 
Bibliotek odbyło się spotkanie z poetką i pisarką panią 
Danuta Czeerwinską - Murawską. A na koniec z okazji 
Dnia Pszczół do szkoły została zaproszona pani Barbara 
Wilczyńska, która opowiedziała naszym dzieciom o życiu 
pszczół.

Sławomir Gwardecki

Projekt grantowy
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 15 października 2021r. do 30 czerwca 

2021r. realizuje projekt grantowy pt. „Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach” 

Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych 
zostało 14 osób, które aktywnie korzystają z wielu zajęć. Realizacja projektu rozpoczęła się od 
spotkania integracyjnego, a podczas ferii zimowych zorganizowane zostały półkolonie, w trakcie 
których prowadzone były warsztaty tematyczne – z robotyki, gier planszowych oraz zajęcia 
teatralne. Od lutego młodzież 
uczęszczała co tydzień na 
zajęcia sportowe rozwijając 
koordynację, szybkość oraz 
poznała wiele dyscyplin spor-
towych. Odbywały się również 
warsztaty rękodzielnicze takie 
jak zajęcia z szycia, na których 
dzieci nauczyły się podstaw szy-
cia ręcznego oraz maszynowe-
go. Efektem końcowym  tych 
zajęć było własnoręczne uszy-
cie przez młodzież poduszek 
„jaś” oraz poduszek ogro-
dowych. Od połowy kwietnia 
na zajęciach rękodzielniczych 
dzieci rozpoczęły naukę sto-
larstwa. Uczestnicy zdobywali umiejętność obsługi sprzętów stolarskich. W wyniku ich powstały 
meble ogrodowe, które będą zdobiły teren przy szkole w Śmiłowicach. Młodzież w ramach klubu 
skorzystała także z zajęć wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz spotkań z psy-
chologiem. Ostatnim elementem projektu jest wycieczka do Trójmiasta, która będzie podsu-
mowaniem kilkumiesięcznej działalności klubu. 

Celem projektu było zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym oraz 
wzrost aktywności społecznej i efektywności społecznej. Ponad to u osób z otoczenia nastąpił 
wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluc-
zeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 721,00 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 2 721,00 zł (5 %).

Kąpielisko otwarte
Uzyskaliśmy zgodę na otwarcie kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim na sezon 2022. W 

dniu 05.05.2022r. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk 
na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. Kąpielisko otwarte 
będzie od 25.06.2022r. do 28.08.2022r. wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. 
Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. 
Woda w kąpielisku będzie regularnie badana. Informujemy Państwa, że na stronie gminy (www.
chocen.pl) w zakładce informator możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi kąpieliska. 
Plaża jest otwarta przez całą dobę, za wyjątkiem imprez organizowanych przez dzierżawcę. Ser-
decznie zapraszamy do korzystania z uroków kąpieliska.

Tomasz Sikorski

Egzekucja długów za wodę i ścieki
Nawiązując do artykułów z  poprzednich wydań gazetki choceńskiej informujemy, że w dalszym 

ciągu kontynuujemy czynności, w celu odzyskania należności  od mieszkańców zalegających z 
opłatami za wodę i ścieki. Z dotychczasowej praktyki wiemy ze egzekucja skarbowa lub sądowa 
nie przynosi żadnych efektów, gdyż osoby zadłużone nie wykazują stałego źródła zatrudnienia, 
a dochody z GOPSU nie podlegają egzekucji. Dlatego ostatecznym wyjściem jest  odłączenie 
przyłącza wodociągowego i wskazanie punktu czerpalnego wody. Na  początku 2022 roku dla 
90 mieszkańców  zostały wystawione wezwania do zapłaty z adnotacją wpisu do KRD. Ponad 
połowa z tych wezwań została uregulowana.  Jednak  do 7 rodzin , które na terenie naszej 
gminy maja największą zaległość zostały wystosowane pisma informujące o odcięciu wody. We 
wszystkich przypadkach zawarte zostały porozumienia, gdzie dłużnicy po wpłacie znaczącej 
sumy zaległości mieli możliwość spłaty pozostałej kwoty  na raty. Proszę poważnie traktować 
zawiadomienia o odcięciu wody, a najlepiej regulować należności na bieżąco, ponieważ każde 
zadłużenie generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek za każdy dzień zwłoki.

 Aleksandra Zawadzka

Kolejne przydomówki już w eksploatacji
Udało nam się wygospodarować kolejną transzę pieniędzy z budżetu Gminy Choceń na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. Przy partycypacji mieszkańców, 
którzy wnieśli swój wkład po 4.000,00 zł wybudowaliśmy 8 oczyszczalni przydomowych tzw. „1”. 
Wykonawcą prac była firma EKO-BUD Agnieszka Żołędowska. Wartość zadania to 80.000,00 zł. 

Tomasz Sikorski

OBOZY 2022
Poprzez działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu od dwunatu lat Choceń 

zmienia się w centrum wypoczynkowe. Dzieci i młodzież z całej Polski przyjeżdżają na obozy 
sportowe. Dzięki współpracy GOSiRu, Szkoły Podstawowej im. Januszka Korczaka w Choceniu, 
stołówki szkolnej oraz SLO i SBSIS funkcjonuje bardzo atrakcyjna baza noclegowo – sportowa, z 
której korzysta coraz więcej klubów i szkół. W tym roku Choceń odwiedzi ok. 285 osób zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

25.06 – 29.06 – Półkolonie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego 
04.07 – 09.07 – Półkolonie GTS „Unia” Choceń (piłka nożna)
28.07 – 02.08 — GTS „Unia” Choceń (piłka nożna i piłka ręczna) 
01.08 – 05.08 — SUKS Witonianka przy Szkole Podstawowej w Witoni (piłka nożna)
02.08 – 07.08 — GKS Bedlno (piłka nożna)
07.08 – 13.08 — LZS Justynów (piłka nożna)
14.08 – 25.08 — Basketball Academy  Warszawa (Koszykówka)
 Jak widać młodzi sportowcy reprezentują różne dyscypliny sportowe, ale każda grupa ma 

doskonałe warunki do przeprowadzania kilku treningów w ciągu dnia, ponieważ mają do dys-
pozycji halę sportową, siłownię, boisko do siatkówki plażowej oraz kompleks boisk zewnętrznych. 
Obozowicze mogą również korzystać z rowerów zakupionych przez GTS Unię Choceń. 
Dużą popularnością w śród naszych gości cieszy się jezioro w Choceniu z bardzo rozwiniętą 
infrastrukturą turystyczną oraz strzeżonym kąpieliskiem. Na wszystkie pytania dotyczące skor-
zystania z bazy obozowej w przyszłym sezonie odpowie kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji – Pan Radosław Chełminiak (tel. 606 465 670) 

Gmina Choceń na 2 miejscu 
w wydatkowaniu środków unijnych

Podczas Forum Samorządowego, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r., w Kłóbce, Pani 
Barbara Jesionowska Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjne-
go, podsumowała wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli EFRR i EFS (projekty infrastrukturalne i miękkie). Byliśmy 
niezwykle dumni wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Choceń Panem Józefem Dąbrowskim, że 
gmina Choceń znajduje się w czołówce gmin w powiecie włocławskim, które aktywnie aplikowały 
o środki unijne. Gmina Choceń znalazła się na drugim miejscu, zaraz po Gminie Brześć Kujaw-
ski. Mamy podpisanych 15 umów o wartości 11 321 217,08 PLN. Dziękujemy całej załodze za 
pracę na takie efekty.  

 Agnieszka Świątkowska
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Tablety dla Absolwentów
W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 24 czerwca 2022 r., 

zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawow-
ych. Uczniowie za uzyskanie najwyższej średniej ocen, swoją ciężką pracę, wzorowe zachow-
anie i zaangażowanie w życie społeczne szkoły otrzymali nagrody w postaci tabletu i dyplomu. 
Wśród najlepszych z najlepszych znalazły się Maria Jaskólska ze SP im. Janusza Korczaka w 
Choceniu, Julia Przybysz uczennica ze SP w Wilkowicach oraz Wiktoria Osińska ze SP im. Anny 
Wajcowicz w Śmiłowicach. Mamy nadzieje, że otrzymane nagrody i wyróżnienia przyczynią się 
do uzyskiwania coraz lepszych wyników w dalszej nauce. Uhonorowani listem gratulacyjnym 
zostali również rodzice najzdolniejszych uczennic, za swój wkład w wychowanie młodych tal-
entów. Serdecznie gratulujemy uczennicom i rodzicom.

E. Paszyńska

Podziękowania od KGW
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach II przekazuje serdeczne podziękowania za pomoc 

okazaną w trakcie organizacji Dnia Dziecka, który odbył się 5 czerwca 2022 r. przy świetlicy wie-
jskiej w Czerniewicach II.

Bardzo dziękujemy wszystkim Gościom, a zwłaszcza Dzieciom, bez których obecności 
nasza impreza nie miałaby większego sensu. Mamy nadzieję, że atrakcje, które dla Was 
zorganizowaliśmy, będą powodem dobrych wspomnień o wspólne spędzonym Dniu Dziecka.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do: Pana Romana Nowakowskiego Wójta Gminy 
Choceń, za wsparcie finansowe naszej inicjatywy; Pni Justyny Krasińskiej z firmy Eventomania, 
która zapewniła profesjonalną obsługę imprezy i atrakcje dla najmłodszych; Strażaków OSP Cz-
erniewice za wspaniałą współpracę. 

Dziękujemy również wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do organizacji 
naszego wydarzenia. To dzięki pomocy Dzień Dziecka w Czerniewicach II okazał się takim 
sukcesem!

Kontynuacja prac przy boisku w Wilkowicach
Firma ADA- LIGHT sp.z.o.o z Gostynina kontynuuje prace przy realizacji zadania pn: „Budowa 

boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach:
Na dzień dzisiejszy :
- zdemontowano istniejącą nawierzchnię asfaltową,
- wykonywano koryto pod płytę boiska
- wykonywane są prace przy podbudowie pod płytę boiska
- zamontowano krawężniki betonowe pod opaskę wokół boiska
- rozprowadzono linię elektryczną pod oświetlenie boiska
Planowany termin zakończenia  15 września 2022r.
Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

Mariusz Bilęda

Gmina Choceń realizuje grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 - Cyfrowa Gmina.  Celem projektu  jest cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych 
oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do 
realizacji e-usług i pracy zdalnej. Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem 
cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Wysokość otrzymanego 
grantu to kwota 237 300,00 zł. Otrzymane wsparcie umożliwi nam zabezpieczenie infrastruktury 
sieciowej oraz pozwoli na wdrażanie kolejnych zmian w pracy Urzędu. Obecnie pracujemy nad 
wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW). W ramach przedmiotowego 
grantu zakupimy nowe komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i urządzenie wielofunkcyjne, jak 
również Infokiosk, czyli urządzenie do cyfrowego załatwiania spraw przez obywateli bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego otrzymaliśmy dwie 
oferty, które poddane są wnikliwej analizie. Po przeprowadzeniu całej procedury podpiszemy 
umowę i wykonawcy będą mogli dostarczać zaplanowany w projekcie sprzęt.

Kamil Klejba
Szymon Bełkowski

Nowy pojazd 
asenizacyjny 

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup 
fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. 
Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości 
płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą 
jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. 
Wartość umowy to 540 tys. zł brutto. Termin real-
izacji umowy i dostarczenia do siedziby Urzędu 
Gminy gotowego pojazdu wynosi 3 miesiące 
od dnia podpisania umowy. Zadanie jest dofi-
nansowane ze środków jakie gmina otrzymała 
na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznac-
zeniem na wsparcie finansowe inwestycji w 
zakresie kanalizacji. Dodatkowa funkcja w jaką 
wyposażony jest pojazd polegająca na myciu 
i płukaniu przykanalików podniesie standard 
świadczonych usług oraz usprawni działalnie 
urządzeń kanalizacyjnych.

Dawid Dalmann

Sprzedaż działek 
Gmina Choceń w marcu br. sprzedała 12 działek w miejscowości Czerniewice o powierzch-

ni ok. tysiąca metrów każda w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Teren, na którym 
znajdują się działki przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy. Łącznie, od ubiegłego roku, przy ul. Deszczowej w Czerniewicach nowych nabyw-
ców znalazło 26 działek budowlanych. Dzięki temu w Czerniewicach powstanie nowe osiedle 
domków jednorodzinnych. Nowego nabywcę wyłoniono również w drodze przetargu w maju 
tego roku na nieruchomość w Choceniu. Jest to działka o powierzchni 1667 m² znajdująca się w 
Choceniu, przy ul. Królowej Jadwigi.  Przeznaczona jest pod budowę budynku usługowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą. 

Sylwia Krajewska

Od lipca wymiana rur cementowo-
azbestowych w Śmiłowicach

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 
realizację zadania: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę 
rur cementowo azbestowych”  w dniu 14 czerwca 2022 r.,  podpisano umowę z firmą KENEZ sp. 
z o.o. z Włocławka na realizację w/w inwestycji. Wartość podpisanej umowy wynosi 6.196 133,13 
zł. Zadanie obejmuje wymianę rur azbestowych na PVC i przyłączy wodociągowych na rury PE. 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, 
Szatkach i Skibicach. Wykonane zostanie przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych 
w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Inwestycja obejmuje: roboty przygotowaw-
cze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego 
mobilnego o mocy 65 kW. Zakończenie zadania przewidziano na styczeń 2023 r. Rozpoczęcie 
prac nastąpi w lipcu. O planowanych przerwach w dostawie wody oraz montażu tymczasowego 
wodociągu dla zaopatrzenia ludności w wodę będą informowani sołtysi oraz mieszkańcy pop-
rzez wywieszenie informacji w miejscach ogólnodostępnych.

Dawid Dalmann
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Drogownictwo
Realizowane inwestycje – I kw. 2022 r.

1.Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od km 0+000 do km 0+693 Wilkowice-Czerniewice (RFRD). Zadanie realizowane jest  przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie. Umowny termin  
zakończenia inwestycji przewidziany jest na 30.10.2022 r. Roboty są na ukończeniu.

2. 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
elementów 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. 

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 jest Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 31.07.2022 r.

4. Nową inwestycją, którą planujemy realizować jest Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu.  Zadanie obejmować będzie budowę ulic i infrastrukturę liniową (kanalizacja 
deszczowa, sanitarna i wodociągowa). Roboty prowadzone będą na następujących ulicach: ul. Łąkowa do ul. Górniak, ul. Wiosenna, ul. Błękitna, ul. Różana, ul. Jodłowa (od Jaśminowej), ul. 
Cisowa, ul. Jaśminowa, ul. Akacjowa, ul. Olszowa, ul. Klonowa i ul. Dębowa. Razem 11 ulic. Planowany termin rozpoczęcia prac to I kw. 2023 r.

Krzysztof Wojtalik

Czerniewice-Wilkowice 

Szlak pieszy

Szczytno-Ługowiska 

Śmiłowice-Wola Nakonowska

Szlak pieszy

Szczytno-Ługowiska 

Szlak pieszy

Szczytno-Ługowiska 
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Przetarg na odpady komunalne
W maju Gmina Choceń ogłosiła przetarg na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 

Gminy Choceń”.  Okres w jakim będą świadczone usługi obejmuje 18 miesięcy. Będzie to więc 
najdłuższy okres na jaki zostanie podpisana umowa na odbiór odpadów. Zgodnie z zapisami 
umowy odpady biodegradowalnych oraz odpady zmieszane, odbierane będą raz na dwa tygod-
nie w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałych miesiącach będą one odbierane 
raz w miesiącu podobnie jak odpady segregowane. W związku z tym, że procedura wyłonienia 

Wykonawcy jest w trakcie, uchwały dotyczące zmiany stawki za odpady komunalne zostaną 
podjęte w najbliższym terminie. W załączeniu odrębnie harmonogram wywozu odpadów za 
miesiąc lipiec. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na odbiór odpadów przedstawimy 
Państwu harmonogram na pozostałe miesiące. 

Dawid Dalmann

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

LIPIEC
12.07.2022                      
26.07.2022

LIPIEC
14.07.2022     
27.07.2022

LIPIEC
19.07.2022

LIPIEC
20.07.2022

LIPIEC
25.07.2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          
 GMINA CHOCEŃ LIPIEC  2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,                                               
iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. Wiecej informacji pod nr 

tel. 54 284-41-79. 
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XXII Powiatowa Wystawa 
Stołów Wielkanocnych na 
Kujawach Choceń 2022

Nasza gmina była gospodarzem największej 
przedświątecznej, wielkanocnej imprezy na terenie pow-
iatu włocławskiego. W wystawie Stołów Wielkanocnych 
wzięło udział dwadzieścia pięć gminnych kół gospodyń 
wiejskich. Podczas uroczystości swój dorobek artystyczny 
zaprezentowali także twórcy ludowi. Przepięknie nakryte, 
udekorowane i zastawione tradycyjnymi potrawami stoły, 
nie były jedyną atrakcją imprezy. Organizatorzy - Starosta 
Włocławski oraz Wójt Gminy Choceń zadbali o to, by zaprosić 
na uroczystość znanych artystów, przesympatyczny zespół 
Pectus. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Staroście Ro-
manowi Gołębiewskiemu za decyzję w sprawie organizacji w 
Choceniu powiatowej wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Było nam bardzo miło gościć Koła Gospodyń oraz 
mieszkańców gminy i powiatu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy organizacji wydarzenia. 
W wystawie stołów wielkanocnych brały udział Panie, które na gotowaniu i tradycji znają się najlepiej, z następujących 
miejscowości:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie – Zielona Szkoła w Goreniu Dużym;
- Koło Gospodyń Wiejskich Osieczczanki;
- Koło Gospodyń Wiejskich Arciszewo;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Guźlinie Czerwone Korale;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeziu;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytnie;
- Koło Gospodyń Wiejskich Śmiłowice;
- Koło Gospodyń Wiejskich Wichrowice;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Brzyszewie;
- Koło Gospodyń wiejskich Psary;
- Koło Gospodyń Wiejskich Skórzno;
- Koło Gospodyń Wiejskich Nasiegniewo;
- Koło Gospodyń Wiejskich Notecianki z Mchówka;
- Koło Gospodyń Wiejskich Pasieczanki Pasieka;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalu;
- Koło Gospodyń Wiejskich Kępka Szlachecka;
- Gminna Rada Kobiet w Lubaniu;
- Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa 

Ustronie „Ustronianki”.
- Dzienny Dom Seniora w Lubieniu Kujawskiem;
- Klub Seniora w Lubieniu Kujawskiem;
- Koło Gospodyń Wiejskich „Kazanioki” z Kazania;
- Stowarzyszenie Kobiet Sułkowa;
- Koło Gospodyń Wiejskich Kruszyn;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Modzerowie. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚMIŁOWICACH
Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy sz-

kole podstawowej w Śmiłowicach. 
Na obecną chwilę :

- wykonano posadzki na sali i zapleczu
- wykonano ścianki działowe i ściany zewnętrzne budynku
- docieplono ściany zewnętrzne sali i zaplecza
- zamontowano stolarkę okienną i drzwiową budynku
- wykonano elewacje szczytowe sali,
- wykonano instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w zapleczu sali,
- wykonano instalacje elektryczne w zapleczu i na sali
- trwają prace przy utwardzeniu terenu z kostki betonowej

Zadanie inwestycyjne pn; Budowa 
sali gimnastycznej w Śmiłowicach” re-
alizowane jest ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu Sportowa Polska Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Spor-
towej Edycja 2021 r .

Gmina Choceń otrzymała na budowę 
sali gimnastycznej również dofinansow-
anie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Zakończenie budowy zgodnie z har-
monogramem planowane jest na listo-
pad 2022r.

Mariusz Bilęda

Nasadzenie drzew i krzewów 
jako forma ochrony przyrody

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń otrzymało dofinansowanie w 
wysokości 29 604,54 zł na realizację inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krze-
wów w Choceniu jako forma ochrony przyrody” W ramach realizacji inwestycji 
na działkach nr 46 oraz 45/19 na terenie Chocenia zostaną wykonane nasa-
dzenia drzew i krzewów poprzedzone przygotowaniem gruntu oraz wykonani-
em prac ziemnych. Po wykonaniu nasadzeń teren zostanie uporządkowany. 
Rośliny zostaną nasadzone w alei głównej cmentarza oraz na działce Gminy 
Choceń przy krzyżu obok ronda w Choceniu. Planowane zadanie realizuje 
cele polegające na przedsięwzięciu związanym z ochroną przyrody, w tym 
urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień oraz parków.

Dawid Dalmann

Pożyczki umorzone
Na wniosek Wójta Gminy Choceń, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umorzył 45 208,56 zł 
pożyczki zaciągniętej przez Gminę Choceń na zadanie pn. „Budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na 
terenie gminy Choceń”. Powyższa kwota stanowi 15 % pożyczki udzielonej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu w roku 2012. 

Umorzona została nam także pożyczka na kwotę 138.708,27 zł przez 
Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp-
odarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-
no – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń”, co stanowi 6,83 % pożyczki 
udzielonej Gminie także w roku 2012. Bardzo dziękujemy za pozytywne 
rozpatrzenie naszych wniosków.

Tomasz Sikorski
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"Umiem pływać"
Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla 

uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać”. Program jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływackim w Toruniu na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności 
pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie szkół pod-
stawowych. Zajęcia będą odbywały się na krytej pływalni we Włocławku od września bieżącego 
roku. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnie-
nia, w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących 
nie więcej niż 15 osób.

W programie będzie uczestniczyć łącznie 30 dzieci ze szkół podstawowych z Chocenia, 
Śmiłowic i Wilkowic.

Głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez 
dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad 
postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie program-
em w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz 
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Radosław Chełminiak
Kierownik GOSiR

Nowy pojazd dla OSP Wilkowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach pozyskała dofinansowanie w wysokości 450 000,00 

zł do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego. Jednostka została ujęta w wyka-
zie planowanych zakupów samochodów na rok 2022r  przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Na zakup lekkiego samochodu zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:
- środki finansowane własne lub samorządu- 225,000,00 zł
- środki finan-

sowe KSRG/MSWiA- 
225 000,00 zł.

W dniu 14 kwietnia 
2022rr. W Urzędzie Wo-
jewódzkim w Bydgoszc-
zy odbyło się uroczyste 
przekazanie promes, 
która opiewa na kwotę 
225, 000,00 zł.

Dnia 5 maja br. Rada 
gminy Choceń wyraziła 
zgodę na przekazanie 
dotacji w wysokości 
225,000,00 zł na dofinan-
sowanie zakupu pojazdu. 
Umowa na udzielenie do-
tacji została podpisana.

W wyniku ogłoszonego przetargu, który odbył się 7 czerwca 2022r, wyłoniono Wykonawcę. 
Szczęśliwcem okazała się Firma  Handlowo- Usługowo- Produkcyjna PERFEKT z Nakonowa, 
która jedyna złożyła korzystną ofertę. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty pod-
pisania umowy z Wykonawcą.

Nowy samochód Mercedes Sprinter z układem napędowym 4x4 i pełnym wyposażeniem 
zastąpi dotychczasowy pojazd marki Volkswagen T-4. 

Osobom ,które przyczyniły się do zakupu pojazdu serdecznie dziękuję.
Wszystkim strażakom życzę tyle samo powrotów co wyjazdów.

Mariusz Bilęda

12 lat działalności Zespołu „Śmiłowiónki” 
Od 12 lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy 

i regionu. Obchody 10-lecia powstania zespołu nie mogły się odbyć 2 lata temu z uwagi na 
panującą pandemię. Dlatego uroczyste podsumowanie 12 letniej aktywności Zespołu odbyło 
się w dniu 6 maja 2022 r., w Śmiłowicach. Na tą okoliczność wydano folder o działalności arty-
stycznej Zespołu w latach 2010 – 2020 r. Spotkanie było okazją do podsumowania, gratulacji i 
wielu ciepłych słów skierowanych do członków zespołu, uzdolnionych wokalnie mieszkańców 
Śmiłowic i okolic. Inicjatorką powstania i kierownikiem jest Pani Danuta Kaczmarek. Nad oprawą 
muzyczną czuwa Pan Miłosz Kierzkowski. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoją autorską 

twórczość oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni podczas choceńskiego pikniku rodzinnego 
zorganizowanego na otwarcie sezonu letniego. Po kilku latach zespół rozwinął swój repertuar o 
tańce i obrzędy ludowe – pod okiem znanej choreograf Julii Skowrońskiej. Członkowie zespołu 
mają więcej siły i zapału niż nie jeden młody człowiek. Przez okres 10 lat uzbierało się w dor-
obku bogate doświadczenie. Zespół występował na Ukrainie - we Lwowie i Dobrotworze. Byli we 
Włoszech - w Rzymie, Watykanie i Monte Cassino oraz Sztokholmie w Szwecji. Zespół godnie 
reprezentował naszą gminę na przeglądach w Tarnogrodzie, Kaczorach, Gostycynie,  Brześciu 
Kujawskim, Włocławskich Inspiracjach Artystycznych, w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, na Wo-
jewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego w Osięcinach. Pamiętamy piękne obrzędy 
w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki” pt. „Oczepiny na Kujawach”, „Darcie 
pierza” oraz niesamowite widowisko, nagradzane na wielu przeglądach m.in. w Ciechocinku, 
eliminacjach wojewódzkich w Kaczorach, aż po Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w 
Tarnogrodzie „Kozy na Kujawach”.

Specjalnie przygotowany repertuar wokalno – taneczny zgromadzeni goście na uroczystości 
przyjęli owacyjnie. Zaproszenie na tą uroczystość przyjęli Pani Aneta Jędrzejewska członek 
zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman 
Gołębiewski, sekretarz gminy Choceń Agnieszka Świątkowska, zastępca przewodniczącego 
Rady gminy Choceń Józef Pawłowski, radny Rady Powiatu Włocławskiego Dawid Dalmann, 
radny Rady gminy Zdzisław Zawacki, dyrektor CCK i B w Choceniu Ariel Malinowski z pracowni-
kami, Aneta Hoffman dyrektor LGD „Dorzecza Zgłowiączki”, Mariusz Kieszkowski prezes OSP w 
Śmiłowicach, Michał Bagiński kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Śmiłowicach dyrektorzy szkół, 
byli członkowie zespołu i wielu innych gości.

Gratulacji, wyrazów podziwu za wytrwałość, sumienność i promowanie gminy Choceń oraz 
podziękowań i życzeń kolejnych, równie owocnych lat, nie było końca.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

KLUB SENIORA
W ramach realizacji projektu „Gmina  Choceń wspiera 

niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 nasi 
seniorzy biorą udział w warsztatach plastycznych, flo-
rystycznych, wokalnych, kosmetycznych oraz wokalnych.  
Odbywają się również zajęcia z dietetykiem, który uczy 
seniorów zdrowych nawyków żywieniowych. Na prośbę 
seniorów zorganizowane zostały również warsztaty ogrod-
nicze a także w najbliższym czasie ruszają warsztaty tea-
tralne. Przed nami realizacja  jeszcze zajęć kulinarnych 
oraz rehabilitacji.  Planowane są również kolejne wyjazdy 
na wycieczki. Przed nami wyjazd grupy z Chocenia do Planetarium w Toruniu na seans „Mak-
rokosmos”. Gmina Choceń złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmiany w projekcie 
aby nasi seniorzy mogli skorzystać z większej ilości zajęć. W tej chwili czekamy na zatwierdzenie 
wniosku.  Dyżury opiekuna projektu Dominiki Szymańskiej w sprawach dotyczących Klubu Sen-
iora odbywają się we wtorki od 17.00 – 18.00 oraz w Urzędzie gminy pokój nr 6 poniedziałki 
, środy, czwartki od 7.30 -15.00. Od lipca Klubem Seniora opiekować się będzie Agnieszka 

Ryniec. Godziny dyżurów 
pozostają te same. Pro-
jekt dofinansowany jest z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Dominika Szymańska
Agnieszka Ryniec
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VI Festiwal Zespołów Folklorystycznych 
im. Tadeusza Zielińskiego w 
Brześciu Kujawskim. 

1 maja grupy folklorystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” z CCKB oraz 
„Śmiłowiónki” wystąpiły na VI Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego 
w Brześciu Kujawskim.

Występy były wspaniałe, barwne oraz pełne ekspresji! 
Serdeczne gratulacje należą się wszystkim występującym, a w szczególności: 
Grupie „Iskierki” z zespołu „Ziemia Kujawska”- za nagrodę specjalną dla najmłodszych 

uczestników festiwalu w 
wysokości 100 zł -w kat-
egorii FOLKLORYSTCZNE 
ZESPOŁY DO 14 ROKU 
ŻYCIA oraz zespołowi 
„Śmiłowiónki”- za III mie-
jsce- nagroda w wysokości 
400 zł- w kategorii SEN-
IORSKIE ZESPOŁY FOLK-
LORYSTYCZNE.

Marta Bogdańska

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MIESZKAŃCEM 
CHOCENIA KAMILEM JANOWSKIM 

Tegoroczne obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek rozpoczęliśmy 8 maja spot-
kaniem autorskim z pisarzem, rodowitym mieszkańcem Chocenia Panem Kamilem Janowskim. 
Pisarz, wydał swoją debiutancką powieść, pt. „9 żyć”. Dla dziewięciorga bohaterów tej książki, 
w których ciała na przestrzeni wielu lat wciela się ta sama dusza, walka o wewnętrzny spokój 
naznaczona jest bolesnymi traumami. Celem autora było podsunięcie czytelnikom przesłania o 
rozwijaniu w sobie wrażliwej i dobrej części duszy.

Podczas spotkania autor opowiadał 
o etapach powstania książki, ile 
czasu zajęło mu jej napisanie, jak 
rozpoczęła się jego przygoda z 
pisaniem oraz o tym dlaczego wybrał 
właśnie ten gatunek literacki. Pisarz 
odpowiadał również na liczne pyta-
nia publiczności, z którą nawiązał 
świetny kontakt. 

Serdecznie gratulujemy Panu 
Kamilowi wydania swojej pierwszej 
powieści, z niecierpliwością czekając 
na kolejną!

Marta Bogdańska

Spotkanie autorskie 
z Robertem Małeckim

18.05.2022 r. w Choceńskim Centrum Kultury- Bib-
lioteka mieliśmy zaszczyt gościć pisarza Pana Roberta 
Małeckiego, który w humorystyczny sposób opowiadał 
o swoich przygodach z 
pisaniem. 

Robert Małecki to 
politolog, filozof i dzien-
nikarz, a także nauczy-
ciel kreatywnego pisania 
oraz autor bestselerowych 
powieści kryminalnych. 
Uznawany za jednego z 
najlepszych polskich spec-
jalistów w tej branży. Jest 
laureatem Nagrody Wiel-
kiego Kalibru i nagrody 
Kryminalnej Piły oraz zdobywcą "Złotej Karety" w kategorii 
Kultura, przyznawanej przez toruński Dziennik "Nowości".

Spotkanie dofinansowane było ze środków Instytutu 
Książki.

Marta Bogdańska

VIII Kasztelańskie Spotkania Folklorystyczne
26 marca w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyły się VIII Kasztelańskie Spotkania Folk-

lorystyczne. 
Na scenie zaprezentował się działający w CCKB Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska”- 

„Gąski” oraz grupa najstarsza. 
Nasi tancerze folklorystyc-

zni świetnie zaprezentowali swoje 
umiejętności, z czego jesteśmy bard-
zo dumni. 

Gratulujemy Członkom Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” 
pięknego i pełnego zaangażowania 
występu. 

Szczególne gratulacje należą się 
naszym „Gąskom”, które otrzymały 
NAGRODĘ DYREKTORA CKiSZ !!!

Marta Bogdańska

Rekrutacja w Żłobku „Pomponik”
Zakończyła się pierwsza rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. Zgłosiło się 17 nowych kandy-

datów. Kontynuować swoją przygodę w żłobku będzie 13 dzieci. Serdecznie zapraszamy rod-
ziców dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia do zapisów i uczestniczenia w zajęciach od września 
2022 roku, posiadamy jeszcze wolne miejsca.  Dla przypomnienia czesne w żłobku wynosi 400 
zł miesięcznie oraz 10 zł codzienne wyżywienie. Rodzice mogą się starać o dofinansowanie 
czesnego z ZUS w przypadku dziecka jedynego w rodzinie, dziecka pierwszego w rodzinie, 
dziecka przed ukończeniem 1 roku życia lub po ukończeniu 3 lat. Miejsce objęte projektem 
„Godzimy życie zawodowe i rodzinne” wiąże się z czesnym w wysokości 100 zł miesięcznie plus 
opłata za wyżywienie, jak wyżej. Dzieci w żłobku nie mogą narzekać na nudę. Prowadzone są 
zajęcia muzyczne, taneczne, edukacyjne. Czytamy, układamy puzzle, malujemy farbami, koloru-
jemy kredkami. Dzieci w grupie szybciej się rozwijają, uczą  i zdobywają nowe doświadczenia. 
Nie brakuje miłych niespodzianek, jak np. odwiedziny Mikołaja, Pasowanie na żłobkowicza, Bal 
karnawałowy, Dzień dziecka. Bardzo dziękujemy za ufundowanie upominków Urzędowi Gminy 
Choceń. Podziękowania należą się także całemu zarządowi Banku Spółdzielczego w Kowalu za 
okazane wsparcie finansowe, tym razem przekazane na zakup toru sensorycznego dla dzieci, 
aby dbać o ich zdrowy tryb życia poprzeć świetną zabawę.

Czas w żłobku szybko mija, za chwilę znów będziemy żegnać kolejnych absolwentów, którzy 
poszerzą grono przedszkolaków. Już dziś życzymy im wspaniałych przygód i dalszego odkry-
wania świata, nowych przyjaźni i wspaniałych nauczycieli. Nasze drzwi są zawsze otwarte na 
wszelkie odwiedziny naszych wszystkich absolwentów.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy rodziców do składania dokumentów. Niech uśmiechy 
dzieci na zdjęciach będą dla Was najlepszą motywacją do podjęcia decyzji. Kontakt telefoniczny 
pod numerem 605–518-625.

Zastępca dyrektora
Patrycja Matusiak
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Już 15 lat młodzi poeci przyjeżdżają do Śmiłowic
Do Śmiłowic po raz 16 przyjechali nagrodzeni i wyróżnieni młodzi poeci z całego regionu. Organizatorzy przygotowali im wspaniałe nagrody. A 

nagrodzeni  zaprezentowali zgromadzonym na sali swoje utwory.
Konkurs poetycki organizowany w niewielkiej miejscowości Śmiłowice w Gminie Choceń na Kujawach jest fenomenem na mapie literackiej Pol-
ski. Od 15 lat swoje utwory do szkoły w Śmiłowicach przysyłają uczniowie z całej Polski. Pomysłodawca konkursu wieloletni dyrektor miejscowej 
szkoły Sławomir Gwardecki od lat stara się z powodzeniem zapewnić rzetelną ocenę nadesłanych wierszy i przygotować odpowiednie nagrody.

Podsumowanie XVI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza uświetnili swoją obecnością pani Elżbieta Stankie-
wicz – córka i pani Grażyna Stokfisz krewna - Leona Stankiewicza.  Jury pod przewodnictwem pana Sławomira 
Gwardeckiego, pani Danuty Czerwińskiej - Murawskiej, pana Jarosława Wojciechowskiego, ks. Grzegorza 
Wąsowskiego, pani Marzeny Agnieszki Gajewskiej i pani Justyny Wojdyło po analizie 187 utworów nadesłanych 
przez 109 uczniów przyznało 27 nagród i wyróżnień.
W kategorii klas I – III szkół podstawowych przyznano 4 nagrody i 3 wyróżnienia:

I miejsce – Mateusz Banasiak– Szkoła Podstawowa im Jan Pawła II w Lubaniu 
II miejsce – Jakub Komorowski– Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Emilia Klabis – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej
III miejsce - Mateusz Lewandowski– Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego w Kowalu

Wyróżnienia:
Zuzanna Dybowska – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu
Ewelina Lijecka – Szkoła Podstawowa im.K. Wielkiego w Kowalu
Julia Jodłowska – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

W kategorii uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych przyznano 5 nagród i 5 wyróżnień:
I miejsce – Nina Ziółkowska - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chodczu
II miejsce – Julia Paluszewska – Publiczna szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Radziejowie
III miejsce – Julia Kaślewicz– Szkoła Podstawowa im. Z. Padlewskiego w Nadrożu
III miejsce - Julia Kowalczyk– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Radziejowie
III miejsce - Marta Olczak – Szkoła Podstawowa  w Wilkowicach

Wyróżnienia:
Patrycja Dulska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baruchowie
Dominika Maciejewska– Zespół Szkól nr 2 im. Jozefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
Lena Lubańska  – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chodczu
Magdalena Struzik– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Radziejowie 
Wiktoria Stolarska– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Radziejowie

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych przyznano 4 nagrody i 2 wyróżnienia:
I miejsce – Anna Wojno – XIV  Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie
I miejsce – Gracjan Zeman – Zespół Szkół w Kowalu
II miejsce – Dominika Liszkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące w Pile
III miejsce – Julia Szymańska– Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

Wyróżnienia:
Luiza Szczotka– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach
Marcelina Zawada– Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
Przyznano również 4 nagrody specjalne.
Nagroda im. Leona Stankiewicza otrzymał Wiktor Okłocki – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chełmie 
Nagroda Wójta Gminy Choceń otrzymała Roksana Walewicz – Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w 

Śmiłowicach 
2 Nagrody specjalne otrzymali uczniowie z Ukrainy: Karina Kodżojan – Publiczna szkoła Podstawowa nr 1 im. M. 

Kopernika w Radziejowie oraz Oleksandr Zarytski - Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu
Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania na ręce komisji konkursowej. 

Składają serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: panu Romanowi Nowakowskiemu - Wójtowi 
Gminy Choceń, pani Agnieszce Świątkowskiej  Sekretarzowi Gminy Choceń, panu Sławomirowi Gwardeckiemu - Prezesowi Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń, panu Januszowi 
Borkowskiemu - Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, pani Anecie Hoffman - Kierownik biura LGD Dorzecza Zgłowiączki, panu Markowi Zapiecowi – dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach, pani Ewie Wysińskiej – Kierownik Biblioteki Publicznej w Choceniu, panu Dawidowi Dalmannowi - radnemu Powiatu Włocławskiego. Właścicielom Firmy EXPOL - 
P.Rybiński, J.Dąbek Spółka Jawna we Włocławku, Firmie MGS Serwis Grzegorz Siemianowski, państwu Grażynie i Włodzimierzowi Stokfiszom.

Organizatorzy serdecznie dziękują za 15 – letnią współpracę i promocję konkursu w środowisku lokalnym: panu Mariuszowi Kieszkowskiemu - Prezesowi Zarządu OSP w Śmiłowicach i 
Zarządowi OSP w Śmiłowicach, panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu - dyrektorowi ZSR w Kowalu i dobrej duszy naszego konkursu, panu Arielowi Malinowskiemu – Dyrektorowi CCK i B w Choce-
niu, pani Danucie Kaczmarek – kierownikowi zespołu „Śmiłowiónki” i Zespołowi Śmiłowiónki”, pani Jadwidze Lewandowskiej, panu Jerzemu Donajczykowi, panu Miłoszowi Kierzkowskiemu, 
panu Radosławowi Babińskiemu oraz wielu, wielu przychylnych temu konkursowi osób, bez których już dawno tego konkursu by nie było.

Najserdeczniejsze podziękowania kierują w stronę dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach - pani Wioletty Krysztoforskiej, która wspomaga konkurs z całego serca i przekazuje nam 
ogromne pokłady serdeczności.

I na koniec organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków naszego regionu. 
Sławomir Gwardecki

Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na realizację zadania pt.: „Poprawa zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną” W ramach jego realizacji planowana jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych 
(wyrównawczych) o poj. V=150 dm3 każdy, kontenerowego budynku pompowni, budowie doz-
iemnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 
o nr ewidencyjnym 196/2 w Choceniu. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do końca 2022 
r. Dzięki wykonanym robotom oraz urządzeniom zwiększy się ciśnienie wody w wodociągach 
gminnych oraz zostanie zmagazynowana woda, która w ramach potrzeby trafi do miejsc, gdzie 
w danym momencie występują jej niedobory. Jest to szczególnie istotne w okresie letnim, kiedy 
tak jak ostatnio zauważalny jest spadek ciśnienia wody oraz chwilowe przerwy w jej dostawie 
wynikające ze zwiększonego poboru wody w tym samym czasie. Jest to szczególnie uciążliwe 
dla mieszkańców Bodzanówka, Janowa i Borzymia. W związku z tym w maju wprowadzono 
tymczasowy zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, 
działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń. Choć z uwagi na opady zakaz przestał 
obowiązywać pragniemy poinformować, że jeżeli sytuacja ulegnie pogorszeniu, a zużycie wody 
wzrośnie w wyniku upałów to zakaz zostanie ponownie wprowadzony. Planowana jest także in-
westycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w Janowie, która będzie stanowiła dodat-
kowe źródło zaopatrzenia w wodę kolonii Janowo, Borzymie i Bodzanówek.  

Dawid Dalmann

Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia Budowalna 

Nasza spółdzielnia rozwija się i świadczy coraz to 
nowe usługi dla sektora publicznego i prywatnego. 
Kolejny raz udało nam się pozyskać dofinansowanie 
na rozwój. Spółdzielnia na swoją działalność otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 21  951,22 zł na zakupy 
środków trwałych tj. sprzętu i wyposażenia.  W ramach 
przedmiotowej dotacji zakupione zostały kosiarka bija-
kowa oraz tuza do ciągnika, dzięki czemu może zadać 
o tereny zielone. Otrzymaliśmy również dofinansowanie 
pomostowe na zatrudnienie pracownika. Przedmiotowe 
środki obejmują okres 6 miesięcy a ich wysokość to  
10.200 tys. zł (1700,00 zł miesięcznie). Wsparcie pomo-
stowe przeznaczone jest na wynagrodzenie pracowni-
ka oraz pochodne (ZUS), pozostała kwotę spółdzielnia 
pokrywa z własnych środków.  

Kamil Klejba
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Majowe Święta
Maj to miesiąc szczególny dla wszystkich Polaków. Obchodzimy wtedy ważne Święta Naro-

dowe.  
27 kwietnia 2022 r. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 

udała się do Choceńskiego Centrum Kultury na uroczysty apel.
Aby upamiętnić ważne dla Polski momenty, uczniowie pod opieką pana Sławomira Gwar-

deckiego i Miłosza Kieszkowskiego zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o patriot-
ycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu 
państwowego.  Występujący uczniowie przypomnieli, że 1 maja obchodzimy 18 rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Święto Pracy. 

Zwrócono też uwagę na Święto Flagi Rzeczypospolitej obchodzone 2 maja. 
Przypomniano o 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przedstawiając okoliczności 

uchwalenia i główne postanowienia pierwszej polskiej konstytucji. Wierszem oraz piosenką ws-
pomniano o Narodowym Dniu Zwycięstwa przypadającym 8 maja. Patriotyczne piosenki ukazały 
rzeczywistość bojowników o wolność w czasie II wojny światowej.

Swoją obecnością uświetnili uroczystość: Wójt Gminy Choceń - P.Roman Nowakowski, Sek-
retarz Gminy Choceń - P.Agnieszka Świątkowska, P.Danuta Kaczmarek- założycielka zespołu 
Śmiłowiónki, P.Jadwiga i Andrzej Bińkowscy-przyjaciele szkoły.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Choceńskiemu Centrum Kul-
tury-Biblioteka- P. Arielowi Malinowskiemu za możliwość 
skorzystania z obiektu i stworzenie przyjaznej atmosfery 
dla całej społeczności szkolnej i przybyłych gości. 

Wioletta Krysztoforska
dyrektor szkoły

Święto Ziemi w Śmiłowicach
W dniach 20-25 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 

tydzień ekologiczny związany z obchodami Dnia Ziemi. 
W szkole wiele się działo, było radośnie i kolorowo. Uczniowie pięknie przystroili klasy, ut-

worzyli "kąciki przyrody", w których umieścili rośliny samodzielnie wysiewane lub wysadzane. 
Zadaniem dzieci będzie pielęgnacja i obserwacja rozwoju roślin. Każdego dnia dominował jeden 
kolor; żółty, zielony, pomarańczowy, brązowy, czy niebieski. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele 
chętnie ubierali się w kolory wiosny.

 Uczniowie klasy II i IV wraz z wychowawcami przygotowali "zdrowe II śniadanie" dla wszystkich 
uczniów z naszej szkoły. Na stołach królowały wiosenne kanapki z różnymi pastami, faszerowane 
jajka oraz owocowe sałatki. Można też było spróbować zdrowego musli z jogurtem oraz trufli z 
czerwonej fasoli. Nie zabrakło też zdrowego świeżo wyciskanego soku.

Każda klasa przygotowała "Piramidę Zdrowego Żywienia" 3 D.  Uczniowie sprawdzali swoją 
wiedzę na temat ekologii rozwiązując testy. W ten sposób walczyli o czołowe miejsca w kategorii 
"Najlepszego ekologa w szkole" czy ,,Najbardziej ekologicznej klasy”.

Piątego dnia podsumowano obchody. Odbyło się krótkie przedstawienie artystyczne klasy II 
oraz pokaz ekomody. Wyłoniono również zwycięzców m.in. ,,Najlepszego ekologa w szkole”. 
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody, a wszyscy uczniowie  słodkie upominki. Kreatywność 
i pomysłowość uczniów zaskoczyła nas i przeszła najśmielsze oczekiwania, dlatego z 
niecierpliwością czekamy na obchody Dnia Ziemi za rok.

Organizatorzy: P.Jolanta Krynicka i P.Sylwia Pawłowska

,,Wesoły pociąg po szynach mknie…”
Z okazji Dnia Dziecka dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zorganizowali 

dla swoich uczniów wyjazd do Torunia. Jedną z „atrakcji” był przejazd pociągiem na trasie : Cz-
erniewice - Toruń - Czerniewice. Dzieci zwiedziły Stare Miasto oraz uczestniczyły w spektaklu w 
Baju Pomorskim. Bilety do teatru ufundowała rodzina Wajcowicz, której serdecznie dziękujemy. 

Wioletta Krysztoforska
dyrekcja szkoły

„Biedronko, biedronko, leć tam, gdzie 
słonko, po złote promyki dla Mamy…”

21 maja 2022 r. uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz ich mamy byli na wy-
cieczce w Toruniu i świętowali Dzień Matki. W Teatrze Baj Pomorski wszyscy podziwiali wspaniałe 
przedstawienie lalkowe „Słowik”. Następnie, dzięki uprzejmości kierownictwa teatru, na scenie, 
w bajkowej scenerii, dzieci zaśpiewały swoim kochanym Mamom piosenkę, po czym złożyły 
im życzenia i wręczyły upominki. Całusom i uściskom nie było końca. W planetarium wyciecz-
kowicze „wyruszyli w kosmiczną podróż z astropsem 
Łajka”. Oczywiście w programie nie zabrakło zwiedza-
nia urokliwych zakątków Starówki Torunia. Wietrzna 
pogoda nie rozpieszczała uczestników wycieczki, ale 
atmosfera była gorąca 

Wychowawczyni klasy III
mgr Elżbieta Lachenrowicz

Festyn Rodzinny w Śmiłowicach
3 czerwca br. w godz. 14:00-17:00 w Parku w Śmiłowicach miał miejsce Festyn Rodzinny, 

który licznie zgromadził społeczność Szkoły Podstawowej im.Anny Wajcowicz w Śmiłowicach i 
nie tylko. 

O godz. 14.00 pani dyrektor szkoły- W.Krysztoforska wraz z dyrektorem Choceńskiego Cen-
trum Kultury-P.A.Malinowskim  przywitali gości. 

Przybyli goście mogli obejrzeć w trakcie imprezy występy dzieci  z Niepublicznego Przedsz-
kola w Śmiłowicach i uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

Na scenie zaprezentował się Zespół Folklorystyczny Śmiłowiónki  oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Śmiłowice.

Dla uczestników festynu zaplanowano atrakcje m.in. dmuchane zjeżdżalnie, konkursy spor-
towe, strzelanie z wiatrówki. Wiele radości najmłodszym dała też zabawa w pianie przygotowana 
przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działająca przy OSP Śmiłowice.

Uczestnicy  mogli zrobić zdjęcie z myszką Miki i obejrzeć pokaz pomocy przedmedycznej w 
wykonaniu uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Choceniu. 

W trakcie festynu można było skosztować pyszne ciasta i grochówkę. 
Organizatorami festynu byli: Władze Gminy Choceń, Choceńskie Centrum Kultury i Bibli-

oteka, Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach, Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach

Patronat nad Festynem objął Starosta Powiatu Włocławskiego – P.Roman Gołębiewski.
Nagrody w konkursach ufundowała Lokalna Grupa Dorzecza Zgłowiączki. Prezenty dla dzieci 

ufundował Starosta Powiatu Włocławskiego - P.Roman Gołębiewski. Dmuchane zjeżdżalnie wraz 
z grochówką ufundował Wójt Gminy Choceń - P.Roman Nowakowski. Dziękujemy Firmie SADCO 
za soczki dla dzieci, a Rodzinie Wajcowicz za słodycze. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie 
przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.

Organizatorzy
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Konkurs 
Ortograficzny " 
Wielka Klasówka" 
w Kruszynie

Uczniowie klasy trzeciej Szkoły 
Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach - Jakub Jasiński i Hu-
bert Michalski - uczestniczyli w XVII 
Edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego " Wielka Klasówka". 
Wicemistrzem grupy wiekowej klas 
I - III został Jakub Jasiński. Gratulu-
jemy !
Uczniów do konkursu przygotowała 

p. Elżbieta Lachendrowicz

Konkurs Krasomówczy „Pięknie 
opowiadam  polskie baśnie i legendy”.

27 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach odbył się Gmin-
ny Konkurs Krasomówczy dla klas1-3  pt. „Pięknie opowiadam  polskie baśnie i legendy”. W 
konkursie zaprezentowali się uczniowie klas młodszych z Chocenia, Wilkowic i  Śmiłowic. Celem 
konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzanie 
zamiłowania do pięknego mówienia, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz zainteresowanie 
dzieci rodzimymi legendami i baśniami. Uczestnicy konkursu nie zawiedli. Pięknie zaprezentow-
ali swoje teksty pamięciowo  i oratorsko przy zastosowaniu wielu środków artystycznych  takich 
jak: gest ,mimika, ruch, charakteryzacja, rekwizyty, dekoracje oraz muzyka i śpiew .

Komisja w składzie: Pani Danuta Kaczmarek-kierownik zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki”, 
Pani Urszula Majchrzak-nauczyciel SP w Choceniu oraz Pani Elżbieta Lachendrowicz- nauczyciel 
SP w Śmiłowicach wyłoniła zwycięzców i laureatów:

W kategorii klas pierwszych:
1 miejsce-Gabriela Kaszubowska-SP Choceń
2 miejsce-Zuzanna Dybowska-SP Choceń
3 miejsce-Jakub Komorowski-SP Choceń i Adrian Walewicz-SP Śmiłowice
Wyróżnienia: Wiktoria Pawłowska-SP Śmiłowice i Szymon Piasecki- SP Śmiłowice
W kategorii klas drugich:
1 miejsce-Nikola Ochmańska-SP Choceń
2 miejsce-Fabian Kierzkowski-SP Śmiłowice
3 miejsce-Karolina Stolarska-SP Śmiłowice
Wyróżnienie: Julia Brykalska-SP Śmiłowice
W kategorii klas trzecich:
1 miejsce-Joanna Karska-SP Choceń i Julia Krupińska-SP Śmiłowice
2 miejsce-Lena Klimczak-SP Choceń i Hubert Michalski-SP Śmiłowice
3 miejsce-Milena Bazela-SP Wilkowice
Wyróżnienia: Gabriela Grabiec-SP Wilkowice i Amelia Postrach-SP Choceń
Nagrody specjalne od Pani Danuty Kaczmarek otrzymali:
Joanna Karska-SP Choceń, Julia Krupińska-SP Śmiłowice  

oraz Milena Bazela-SP Wilkowice. 
Dyrektor szkoły w Śmiłowicach pani Wioletta Krysztofor-

ska oraz organizator konkursu pani Anna Kamińska serdec-
znie gratulują młodym aktorom  wspaniałych występów oraz 
dziękują opiekunom i rodzicom za doskonałe przygotow-
anie wszystkich dzieci. Do zobaczenia za rok!

Organizator konkursu
mgr Anna Kamińska

Uczymy się i bawimy - z wizytą 
w nadleśnictwie.

10 czerwca br. uczniowie z klas I – III Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 
odwiedziły Nadleśnictwo we Włocławku. 

Dzieci brały udział w warsztatach, które pomogły im usystematyzować dotychczasową wiedzę 
o roślinach i zwierzętach leśnych.

Turniej o Puchar Prezesa GTS Unia Choceń
2 czerwca br. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach został 

rozegrany Turniej o Puchar Prezesa GTS Unia Choceń. 
W rywalizacji klas 4-6 najlepsi okazali się uczniowie z Chocenia, drugie miejsce zajęli zawod-

nicy reprezentujący Wilkowice, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

W kategorii klas 7-8 bez-
konkurencyjni okazali się 
zawodnicy ze Śmiłowic, 
drugie miejsce zajęli za-
wodnicy z Chocenia, a 
na trzecim miejscu zostali 
sklasyfikowani uczniowie z 
Wilkowic. 

W turnieju zostało str-
zelonych 45 bramek, 
królem strzelców został 
Alan Trawiński z Choce-
nia. Za najlepszego za-
wodnika uznano Marcela 
Wojciechowskiego ze 
Śmiłowic, a najlepszą 
zawodniczką została Julia 
Sikorska z naszej szkoły.

Organizatorzy
mgr Radosław Chełminiak

mgr Łukasz Jankowski

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny 
Wajcowicz w Śmiłowicach Posłami

30 maja 2022r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce 
uroczystość wręczenia mandatów poselskich województwa kujawsko-pomorskiego na XXVIII 
Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

W gronie 20 uczniów ze szkół z całego województwa, którzy zostali wyłonieni w drodze ogól-
nopolskich eliminacji znalazło się dwóch uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach: Franciszek Piętowski i Oliwier Słowiński.

Grono szczęśliwców odebrało Mandaty Posła z rąk Pana Marka Gralika– Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty.

Od 31 maja do 1 czerwca nasi parlamentarzyści uczestniczyli w pracy młodzieżowego Sejmu.
Wrócili z Warszawy z uśmiechem na twarzy, z bagażem wspomnień i doświadczeń.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom! 

dyrekcja szkoły
Wioletta Krysztoforska
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Łukasz Kordyl -uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach- 
Laureatem stypendium sportowego 
Tropem Wilczym 2022

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły otrzymał 
stypendium sportowe.

 Spośród 254 wniosków, które wpłynęły z całej Polski wyłoniono 
10 laureatów, a wśród mich znalazł się Łukasz Kordyl: 

Kandydatów do stypendium w naszej szkole było więcej, ni-
estety mogliśmy złożyć tylko jeden wniosek. Komisja składająca 
się z dyrekcji i nauczycieli  szkoły, w tym nauczyciela wf- 
P.P.Trzcińskiej musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Wybrano 
ucznia klasy ósmej, który niebawem opuści mury naszej szkoły, 
a który ciężką pracą w pełni na  to wyróżnienie zasłużył. 

Życzymy Łukaszowi dalszych sukcesów! Gratulujemy! 

7 czerwca w Zespole Szkół w Kowalu odbył się Dzień Sportu pod patronatem Starostwa Pow-
iatu Włocławskiego. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w turnieju piłki nożnej oraz w 
innych konkurencjach sportowych. Wśród zawodników znaleźli się również uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach, którzy zajęli 2 miejsce w 
turnieju piłki nożnej. Najlepszym Bram-
karzem został uczeń naszej szkoły- 
Łukasz Michalak . 

Skok w dal wygrał Piotr Wo-
jciechowski oraz 3 miejsce w Biegu na 
60 metrów. 3 miejsce uzyskał Jakub 
Sikorski.w Rzucie za 3 punkty.

Wyjazd na zawody zorganizował 
P.Radosław Chełminiak- nauczy-

ciel wychowania fizycznego.

Pierwszoklasiści w Zielonej Szkole
30 i 31 maja uczniowie klasy pierwszej i drugiej przebywali w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym. 

Oprócz wielu atrakcji rekreacyjnych dzieci uczestniczyły w stacjonarnych i terenowych warszta-
tach edukacyjnych. Było też mini zoo i przejazd kolejką po gminie Baruchowo. Dzieci spisały się 
na medal, wróciły zadowolone i bogatsze nie tylko w wiedzę, ale także w nowe doświadczenia.  
Już myślimy, gdzie pojedziemy za rok, może na dłużej?

Organizatorki wyjazdu:
mgr Jolanta Krynicka
mgr Anna Kamińska

Żywa lekcja historii
5 maja br. uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Śmiłowicach mieli okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z panem Lesz-
kiem Kalickim - historykiem. Wykład 
połączony był z ekspozycją broni, 
zrekonstruowanych mundurów oraz 
opowieściami o dawnych czasach. Żywą 
lekcję historii zorganizowała nauczyciel 
historii-P. Sławomir Gwardecki.

Dzień Dziecka w Wilkowicach!
Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, bezwątpienia jednym  z nich jest 1 czer-

wca. Jest to dzień szczególny w życiu każdego dziecka  na całym świecie.
W Szkole Podstawowej w Wilkowicach rozpoczął się on od wspólnego apelu podczas, które-

go pan dyrektor Marek Roman Zapiec w imieniu własnym, wszystkich nauczycieli oraz rodziców 
złożył dzieciom życzenia. Następnie dzieciaki świętowały na różne sposoby w zależności od 
życzeń. Do dyspozycji mieli gry i zabawy sportowe na hali, malowanie twarzy, konkursy, gry w 
sali informatycznej oraz dyskoteka. Samorząd uczniowski zorganizował również bufet z lodami, 
chipsami, watą cukrową, gumami, frytkami i popcornem. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie 
dzieciakom słodkich upominków!

Samorząd Uczniowski

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej 
w Wilkowicach!

Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym 
świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary 
przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla 
przyszłych pokoleń. Tegoroczne hasło przewodnie to „Zainwestuj 
w Naszą Planetę”. 

W naszej Szkole przygotowano wiele atrakcji i ciekawych działań, 
do których włączyła się cała społeczność szkolna.

Każda klasa obchody rozpoczęła już 13 kwietnia wykonując 
plakat promujący ochronę Ziemi. Następnie 20 kwietnia każdy 
uczeń ozdabiał torbę ekologiczną, która wykorzystana wielokrot-
nie podczas rodzinnych zakupówz pewnością ograniczy używanie 
plastikowych toreb. Kolejne działanie to konkurs wiedzy ekologic-
znej 21 kwietnia, w którym przedstawiciele klas prezentowali swoją 
wiedzę przyrodniczą.

Finał działań odbył się w Dzień Ziemi – 22 kwietnia. Tego dnia uczniowie klas 0-4 i klas 8 wraz z 
wychowawcami sadzili drzewka w ogrodzie szkolnym, które dla 
nas i przyszłych pokoleń będą filtrem powietrza. Natomiast uc-
zniowie klas 5,6 i 7 wraz z opiekunami wyruszyli na przejażdżkę 
rowerową do Skansenu w Kłóbce. Na miejscu w malowniczym 
plenerze zapoznali się z historią naszego regionu, a potem 
zregenerowali siły przy ognisku piekąc kiełbaski. Te wszystkie 
działania uświadomiły dzieciakom, że tak niewiele trzeba żeby 
zadbać o Naszą Planetę.

Końcowym punktem obchodów Dni Ziemi było nagrodzenie 
wszystkich klas zdrowymi upominkami oraz wręczenie Dy-
plomów tzw. „Przyjaciołom Ziemi”z podziękowaniami za 
zaangażowanie.

Organizatorzy dziękują firmie „SADCO” za podarowane 
jabłka oraz „Szkółce Drzew i Krzewów Świątkowscy” za po-
darowane sadzonki drzew. 

Kinga Gawłowska

Mali Czytelnicy!
Dn. 13.05.2022r najmłodsi uczniowie naszej szkoły z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Pod-

stawowej w Wilkowicach wybrali się do Biblioteki w Choceńskim Centrum Kultury. Dla wielu z 
nich była to pierwsza wizyta. Przedszkolaki zwiedzając placówkę miały okazje obejrzeć pokaźny 
księgozbiór.

Dziękujemy Pani Danucie Nowickiej, która była zaproszonym gościem specjalne dla naszej 
grupy, aby przeczytać bajkę o „Smoku Wawelskim”. Pani Danuta również pokazała i opowiedziała 
o strój Kujawskim. 

Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecznie dziękujemy!
Paulina Rogacka
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Sukces Filipa Z. z klasy VI, 
z SP Choceń w Konkursie 
Ortograficznym

03 czerwca 2022 r.  Maria Jaskólska ucz.  kl. VIII b i Filip Zima 
ucz. kl. VI reprezentowali Szkołę Podstawową im. Janusza Ko-
rczaka w Choceniu, w XIV Powiatowym Konkursie Ortograficz-
nym „Ortografia – nic prostszego – dla każdego myślącego”, 
który odbył się w Kowalu. Zmagania ortograficzne okazały się 
fraszką  dla Filipa Zimy, który zajął I miejsce w grupie wiekowej 
kl. IV-VI.

Nauczycielem prowadzącym jest Pani Małgorzata Rybacka.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dyrektor ZSP w Choceniu - A. Pawłowska
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/

news/#photos:album:1455

Sukces  Kacpra i Janka z SP Choceń 
w Konkursie Dwujęzycznym!

25 kwietnia 2022r. w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu odbyła się 
XI edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych. 
Przystąpiło do niej dwóch uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, którzy zmagali 
się z trudnymi zadaniami leksykalno-gramatycznymi. Byli 
to uczniowie klas VIII:  Kacper Kieszkowski i Jan Dalent-
ka, legitymujący się dobrą znajomością języka obcego 
nowożytnego: angielskiego i niemieckiego oraz wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu tematyki programowej.

Z radością informujemy, że w kategorii szkół podsta-
wowych chłopcy zajęli II MIEJSCE!

Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!
Galeria zdjęć pod linkiem: 
https://spchocen.edupage.org/#photos:album:1433

Podsumowanie Międzyszkolnego 
Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego 
w Szkole Podstawowej 
w Choceniu

Konkurs  ”Życie w wodzie. Rzeka, jezioro, staw… Mieszkańcy 
zbiorników wodnych”  został  zorganizowany w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. Jego rozstrzygnięcie 
odbyło się 13 kwietnia 2022r. Słowa podziękowania za sponso-
rowanie nagród kierujemy do Zarządu Koła Łowieckiego nr 111 
„Przepiórka”.

Celem konkursu było:
- inspirowanie do pracy twórczej poprzez otaczającą nas naturę,
- uświadomienie znaczenia wody dla życia na Ziemi,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
- prezentacja i popularyzacja plastyczno-przyrodnicza 

twórczości uczniów.
Prace były oryginalne, bogate w szczegóły, kolorowe, wykonane 

różnymi technikami. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieciom, rodzicom, nauczycie-
lom.

WSZYSTKIE PRACE DZIECI ZOSTAŁY NAGRODZONE.
Uczniom życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu i odkrywaniu dzikiej przyrody 

z myśliwskim pozdrowieniem – DARZ BÓR.
Organizatorzy konkursu: Joanna Podlaska, Anna Wojtczak, Zarząd Koła Łowieckiego nr 111 

„PRZEPIÓRKA”
Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/#photos:album:1430

Uczniowie SP Choceń laureatami konkursów 
przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty.

Wiadomym jest, że rozwijamy się tylko 
wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe 
wyzwania. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, 
w tym roku szkolnym podejmowali wiele 
wyzwań, a jednym z nich było uczestnict-
wo w konkursach przedmiotowych organ-
izowanych przez Kuratorium Oświaty.

Dwoje uczniów osiągnęło ogrom-
ny sukces – zostało laureatami tych 
konkursów.

Maja Warchlewska, uczennica kl. VII, 
jest laureatką konkursu przedmiotowego 
z języka polskiego, a Kacper Kieszkows-
ki, uczeń kl. VIII, to laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.

Gratulujemy naszym uczniom i ich rodzicom!
Dziękujemy także Dyrekcji szkoły za pomoc i stwarzanie sprzyjających rozwojowi uczniów 

warunków oraz nauczycielom, którzy przygotowali naszych laureatów do konkursów – pani An-
nie Szymańskiej i pani Agacie Wąsikowskiej.

Bo jak powiedział wielki Patron naszej szkoły Janusz Korczak –
„Nie takie ważne,
żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć,
a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Galeria zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/#photos:album:1443

Obchody Dnia Patrona w SP Choceń
 13 maja 2022 r. po okresie pandemii, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu 

uroczyście świętowała Dzień Patrona.
W tym roku uroczystość przebiegła pod hasłem: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat”.
Uroczystość rozpoczęła się w hali sportowej od wprowadze-

nia sztandarów w asyście werbla.  Pani Dyrektor Szkoły powitała 
wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Następnie udaliśmy się 
na mszę świętą do kościoła parafialnego . Jak co roku przemarsz 
uświetniła  Młodzieżowa Orkiestra  Dęta OSP Śmiłowice. 

W tym dniu pamiętaliśmy także o Marii Higersberger składając 
kwiaty na jej grobie.

W drugiej części uroczystości uczniowie klas drugich  pod 
opieką Pani Urszuli Majchrzak i Pani Jolanty Nowodworskiej 
wprowadzili Nas w bajkowy nastrój. W pięknej scenerii zaprezen-
towali bajkę „ O krasnoludkach i sierotce Marysi.”

Jak co roku uczniowie Szkoły podstawowej w Choceniu pr-
zyznali  tytuł Przyjaciela Króla Maciusia Pierwszego. Tym razem 
zaszczyt ten przypadł  Firmie „Bracia Sadownicy Sp. z o.o.” – za 
sponsorowanie nagród w konkursach przedmiotowych.

W tym roku przerwa obiadowa była szczególnie miłym zaskoc-
zeniem dla uczniów szkoły, którym Rada Rodziców ufundowała przepyszną pizzę.

Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem Pani Katarzyny Kurkiewicz- 
Błaszczyk.  Z głośnymi owacjami spotkała się „Parada Króla Maciusia” zaprezentowana przez 
uczniów klas młodszych.

Uroczystość ta przebiegła w bardzo miłej atmosferze w obecności licznych gości.
Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność.
Dyrektor ZSP – Anna Pawłowska

Sukces Ani i Asi ze Szkoły Podstawowej 
w Choceniu w Konkursie Wokalnym 
„Marzenia się spełniają”

20 maja w Szkole Podstawowej nr 22 we 
Włocławku odbył się  Międzyszkolny Konkurs Pio-
senki Dziecięcej „Marzenia się spełniają”. W konkur-
sie brało udział 30 wokalistów. Szkołę Podstawową 
im. Janusza Korczaka w Choceniu reprezentowały 
Anna Łukaszewicz z klasy IIb i Joanna Karska z klasy 
IIIa. Dziewczynki  doskonale zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne zdobywając nagrody.  Anna 
Łukaszewicz uzyskała II miejsce, natomiast Joanna 
Karska – wyróżnienie.

Bardzo serdecznie gratulujemy udanych 
występów!

Uczennice do konkursu przygotowała p. Katar-
zyna Kurkiewicz-Błaszczyk.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
uczniów oraz za zorganizowanie transportu na konkurs.

Więcej zdjęć pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/#photos:album:1445
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Zwycięstwo Oli J. z SP 
Choceń w Powiatowym 
Konkursie Literackim

4 kwietnia 2022 r. w gmachu Liceum Ziemi Kujaw-
skiej we Włocławku odbył się Powiatowy Konkurs Lit-
eracki – Życie i Twórczość C. K. Norwida.    Miło nam 
jest pochwalić się sukcesem  uczennicy  klasy VIII A  
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choce-
niu – Aleksandry Jareckiej, która została laureatką tego 
konkursu i zajęła w nim I miejsce.

Brawo, Olu!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
[Anna Szymańska]

Wycieczka do zoo
Pierwszego czerwca uczniowie klas Szkoły 

Podstawowej Wilkowicach młodszych z okazji 
Dnia Dziecka pojechali na wycieczkę do ZOO 
SAFARI w Borysewie. Swój pobyt rozpoczęli 
od Sali zabaw, potem zjedli obiad i wyruszyli 
zwiedzać zoo.  Wszystkie zwierzęta podobały się 
dzieciom. Wielką radość sprawiło im oglądanie 
karmienia foki połączone z pokazem niezwykłych 
umiejętności tego zwierzęcia. Na koniec wyciec-
zki okazało się, że wszyscy przeszli po terenie zoo 
ponad 5 kilometrów, ale dzięki pięknym roślinom, 
ciekawym egzotycznym zwierzętom nikt nie był 
zmęczony.

Monika Komorowska

Edukacja poza murami 
szkoły w Goreniu Dużym 

W piątek 20 maja br. uczniowie klas 7, 6, 5, 4a i 4b Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach wraz z wychowawcami wybrali 
się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Przyrod-
niczej w Goreniu Dużym. Celem wyjazdu było upowszechni-
anie aktywnego wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, dosko-
nalenie umiejętności współpracy w grupie oraz zdobywanie 
nowej wiedzy i umiejętności. Atrakcji było mnóstwo. Pierwszym 
punktem wycieczki była przejażdżka po okolicy Zieloną 
Kolejką, z okien której uczniowie podziwiali piękno polskiej wsi 
– stare wiejskie chaty, pasące się krowy i kozy oraz las, który 
wchodzi w skład kompleksu Gostynińsko – Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. Następnie uczestniczyliśmy  
w warsztatach stacjonarnych –  pracowaliśmy z mikroskopami 
oraz w warsztatach terenowych z survivalu, gdzie nauczyliśmy 
się odpowiednio przygotowywać 
do przetrwania nocy w lesie. 
Nasz pobyt w  tym godnym 
polecenia miejscu zakończony 
został pieczeniem kiełbasek 
przy wspólnym ognisku. Na te-
renie Zielonej Szkoły uczniowie 
mogli korzystać z wielu atrakcji, 
m.in. placu zabaw, boiska 
do gry w piłkę siatkową i nożną. 
Wspólnej zabawie dopisywała 
piękna słoneczna pogoda. 

Iwona Terpińska


