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Nie sposób opisać całości

problemów związanych
z wdrażaniem reformy.

Zakreślę tylko główne:

- Sieć szkół. Trzy szkoły podsta-

wowe ośmioklasowe z własnymi

obwodami szkolnymi. Tak jak us-

talono je dziesiąt lat temu. Tym-

czasowo możliwość kontynuacji

nauki w Wilkowicach przez dzieci

z obwodu Śmiłowice do ukoń-

czenia szkoły. Dotyczy to tylko

obecnie uczęszczających. Nowe

roczniki do właściwej szkoły.

- Gimnazjum. Początkowo plano-

waliśmy jego wygaszanie. Obec-

nie jednak będzie to włączenie do

szkoły podstawowej z jedną dy-

rekcją. Dyrektor Skalski zdecy-

dował się przejść na emeryturę.

- Liczymy godziny i nauczycieli.

Niestety będą to w znacznej mie-

rze etaty na trzy szkoły z koniecz-

nością przejazdów. Raczej nie

wszyscy nauczyciele znajda pra-

cę, będziemy się starać zwalniać

jak najmniej, prosząc też nauczy-

cieli, którzy mogą iść na wcześ-

niejsze świadczenia by skorzystali

z tego prawa.

- Szkoła podstawowa w Choceniu

przenosi się do obiektów gimna-

zjum. Wiąże to się z wieloma

problemami organizacyjnymi,

technicznymi i społecznymi.

- Dojazdy do szkół nowa organi-

zacja dowozów

- Przygotowanie szkół w Wilko-

wicach i Śmiłowicach do nowych

oddziałów.

Planujemy spotkania z rodzicami

i nauczycielami we wszystkich

szkołach, podkreślam we wszyst-

kich szkołach. Proszę jednak o

trochę cierpliwości. Na wiele

rzeczy ciągle czekamy. Chociażby

na zatwierdzenie siatek godzin w

nowych szkołach podstawowych.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

OŚWIATA PO NOWEMU
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DROGA WOJEWÓDZKA
KOWAL-CHOCEŃ -CHODECZ

W I A T R A K I

USTAWA „ SZYSZKI”

Praktycznie wszystkie drzewa przy dro-
dze wojewódzkiej zostały usunięte. To
pierwszy etap przebudowy drogi. Kolejny
to wykarczowanie pozostawionych pnia-
ków. Czynimy starania by następną budo-
waną drogą wojewódzką była właśnie na-
sza droga. Przypomnę, że jako pierwsza
ruszy przebudowa drogi Brześć Kujawski-
Kruszyn-Kowal. Wspólnie z samorząda-
mi Chodcza, Izbicy Kujawskiej i Boniewa
staramy się wykazać Marszałkowi ko-
nieczność budowy naszej drogi w pierw-
szej kolejności.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Przez kilka miesięcy praktycznie nie mie-
liśmy kontaktu z firmą planująca budowę
wiatraków. Ostatnio złożyli nam wizytę.
Konkluzja jest następująca:
- Na dwanaście planowanych turbin,
kilka decyzji na budowę jest prawomoc-
nych, kolejnych kilka czeka u Wojewody
na rozstrzygnięcie. I to praktycznie ko-
niec dobrych informacji. Teraz złe. Rząd
radykalnie obniżył cenę za tzw. zielona
energię. Zakupy energii odbywać się będą
na aukcjach i tylko. Na razie nie było
żadnej aukcji i nie wiadomo kiedy będzie.
Sens budowy wiatraków jest tylko wtedy,
gdy jest możliwość sprzedaży do sieci.
Obecnie nie ma tej możliwości czyli cze-
kamy. Pozostawię to bez komentarza.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Tak powszechnie nazywana jest ustawa o
nowych zasadach wycinki drzew i jest to
tylko skrót myślowy. A tak na poważnie.

Chciałem Państwa poinformować, że wy-
cinki drzew, które obserwujecie Państwo
w Choceniu i na terenie gminy są prowa-
dzone właśnie na podstawie tej ustawy.
Gmina nie wydawała żadnych pozwoleń i
nikt nie musi nas pytać o zgodę. Niniejszą
informacje proszę traktować jako odpo-
wiedź dla tych, którzy odpowiedzia-
lnością obarczają Wójta. Szanowni Pańs-
two tym razem to nie Wójt.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Planujemy w tym roku wybudować nastę-
pujące chodniki:
1/ Przy ulicy Parkowej w Choceniu, w ra-
mach tzw. Schetynówki
2/ Ulica Targowa w Choceniu do nowego
marketu- będzie w całości wykonana z
kostki brukowej . Obejmuje jezdnie i par-
kingi. Obecny fragment drogi wybudo-
wany przez sam Market jest rozwiąza-
niem przejściowym. Na inwestycje liczy-
my pozyskać środki z zewnątrz i pewnie w
połowie roku całość zostanie wykonana
profesjonalnie.
3/ Dokończenie ul. Nowej w Czernie-
wicach wraz z parkingiem przy cmen-
tarzu. Parking do parkowania wzdłuż-
nego po tzw. skosie. Po sfinalizowaniu
zakupu gruntów (sprawy spadkowe) pla-
nujemy poszerzenie parkingu.
4/ Chodnik od Czerniewic w kierunku
Gołaszewa po lewej stronie ok. 400 mb
(do kępy białych brzóz) inwestycja
wspólna z powiatem.
5/ Chodnik w Kuźnicach od figurki przy
drodze na Nakonowo w kierunku Szatek
do figurki za rzeczką. Inwestycja wspólna
z powiatem.
6/ Inwestycja warunkowa o ile konkursy
w Urzędzie Marszałkowskim odbędą się w

NOWE CHODNIKI

planowanych terminach i o ile otrzy-
mamy dofinansowanie. Dotyczy ścieżki
pieszo rowerowej Choceń Jarantowice.
W roku bieżącym planujemy ułożenie co
najmniej odcinka przy obiektach PGR z
przystankiem dla dzieci. Planujemy fi-
nansowanie z funduszy na tzw. niską
emisję.
7/ Wspomożemy tez ułożeniem kostki
brukowej i materiałami odbudowę krzyża
w Czerniewicach ul. Choceńska/Wiejska.
8/ Podobna inicjatywa pojawiła się w
Śmiłowice Pustki, droga w kierunku Kuź-
nic. Zapraszam do gminy celem omówie-
nia szczegółów.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

W dniu 20 marca obradowała Rada Gmi-
ny Choceń. Jednym z punktów obrad były
zmiany w nazewnictwie ulic. Do zmiany
nazw zostaliśmy zobowiązani ustawą sej-
mową. Obecne nazwy odnoszą się zda-
niem ustawodawcy do poprzedniego re-
żimowego ustroju. Po burzliwej dyskusji z
udziałem mieszkańców ulica 19 stycznia
nosić będzie nową nazwę ulicy Jarzębino-
wej. (Propozycje ul. Marysieńki, ul. ks.
Szafrańskiego, ul. Młyńskiej i ul. Św.
Idziego nie znalazły uznania). Druga- ul.
Świerczewskiego będzie się obecnie na-
zywać ul. 3 Maja (zgłoszono jeszcze
następujące propozycje: ul. Strażacka, ul.
Cicha, ul. Miła, ul. Jana Pawła II). Radni
w głosowaniu odrzucili też wniosek Wójta
o przeprowadzenie głosowania z nowymi
nazwami ulic przez wszystkich mieszkań-
ców ulic 19 stycznia i Świerczewskiego.
Nowe nazwy ulic obowiązywać będą od 1
czerwca 2017 roku.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

CHOCEŃ Z NOWYMI NAZWAMI ULIC

OŚWIETLENIE DROGOWE
Obecne oświetlenie drogowe - 860 lamp
ulicznych - kosztuje gminę 370 tys. zł.
Obrazowo to koszt budowy 1 km drogi as-
faltowej. W stosunku do innych sąsied-
nich gmin, nasze tereny oświetlone są o
wiele, wiele lepiej. Ale do rzeczy, w dzi-
siejszym artykule chciałem podsumować
nasze działania za ostatnie dwa lata i
napisać o kolejnych planowanych
przedsięwzięciach. Na budowę nowego
oświetlenia w ostatnich dwóch latach wy-
daliśmy ok. 110 tys. zł i oświetliliśmy
kolejne 4 km dróg. Wykonane inwestycje
to droga Wilkowiczki Wilkowice, droga
w Borzymowicach, Niemojewo, Bodza-
nówek, Śmiłowice, Lijewo, Wola Nako-
nowska, ul. Zakrzewska w Choceniu i
Wilkowice skrzyżowanie.

P l a n o w a n e:
1/ Wilkowice Śmiłowice, droga powia-
towa, realizacja w dwóch etapach,
2/ Wola Nakonowska ciąg dalszy przy
drodze powiatowej,
3/ Czerniewice za torami droga przy sa-
mej autostradzie,
4/ Czerniewice ul. Wiejska do p. Olczaka,
5/ Śmiłowice Pustki uzupełnienie braku-
jącego fragmentu,
6/ Choceń , ul. Jasna,
7/ Choceń, ul. Grabowa (w Kierunku do
p. Siewierskiego),
8/ Wichrowice przy przystanku,
9/ Szczutkowo,
10/ Choceń ul. Wrzosowa, ul. Bukowa ,
ul. Leśna i ul. Akacjowa.
Wszystkie te inwestycje będą robione
sukcesywnie, a wyżej ustawiona kolej-
ność jest przypadkowa.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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WODA W GMINIE CHOCEŃ
Minął cały rok budżetowy i mamy obraz
jak wygląda gospodarka wodno-ściekowa
w gminie Choceń w 2016 roku. Wypro-
dukowano o 12 % mniej wody jak w roku
2015.Lato nie było takie gorące i mniej
wody poszło na podlewanie upraw i traw-
ników. Nie było też większych problemów
z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców
gminy. W grudniu ubiegłego roku został
zamontowany w hydroforni w Choceniu
dodatkowy hydrofor, który zwiększa za-
pas wody w sieci. W tym samym czasie
został zbudowany nowy odcinek wodo-
ciągu w Nakonowie Starym. Połączono
istniejącą sieć z rurociągiem gminy
Choceń odcinając się tym samym od
wodociągu Gminy Włocławek. Wcześniej
korzystaliśmy z wody dostarczanej przez
Gminę Włocławek. Łącznie w 2016 roku
wybudowano 1740 metrów sieci wodo-
ciągowej: Ługowiska - 490 m, Nakonowo
Stare -570 m, Choceń -230 m i Siewiersk
450 m oraz 243 metry ciśnieniowej sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Czernie-
wice ul. Nowa. Wszystkie odcinki sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej budowane
były z dofinansowaniem ze środków
unijnych, firm oraz osób prywatnych.
Poprawiła się ściągalność za wodę i ścieki.
Niektórzy dłużnicy zostali dopisani do
Krajowego Rejestru Dłużników i zaczęli
spłacać należności.
Do końca 2017 roku wszystkie wodomie-
rze w gminie powinny być zaplombowa-
ne. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze plomby
powinien zgłosić to niezwłocznie do Urzę-
du Gminy lub do inkasentów zbierających
opłaty za wodę. Za brak plomby lub usz-
kodzenie plomby na wodomierzy może
był nałożona kara pieniężna w wysokości
do 5000,00 zł (Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 28 pkt.2).
W ostatnim czasie mamy dużo informacji
od mieszkańców dotycząca awarii, i prze-
cieków wody. Nie zawsze są to wycieki z
wodociągu, ale sprawdzamy wszystkie i
dziękujemy za informację. Posiadamy na
terenie gminy ponad 218 kilometrów sieci
wodociągowej, 65 kilometrów sieci kana-
lizacyjnej i 36 tłoczni i przepompowni.
Fizycznie 3 pracowników nie jest w stanie
monitorować całej sieci dlatego te sygnały
są dla nas wszystkich bardzo cenne. Stra-
ty wody jeszcze w 2015 roku stanowiły 53
%. W 2016 roku to około 35 %. Część wody
pewnie jest kradziona, część stanowią
różnice na urządzeniach pomiarowych (w
zależności od klasy wodomierza i sposobu
zamontowania różnice są od kilku do
kilkudziesięciu procent). Trudne do osza-
cowania są też straty wody wypływającej
w czasie awarii. Jeżeli jest -

-

-

stawcy wody borykają się ze
stratami. W Polsce na terenach wiejskich
jest to od 15% nawet do 60 %. Chodzi o to
aby te straty były jak najmniejsze. Są też
jeszcze osoby które korzystają z wody i
ścieków i nie są zarejestrowane w
systemie, od kilku lat nie płacąc za wodę
ani ścieki. Co pewien czas wykrywamy
takie przypadki i wtedy nie jest miło. W
znacznym stopniu ściągalność poprawiła
się po opomiarowaniu obiektów OHZZ w
Jarantowicach i Borzymiu. Na podstawie
wcześniejszej umowy zakład miał
zagwarantowaną wodę za darmo. Obec-
nie my płacimy za dzierżawę hydroforni w
Jarantowicach, a OHZZ płaci za wodę.
Woda z naszych ujęć mieści się w prze-

to mały prze
ciek to czas wykrycia pokazania się wody
na powierzchni jest bardzo długi. Dla
porównania podam, że z cieknącej spłucz
ki w ciągu miesiąca może przepłynąć 20
m³ wody. Można to obliczy proporcjo
nalnie do długości sieci wodociągowej.
Wszyscy do

dziale wody średnio twardej, ujęcie w
Choceniu i twardej, ujęcie w Śmiłowicach.
Woda z naszych ujęć spełnia wszystkie
wymogi sanitarno-epidemiologiczne i nie
jest chlorowana. Szczegółowe informacje
na temat jakości wody można znaleźć na
stronie internetowej Gminy Choceń.

Piotr Lewandowicz

W dniu 14 marca w Warszawie przyjęto
„KARTĘ SAMORZĄDNOŚCI” przez zgro-
madzonych na Forum Samorządowym
działaczy samorządów lokalnych. W ho-
telu GROMADA zebrało się ponad 1600
przedstawicieli gmin, miast powiatów i
województw (wszystkich samorządów w
Polsce jest około 2500) gdzie z zaniepo-
kojeniem stwierdzono pomniejszanie roli
i zadań samorządów lokalnych. Można by
to ująć w jednym zdaniu: Coraz mniej
pieniędzy, coraz mniej kompetencji coraz
więcej zadań i coraz większe uzależnienie
od administracji rządowej. Na spotkaniu
powołano Komitet Protestacyjny, który
ma inwentaryzować wszystkie poczyna-
nia niekorzystne wobec samorządów i
jednocześnie koordynować akcje protes-
tacyjną. Reforma samorządowa jest naj-
lepiej ocenianą reforma niepodległej
Polski – przede wszystkim dlatego , że to
sami mieszkańcy wiedzą najlepiej co im
jest potrzebne w ich małych ojczyznach.
Dodatkowo samorządy z natury stronią
od polityki i partyjnych kłótni. Tu na dole
znamy się wszyscy i wiemy kto jest kto, nie
potrzebujemy partyjnych wskazówek. I
niech tak zostanie. Zaufanie do Sejmu
ok.30% , zaufanie do samorządu ok.60 %
to najlepsza ocena.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

W ostatnich dniach gościliśmy w domach mał-
żeństw, które mają za sobą 50 i więcej lat
wspólnego życia. Wójt Gminy Choceń wręczył
Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, którzy w ten sposób zostali uhono-
rowani przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP.
Spotkaniom towarzyszyła wyjątkowa atmosfe-
ra. Była to okazja, aby pochylić się nad ludzkim
życiem realizowanym w małżeństwie. Był to
również moment kontemplacji i podsumowa-
nia wspólnie przeżytych lat. Jubilaci z dumą i
zadowoleniem opowiadali swoje koleje losu.
Zgodnie mówili, że w ciągu tych kilkudziesię-
ciu lat wspólnego życia było wiele chwil dob-
rych, radosnych i pięknych, ale też nie zabrakło
trudnych doświadczeń, wyrzeczeń i smutków.
Odznaczone pary dochowali się wielu wnuków,
prawnuków a nawet praprawnuków.

Odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie zostali:
Irena i Zenon Ciesielscy
Barbara i Zdzisław Jeske
Halina i Zdzisław Kolasińscy

To odznaczenie jest potwierdzeniem, że wyb-
rana przed laty droga życiowa była słuszna.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wiele dob-
rego.

Maria Dobiecka

KOLEJNE MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ROZDANE

Stowarzyszenie dla Rozwoju
Gminy Choceń

W dniu 5 stycznia br. powołano nowe
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy

Choceń. Celami Stowarzyszenia jest
działalność w zakresie oświaty,

kultury, promocji, sportu, ochrony
środowiska i innych ważnych dla
rozwoju gminy spraw.  Podczas

spotkania założycielskiego wybrano
władze stowarzyszenia.

W Zarządzie będą pracowali:
Leszek Skalski - Prezes,

Piotr Piętowski - Wiceprezes,
Kamil Klejba - Sekretarz,

Sławomir Gwardecki - Skarbnik,
Radosław Chełminiak  członek.

Komisja Rewizyjna:
Teresa Cichowicz - przewodnicząca

Ariel Malinowski - Sekretarz
Marek Zapiec - członek

Zadaniem Stowarzyszenia będzie
szeroka działalność ukierunkowana

na pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Dziękujemy wszystkim,
którzy zdecydowali o wsparciu swoim
doświadczeniem działalności nowej

organizacji.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy
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Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła
się w Choceńskim Centrum Kultury była
poświęcona zagadnieniom bezpieczeńs-
twa w naszej gminie. Kierownik Poste-
runku Policji w Choceniu st. asp. Grze-
gorz Safianowski w obecności Komen-
danta Komisariatu Policji w Kowalu
nadkom. Jerzego Kalińskiego, złożył
sprawozdanie z działalności Posterunku
Policji w Choceniu oraz informację o sta-
nie porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie naszej gminy za rok
ubiegły. Od listopada 2016 r., PP w Cho-
ceniu wchodzi w strukturę Komisariatu
Policji w Kowalu.

W 2016 r., w gminie Choceń z 111 stwier-
dzonych przestępstw wykryto 72 (w roku
2015 z 144 stwierdzonych, wykryto 105).
Jest tych przestępstw mniej, a wskaźnik
wykrywalności to 64,29 (wykrywalność w
roku 2015 to 70,00 %, czyli była niższa o
5,71 %).

Przestępstwa stwierdzone ogółem 111, w
tym: kryminalne 81, gospodarcze 7, roz-
boje 1, bójki i pobicia 1, uszczerbek na
zdrowiu 4, kradzieże - 17, kradzieże sa-
mochodu 1, kradzieże z włamaniem 17,
art. 178a §1 kk 14, przestępstwa narko-
tykowe 4, uszkodzenia mienia 6.

W porównaniu do ubiegłego roku zmniej-
szyła się ilość zdarzeń związana z bez-
pieczeństwem w ruchu drogowym w zak-
resie wypadków i kolizji. W 2015 roku

Krótkie wiadomości tekstowe zyskały og-
romną popularność na całym świecie, us-
tanawiając standard w mobilnej komu-
nikacji tekstowej. Już od pół roku funk-
cjonuje w naszej gminie system powiado-
mień SMS dla mieszkańców.
Według stanu na dzień 21 marca 2017 w
bazie mamy zarejestrowanych 360 nume-
rów telefonów, a z każdym dniem liczba ta
zwiększa się. Osoby, które korzystają już z
systemu otrzymują krótkie wiadomości.
Komunikaty docierają bezpośrednio do
odbiorców z wybranej kategorii. Na chwi-
lę obecną jest to najlepsze rozwiązanie dla
każdego, kto posiada telefon komórkowy
bez względu na jego rodzaj. Forma komu-
nikacji, jaką kilka miesięcy temu zapro-
ponowaliśmy spotkała się z pozytywnym
odbiorem ze strony lokalnej społeczności.
Wysyłamy jasne i rzeczowe informacje na
dany temat np. zaproszenia na koncerty,
ostrzeżenia pogodowe czy informacje
ogólne.
Do systemu można przystąpić na dwa
sposoby:
- Sposób 1: wchodząc na stronę inter-
netową www.chocen.pl > przewijamy na
dół strony i wypełniamy prosty formu-
larz, w którym musimy podać swoje imię i
nazwisko, numer telefonu, wybrać jedną
lub kilka kategorii powiadomień (alarmy i
zagrożenia, utrudnienia i awarie, środo-
wiskowe, kulturalne), a także wyrazić

było 7 wypadków a w ubiegłym roku 5;
natomiast kolizji w 2015 roku 61, nato-
miast w ubiegłym roku 49. Osób rannych
w 2015 r., było 5, natomiast w roku 2016
7. Ze skutkiem śmiertelnym poprzednio 2
osoby, w roku 2016 nie zanotowano
wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Na terenie działania Posterunku nało-
żono mniej mandatów karnych przeciwko
porządkowi i bezpieczeństwu na drogach.
W 2015 roku było 92, w 2016 88. Polic-
janci udzielili także 582 pouczeń (w 2015
roku było ich 530). Ponadto na terenie
działania PP Choceń funkcjonariusze
przeprowadzili łącznie blisko 900 inter-
wencji, w 2015 roku było ich 993.
Policjanci zatrzymali w zeszłym roku 32
osoby na gorącym uczynku oraz 9 osób
poszukiwanych. Na naszym terenie nie
zanotowano oszustwa „na wnuczka”.

Radni gminy pytali o narkotyki w szko-
łach czy były takie przypadki. Odnotowa-
no jednostkowe sprawy, ale nie w szko-
łach. Większym problemem jak podkreś-
lił kierownik asp. Safianowski jest
alkohol, gdyż młodzież wraca do domu po
spożyciu alkoholu.

Rada gminy przyjęła sprawozdanie za
ubiegły rok złożone przez kierownika
Posterunku Policji.

Agnieszka Świątkowska
sekretarz gminy

zgodę na otrzymywanie powiadomień i
potwierdzić, że wpisany numer należy do
nas. Opcja ta jest automatyczna, a po
zarejestrowaniu numer telefonu jest już w
systemie.

- Sposób 2: wypełniając druk formularza
dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).
W przypadku takiej formy zgłoszenia nu-
mer telefonu będzie zarejestrowany w
terminie 7 dni od daty złożenia.

Po zarejestrowaniu numeru system wyśle
komunikat powitalny. Wszystkie wysy-
łane wiadomości można zweryfikować w
Urzędzie Gminy (pokój nr 1). Można
zarejestrować tylko numer telefonu znaj-
dujący się na terenie Polski. Na inne nu-
mery wiadomości nie będą wysyłane. Za-
chęcamy do korzystania z darmowych
powiadomień SMS.

Szymon Bełkowski

Trwają ostatnie prace wykończeniowe
przy nowym obiekcie w Choceniu. Znaj-
dzie się w nim zespół pomieszczeń
zabiegowych do szeroko pojętej rehabili-
tacji. Trudno odpowiedzieć precyzyjnie
na pytanie kiedy ruszy? Nieoficjalnie w
kwietniu. Pewnie nie wszystkie gabinety
od razu. Największą przeszkodą jest dal-
szy brak kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (NFZ). Brak kontraktu nie
wynika z braku gotowości lecz z opóźnień
w podpisywaniu nowych kontraktów.
Wiele pewnie zależy od procedowanych
obecnie zmian i tworzeniem tzw. sieci
szpitali. NFZ twierdzi, że nowe kontrakty
mogą ruszyć w czerwcu br. ale może i za
rok. Cóż taka nasza obecna rzeczywistość.
Mimo wszystko „Rehabilitacja” ruszy i
nareszcie będziemy mogli korzystać z
zabiegów, które w cywilizowanym świecie
są codziennością. Mam zamiar wystąpić
do Rady Gminy, (mam nadzieję na po-

parcie mego wniosku) o ufundowanie
przez gminę bonów dla najstarszej części
naszych mieszkańców na bezpłatne za-
biegi. Oczywiście wspomagamy jak tylko
możemy starania o kontrakt z NFZ. Przy
wsparciu Gmin Chodecz i Boniewo wys-
tąpiliśmy wspólnie z poparciem starań o
kontrakt. Dziękuję kolegom Wójtowi
Klimkiewiczowi i Burmistrzowi Grab-
czyńskiemu za wsparcie. Razem napraw-
dę można więcej. Wspólnie reprezen-
tujemy 20 tysięcy ludności. To dużo.
Dziękuję też mieszkańcom za zebrane
wcześniej 2000 podpisów. Przekazaliś-
my je do Wojewody. Pozostaje czekać na
otwarcie. Chciałem, też z imienia i naz-
wiska pochwalić właścicieli i jednocześ-
nie inwestorów ale poprosili by zrobić to
później pewnie jak wszystko będzie goto-
we.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

SPRAWOZDANIE Z BEZPIECZEŃSTWA
W NASZEJ GMINIE REHABILITACJA

wiaty, organizację, finansowanie oraz
programy nauczania. Poruszano również
temat przyjazdu pracowników z Ukrainy
do pracy w Polsce. W ostatnim dniu
wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu przedstawiono prezentację do-
tyczącą rozwoju Województwa Kujawsko
Pomorskiego po wejściu Polski do Unii
Europejskiej.

W Kujawsko Pomorskim Centrum Edu-
kacji Nauczycieli zaprezentowano wyko-
rzystanie najnowszej dostępnej techniki
do prowadzenia zajęć lekcyjnych. W dro-
dze powrotnej delegacja zwiedzała wa-
rzelnię soli w Ciechocinku. Omówiono
również plan wspólnego, letniego wypo-
czynku dzieci z Polski i z Ukrainy. Od 10
do 17 lipca zaplanowano obóz w Ukrainie
i od 17 do 27 lipca w Choceniu.

Piotr Lewandowicz

W dniach od 13 do 17 lutego przebywała w
naszej gminie delegacja pedagogów z
miasta Chmielnicki na Ukrainie. Odwie-
dzili szkoły na terenie naszej gminy oraz
firmy: SADCO, CK Frost i firmę TOLEK z
Chocenia.

W programie wizyty było zwiedzanie
Włocławka, Torunia, Ciechocinka i włoc-
ławskich szkół. Delegacja odwiedziła też
sąsiednią gminę Baruchowo. Na wspól-
nym spotkaniu z Członkiem Zarządu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Panem Sławomirem Kopyściem, Prezy-
dentem Miasta Włocławek Panem Mar-
kiem Wojtkowskim, Wójtem Gminy Cho-
ceń Panem Romanem Nowakowski i
Wójtem Gminy Baruchowo Stanisławem
Sadowskim podsumowano wizytę dele-
gacji w Polsce. Wizyta miała charakter
roboczy. Dużo pytań o nasz system oś-

DELEGACJA Z UKRAINY W POLSCE

GMINNY SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS
JUŻ FUNKCJONUJE!
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1,60 ha ziemi w miejscowości Niemojewo
wraz z zabudowaniami.
Tel: 607 346 721

mieszkanie 50m2 w Borzymiu, cena do uzgodnienia.
661 921 169

1,62 ha ziemi obręb Niemojewo
oraz 0,9 ha ziemi obręb Borzymowice
Tel: 886 595 087

Sprzedam

Sprzedam

Sprzedam

Ogłoszenia

ZMIANY W ODBIORZE POPIOŁU
I NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

PLANY GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
CHOCEŃ NA 2017 R.

W marcu w wyniku przetargu wyłoniono fir-
mę, która będzie odbierała odpady z terenu
naszej gminy przez najbliższe dwa lata. Firmą
odbierającą odpady będzie dotychczasowy
wykonawca, czyli Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o.
z Baruchowa. Odpady będą odbierane na
obowiązujących zasadach zgodnie z harmo-
nogramem, który prezentujemy obok. Z uwa-
gi na rosnącą ilość popiołu jedyną zmianą bę-
dzie odbiór popiołu od mieszkańców przez fir-
mę z Baruchowa. Wcześniej odbierała go fir-
ma Usługi Komunalne Wywóz Stałych Nie-
czystości Zdzisław Klockowski.

Dnia 1 kwietnia znikną wszystkie zbiorcze po-
jemniki na popiół z terenu naszej gminy po-
nieważ popiół będzie odbierany bezpośrednio
od wszystkich mieszkańców bez dodatkowej
opłaty. Odbiór popiołu został włączony do
systemu zbiórki odpadów komunalnych i nie
będzie odbierany na starych zasadach, lecz w
ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Chcieliśmy, aby jeszcze w pierwszym kwartale
podpisano nową umowę na odbiór odpadów z
terenu gminy ponieważ od 1 lipca wchodzi w
życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Nas jednak to rozporządzenie do 31 marca
2019 r. nie będzie dotyczyło ponieważ umowy
zawarte przed 1 lipca 2017 r. będą obowią-
zywać na wcześniej przyjętych zasadach. Seg-
regujemy więc odpady tak jak ostatnio na:
szkło, plastik + tworzywa sztuczne, odpady
biodegradowalne oraz odpady zmieszane.

Dawid Dalmann

Tegoroczny początek roku w porównaniu do
kilku ostatnich lat był bogatszy w opady desz-
czu. Przez co już od początku roku wpływają
zgłoszenia dotyczące awarii melioracyjnych.
W najbliższym czasie planujemy, jeżeli wa-
runki pogodowe pozwolą podjąć się od dawna
planowanej konserwacji rowu w Wichro-
wicach (u Pana Ćwiklińskiego), przepro-
wadzenia prac melioracyjnych w obrębie tzw.
Hub w Śmiłowicach, konserwacji rowu melio-
racyjnego na pograniczu Szatek i Kuźnic oraz
konserwacji tzw. starego koryta rzeki w Śmi-
łowicach tzn. rowu melioracyjnego idącego
wzdłuż rzeki za cmentarzem. Planujemy także
konserwację rowów melioracyjnych w sołec-
twie Lutobórz i Szczutkowo oraz Bodza-
nówek. Wciąż kilka zgłoszeń czeka na reali-
zację, w miarę możliwości technicznych oraz
atmosferycznych będziemy wykonywać zgło-
szone prace melioracyjne. Przyjmujemy zgło-
szenia dotyczące potrzeb wykonania prac
melioracyjnych na działkach rolnych.

Dawid Dalmann
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- Rzutka ratownicza
- Kolce lodowe
- Pasy asekuracyjne

Dawid Dalmann

łuba umiejscowione są gniazda, w których
znajduje się, zabezpieczone taśmą z "rze-
pami", dodatkowe wyposażenie ratow-
nicze:

- Wiosło lodowe składane
- Bosak teleskopowy

towniczych w krajach skandynawskich, a
konstrukcja opracowana została przy
współpracy z grupami ratownictwa tech-
nicznego Państwowej Straży Pożarnej.
Kadłub sań posiada płozy ślizgowe, zbu-
dowany jest z kompozytów poliestrowo-
szklanych z dodatkiem włókna węglo-
wego. Ma on budowę komorową, a trzy
hermetyczne komory wypornościowe
usztywnione pianką poliuretanową, po-
wodują jego niezatapialność. W tylnej
części kadłuba umiejscowione są dwa
uchwyty metalowe składane do prowa-
dzenia sań przez ratownika, oraz zaczep
do mocowania liny asekuracyjnej. W
przedniej części sań znajdują się dwa
uchwyty metalowe, a wzdłuż brzegów sań
szereg uchwytów taśmowych. Uchwyty te
ułatwiają wciąganie się ratownika na
deskę oraz utrzymanie na nich w czasie
transportu. Na górnej powierzchni kad-

Ochotnicza Straż Pożarna z Chocenia
zakupiła za deskę lodową (sanie lodowe)
służące do ratownictwa lodowego, konk-
retnie niesienia pomocy osobą, które
utknęły na zamarzniętej tafli jeziora lub
wpadły do wody w wyniku pęknięcia lodu.
Zakup był możliwy dzięki dotacji Fun-
dacji Orlen "Dar serca" w wysokości
3.000,00 zł oraz zapłaty pozostałej części
faktury w wysokości blisko 3.250,00 zł
przez Gminę Choceń. OSP Choceń za-
kupiła deskę lodową w związku ze spec-
jalizacją w kierunku ratownictwa wod-
nego oraz lodowego. Druhowie z Choce-
nia posiadają też łódź motorową z wy-
posażeniem przeznaczoną do niesienia
pomocy na obszarze jezior. Deska lo-
dowa do ratownictwa lodowego jest pły-
wającym, nowoczesnym urządzeniem ra-
towniczym, którego koncepcja opiera się
o wieloletnie doświadczenia ekip ra-

Deska lodowa dla OSP CHOCEŃ

R
S

OBOTY PUBLICZNE, PRACE
POŁECZNIE UŻYTECZNE W 2017 ROKU

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Choceniu wspólnie z Po
wiatowym Urzędem Pracy we Włocławku
jest organizatorem robót publicznych i
prac społecznie – użytecznych (jeden
dzień w tygodniu). Zadanie ze wszech
miar słuszne i pomocne, tak dla osób bez
robotnych jak i gminy.
Pozwala w trudnym okresie przednówka
znaleźć zatrudnienie, niejednokrotnie
jedyne źródło utrzymania dla wielu osób.
Staje się także pewną formą ich akty
wizacji, nie tylko zawodowej.
Gmina z kolei, zatrudniając dodatkowych
pracowników może realizować swoje pla
ny w zakresie poprawy i rozwoju infra
struktury drogowej, ochrony środowiska,
oświaty, sportu i turystyki. Korzyści są
obopólne.
W bieżącym roku pierwsza tura zat
rudnionych w ramach robót publicznych
(10 osób, w tym 8 opiekunek w auto
busach szkolnych) rozpoczęła pracę w
lutym, na okres 5 miesięcy. Druga grupa
w liczbie 14 osób wystartowała od 1 marca
i będzie pracować przez okres 4-5
miesięcy. Trzecia tura będzie liczyć 19
osób, ale nie znamy jeszcze dokładnej
daty zatrudnienia. Czekamy na infor
mację z PUP we Włocławku. Głównym
zadaniem zatrudnionych osób będą
remonty i budowa chodników oraz prze
budowa dróg. Prace społecznie - uży
teczne rozpoczęły się od 1 marca (15 osób)
na okres 3 miesięcy, następne tury pla
nowane są od 1 czerwca i od 1września
każda po 15 osób, także po 3 miesiące. Za
przepracowaną jedną godzinę zatrud
niony otrzyma 8,10 zł.
Prace, które przewidziano dla tej grupy to
przede wszystkim prace porządkowe,
prace przy naprawie dróg i chodników,
roboty melioracyjne, itp.

Ewelina
Paszyńska

W lutym br. przyjmowane były wnioski o
zwrot części pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej.
O w/w zwrot ubiegać się mogli produ
cenci rolni będący właścicielami użytków
rolnych lub dzierżawcy użytków rolnych,
położonych na terenie Gminy Choceń. W
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przypadku dzierżawy należało okazać się
umową. Do wniosku należało także do
łączyć faktury VAT stanowiące zakup ole
ju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Do
urzędu wpłynęło 371 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2017r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użyt
ków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w
terminach: 3-28 kwietnia 2017r w przy
padku złożenia wniosku w pierwszym ter
minie, 2-31 października 2017r. w przy
padku złożenia wniosku w drugim ter
minie.
Przypominamy, że drugi termin składa
nia wniosków w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2017r. przypada
od 1 do 31 sierpnia (faktury Vat stano
wiące dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017
r.). Prosimy nie czekać na ostatnie dni
sierpnia i składać wnioski możliwie szyb
ko.

Ewelina
Paszyńska
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Urząd Gminy w Choceniu informuje, że z
końcem roku 2016, zostało wystawionych
60 tytułów wykonawczych, skierowa-
nych do Urzędu Skarbowego we Włoc-
ławku, dotyczących osób, które pomimo
iż otrzymują pisemne upomnienia, w
żadem sposób nie regulują zaległości za
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Na chwilę obecną osoby z wystawio-
nymi tytułami posiadają największe zad-
łużenie i tym samym nie spłacanie za-
ległości za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, powoduje że ich dług wciąż
rośnie.
Zwracamy się z prośbą o systematyczne
regulowanie zobowiązań, ponieważ
sukcesywnie będą wystawiane kolejne ty-
tuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego
a co się z tym wiąże wszczęte zostanie
postępowanie egzekucyjne dla osób, któ-
re zalegają z płatnościami za odpady ko-
munalne.

Grabowska
Marlena

TYTUŁY WYKONAWCZE OSÓB ZALEGAJĄCYCH
Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

ZALESIANIA TERENÓW PRZY AUTOSTRADZIE A-1
CIĄG DALSZY
Jak zapowiadaliśmy w podsumowaniu
akcji pt. „A-1 Las dla Nas !” - 2016, w tym
roku kontynuujemy zalesianie. Termin
naszych działań zależy od ilości opadów,
temperatury powietrza oraz wilgotności
gleby. Przewidujemy początek akcji na
przełom marca i kwietnia, o czym poin-
formujemy na tablicach informacyjnych.
Opieramy się na siłach własnych tj. głów-
nie dzieciach ze Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach oraz nauczycielach i ro-
dzicach. Zaplanujemy prace tak, aby rów-
nomiernie rozłożyć wysiłek na wszystkich
uczestników sadzenia drzew. Chcemy po-
łączyć przyjemne z pożytecznym, aby
wspólne zajęcie dało efekt proekologiczny
i satysfakcję najmłodszym. W związku z
dużym zakresem prac, serdecznie zap-
raszamy do udziału w akcji naszych nieza-
wodnych Radnych Gminy, Sołtysów,
Strażaków, Pracowników Urzędu Gminy i
wszystkich chętnych.
W maju i czerwcu 2016r. dzieci ze Śmi-
łowic podlewały sadzonki wodą ze zbior-
nika. Niestety długotrwała susza w sierp-
niu i wrześniu ub. r. spowodowała pewne
straty. W związku z tym w tym roku sku-
pimy się na usunięciu powstałych szkód
przez uzupełnienie nasadzeń oraz ozna-
czenie każdej sadzonki palikiem. Następ-
nie zasadzimy sadzonki na kolejnych
działkach.
Aktualnie Wójt Pan Roman Nowakowski
prowadzi rozmowy z GDDKiA w Bydgosz-
czy odnośnie pokrycia części kosztów na-
sadzeń naprawczych oraz zabezpieczenia
terenów zalesionych np. siatką leśną.
Związane jest to z koszeniem traw i
chwastów wokół nasadzeń oraz dróg
technicznych i rowów. Liczymy na dalsze
wsparcie naszej akcji ze strony GDDKiA.
Jednakże mamy świadomość, jak wiele
zależy od tej instytucji państwowej, na
której terenie działamy na zasadzie
porozumienia.
W lipcu 2016r. przeprowadziliśmy niez-
wykle pracochłonne odchwaszczanie za-
lesionych działek. Serdeczne podzięko-
wania i uznanie należą się panom zat-
rudnionym do prac interwencyjnych,
którzy brali udział w tych pracach. Pra-
cowaliśmy wytrwale 3 dni i żadna sa-
dzonka nie została uszkodzona.

Aby wprowadzić bioróżnorodność zasa-
dziliśmy w ub. r. sadzonki kilku gatun-
ków drzew m.in. sosny czarnej, świerka,
jarzębiny, modrzewia i jesionu. Dziś mo-
żemy stwierdzić, że najbardziej celowe,
również z powodów finansowych, jest
kontynuowanie zalesiania gatunkiem
sosny. W perspektywie spodziewanych
okresów długotrwałej suszy wydaje się, że
tylko ten gatunek pozwoli na najszybsze i
trwałe efekty.
Apelujemy przy tej okazji do mieszkań-
ców Gminy Choceń w związku z wadliwą
ustawą dotyczącą wycinki drzew. Każdy
kto bierze w ręce piłę łańcuchową niech
zastanowi się czy jego działanie nie zasz-
kodzi jemu samemu i przyrodzie. Nie
działajmy w myśl prawa „bo mi wolno”.
Wycinajmy więc tylko drzewa połamane,
suche lub rzeczywiście stwarzające zag-
rożenie dla ludzi. Luźne zalesienia śród-
polne są niezwykle ważne dla utrzymy-
wania odpowiednich stosunków wod-
nych w glebie. Mamy nikczemnie niski
poziom lesistości w województwie. Ku-
jawy i Wielkopolska systematycznie ste-
powieją w wyniku … rozwoju rolnictwa a
więc naszej przyszłości. Nie posiadamy
istotnych masywów leśnych, które
„przyciągają” deszcze. Od około 25 lat nie
występuje u nas trwała okrywa śniegowa,
obniża się poziom wód w jeziorach, „zni-
ka” woda w rzece Lubieńce, Zgłowiączce i
Wiśle. Nie liczmy na opalanie domów
drewnem a tam gdzie wycięliśmy drzewo
(a), sadźmy nowe. Zmiany klimatyczne
postępują tak szybko, że wszystko roz-
strzygnie się w perspektywie nie
kilkudziesięciu a kilkunastu lat.
Przypominamy, że jedna 50 - letnia sosna
produkuje średnio ok. 110 kg tlenu rocz-
nie, człowiek zużywa go 176 kg dwa drze-
wa średniej wielkości zaspokajają pot-
rzeby jednej osoby! Drzewo stanowi
przez wiele lat element całego ekosys-
temu Ziemi (np. lipa + pszczoły + gniazda
ptaków). Chrońmy się też przed hałasem
z autostrady A-1 i pamiętajmy, że drzewa
które zasadziliśmy w 2016r. dopiero za
około 50 lat osiągną dojrzałość na której
nam zależy.

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
Ewelina Grochowina

Piotr Piętowski
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AZBEST DO UTYLIZACJI

SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW

Gmina Choceń złożyła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu już po raz
kolejny wniosek o dotację do demon-
tażu, transportu i unieszkodliwienia wy-
robów zawierających azbest z terenu
Gminy Choceń w roku 2017. Harmono-
gram prac zakłada demontaż materiałów
zawierających azbest z 5 posesji oraz
odbiór azbestu z 20 posesji. Szacunkowa
wartość zamówienia opiewa na szacun-
kową kwotę 81.472,00 zł z czego
57.030,40 to dotacja o którą wystą-
piliśmy. Pozostała kwota 24.441,60 zł to
wkład własny Gminy. Celem przedsię-
wzięcia jest doprowadzenie do stopnio-
wej eliminacji wyrobów zawierających
azbest z otoczenia człowieka oraz ich bez-
pieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
Harmonogram przewiduje zakończenie
wszystkich prac do końca września br.
Osoby ujęte we wniosku zostaną powia-
domione telefonicznie o terminie rozpo-
częcia prac przez firmę z którą zawrzemy
umowę.

Tomasz Sikorski

Po raz kolejny pozyskaliśmy fundusze na
zakup sadzonek drzew i krzewów celem
rozprowadzenia ich wśród naszych
mieszkańców. Są to pieniądze pozyskane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu. Udało nam się zakupić gatunki
drzew i krzewów jak w poprzednich latach
m.in.: brzozy, olchy, lipy, klony, dęby,
sosny, świerki. Sadzonki zostały rozpro-
wadzone za pośrednictwem sołtysów.
Mamy nadzieje, że rozdane bezpłatnie
drzewka zostaną należycie zagospo-
darowane, czyli posadzone przy poses-
jach, polach czy tez łąkach. Za rok nas-
tępne takie przedsięwzięcie o którym tak-
że poinformujemy.
Gmina otrzymała również dotację na za-

kup sadzonek drzew w ramach przed-
sięwzięcia pn.: „Autostradowy pas ziele-
ni”. Plan zakłada zalesienie pozostałych
nieużytków przylegających do autostrady
a dziś stanowiących ubogie biologicznie
ugory należące do GDDKiA. Po upływie 3-
4 lat młody las wyłoni się z porastających
go traw dając najlepszą bo najtańszą for-
mę ochrony i obsługi tych gruntów dla
GDDKiA. Dla mieszkańców oprócz wa-
lorów ochrony przed hałasem i dwutlen-
kiem węgla będzie też ostoją dla zwierząt.
Tomasz Sikorski

Afrykański pomór świń to szybko sze-
rząca się, zakaźna choroba wirusowa, na
którą podatne są świnie i dziki. W gos-
podarstwach utrzymujących świnie, roz-
przestrzenienie się wirusa między gospo-
darstwami jest stosunkowo łatwe za poś-
rednictwem osób odwiedzających gospo-
darstwo, jak również przez zakażoną pa-
szę, wodę, wyposażenie oraz karmienie
zwierząt odpadami kuchennymi (zlew-
kami). Posiadacz zwierząt, który zauważy
objawy nasuwające podejrzenie choroby
zakaźnej jest zobowiązany natychmiast
zgłosić ten fakt do powiatowego lekarza
weterynarii lub za pośrednictwem lekarza
weterynarii opiekującego się gospo-
darstwem lub właściwego miejscowo or-
ganu samorządu terytorialnego. Aby za-
pobiec rozprzestrzenianiu się choroby
należy przestrzegać poniższych zasad:
1. Nie karmić zwierząt paszą niewiad-
omego pochodzenia,
2.Stosować maty dezynfekcyjne,
3. Zabezpieczyć teren przed dostępem
zwierząt dzikich do budynków in-
wentarskich i pasz,
4. Ograniczenie dostępu osób postr-
onnych do zwierząt,
5. W przypadku stwierdzenia w stadzie
świń niepokojących objawów choroby lub

ZASADY OCHRONY GOSPODARSTW
PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

padnięć świń, każdy hodowca winien
poinformować powiatowego lekarza we-
terynarii, lekarza weterynarii opiekują-
cego się gospodarstwem lub właściwego
miejscowo organu samorządu tery-
torialnego.
6. W przypadku kontaktu z padłą świnią
lub dzikiem należy jak najszybciej umyć
ręce lub zdezynfekować środkiem na ba-
zie alkoholu.

Tomasz Sikorski

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoc-
ławku informuje, że hodowcy drobiu zo-
bowiązani są do przestrzegania zasad i za-
pisów rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2016r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjad-
liwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz.
2091). W ramach powyższego rozporzą-
dzenia należy przestrzegać niżej poda-
nych zasad:
1. Zabezpieczyć paszę przed dostępem
zwierząt dzikich,
2. Nie karmić drobiu na zewnątrz bu-
dynków, w których drób jest utrzymy-
wany,
3. Nie poić drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzi-
kie ptaki,
4. Stosować w gospodarstwie odzież i
obuwie ochronne oraz po każdym kon-
takcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem,
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejś-
ciach i wyjściach z budynków, w których
utrzymywany jest drób,
6. Przetrzymywać drób w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach beż moż-
liwości swobodnego poruszania się po
otwartym wybiegu.
Brak zastosowania zasad bioasekuracyj-
nych będzie karane nałożeniem kar admi-
nistracyjnych. Tomasz Sikorski

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

PLAN IMPREZ NA 2017 ROK

NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY

Na początku każdego roku ustalamy har-
monogram wydarzeń na cały rok. W
pierwszych dniach czerwca br., planu-
jemy zorganizować gminny Dzień Dziec-
ka. Jeszcze przed wakacjami zapraszamy
do Chocenia na koncertową niedzielę. W
dniu 18 czerwca w Choceniu wystąpi Ha-
lina Młynkowa. Na sołtysiadę zaprasza-
my tradycyjnie do Czerniewic. Na boisku
w dniu 23 lipca będziemy kibicować ulu-
bionym drużynom. W dniach 28-29 lipca
nad jeziorem odbędzie się Zlot Pojazdów
Militarnych, a Zlot motocyklowy odbę-
dzie się nad jeziorem w dniach 18 - 19
sierpnia. To organizacyjnie duże przed-
sięwzięcie, dlatego zostanie zakończone
w sobotę w nocy.
Dożynki tradycyjnie w Śmiłowicach or-
ganizowane będą wspólnie przez parafię,
OSP, KGW i gminę. Wybrany termin na
podziękowanie za plony na dzień 10
września. 17 grudnia wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym będziemy organi-
zowali wystawę stoły wigilijne na Kuja-
wach.
Ponadto wiele sobotnio – niedzielnych
imprez w czasie tegorocznego sezonu pla-
nowanych jest na plaży w Choceniu.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Najstarszą mieszkanką naszej gminy jest
Pani Józefa ze Skibic. Kilka dni temu
skończyła 101 lat! Pragnęliśmy odwiedzić
naszą Jubilatkę, lecz ze względu na jej
nienajlepszy stan zdrowia odwołaliśmy
wizytę. Mamy nadzieję, że Pani Józefa
szybko dojdzie do zdrowia i nadal będzie
przekonywać, że najlepszym lekarstwem
na długowieczność jest praca, praca i
jeszcze raz praca a przy tym dużo ruchu.
Dostojnej Jubilatce składamy najser-
deczniejsze gratulacje oraz życzenia
wszelkiej pomyślności i nieustającej po-
gody ducha. Życzymy Pani kolejnych lat
życia w zdrowiu i przy boku kochającej
rodziny.

Maria Dobiecka

Urząd Marszałkowski podał do wiadomości
informację o kolejności przysługiwania po-
mocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”. W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy-
jął listę operacji zawierającą informację o
kolejności przysługiwania pomocy objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Nasz wniosek uzyskał
21,5 punktów i znalazł się na 12 miejscu listy
rankingowej. Do przedmiotowego konkursu
przystąpiło 98 beneficjentów. Kolejnym
etapem jest przeprowadzenie kontroli
administracyjnej wniosków. Kontrola za-
kończy się podaniem do publicznej wiado-
mości listy wniosków o przyznanie pomocy
spełniających warunki przyznania pomocy
oraz mieszczących się w limicie środków
przewidzianych na operację typu ,,Gospo-
darka wodno-ściekowa”. Po pozytywnej
weryfikacji nastąpi podpisanie umowy na
dofinansowanie zadania z Marszałkiem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, roz-

pisanie przetargu celem wyłonienia wyko-
nawcy prac oraz zawarcie z nim umowy. Har-
monogram inwestycji rozpisany jest na dwa
etapy. Zakładamy, że pierwsze prace roz-
poczną się w III kwartale br. i obejmą bu-
dowę 72 oczyszczalni przydomowych. Drugi
etap zaplanowany został do wykonania na
przyszły rok. Zakończenie i rozliczenie in-
westycji nastąpi w roku 2018. Inwestycja pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz poprawa infrastruktury wodo-
ciągowej na terenie Gminy Choceń” zakłada
budowę 123 przydomowych oczyszczalni
ścieków, montaż 12 sztuk hydrantów i zasuw
oraz wymianę 2 pomp o wyższych paramet-
rach technicznych na stacji uzdatniania
wody w Śmiłowicach.
Celem operacji jest wspieranie lokalnego
rozwoju obszaru Gminy Choceń, poprzez bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz poprawę infrastruktury wodociągowej.

Tomasz Sikorski

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE DO REALIZACJI
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1. ZADANIA ROZPOCZĘTE
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 rozpoczęte zostało zada-
nie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr
190726C, 190728C, 190731C w m. Cho-
ceń, Ząbin, Szczutkowo”. Jest to ulica
Parkowa w Choceniu, droga Ząbin-
Szczutkowo i Bodzanowo - Ząbin. Łącznie
zmodernizowanych zostanie ponad 3,44
km dróg. Projekt przewiduje wzmocnie-
nie jezdni, nowe nawierzchnie, chodniki,
zatoki autobusowe, zjazdy do posesji,
kanalizację deszczową, wyznaczenie
przejść dla pieszych i ich oświetlenie, bar-
iery ochronne, przepusty, rowy. Prace
realizowane są przez Firmę Inżynieryjno-
Drogową „DROGTOM” z Włocławka. Pla-
nowane zakończenie prac do dnia
30.09.2017 r.
Następną inwestycją, realizowaną z kolei
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich na lata 2014-2020 jest zadanie pn.
„Przebudowa dróg w rejonie komunika-
cyjnym Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie”.
Jest to kontynuacja robót z roku 2016.
Wykonano wtedy drogę do pałacu w Śmi-
łowicach o dł. 300 mb. W bieżącym roku
realizowane są drogi: Śmiłowice-Na-
konowo Stare, odc. o dł. 466 mb od drogi
pow. Śmiłowice-Wilkowiczki w kierunku
Kuźnic oraz droga Śmiłowice-Pustki Śmi-

łowskie (przy p. Chmielewskim) o dł.
1649 mb.

W ramach tego samego programu wyko-
namy nową nawierzchnię na drodze Śmi-
łowice-Wola Nakonowska. Zakres prac
to: uzupełnienie poszerzenia masą bitu-
miczną, ułożenie w-wy przeciwspęka-
niowej, ułożenie w-wy wiążącej i po-
wierzchniowe utrwalenie nawierzchni
grysami. Podobne prace wykonane zos-
taną na ul. Kolejowej i części ulicy Obwo-
dowej w Czerniewicach. Z kolei na drodze
w Olganowie na dł. 800 mb (droga w kie-
runku p. Kinasiewicza) wykonany zosta-
nie dwuwarstwowy dywanik asfaltowy (3
cm w-wa wiążąca i 3 cm w-wa ścieralna)
na podbudowie z KŁSM. Zadanie to dofi-
nansowane będzie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Ponad 600 metrowy
odcinek drogi w Lijewie (droga w kie-
runku p. Dezora) otrzyma także nową na-
wierzchnię asfaltową. Planowane termi-
ny zakończenia robót określone zostały
na koniec września br.

Wspólnie z samorządem Powiatu Włoc-
ławskiego wkrótce rozpoczniemy realiza-
cję przebudowy drogi powiatowej nr 2921

2. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU
(PODBUDOWY+MASA)

3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI

Śmiłowice-Wilkowiczki, na odcinku 990
mb wykonane zostanie poszerzenie jezd-
ni, wykonanie przepustów, dwuwarst-
wowej nawierzchni z masy bitumicznej i
umocnienie poboczy. Jest to drugi etap
tego zadania. Jesteśmy po uzgodnie-
niach, umowa została podpisana. Prace
zostaną zakończone w czerwcu br.

Do wszystkich tych zadań w roku 2017 do-
chodzi nam jeszcze wykonanie podbu-
dowy na niżej wymienionych drogach:
Skibice droga w kierunku p. Ciechals-
kich, Janowo- droga w kierunku p. Wa-
chulaków, Krukowo ciąg dalszy poszerze-
nia w kierunku p. Pawłowskiego, Czernie-
wice- ciąg dalszy poszerzenia ul. Obwodo-
wa, Wilkowice „Za Odrą”, Bodzanówek
droga do p. Pułaneckiej, Wilkowice droga
w kierunku p. Sroki, Borzymowice- droga
w kierunku p. Bobrowskiego, Zapust oraz
ul. Zakrzewska w Choceniu na dł. 300 mb.

W końcu kwietnia złożymy do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek na realizację
ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,699
km. Ścieżka przebiegać będzie ul. Włoc-
ławską, Jarantowicką i Spacerową, będzie
posiadała nawierzchnię bitumiczną o
szer. 2,5 m. Ponadto w ramach prac wy-

4. PODBUDOWY DO REALIZACJI

5. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

konane zostaną przejścia dla pieszych,
przebudowa skrzyżowania i jezdni przy
ul. Spacerowej, oznakowanie poziome i
pionowe. Liczymy że nasz wniosek uzys-
ka akceptację. Zadanie realizowane bę-
dzie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wycinka drzew przy drodze woj. nr 269
Szczerkowo-Kowal. W ostatnim czasie na
zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, na odcinku Chodecz-Choceń
prowadzone były prace przy wycince
drzew z poboczy tej drogi. Pozostałe pnie
sfrezowano. Zostaną całkowicie usunięte
w trakcie przebudowy drogi. Z informacji
jakie uzyskaliśmy od przedstawiciela
RDW Włocławek wynika, że z uwagi na
brak środków finansowych roboty te bę-
dą kontynuowane dopiero w przyszłym
roku. Będzie to odcinek Choceń-Wil-
kowiczki- Czerniewice. Nie ma do końca
sprecyzowanego terminu rozpoczęcia
właściwych prac drogowych.
Prawdopodobnie będzie to 2019 r.

Krzysztof Wojtalik

6. DROGI WYŻSZEJ KATEGORII

MODERNIZACJE DRÓG W ROKU 2017

wiatowego. W związku z zaistniałymi
problemami podjęto szereg zabiegów w
celu uzyskania zezwolenia. Ostatecznie
otrzymaliśmy zapewnienie, że zgodę
otrzymamy w najbliższym czasie. Dlatego
niebawem na stronie www.chocen.pl
pojawi się wiadomość dotycząca wycinki
drzew w Wichrowicach, które zostaną
zastąpione sadzonkami lipy szerokolist-
nej.

Dawid Dalmann

brazu w tej części miejscowości, dlatego
będą zastąpione nowymi sadzonkami.
Pla-nujemy dalszą wymianę starych lip
na młode drzewa w okresie jesiennym.

W świątecznym wydaniu Wiadomości
Choceńskich informowaliśmy, że w stycz-
niu przeprowadzimy wycinkę drzew
wzdłuż drogi gminnej w Wichrowicach.
Nie doszło to jednak do skutku, z przyczyn
od nas niezależnych. Na przeszkodzie sta-
nęły względy formalne, brak decyzji zez-
walającej ze strony Starostwa Po-

kańców Czerniewic mają ponad 40 lat.
Cieszy nas, że każdy z mieszkańców na tej
ulicy troszczy się o drzewa znajdujące się
na wysokości jego posesji. Jednakże uz-
naliśmy, że najlepiej będzie jeżeli drzewa
zostaną usunięte przez OSP Czerniewice,
aby nie stało się to przyczyną jakich-
kolwiek konfliktów. Usunięte drzewa zos-
tały zastąpione młodymi drzewami ga-
tunku lipa szerokolistna. Jest to nie tylko
obowiązek wynikający z decyzji, ale także
konieczność wynikające z nazwy ulicy.
Drzewa te są trwałym elementem krajo-

Urząd Gminy w Choceniu uzyskał zez-
wolenie ze Starostwa Powiatowego na
usunięcie drzew gatunku lipa na ulicy Li-
powej w Czerniewicach. W lutym zostało
usunięte 7 szt. drzew ponieważ tyle zos-
tało ujęte w decyzji zezwalającej. Drzewa
te były chore, spróchniałe, puste w środ-
ku, stanowiące zagrożenie dla ludzi i mie-
nia oraz ruchu drogowego. Usunięcie
drzew podobno budziło kontrowersje,
jednakże zapewniamy, że były one usuwa-
ne tylko i wyłącznie z w/w powodów.
Drzewa te jak wynika z relacji miesz-

USUNIĘCIE DRZEW NA UL. LIPOWEJ W CZERNIEWICACH
ORAZ WZDŁUŻ PASA DROGOWEGO W WICHROWICACH

Dnia 12 lutego w sali sportowej Szkoły Pods

tawowej w Wilkowicach rozegrano Nowo

roczny Turniej Koszykówki. Zawody o Pu

char Wójta Gminy Choceń zorganizowane

zostały przez Szkołę Podstawową w Wilko

wicach i Urząd Gminy w Choceniu. Do rywa

lizacji przystąpiło pięć zespołów: Choceń,

Lubraniec, Starostwo Powiatowe, Kowal

oraz włocławska drużyna End Corr. Zawod

nicy rywalizację toczyli systemem " każdy z

każdym". W ostatecznej klasyfikacji złote

medale odebrali koszykarze z Kowala.

Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy End

Corr. Ostatnie miejsce na podium przypadło
drużynie reprezentującej Lubraniec. Nagro

dę dla najlepszego zawodnika otrzymał Jul

iusz Barański z Kowala.

Klasyfikacja końcowa :

1) Kowal
2) End Corr
3) Lubraniec
4) Choceń
5) Starostwo Powiatowe

Łukasz Jankowski

-

-

-

-

-

-

-

-

NOWOROCZNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCEŃ
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POPARCIE DLA BUDOWY STOPNIA
WODNEGO NA RZECE WIŚLE

ZMIANY W WYCINCE DRZEW DO ZMIANY…

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej roz-
począł inicjatywę społeczną polegającą na
zbieraniu podpisów popierających bu-
dowę II stopnia wodnego na rzece Wiśle w
miejscowości Siarzewo w gminie Racią-
żek oraz budowę kolejnych stopni w ra-
mach kaskadyzacji Wisły. Gminy Choceń
na prośbę Związku Gmin Ziemi Ku-
jawskiej poparła inicjatywę. Inwestycja
rozwiąże wiele istotnych problemów wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.
W znaczny sposób poprawi kwestię bez-
pieczeństwa energetycznego, a ponadto w
sposób naturalny umożliwi zwiększenie
produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Budowa nowego stopnia
na rzece Wiśle będzie stanowić zabez-
pieczenie funkcjonowania stopnia wod-
nego we Włocławku, zapewni bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe terenów
położonych wzdłuż Wisły oraz podniesie
poziom wód gruntowych i umożliwi
nawodnienie terenów o największym nie-
doborze wody w okresie wegetacji. Budo-
wa II stopnia wodnego przyczyni się do
rozwoju gospodarczego terenów nadwiś-
lańskich, poprawi stan infrastruktury
oraz bezpieczeństwo w transporcie
regionalnym, poza tym pozwoli w pełni
wykorzystać wyjątkowe walory turys-
tyczne i krajobrazowe naszego terenu.
Podpis popierający budowę stopnia na
rzece Wiśle można złożyć w pokoju nr 7
Urzędu Gminy w Choceniu. Dotychczas
zebraliśmy, również za pośrednictwem
sołtysów kilkadziesiąt podpisów. Budowa
stopnia wodnego na Wiśle nie wpłynie
bezpośrednio na naszą gospodarkę, ale
pośrednio poprzez podniesienie poziomu
wody na Wiśle przyczyni się do zat-
rzymania wody w lokalnych rzekach,
przez co utrzymanie wód gruntowych na
większym poziomie, zmianie może ulec
także mikroklimat na obszarach w pob-
liżu Wisły, co miejmy nadzieję przyczyni
się do zwiększenia opadów deszczu

Dawid Dalmann

Dwa tygodnie przed końcem roku pos-
łowie przegłosowali nowelizację ustawy
ochronie przyrody. Nowelizacja ustawy o
ochronie przyrody miała przede wszyst-

kim uprościć regulacje dotyczące wyci-
nania drzew i krzewów dla właścicieli
nieruchomości. Jednym z powodów
zmiany przepisów był fakt, że większość
decyzji była pozytywna, tzn. zezwalała na
usunięcie drzew. W wielkim skrócie usta-
wę można określić mianem rewolucyjnej.
Cała rewolucja polega na tym, że od 1
stycznia 2017 r. osoba fizyczna na działce
będącej jej własnością jeżeli usuwa drze-
wo na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej nie wymaga
uzyskania zezwolenia. Ponadto osoby fi-
zyczne jeżeli usuwają drzewa w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego także nie wyma-
gają uzyskanie zezwolenia. W praktyce
oznacza to, że „statystyczny Kowalski” nie
potrzebuje decyzji zezwalającej na usu-
nięcie drzew na działce będącej jego włas-
nością. Zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów wymagają nadal osoby, któ-
re usuwają drzewa na cele związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, a
więc przedsiębiorcy, właściciele firm pry-
watnych, osoby prawne oraz inne pod-
mioty prowadzące działalność gospo-
darczą. Zezwolenie od Konserwatora
Zabytków potrzebuje także osoba, która
posiada grunty wpisane do Rejestru Za-
bytków. Również usunięcie drzew w obrę-
bie pasa drogowego wymaga uzyskania
zezwolenia. Rada Gminy Choceń zgodnie
z nowymi przepisami podjęła uchwałę
określającą wysokość stawki opłaty za
usunięcie drzew lub krzewów usuwanych
na cele związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Zgodnie z wcześ-
niej obowiązującymi przepisami, chcąc
wyciąć drzewo na swojej posesji, należało
wystąpić do wójta o zezwolenie na takie
działanie. Według autorów nowelizacji
stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną
ingerencję w możliwość wykonywania
prawa własności nieruchomości.

Niestety ustawa przyniosła odwrotne
efekty, zamiast uprościć kwestie usu-
wania drzew doprowadziła do masowej i
niekontrolowanej wycinki drzew i krze-
wów. Jest to również widoczne w naszej
gminie, gdzie miejscami można dostrzec
zanikanie zadrzewień śródpolnych oraz
wycinkę np. wszystkich drzew jakie rosną
na działce. Sprawa stała się więc

medialna, dlatego rząd przygotował już
kolejny projekt nowelizacji ustawy, który
w niedługim czasie może zostać uchwa-
lona. O wszystkich zmianach dotyczą-
cych możliwości usuwania drzew na swo-
ich nieruchomościach będziemy na bie-
żąco informować.

Dawid Dalmann

W czasie majowej zbiórki raty podatku
sołtysi otrzymają kurendę, tzn. infor-
macje o terminach i miejscach przepro-
wadzenia szczepień psów przeciw wściek-
liźnie na terenie poszczególnych sołectw.
Okres w jakim wykonane będą szczepie-
nia to miesiące maj-czerwiec. Przypo-
minamy właścicielom psów o obowiąz-
kowych szczepieniach przeciw wściek-
liźnie. Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z
dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz o zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539 t.j.)
właściciele psów są zobowiązani zasz-
czepić psy przeciw wściekliźnie w termi-
nie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia. Obowiązkowo muszą zostać
zaszczepione przeciwko wściekliźnie
wszystkie psy, znajdujące się na obszarze
Gminy Choceń. W przypadku pogryzienia
właściciel ponosi odpowiedzialność
karną. W przypadku kiedy ktoś uchyla się
od obowiązku zaszczepienia psa podlega
karze grzywny. Na terenach miast przepis
ten jest egzekwowany od właścicieli. Jed-
nakże na terenach wiejskich policja może
sprawdzać, czy pies został zaszczepiony.
Apelujemy zatem do właścicieli psów z
terenu gminy o dopełnienie obowiązku
zaszczepienia swojego czworonoga, m.in.
ze względu na bezpieczeństwo.

Dawid Dalmann

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego podpisało już 10 umów o party-
cypację w kosztach inwestycji lokalu miesz-
kalnego w formule docelowej własności.
Wszyscy zainteresowani nabyciem miesz-
kania w Choceniu zawarli umowę na swoje
wymarzone mieszkanie. Prawo wyboru kon-
dygnacji i mieszkania miały osoby, które ja-

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE
PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

PIERWSZE UMOWY
NA MIESZKANIA PODPISANE

ko pierwsze zdecydowały się podpisać umo-
wy. W tym momencie Rypińskie TBS przys-
tępuje do procedury ogłoszenia przetargu na
wykonawstwo. Prace budowlane mają roz-
począć się po przetargu latem i potrwają
około roku. Latem 2018 najemcy otrzymają
klucz do swojego mieszkania.
Budynek wg projektu ma 3 kondygnacje i
liczy 21 mieszkań. W budynku będą 3 miesz-
kania 1-pokojowe, 6 mieszkań 2-poko-
jowych oraz 12 mieszkań 3-pokojowych.
Mieszkania są przestronne z balkonami o
powierzchni od 31 m2 do 65 m2. Kredyt na
budowę zaciąga TBS Rypin a Państwo
możecie płacić w ratach wraz z czynszem.
Planowany termin wniesienia wkładu fi-
nansowego w wysokości 30% wartości
mieszkania do 2 miesięcy od podpisania
umowy. Opłatę należy wnieść w wysokości
ok. 1.000 zł/m2; 600 zł/m2 wnosi gmina,
1.400 zł/m2 - kredyt spłacany w czynszu (ok.
7zł /m2 miesięcznie) rozłożony na raty do 20
lat. Po zapłaceniu ostatniej raty zostaniecie
Państwo właścicielami mieszkania. Można
spłacić szybciej i zostać właścicielem
mieszkania już po 5 latach. Mieszkania są
budowane do stanu deweloperskiego.
Zainteresowanych zapraszamy do UG Cho-
ceń - Pan Kamil Klejba tel. 663-120-538 lub
e-mail kamil.klejba@chocen.home.pl

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Wspaniały prezent otrzyma niebawem na swoje
100 lecie jednostka Strażacka z OSP w Śmi-
łowicach. Samochód zostanie zakupiony w ra-
mach projektu „ Nowoczesne służby ratownicze”
Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia-
łanie 4.1: Przeciwdziałanie zagrożeniom, Pod-
działanie 4.1.2: Wzmocnienie systemów ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratow-
niczych oraz budżetu gminy Choceń. Oddział Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej realizuje Projekt
pn: „ Nowoczesne służby ratownicze- zakup pojaz-
dów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z regionu województwa kujawsko -pomorskiego.
Do jednostki trafi nowy ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy typu GCBA (ze zbiornikiem
wodnym i autopompą ) o wartości ok 900 tys. zł. W
ramach ogłoszonego przetargu przez Zarząd Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP wpłynęły
3 oferty na dostawę ciężkich samochodów ra-
towniczo–gaśniczych. Planowany termin dostawy
pojazdów do jednostek OSP – 20.07.2017 r.

Mariusz Bilęda

SAMOCHÓD DLA OSP
W ŚMIŁOWICACH

SPRZĄTANIE LASÓW PRZEZ HARCERZY

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia
jest pwd. Piotr Jankowski. Sprzątanie la-
sów organizowane było w dwóch etapach.
Pierwszy z nich, czyli teren lasu w Szczut-
kowie został posprzątany 4 lutego. W
czasie sprzątania lasu zebrano 30 worków
śmieci, czyli około 450 kg odpadów ko-
munalnych. Drugim etapem było sprzą-
tanie lasu w Choceniu, w połowie marca
zebrano około 500 kg. W akcji biorą
udział harcerze z 66 Drużyny Starszo-
harcerskiej Widmo i 10 Drużyny Har-
cerskiej Wataha oraz instruktorzy i węd-
rownicy z Chocenia. Z relacji osób bio-
rących udział w akcji wynika, że w lesie
znajdowali różne odpady, począwszy od
odpadów opakowaniowych nawet do

sanitariatów. Dziwne jest to, że pomimo
tego, iż wszyscy musimy płacić za odpady,
a ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach obowiązuje już prawie od 4
lat to wciąż śmieci są wyrzucane do lasu.
Przecież każdy ma obowiązek w zamian
za uiszczaną opłatę wystawić odpady do
odebrania, nawet te wielkogabarytowe.
Niestety ciężko jest zmienić ludzkie
przyzwyczajenia i mentalność. Warto
przypomnieć, że za zaśmiecanie lasów
grozi grzywna. Dziękujemy Panu Piot-
rowi Jankowskiemu za zorganizowanie
akcji, a harcerzom za udział i zaanga-
żowanie.

Dawid Dalmann
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Opracowujemy Program Rewitalizacji,
dzięki któremu będziemy mogli zidenty-
fikować obszary zdegradowane znajdu-
jące się na terenie naszej gminy, aby pod-
jąć działania zmierzające do wyprowa-
dzenia tych obszarów ze stanu kryzyso-
wego oraz stworzenia warunków do ich
rozwoju. Istotą programu rewitalizacji
jest identyfikacja i usunięcie skutków nie-
korzystnych zjawisk, które spowodowały
degradację obszaru gminy. Przygoto-
wywany dokument jest niezbędny do po-
zyskania środków zewnętrznych z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Program rewitalizacji obejmuje działania
w sposób kompleksowy tak, aby nie pomi-
jać aspektu społecznego, ekonomicznego,
przestrzennego, technicznego, środo-
wiskowego i kulturalnego związanego za-
równo z danym obszarem, jak i jego oto-
czeniem. W procesie przygotowania
programu rewitalizacji konieczne jest
angażowanie i umożliwienie szerokiej
partycypacji społecznej w procesie op-

racowania, a następnie realizacji prog-
ramu. W związku z opracowaniem Prog-
ramu Rewitalizacji dla Gminy Choceń
niezbędne jest uzyskanie opinii lokalnych
społeczności. Zorganizowaliśmy spot-
kania z mieszkańcami, przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi, osobami
zainteresowanymi rewitalizacją i rozwo-
jem gminy. W Urzędzie Gminy, w pokoju
nr. 2 został utworzony punkt konsul-
tacyjny, który umożliwi mieszkańcom
przybliżyć wszystkie kwestie związane z
wielokierunkową rewitalizacją.

Interesariusze mogą przedyskutować in-
teresujące ich kwestie czy złożyć swoje
uwagi i opinie. Udostępniliśmy również
ankietę w wersji online na stronie inter-
netowej pod adresem www.chocen.pl w
zakładce rewitalizacja, którą każdy może
wypełnić, wyrażając swoje zdanie na te-
mat rewitalizacji naszej gminy.

Hanna Piastowska

PLANUJEMY BUDOWĘ
TARGOWISKA W CHOCENIU

PRZETARGI NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

Jesteśmy na etapie opracowywania do
kumentacji technicznej na budowę no
wego targowiska.

Planujemy budowę zadaszonych stoisk
przeznaczonych pod sprzedaż głównie
produktów rolno-spożywczych. Na tere
nie targowiska będą również wybudo
wane pawilony handlowe. Inwestycja
uwględnia wyposażenie targowiska w ins
talacje odnawialnego źródła energii. Tar
gowisko będzie obiektem całorocznym.
Gdy tylko zostanie rozpisany konkurs w
Urzędzie Marszałkowskim, gmina będzie
ubiegała się o dofinansowanie inwestycji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20014-2020.

Rozstrzygnięty został przetarg na inwes
tycję pn Przebudowa dróg gminnych nr
190726C, 190728C, 190731C w m. Cho
ceń, Ząbin i Szczutkowo, objętą 50 % do
finansowaniem w ramach programu wie
loletniego pod nazwą „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury dro
gowej na lata 2016-2019”. Wyłoniony
został wykonawca inwestycji Firma In
żynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.
o. z Włocławka, która wykona roboty za
kwotę 1.239.442,81 zł brutto. Zadanie
obejmuje przebudowę trzech odcinków
dróg o długości 3,448 km t.j. ul. Parkowa
w Choceniu (270 m), droga w Ząbinie i
Szczutkowie ( 2.797 m) oraz droga w Bo
dzanowie (381 m). W ramach inwestycji
zostanie wykonana podbudowa oraz na
wierzchnia z masy asfaltobetonowej. Na
zjazdach wykonane zostaną przepusty śr.
400 mm. Pobocza gruntowe (0,75 m)
miejscowo ulepszone tłuczniem. Wyko
nany będzie chodnik w ciągu ul. Parkowej
o długości 220 m oraz na drodze w Szczut
kowie o długości 27 m. Wprowadzone
znaki aktywne na przejściach dla pieszych
i ich oświetlenie wpłynie na poprawę bez
pieczeństwa pieszych. Planowany termin
zakończenia inwestycji to październik
2017 r. Wyłoniony został także wyko
nawca inwestycji pn Roboty nawierzch
niowe bitumiczne na terenie Gminy Cho
ceń w roku 2017. Wygrała Firma
Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z
o. o. z Włocławka za cenę 333 943,09 zł
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brutto. Zakres robót obejmuje: roboty
nawierzchniowe bitumiczne na drogach
w Czerniewicach ul. Kolejowa i Obwo
dowa 665 mb, Olganowie 800 mb i Lije
wie 601 mb. Wykonane w latach pop
rzednich podbudowy, po uprzednim pro
filowaniu i uzupełnieniu mieszanką kru
szywa wapienno żwirowego uzyskają na
wierzchnie z masy mineralno asfalto
wej. Termin zakończenia przedsięwzięcia
zaplanowany został na koniec września
2017.

Przeprowadzony został przetarg pn.
Dostawa mieszanki kruszywa łamanego
wapienno-żwirowego o wymiarach 0-31,5
mm. Wpłynęło sześć ofert. Najkorzyst
niejsza ofertę złożył Transport – Handel –
Usługi Krzysztof Wasielewski z Czołpina.
Przedsiębiorca zaproponował wykonanie
zadania za łączna kwotę brutto 585
600,00 zł. Wykonawca dostarczy łącznie
12 000 ton kruszywa. Umowa podpisana
została na okres dwóch lat.

Hanna Piastowska

Rozstrzygnięty został przetarg na
Dostawę oleju opałowego dla Gminy Cho
ceń i jednostek organizacyjnych. Wygrał
ZUH Naftohurt Sp. z o. o. z Sompolna za
cenę 678 828,36 zł. Przedmiot za
mówienia obejmuje sukcesywne dostawy
oleju opałowego lekkiego do celów grzew
czych w ilości około 238 m³ do nastę
pujących jednostek: Gimnazjum w Cho
ceniu Szkoła Podstawowa w Choceniu,
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Cho
ceńskie Centrum Kultury – Biblioteka
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecz
nej. Dostawa oleju będzie realizowana
przez w/w wykonawcę do 31.03.2019 r.
Przeprowadzony został przetarg pn. Od
bieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Choceń.
Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożył Zakład Gospodarki Komu
nalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o.
z Baruchowa, oferując wykonanie usługi
za cenę 998.400,00 zł brutto oraz
dodatkowy odbiór odpadów pochodzą
cych ze sprzątania skwerów, placów, tere
nów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu.
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POZOSTAŁE PRZETARGI W NASZEJ GMINIE

Umowa na odbiór odpadów obejmuje ok
res dwóch lat.

Jeszcze w tym roku Gmina Choceń, pla
nuje ogłosić następujące przetargi: in
wetycja w drogi lokalne zapewniająca po
łączenie z terenami inwestycyjnymi
miejscowości Choceń, kompleksowy pro
jekt gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji Choceń (kanalizacja
w Śmiłowicach oraz sieć wodno-kana
lizacyjna w Choceniu), przebudowa drogi
gminnej nr 19711C Śmiłowice-Nowa
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Wola, budowa przydomowych oczysz
czalni ścieków oraz poprawa infrastruk
tury wodociągowej na terenie Gminy
Choceń, budowa targowiska w Choceniu,
Budowa ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Choceń, dostawa energii elek
trycznej, dowóz dzieci do szkół i przed
szkoli na terenie Gminy Choceń, wspie
ranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzących ze źródeł odnawialnych na
terenie Gminy Choceń.

Hanna Piastowska
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PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHOCEŃ
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dniach 30.01-01.02.2017 w Szkole
Podstawowej w Choceniu odbyły się zi
mowiska. W ramach zimowego wypo
czynku zostały zorganizowane dla 106
uczniów wycieczki do Włocławka, Płocka
i Torunia. Uczestnicy wyjazdu do Włoc

ławka byli w Multikinie, Muzeum przy
tamie oraz aktywnie korzystali z basenu i
sali zabaw „RIO”. Młodsi i starsi uczniowie
byli na przedstawieniu „Calineczka” w
Teatrze w Płocku oraz uczestniczyli w zi
mowym zwiedzaniu płockiego ZOO . Nato
miast w Toruniu uczniowie klas młodszych
obejrzeli seans w Planetarium i posma
kowali własnoręcznie wykonanych pierni
ków w Żywym Muzeum Piernika. To był
aktywnie i ciekawie spędzony czas pod czu
łym okiem nauczycieli.

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
SP Choceń składają podziękowania Urzę
dowi Gminy za sfinansowanie przejazdów
na wszystkie wycieczki podczas zimowisk

-
-

-
-

-

-

ZIMOWISKA W CHOCEŃSKIEJ PODSTAWÓWCE
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Na Naszych łamach publikujemy Państwu
Kolejnego bohatera z Kujaw.

Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp” (ur. 14
lutego 1909 w Kuźnicach. zm. 1995) – pod-
pułkownik Wojska Polskiego, Kawaler Krzyża
Virtuti Militari.

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Ar-
tylerii we Włodzimierzu, i w Toruniu. W kam-
panii wrześniowej był oficerem sztabowym 3
Dywizji Piechoty walczył w Górach Święto-
krzyskich
i na Lubelszczyźnie, gdzie dostał się do nie-
woli, z której następnie uciekł. Był organi-
zatorem i dowódcą Obwodu Jasło ZWZ AK
oraz dowódcą 5 Pułku Strzelców Podha-
lańskich AK, I Kierownik Rejonu WiN Kros-
no, Okręgu WiN Rzeszów (1946) i Kraków,
autor książek o AK. Jest patronem II LO i ulicy
w Jaśle.

Otrzymał honorowe obywatelstwo Jasła i jego
imieniem nazwano ulicę w tym mieście.

Józef Modrzejewski ps. „Lis”, „Sęp”, „Leon”,
„Karol”, „Prawdzic”, „Krakus”, „Jar”, vel Józef
Przygaliński, Stanisław Majewski, Józef Choj-
nacki. Urodzony 14 lutego 1909 r. w Kuźni-
cach koło Włocławka. Ukończył Gimnazjum
im. J. Długosza we Włocławku, w którym w
1930 r. zdał egzamin dojrzałości.

Po maturze wstąpił do wojska i w latach 1930
– 1931 ukończył Szkołę Podchorążych Re-
zerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim,
zaś w latach 1931 – 1933 Szkołę Podcho-
rążych Artylerii w Toruniu. W latach 1933 –
1939 służył jako oficer służby czynnej w 3 puł-
ku artylerii w Zamościu. W czasie służby wojs-
kowej, jako oficer służby stałej, był kolejno:
dowódcą plutonu liniowego, kompanii szkoły
podoficerskiej, baterii w 3 pułku artylerii w

Zamościu i w końcu oddziału pomiarowego 3
Dywizji Piechoty Legionów. W 1935 r. został
awansowany do stopnia porucznika artylerii.
Przed wybuchem II wojny światowej zdał
egzamin do Wyższej Szkoły Wojennej i odbył
próbny kurs w Rembertowie oraz staż w róż-
nych rodzajach broni /łączność, piechota,
kawaleria i lotnictwo/.

W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. wal-
czył z Niemcami w Górach Świętokrzyskich i
na Lubelszczyźnie jako oficer służby wy-
wiadowczej 3 Dywizji Piechoty. Dostał się do
niewoli niemieckiej, z której zbiegł z trans-
portu jeńców w Tarnowie. Po nieudanej pró-
bie przedostania się przez Węgry do Francji,
przystąpił do działalności konspiracyjnej.

W czasie okupacji niemieckiej był komen-
dantem Obwodu ZWZ – AK Jasło od stycznia
1940 roku do końca akcji „Burza” w 1944 roku.
Mimo poszukiwań przez Gestapo i aresztowań
przeprowadzanych na terenie Inspektoratu
AK Jasło w 1942 r., które niemal doszczętnie
rozbiły aparat dowodzenia Inspektoratu i
podległych mu obwodów, nie opuścił powie-
rzonego mu Obwodu, zachowując go jako jed-
nostkę w pełni dyspozycyjną. W czasie akcji
„Burza” kierował całością działań bojowych
na terenie Obwodu AK Jasło, dowodził 5 psp.
W czasie okupacji niemieckiej został awanso-
wany 1 lipca 1940 r. do stopnia kapitana ar-
tylerii, zaś 1 stycznia 1945 r. do stopnia
majora.

Aresztowany przez NKWD 9 września 1944 r.,
zbiegł. Po ucieczce pełnił funkcję zastępcy ins-
pektora Inspektoratu AK Jasło. Po „Ha-
szyszu” – Wincentym Stefanie Rutkowskim –
od grudnia 1944 r. kierował Inspektoratem
AK, a później NIE i DSZ Krosno/Jasło. W
marcu 1945 r. w Wolicy usiłował go aresz-
tować szef bezpieki jasielskiej, działacz PPS z

czasów okupacji, Józef Kucharski. Mimo
strzelaniny udało mu się wówczas zbiec. La-
tem 1945 r. próbował, wraz z dwoma kolegami
z konspiracji, przeprawić się statkiem do
Szwecji, bez powodzenia.
W Krakowie nawiązał kontakt z WiN i został
pierwszym kierownikiem Rejonu WiN Kros-
no, a następnie w Okręgu WiN Rzeszów w
1946 r. kierował Komórką „Z”. W marcu 1946
r. objął funkcję szefa sztabu WiN na teren
miasta Krakowa, a w okresie od czerwca do
października 1946 r. był kierownikiem WiN
na miasto Kraków.

W 1946 r. zagrożony aresztowaniem, przez
Czechosłowację przedostał się do Mona-
chium, gdzie zgłosił się w placówce II Kor-
pusu, otrzymał polski mundur i dokumenty
nieżyjącego żołnierza. Został przetranspor-
towany do Włoch, skąd tuż przed Bożym Na-
rodzeniem w 1946 r. ostatnim transportem
wyjechał do Anglii. Początkowo pracował na
farmie pod Londynem. Uczył się angielskiego
i korespondencyjnie studiował rolnictwo,
pracował w kolejce podziemnej, w póź-
niejszym zaś okresie przy produkcji lodów.
Ukończył kurs dentystyczny i w czasie
ostatnich dwóch lat pobytu w Anglii pracował
jako technik dentystyczny. Uczęszczał w An-
glii na polski uniwersytet, ale studiów nie
ukończył.

Na podstawie uchwały Kongresu USA o osied-
laniu się w tym kraju polskich weteranów
wojny, w styczniu 1951 r. opuścił Anglię i
zamieszkał w Stanach Zjednoczonych w Fi-
ladelfii, gdzie rozpoczął pracę jako technik
dentystyczny. Podjął inżynierskie studia wie-
czorowe, po ukończeniu których zdał egza-
min inżynierski. Przez 25 lat pracował przy
budowie rafinerii i elektrowni.

Po raz pierwszy Józef Modrzejewski odwiedził

Polskę w 1975 roku i wówczas powiedział:
„Patrzę z pewną satysfakcją na tamte lata.
Robiłem to, co wtedy było konieczne,
niezbędne dla ratowania Polski. Ciężki żywot
nigdy mnie nie odstraszał. Nie należę do
ludzi, którzy albo tylko się cieszą albo
rozpaczają”. Później jeszcze dwukrotnie
odwiedził swoją ojczyznę.

Zmarł 27 października 1995 r. w Voorhees,
niedaleko New Jersey w USA w wieku 86 lat.
Urna z prochami legendarnego ppłk. „Lisa”
złożona została na jasielskim cmentarzu 9
grudnia 1995 r. Rada Miasta nadała mu
pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela
miasta Jasła.

Więcej Informacji o Józefie Modrzejewskim
znajduje się na naszej stronie internetowej
www.chocen.pl

FERIE W ŚMIŁOWICACH
Od 6 do 8 lutego 2017 r. roku w SP w Śmiłowicach organizowała półkolonie zimowe zwane potocznie
zimowiskami. W zajęciach wzięło udział 31 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 8 nauczycieli i 4
rodziców. W ciągu 3 dni ferii uczniowie brali udział w zajęciach świetlicowych oraz uczestniczyli w
wycieczkach do Multikina we Włocławku, CCK w Choceniu oraz do Teatru i do ZOO w Płocku. Dzięki
wydatnej pomocy finansowej Urzędu Gminy w Choceniu, Parafii Katolickiej w Śmiłowicach, firmy PH
Rafchem ze Śmiłowic dzieci i młodzież kul turalnie i zdrowo spędziła czas ferii. Dyrekcja serdecznie
dziękuje wszystkim sponsorom wypoczynku zimowego oraz opiekunom nauczycielom i rodzicom za
pomoc w organizacji zimowisk.

-
-

UCZNIOWIE Z WILKOWIC MISTRZAMI POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W KOSZYKÓWCE !!!
Dnia 15 marca w Szkole Podstawowej w Cypriance uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
rozegrali rundę finałową o tytuł najlepszej szkoły powiatu włocławskiego w piłce koszykowej. Po
niezwykle zaciętych i emocjonujących spotkaniach sportowcy z Wilkowic pokonali gospodarzy z
Cyprianki oraz silną drużynę ze Szkoły Podstawowej w Kowalu, uzyskując tym samym tytuł Mistrzów
Powiatu Włocławskiego oraz awans do ćwierćfinałów województwa kujawsko pomorskiego. Chłopcy w
drodze po tytuł mistrzowski pokonali szkoły z Chocenia 20:10, Chodcza 29:21, Boniewa 60:8, Cyp rianki
40:30 i Kowala 29:22. To były czwarte w ciągu ostatnich pięciu lat finały powiatu w koszykówce, w
których wystąpili uczniowie z Wilkowic. W poprzednich latach zajmowali trzecie, drugie oraz pierwsze
miejsce. Ćwierćfinały wojewódzkie młodzi koszykarze rozegrają w ostatnim tygodniu marca w Zespole
Szkół w Lipnie. Serdecznie gratulujemy. Chłopcy zagrali w składzie: Tymoteusz Kwiatkowski, Jan
Lewandowski, Bartłomiej Rakowski, Bartłomiej Przybyszewski, Daniel Lisiecki, Igor Michalski, Erwin
Michalski, Michał Zasada, Patryk Mularski, Michał Ampanowicz, Kacper Sierakowski, Szymon
Bratyszewski. Prowadzącym drużynę jest nauczyciel pan Łukasz Jankowski, więc jest to wielki sukces
sportowy i pedagogiczny. Gratuluję i dziękuje wszystkim sportowcom oraz trenerowi.

Dyrektor Szkoły Marek Roman Zapiec

-
-

UDANY WYSTĘP ŚMIŁOWICKICH TENISISTÓW!!!
Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w Tenisie Stołowym
drużynowym chłopców i dziewcząt. Chłopcy Łukasz Wojciechowski i Piotr Wojciechowski zajęli 3 miejsce.
Dziewczęta Weronika Szmajda, Aniela Stasiak również zajęły 3 miejsce. Na kolejnym szczeblu rozgrywek
w ćwierćfinałach województwa kujawsko-pomorskiego w tenisie stołowym Aniela Stasiak i Weronika
Szmajda ponownie zajęły III miejsce. Chłopcy Kacper Skrzydliński i Piotr Wojciechowski zajęli miejsce VI.
W imieniu całej społeczności szkolnej tenisistom serdecznie gratulujemy!

BOHATER Z KUJAW
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VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA NOWOCZESNEGO

PROMOCJA TERENÓW

DOFINANSOWANIE SPORTU

W dniach 4 - 5 marca 2017 roku w Hali
Sportowej w Choceniu odbył się VI Ogól
nopolski Turniej Tańca Nowoczesnego.
Celem imprezy była m.in. popularyzacja
amatorskich zespołów tańca nowoczes
nego, konfrontacja umiejętności tanecz
nych i dorobku artystycznego oraz wy
miana doświadczeń i pomysłów w zak
resie pracy z zespołami. Organizatorami
turnieju byli: Szkoła Tańca „Góreccy” we
Włocławku, Powietrzyńska Studio Tańca
Toruń, Włocławski Klub Tańca Spor
towego oraz GOSiR Choceń. Turniej od
bywał się pod patronatem Wójta Gminy
Choceń. Ufundowane zostały nagrody w
postaci pucharów i medali. Wszystkim
nagrodzonym i wyróżnionym składamy
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Kamil Klejba

Posiadasz działkę rekreacyjną, budow
laną lub teren nad jeziorem? Chcesz go
sprzedać? Zgłoś się do Urzędu Gminy w
Choceniu i weź udział w kampanii
informacyjnej. Będziemy promować
lokalizację i walory turystyczne. Pomo
żemy w znalezieniu potencjalnych na
bywców. Wszystkich zainteresowanych
promocją działek i terenów nad jeziorami
zapraszamy do udziału. Państwo nie po
nosicie żadnych kosztów udziału w kam
panii promocyjnej. Jedynie co potrzebu
jemy od Państwa to chęć udziału i dane
kontaktowe. Wszystkich informacji w
sprawie promocji udziela Pan Kamil Klej
ba pod nr tel: 663 120 538, e-mail:
kamil.klejba@chocen.pl

Kamil Klejba

W lutym ogłoszone zostały dwa konkursy
na realizację zadań własnych samorządu
w zakresie: Upowszechnienia kultury fi
zycznej i sportu na terenie Gminy Choceń
w 2017 r. W marcu zostały rozstrzygnięte
konkursy i zdaniami w zakresie sportu
zajmą się Gminne Towarzystwo Sportowe
Unia Choceń i Akademia Mieszanych
Sztuk Walki.
Akademia Mieszanych Sztuk Walki rea
lizować będzie zajęcia sportowe w zakre
sie sztuk walki, które dają alternatywną
formę spędzania czasu wolnego, dzięki
czemu dzieci i młodzież będą mogły roz
wijać swoje zainteresowania, umiejęt
ności oraz samodzielność. Dzięki prowa
dzonym zajęciom pokazywany jest zdro
wy styl życia i odpowiedzialność. Gminne
Towarzystwo Sportowe Unia Choceń zaj
mie się organizacją życia sportowego
wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Aktywnie będzie angażować mieszkań
ców gminy do różnych form aktywności
ruchowej oraz upowszechnienie kultury
fizycznej poprzez:
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- organizowanie sekcji piłki nożnej,
ręcznej, koszykowej, tenisa ziemnego i
stołowego,
- organizowanie cyklu zawodów i tur
niejów dla mieszkańców gminy
- szkolenie dzieci i młodzieży -współ
organizacja zawodów sportowych przez
szkolne kluby sportowe
Zadanie pn. Upowszechnienie kultury fi
zycznej i sportu na terenie Gminy Choceń
ma charakter ciągły. Łączna kwota jaką
Samorząd Gminy w 2017 r. przeznaczył
na dofinansowanie działań w ramach kul
tury fizycznej i sportu to 65 000 zł

Kamil Klejba

Zakończyliśmy pierwszą cześć prac i po
siadamy listę 75 osób, które zdecydowały
się na montaż instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kW. Praktycznie wszyscy zain
teresowali podpisali umowę na zadanie.
Przygotowana została dokumentacja pro
jektowo-techniczna, dzięki której mo
żemy przystąpić do prac związanych z
uzyskaniem dofinansowania. Urząd Mar
szałkowski ogłosił konkurs dotyczący
OZE a nasz projekt „Wspieranie i dys
trybucja energii pochodzącej z odna
wialnych źródeł energii na terenie Gminy
Choceń” zostanie złożony do konkursu.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu to
wrzesień br. Po pozytywnej opinii Urzędu
Marszałkowskiego rozpiszemy przetarg
na dostawę i montaż instalacji.

Kamil Klejba

Za nami już V Zimowa Wystawa Psów
Rasowych. Wystawa odbyła się w Hali
Sportowej GOSiR w Choceniu w dniach
18-19 marca 2017 r. pod honorowym
patronatem Wójta Gminy. Organiza
torem wydarzenia był Związek Kynolo
giczny w Polsce, oddział we Włocławku.
Na tegorocznej wystawie pojawiło się po
nad 1000 psów. Jest to dwudniowe wy
darzenie, na którym zarejestrowanych
zostało 1030 psów. Nie było rasy prze
ważającej. Oglądać mogliśmy rasy: małe,
średnie i duże, a wśród nich akity ame
rykańskie, japońskie, syberiany, cavaliery
i bernardyny. Pokazano 170 różnych ras
psów, tych popularnych, znanych, ale
także ras bardzo rzadko widywanych. By
ły psy z Polski, Rosji, Łotwy, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Z Polski by
ło pięć ras: owczarek nizinny, owczarek
podhalański, ogar, gończy i chart. Psy
oceniane były przez sędziów, którzy brali
pod uwagę budowę, jakość włosa, jakość
psa w ruchu. Kamil Klejba
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FOTOWOLTAIKA W GMINIE CHOCEŃ

WYSTAWA PSÓW RASOWYCH W CHOCENIU

„Wolności oddać nie umiem” – pod takim hasłem 23 lutego odbył się nietypowy koncert w
Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka, w którym uczestniczyli uczniowie Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Choceniu. Wystąpił Gabriel Fleszar – piosenkarz, autor tekstów, aktor. Nasz gość
opowiadał o zgubnych skutkach uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki). Na początek artysta
zaśpiewał swój największy przebój „Kroplą deszczu”. Potem wykonał utwory z własnego reper
tuaru, a także innych artystów, kończąc piosenką Chłopców z Placu Broni „Kocham wolność”.
Przekonywał młodzież do życia wolnego od nałogów. Podzielił się opowieściami o ludziach uza
leżnionych od substancji psychoaktywnych, których spotkał na swojej drodze. Przestrzegał
młodzież przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji, zachęcał do nieulegania namowom
innych oraz do życia zgodnego z własnymi dewizami i wartościami. Koncert został sfinansowany
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu.

Maria Dobiecka

-

-

„WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM” – KONCERT GABRIELA FLESZARA

26.01.2017 r. społeczność Szkoły Pods
tawowej im. Janusza Korczaka w Cho
ceniu przygotowała wspaniałą uroczys
tość środowiskową z okazji Dnia Babci i
Dziadka, która odbyła się w Choceńskim
Centrum Kultury-Biblioteka. Na spot
kanie przybyli: Babcie, Dziadziusiowie
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Cho
ceń – Pan Roman Nowakowski, Radna
Powiatu Włocławskiego-Pani Elżbieta
Płoszaj, Radna Gminy Choceń-Pani Mo
nika Czaplicka oraz Pani Jadwiga Lewan
dowska i Pani Ewa Wysińska.
Najserdeczniejsze życzenia tym, którzy
zajmują szczególne miejsce w sercach
wnuków, złożyła dyrektor szkoły- Anna
Pawłowska.
Dzieci klas 0 pod opieką pań: p. K.

-
-
-
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Pawlickiej i p. J. Nowodworskiej ra
dośnie wyrecytowały życzenia dla swoich
najwspanialszych Babć i Dziadków.
Natomiast taneczny prezent – rock and
rolla - przygotowała p. K. Kurkiewicz-
Błaszczyk. Następnie uczniowie klas III
przedstawili znaną wszystkim baśń „Jaś i
Małgosia”, którą przygotowali pod kie
runkiem p. J. Podlaskiej i p. U. Majch
rzak. W powstanie chatki z piernika zaan
gażowali się: p. M. Kujawa oraz p. A. Do
lińska. Uroczystość przebiegła w nie
wykle miłej atmosferze, były łzy wzru

szenia, tradycyjne „Sto lat!” oraz pyszny
tort i słodki poczęstunek, który został
przygotowany przez rodziców dzieci.

U. Majchrzak

-

-
-
-
-
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„DLA BABCI I DZIADKA – SZCZĘŚCIA WIELKIEGO I WSZYSTKIEGO DOBREGO!”

Podziękowanie
Dla Wójta Gminy Choceń Pana Romana Nowakowskiego za wparcie przy

zakupie strojów piłkarskich dla dzieci z drużyny Power Choceń.
Dzieci i rodzice
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
PO RAZ DRUGI W CHOCENIU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO
„FERIE Z KSIĄŻKĄ”2017R.

6 Stycznia 2017 Orszak Trzech Króli prze
szed
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ł ulicami ponad pół tysiąca miejs
cowości w całej Polsce! Mimo mrozu,
przenikliwego wiatru i wszelkich prze
ciwności, wzięło w nim udział 1 mln
uczestników! Swój wkład w te liczby mają
również mieszkańcy naszej gminy, którzy
tego dnia zdecydowali się wziąć udział w
II edycji choceńskiego orszaku. W tym ro
ku orszak oficjalnie został zrejestrowany
w bazie ogólnopolskiej. Tradycyjnie or
szak rozpoczęła Msza Święta w kościele
p.w. Św. Idziego w Choceniu. Po nabo
żeństwie Orszak wyruszył w kierunku
Centrum Kultury. Po drodze odegrano
scenkę jasełkową na dworze Heroda. Każ
dy z uczestników otrzymał śpiewnik, pla
kietkę oraz orszakową koronę. Przemarsz
ulicami Chocenia wzbogacono o piękne
kolorowe chorągwie a dużą atrakcją dla
najmłodszych były żywe kucyki.
Orszak Trzech Króli muzyczną klamrą
zamknął koncert kolęd. Na scenie zapre
zentowali się: Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Śmiłowice, zespół folklorys
tyczny „Śmiłowiónki”, Zespół Pieśni i
Tańca „Ziemia kujawska”, grupa wokalna
CCKB oraz Chór Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Choceniu. Po kon
cercie odbyło się wręczenie nagród w kon
kursie plastycznym i fotograficznym. Cie
szymy się, że ta wspaniała inicjatywa
powrotu do radosnego, bogatego w tra
dycje świętowania Objawienia Pańskiego,
powoli łączy naszą społeczność lokalną.
Imprezę organizowało Centrum Kultury
w oraz Parafia Św. Idziego w Choceniu.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie
w organizację orszaku: Szkołom SP Cho
ceń, SP Śmiłowice, Gimnazjum w Choce
niu, OSP Choceń, pracownikom stołówki,
wszystkim aktorom i wykonawcom
uczestniczącym w koncercie kolęd. Niech
prowadzi nas Gwiazda... Już za rok :-).
Wyniki konkursów i fotorelacja z imprezy
dostępne na stronie internetowej
www.cck.chocen.pl

Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

16 marca 2017r. w CCK-B nastąpiło
uroczyste rozstrzygnięcie Międzyszkol
nego Konkursu Czytelniczego „Ferie z
książką” organizowanego od wielu lat
przez Choceńskie Centrum Kultury-
Biblioteka oraz Szkołę Podstawową w
Śmiłowicach. Konkurs z roku na rok
przyciąga co raz większą rzeszę młodych
czytelników. Wszyscy nagrodzeni i wy
różnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i
jak przystało na konkurs czytelniczy –
nagrody książkowe. Organizatorzy dzię
kują wszystkim uczestnikom i ich opie
kunom za pomoc w przygotowaniu prac
konkursowych. Mają nadzieję, że idea ak

tywnej promocji czytelnictwa przyniesie
w przyszłości zaplanowane skutki w pos
taci trwałego zainteresowania dzieci i
młodzieży książkami.
Komisja w składzie Pani Irena Jarząb-
Rutkowska, Pani Danuta Nowicka i Pani
Ewa Wysińska nagrodziła i wyróżniła
następujące prace:

Kategorie wiekowe

Nagrodzeni: Justyna Chmielewska
Prywatne Przedszkole Śmiłowice, Lena
Ciesielska Przedszkole Choceń

Nagrodzeni: Igor Świątkiewicz, Wiktoria
Świątkowska, Oskar Gołębiewski SP
Choceń, Maja Kucharska, Milena Bazela,
Aleksandra Skibińska, Maja Kacprzak
Przedszkole Choceń, Alan Świątkiewicz,
Miłosz Terpiński SP Wilkowice.

Miejsce I Filip Szymański SP Śmiłowice,
Michalina Bania SP Wilkowice, Miejsce II
Julia Lachowicz SP Śmiłowice, Miejsce
III Bartosz Godlewski SP Choceń,
Mateusz Chmielewski SP Śmiłowice,
Wiktoria Piotrowska SP Wilkowice,

Nagroda specjalna: Filip Grochowina SP
Śmiłowice; Oliwia Lisowska SP Choceń
Miejsce I Agata Barańska SP Choceń
Miejsce II Andrzej Karkosik SP Choceń,
Miłosz Szmajda SP Wilkowice
Miejsce III Antonina Kaniewska SP
Choceń, Klaudia Kowalska, Nikola
Piotrowska SP Wilkowice
Wyróżnienia: Klaudia Kwiatkowska SP
Śmiłowice, Oliwia Ampanowicz, Eryk
Banasiak, Antoni Płoszaj SP Wilkowice

Nagroda specjalna Maja Kruger - SP
Wilkowice
Miejsce I Karina Sroka, Dominika Grześ,
Weronika Piastowska SP Choceń
Miejsce II Daniel Grajbich, Szymon
Sobociński, Katarzyna Gołębiewska SP
Choceń
Miejsce III Karina Muszyńska, Marika
Andrzejewska SP Śmiłowice, Roksana
Szymańska SP Wilkowice
Wyróżnienia: Iga Rucińska, Natalia
Czajkowska, Aleksandra Banasiak SP
Wilkowice

Miejsce I Wiktoria Bagińska, Miejsce II
Bartosz Mikołajczewski, Miejsce III
Patrycja Jasińska
Wyróżnienia: Natalia Rucińska, Sara
Jakubowska

Ewa Wysińska

-

5-latki

0ddział „0”

Klasa I

K asa II – III

Klasy IV – VI

Gimnazjum

l

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
W Choceńskim Centrum Kultury – Bib
lioteka w niedzielny wieczór 12 marca od
był się koncert z okazji Dnia Kobiet . Mu
zyczny projekt w wykonaniu młodej
miejscowej grupy wokalnej działający
przy CCKB prowadzony przez Katarzynę
Kurkiewicz –Błaszczyk zaprezentował się
w klimatycznych, nastrojowych piosen
kach. Tego dnia oprócz muzycznego bu
kietu, na wszystkie panie czekała kwiato
wa niespodzianka.

Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

-
-
-

-
-
-

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Po raz kolejny do Choceńskiego Centrum
Kultury - Biblioteka trafiły nowości wy
dawnicze. W związku z tym zapraszamy
wszystkich naszych czytelników star
szych jak i tych najmłodszych po nowości
książkowe. Otrzymana dotacja celowa
sześć tysięcy zł na zakup nowości czytel
niczych, pozwoliła nam uzupełnić księ
gozbiór o najnowsze pozycje. Zaprasza
my do wypożyczania, a także do odwie
dzania katalogu online na naszej stronie
www.cck.chocen.pl

Ewa Wysińska

-

-

-
-
-
-

WIELKA GÓRA GROSZA

II TURNIEJ KOSZYKÓWKI O PUCHAR ZARZĄDU
GMINNEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO
UNIA CHOCEŃ

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach 16.03.2017r. podsumował
akcję charytatywną – ,,Górę Grosza”. Kwota
zebrana przez wszystkich uczniów przerosła
oczekiwania (757,46 zł) 1 gr., 2 gr., i 5 gr. po
nad 80 kilogramów! Dziękujemy wycho
wankom za okazane serce i zapraszamy do
udziału w kolejnych akcjach charytatyw
nych.

Miłosz Połujański

Dnia 24 stycznia w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach odbył się drugi
z cyklu czterech turniejów koszykówki dla
uczniów szkół podstawowych organi
zowanych w roku szkolnym 2016/2017. Or
ganizatorem zawodów była Szkoła Pods
tawowa w Wilkowicach oraz Gminne Towa
rzystwo Sportowe Unia Choceń. Do rywali
zacji przystąpiły zespoły gospodarzy z Wilko
wic, uczniowie ze szkoły podstawowej w
Choceniu, Lubieniu Kujawskim, zawodnicz
ki z Czerniewic, sekcji koszykówki Unii Cho

-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

ceń oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 2 z Włocławka zasilana przez koszykarzy
Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej.

W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce
zajęli uczniowie z Włocławka pokonując po
dogrywce chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach. Na trzecim miejscu podium
stanęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w
Choceniu. Kolejne miejsce zajęli sportowcy z
Lubienia Kujawskiego, Unii Choceń oraz
Czerniewic. Nagrodę dla Najbardziej War
to ciowego Zawodnika (piłkę do koszykówki
z podpisami zawodników Anwilu Włocła
wek) otrzymał Michał Ampanowicz z Wil
kowic. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki
odebrała Igra Rucińska reprezentująca
drużynę Czerniewic. Nagrody, puchary i
dyplomy wręczył pan Marek Zapiec, dyrek
tor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz
pan Radosław Chełminiak, prezes Gmin
nego Towarzystwa Sportowego Unia Cho
ceń. Zawody zorganizował i przeprowadził
pan Łukasz Jankowski, nauczyciel wycho
wania fizycznego.

-
ś

-
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9 marca w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Była to II edycja konkursu z
cyklu Cztery Pory Roku pt. „Biała Zima” zorganizowany przez p. mgr Jolantę Krynicką. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas młodszych ze szkół: w Choceniu, Śmiłowicach i Wilkowicach. Jury w składzie: pani Danuta Kaczmarek,
pani Daria Przybylska, pani Joanna Podlaska wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Nikola Szałczyńska SP Choceń
II miejsce – Jakub Sikorski SP Śmiłowice, Jan Dalentka SP Choceń, Maja Więcławska SP Wilkowice
III miejsce – Małgorzata Pawłowska SP Śmiłowice, Maria Jaskólska SP Choceń

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia, które otrzymali: Nicola Rychter SP Śmiłowice, Blanka Chojnacka SP
Wilkowice

Nagrodzeni i wyróżnieni uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i podziękowania za udział oraz słodki upominek.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje organizatorowi konkursu pani mgr Jolancie Krynickiej, członkom jury, Radzie
Rodziców i pani Danucie Kaczmarek za ufundowanie nagród i wyróżnień. Szczególne podziękowania kieruje też do
rodziców i wychowawców za włożoną pracę i zaangażowanie w przygotowaniu uczestników.

KOZA ZE ŚMIŁOWIC
Podobnie jak w ubiegłym roku w ostatnim tygodniu karnawału uczniowie klas starszych wraz
z nauczycielami chodzili z Kozą, kultywując zarazem ginące tradycje ludowe naszego regionu.
Za serdeczne przyjęcie naszej Kozy w imieniu jej uczestników dziękujemy!

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wspaniała okazja, by uświadomić sobie jak wiele w naszym
życiu znaczą dziadkowie. Jak wiele miłości potrafią ofiarować. Dnia 20.01.2017 r. w Szkole
Podstawowej w Wilkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uczniowie szkoły uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy. Dzieci w pięknych
strojach, w odświętnie udekorowanej hali sportowej zrobiły na Babciach i Dziadkach wielkie
wrażenie swoimi występami przygotowanymi pod kierunkiem wychowawców. Śmiech przy
humorystycznych scenkach, zachwyt przy ujmujących wierszach, piosenkach i tańcach, a
nawet łzy wzruszenia towarzyszyły gościom podczas występu dzieci. Uczniowie za swój
występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez tłumnie przybyłych dziadków. Wnukowie
wręczyli własnoręcznie wykonane laurki. Na zakończenie Pan Dyrektor oraz Przewodniczący
Rady Gminy Józef Pawłowski podziękowali uczniom za piękną i wzruszającą akademię oraz
złożyli Babciom i Dziadkom najszczersze życzenia. Po części oficjalnej był słodki poczęstunek.

Renata Wojtalik

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W lutym w naszej szkole zostały przeprowadzone lek
cje, podczas których uczniowie poznawali zagrożenia
wynikające z korzystania z sieci internetowej. Ko
lejnym etapem DBI był test sprawdzający wiedzę
związaną z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.
Zwycięzcami testu zostali: Miłosz Daroszewski z kl.
IV, Marika Andrzejewska z kl. V oraz Kacper Sko
nieczny z kl. VI. Następnie odbył się turniej klasowy
pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.
Turniej zwyciężyła klasa V i w nagrodę pojechała na
wycieczkę do Włocławka. Tam, w Bibliotece Peda
gogicznej dzieci wzięły udział w warsztatach multi
medialnych związanych z obchodami Dnia Bez
piecznego Internetu.

-

-

-

-
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
16 lutego z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie
klas młodszych przygotowali w miejscowej remizie
OSP spotkanie dla ukochanych Babć i Dziadków.
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, który liczne
zgromadzonym gościom złożył najserdeczniejsze
życzenia. Następnie uczniowie z klas I, II i III pod
opieką pań: Elżbiety Lachendrowicz, Jolanty
Krynickiej i Anny Kamińskiej zaprezentowali na
scenie programy artystyczne. Spotkanie na które
oczekiwali niemal przez cały rok wszyscy Dziad
kowe i Babcie zakończyła wspólna zabawa z wnu
kami i biesiada przy stole.

-
-

WARSZTATY GRAFICZNE

ŁYTEATR „KURTYNA” Z KRAKOWA W MURACH SZKO

17 marca w szkole w Śmiłowicach została zorgani
zowana niecodzienna impreza kulturalna. Klasy star
sze wzięły udział w prelekcji Pana Jerzego Jabczyńs
kiego na temat historii i technik wytwarzania grafik.
Uczestniczyły również w niecodziennym wydarzeniu
kulturalnym przygotowanym przez Galerię Sztuki
Współczesnej we Włocławku – w wyjazdowej wysta
wie grafik pt. „Człowiek” ze zbiorów własnych. Na
miejscu w swojej szkole mogli podziwiać cenne grafiki
zaprezentowane w profesjonalny sposób.
Zainspirowani wystawą uczniowie wzięli również
udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych
przez artystów plastyków z GSW. W czasie warsztatów
mieli możliwość wytworzenia pierwszych swoich pro
fesjonalnych grafik. Wizyta gości z GSW zakończyła
mini wystawa uczniowskich prac plastycznych.
Uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiło
wicach składają na ręce Pani dyrektor GSW we Włoc
ławku Małgorzaty Jabłońskiej i jej pracowników ser
deczne podziękowania za zorganizowanie wystawy i
warsztatów plastycznych w naszej szkole.
Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje organizatorowi
konkursu pani mgr Jolancie Krynickiej, członkom
jury, Radzie Rodziców i pani Danucie Kaczmarek za
ufundowanie nagród i wyróżnień. Szczególne podzię
kowania kieruje też do rodziców i wychowawców za
włożoną pracę i zaangażowanie w przygotowaniu
uczestników.

-
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W czwartek 09.03.2017r., uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Wilkowicach uczestniczyli w przedstawieniu
teatralnym przygotowanym przez aktorów Teatru

„Kurtyna” z Krakowa pt: „O jeden krok za daleko”.
Spektakl pokazywał proces narastania patologii w
środowisku szkolnym, u których źródeł leżą problemy
związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier
komputerowych, braku zrozumienia, rozładowania
napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowania
przemocy fizycznej i psychicznej, zaniku empatii,
zaburzenia i błędy w kształtowaniu pozycji w śro-
dowisku rówieśniczym. Bohaterami sztuki byli
uczniowie – Paweł, który ma ofiarę – ucznia Jasia
chorego na astmę, wobec którego testuje swoją bez-
względność i wyższość. Własną pozycję w szkole zdo-
bywa przez lekceważący stosunek do nauki, nauczy-
cieli i „odwagę” w podejmowaniu zachowań ryzykow-
nych. Na co dzień wobec swoich kolegów i koleżanek
stosuje siłę fizyczną i przemoc emocjonalną. W swoich
poczynaniach posuwa się aż do sytuacji, w której jego
ofiara omal nie traci życia. Uczniowie z zaintereso-
waniem obejrzeli przedstawienie, a aktorów nagro-
dzili gromkimi brawami. Przedstawiony spektakl nosi
za sobą bardzo ważne przesłanie: „W sieci nie jes-
teśmy anonimowi. Nigdy nie wiadomo, kto siedzi po
drugiej stronie komputera. Internetowe wpisy mogą
ranić bardziej niż słowa”. A jeśli posuniemy się o ten
jeden krok za daleko to co wtedy?…

Iwona Terpińska
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25 marca w Choceńskim Centrum Kultury –
Biblioteka odbył się I Konkurs Piosenki Wiosennej,
którego współorganizatorem było Przedszkole
Niepubliczne w Choceniu. Do konkursu zgłosiło się
ponad 30 uczestników z miejscowości: Choceń,
Śmiłowice, Kowal, Boniewo, Lubraniec, Kruszyn

Młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności
wokalne w swobodny i urzekający sposób dodając
do treści piosenki wymowny strój. Po zakończonej
prezentacji utworów, w czasie obrad jury dzieci
wraz z opiekunami i rodzicami udali się na słodki
poczęstunek.

W składzie komisji oceniającej występy małych ar
tystów znaleźli się: Katarzyna Marciszewska, Jus
tyna Bocheńska oraz Miłosz Kierzkowski.

Poziom konkursu komisja oceniła jako bardzo
wysoki biorąc pod uwagę następujące kryteria:
walory głosowe, muzykalność, interpretacja
utworu, osobowość sceniczna oraz kostium.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu
jury wyłoniło zwycięzców:

Grupa wiekowa 4-latki:
I miejsce: Anna Łukaszewicz
II miejsce: Zofia Dolatowska
III miejsce: Lena Wilińska

-
-

Grupa wiekowa 5-latki:
I miejsce: Lena Ćwiklińska
II miejsce: Julia Janikowska
III miejsce: Wiktoria Sroka

Wyróżnienie: Julia Kierzkowska

I miejsce: Gabriela Mierzejewska
II miejsce: Julia Górecka
III miejsce: Marysia Leśniewska

Wyróżnienia: Michalina Filipiak i Amelia Karska.

Grand Prix: Aurelia Klass.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom, nagrodę i
okolicznościową statuetkę. Konkurs jest adreso
wany do przedszkolaków. W swojej koncepcji opie
ra się o utwory napisane z myślą o dzieciach – ich
możliwościach wykonawczych, zainteresowaniach
i chęci do zabawy. Zabawie nie towarzyszy więc
żadna promocja laureatów, nie kreujemy kariery
wokalnej dzieci, ale rozdajemy nagrody, oczeku
jemy radości ze strony wszystkich uczestników, czy
to śpiewających czy to rodziców i opiekunów, bądź
zupełnie przypadkowej publiczności. Mamy na
dzieję, że dla większości uczestników nie będzie to
ostatnia przygoda z muzyką, a odkryty talent zos
tanie otoczony odpowiednią opieką.

Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

-
-

-

-

-

I KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ

19 lutego 2017 r. w hali GOSiR w
Choceniu odbył się turniej tenisa stoło
wego o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta
wowej w Śmiłowicach. W turnieju wzięło
udział ponad 40 zawodników i zawod
niczek z Jastrzębia, Wichowa, Lubrańca,
Boniewa, Włocławka oraz liczna grupa z
Nowego Duninowa. Zawody rozegrano w
4 kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze
spisali się zawodnicy miejscowej UNII
Choceń. Kamil Kruczkowski zwyciężył w
kat. open, a Kacper Czarniak był 5 miejs

-
-

-

-

ce.
Klasyfikacja końcowa:

Kategoria żak/młodzik
1. Skwarski Krystian – LUKS Tajfun
Śmiłowice
2.Słabkowski Patryk – LZS Jastrzębie
3. Krzewiński Mikołaj - LZS Jastrzębie
Kategoria kadet/junior:
1.Matuszkiewicz Mateusz – Włocławek
2.Nowakowski Kacper – Start Lubraniec
3.Chojnicki Patryk – Wichowo

Kategoria open:
1.Kruczkowski Kamil – UNIA Choceń
2.Kasprzak Artur – Warszawa
3.Milczarski Piotr – Fala Nowy Duninów
4.Szudzikowski Ryszard – Włocławek
5.Czarniak Kacper – UNIA Choceń
6.Szatkowski Mirosław – Kowal
7.Jędrzejczak Paweł – Fala Nowy
Duninów
8.Skowroński Michał – Gostynin
Kategoria weteran:
1. Kasprzak Artur – Warszawa

2. Szudzikowski Ryszard – Włocławek
3. Skowroński Krzysztof – Gostynin
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali dyplomy, puchary i nagrody
rzeczowe. Najmłodsi uczestnicy turnieju
otrzymali słodycze. Nagrody wręczał dy
rektor SP Śmiłowice Sławomir Gwar
decki.

Dyrektor serdeczne dziękuje firmie RAF
CHEM w Śmiłowicach za ufundowanie
słodyczy i nagród dla dzieci!

-
-

-

ROK TENISOWY ROZPOCZĘTY
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Od powołania nowego zarządu GTS Unia
Choceń upłynął rok. Głównym założe
niem nowych władz klubu była popula
ryzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z
terenu gminy Choceń. Cele zostały w peł
ni zrealizowane. Po upływie roku w sek
cjach GTS Unii Choceń trenuje ponad 150
zawodników. Dzieci i młodzież mają do
wyboru takie dyscypliny jak pilka nożna,
piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy i
tenis ziemny. Sportowcy korzystają z hali
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Choceniu oraz sali sportowej
w Wilkowicach. Wszystkie sekcje zaopat
rzone zostały w specjalistyczny sprzęt
sportowy a treningi prowadzą wykwalifi
kowani, pełni pasji i zaangażowania tre
nerzy. Zawodnicy w ciągu minionego
roku wzięli udział w licznych imprezach
sportowych organizowanych na terenie
gminy Choceń, poza jej granicami oraz w
ligach okręgowych i wojewódzkich :

Piłka nożna – trenerem seniorów jest pan

-
-

-
-

-

-
-

Henryk Kafarski. Piłkarze grają w A klasie
ligi okręgowej. Grupa liczy 30 zawod
ników.

Tenis stołowy – zawodnicy reprezentują
klub w 3 lidze. Zespół liczy 5 zawodników.

Piłka nożna – w sekcji trampkarzy, mło
dzików i orlika trenuje 48 zawodników.
Grupy prowadzone są przez pana Marka
Malinowskiego , Marcina Klonowskiego i
Daniela Boreckiego. Dzieci biorą udział w
ligach okręgu włocławskiego. Młodzi
adepci piłki nożnej wzięli udział w ogól
nopolskim turnieju "Graj razem z nami"
zorganizowanym przez Unię Choceń oraz
w I Halowym Turnieju o Puchar Zarządu
GTS. W ciągu roku piłkarze wystąpili w
licznych turniejach organizowanych na
terenie województwa kujawsko pomors
kiego.

Piłka ręczna – w sekcji prowadzonej przez
pana Michała Sompolskiego trenuje 30

-

-

-

-

szczypiornistów. Zespół bierze udział w
wojewódzkiej lidze juniorów młodszych.
Zajmuje obecnie 4 miejsce. Piłkarze ręcz
ni wzięli udział w Ogólnopolskim Tur
nieju zorganizowanym w Choceniu przez
klub GTS Unia Choceń oraz w szeregu
tur niejów regionalnych organizowanych
na terenie województwa kujawsko
pomors kiego.

Koszykówka – trenerem sekcji jest pan
Łukasz Jankowski. Grupa liczy 27 zawod
ników z rocznika 2004 i młodszych. Dzie
ci wzięły udział w cyklu turniejów koszy
kówki zorganizowanych przez Szkołę
Podstawową w Wilkowicach we współ
pracy z klubem Unii Choceń: Letnim Tur
nieju Koszykówki, Wiosennym Turnieju
Koszykówki, I Powiatowym Turnieju o
Puchar Prezesa GTS, II Powiatowym
Turnieju o Puchar Zarządu GTS.

Tenis ziemny – trenerem jest pan Ra
dosław Babiński. Sekcja liczy 12 zawod
ników. Dzieci biorą udział w turniejach
organizowanych w Szkole Podstawowej w
Wilkowicach i na kortach powiatu włocł

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

awskiego.

Plany na kolejny rok działalności klubu to
kontynuacja popularyzcji sportu wśród
najmłodszych mieszkańców gminy Cho
ceń, organizacja turniejów sportowych
oraz udział zawodników w ligach woje
wódzkich.
Zarząd Gminnego Towarzystwa Spor
towego Unii Choceń składa serdeczne po
dziękowania wszystkim osobom zaan
gażowanym w życie klubu. W szczegól
ności dziękujemy panu Romanowi No
wakowskiemu – Wójtowi Gminy Choceń
oraz Radzie Gminy Choceń na czele z
Przewodniczącym Józefem Pawłowskim
za okazane zaufanie nowemu zarządowi
klubu.

-

-

-
-
-
-
-

W GMINNYM TOWARZYSTWIE SPORTOWYM
UNIA CHOCEŃ TRENUJE 150 ZAWODNIKÓW !!

Angola to jeden z krajów o najwyższym odsetku zgonów wśród dzieci. Prawie 16% dzieci umiera przed 5
rokiem życia a przyczyną śmierci są wyżej wymienione choroby, którym możemy zapobiec poprzez szcze
pienia.

Biorąc udział w projekcie chcieliśmy uświadomić uczniom, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się
z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu i odrobinie dobrej woli można
uratować życie dziecka.

W ramach akcji uczniowie przygotowywali swoje własne charytatywne laleczki. Zgodnie z regulaminem
każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z
Angoli przekazując na ten cel darowiznę (min.10 zł, czyli koszt jednej szczepionki).

Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 300 zł. Zebraną kwotę przesłaliśmy na konto UNICEF
dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Angoli.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Zapraszamy do dalszej współpracy i
pomagania innym!!!! Anna Pszczółkowska – szkolny koordynator UNICEF

-

23 lutego 2017 w Szkole Podstawowej w Choceniu podsumowaliśmy i zakończyliśmy projekt edukacyjny
„Wszystkie Kolory Świata”, w którym szkoła wzięła udział już po raz drugi.

„Wszystkie Kolory Świata” to globalna akcja UNICEF, której celem jest wsparcie programów szczepień
ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W tegorocznej odsłonie kampanii pomoc polskich
uczniów kierowana jest do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra,
polio, gruźlica czy żółta febra.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” W SP CHOCEŃ


