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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Szefowie MAT doprowadzili do upadku firm, prokuratura
wnosi akt oskarżenia do Sądu
Gazeta Pomorska w swoim wydaniu
z dnia 01 sierpnia informuje o akcie
oskarżenia. Czytamy m.in. „ W 2009
roku grupa kapitałowa MAT odnotowała przychód w wysokości 300
mln zł…. Niestety Zarządzający
MAT-ami zaledwie trzy lata później jak wykazuje śledztwo - zaczęli podejmować niekorzystne finansowo i
niezgodne z prawem decyzje dotyczące spółek…. Śledztwo trwało 4
lata - zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko kadrze zarządzającej spółkami. … Troje oskarżonych: Żaneta B., Zbigniew K., i Robert H., kierowali dwoma MAT-ami i
i Rol-Inwest-Eko. Prokurentem we
wszystkich trzech firmach był Ro-

bert H. Natomiast Żaneta B. i Zbigniew K. w zarządach spółek wymieniali się funkcjami członka i prezesa.
… Firmy powiązane były licznymi
umowami zagrożonymi wysokimi
karami umownymi…. Kiedy MAT-y ,
których prezesami byli Żaneta B. i
Zbigniew K. przestały wywiązywać
się z umów, kary umowne naliczyła
im spółka Rol-inwest-Eko, której
członkami zarządu byli Żaneta B. i
Zbigniew K. A kiedy Rol-Inwest-Eko
zażądał nieruchomości należących
do MAT-ów ich prezesi podpisali
umowy sprzedaży - Sprzedaż nastąpiła poniżej wartości rynkowej – zaznacza prokurator. To doprowadziło
do tego , że MAT-y złożyły wnioski o

ogłoszenie ich upadłości…. bez
zapłaty pozostało 325 hodowców i
firm.”
Szkody powstałe w wyniku działania
Żanety B., Zbigniewa K. i Roberta H.
sięgają kilkudziesięciu milionów zł.
Gazeta Pomorska wymienia tu kwotę 25 mln zł. Czyny całej trójki zagrożone są karami więzienia do 8 lat.
Upadły MAT-y i niestety Spółka
MAT Czerniewice, która była spółką
córką MAT Grudziądz. Przedmiotem obrotów między spółkami była
także oczyszczalnia ścieków w
Czerniewicach. Pamiętamy spotkania z Niemieckimi inwestorami i
żądania za oczyszczalnię ścieków
kwoty 5 mln zł, co pewnie było

główną przyczyną wycofania się
Niemców z inwestowania w Czerniewicach. Jako ciekawostkę podam, że nowego właściciela oczyszczalni na spotkaniu reprezentował,
kto… Robert H.
Sprawa toczy się przed sądem. Czekamy na wyrok, o czym będziemy
informować. Boli tylko, że niczemu
niewinni pracownicy, dostawcy,
firmy poszli na dno, a szefowie i prezesi ciągle jeszcze próbują zarobić
jak się pewnie okaże niezgodnie z
prawem. Czas na Szach – Mat dla
prezesów.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

WYDAJE SAMORZĄD GMINY CHOCEŃ, ADRES REDAKCJI: URZĄD GMINY, UL. SIKORSKIEGO 4, TEL. 54 284 66 93, 54 284 66 17, FAX. 54 284 67 40

2

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
OSTATNIE POŻEGNANIE
W piątek 16 września pożegnaliśmy
Śp. Krzysztofa Wrzesińskiego, burmistrza miasta i gminy Lubraniec.
Człowieka. który dla naszej gminy
był zawsze przyjacielem, który wnosił wiele dla LGD Dorzecze Zgłowiączki, który po prostu był dobrym
sąsiadem i człowiekiem. Żegnaj
Krzysztofie – pozostaniesz zawsze
w naszej pamięci. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy ubolewania.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

REFORMA OŚWIATY
Wiemy już jak wyglądać będzie oświata po reformie. Przynajmniej od
strony organizacyjnej. Likwidacja
gimnazjów i ośmioletnie szkoły
podstawowe oraz czteroletnie licea i
pięcioletnie technika.
Pani Minister Zalewska zaprezentowała rządowy program zmian. Co
w naszej gminie? Likwidacja gimnazjum jest raczej przesądzona. Od
przeszłego roku nie będzie już naboru do gimnazjum i będzie ono
stopniowo wygaszane. Obecna klasa
I będzie ostatnią klasą gimnazjalną.
Planujemy utworzenie pełnych ośmioklasowych szkół w Choceniu,
Wilkowicach i Śmiłowicach. Nie będziemy tworzyć zbiorczej szkoły w
gminie dla klas VII – VIII. Uporządkowania też wymaga kwestia dzieci z
obwodu szkolnego Śmiłowice – dotyczy to dzieci uczęszczających do
Wilkowic. Zmianie bowiem ulegnie
system dowożenia. Każda szkoła
podstawowa będzie miała swoje autobusy. Reforma w obecnym
kształcie spowoduje, że jeden budynek szkolny w Choceniu byłby niezagospodarowany. Planujemy przeniesienie szkoły podstawowej do
obecnego budynku gimnazjum. Jest
to bowiem największy budynek i najnowocześniejszy. Do starego budynku szkoły podstawowej przeniesiony
zostanie Urząd Gminy wraz z innymi
instytucjami. Powolne przenosiny
rozpoczęłyby się już we wrześniu
przyszłego roku. Sprzedaż dawnej
AWARIA KOPAREK
Na wiosnę zdecydowaliśmy wysłać
do remontu jedną z koparko - ładowarek. Niestety remont przedłużał
się z jednego terminu na następny.
Firma, która podjęła się naprawy
bardzo długo szukała części zamiennych. Nie było nawet całego podzespołu z innej uszkodzonej koparki.
Części zamienne ściągane były z różnych stron świata, bo poszczególne

podstawówki raczej nie wchodzi w
grę – ewentualna cena (naszym zdaniem) możliwa do uzyskania byłaby
niewielka. O ile w ogóle znalazł by się
chętny do kupna. Wydatek 3 mln zł
na nowy urząd jest nieporównywalny z kosztem dostosowania obiektu
do nowych funkcji – ok. 200 tys. zł.
Nauczyciele w podstawówkach raczej nie powinni obawiać się o pracę.
Nauczyciele gimnazjum są do zagospodarowania w podstawówkach.
Biorąc pod uwagę ich profesjonalizm
sądzę, że większość znajdzie pracę.
Dużo zależy tutaj od Ministerstwa
jaka będzie siatka godzin - ile zostanie przewidzianych zajęć z poszczególnych przedmiotów. W nowym
systemie ważne jest by wszystkie
szkoły w gminie miały ekonomiczny
sens. Dlatego tak ważny był to rok dla
Śmiłowic. Początkowo wydawało się,
że mogą być problemy z naborem do
szkoły. Dziękuje wszystkim, którzy
się zaangażowali w sprawę i efekcie
10 dzieci przyszło do klasy pierwszej.
Znając Pana Dyrektora Gwardeckiego i nauczycieli w Śmiłowicach
jestem przekonany, że nie będziecie
Państwo żałowali tej decyzji. Dziękuję - to była ważna decyzja dla dalszego istnienia szkoły.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
REHABILITACJA MEDYCZNA W CHOCENIU
Budynek, który się buduje przy ul.
Północnej, naprzeciw stacji paliw,
jest to inwestycja osoby prywatnej –
Pana Michała Dymek – właściciela
nowej apteki w Choceniu. Ma tu
powstać nowoczesny na miarę XXI
wieku zakład rehabilitacji medycznej. Użytkownikiem budynku i osobą prowadzącą działalność będzie
prawdopodobnie spółka złożona z
dwóch panów mieszkających na terenie gminy. Z rozmów wynika, iż
działalność firma rozpocznie z początkiem nowego roku kalendarzowego lub w pierwszych miesiącach
nowego roku. Wiele zależy od konkursów na świadczenie usług medycznych tego typu organizowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Rehabilitacja jest od lat wyczekiwanym przez naszych mieszczęści napędu produkowane są gdzie
indziej. Jak już wydawało się, że
wszystko idzie w dobrym kierunku
okazało się ,że w przesyłce z częściami brakuje jednego z zabezpieczeń co znów wstrzymało prace na
kolejne 3 tygodnie. Następna przeszkodą to sytuacja zdrowotna właściciela firmy, który dopiero po podpisaniu dodatkowej umowy z naznaczonymi wysokimi karami pienięż-

kańców świadczeniem. Dostęp do tej
usługi jest bardzo utrudniony
zwłaszcza dla osób starszych, a te
najczęściej potrzebują rehabilitacji.
Życzymy powodzenia.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
NOWY PROBOSZCZ W CZERNIEWICACH
W związku z ciężką chorobą dotychczasowego księdza Proboszcza parafii w Czerniewicach Kazimierza
Świątnickiego obowiązki nowego
proboszcza przejął ksiądz Tomasz
Król. Ksiądz Tomasz dotychczas był
wikariuszem w parafii Kowal.
Księdzu Kazimierzowi życzymy wiele zdrowia i uporania się z chorobą,
nowemu proboszczowi wiele sukcesów w nowej parafii.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
POLICYJNA MAPA ZAGROŻEŃ
Każdy przez Internet może się zapoznać z zagrożeniami jakie występują w jego regionie, co więcej
można też zgłosić zagrożenia wszelkiego rodzaju. Jest to nowe narzędzie, które udostępniła Policja
mieszkańcom całej Polski. W tym celu należy wejść na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku – następnie kliknąć
„Mapa zagrożeń” i dalej aplikacja
poprowadzi nas przez zgłoszenie. Na
co dzień widzimy różne sytuacje w
naszym sąsiedztwie wymagające
interwencji policji lub zainteresowania się danym rejonem np.: przekraczanie prędkości na ul. Wiejskiej w
Czerniewicach, notoryczne picie alkoholu przed sklepem itd. , itd.,
Zgłaszając te fakty na mapie zagrożeń powodujemy zwrócenie uwagi
policji na występujące nieprawidłowości. Sami możemy sobie pomóc. Zachęcam do korzystania.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
POMYSŁ NA BIZNES

imprezy na większą skalę z braku
infrastruktury muszą odbywać się
poza terenem gminy. Chodzi o tzw.
Salę Biesiadną na wesela, komunie i
inne imprezy. Funkcjonująca „Marysieńka” w Choceniu ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc nie jest w
stanie przyjąć wielu zleceń. Zachęcam wszelkich potencjalnych
kandydatów do prowadzenia
takiego biznesu do przemyślenia i
jeśli uznacie za stosowne do wizyty w
Urzędzie. Chętnie pomogę w znalezieniu lokalizacji i uruchomieniu
biznesu. Sądzę, że w gminie Choceń
tego rodzaju działalność ma duże
szanse powodzenia. Z oczywistych
względów najlepszy byłby rodzimy
biznes, ale wspomożemy też chętnie
osoby spoza terenu gminy.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
PIENIĄDZE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE
Ostatnio w Polsce udało się w kilku
przypadkach uzyskać od firm energetycznych odszkodowanie za stojące od lat słupy energetyczne na
naszych polach. Chcę namówić także naszych mieszkańców do wspólnego pozwu sądowego przeciw energetyce. Ile kłopotów słupy przysparzają przekonujemy się każdego
roku, także sam osobiście bo mam
ich kilkanaście. Przygotowałem
kancelarię prawniczą, która w naszym imieniu wykona wszelkie czynności. Co więcej na początek nic nie
musimy opłacać. Wynagrodzeniem
kancelarii jest prowizja od odszkodowania. Najczęściej nie dochodzi
do rozpraw sądowych. Energetyka
decyduje się na porozumienie.
Ewentualna rozprawa też nie stanowiłaby problemu. Wszystkich nas
reprezentowałaby kancelaria.
Listę chętnych zbiorą sołtysi podczas czwartej raty podatku, następnie spotkamy się z kancelarią i
zdecydujemy co dalej. Spotkanie
planowane jest na grudzień, styczeń.
Proszę przemyśleć własne stanowisko i ewentualnie zapisać się u sołtysa na spotkanie.

Mamy piękne okolice i sporą liczbę
mieszkańców. Niestety wszelkie

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

nymi za niedotrzymanie terminu
przyspieszył prace przy maszynie i na
początku września odebrano koparkę z naprawy. W między czasie wysiadła też druga koparko - ładowarka, którą wysłano do naprawy, a która z wiadomych względów była
eksploatowana przy wszelkich pracach takich jak budowa dróg i chodników, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, awarii

sieci i czasami usług dla firm i mieszkańców naszej gminy. Wydłużało to
czas oczekiwań na wykonanie wielu
zadań jakie stoją przed gminą. Głównie chodzi o budowę sieci i przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do końca roku zostało jeszcze kilka
prac do wykonania. Przy sprawnym
sprzęcie wszystkie zaplanowane prace z pewnością uda się wykonać.
Piotr Lewandowicz
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RODZINA 500 PLUS W GMINIE CHOCEŃ
Minęło już 5 miesięcy funkcjonowania
programu rządowego „Rodzina 500
plus”. Realizacja programu przebiega
sprawnie, nowe wnioski rozpatrywane są
zgodnie z kolejnością składania, a decyzje
administracyjne wydawane na bieżąco.
Do 16 września br. wydano :
- 634 decyzji przyznających świadczenie
wychowawcze
- 10 decyzji odmownych świadczenia
wychowawczego
- 6 decyzji uchylających świadczenie
wychowawcze
Nadal oczekujemy na decyzje wniosków,
które zostały przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Na obecną chwilę świadczenie wychowawcze wypłacane jest 634 rodzinom
na 960 dzieci. Do 31 sierpnia świadczenie
KOLEJNE PRZYDOMÓWKI DO BUDOWY
Na terenie naszej gminy powstaną
kolejne przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Gmina jest na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie prac. Kolejnym krokiem
będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków w ramach działania „Gospodarka wodnościekowa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 planowany jest w październiku bieżącego roku. Po weryfikacji dokumentów nastąpi podpisanie umowy z Marszałkiem i wybór
wykonawcy prac w drodze przetargu.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy.
Pierwszy etap będzie realizowany w
2017, a drugi w 2018 roku. Jak już
pisaliśmy w poprzednim wydaniu
Wiadomości Choceńskich zostaliśmy
zobligowani do zmiany dokumentacji
projektowej. W wielkim skrócie chodzi
o parametry oczyszczania ścieków,
które stosuje się już we wszystkich
oczyszczalniach, we wszystkich gminach. Gdybyśmy nie zmienili parametrów nie otrzymalibyśmy dofinansowania. Niestety zmiana parametrów przydomowych oczyszczalni
niesie za sobą dodatkowe koszty, które
musimy my wszyscy ponieść. Do tej
pory mieszkaniec partycypował w
kwocie 2.000 zł. Teraz będzie to koszt
w granicach 2.500 zł - 3.000 zł. Takie
niestety są koszty wybudowania przydomówki o wyższym standardzie.
Zmiana została dokonana raz jeszcze
podkreślę nie przez gminę Choceń lecz
przez Urząd Marszałkowski. Planujemy zorganizować spotkanie z mieszkańcami, u których planowana jest
inwestycja. Chcielibyśmy zawrzeć stosowne umowy. Czekamy tylko na ogłoszenie o konkursie. O terminie poinformujemy każdego z osobna.
Tomasz Sikorski

wychowawcze wypłacono na łączną kwotę
2 365 283,00 zł
Od momentu pierwszych wypłat wpłynęły
trzy zgłoszenia, z których wynikało, że rodziny źle wykorzystują pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”. Pracownicy
Gminnego Ośrodka Społecznego w Choceniu skontrolowali rodziny, których dotyczyły donosy. Przeprowadzone wywiady środowiskowe nie potwierdziły zgłoszonych podejrzeń w żadnym z przypadków. Trudno powiedzieć co było przyczyną złożenia donosów, być może to
tylko ludzka złośliwość bądź zazdrość.
Zapewniamy, że każdy otrzymywany sygnał na pewno będzie przez nas sprawdzony.
Dotychczas nie została wydana decyzja o
przyznaniu świadczenia wychowaw -

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Od blisko 3 miesięcy działa w gminie
Krajowy Rejestr Długów. Wysłano już
pierwsze wezwania do zapłaty. Po upływie miesiąca od otrzymania wezwania i braku reakcji ze strony zainteresowanych osób następuje dopisywane do KRD. Na początku nikt tego
nie zauważa dopiero przy załatwianiu
formalności związanych z kredytami
lub abonamentem telefonicznym zaczynają się problemy. Odsetki cały czas
rosną wraz z kosztami. Kiedyś trzeba
będzie za wszystko zapłacić. Ostrzegamy, że któregoś dnia zapuka do
drzwi komornik z nakazem sądowym i
nie będzie miło. Istnieje możliwość
zawieszenia wpisu do KRD ale niez-

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHOCEŃ

Rozpoczęliśmy opracowywanie Programu Rewitalizacji, dzięki któremu
będziemy mogli zidentyfikować obszary zdegradowane znajdujące się na
terenie naszej gminy, aby podjąć działania zmierzające do wyprowadzenia
tych obszarów ze stanu kryzysowego
oraz stworzenia warunków do ich rozwoju. Istotą programu rewitalizacji jest
identyfikacja i usunięcie skutków niekorzystnych zjawisk, które spowodowały degradację obszaru gminy. Opracowany dokument jest niezbędny do
pozyskania środków zewnętrznych z Re-

czego w naturze, choć takie sytuacje nie są
wykluczone, może to jednak nastąpić
tylko w przypadku stwierdzenia marnotrawienia bądź wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku gdy osoba, o której mowa w
art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej
świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w
formie rzeczowej lub w formie opłacania
usług.
Osoby, które nie odebrały decyzji proszone są o ich odbiór w siedzibie GOPS w
Choceniu.

będna będzie wizyta w urzędzie w celu
spisania odpowiedniej umowy. O dalszym funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Długów w gminie w następnych
Wiadomościach Choceńskich.
Piotr Lewandowicz
PRACA DLA BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY- PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE
I ROBOTY PUBLICZNE
Jak co roku Urząd Gminy w Choceniu
podjął współpracę z Powiatowym
Urzędem Pracy, której owocem jest
czasowe zatrudnienie bezrobotnych
mieszkańców Gminy w ramach prac
społecznie użytecznych. Od początku
roku do pracy na 1 dzień w tygodniu
zatrudniliśmy 40 osób. Od września
trwa kolejny nabór. Pracę rozpoczęło
już 14 osób. Potrzebujemy jeszcze 6
osób. Chętni, którzy korzystają z
pomocy GOPS w Choceniu oraz są zarejestrowani w PUP we Włocławku
jako osoby bezrobotne z II profilem są

gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Program rewitalizacji obejmuje działania w sposób
kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego,
przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego
zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem. W procesie przygotowania
programu rewitalizacji konieczne jest
angażowanie i umożliwienie szerokiej
partycypacji społecznej w procesie opracowania, a następnie realizacji programu. W związku z opracowaniem Prog-

proszone o kontakt z Urzędem Gminy
w Choceniu (Pani Ewelina Paszyńska),
tel. 54 284 66 17. Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych zajmują się przede
wszystkim utrzymaniem porządku,
sprzątaniem rowów, terenów zielonych, wiat przystankowych, zamiataniem ulic i innymi pracami, których
głównym celem jest poprawa estetyki.
Będą pracować do końca listopada br.
W przypadku zatrudnienia w ramach
robót publicznych, sytuacja wygląda
podobnie jak w latach ubiegłych, tj.
część osób zajmuje się utrzymaniem
porządku, pozostali wykonują prace
przy budowie, remoncie dróg i
chodników , a jeszcze inni sprawują
opiekę nad dziećmi w autobusach
szkolnych.
Paszyńska E.

ramu Rewitalizacji dla Gminy Choceń
niezbędne jest uzyskanie opinii lokalnych społeczności. Planujemy przeprowadzić spotkania z mieszkańcami. W
szczególny sposób do wzięcia udziału w
nich zaproszeni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
osoby zainteresowane rewitalizacją i
rozwojem gminy. Udostępniliśmy również ankietę na stronie internetowej w
wersji online www.chocen.pl/inwestycje/nasze-projekty/72-rewitalizacja,
którą każdy może wypełnić, wyrażając
swoje zdanie na temat rewitalizacji
naszej gminy.
Hanna Piastowska
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INWESTYCJE DROGOWE I REMONTY
Zaplanowane na ten rok zadania w większości zostały zakończone. Trwają ostatnie prace na drogach w rejonie Szczutkowa i Lutoborza, w ramach „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”.
Zadanie przewidziane jest do odbioru na
koniec października br. Zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 km dróg. Inwestycja kosztować będzie 1 526 196 zł, z
tego 50 procent to dofinansowanie. W
związku z uregulowaniem spraw formalno-prawnych dotyczących odcinka drogi
od p. Gołębiewskiego do p. Zasiny w
Szczutkowie możliwa będzie realizacja
robót drogowych na tym odcinku. Prace
rozpoczną się po zawarciu umowy z wykonawcą. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy.

63,63 % wartości wszystkich prac.
Występujemy z wnioskiem o dofi-nansowanie zakończonych prac (nowy dywanik asfaltowy) na drodze SiewierskŚwiątniki. Zadanie to zakwalifikowane
zostało do dofinansowania z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Środki te
będą pochodziły z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zrealizowaliśmy przebudowy i roboty bitumiczne na drogach w Stefanowie (450mb), w
Czerniewicach - ul. Obwodowa (155mb),
w Choceniu – ul. Parkowa (234mb).
Kontynuujemy prace przy poszerzeniu
jezdni drogi w Woli Nakonowskiej.
Przeprowadzona modernizacja pozwoli
w przyszłości na wykonanie nowej, szerszej nawierzchni asfaltowej. Podobne
prace przeprowadzone zostaną na ul.
Kolejowej i Obwodowej w Czerniewicach oraz na drodze w Krukowie (od
drogi Śmiłowice-Siewiersk do końca
ogrodzenia posesji p. Wojnakowskiego).
Do końca roku pozostało nam jedynie
przeprowadzenie prac na drodze w Skibicach, gdzie ułożona zostanie górna
warstwa podbudowy z kruszywa wapienno-żwirowego. Ogółem prace inwestycyjne objęły ponad 10, 4 km dróg.

Inwestycja pn. „ Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym ŚmiłowicePustki Śmiłowskie” realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” zaplanowana
została do realizacji w dwóch etapach, z
terminem zakończenia prac do końca
kwietnia 2017 r. Z trzech odcinków przewidzianych do przebudowy (zgodnie z
har-monogramem prac), jeden zostanie
wykonany w tym roku, tj. droga do
pałacu, przy byłym placu buraczanym.
Na pozostałych dwóch prace ukończone
zostaną wiosną przyszłego roku. Gmina
będzie miała możliwość uzyskania dofinansowania tego zadania w wysokości

W ramach bieżącego utrzymania i remontów wykonane zostało powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami
na drogach w Niemojewie, Szczytnie,
Janowie. Przeprowadzone zostały remonty cząstkowe dróg w Bodzanowie,
Krukowie, Kuźnicach, Choceniu, Czerniewicach. Wzdłuż ulicy Nowej i Lipowej (77,0 m) w Czerniewicach w ramach
robót publicznych wykonaliśmy chodnik o całkowitej długości 410 m. Jest to
pierwszy etap prac, docelowo planujemy

W CHOCENIU ODKRYTO ŚLADY
OSADNICTWA SPRZED 6 TYSIĘCY LAT
Na ułamki naczyń ceramicznych z okresu neolitu natrafili archeolodzy z poznańskiej Pracowni ArcheologicznoKonserwatorskiej MOS MAIORUM prowadzący wykopaliska w Choceniu nieopodal Jeziora Borzymowskiego. Badania archeologiczne, pod kierunkiem
mgr-a Artura Dębskiego realizowano ze
środków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w związku z niszczeniem znajdującego się w tym rejonie nowożytnego
cmentarzyska. Prace miały na celu określenie jego zasięgu i stwierdzenie czy
pod warstwą orki znajdują się jeszcze
nienaruszone groby. Dzięki przeprowadzonym w 2015 r. badaniom doprecyzowano rzeczywiste granice cmentarza odsłaniając liczne zachowane szkielety.
Natrafiono przy tym na ślady osadnictwa późnośredniowiecznego (sprzed
około sześciuset lat), wczesnośredniowiecznego (sprzed około dziewięciuset lat) oraz pozostałości osady z

epoki brązu (sprzed około 2,7 tys. lat). W
roku 2016 kontynuowano prace mając
nadzieję na ustalenie dokładnej lokalizacji dawnego kościoła p.w. Św.
Idziego, rozebranego w początkach XX
w. Zamiast ruin spodziewanej budowli
archeolodzy odkryli pozostałości drewnianej chaty pochodzącej z XIV w., na
której miejscu na przełomie XV i XVI w.
stanął kolejny drewniany budynek. W
jego wnętrzu odsłonięto kamiennoglinianą podstawę pieca kaflowego zbudowanego z misternie zdobionych, ceramicznych kafli pokrytych barwną glazurą. Kafle te, ze scenami pochodzącymi
z średniowiecznych legend rycerskich
oraz żelazna ostroga odkryta w piwniczce pod chatą wskazują, że budynek
zamieszkiwali rycerze, być może dawni
właściciele Chocenia. W sąsiedztwie natrafiono także na pozostałości młodszych już, osiemnastowiecznych, drewnianych budynków. Prawdopodobnie
były to zabudowania Chocenka, wsi
wspominanej w źródłach historycznych,
która miała się znajdować na wschod-

przedłużyć go do cmentarza. Przekazaliśmy prefabrykaty betonowe (kostkę
bet., obrzeża, piasek, cement) mieszkańcom Czerniewic i Borzymia na zagospodarowanie terenów wokół krzyży
przydrożnych. Inicjatorzy przedsięwzięć prace montażowe wykonali własnym staraniem.
Zwieńczeniem tegorocznej współpracy
powiatu włocławskiego i naszej gminy
jest oddanie do użytku prawie jednego
kilometra przebudowanej drogi w
miejscowości Wilkowiczki i Wilkowice .
Droga powiatowa nr 2921C została poszerzona, ułożono nową nawierzchnię
asfaltową i umocniono pobocza. Wkład
gminy to prawie 140 tys. zł. Obejmował
robociznę i materiały. Dodatkowo gmina wykonała oświetlenie drogowe. Nowe
lampy zapewnią bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom w zbliżającym się
okresie jesiennym. Chcemy dalej rozwijać naszą współpracę realizując kolejny odcinek tej drogi. Wzrastające natężenie ruchu drogowego stwarza pilną
potrzebę wykonania tych prac.
Nie ustając w wysiłkach mających na celu zapewnienie i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, także z udziałem samorządu powiatu
wykonaliśmy 80 mb chodnika w miejscowości Szczytno. Przy drodze pow. Borzymie-Boniewo.
Na kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2020” zgłosiliśmy nasz projekt pn. „Przebudowa dróg
gminnych nr 90726C, 190728C,
190731C w miejscowości Choceń, Ząbin i
Szczutkowo”. Rozstrzygnięcie konkurnim brzegu Jeziora Borzymowskiego.
Równolegle z wykopaliskami teren badań przeszukiwano przy użyciu detektorów metali. Odkryto m.in. kilkadziesiąt monet w tym średniowieczne
półgrosze i denary, a nawet dobrze zachowany tzw. denar krzyżowy z XI w.
Niestety obszar badań był wielokrotnie
przekopywany przez rabusiów nielegalnie wykorzystujących wykrywacze
metali, przez co wiele cennych zabytków
zostało już bezpowrotnie utraconych.
Zaskakujące odkrycia dokonane na terenie stanowiącym własność Parafii Św.
Idziego w Choceniu nie byłyby możliwe
bez pomocy ze strony proboszcza księdza doktora Mieczysława Łaszczyka,
który m.in. udostępnił archeologom archiwum parafialne. W przyszłym roku
naukowcy chcieliby odsłonić cały zarys
rycerskiej chaty i zlokalizować ostatecznie miejsce, w którym stał niegdyś dawny kościół.
Artur Dębski
Pracownia ArcheologicznoKonserwatorska MOS MAIORUM

su nastąpi w listopadzie br. Projekt
przewiduje przebudowę ul. Parkowej
(chodniki, jezdnia), drogi Ząbin –
Szczutkowo (podbudowa, nawierz chnia, zatoka) - od końca asfaltu (droga
do p. Świątkowskiego) do drogi powiatowej Wilkowiczki-Lutobórz. Trzeci
odcinek to kontynuacja prac z roku 2014
na drodze w miejscowości Bodzanowie.
Stanowił będzie zamknięcie ciągu drogowego.
Krzysztof Wojtalik
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HYDROFORNIA BORZYMIE
Nadal trwają rozmowy na temat dzierżawy hydroforni w Borzymiu. Nie udało się jeszcze podpisać końcowej umowy ale ustne ustalenia i daleko idące
deklaracje z obu stron w niedługim
czasie zostaną zwieńczone podpisaniem stosownej umowy. Przypomnę
tylko, że w lutym 2016 r. został sprzedany teren po byłej krochmalni gdzie
mieści się nasza hydrofornia. Na początku były bardzo trudne rozmowy z
nowymi właścicielami dotyczące dalszej dzierżawy stacji. Oczekiwania
były bardzo wysokie i jako samorząd
nie mogliśmy się na nie zgodzić. Hydrofornia wymaga gruntownego remontu urządzeń jak i samego budynku. Po długich i trudnych negocjacjach czasami nawet z udziałem policji udało się dojść do porozumienia.
Hydrofornia w Borzymiu potrzebna
jest w okresie letnim to jest od połowy
maja do połowy sierpnia. Podnosi ciśnienie wody w południowo - wschodniej części gminny. W tym roku została
wyłączona z eksploatacji 29 lipca
produkując ponad 11 000 m³ wody.
Mamy w gminie 220 kilometrów sieci
wodociągowej. Hydrofornia w Borzymiu jest jednym z elementów tej sieci i
jak kilka innych mniejszych hydroforni pracuje tylko w sezonie letnim.
Bez tego wspomagania było by trudno
zapewnić wodę w najbardziej oddalonych i wysoko położonych miejscach
gminy. Przez cały czas odpowiednie
służby dbają o to aby ponad 8 tysięcy
mieszkańców mogło korzystać z dobrej jakości wody. Mam nadzieje, że
podpisanie umowy pozwoli nam w
dalszym ciągu korzystać z ujęcia w Borzymiu i przeprowadzić tam remont.
Piotr Lewandowicz
WODOCIĄG W NAKONOWIE
Od dłuższego czasu mieszkańcy Nakonowa Starego borykają się z brakiem wody. W godzinach popołudniowych gdzie jest największy rozbiór
woda przestaje lecieć. Nakonowo
Stare zasilane jest z ujęcia wody w
Poddębicach - Gmina Włocławek.
Stąd te kłopoty z wodą. Każdy samorząd stara się w pierwszej kolejności
zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców i fakt wyłączania wody na Nakonowie Starym w minionym roku był
na porządku dziennym. W tym roku
mimo długotrwałej suszy nie było aż
tak dużych braków wody. Została podjęta decyzja o budowie około 600 m
odcinka łączącego wieś z wodociągiem
gminnym. W związku z ubiegłoroczną
suszą zawróciliśmy się do Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego o pomoc w
finansowaniu budowy wodociągu i
zwiększenie mocy wydobywczej z
hydroforni w Choceniu. Długo nie było
odpowiedzi i podjęto decyzję o budowaniu wodociągu z własnych środków. Jednak na początku września
okazało się, że przyznano nam dofinansowanie w wysokości 80%. Dla-

tego musimy wstrzymać się z inwestycją do czasu rozstrzygnięcia przetargu, który wyłoni wykonawcę zadania.
Dodatkowo zostanie zmodernizowana
hydrofornia w Choceniu. Przy obecnym stanie urządzeń, operat wodnoprawny nie pozwala na zwiększenie
wydobycia wody z ujęcia w Choceniu.
Stąd decyzja o zamontowaniu nowego
hydrofora i filtra, który pozwoli na
zwiększenie wydobycia. Zostanie również wymienione złoże filtracyjne w
pozostałych filtrach. Działania te poprawią jakość oraz ilość zapasu wody.
Cała inwestycja musi być rozliczona do
końca roku.
Piotr Lewandowicz
KANALIZACJA UL. NOWA
W CZERNIEWICACH
Właściciele działek wzdłuż ulicy Nowej, gdzie nie było kanalizacji zwrócili
się do Wójta Gminy z prośba o włączenie ich posesji do instalacji kanalizacyjnej. Odbyło się spotkanie gdzie
ustalono, że budowa kanalizacji i doprowadzenie zaślepionej rury na działkę to koszt 1000,00 zł, a dla działek
zabudowanych z włączeniem do
kanalizacji 2000,00 zł. Pozostała
część kosztów około 35000,00 zł. pokryta zostanie z budżetu gminy. Podpisano umowy i w miesiącu lipcu został wykonany nowy odcinek kanalizacji. Ze względu na zbyt wysokie usytuowanie kanalizacji grawitacyjnej
konieczne było wykonanie na tym odcinku instalacji ciśnieniowej. Bez kanalizacji przy ulicy Nowej usytuowane
jest 8 działek. Dwie z nich są zabudowane i tam będą postawione studnie przyłączeniowe z pompami. Na
pozostałe działki zostały wprowadzone rury umożliwiające w przyszłości podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Na sieci głównej został ułożony chodnik, a wprowadzenie rur na
posesje nie będzie powodowało w
przyszłości rozbiórki chodnika.
Wspólnymi siłami udało się wybudować 240 metrów kanalizacji ciśnieniowej z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Współpraca z mieszkańcami mimo uciążliwości związanymi z
budową instalacji i chodnika układała
się bardzo dobrze. Nowy chodnik
zmienił wygląd ulicy Nowej. Mieszkańcy zadbali też o swoje ogrodzenia,
przez co ulica Nowa stała się bardziej
„nowa”.
Piotr Lewandowicz
ZNISZCZONE ZNAKI
Trzeba było wiele czasu na to aby oznaczyć ulice Chocenia nowymi tablicami. Wystarczyły dwie lub trzy noce
aby to zniszczyć Na przedstawionych
poniżej zdjęciach widać zdewastowane tablice z nawami ulic w Choceniu.
Trudno mi wytłumaczyć takie zachowanie. Myślę, że to zniszczenie dla zabawy lub popisów przed rówieśnikami. Bezsensowne niszczenie wspólnego dobra. Tak wspólnego dobra, bo

wszyscy się na to składamy.
Nikt nie zatrzyma postępu. Młodzież
często korzysta z usług firm kurierskich. I to oni wcześniej zgłaszali, że
trudno kurierowi trafić bo nie ma
tablic z nazwami ulic.
Ale kiedy już są to trzeba zniszczyć dla
zwykłej głupoty. W jedną noc zniszczono kilka znaków począwszy od ulicy Jeziornej, reklamę plaży, potem
znak ostrzegawczy uwaga rowerzyści,
ulicę Wspólną i słupek, na którym
umieszczone były 4 tablice - ul Północna, Jerzewska, Jarantowicka i
Włocławska.
Tej samej nocy nie spodobała się tablica z ulicy Królowej Jadwigi.
Inny dzień to słupek przy rondzie i
ulice Sikorskiego, Władysława Jagiełły
i Królowej Jadwigi.
Następny wybór padł na ul.19-go
Stycznia. Oczywiście sprawców trudno złapać, bo nikt nie widział i nikt nie
słyszał. Policja w takich sytuacjach jest
bezradna.
Nie mogą stać przy każdym słupku i
pilnować. Najwięcej zależy od rodziców wychowujących swoje pociechy.
Warto czasami zapytać gdzie byli i jak
się bawili, a przede wszystkim uczyć
poszanowania dla siebie i wspólnej
własności.
Piotr Lewandowicz

BAZA KOMUNALNA PRZENIESIONA
Po ogrodzeniu terenu za oczyszczalnią możliwe było przeniesienie bazy
po byłym ZUK. Przeniesione zostały
blaszane garaże i utwardzono cały teren gruzem z pokruszonego betonu
jaki był składowany na starym placu.
Postawiono również nowy budynek
socjalno-biurowy. Przeniesienie planowane było na koniec lipca ale ze
względu na maszynę do kruszenia
betonu, która dojechała dopiero pod
koniec sierpnia nie było możliwości
uporządkowania placu. Przewiezienie zgromadzonego gruzu (blisko 400
ton) generowało by niepotrzebne
koszty. Dlatego jeszcze raz na łamach
Wiadomości Choceńskich pragnę po-

dziękować Panu Piotrowi Ryńcowi za
cierpliwość i zrozumienie co do terminu opuszczenia placu. Teren został
uporządkowany i przekazany właścicielowi.
Piotr Lewandowicz
PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy miejscowości Stefanowo
składają serdeczne podziękowanie dla
pana Wójta Romana Nowakowskiego za wykonanie remontu drogi. Nowa
droga w Stefanowie poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców i wygląd estetyczny naszej miejscowości. Serdecznie dziękujemy.
Mieszkańcy Stefanowa
Sołtys Dariusz Seklecki
MAŁA STATYSTYKA W USC
Najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na pozytywne zjawiska. Okazje się, że w
pierwszym półroczu 2016 roku, nastąpił wzrost liczby urodzeń, a także
zawartych małżeństw. Z naszych
wyliczeń wynika, że na terenie Gminy
Choceń w pierwszej połowie 2016 roku, na świat przyszło 36 dzieci (12
dziewczynek i 24 chłopców), co oznacza wzrost o 7 dzieci w stosunku do
analogicznego okresu w roku ubiegłym. Cieszyć mogą także statystyki
dotyczące liczby zawieranych małżeństw. W pierwszym półroczu 2015,
liczba świeżo zawartych małżeństw
wynosiła 10. W bieżącym roku statystyki dały wynik 13. Wzrost jest znaczący, ponieważ druga połowa roku
bieżącego zaczęła się 13 ślubami w
najbardziej obleganym miesiącu sierpniu, a u ubiegłorocznym sierpniu
było ich tylko 5. Wiele wskazuje na to,
że może to być początek trwałej, pozytywnej tendencji.
Maria Dobiecka
PUNKT KONSULTACYJNY
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu Gazetki Choceńskiej został powołany Punkt Konsultacyjny w Choceniu dla osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie. Celem jest pomoc osobom zmagającym
się z problemem uzależnienia oraz
osobom im najbliższym. Punkt ma
siedzibę w Remizie OSP w Choceniu i
jest dostępny w pierwszą i trzecią
środę każdego miesiąca w godzinach
15.00 – 19.00. Porady udzielane są
nieodpłatnie. Zainteresowanie warsztatami, jak do tej pory, jest bardzo
duże. Cieszymy się, że taka forma pomocy naszym mieszkańcom sprawdza się. Zachęcamy do korzystania ze
wsparcia specjalisty.
Maria Dobiecka
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE
SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Gminny Ośrodek Pomocy Spo łecznej w Choceniu zakończył nabór
wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w
formie stypendium szkolnego dla
uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Choceń. Na dzień 15 września
2016 roku zostało złożonych 156
wniosków. Liczba wnioskodawców
zmniejszyła się w stosunku do roku
ubiegłego tj. roku szkolnego
2015/2016.
Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnos prawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa
niż 514,00 zł netto na osobę w
rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy
DROGA PRZY „ORZEŁKU”
Budynek w centrum Chocenia zwany
przez mieszkańców „Orzełkiem” posiada na swoim podwórku mnóstwo niezbyt estetycznych składzików na węgiel i
inne rzeczy. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że owe przybytki
stoją na wspólnej drodze wszystkich
współlokatorów. Udało przekonać się
wszystkich mieszkańców do ujednolicenia krajobrazu poprzez budowę jednakowych blaszanych garaży i ustawieniu ich na swoich wydzielonych działkach. Ci państwo, którzy maja blaszaki
zadeklarowali rozebranie drewnianych
szopek i uporządkowanie terenu. Nie
wszyscy jednak mają blaszaki ale mamy
deklaracje od tych osób, że jeszcze w tym
roku do zimy takie garaże postawią.
Powstanie wewnętrzna droga
przy
„Orzełku”, a mieszkańcy będą mieli swobodny dojazd do swoich posesji. Zmieni
się też na lepsze widok z wieży widokowej CCK. Dziękujemy mieszkańcom
‘Orzełka” za dbałość o swoje najbliższe
otoczenie i trzymamy kciuki aby
wszystko się udało.
Piotr Lewandowicz
WYJAZD NA UKRAINĘ.
Pod koniec października na Ukrainę
uda się z naszej Gminy delegacja gospodarcza. Wizyta ma na celu promocję
gminy Choceń i umożliwienie kontak-

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
930).
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych, - uczniom,
którzy nie mieszkają na terenie
Gminy Choceń ,
- uczniom, którzy otrzymują inne
stypendium ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna
kwota otrzymywanych stypendiów
nie przekracza 2120 zł w przypadku
uczniów i 1908 zł w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych.
Stypendium w roku szkolnym
2016/2017 ustalane będzie według
grup dochodowych:
1. dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia do kwoty 250zł- I
grupa;
2. dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia wyższy niż 250zł. i nie
przekraczający kryterium dochodowego tj. kwoty 514,00zł na osobę w
rodzinie– II grupa.
Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosić będzie:
1.przy I grupie -129,80zł
2.przy II grupie – 123,90zł.
Danuta Mikrut
tów gospodarczych przedsiębiorcom z
naszego terenu z przedstawicielami biznesu w Ukrainie. Na przygotowywanym
spotkaniu maja być obecni Konsul Generalny RP w Ukrainie, Prezydent miasta Chmielnicki i przedstawiciele biznesu. Zapraszam osoby chętne na wyjazd z propozycją współpracy gospodarczej z Ukrainą. W tym samym czasie
będzie również podpisane porozumienie
o daleko idącej współpracy pomiędzy
gminą Choceń i gminami Obwodu
Chmielnickiego. Dzięki takim porozumieniom możliwa będzie między innymi
wymiana młodzieży szkolnej o której
piszę w innym artykule i ożywienie
współpracy gospodarczej głównie z
naszą gminą. Wcześniej wysłane było
do Ukrainy zapotrzebowanie na pracowników do rolnictwa - 50 osób. Niestety z dużych miast takich jak Chmielnicki na Ukrainie, który zamieszkuje
około 360 tysięcy osób nie było chętnych
do pracy w rolnictwie. Być może w
przyszłym roku uda się nawiązać współpracę z gminami wiejskimi, gdzie
bezrobocie jest większe. Inny aspekt to
odległość do centrum Polski. Chętnych
do pracy z Ukrainy podbiera województwo podkarpackie i mazowieckie
oferując podobne warunki przy niższych
kosztach dojazdu. O tym wszystkim
będziemy rozmawiać będąc z wizytą na
Ukrainie.
Piotr Lewandowicz

ODBIÓR ODPADÓW
Z TERENÓW REKREACYJNYCH
Rada Gminy Choceń zdecydowała o
włączeniu działek letniskowych i terenów rekreacyjnych do systemu
zbiórki odpadów komunalnych.
Obowiązek ten wynika z nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z
uchwałą odpady odbierane będą od
właścicieli działek letniskowych i rekreacyjnych raz w miesiącu od kwietnia do czerwca oraz od września do
października. Natomiast 2 razy w
miesiącu w okresie od lipca do sierpnia. Odpady będą odbierane z pojemników o pojemności 1100 l
ustawionych w pobliżu działek na
terenie Szczutkowa, Lutoborza, Chocenia, Borzymowic, Krukowa, Borzymia oraz Ługowisk. Ryczałt za odpady segregowane wyniesie 150 zł, a
za niesegregowane 210 zł na sezon letniskowy. W bieżącym roku zbieramy
deklaracje od właścicieli działek rekreacyjnych, zaś pobór opłaty i odbiór
odpadów obowiązywał będzie od
przyszłego roku.
W najbliższym czasie właściciele działek rekreacyjnych otrzymają pisemne
wezwanie do złożenia deklaracji. Jeżeli deklaracje nie będą składane zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z działek rekreacyjnych.
Dawid Dalmann
REALIZACJA ZADAŃ GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ CHOCEŃ ORAZ PLANY NA JESIEŃ
Gminna Spółka Wodna Choceń stara
się na bieżąco realizować swoje założenia na podstawie otrzymywanych
zgłoszeń od mieszkańców. W ramach
dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano dwa zadania: pierwsze polegające na konserwacji rowu melioracyjnego odbierającego wodę z kanalizacji deszczowej z terenu Chocenia oraz oczyszczalni ścieków. Ponadto rów odbiera także wody opadowe i roztopowe z okolicznych pól,
głównie na obszarze Jaratnowic,
długość zrealizowanych prac blisko
1500 mb. Drugie zadanie zrealizowane w ramach dotacji od Wojewody to konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Szczutkowa.
Niestety prace zostały wykonane w
okrojonym zakresie ponieważ urządzenia melioracyjne na tym terenie
znajdują się na terenach porośniętych
dużą ilością drzew i krzewów, co wymagałoby wykonania przecinki na
dużym obszarze, prawdopodobnie
kilkunastu arów, co jest raczej
niemożliwe. Dojazd więc był ograniczony. Udało się jednak oczyścić 2
odcinki rowów (od działki Pana
Kopczyńskiego do działki Państwa

Górskich) oraz od działki Pani Zasadzińskiej do działki Państwa Gołębiewskich , łącznie na odcinku
prawie 1600 mb.
Ponadto własną koparką przeprowadzono następujące prace:
- konserwacja rowu melioracyjnego
w Ługowiskach wraz z wymianą
przepustu u Pana Zielińskiego,
- wymiana dwóch przepustów u Pana
Komorowskiego w Szczytnie,
- wymiana przepustu w Lutoborzu
oraz w Choceniu,
- zmeliorowanie działki w Borzymiu u
Państwa Jareckich,
- zmeliorowanie części działki u Pana
Ciesielskiego w Lutoborzu,
- konserwacja rowu melioracyjnego
w Szczutowie u Państwa Szatkowskich,
- konserwacja rowu melioracyjnego
w Bodzanówku na odcinku około
1000 m
- wymiana przepustu u Pana Bąceli w
Bodzanówku,
- konserwacja rowu melioracyjnego
w Wichrowicach na odcinku około
400 mb,
- konserwacja rowu melioracyjnego u
Pana Kacprzaka w Lutoborzu na
odcinku około 300 mb,
- konserwacja rowu melioracyjnego u
Pana Pszczółkowskiego w Lutoborzu
na odcinku około 400 mb,
- konserwacja rowu melioracyjnego
w Wilkowiczkach na odcinku około
120 mb,
- naprawa studni w Kuźnicach.
Gminna Spółka Wodna Choceń
zakupiła także kręgi i przykrycia do
studni melioracyjnych, które w
najbliższym czasie zostaną założone.
Planujemy oczyszczanie urządzeń
melioracyjnych na odcinku SzatkiKuźnice, Wilkowiczki, Siewiersk,
Wichrowice oraz przebudowę rowu w
Szatkach w stronę rzeki, a także
naprawę awarii u Pana Mosaka w
Woli Nakonowskiej, u Pana Waryszewskiego w Bodzanowie i u Pana
Bazeli w Wilkowicach. Czyścimy
studnie melioracyjne oraz wykaszmy również skarpy rowów melioracyjnych, jednakże efekty są krótkotrwale widoczne ponieważ roślinność po skoszeniu jeszcze szybciej
odrasta. Przyjmujemy wciąż zgłoszenia dotyczące wykonania prac melioracyjnych, które postaramy się
zrealizować w tym roku.
Dawid Dalmann
ADOPCJA BEZDOMNYCH PSÓW
Na adopcję czeka jeden bezdomny
pies znajdujący się tymczasowo pod
opieką lecznicy weterynaryjnej. Pies
jest mały, młody, niezwykle przyjazny i łagodny.
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ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA 2016
Jest już tradycją, że podczas
dożynek przyznawane są odznaczenia honorowe. Wójt Gminy
Choceń wraz z Panią Poseł
Joanną Borowiak wręczał w
imieniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”.
W tym roku wśród nagrodzonych
znaleźli się: Andrzej Biliński z
Czerniewic, Zbigniew Dorsz z
Filipek, Andrzej Dorsz z Woli Nakonowskiej, Andrzej Dynarski ze
Śmiłowic, Zbigniew Groszewski
z Krukowa, Zbigniew Grześ z
Wilkowiczek, Włodzimierz Kacperski z Lutoborza, Ryszard Komorowski ze Szczytna, Grzegorz
Niewiadomski z Jarantowic,
Wiesław Pawłowski z Czernie-

wic, Bolesław Piastowski z Niemojewa, Tadeusz Ruciński z Nowej Woli, Zdzisław Rybacki z Borzymowic, Leszek Szatkowski z
Ząbina, Marek Szatkowski z
Czerniewic, Wojciech Wojnakowski z Krukowa, Piotr Zieliński z Ługowisk, Bogusław Zajdel z Wichrowic, Jan Wudarczyk
z Wilkowiczek.
Jest to wyróżnienie za wkład w
rozwój rolnictwa w naszej gminie. Praca zawodowa każdego
uhonorowanego może być wzorem dla młodego pokolenia rolników.
Serdecznie gratulujemy.
Kamil Klejba

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI (LGD)
Stowarzyszenie w ramach realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020 jeszcze w tym roku planuje
ogłoszenie dwóch konkursów. Pierwszy
z nich na budowę lub przebudowę
publicznych dróg gminnych. Na ten
konkurs LGD przeznaczyło środki
wysokości prawie 2 100 000zł. Drugi
konkurs z kwotą ponad 1500 000 zł na
realizację zadań z zakresu infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Początek roku 2017 to konkursy
dla przedsiębiorców i to zarówno tych
istniejących już na rynku, jak i nowych
planujących rozpoczęcie prowadzenia
działalności gospodarczej. LGD na tworzenie miejsc pracy przeznaczyło środki
w wysokości 5 mln zł. W ramach nich
wspierana będzie szeroko rozumiana
przedsiębiorczość. Osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się o
wsparcie w ramach tzw. premii. Pomoc
w ramach tego działania jest przyznawana w wysokości 50 tys. zł. i jest
wypłacana w dwóch transzach- pierwsza
(80%) po podpisaniu umowy a następnie po realizacji pewnych zobowiązań z
niej wynikających m.in założenie działalności gospodarczej oraz udokumentowania rozpoczęcia realizacji biznes
planu, zgłoszenie do ZUS. Pozostałe

środki wypłacone są po realizacji zadania zgodnie z biznes planem. Przedsiębiorcy już istniejący na rynku będą
mogli ubiegać się o przyznanie pomocy
na rozwój swoich firm np. na zakup nowych maszyn, czy rozbudowę przedsiębiorstwa- jednak zawsze warunkiem
przyznania pomocy będzie utworzenie
nowego miejsca pracy. Pomoc jest
wypłacana na zasadzie refundacji tzn.
najpierw przedsiębiorca będzie musiał
zrealizować inwestycję z własnych
środków a następnie 70% jest mu
zwracane (nie więcej jednak jak 50 tys.).
Więcej o wspomnianych konkursach i
zasadach przyznawania pomocy można
dowiedzieć się w biurze LGD przy ul
Włocławskiej w Choceniu.
W sierpniu br. zostały przeprowadzone
wybory władz Stowarzyszenia na nową
kadencję. Wybrano Zarząd w następującym składzie: Roman Nowakowski
–Prezes Zarządu, Jarosław Grabczyński
i Hanna Piastowska – Wiceprezesi Zarządu oraz członkowie Marek Klimkiewicz, Grzegorz Ochmański, Marek
Wiliński, Zbigniew Słomski, Barbara
Marta Kołodziejska, Marek Dorabiała,
Ewa Braszkiewicz, Larysa Krzyżańska,
Stanisław Adamczyk, Eugeniusz Gołembiewski, Stanisław Sadowski. Ponadto wybrano również Radę (w skła-

dzie: Agnieszka Świątkowska, Adam
Ciesielski, Anna Molewska, Ewa
Adamczewska, Paweł Janusz Małas,
Krzysztof Wrzesiński, Patryk Wasielewski, Seweryn Hołtyn, Jadwiga Błaszkiewicz, Irena Muszyńska, Sławomir
Terpiński, Zbigniew Piotrkowski, Zdzisław Szadkowski, Mirosław Piotr Wojtczak) oraz Komisje rewizyjną (w składzie: Leszek Skalski, Gabriela Majewska, Marek Kwieciński, Marcin Czarniak, Andrzej Ulczycki, Marcin Rybka,

Paweł Twardowski).
Aneta Hoffman
Stowarzyszenie LGD
Dorzecza Zgłowiączki
Biuro
Stowarzyszenia LGD
Dorzecza Zgłowiączki
mieści się w Choceniu,
ul. Włocławska16
(budynek hurtowni GABI).
pod nr tel. 54 284 66 69
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Podziękowanie
Za pośrednictwem Wiadomości Choceńskich pragniemy podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do odnowienia figurki
przy ul. Grabkowskiej. Gorące podziękowania dla Pana Wójta Romana Nowakowskiego za przekazany materiał. Wszystkim
mieszkańcom Czerniewic II, którzy pomogli
przy remoncie, również tym którzy dołożyli
przysłowiową złotówkę na opłacenie firmy
remontowej. Duże podziękowania należą
się naszemu radnemu p. Eugeniuszowi Jasińskiemu za zaangażowanie, a także za to,
że wraz za p. Anna Tarczyńską przekazali
sporą kwotę pieniędzy z funduszu świetlicowego.
Dziękujemy
Sołtys - A. Lewandowska
Zastępca Sołtysa - W . Pawlak

JUBILEUSZOWY ZLOT MOTOCYKLI
Tradycją zbliżającego się końca wakacji jest X
Ogólnopolski Zlot Motocykli w Choceniu. W dniach 1921 sierpnia nad Jeziorem Choceńskim nie mogło zabraknąć miłośników dwóch kółek.
Pierwszego dnia zlotu na specjalnie przygotowanym
torze odbył się Pik-nik Motocrossowy, podczas którego
widzowie mieli okazję podziwiać wspaniałe powietrzne
ewolucje. W sobotę zlotowicze mieli okazję przewietrzyć swoje błyszczące maszyny w najdłuższej paradzie motocykli w Polsce na trasie Choceń – Włocławek – Choceń. Nie zabrakło również bloków koncertowych oraz konkursów z nagrodami. Wiele hałasu i
emocji zapewnił widzom konkurs na najgłośniejszy
wydech zlotu. Zwycięzca osiągnął wynik ponad 120 dB.
Niedziela zapowiadała się niezwykle ciekawie. Oprócz
koncertów zes-połów WPÓŁ DO BLUESA, REFLEX
oraz MANCHESTER przygotowano pokaz jazdy motocrossowej, fire show oraz akrobacji. Niestety ulewna
pogoda utrudniła pełną prezentację niesamowitych
tricków i sztuczek. Oficjalnie zarejestrowało się 786
motocyklistów.
X Zlot Motocykli w Choceniu to nie tylko dobra zabawa.
W tym roku pod hasłem POMAGAMY zorganizowano
akcję dawców szpiku DKMS oraz kwestę dla motocyklisty jeżdżącego na wózku. Serca mieszkańców i
motocyklistów pozwoliły uzyskać wspaniałe wyniki
akcji. W bazie DKMS zarejestrowało się 38 osób.
Koordynator Zlotu
Ariel Malinowski
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie są nagrodą dla
osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku. Jak co roku,
Urząd Stanu Cywilnego w Choceniu będzie wnioskował do
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jako organu
wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.
Wszczęcie owej procedury odbywa się na wniosek osób
zainteresowanych, a nie z urzędu. Aby zainicjować
procedurę nadania medali, należy zgłosić jubileusz w
urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce
zameldowania. Zainteresowane pary, które chcą zostać
odznaczone i spełniają w/w warunki, prosimy o zgłoszenie
się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Choceniu (pok. 5) do
końca października br.
Maria Dobiecka

Projekt Plaża-Choceń
Projekt Plaża to największa inwestycja
ostatnich lat. Wielkie otwarcie obiektu
nastąpiło 29.04.2016 r. i trwało trzy
dni. Przez dwa dni na scenie królowały
największe Gwiazdy muzyki Disco tj.
Akcent, Defis, Skaner, Joke, Selfie, Soleo, największy producent muzyki Disco Dj Sequence oraz zespół Quest. Nie
zabrakło również wykonawców zagranicznych. Podczas drugiego dnia otwarcia swój koncert zaprezentował
Mario Bischin. Oczywiście nad całą oprawą muzyczną dbał i dba do tej pory
Rezydent tego miejsca Dj Mario.
Projekt Plaża to miejsce dla wszystkich,
dlatego trzeci dzień otwarcia to był rarytas dla tych , którzy lubią mocne
dźwięki, gdyż za konsoletą pojawili się
najwięksi Dj-e mocnego uderzenia
jakimi są Dj Omen, Dj Hazel, Clubbasse,
Dj Yourant, Dj Reyden, Dj Solic i Dj
Sopran (Rmf Maxx).
Przy współpracy i ze wsparciem gminy
Choceń odbyły się fantastyczne imprezy zorganizowane w tym miejscu
m.in. Dzień Dziecka, V Festiwal Muzyki
Tanecznej Młode Wilki 2016, V Kujawski Zlot Pojazdów Militarnych i Terenowych oraz X Ogólnopolski Zlot
Motocykli.
Od poniedziałku do piątku można korzystać z plaży i atrakcji obiektu za darmo.
Plaża cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ma swoich młodszych
jak i starszych zwolenników. Liczne atrakcje i możliwość codziennego plażowanie w fantastycznie przygotowanym obiekcie, zachęca wszystkich
do wspólnego spędzania czasu.
W każdą sobotę przez cały sezon organizowane są koncerty na żywo największych polskiej gwiazdy i zagranicznej muzyki.
Od dnia otwarcia na naszej scenie wystąpiły takie gwiazdy jak :
Piękni i Młodzi, Gang Albanii, Edycje
Pumpingland, Dejw, Remady & Manul, Dj Kris, Czadoman, Stachursky, Mig,
Freaky Boys, Pudzian Band, Weekend,
Kordian, Soleo i zespół Eratox.
Różnorodność tego miejsca znajduje
sympatie wśród wszystkich ludzi, którzy na pewno znajdą cos dla siebie.
Projekt Plaża-Choceń ciągle gra i póki
pogoda to grać będzie. Szykujemy się
już na nowy sezon 2017 , w którym
zaskoczymy was nowościami na rynku i
niesamowitymi atrakcjami.
Hasło: Jeden Projekt! Jedna Plaża!
Taki Choceń raz się zdarza! Najtrafniej
oddaje to czego można doświadczyć
bawiąc się razem z nami.
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SOŁTYSIADA W CZERNIEWICACH
24 lipca odbyła się kolejna już
Sołtysiada, której organizatorami
byli: Urząd Gminy w Choceniu, Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka, Sołectwo Czerniewice I oraz
OSP Czerniewice. Rywalizowały
drużyny z sołectw: Czerniewice I,
Nakonowo Stare, Choceń, Borzymie,
Szatki, Szczutkowo. Podczas tegorocznej Sołtysiady odbyły się „Konkurencje sportowe na wesoło”, które
wzbudzały wiele emocji wśród występujących jak i publiczności m.in. :
Formuła 1, Koszykówka, Syzyfowe
prace, Podróż na księżyc, Zawody
narciarskie oraz Wieczorny udój.
Rywalizację wygrała drużyna z Chocenia.
OGŁOSZENIA
Lokal mieszkalny
w Czerniewicach
wydzierżawiony
W dniu 19 września br. Gmina Choceń
przeprowadziła przetarg na dzierżawę
lokalu mieszkalnego położonego w
obrębie Czerniewice I, Gmina Choceń
dla któ-rego w Sądzie Rejonowym we
Włocławku prowadzona jest księga
wieczysta oznaczona nr WL1W/00085277/6 na działce oznaczonej nr 123/46
o łącznej pow. 0,0903 ha
- Lokal mieszkalny nr 10
o powierzchni 48,54 m²
Powyższy lokal składa się z pięciu pomieszczeń oraz posiada pomieszczenia
przynależne a także jest umeblowany i
wyposażony w sprzęt AGD i RTV. Cena
wywoławcza za dzierżawę lokalu
mieszkalnego wynosiła 210,00 zł m-nie.

Wspaniale zaprezentowały się na
scenie dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Czerniewicach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Muzycznymi gwiazdami
wieczoru były zespoły „Wpół do
bluesa” oraz zespół „Mejk”.Sołtysiadę zakończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu z zespołem
"Rytmix".
Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za przybycie wszystkim Sołectwom. Jednocześnie zapraszając i
mobilizując drużyny na kolejną edycję Sołtysiady.
Organizatorzy
Nowe nieruchomości
rolne na sprzedaż!!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie
do sprzedaży dwie nieruchomości stanowiące grunty rolne położone w miejscowości Ząbin i Janowo oznaczone numerem:
- dz. nr 100/2 o pow. 0,1400 ha (R IVa 0,1200 ha; N - 0,0200 ha} położone w
Janowie przy granicy z Gminą Chodecz
- dz. nr 58/8 o pow. 0,1700 ha (R IVa –
0,1000 ha; B – 0,0700 ha} położone w
Ząbinie naprzeciwko pałacu
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 2, lub
pod numerem telefonu (54) 284 60 33,
lub na stronie internetowej:
www.chocen.pl.
Hanna Gołębiewska

Wadium na dzierżawę lokalu zostało
wpłacone przez 3 oferentów. Do przetargu dopuszczono 3 oferentów. Minimalne postąpienia ustalono na kwotę
30,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena najwyższa
zaoferowana w przetargu 370,00 zł netto
za miesięczny czynsz dzierżawny.
Dzierżawcą nieruchomości została
wybrana Pani Podgórska Magdalena .
Grunty pod drogę
w Szczutkowie
wydzielone !!!
Gmina Choceń zakończyła procedurę
podziałową związaną z wydzieleniem
gruntów pod drogę w miejscowości
Szczutkowo. Obecnie przygotowujemy
dokumenty w celu przyjęcia darowizny w
postaci działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 199/9 o pow. 0,0237 ha od
Agencji Nie-ruchomości Rolnych w
Bydgosz-czy z przeznaczenie pod drogę
oraz dokonania wymiany gruntów gminnych z gruntami Pana Sylwestra Gołębiewskiego oraz Pana Pawła Zasiny.

HARCERZE
W weekend 23-25 września odbyły się
Manewry Harcerskie HARCMAGEDON
oraz Powiatowe Biegi na Orientację. Bazą noclegową zlotu była hala sportowa w
GOSiR w Choceniu. W sobotę harcerze
poczuli ducha rywalizacji biorąc udział w
Powiatowych Biegach na Orientację zorganizowanych na terenie Szczutkowa
oraz pobliskich okolic. Uczestnicy startowali w dwóch grupach: harcerze oraz
harcerze starsi.
Pierwsze miejsce w kategorii harcerzy
zajęła 15 DH Poszukiwacze z Kruszyna,
drugie miejsce należało do 46 DH Wichry z Boniewa. W kategorii harcerze
najlepsza była 66 ChDSH Widmo z Chocenia, której udało się zrealizować niemalże wszystkie zadania, na drugim
miejscu uplasowała się 32 DSH Wędrowcy z Kruszyna a trzecie miejsce ex
aequo zajęła 34 DSH Młode Wilki z Kowala oraz 37 DSH Drzewce z Boniewa.
Organizatorzy gratulują wszystkim
uczestnikom za pokonanie własnych

słabości oraz niejednokrotnie wykazanie
się sprytem i wiedzą.
Chcielibyśmy podziękować przychylnym nam osobom i instytucjom takim
jak Zarząd Powiatu Włocławskiego,
Gmina Choceń, OSP Choceń, OSP
Szczutkowo, P. Roman Sierwierski, Grupa Sadco sp. z o.o., P. Radosław Chełminiak, P. L. Skalski – dzięki Waszej
pomocy udało nam się zorganizować zlot
i biegi na wysokim poziomie.
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Z okazji Dnia Seniora w niedzielę 18 września
2016 w Szczutkowie odbyło się spotkanie
integracyjne członków koła. Na spotkanie
przybyli również zaproszeni goście:
Pan Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń,
Pani Agnieszka Światkowska – Sekretarz Gminy,
Pan Józef Pawłowski – Przewodniczący Rady
Gminy, Pan Szymon Bełkowski – Informatyk
Gminy oraz Pani Maria Zielińska z KGW
Wichrowice. Podczas spotkania wręczone
zostały dyplomy ukończenia kursu
komputerowego w stopniu podstawowym
wraz z pamiątkowymi upominkami.
Przypomnijmy, że kurs odbył się na przełomie
lutego/marca i ukończyło go 14 osób, 13
kobiet i 1 mężczyzna. Kurs został
zorganizowany przez Urząd Gminy, a zajęcia
odbyły się w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Choceniu. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratuluję i życzę dalszego
rozszerzania wiedzy w tym zakresie.
Szymon Bełkowski

GMINNY SYSTEM
POWIADOMIEŃ MIESZKAŃCÓW
Długo oczekiwany przez mieszkańców
Gminny System Powiadamiania już niebawem zacznie funkcjonować. Dostępny
będzie za darmo dla wszystkich osób, które
zarejestrują swój numer telefonu na stronie internetowej www.chocen.pl i zaakceptują zgodę na otrzymywanie takich
informacji w formie sms lub zgłoszą go w
Urzędzie Gminy (pok. nr 1).
Możliwości jakie daje taki system to powiadomienia m.in. o:
- alarmach i zagrożeniach (burze, pożary,
wichury, śnieżyce, skażenia itp.),
- utrudnieniach i awariach (awarie wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne
itp.),
- środowisku (terminy odbioru odpadów
wielkogabarytowych, elektrośmieci, usuwaniu azbestu, terminy odbioru odpadów
komunalnych),
- wydarzeniach, imprezach, konkursach
(uroczystości patriotyczne, koncerty, imprezy kulturalne, sportowe).
Na chwilę obecną jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto posiada telefon
komórkowy bez względu na jego rodzaj.
Wszystkie komunikaty wysyłane będą w
formie krótkich wiadomości tekstowych
sms. Częstotliwość otrzymywania informacji zależna będzie od grupy do której
zostanie zapisany numer.
Zachęcamy do korzystania z tego darmowego systemu.
Szymon Bełkowski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu Inspektorat we
Włocławku zaprasza na
Dni Poradnictwa ZUS
10 października 2016 r. w godzinach od
10:00 do 13:00 Choceńskie Centrum
Kultury – Biblioteka, ul. Świerczewskiego
29, 87-850 Choceń
pracownicy ZUS będą udzielać informacji
w zakresie:
Zasad podlegania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz przyznawania świadczeń
emerytalno-rentowych
Ponadto będzie można założyć i
potwierdzić swój profil na Platformie
Usług Elektronicznych (w tym celu
niezbędny jest dowód osobisty oraz adres
e-mail)
Zapraszamy !

MŁODZIEŻ Z UKRAINY W CHOCENIU
W 2015 roku Gmina Choceń podpisała porozumienie z gminą Sharóweczka na Ukrainie w obwodzie
Chmielnickim o współpracy samorządowej, gospodarczej, oświatowej
i kulturowej. Pierwszym zwiastunem
dobrej współpracy była wizyta w
Choceniu dzieci z Ukrainy. W dniach
od 20 do 27 lipca 15 dzieci i 2 opiekunów odpoczywało wspólnie z naszymi dziećmi na obozie zorganizowanym w gimnazjum. Była wycieczka do Uniejowa na basen oraz wycieczka do Włocławka na park linowy i do skansenu w Kłóbce. Kilka dni
jakie spędzili w Polsce na pewno pozostaną na długo w ich pamięci tym
bardziej, że mają polskie korzenie.
Bardzo im się podobała Polska, a
przy pożegnaniu było dużo prezentów, łez i wzruszeń.
W przyszłym roku pewnie taki obóz
odbędzie się na Ukrainie na co
wszyscy czekają. Piotr Lewandowicz
10-LECIE MAŻORETEK
Zespół mażoretek Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Śmiłowicach pod
kierownictwem Katarzyny Borzędy
obchodzi w tym roku swoje 10-lecie!
Do grupy tanecznej należą dziewczęta w wieku od 7 do 15 lat. Zespół
bierze udział w licznych, miejscowych i wyjazdowych występach,
reprezentując z dumą gminę Choceń. W ubiegłym roku orkiestra wraz
ze starszą grupą mażoretek znalazła
się w dziewiętnastce najlepszych
orkiestr osp w Polsce i zaprezentowała się na Ogólnopolskim
Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w
Płocku!
Jak co roku zapraszamy dziewczynki
w wieku 8-12 lat do nauki tańca paradnego i nowoczesnego. Zajęcia

odbywają się w środy o 16:00 w remizie w Śmiłowicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny!

bazy obozowej odpowie kierownik
GOSiRu – Pan Radosław Chełminiak (tel. 606 465 670).

Kasia Borzęda

PROJEKT PRZEDSZKOLA
W miesiącach sierpniu i wrześniu
Gmina Choceń złożyła dwa wnioski
o dofinansowanie projektu do
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Pierwszy z nich ma objąć
wsparciem uczniów wszystkich
podstawówek z terenu naszej gminy
i uczniów gimnazjum. Projekt ten
przewiduje zorganizowanie dodatkowych zajęć z języków obcych,
nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego. W
projekcie zaplanowane są również
zajęcia z modelarstwa, obsługi drona, doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne, wycieczki oraz
doposażenie pracowni informatycznych.

OBOZY SPORTOWE
Od sześciu lat w okresie wakacyjnym
poprzez działalności Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu możemy gościć dzieci i młodzież na obozach sportowych z całej
Polski i nie tylko. Dzięki współpracy
GOSiRu, Gimnazjum w Choceniu,
stołówki szkolnej oraz SLO i SZSZ
jesteśmy w stanie zaoferować naprawdę rewelacyjną bazę noclegowosportową, z której korzysta coraz
więcej klubów i szkół.
W tym roku łącznie odwiedziło nas
blisko 400 osób zgodnie z poniższym
harmonogramem: 26.06 – 05.07 –
UKS Białołęka (koszykówka + inne
dyscypliny) 05.07 – 12.07 – UKS
Victoria Tarchomin (piłka ręczna +
piłka nożna) 20.07 – 27.07 –
Młodzież z Ukrainy i z naszej gminy
28.07 – 06.08 – LUKS KUSY Lasowice Pomorskie i MTS Kwidzyn
(tenis stołowy) 06.08 – 13.08 – UKS
Lider Swarzędz (koszykówka i piłka
nożna) 13.08 – 23.08 – Legion
Legionowo (koszykówka)22.08 –
28.08 – UKS MUKS Mogilno
(siatkówka) Uczestnicy obozów
chętnie korzystali z kąpieli w jeziorze
Borzymowskim a także z urządzeń
gimnastycznych znajdujących się w
parku w Choceniu. Każdy turnus
wziął udział w ognisku z kiełbaskami
przygotowanym przez GOSiR.
Łączny dochód za wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem hali wyniósł
163 784 zł z czego za wynajem hali
wpłynęło 46 201 zł. Na wszystkie
pytania dotyczące skorzystania z

Drugi projekt skierowany jest do
przedszkoli i ma na celu zwiększenie
ilości miejsc przedszkolnych w gminie Choceń. Planowane działania to
doposażenie przedszkolnych placów
zabaw, remonty i modernizacje
przedszkoli w Czerniewicach i Śmiłowicach, zakup sprzętu do e-edukacji, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków. Wyniki konkursów znane będą
dopiero w roku 2017.
Dominika Szymańska
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PRZEPROWADZONO LIKWIDACJĘ ZEAS-U
W związku ze zmianą przepisów
prawnych, Zespoły Ekonomiczno –
Administracyjne Szkół w dotychczasowej strukturze organizacyjnej
nie będą już mogły funkcjonować.
Dlatego podjęto decyzję o zlikwidowaniu tej jednostki. Od 1 sierpnia
br., wszystkie zadania związane z
obsługą finansową szkół są realizowane w ramach struktur urzędu
gminy. Te zadania wcześniej, jeszcze
przed powołaniem ZEAS-u były
przez urząd realizowane, więc nie
jest to nic nowego. Wszyscy pracownicy Zespołu, pomimo wielu
obaw ze strony radnych, otrzymali
propozycję dalszego zatrudnienia.
W urzędzie gminy utworzono jedno
stanowisko ds. księgowości szkół i
innych jednostek, a drugie do spraw
płac i rozliczeń. Najtrudniejsze
sprawy związane z organizacją pracy
po likwidacji jednostki są już za
nami.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
DROGA W LIJEWIE
Rozpoczęliśmy procedurę związaną
z przejęciem drogi w Lijewie. W
związku z tym, iż droga jest położona
na terenie gminy Włocławek wymagana jest zmiana granic administracyjnych gmin Choceń i Włocławek.
Niestety procedura jest długa.
Opinię w tej sprawie mieszkańcy zarówno naszej jak i gminy Włocławek
wyrazili pozytywną. Wymagane jest
jednak pozyskanie wielu zaświadczeń i opinii. Konieczne jest także
złożenie wniosku do wojewody w terminie do 31 marca. Z uwagi na brak
opinii od Głównego Geodety Kraju
dotyczącego zgodności granic gmin,
których wniosek dotyczy, gmina
Choceń nie miała możliwości złożenia kompletnego wniosku w tej
sprawie w określonym w rozporządzeniu terminie. W ostatnim czasie
uzyskaliśmy stosowną opinię Głównego Geodety Kraju, dlatego sprawa
może zostać skierowana na następną
sesję Rady Gminy Choceń. Z uwagi
na procedurę zmiana granic jest
możliwa najwcześniej z dniem 1
stycznia 2018 roku.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
KSIĄŻKA PROF. TRZECIAKA W SPRZEDAŻY
Informowaliśmy w ostatnich Wiadomościach Choceńskich o wydanej
książce Moje wspomnienia Historia jednego życia rodem z Chocenia, której autorem jest prof. Bohdan Trzeciak. Książki można jeszcze
zakupić w urzędzie gminy.
Wspomnienia profesora to bardzo

ciekawa i dobrze napisana opowieść
o rodzinie i Choceniu. Profesor Trzeciak oddaje do rąk Czytelników garść
wspomnień z czasów jego dwudziestoletniego życia w Choceniu, w
którym się urodził i przeżył najpiękniejsze dni swego dzieciństwa oraz
ponury okres hitlerowskiej okupacji.
Książkę wydał, wstępem, życiorysem
i przypisami opatrzył mieszkaniec
naszej gminy Pan Michał Raczkowski.
Cieszymy się, że trwają już prace nad
przygotowaniem kolejnej pozycji
wydawniczej o Cukrowni w Choceniu. O wydanej książce będziemy
informować.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
KONTROLA GOSPODAROWANIA
ODPADAMI
Wdrożenie nowej ustawy o gospodarce odpadami było dla samorządów nie lada wyzwaniem. Także i
od naszej gminy wymagało wielu
przygotowań, konsultacji i starań.
Sami Państwo wiecie najlepiej jak to
wdrożenie przebiegało. Ile było uwag
i telefonów zanim organizacja nowego systemu została wprowadzona. Cały ten proces został w ostatnim
czasie oceniony przez służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we Włocławku w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego. Kontroli poddano m.in.
realizację zadań w zakresie podjętych uchwał, zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy, system naliczania opłat, system odbierania odpadów, selektywne zbieranie odpadów, sprawozdawczość. Cieszy
nas fakt, że wynik kontroli jest pozytywny. W ramach kontroli stwierdzono, że jako gmina tylko w jednym
roku nie osiągnęliśmy wymaganego
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania za 2014 r. Wymagany
poziom przekroczono o niecały 1 %.
Ponadto stwierdzono, że uchwały w
sprawie wprowadzenia nowego
regulaminu oraz wdrożenia nowego
systemu zostały podjęte z 3-dniowym opóźnieniem. Nie są to naruszenia, które powodowałyby niepokój. Taki wynik kontroli nie
zwalnia nas z doskonalenia systemu
z uwagi na obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła. Jak dotąd osiągaliśmy bezpieczne poziomy. W roku 2015 uzyskaliśmy 20,67 %, na wymagane 16 %.
Jednak do końca roku 2020 musimy
osiągnąć zgodnie z Roz-porządzeniem Ministra Środowiska

poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia odpadów
opakowaniowych na poziomie co
najmniej 50 % w ujęciu wagowym.
Co oczywiście bez odpowiedniej
segregacji przez Państwa nie będzie
możliwe.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
WSPÓLNIE O PRZYWRÓCENIE
KURSU POCIĄGU
Wspólnie z samorządami gmin – Lubień Kujawski i Kowal wystąpiliśmy
o przywrócenie kursu pociągu relacji
Kutno – Włocławek sprzed
04.09.2016 roku. Mieszkańcom korzystającym z pociągów na trasie
Włocławek - Kutno zależy na przywróceniu zlikwidowanego pociągu o
godz. 6.00 rano z Kutna do Włocławka. Byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Późniejszy pociąg nie gwarantuje spokojnego dotarcia do pracy lub szkoły przez osoby korzystające z pociągów na tej trasie. Na
odpowiedź czekamy.

Mieszkańcy troszczą się o estetykę
przy krzyżach i figurkach. W ostatnim
czasie z inicjatywy mieszkańców
Borzymia przekazaliśmy materiały do
utwardzenia placu przy krzyżu przy
drodze powiatowej. Pomogliśmy także
w dokończeniu tego zadania.
Materiały przekazano także na
ułożenie kostki przy figurce w
Czerniewicach przy ul. Grabkowskiej.
Ułożeniem i całą organizacją prac
zajęli się mieszkańcy
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
ROZSTRZYGNIĘTY

zobowiązani byli złożyć wymagane
dokumenty do dnia 22 lipca 2016 r.
Wpłynęła 1 oferta.

W dniu siódmego lipca Wójt Gminy
Choceń ogłosił konkurs na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.
Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27
października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek.
W celu wyłonienia najlepszego kandydata Wójt Gminy Choceń powołał
komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w
Wilkowicach. W skład komisji powołano: 3 przedstawicieli Wójta
Gminy Choceń, 2 przedstawicieli
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty w Bydgoszczy, przedstawiciela Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach,
przedstawiciela Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciela Komisji Międzyzakładowej
NSZZ ,,Solidarność” Pracowników
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego,
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Kandydaci na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, które odbyło
się w dniu 5 sierpnia 2016 r., wyłoniono kandydata w osobie Pana
Marka Romana Zapieca.
W dniu 8 sierpnia 2016 r. powierzono stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach Panu
Markowi Romanowi Zapiec na okres
5 lat, tj. od 1 września 2016 r. do 31
sierpnia 2021 r. Gratulujemy!
Paszyńska E.
SUSZA 2016
W ostatnim czasie do tut. Urzędu
Gminy spływały protokoły ze stratami, które wystąpiły u rolników z
tytułu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim była susza i
gradobicie. Komisja zatwierdzona
Przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego spisywała straty. Obecnie
trwa tworzenie zbiorczego protokołu, który zostanie przesłany do delegatury Urzędu Wojewódzkiego we
Włocławku. Z nie potwierdzonych
informacji wynika, że rząd planuje
wypłatę odszkodowań. Jednakże to
nic pewnego. Nowe informacje w
tym zakresie będziemy przekazywali
niezwłocznie.
Tomasz Sikorski
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TARGI W MONACHIUM
W dniach 4-6 października w Monachium odbędą się targi inwestycyjne EXPO REAL 2016. Targi EXPO
REAL to jedna z ważniejszych
imprez inwestycyjnych na świecie.
Cieszą się coraz większym zainteresowaniem również polskiej branży
nieruchomości. Jedziemy tam z
gotową i konkretną ofertą inwestycyjną. Naszym celem będzie nawiązanie kontaktów biznesowych. W
Monachium przedstawimy nasz potencjał inwestycyjny, jak również będziemy starać się pozyskać i ewentualnie sprowadzić inwestorów na
tereny gminy Choceń. Wyjazd jest
możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu projektu pn: „Expressway promocja terenów inwestycyjnych”, w ramach poddziałania 1.5.2
Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw ze
środków RPO WK-P. Zadanie
realizowane jest w partnerstwie z 12
gminami naszego województwa i
liderem Urzędem Marszałkowskim.
W ramach projektu zaplanowane
zostały m.in. targi inwestycyjne,
kampania internetowa, promocja
terenów inwestycyjnych w telewizjach ogólnopolskich (TVP Info, TVN
24, Polsat News), utworzenie
ruchomych platform dla biznesu,
stworzenie strony internetowej
promujących tereny inwestycyjne
partnerów projektu.
Kamil Klejba
MIESZKANIA NA WYNAJEM W CHOCENIU
PRZY UL. CZERNIEWICKIEJ
Sprawa budowy mieszkań na wynajem w systemie docelowej własności nabiera tempa.
Inwestor, którym jest Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie uzyskało w marcu br.
stosowne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną jest to budynek,
który liczy 21 mieszkań, w tym 3
mieszkania -1 pokojowe, 6 mieszkań
2 –pokojowych i 12 mieszkań 3pokojowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi
527,10 m2, powierzchnia całkowita
2061,20 m2.
Prace budowlane nastąpią po przetargu, który zostanie ogłoszony w I
kwartale 2017r..
Planowany termin rozpoczęcia
inwestycji to II kwartał 2017 r.
Mariusz Bilęda
NOWE WIATY AUTOBUSOWE
W celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu i bezpieczeństwa dzieciom i

uczniom dowożonych do szkół i
przedszkoli na terenie gminy Choceń
zamontowano dodatkowo trzy wiaty
autobusowe w miejscowości Siewiersk, Nowa Wola i Wilkowice.
W miesiącu sierpniu br .Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
z Włocławka przeprowadziła kontrolę przystanków pod względem
przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed
następstwami użytkowania tytoniu i
wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na przystankach zamontowane zostaną oznaczenia słowne i graficzne o
zakazie palenia.
Mariusz Bilęda
JAK ZGŁOSIĆ AWARIĘ?
W związku z przeniesieniem bazy
komunalnej zlikwidowany został
stacjonarny numer telefonu.
Czyszczenia oczyszczalni przydomowych i opróżnianie szamba proszę
zgłaszać na niżej podane numery
telefonów urzędu gminy:
54 284 66 17
54 284 66 93
510 097 018
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej
bezpośrednio do konserwatorów
Wiśniewski Krzysztof 664 695 572
Wnukowski Dariusz 664 803 850
Grajbich Grzegorz 511 562 843
oraz
Lipiński Eugeniusz 510 097 018
Piotr Lewandowicz 609 803 016

Ogłoszenia
----Sprzedam działkę o powierzchni 1
ha, działka o numerze
ewidencyjnym 153/5 obręb
geodezyjny Wilkowiczki, częściowo
zmodernizowaną. Przez działkę
przebiega kanalizacja. Cena do
uzgodnienia. Kontakt: 606 514
264
----Sprzedam mieszkanie
własnościowe (ok.38 m2) w
Pałacyku w Śmiłowicach. Do
mieszkania należy ogrodzony
ogródek z budynkiem
gospodarczym ok. 55m2.
Podłączony prąd i woda. Cena
48.000 zł
Tel. 781 147 127
-----Sprzedam działkę o powierzchni
0,30 ha w miejscowości Wilkowice
Tel: 608 708 631

NOWE PUNKTY ŚWIETLNE
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ
W ramach przebudowy drogi powiatowej Wilkowiczki-Śmiłowice Gmina Choceń wykonała oświetlenie
drogowego na odcinku 1,5 km w
ilości 13 punktów świetlnych z Wilkowic tzw. trzech krzyży w kierunku
Czerniewic.
Prace montażowe wykonaliśmy we
własnym zakresie.
Wartość zadania wyniosła
50.000,00 zł.
W latach 2017-2018 planujemy zrealizować pozostały odcinek oświetl-

enia w kierunku Śmiłowic.
Ewentualne usterki w oświetleniu
proszę zgłaszać bezpośrednio do
ENERGA OŚWIETLENIE
kontakt p. Andrzej Dzwonkowski
tel. 693 216 106 email:
andrzej.dzwonkowski@energa.pl
lub URZĄD GMINY CHOCEŃkontakt p. Mariusz Bilęda
tel. 54/2846617 kom. 608 575 811
email: mariusz.bileda@chocen.pl .
Mariusz Bilęda

Nasza delegacja w Lubaniu
W tym roku dożynki parafialno – gminno – powiatowe odbyły się w Lubaniu. Na imprezie
nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, która reprezentowana była przez delegację
wieńca dożynkowego. W skład delegacji gminnej weszli radna Joanna Podlaska,
Przewodniczący Rady Gminy Choceń – Józef Pawłowski, radni Józef Dąbrowski oraz
Eugeniusz Jasiński. Na zdjęciu nasza delegacja wspólnie z Panią wójt gminy Lubanie Larysą Krzyżańską oraz Panem Starostą włocławskim Kazimierzem Kacą.
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Wspomnienia z SDM Kraków 2016 r. Par. Choceń.
Od kiedy papież Franciszek ogłosił,
że Światowe dni Młodzieży odbędą
się w 2016 roku w Krakowie bardzo
chciałem tam pojechać. to było moje
marzenie. Wydarzenie jakim są
Światowe Dni Młodzieży to nie tylko
odwiedzenie i zwiedzenie jakiś
miejsc, ale przede wszystkim
doświadczenie duchowe. Poprzez
uczestnictwo w takich nabożeństwach i spotkaniach jak Droga Krzyżowa, Nocne Czuwanie i w końcu
Msza Posłania " naładowała moje
akumulatory", aby jeszcze bardziej
pogłębić swoją relację miłości z
Chrystusem a przez to relacje z innymi ludźmi. Ponadto będąc w Krakowie doświadczyłem niezwykłej
gościnności tamtejszych ludzi, która
wyrażała się w podaniu kubka wody
podczas marszu na Pole Miłosierdzia
lub Błonie, obfite i smaczne posiłki i
nade wszystko gościnność osób, u
których byliśmy zakwaterowani. Są
to moje wspomnienia ze Światowych
Dni Młodzieży, które sądzę, że po-

zostaną na lata, a może i do końca
mojego życia. Chwała Panu.
Pozdrawiam :)
Nazywam się Faustyna Rutkowska
mam 10 lat. W tym roku po raz
pierwszy byłam na Światowych
Dniach Młodzieży. Moim marzeniem było to, żeby zobaczyć na żywo
papieża Franciszka. Widziałam miliony młodych ludzi, którzy się zjechali ze wszystkich stron świata,
min. z Hiszpanii, Italii, Francji, Brazylii, Argentyny, Panamy, Węgier,
Ghany i z wielu innych krajów. Byłam bardzo zachwycona tym, jak
wspaniale potrafią się bawić i
wspólnie modlić. Byłam bardzo
szczęśliwa, gdy papież Franciszek
przejeżdżając przez Campus Misericordia osobiście do mnie pomachał, w tym jednym momencie tylko
do mnie. Bardzo podobał mi się także Kraków, który był cały rozśpiewany i roztańczony. Pierwszy raz w
życiu, po nocnym czuwaniu na Po-

NASZE POSESJE
W naszej gminie jest wiele przykładów, gdy z przyjemnością możemy
spojrzeć na zadbane ogródki. Jak co roku prowadzimy jednak akcję
wyegzekwowania u niektórych właścicieli posesji, by zadbali o swoją
własność. Mówimy o chwastach porastających działki, które niekiedy są
wyższe niż ogrodzenie. Pylą zanieczyszczając pobliskie wypielęgnowane
ogródki. Czystość świadczy o nas samych. Powinniśmy zadbać o naszą
własność nie czekając na ponaglenie z gminy. Poniżej prezentujemy zdjęcia,
na których możemy zobaczyć jak wiele pracy czeka jeszcze niektórych
mieszkańców.
Tomasz Sikorski

NIEZAPOMINAJKA - DZIAŁALNOŚĆ:
Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” swoją działalność datuje od
22 listopada 2015 r. Obecnie Koło liczy
40 członków. Zrzesza mieszkańców
Lutoborza i Szczutkowa oraz osoby
związane z domem rodzinnym tych
miejscowości. Koło Gospodyń Wiejskich odbyło szereg różnych spotkań –
wykaz poniżej.
Wykaz spotkań KGW „Niezapominajka” z rocznej działalności:
1. Wigilia – 22.12.2015
2. Zebranie zarządu – 17.01.2016
3. Wyjazd do Baruchowa
– uroczystość poświęcona
ludziom Złotej Jesieni – 21.01.2016,
4. Dzień Kobiet – 13.03.2016
5. Udział w Święcie Żuru – 19.03.2016
6.Zebranie członków KGW
w dniu 24.04.2016
7. Spotkanie przy grillu
oraz dietetyczka – 05.06.2016
8. Wyjazd do Ciechocinka z okazji
Dnia Matki – 11.06.2016 razem
z KGW Wichrowice,

9. Wyjazd do Wichrowic – spotkanie
integracyjne – 26.06.2016
10. Zebranie członków KGW
– 31.07.2016
11. Wyjazd do Gdańska – Sopotu
14.08.2016
12. Wyjazd do Lichenia - 03.09.2016
13. Spotkanie integracyjne, wręczenie
dyplomów za udział w kursie
komputerowym – 18.09.2016
14. Kurs komputerowy
– 09.02.2016 – 31.03.2016.
Wszystkie spotkania, wyjazdy mają
służyć rozwojowi intelektualnemu
oraz integracji mieszkańców i dobrej
współpracy z gminą, OSP, szkołą,
miejscowa policją oraz innymi organizacjami. Nawiązaliśmy serdeczny kontakt z KGW Wichrowice, aby wymieniać się pomysłami w zakresie kulinarnym oraz razem miło spędzać czas.
Kierujemy serdeczne podziękowania
dla Pana Romana Nowakowskiego
wójta gminy Choceń oraz władz gminy
za wsparcie finansowe naszej działalności.
Przewodnicząca KGW
Teresa Cichowicz

lach Miłosierdzia, spałam ”pod gołym niebem”. Było świetnie. Chciałabym za trzy lata pojechać do Panamy. Pozdrawiam.
Wróciłem już do domu zadowolony
ale zmęczony dziękuje każdemu za
życzliwość i dobre słowo w czasie
tego pobytu na ŚDM w Krakowie.
Dziękuje również Panu Bogu, który
sprawił że mogłem się tam znaleźć,
dziękuję wszystkim z którymi
mogłem spędzić ten czas szczególnie
młodzieży z Lubienia Kujawskiego
oraz Chodcza no i oczywiście z
Chocenia NIGDY WAS I TYCH DNI
NIE ZAPOMNĘ :-) bez was to nie to
samo jesteście wspaniali dziękuje, że
ze mną wytrzymaliście chociaż
czasami było trudno. Dziękuję za
każdy uśmiech za kawały w drodze
na Brzegi. Dziękuję jeszcze za ten
szybki "spacer” szczególnie w drodze
powrotnej z Brzegów, dziękuję za
każdy śmiech w pociągu, dziękuję za
każdą spotkaną osobę. Dziękuję

jeszcze księżom za opiekę nad nami,
za cierpliwość, która się nie skończyła pomimo moich pomysłów.
Dziękuję również osobom, które
włożyły wiele wysiłku, aby nas przyjąć w Niepołomicach - Podgrabiu w
Szkole oraz za pyszne śniadania
OSP. Szczególnie również dziękuję
wszystkim osobom z Niepołomic,
które użyczyły łazienek, abyśmy
mogli się wykąpać. A szczególnie
Bogu niech będą dzięki za ten niezapominany czas. Pozdrawiam.
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O ENERGII ODNAWIALNEJ W CHOCENIU
W dniu 27 lipca w Choceńskim Centrum Kultury dyskutowano o energii
odnawialnej m.in. o instalacjach
fotowoltaicznych, kolektorach słonecznych, pompach ciepłach i innych rozwiązaniach technicznych.
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie
trzynaście gmin naszego powiatu,
wielu naszych mieszkańców,
sołtysów i radnych. Prezentowane
różne rozwiązanie techniczne i modele finansowe. Omówiono sprawy
związane z wejściem w życie ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii.
Poruszono sprawy szans i zagrożeń z
wyżej wymienionej ustawy.
Wśród gości był członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, przedstawił
możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.
Jak wiemy na dzień dzisiejszy w
budżecie Urzędu Marszałkowskiego
na dofinansowanie fotowoltaiki jest
stosunkowo niewiele pieniędzy.
Wystarczy mniej więcej na 10-15
projektów w skali całego województwa. Szczegółowe kryteria dotyczące
rodzajów instalacji fotowoltaicznych, które będą mogły być montowane na indywidualnych budynkach mieszkalnych podane zostaną
w październiku br. Jeśli będą dla nas
korzystne, będziemy strać się złoży
wniosek preselekcyjny w celu otrzymania ewentualnego dofinansowania naszej inwestycji.
Na spotkaniu zaprezentowane zostały oferty, które mogą być alternatywnym rozwiązaniem, dla innych
form dotyczących źródeł odnawialnych. Jak zawsze istnieje możliwość

indywidualnych rozmów. Poniżej
przedstawiamy oferty i dane kontaktowe do podmiotów, które mogą pomoc w sprawach związanych z OZE:

radców OZE Columbus Energy.
Więcej informacji pod nr tel. 698
688 942, zapytania:
www.biuro@sunnypower.pl

1. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
Dowiedz się jak pozyskać pożyczkę z
możliwością częściowego umorzenia.
Uzyskasz dofinansowanie na:
• Termomodernizację budynków,
• Budowę instalacji OZE,
• Budowę zakładowych oczyszczalni i
podczyszczania ścieków,
• Budowę stacji uzdatniania i ujęcia
wody,
• Zagospodarowanie i uniesz kodliwianie odpadów,
• Montaż urządzeń odpylających na
eternitach,
• Wymianę wysokoemisyjnych
źródeł energii na proekologiczne,
• Odzysk ciepła z instalacji technologicznych,
• Ograniczenie zużycia wody

3. Eprosument – Firma działa w
obszarze Odnawialnych Źródeł
Energii (panele fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne, elektrownie
wiatrowe, pompy ciepła) swoją
działalność realizuje na terenie całego kraju. Firma specjalizuje się w
instalacjach do 40 kW zarówno fotowoltaicznych jak i w małych elektrowniach wiatrowych. Spółka posiada w swojej ofercie rozwiązania
dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
W ofercie posiadają produkty najwyższej jakości producentów krajowych i zagranicznych. Eprosument
S.A. to zespół ludzi z doświadczeniem, wyobraźnią i otwartych na
współpracę.
Podczas spotkania swoją prezentacje przedstawił Pan Cezary Wujciński, podczas dyskusji odpowiadał
na zadane pytania mieszkańców i
zgromadzonych gości. Więcej informacji o firmie Eprosument można
uzyskać poprzez stronę:
http://eprosument.pl/
Więcej informacji można uzyskać od
pracownika Urzędu Gminy w Choceniu Pana Kamila Klejby. Było to
pierwsze spotkanie w ramach OZE w
naszej gminie. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne, na które
Państwa serdecznie zapraszamy.
Prosimy o śledzenie naszej strony
internetowej www.chocen.pl
Kamil Klejba

Zalety współpracy:
1. Niskie oprocentowanie 3% w skali
roku,
2. Możliwość umorzenia do 30%
kwoty kapitału,
3. Brak dodatkowych kosztów i prowizji,
4. 10-letni okres spłaty pożyczki,
5. Nawet 3 lata karencji w spłacie
pożyczki,
6. Nieskomplikowane procedury,
7. Krótkie terminy uzyskania dofinasowania,
8. Fachowa i kompetentna obsługa,
9. Profesjonalne doradztwo.
Na spotkaniu wszystkie sprawy

PLAN SKANALIZOWANIA ŚMIŁOWIC
Gmina Choceń przystępuje do
realizacji przedsięwzięcia, które
zakłada skanalizowanie miejscowości Śmiłowice. Trasa przebiegała
będzie wzdłuż drogi powiatowej
począwszy od posesji Pana Kieszkowskiego. Włączenie nowo budowanej sieci przewidziane jest w Choceniu. Wytworzone odpady płynne
trafią bezpośrednio na gminną
oczyszczalnię ścieków w Choceniu.

targu. Prace przy zadaniu rozpoczną
się w roku 2017, a zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku
2018.

Kilka słów o kosztach jakie będą
musieli wnieść mieszkańcy, którzy
zostaną podłączeni do sieci. Będzie
to kwota od 2.500 zł do 3.000 zł.
Planujemy zorganizować z Państwem spotkanie na którym poruszymy kilka spraw organizacyjnych. O
Jesteśmy na etapie kompletowania terminie poinformujemy.
dokumentacji projektowej, która
następnie zostanie złożona w Sta- Dofinansowanie inwestycji planorostwie Powiatowym we Włocławku wane jest w ramach Regionalnego
celem uzyskania niezbędnej ak- Programu Operacyjnego Woje ceptacji na rozpoczęcie prac. Ko- wództwa Kujawsko-Pomorskiego
lejny krok to złożenie wniosku o do- na lata 2014-2020, działanie 4.3
finansowanie w Urzędzie Marszał- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowskim w IV kwartale 2016 r. Po kowej.
weryfikacji będziemy mogli wyłonić
wykonawcę prac w drodze przeTomasz Sikorski

związane z uzyskaniem dofinansowania omawiali pracownicy
WFOŚiGW w Toruniu Pani Agnieszka Cheminiak specjalista działu
umów i kontroli oraz Pan Sebastian
Górka koordynator zespołu doradców energetycznych. Tym razem
Fundusz otwiera się na wsparcie
osób fizycznych, a nie tylko na przedsiębiorców, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Szanse uzyskania wsparcia mają wszyscy.
Kontakt: www.wfosigw.torun.pl, tel.
56 62 12 300
2. Columbus Energy – Abonament
na słonce – oszczędzaj od pierwszego dnia – firma proponuje montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym i załatwienie
wszystkich spraw formalnych.
Opłata abonamentowa rozpoczyna
się już 119 zł. Swoja prezentacje
przedstawił Pan Cezary Dembski dyrektor regionalny doradców OZE
Columbus Energy oraz Pani Mariola
Kubacka koordynator zespoły do-

14

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

DOŻYNKI 2016
Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru
płodów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej
pracy, szacunek dla tradycji i chleba
tworzą istotę tej prastarej uroczystości.
W dniu 04 września mieszkańcy gminy Choceń dziękowali za zebrane plony. Barwnym korowodem wszystkie
delegacje z wieńcami przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Śmiłowic alejkami parku w Śmiłowicach
udały się na miejsce, gdzie rozpoczęło
się misterium symbolicznego przekazania tegorocznych plonów Władzom
Gminy przez Starostów Dożynek Panią Grażynę Stokfisz z Kuźnic i Pana
Romana Bilińskiego z Wilkowiczek.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w
intencji rolników celebrowana przez
ks. Krystiana Michalaka i ks. Tomasza Króla.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiło pięć
wieńców: KGW ze Śmiłowic, sołectwo
Czerniewic I i OSP Czerniewice, KGW
z Wichrowic, sołectwa Nakonowo
Stare i Gminy Choceń. Komisja stanęła przed nie lada dylematem ponieważ wszystkie wieńce prezentowały się znakomicie. Ostatecznie
podjęli trudną decyzję. Zwyciężył
wieniec przygotowany przez sołectwo Czerniewice I i OSP Czerniewice.
Pani Sołtys Iwona Zięba i Pani Prezes
OSP Karolina Lewandowska podsumowując udział sołectwa Czerniewice
I i OSP Czerniewie powiedziały i
podziękowały: „Składamy serdeczne
podziękowania, że wspólnie z Wami
mogłyśmy wykonać wieniec dożynkowy. Winiec ma 210 cm to dzieło
naszych mieszkańców. Czujemy się
zaszczycone, że tak liczne grono
mieszkańców sołectwa Czerniewice I
i druhów OSP Czerniewice wspólnymi siłami doprowadzili do powstania wieńca, który zajął I miejsce w
konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. To dzięki Państwu mogłyśmy reprezentować nasze sołectwo i
OSP”. Każdy wieniec to symbol ogromnego trudu i poświęcenia rolnika,
aby chleba nie zabrakło żadnej rodzinie.
Gospodarz Gminy podziękował rolnikom, a starostowie tegorocznych
dożynek częstowali chlebem zebranych mieszkańców. W uroczystościach uczestniczyli rolnicy z terenu
gminy Choceń, zaproszeni goście,
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowni,

grupy wieńcowe, zespoły i grupy artystyczne oraz mieszkańcy z terenu
gminy i powiatu. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Pani Poseł Joanna
Borowiak, Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka oraz Pan
Andrzej Spychalski pełnomocnik PIS
na powiat włocławski. Wójt Gminy
Roman Nowakowski i zaproszeni
goście podkreślali w swoich wystąpieniach ciężką pracę rolnika, trudną sytuację na rynkach artykułów rolnych, jak i anomalie pogodowe powodujące olbrzymie straty w uprawach. Podczas dożynek wręczono
odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa”.
Atrakcją tegorocznych dożynek była
wystawa warzywnicza, która wzbudzała ogromne zainteresowanie
zwłaszcza wśród najmłodszych
uczestników, a powstawała ona dzięki
ogromnemu zaangażowaniu pań:
Hanny Gołębiewskiej, Genowefy Klimek i Anety Michalak. Warzywa i
owoce, za co serdecznie dziękujemy
dostarczyli: Piotr Jędrzejewski i
Sławomir Seroczyński – SADCO, Andrzej Przybylski, Jacek Wojtczak,
Tomasz Piasecki, Krzysztof Ciesielski, Beata Kolanda, Maciej Bagiński,
Ryszard Bińkowski, Zbigniew Krosnowski, Grzegorz Piwowarek.
W części artystycznej na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic, która nieustannie rozwija swoje talenty, stając się jednocześnie
piękną wizytówką miejscowości. Atrakcją były również występy dzieci z
przedszkola w Śmiłowicach oraz uczniów Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic. Swoje umiejętności prezentował Zespól Pieśni i Tańca „Ziemia
Kujawska” z Choceńskiego Centrum
Kultury. A na nasze specjalne zaproszenie przyjechał i wystąpił zespół
Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa. Harcerze przygotowali dla
dzieci różnego rodzaju animacje.
Gwiazdą tegorocznych dożynek był
zespół muzyczny ETNA. Natomiast
do późnych godzin nocnych mogliśmy bawić się przy zespole muzycznym EXTREME.
Dożynki to czas szczególny kiedy swe
myśli kierujemy w stronę rolników.
Pamiętajmy jednak przez cały rok o
ich ciężkim trudzie podczas żniw.
Pamiętajmy, że każda kromka chleba,
to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.
Szanujmy to i nie przestawajmy im
życzyć: Szczęść Boże!
Kamil Klejba

STAROSTOWIE MINIONYCH DOŻYNEK
Starościna dożynek: Pani Grażyna Barbara Stokfisz jest mężatką,
ma 2 dzieci: 26-letniego Michała i 31
letnią Izabelę. Jest babcią 5-letniej
Patrycji i 4-miesięcznej Alicji. Mieszka wraz z mężem Włodzimierzem
Michałem i rodziną w Kuźnicach. Na
terenie gminy prowadzą wspólnie z
mężem gospodarstwo rolne o pow.
łącznie ok. 15 ha od 1984 r. Przeszli
całą drogę jak większość rolników w
gminie – hodowali trzodę, bydło, krowy mleczne, uprawiali warzywa, selery, paprykę, pieprz i pomidory,
obecnie jest to produkcja roślinna:
pszenica, rzepak, kukurydza. Mąż
Pani Grażynki jest od zawsze strażakiem, a Pani Grażynka członkiem
wspierającym. Pani Grażyna od 20 lat
pełni funkcję sołtysa w Kuźnicach.
Dba o swoich mieszkańców i jest zawsze uśmiechnięta. W czasie wolnym
pani Grażynka namiętnie czyta książki – kryminały, powieści, obyczajowe
i historyczne. Oczkiem w jej głowie są

wnuczęta.
Starosta dożynek: Pan Roman
Andrzej Biliński mieszka wraz z żoną
Elżbietą i rodziną w Wilkowiczkach.
Ma 2 synów: Jan ma – 25 lat, a Łukasz 22 lata. Prowadzi gosp. rolne
razem z synem o łącznej powierzchni
110 ha, w którym uprawiane są zboża,
kukurydza, rzepak i buraki cukrowe,
ale również prowadzą hodowlę bydła
mięsnego. Gospodarstwo osiąga bardzo wysoką wydajność. Jest aktywnym działaczem społecznym, radnym oraz członkiem zarządu gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od zawsze jest strażakiem i
członkiem Komisji Rewizyjnej OSP w
Czerniewicach. Jest bardzo aktywny
w pozyskiwaniu środków unijnych. Z
trudem wygospodarowany czas
wolny przeznacza dla rodziny i zainteresowania związane ze sportem.
Kamil Klejba
Agnieszka Świątkowska
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UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W SZCZYTNIE
W siedemdziesiątą siódmą rocznicę bitwy
miedzy wojskami polskimi a niemieckimi
pod Szczytnem w 1939 roku odbyła się uroczysta Msza Święta. Obecnych było kilkaset
osób, głównie mieszkańców Gminy Boniewo
i Gminy Choceń oraz delegacje z całego
powiatu włocławskiego.
Organizatorami uroczystości oprócz wymienionych gmin było Starostwo powiatowe we Włocławku, Wojskowa Komenda
Uzupełnień we Włocławku oraz parafie w
Choceniu i Boniewie. Po mszy w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowej
garnizonu Toruń złożono kwiaty pod pomnikiem w Szczytnie i na cmentarzu w Boniewie. Mszę Świętą celebrowali ksiądz
Mieczysław Łaszczyk – proboszcz parafii
Choceń, Ksiądz Mirosław Michalak – proboszcz parafii w Boniewie, ksiądz Kazimierz
Poręba Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej, ksiądz Krystian Michalak proboszcz parafii w Śmiłowicach oraz
ksiądz Robert Mac wikariusz w parafii Choceń. Całość prowadził mjr Stanisław Dykowski wraz z p. Arielem Malinowskim dyr.
CCKiB w Cho-ceniu. Wśród wielu wojskowych byli obec-ni m.in. płk Radosław Niecikowski – d-ca WKU Włocławek i płk Marek
Wawrzyniak – d-ca II pułku Inżynieryjnego
w Inow-rocławiu. Przy odgłosie werbli kompanii honorowej odczytano apel pamięci

SKIBICE – PO NOWEMU

wraz z tzw. apelem smoleńskim i oddano
salwę honorową. Na scenie zaprezentowała
się orkiestra wojskowa garnizonu Toruń,
oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Choceniu.
Warto wspomnieć, że w dniach 11-13 września 1939 roku pod Szczytnem i w okolicznych
wioskach 61 pułk piechoty wojska polskiego
odparł liczne ataki dwóch niemieckich pułków piechoty. Krwawa bitwa trwała trzy dni,
a okoliczne wzgórza przechodziły z rąk do
rąk. Bitwę wygrało Wojsko Polskie. Bitwa
pod Szczytnem to część bitwy nad Bzurą.
Było to krwawe starcie. Zginęło około 130
żołnierzy polskich i około 180 niemieckich.
Polscy polegli spoczywają w większości w
zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym
w Boniewie. Ostatni niemieccy zostali ekshumowani na cmentarz niemiecki w latach
dziewięćdziesiątych.
Organizatorzy dziękują za liczny udział
mieszkańców, za udział pocztów sztandarowych, za liczne kwiaty i wiązanki ze strony
delegacji zwłaszcza te od zwykłych mieszkańców, za słowa i wieńce przekazane przez
posłów i senatora – niestety tylko PIS. Szczególne podziękowania dla mjr Stanisława
Dykowskiego, człowieka, który bezinteresownie poświęcił wiele czasu i energii w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości.
Zapraszamy ponownie na 78 rocznicę bitwy

za rok. Tym razem główne uroczystości
odbędą się w Boniewie przy grobie poległych żołnierzy.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy Choceń
Marek Klimkiewicz
Wójt Gminy Boniewo
Kazimierz Kaca
Starosta Włocławski

Zmiany widać gołym okiem. Od wielu lat nic się na osiedlu w Skibicach nie zmieniało. Ale do czasu. Nowa p.
sołtys Magdalena Czolpińska, która przyprowadziła się do Skibic zaledwie parę lat temu potrafiła obudzić wiarę i
chęć do zmiany przez mieszkańców własnego otoczenia. Pani Magda jest skromnym człowiekiem i raczej trudno
ja przekonać, że to jej zasługa. Wierzy w swoich mieszkańców i jest przekonana, że to dopiero początek.
Wyremontowany i pogłębiony staw, zieleń, kwiaty i asfalt przed domami. A mają być ławeczki, dokończenie
asfaltu, plac zabaw, świetlica . Pomysłów wiele. Nierealne – nieprawda – znojąc Panią sołtys wiem, że to
nieodległa przyszłość. Mieszkańcom Skibic i p. Magdalenie gratuluję. Dobrze jest współpracować z ludźmi,
którzy sami sobie chcą pomóc Obiecuję, że ze strony gminy pomoc jest zapewniona.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

