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Spotkanie opłatkowe – 
zaproszenie dla mieszkańców

MARKET  
W  CZERNIEWICACH?

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia samorząd naszej gminy 
organizuje wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. Będzie mi szczególnie 
miło, jeśli zechcą Państwo przyjąć zaproszenie na spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się w niedzielę 22 grudnia o godz. 14.00. Tego dnia razem z emerytami, 
rencistami, kombatantami, radnymi i sołtysami, pracownikami samorządowymi, 
dyrektorami szkół, strażakami i przyjaciółmi gminy zaśpiewamy kolędy i podzie-
limy się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia. Wigilia odbędzie się na 
sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu. W klimat 
świąt wprowadzą nas uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Choceniu oraz chór gminny Mi Alegria. Dzieci z naszej gminy zaprezentują 
się także w tańcu nowoczesnym Break Dance. Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców gminy na to spotkanie. Wstęp wolny.

Roman Nowakowski
Wójt gminy

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

Państwa pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia 

życzą:

Wójt Gminy          Przewodniczący Rady Gminy      
Roman Nowakowski              Józef Dąbrowski

Sygnały o zbyt małej ofercie handlowej w Czerniewicach docierają do mnie coraz częściej. 
Zdecydowałem się zainteresować najbardziej popularne sieci marketów ewentualną 
inwestycją. Oczywiście to nie stanie się z dnia na dzień. Mam nadzieję, że któraś z sieci wy-
razi zainteresowanie i przy naszej deklaracji wsparcia organizacyjnego i proceduralnego uda 
się cel osiągnąć. Podkreślę, że nasze wsparcie nie dotyczy strony finansowej.

Uczciwie muszę przyznać, że spotkałem się też ze zdecydowanie negatywnymi opiniami, 
zwłaszcza ze strony części obecnie handlujących w Czerniewicach.

Na przykładzie chociażby Chocenia widać, że markety wprowadzają konkurencję na rynku 
a klienci są zadowoleni. Niestety dla obecnych sklepów będzie to wyzwanie by poprawić 
swoją ofertę jakościową i cenową. Myślę, że już i tak długo czekaliśmy.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Jednym zdaniem
1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami części ul. Włocławskiej (przy Dino), wobec 

głosów przeciwnych, nazwę ulicy pozostawiono bez zmian.
2. W Karcie Nauczyciela określono minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 

wychowawców (za wychowawstwo) w wysokości 300 zł. Na tej podstawie dokonano zmiany 
regulaminu wynagradzania nauczycieli w tym zakresie i ustalono dodatek w wysokości 300 zł.

3. Otrzymaliśmy 2 miejsca na ławników do Sądu Powszechnego wybieranych na kadencję 2020-
2023. Zgłoszenia wpłynęły od 2 osób – Pani Teresy Zielińskiej z Borzymia oraz Pani Danuty 
Żelskiej z Czerniewic. W związku z powyższym wymienione Panie zostały przez Radę Gminy 
Choceń wybrane na ławników.

4. Obecnemu dzierżawcy Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach zależy na stworzeniu nowoczesnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, który świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie i będącego 
konkurencją dla innych przychodni. W związku z powyższym wystąpił o sprzedaż obiektu. 
Odbyło się w tej sprawie zebranie z mieszkańcami w Czerniewicach, którzy ze zrozumieniem 
przyjęli taką informację. Następnie Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż Ośrodka Zdrowia 
(lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi). Rozstrzygnięcie przetargu na 
lokal użytkowy jest planowane na początku przyszłego roku.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

"Wielu wielkich artystów możemy spotkać 
na ulicy, w sklepie czy podczas niedzielnego 
spaceru. Jednak dziś wspominać będziemy 
tych, których nie ma z nami ciałem, ale są 
w naszej pamięci poprzez to co pozostawili 
i na co pracowali przez całe swoje życie - 
słowa, muzykę i wspomnienia, które się z nimi 
łączą..." Tymi słowami rozpoczął się kolejny za-
duszkowy koncert, który odbył się 23 listopada 
w CCKB.

Wspominaliśmy twórczość: Anny German, 
Andrzeja Zauchy, Kory Jackowskiej i Zbignie-
wa Wodeckiego.

Ten koncert to chwila refleksji nad ulotnością 
życia, chwilami radości i wspomnieniami 
wywołującymi uśmiech i wzruszenie.

Bogactwo aranżacji, świetne wokale, 
mnogość wykorzystanych instrumentów, 
wpadające w ucho melodie sprawiły, że był to przyjemny wieczór dla zebranej publiczności, 
która owacją na stojąco podziękowała muzykom za przekazywane z każdym dźwiękiem emocje.

Ariel Malinowski

Koncert „Ocalić od zapomnienia”

Ogłoszenie
Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni 10 arów położoną w miejscowości Borzymie nad 

jeziorem Borzymowskim. Media znajdują się w drodze przy działce. Kontakt: 691980171, Cena 
30.000,00 zł.

Sprzedam atrakcyjnie zlokalizowaną  działkę budowlaną położoną w Choceniu na 
skrzyżowaniu ulic Władysława Łokietka i Mieszka I o powierzchni 10 arów. Działka uzbrojona 
w prąd i kanalizację. Woda w drodze przy działce. Działka blisko centrum Chocenia, w miłej 
okolicy, blisko park, żłobek, sklepy, infrastruktura drogowa, zjazd z działki. Cena 60.000,00 zł   
Kontakt: 691980171

Myjnia samochodowa – szukamy inwestora
Miejscowość Czerniewice, wraz z okolicznymi wioskami to 2.500 mieszkańców. Aby umyć 

samochód trzeba pokonać 5 km. Z naszego rozeznania wynika, że klientów na nowej myjni 
samochodowej nie zabraknie.

Gmina dysponuje działką na sprzedaż lub dzierżawę w pełni uzbrojoną i doskonale położoną
– przeznaczoną właśnie na ten cel. Można też uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie 

działalności w kwocie 50 tys. zł lub na rozszerzenie działalności 100 tys. zł.
Działka ma powierzchnię 1000 m2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 

30 grudnia 2019 r w siedzibie Urzędu Gminy. Cena wywoławcza 29.500 zł. Wadium 10% ceny 
wywoławczej tj. 2950 zł. należy uiścić do 24 grudnia.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Wójtem Gminy lub p. Hanną Gołębiewską. Dane kontak-
towe na stronie internetowej gminy.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Można nabyć książkę o cukrowni 
Miłośników literatury zachęcamy do 

zapoznania się z II wydaniem książki 
o historii Chocenia „Cukrownia w Cho-
ceniu. Powstanie. Rozwój. Upadek”, 
której autorem jest Pan Arkadiusz 
Ciechalski.  Pan Arkadiusz Ciechal-
ski urodził się w Choceniu i z naszą 
miejscowością był związany przez 
kilkadziesiąt lat. W książce można 
znaleźć wiadomości z początku XX 
wieku, który jest szczególnym okre-
sem w dziejach Chocenia. Wówczas 
powstawał ten kształt miejscowości, 
jaki znamy dzisiaj.   

W wydaniu pomógł samorząd 
gminy Choceń. Książkę można 
zakupić w Urzędzie Gminy w Choce-
niu. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Program „Mój prąd”
Ministerstwo Energii we współpracy 
z Ministerstwem Środowiska przygotowało 
program dofinansowania instalacji fotowoltai-
cznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został 
ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera 
Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej 
konferencji z ministrami energii i środowiska – 
Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kow-
alczykiem.
Głównym celem programu jest zwiększenie 
produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaic-
znych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofi-
nansowanie obejmuje do 50% kosztów insta-
lacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem 
mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy 
zainstalowanej. Program skierowany jest do 
gospodarstw domowych.
Termin ogłoszenia naboru i początek przyj-
mowania wniosków planowany jest na przełom 
sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków 
będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NFOŚiGW.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia 
przygotowanego przez Rząd programu:
Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaic-
znej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrot-
nej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji 
fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
Koszty kwalifikowane – koszty zakupu 
i montażu instalacji fotowoltaicznej;
Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansow-
anie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fo-
towoltaicznej w ramach innego programu, nie 
może ubiegać się o ponowne wsparcie w ra-
mach programu „Mój Prąd”;
Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne 
z niezbędnym oprzyrządowaniem;
Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, 
która jest stroną umowy przyłączeniowej;
Wnioski o dofinansowanie składane będą 
z formie papierowej. Można je przesłać 

np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście 
w NFOŚiGW;
Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą 
poniesienia wydatku jest data opłacenia fak-
tury);
Projekt nie może zostać zakończony (in-
stalacja przyłączona przez OSD) przed 
ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi 
być zakończony na moment składania wni-
osku o dofinansowanie. To znaczy wnioski 
mogą być składane po zakupie i montażu 
instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej 
z dystrybutorem energii   i zainstalowaniu lic-
znika dwukierunkowego (co jest równoznac-
zne z zakończeniem inwestycji);
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansow-
anie, który po zatwierdzeniu staje się umową 
o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: 
fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód 
zapłaty faktury, dokument potwierdzający 
instalację licznika dwukierunkowego wraz 
z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy 
kompleksowej (wzór dokumentu zostanie 
opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na 
stronach NFOŚiGW);
Dofinansowanie może być udzielone jedynie 
na nowe urządzenia (wyprodukowane   nie 
wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już 
wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
Beneficjent zobowiązany jest do zgody na 
ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji 
w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansow-
ania;
Beneficjent zobowiązany jest do zgody na 
przetwarzania i opublikowanie swoich danych 
osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, 
moc instalacji);
Informacje o nowym programie  Mój 
Prąd  udzielają doradcy z Wydziału Projektu 
Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:  htt-
ps://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Najczęściej popełniane błędy: 
1. Data płatności ma znaczenie
Do najczęstszych błędów popełnianych 

przez osoby starające się o dotacje na 
fotowoltaikę z programu Mój Prąd jest zła data 
dokonania płatności. Zgodnie z zasadami pro-
gramu, płatność za inwestycję nie może być 
dokonana przed 23 lipca 2019 roku. To data, 
kiedy ogłoszono program Mój Prąd.

Co jeśli ktoś zapłacił przed 23 lipca zaliczkę, 
a całość płatności uregulował potem, już po 
zakończeniu inwestycji? Nadal może ubiegać 
się o dotację, ale koszty poniesione przed 23 
lipca nie będą zaliczone do kwalifikowanych - 
informuje na swojej stronie NFOŚiGW. Kwali-
fikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 
2019 roku (łącznie z tym dniem).

2. Umowa z OSD
Do najczęstszych błędów należy brak 

potwierdzenia przez Operatora Sieci Dystry-
bucyjnej (np. Tauron czy PGE) o przyłączeniu 
mikroinstalacji do sieci. Jak czytamy na stro-
nie NFOŚiGW, beneficjentem jest osoba fizy-
czna wytwarzająca energię elektryczną na 
własne potrzeby, która ma zawartą umowę 
kompleksową regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii elek-
trycznej wytworzonej z mikroinstalacji. To 
wymóg konieczny do ubiegania się o dotację. 
Przyłączenie do sieci jest dowodem na 
zakończenie inwestycji. Bez tego wniosek jest 
odrzucany.

3. RODO
Kolejny błąd jest banalny. To brak klauzuli 

informacyjnej dla wnioskodawców programu 
Mój Prąd - poinformował NFOŚiGW portal 
WysokieNapiecie.pl. Wniosek może zostać 
odrzucony ze względu na regulacje o ochro-
nie danych osobowych (RODO). W tym przy-
padku pomogło wprowadzenie możliwości 
składania wniosków on-line. Elektroniczny for-
mularz wymaga odhaczenia zgody na przet-

warzanie danych osobowych. Nadal jednak 
wysyłając wniosek pocztą lub składając go 
osobiście w siedzibie NFOŚiGW trzeba sam-
emu pamiętać o podpisaniu zgodny RODO.

4. Ponownie sprawdź datę
Na czwartym miejscu NFOŚiGW wymienił 

zaświadczenie od OSD o przyłączeniu mik-
roinstalacji do sieci z datą przed 23 lipca 
2019 r. Przyłączenie mikroinstalacji to inaczej 
data zakończenia inwestycji. Program Mój 
Prąd wyraźnie stanowi, że dofinansowaniu 
podlegają instalacje niezakończone przed 23 
lipca 2019 r.

Ważne, by samemu dokładnie sprawdzić, 
czy na załączniku do wniosku została wpisana 
przez pracownika OSD odpowiednia data.

5. Załączniki
Popularnym błędem jest brak załączników do 

wniosku. Przypominamy, że to zaświadczenie 
z OSD, oświadczenie RODO, kopia faktury, 
dowód zapłaty, może to być też oświadczenie 
o wykonaniu instalacji samemu. Do wniosku 
należy dołączyć kopię faktury za dostawę 
i montaż instalacji. Nie przewidziano innego 
dokumentu, zatem nie można załączyć umowy 
cywilno-prawnej.

6. Dowody zapłaty
Brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia 

o dokonanej zapłacie - to szósty najpopularnie-
jszy błąd, jaki wymienił NFOŚiGW. W sytu-
acji zakupu instalacji na kredyt i zapłaconej 
przez bank, można przedstawić potwierdzenie 
z banku, że faktura została zapłacona. Może 
to być oświadczenie wykonawcy, że jego fak-
tura jest zapłacona w całości lub kopia faktury 
z adnotacją „zapłacono przelewem”.

Oświadczenie o dokonanej zapłacie do-
tyczy przypadku gdy zapłata nie nastąpiła za 
pomocą przelewu z konta tylko gotówką. Wni-
oskodawca oświadcza,  że za fakturę nr …. 
z dnia … dokonał zapłaty gotówką.

Kamil Klejba

Nowy sprzęt dla strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 19 listopada br. strażacy ochotnicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu powiatu włocławskiego otrzymali niezbędny specjalistyczny sprzęt do niesienia pomocy 
ludziom i usuwania skutków zagrożeń.

Uroczyste jego przekazanie odbyło się w świetlicy miejskiej w Skórznie gm. Fabianki.
W uroczystościach uczestniczył między innymi: Starosta Włocławski, Naczelnik Wydziału 

Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz wój-
towie i burmistrzowie z powiatu włocławskiego. Druhowie otrzymali: umundurowania i ubrania 
specjalne.

Z terenu naszej gminy jednostki OSP Nakonowo Stare, Czerniewice, Śmiłowice i Choceń 
otrzymały łącznie 8 szt. ubrań specjalnych na kwotę 14 356,56 zł. Wkład własny Gminy stanowi 
15%, pozostała część tj. 85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

Zakupiony sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Nowoczesne Służby Ratownicze” –ze 
środków Funduszu Europejskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

Mariusz Bilęda

Porozumienie - Czyste Powietrze 
Od  lipca bieżącego roku na podstawie porozumienia zawartego  z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gmina Choceń  przyjmuje wnioski o dofi-
nansowanie w programie Czyste Powietrze. W myśl zawartego porozumienia część  wniosków  
składana jest  bezpośrednio w Urzędzie Gminy, gdzie odbywa się weryfikacja poprawności 
i kompletności. Dla mieszkańców gminy stanowi to duże ułatwienie i skrócenie czasu związanego 
z oczekiwaniem na wypłatę środków z dofinansowania.

Dotychczas oceniono 16 wniosków oraz udzielono pomocy przy wypełnieniu około 25 wni-
osków,  ponadto pracownicy Urzędu zajmują  się doradztwem, rozpatrywaniem korekt wniosków, 
a  niekiedy także  pomocą  przy rozliczaniu wniosków o płatność.  Pomimo dużych nakładów 
czasu i pracy, pomoc ta  jest pomocą bezpłatną, porozumienie nie przewiduje środków na wyna-
grodzenia dla  pracowników gmin, które zawarły porozumienie. 

Martyna Gorzkowska 

Samochód dla OSP Choceń
Przeprowadzony został przetarg na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu. Do dnia otwarcia ofert wpłynęła jedna oferta 
złożona przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o.  z Korwinowa. Dostawca 
zaproponował wykonane zamówienia za kwotę 799 869,00 zł brutto. Termin wykonania zamówie-
nia, zgodnie z podpisaną umową został zaplanowany na 20 grudnia 2019 r. Zakup samochodu 
będzie dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Toruniu, budżetu 
Gminy Choceń oraz ze środków własnych OSP Choceń.

Hanna Piastowska
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Drogownictwo w IV kwartale 2019 r.
1. Roboty nawierzchniowe bitumiczne na 

terenie Gminy Choceń
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Dro-

gowych Sp. z o.o. z nowej Wsi k/Włocławka 
zrealizowało prace związane z ułożeniem 
nawierzchni bitumicznych. W ramach zadania 
poszerzona została nawierzchnia w ciągu ul. 
Św. Antoniego w Czerniewicach, wykonane 
zostało połączenie drogi w Wichrowicach. 
Ponadto nowy dywanik asfaltowy otrzymała 
droga Nakonowo Stare - Poddębice (gr. 
gm.).  W wyniku przeprowadzonej kontroli 
realizacji robót przez przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu (protokół bez 
uwag) gmina otrzyma za zrealizowanie prac 
modernizacyjnych drogi w Nakonowie Starym 
dofinansowanie w wysokości 42 528,00 zł. 
Wykonano także poszerzenie jezdni i korektę 
skrzyżowania przy remizie OSP w Nakonowie 
Starym.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 
190733C, 190751C

Zadanie zrealizowane zostało w ramach 
"Program rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019". 
Dofinansowane zostało kwotą stanowiącą 
50% wartości zadania, tj. 704 226,00 zł. Prze-
budowane w Niemojewie dwie drogi otrzymały 
nowe nawierzchnie jak i chodniki, peron au-
tobusowy, oświetlenie przejść dla pieszych, 
znaki aktywne D-6, oznakowanie poziome 
i pionowe oraz odwodnienie. Zmodernizowano 
drogi o łącznej długości 1,992 km .

3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
na terenie gm. Choceń

Wykonawcą robót było Włocławskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z Nowej Wsi k/Włocławka, które zrealizowało 
roboty za kwotę 640.977,94 zł. Inwestycja 
obejmowała ul. Włocławską (od myjni samo-
chodowej), ul. Jarantowicką i ul. Spacerową 
w Choceniu. Ścieżka łączy się z chodnikiem 
w ciągu drogi powiatowej Włocławek-Choceń. 
Utworzony został bezpieczny ciąg drogowy 
dla pieszych i rowerzystów. Łączna długość 
ścieżki to 1,615 km. Wartość dofinansowania 
wyniosło 459 662,17 zł.

4. Place, parkingi, chodniki 2019
Trwają prace na chodniku w Borzymowicach, 

w ciągu drogi pow. Szczytno-Kłobia. Stanowią 

one kontynuację robót z poprzedniego roku. 
Materiały na powyższe zadanie zabezpieczył 
Powiatowy Zarząd Dróg. Utwardzono teren 
kostką brukową przy posterunku policji 
w Choceniu, od strony sklepu „Dubielak”. 
Wykonano nowe nawierzchnie przy krzyżach 
przydrożnych, miejscach pamięci w Wilkow-
icach, Jarantowicach i Księżej Kępce. 

W ramach tego zadania do wykonania 
pozostał nam jeszcze chodnik w Czernie-
wicach.

5. Podbudowy 2019
Wykonane zostały dolne warstwy podbu-

dowy na drogach w miejscowościach: Choceń 
- ul. Parkowa, ul. Włocławska, Wichrowice, Na-
konowo Stare o łącznej długości 1,150 km .

6. Inwestycje 2019/2020
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

– nabór 1/2019/FDS nasz wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. Przebudowa dróg ul. 
Wiązowa, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz prze-
budowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C 
i drogi pow. nr 2909C w miejscowości Choceń 
uzyskał akceptację wojewódzkiej komisji wery-
fikacyjnej . Podpisaliśmy umowę z Wojewodą 
Kujawsko-Pomorskim na realizację tego zada-
nia, w wyniku której zostanie ono dofinanso-
wanie w kwocie: 1 262 850, 00 zł, co stanowi 
69% ogólnej wartości inwestycji. Zadanie prze-
widziane do wykonania na lata 2019/2020. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wykonawcą robót zostało 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogow-
ych Sp. z o.o. z Nowej Wsi. Planowany ter-
min oddania dróg do użytku to 31.07.2020 r. 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu pełnej 
konstrukcji drogi, odwodnienia - w tym kole-
ktora deszczowego, chodników, oświetlenia, 
przejść dla pieszych, oznakowania pionowego 
i poziomego. 

Z kolei na sierpniowy nabór 2/2019/FDS wni-
osków o dofinansowanie dróg na podstawie 
ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych 
gmina wystąpiła z wnioskiem na zadanie pn. 
Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. 
Wrzosowej i Bukowej w Choceniu. Czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu. Wnioskowany 
termin realizacji to 2020/2021. 

7. Remonter drogowy - Patcher – nie 
do końca udały nam się testy dotyczące 

napraw nawierzchni emulsją i grysami. 
Mieliśmy problemy z wydatkiem, dozow-
aniem emulsji. Przyczyną była uszkodzona 
pompa zębata tłocząca emulsję. Do tego 
czasu usunięte zostały ubytki i spękania na 
drodze Krukowo-Olganowo, Choceń – ul. 
Paderewskiego, częściowo Wilkowice-Cz-
erniewice i Siewiersk.

8. Akcja zima 2019/2020
W tym sezonie gmina przyjęła w zimowe 

utrzymanie część sieci dróg powiatowych, 
przyporządkowane zostały do rejonów jak 
poniżej. 

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

Pług dwustronny
Obejmuje sołectwa : Niemojewo, Borzy-

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

Obszar B- Wywóz Śmieci i Odpadów, Mech-
anizacja Rolna Wilkowice 104 – tel. 603  709 
204

Pług dwustronny, pług jednostronny, pługo-
piaskarka

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

Drogi powiatowe: Czerniewice-Gołaszewo 
(do wiaduktu z Woli Nakonowskiej), Śmiłowice 
- Wilkowiczki, Wilkowice-Pustki Choceńskie.

Obszar C- Firma Usługowa, Jarantowice 1 
tel.661 317 344, Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe, Krukowo 2 tel. 691 792 755 

Pługi dwustronne – 2 szt., piaskarka
Obejmuje sołectwa: Jarantowice (zachodnia 

część od drogi powiatowej Choceń – W-ek), 
Śmiłowice (również zachodnia część od drogi 
pow. Choceń- W-ek w tym Huby), Olganowo 

- całe, Szatki-całe, Krukowo, Siewiersk w tym 
droga do pałacu, Borzymowice w tym droga 
na Ługowiska, Zapust i działki. 

Zwalczanie gołoledzi – dr. pow. Wilkowiczki-
Lutobórz-Bodzanówek-Janowo

Obszar D – PHU „Jędrzej” Tel. 739 073 939
Pługi jednostronne – 2 szt., piaskarko-solar-

ka – 1 szt.
Kuźnice w tym droga na Poddębice, Wola 

Nakonowska, w tym droga do serwisówki, 
Stefanowo (lewa, prawa strona autostrady), 
Gajówka, Grabówka, Nakonowo Stare – w tym 
droga przez wieś, miejscowość Łopatki, w tym 
przejazd przez autostradę, Skibice, z pow-
rotem droga do Szatek (powiatówki), Wichro-
wice I i II. Zwalczanie gołoledzi na tym ob-
szarze. Drogi powiatowe: Szatki- Kowal (do gr. 
gm.), Czerniewice - Gołaszewo (od wiaduktu 
w Woli Nakonowskiej).

Obszar E – Gmina Choceń 54/284 66 93, 
wspomagany przez Choceńską Socjalną 
Spółdzielnie Budowlaną

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

Obejmuje sołectwa: Choceń, Jarantowice 
(poza tym z obszaru C) w tym droga do jeziora 
Borzymowskiego, Janowo - od parku w Cho-
ceniu, Zakrzewek, Wilkowiczki, Szczutkowo 
(bez drogi nad lasem), Ząbin. Koordynacja 
wszystkich prac w okresie zimy.

Możliwe są zmiany powyższych ustaleń, ob-
szarów działania dla poszczególnych Wykon-
awców wynikających ze zmian pogodowych, 
utrudnień, przerw w ruchu na poszczególnych 
odcinkach dróg jak i awarii sprzętu. 

Gmina nie odśnieża następujących dróg 
powiatowych: nr 2909C Włocławek-Choceń, 
nr 2923C Szczytno-Kłobia, nr 2925C Czernie-
wiczki - Grabkowo, nr 2931C Izbica Kujaw-
ska – Boniewo-Borzymie i drogi wojewódzkiej 
Szczerkowo-Kowal. (kontakt drogi powiatowe 
– tel. 54/2846487, drogi wojewódzkie – tel. 
54/2312595, 54/2312850).

Koordynatorem robót jest kierownik referatu 
drogowo-budowlanego – Krzysztof Wojtalik  
tel. 606 138 904.

Krzysztof Wojtalik

Pomysł na biznes?
Gmina posiada w Szczutkowie 1,60 ha gruntów, z czego 1,50 ha to woda. Działka położona 

jest przy drodze asfaltowej Szczutkowo – Lutobórz tuż przy „Kwitnącym osiedlu”. Internetowe 
zdjęcie nieruchomości poniżej. Działka oznaczona numerem 231. 

Sądzimy iż jest to znakomite miejsce na działalność gospodarczą typu rekreacja, wędkarstwo 
itp. Nieruchomość będzie niebawem wystawiona do przetargu na dzierżawę długoterminową – 
10 lat lub więcej. Cenę wywoławczą rocznej dzierżawy ustalimy w oparciu o wycenę rzeczoznaw-
ców. Dziś można powiedzieć, że marzy się nam około 3- 5 tys. zł rocznie, Przetarg styczeń – luty 
2020 r. Prosimy obserwować naszą stronę internetową. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy

Orszak Trzech Króli w Choceniu
6 stycznia 2020 roku w Choceniu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Choceńskie Centrum Kul-

tury – Biblioteka, Parafia Św. Idziego w Choceniu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału.

Mija 5 lat od pierwszego orszaku. W tym roku również mieszkańcy Chocenia wspólnie z 800 in-
nymi miejscowościami  mogą czynnie wziąć udział w największych jasełkach na świecie.  Każdy 
uczestnik otrzyma orszakową koronę.

Obchody Święta Trzech Króli rozpocznie msza święta w kościele w Choceniu, która odbędzie 
się  o godz. 11.30. Po mszy uroczysty korowód przemaszeruje ulicami Chocenia do Centrum 
Kultury na wspólne kolędowanie.  

Już dziś zachęcamy do przygotowania własnego stroju, aby w sposób czynny wziąć udział  
w korowodzie. Jest to inicjatywa działania wspólnoty lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, 
nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze - zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie. 
Najmłodszych zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.

Szczegóły konkursów na stronie www.cck.chocen.pl
W dniu orszaku odbędzie się również zbiórka publiczna na cele związane z organizacją 

przedsięwzięcia.  
Ariel Malinowski
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Bakterie z grupy coli na Stacji 
Uzdatniania Wody w Choceniu 

W dniu 08.11.2019 r. ze wszystkich punktów wskazanych przez harmonogram poboru wody 
z Gminy Choceń pobrano 12 próbek wody w celu jej zbadania. Niestety w dniu 11.11.2019 
r. otrzymaliśmy informację, że na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu oraz w punkcie OAZA 
Ługowiska stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższym Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia z SUW Choceń. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Choceniu niezwłocznie przystąpili do prac mających na celu 
przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrow-
ia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pragniemy podkreślić, że 
w pozostałych badanych punktach (Przychodnia Promed w Choceniu, GARSAD, Szkoły w Wilko-
wicach, Śmiłowicach, Choceniu, Przedszkole Miś, DPS Wilkowiczki, Stacja Uzdatniania Wody 
w Śmiłowicach w wodzie surowej i uzdatnionej nie stwierdzono obecności  bakterii z grupy coli.

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku 
w dniu 11.11.2019 r. zaprzestano podawania wody z SUW CHOCEŃ. Do wszystkich miejscowości 
na terenie gminy dostarczana była woda z SUW Śmiłowice. Na Stacji w Choceniu przeprow-
adzono działania naprawcze mające na celu eliminację stwierdzonej obecności bakterii coli 
polegające na:

Płukaniu filtrów SUW w Choceniu
Płukaniu sieci wodociągowej wodą z SUW Śmiłowice
Dezynfekcji SUW w Choceniu środkami czystości
Zabiegach higienizacyjnych na SUW Choceń oraz na ujęciach wody
W dniu 25.11.2019 r. Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych prób-

kach wody nie stwierdza się obecności bakterii z grupy coli. Po otrzymaniu zgody Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w najbliższych dniach ponownie została 
podana woda z SUW Choceń.

 Nigdy wcześniej nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli na obiektach gminnych. Tak 
naprawdę nie ma pewności skąd pojawiły się bakterie, ostatni incydent wynikał prawdopodobnie 
z wymiany pompy po naprawie na jednym z ujęć w Choceniu. Chociaż mogły mieć również na 
to wpływ spadki ciśnienia wody spowodowane dużym poborem i związanym z tym obniżeniem 
się poziomu lustra wody na ujęciu. Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja nie powtórzyła się, 
niestety zjawiska takie mają również miejsce z przyczyn niezależnych od ludzi, takich jak np. 
awarie urządzeń czy ich nadmierna eksploatacja.

Dawid Dalmann

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła cenę wody 

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

sie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji pub-
licznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp.

Woda dla drugiej grupy będzie nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu 
sprzedaży wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone.

W związku z powyższym ceny wody na okres najbliższych trzech lat będą wyglądały 
następująco:  

Wyszczególnienie

Ceny

J.m.

w okresie od 1 
do 12 m-ca

obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 13 
do 24 m-ca

obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 25 
do 36 m-ca

obowiązywania 
nowej taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto

Grupa taryfowa 1 2,35 2,54 2,36 2,55 2,38 2,57 zł/m3

Grupa taryfowa 2 2,41 2,60 2,43 2,62 2,44 2,64 zł/m3

Natomiast cena ścieków nie została zróżnicowana i będzie kształtowała się na następującym 
poziomie dla wszystkich mieszkańców.

Ceny

J.m.

w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania 

nowej taryfy

w okresie od 13 
do 24 m-ca

obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 25 
do 36 m-ca

obowiązywania 
nowej taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto

5,32 5,75 5,32 5,75 5,33 5,76 zł/m3

Nowa cena obowiązuje od 25 listopada 2019 r. Woda zdrożeje w pierwszym roku od 9 do 15 gr 
w zależności od grupy taryfowej. Niestety ścieki, których  oczyszczanie jest coraz bardziej kosz-
towne zdrożeją o 1,35 zł. Pierwsze faktury wystawione po 25.11.2019 r. będą naliczane proporc-
jonalnie do czasu obowiązywania starej stawki. Podwyżki wynikają głównie ze wzrostu kosztów, 
głównie cen prądu, ale także i  bieżące obsługi, konserwacji i napraw. Rosnące ceny towarów, 
usług i wynagrodzenia wpływają na wzrost ceny wody i ścieków. Warto zaznaczyć, że od 2019 
r. podrożała dla samorządów energia elektryczna. Koszty energii dla urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych wzrosły o ponad 100.000,00 zł.

Podziękowanie
Mieszkańcy miejscowości Księża Kępka pragną podziękować Panu Wójtowi Romanowi 

Nowakowskiemu oraz pracownikom Krzysztofowi Wojtalikowi i Mariuszowi Bilędzie za pomoc 
przy odnowieniu figurki przydrożnej w naszej miejscowości. Jednocześnie dziękujemy Panu 
Łukaszowi Świątkowskiemu za nieodpłatne przekazanie drzew ozdobnych na upiększenie ter-
enu. 

Podsumowanie działalności Gminnej 
Spółki Wodnej Choceń w 2019

Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności w mijającym roku kalendarzow-
ym przeprowadziła szereg konserwacji i remontów urządzeń melioracji szczegółowej na terenie 
Gminy Choceń. 

W ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano dwa zadania: W ramach I tran-
szy dotacji otrzymaliśmy 2.900,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego 
w miejscowości Ząbin poprzez usunięcie zakrzaczenia oraz odmulenie i oczyszczenie dna rowu. 
Drugą transzę dotacji od Wojewody w wysokości 37.500,00 zł przeznaczono na wykaszanie 
rowów melioracyjnych w Lutoborzu, Śmiłowicach, Wichrowicach, Skibicach i w Choceniu oraz 
na konserwację rowu melioracyjnego w Borzymowicach. Łączna długość urządzeń poddanych 
konserwacji to blisko 5 km sieci. Wykonawcą prac była Choceńska Socjalna Spółdzielnia Bu-
dowlana. W ramach zadań własnych Spółka przeprowadziła: konserwację rowów meliora-
cyjnych w Śmiłowicach, Ząbinie, Bodzanowie, Janowie, Niemojewie, Choceniu i Wilkowiczkach. 
Łączna długość urządzeń melioracyjnych, które poddano konserwacji wynosi około 4000 mb. 
Gminna Spółka Wodna Choceń zajmowała się także bieżącą konserwacją urządzeń meliora-
cyjnych tj.: usunięto kilkanaście awarii melioracyjnych, polegających na udrożnieniu, wymianie 
lub częściowo na zmeliorowaniu użytków rolnych m.in. w Niemojewie, Borzymiu, Lutoborzu czy 
Czerniewicach. Wymieniono ponadto 7 przepustów oraz naprawiono lub wyremontowano 5 
studni melioracyjnych. Zakres zadań zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych 
obejmował usuwanie awarii melioracyjnych oraz wykaszanie i czyszczenie rowów.

Składki członkowskie na dzień 30.11.2019 r. wyniosły 53.749,00, dotacja z Gminy Choceń – 
25.000,00 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 40.400,00, dotacja z Urzędu Pracy we Włocławku 
na wynagrodzenia dla pracowników 15.920,58. Wydatki ogółem na wynagrodzenia, usługi, ubez-
pieczenia i zakupy wyniosły 108.645,68 zł.  

Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące potrzeby wykonania prac melioracyjnych na działkach rol-
nych. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w mijającym roku oraz 
przyczynili się do usprawnienia działalności Gminnej Spółki Wodnej Choceń.

Lokale mieszkalne w Skibicach na sprzedaż!!!
Gmina Choceń przygotowuje do sprzedaży kolejne lokale mieszkalne będące w gminnym 

zasobie mieszkaniowym. Lokale położone są w Skibicach i zostaną sprzedane na rzecz najem-
ców z bonifikatą określoną w Uchwale Rady Gminy  z dnia 14 września 2017 r. Nr XIX/145/2017. 

Hanna Gołębiewska

Zbiórka folii rolniczej 
z terenu Gminy Choceń

Zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Choceń mogą dostarczać na teren PSZOK w Niemo-
jewie  odpady rolnicze: typu folia, bigbagi, worki foliowe po nawozach, folia do okrywania upraw, 
sznurki w terminie do 17 grudnia 2019 r. Po tym czasie odpady zostaną przekazane do recyklin-
gu. Kontakt w sprawie dostarczenia odpadów do PSZOK: tel. 693450296 w godzinach 8-15.

Nauka gry na instrumentach 
dętych w Centrum Kultury!

Naukę można rozpocząć bez przygotowania, czyli każdy, kto pragnie uczyć się gry na instru-
mencie dętym może przyjść i rozpocząć edukację muzyczną. Nauka gry odbywa się pod oki-
em profesjonalnego nauczyciela, kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmiłowic Pana 
Michała Bagińskiego. Są to zajęcia indywidualne. Nauka gry otwiera szeroki wachlarz możliwości 
- udział w koncertach, wyjazdy na przeglądy i festiwale. Zapraszamy! Info: 54 444 72 81 lub 
609 167 304

Dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka
Ariel Malinowski
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Fotowoltaika II – czas na realizację
Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie 

projektu pn. „OZE w Gminie Choceń - mik-
roinstalacje”. Wniosek pozytywnie przeszedł 
ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję 
Oceny Projektów i otrzymał pozytywną 
decyzję Zarządu Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego w kwestii dofinansowania pro-
jektu. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg 
i wyłonimy wykonawcę robót. Mamy nadzieję, 
że uda nam się pozyskać dobrego i solidnego 
wykonawcę, który zaoferuje korzystną cenę 
oraz dobrej jakości panele fotowoltaiczne ze 
wszystkimi jego elementami. Aktualny termin 
realizacji inwestycji to wiosna 2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwest-
ycji w 30 mikroinstalacjach fotowoltaicznych. 

Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną 
zredukowane koszty eksploatacji energii ele-
ktrycznej, a w konsekwencji wpłynie to na 
redukcję CO₂ do atmosfery. Dzięki tej inwestycji 
Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania 
w zakresie mikroinstalcji OZE i działań pro-
sumenckich (produkuje i konsumuje w ramach 
jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. nisk-
iej emisji. Projekt uzyskał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność en-
ergetyczna i gospodarka niskoemisyjna w re-
gionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania 
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje.

Agnieszka Świątkowska 
Kamil Klejba

Zgoda na sprzedaż byłej kolejki!!!
Rada Gminy w Choceniu w dniu 24 września  br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących część terenu po byłej kolejce. Decyzją 
podziałową Wójt Gminy Choceń wydzielił z istniejącej kolejki dwie działki na powiększenie 
sąsiednich nieruchomości. Wydzielone działki ze względu na swoje parametry tj. niewielką 
powierzchnię oraz wąski pas gruntu nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych, 
a jedynie mogą być przeznaczone na poprawę zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. 
W związku z tym, że wydzielone działki położone są wzdłuż istniejącej drogi gminnej i stanowią 
wąskie pasmo, które obecnie nie jest wykorzystywane przez Gminę podjęto decyzję o przeznac-
zeniu ich na sprzedaż celem zagospodarowanie ich przez właścicieli przyległych nieruchomości 
(rehabilitacja oraz działalność gospodarcza)

Hanna Gołębiewska

Nowe plany zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Choceń

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu należy do zadań własnych Gminy 
wyrażonych w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi akt 
prawa miejscowego. Procedurę sporządzenia zmiany planu rozpoczyna uchwała Rady Gminy 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Przed podjęciem uchwały Wójt Gminy wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia 
do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium. Podczas ostatnich sesji Rady Gminy radni podjęli uchwały w sprawie:

- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń gmina Choceń- zmiana 
dotyczy wprowadzenia dodatkowego zapisu planu pod obiekty i instalacje przeznaczone do 
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Powyższa zmiana niezbędna jest na realizację 
inwestycji MO-BRUK S.A pn: „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów w m. Choceń”.

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Choceń - 
przeznaczenie terenu – MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, gmina Choceń- przeznaczenie terenu - MN/U- teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

Mariusz Bilęda

Morsy
03 listopada 2019 r. Choceński Klub Morsów 

wraz z Morsami z Lubrańca rozpoczął kolejny 
sezon. Ach co to były za emocje! Aura pogo-
dowa może trochę za ciepła jak dla "zimnolub-
nych" ale były to miłe warunki dla kąpiących 
się pierwszy raz. Wielkie podziękowania 
dla Urzędu Gminy w Choceniu za pomoc 
finansową przy reklamowaniu wydarzenia oraz 
dla Agnieszki Wilczyńskiej za poprowadzenie 
fachowej rozgrzewki - chyba jeszcze nigdy nie 
było tak gorąco!

W planach na ten sezon mamy dalsze prop-
agowanie zdrowego i aktywnego spędzania 
czasu, integrację z morsami z okolicznych 
klubów poprzez gościnne kąpiele oraz wyjazd 
na ogólnopolski zlot morsów nad Bałtykiem. 

Zamówiliśmy dla siebie również klubowe bluzy 
i czapki aby być jeszcze bardziej widocznymi 
wśród innych klubów.

Naszych morsów z każdą kąpielą przy-
bywa i co niedzielę biorą w nich udział osoby 
w każdym wieku. Najmłodsza kąpiąca się 
z nami dziewczynka ma 9 lat a najstarszy 
mors 60lat - można śmiało stwierdzić, że 
wiek nie jest żadnym przeciwwskazaniem :) 
Zachęcamy wszystkich, którzy się jeszcze 
wahają - spróbujcie bo nie wiecie co tracicie. 

Przypominamy, że kąpiemy się w każdą 
niedzielę o godzinie 10:00 nad jeziorem Bor-
zymowskim.

Oferujemy początkującym morsom wspar-
cie, towarzystwo oraz miłą atmosferę!

Dożynki Prezydenckie w Spale 2019
W dniach 14-15 września 2019 r., odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale, z ich okazji na sta-

dionie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich stanęło Miasteczko Regionów, w którym prezentowały 
się wszystkie województwa oraz partnerzy dożynek. Również w centrum Spały stanęły stoiska 
twórców ludowych, producentów żywności, sponsorów oraz kół gospodyń wiejskich. Wojewódz-
two Kujawski-Pomorskie reprezentowało między innymi małżeństwo z gminy Choceń Anna i Jan 
Wójkiewicz ze Szczutkowa.

Pan Jan Wójkiewicz zachwycał wszystkich obecnych na dożynkach różnorodnymi rzeźbami, 
natomiast jego żona prezentowała dzieła szydełkowe i koronkarskie.

Oficjalne obchody święta plonów rozpoczęły się w niedzielę 15 września od mszy świętej w in-
tencji rolników w kaplicy polowej Armii Krajowej, w której udział wzięła para prezydencka Andrzej 
Duda i Agata Kornhanuser-Duda. Uczestniczyli w niej również m.in. minister rolnictwa Jan Kr-
zysztof Ardanowski. W trakcie obchodów para prezydencka zamieniła kilka słów z każdym z wys-
tawców. Około godziny 18:00 spotkała się również z Państwem Wójkiewicz, poruszono sprawy 
związane ze specyfikacją terenów gminnych, rozwojem Gminy Choceń, wydarzeniami kulturowy-
mi oraz osiągnięciami jednostek gminny i jej mieszkańców. Pierwsza dama żywo zainteresowała 
się sprawami szkół na terenie gminy Choceń, ich funkcjonowaniem, a także możliwościami ro-
zwoju, poruszyła również kwestię instytucji kulturalnych. Rozmówcy wywarli tak miłe wrażenie, że 
pierwsza dama obiecała odwiedzić małżeństwo Wójkiewiczów podczas jednej z wizyt na terenie 
województwa.

Na zakończenie spotkania lokalny rzeźbiarz wręczył Prezydentowi Andrzejowi Dudzie rzeźbę 
„ Anioł” , która miała symbolizować objęcie przychylnym patronatem wszystkich mieszkańców 
Gminy Choceń.

Po raz kolejny do Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka  trafiły nowości wydawnicze , 
które zostały zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W związku z tym zapraszamy wszyst-
kich starszych jak i tych najmłodszych 
po nowości książkowe. Otrzymana do-
tacja 4374 tysięcy zł. na zakup nowości 
czytelniczych , pozwoliła nam uzupełnić 
księgozbiór o najnowsze pozycje. 
Zapraszamy do wypożyczania, a także 
do odwiedzania katalogu online na 
naszej stronie www.cck.chocen.pl 

Ewa Wysińska  

Nowe książki dzięki Bibliotece Narodowej
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STOWARZYSZENIE                                                                                                                  
LOKALNA  GRUPA   DZIAŁANIA                                                                            
DORZECZA   ZGŁOWIĄCZKI    (LGD)                                                                                                          

LGD zmieniło lokalizację.
W listopadzie biuro LGD zostało przenie-

sione do budynku Urzędu Gminy w Choce-
niu – biuro mieści się na II piętrzę obok sali 
posiedzeń Rady Gminy.

Wsparcie dla przedsiębiorców.
Szukasz wsparcia finansowego na 

własny biznes,  a może chcesz rozwinąć już 
prowadzoną działalność gospodarczą przyjdź 
do LGD.  Ze wsparcia finansowego mogą 
skorzystać zarówno już istniejące firmy jak i os-
oby, które dopiero będą zakładać działalność 
gospodarczą. Pomoc jest udzielana tylko 
mieszkańcom powiatu włocławskiego (w tym 
mieszkańcom gminy Choceń) lub firmom 
z tego obszaru.

Właśnie został ogłoszony konkurs na  ws-
parcie dla istniejących przedsiębiorców- ro-
zwijanie działalności gospodarczej,  wnioski 
do LGD można składać od 9 grudnia do 3 
stycznia 2020r.

Rozwijanie działalności gospodarczej – 
to konkurs skierowany do już istniejących 
przedsiębiorców, którzy w okresie 3 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 
do LGD wykonywali łącznie, co najmniej 
przez 365 dni działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, oraz nadal 
wykonują tę działalność. Warunkiem otrzyma-
nia pomocy jest m.in. utrzymanie istniejących 
miejsc pracy i stworzenie, co najmniej jednego 
nowego, a osoba, dla której zostanie utwor-
zone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę. Dodatkowo nowe miejsce 
pracy musi być powiązane z zakresem rozwi-
janej działalności gospodarczej.

Zwiększony stan zatrudnienia trzeba 
utrzymać przez okres, co najmniej trzech lat. 
Pomoc jest przyznawana w wysokości 70% 
kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej jak 
100 000,00 zł. Dofinansowanie może być 
przeznaczone m.in. na zakup nowych maszyn 
czy urządzeń. Wiele przedsiębiorstw z nasze-
go obszaru skorzystało już ze wsparcia LGD. 
Środki pozyskane z LGD zostały przeznac-
zone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego, maszyny do czyszczenia ziół, 
specjalistyczne maszyny do obróbki drewna, 
wyposażenie obiektu hotelarskiego, sprzęt do 
świadczenia usług księgowych czy budow-

lanych.
 Osoby, które dopiero planują otworzyć 

własną działalność gospodarczą mogą 
skorzystać z premii na podejmowanie 
dzielności gospodarczej – to konkurs ski-
erowany do osób, które w okresie 2 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy do LGD nie wykonywały 
działalności gospodarczej. Premia jest pr-
zyznawana w stałej wysokości 50 000,00 
zł. Z pomocy tej wyłączone są jednak oso-
by ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy 
i w pełnym zakresie (wyłącznie to nie dotyczy 
jednak podejmowania działalności gosp-
odarczej sklasyfikowanej, jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napo-
jów). Działalność gospodarcza otworzona 
w ramach tego działania musi być prowad-
zona, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej.  Konkurs już w I kwartale 
2020r.

LGD jeszcze w tym roku ogłosi 
nową metodę wsparcia tzw. granty dla 
przedsiębiorców. W tym przypadku pomoc 
dotyczy tylko kilku zakresów m.in. rozbu-
dowy przedsiębiorstwa, rozszerzenia zakresu 
działania przedsiębiorstwa, zmiana sposobu 
świadczenia usług. Pomoc na grant jest pr-
zyznawana w stałej wysokości i jest to 50 
000,00zł. co stanowi 85% wszystkich kosztów 
kwalifikowalnych. W ramach grantów nie wspi-
eramy rozbudowy przedsiębiorstwa w zakre-
sie prac budowlanych.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej 
o zasadach przyznawania dofinansowania, 
kryteriach wyboru operacji, działalność 
LGD, szkoleniach organizowanych dla osó 
chcących złożyć wnioski do LGD, zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.kujawiaki.pl jak również zapraszamy do 
biura LGD w Choceniu. Pracownicy udzielą 
bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą 
informacji o konkursach ogłaszanych przez 
LGD.

Aneta Hoffman
Dyrektor biura LGD

Biuro
Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki     

mieści się w Choceniu, 
ul. Sikorskiego 12

nr tel. 54 284 66 69

Harmonogram odbioru odpadów 
w I półroczu 2020 r.

Poniżej harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2020 r.  Harmonogram obejmuje tylko 
pół roku ponieważ umowa z firmą odbierającą odpady wygasa w czerwcu 2020 r. W drugim 
kwartale zostanie ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy 
Choceń. Niestety obserwując co dzieje się w ostatnim czasie ze stawkami cen za odpady, trud-
no na chwilę obecną przewidzieć ile będziemy płacić od lipca 2020 r.  Wzrasta głównie koszt 
zagospodarowania odpadów na instalacjach do ich utylizacji. Na pewno zaczekamy na wynik 
przetargu bo od niego uzależniona będzie wysokość stawki oraz ulgi za kompostowanie od-
padów komunalnych. W celu zmniejszenia kosztów nie będziemy prawdopodobnie odbierać 
opon od pojazdów innych niż osobowe. Ograniczony do niewielkich ilości zostanie odbiór papy 
i styropianu ponieważ utylizacja tych odpadów jest najbardziej kosztowna. Niektórzy wcale nie 
przekazują tego typu odpadów, więc niemożliwe jest, aby to wszyscy mieszkańcy odczuwali 
skutki finansowe ich zagospodarowania. Styropian oraz papę w dużych ilościach trzeba będzie 
utylizować na własny koszt.

UWAGA OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU: NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO 
DO OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
89 9557 0006 2004 0011 8239 0038

Kolejny przetarg na sprzedaż 
boksów gospodarczych !!!

Gmina Choceń posiada w swojej ofercie do sprzedaży nieruchomości stanowiące boksy 
gospodarcze położone w miejscowości Choceń. Obecnie zostanie ogłoszony drugi przetarg 
w którym cena wywoławcza zostanie obniżona do 50% wartości nieruchomości. Wszystkich 
chętnych użytkujących obecnie boksy gospodarcze zapraszamy do skorzystania z oferty jaką 
daje drugi przetarg. Po drugim przetargu wszystkie osoby, które nie wykupią boksów gospodarc-
zych zostaną obciążone czynszem dzierżawnym.

Osoby zainteresowane zakupem boksów mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy. 
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, 
lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

Hanna Gołębiewska

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
21 18 17 21 26 24

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
22 19 18 22 27 25

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
2  i 13 5 i 19 5 i 18 1 i 22 6 3

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
 3 i 14 7 i 18 6 i 17 2 i 21 7 4

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
16 25 25 29 13 17

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
2 5 4 1 6 3

Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Choceń

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Krukowo, Jarantowice,  Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo
Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice,  Wichrowice, Skibice

Choceń 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2020
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,                                                

iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. Wiecej informacji pod nr 
tel. 54 284-41-79. 

 Czerniewice, Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare, 
Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo
 Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 
Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin

ODBIÓR POPIOŁU

Pozostałe miejscowości

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Czerniewice, Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska,  Grabówka, Gajówka, Nakonowo Stare, 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
3 6 5 2 7 4

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
9 7 6 3 8 5

MARZEC
27

 Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych 
, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon na terenie Gminy CHOCEŃ po 

wcześniejszym zapisaniu się pod nr tel.54 284-41-79.

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

odpady ze szkła - worek zielony
opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski
odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
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„Czas przemija i tylko wspomnienia  wciąż pozostają żywe”
18 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu obchodziła 

niecodzienny Jubileusz – 90 lecie szkoły w obecnej lokalizacji.
Uroczystość tę świętowaliśmy w gronie licznie przybyłych gości , emerytowanych nauczycieli   

i pracowników oraz absolwentów szkoły.
Nasi uczniowie w programie artystycznym przybliżyli historię szkoły, co stało się przyczynkiem 

do wspomnień i powrotem do minionych lat dla osób związanych ze szkołą. Dla przybyłych gości 
zaś było garścią informacji o tym, co działo się w naszej podstawówce.

Z tej okazji została także wydana monografia szkoły pt. „90 lat tradycji. Z dziejów Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu”, którą otrzymali goście i absolwenci.

Na pamiątkę tego wydarzenia  ufundowana przez nauczycieli tablica pamiątkowa została um-
ieszczona na budynku szkoły.

Natomiast przybyli na uroczystość absolwenci założyli Klub Absolwenta, który zaczął działać 
od razu i dzisiaj ma już pokaźną bazę informacji na temat naszej placówki.

Wzruszeń i wspomnień było wiele, a następne przed nami.
Za dziesięć lat spotkamy się na Jubileuszu 100 lecia szkoły.

Dyrektor Szkoły – Anna Pawłowska

JUBILEUSZ CHOCEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

W październiku 2019 odbywały się 
rozgrywki chłopców w piłce ręcznej . 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choceniu po meczach 
z Wilkowicami, na etapie gminnym, z Chod-
czem i Cyprianką na etapie powiatowym 
zdobyła I miejsce i tytuł mistrzów powiatu. 

Szkołę reprezentowali: Adam Pradun, 
Karol Krasucki, Bartosz Podgórski, Grac-
jan Sudomir, Szymon Sobociński, Jakub 
Szatkowski, Kacper Michalski, Maciej 
Mikołajczyk, Hubert Młynarkiewicz, Jakub 
Filipiak, Adam Lewandowski, Konrad Pias-
towski, Mateusz Grzelak.

Dnia 25 listopada 2019 drużyna chłopców 
SP Choceń  zdobyła IV miejsce w finale Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Piłka 
Ręczna Chłopców.

Gratulacje!

Mistrzostwo Powiatu i IV miejsce 
w województwie w piłce ręcznej chłopców z SP 
Choceń w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

16 października 2019 r. odbył się w Radziejowie I etap 42. 
Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej im. F. 
Becińskiego. Podczas tych eliminacji jury wyłoniło spośród dużej 
liczby uczestników trzy osoby, które wezmą udział w II etapie 
konkursu. Uczennica Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka  Wik-
toria Majchrzak zajęła III miejsce i tym samym przeszła do etapu 
II, który odbędzie się w listopadzie.

23 października 2019 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bosk-
iej Fatimskiej we Włocławku odbył się konkurs recytatorski pt. 
„O księdzu Jerzym wierszem”. Uczniowie z całego powiatu recy-
towali utwory, które przybliżały i upamiętniały sylwetkę tragicznie 
zmarłego ks. J. Popiełuszki. Szkołę Podstawową im. J. Korczaka 
w Choceniu reprezentowały trzy uczennice – Nicola Szałczyńska 
i Michalina Błaszczyk z kl. V B oraz Wiktoria Majchrzak z kl. VIII 
A. Konkurencja była duża, a nasze uczennice zaprezentowały 
się doskonale.  I miejsce zajęła Wiktoria Majchrzak, która swoją 
recytacją  szczególnie ujęła jury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu recytator-
skim.

Sukcesy Wiktorii M. z SP Choceń 
w konkursach recytatorskich

31 października 2019r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się 
niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali 
krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia.  Wszyscy zgodnie stwi-
erdzili, że   mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści ślubowali na sz-
tandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor 
dokonała aktu pasowania na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Janusza  Ko-
rczaka w Choceniu. Uczniowie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i drobne up-
ominki, nie zabrakło również słodkiego 
poczęstunku.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że 
jesteście już uczniami i życzymy Wam 
sukcesów w nauce. Powodzenia!

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla 
Was radością!

Wychowawczynie klas pierwszych: 
Hanna Ciesielska i Joanna Woźniak

Ślubowanie pierwszaków w SP Choceń

Podczas obchodów święta 11 listopada, uczniowie SP Choceń zaprezentowali słowem mów-
ionym oraz śpiewem drogę naszej Ojczyzny do niepodległości. Prowadzącą oraz recytatorów 
wspierali soliści wraz z chórem. Dodatkowo 101 rocznica odzyskania niepodległości została 
uczczona programem artystyczno-gimnastycznym przygotowanym przez sekcję sportową.

Podniosłość święta została 
podkreślona biało-czerwonymi 
kotylionami, które pięknie 
prezentowały się na galowych 
strojach wszystkich uczniów.

W uroczystości uczestniczył 
Poczet Sztandarowy Szkoły.

Podczas występu obecni 
byli goście – wizytatorzy Kura-
torium Oświaty w Bydgoszczy 
z Delegaturą we Włocławku: 
p. Barbara Andrzejewska, p. 
Elżbieta Urbańska oraz p. Marek 
Korytkowski.

Delegacja uczniów tradycyjnie 
złożyła znicz pod kamieniem 
upamiętniającym pamięć poległych za wolność Ojczyzny.
Adaptacja scenariusza i opieka merytoryczna: p. Sylwia Łącka, p. Julia Słowińska
Opiekun chóru i solistów, dźwięk: p. Katarzyna Kurkiewicz Błaszczyk
Opiekun sekcji sportowej, choreografia: p. Małgorzata Podgórska
Dekoracje: p. Magdalena Domżał
Program taneczno-gimnastyczny:
https://www.youtube.com/watch?v=UWPeUZ2gcz0

Uroczysty apel z okazji Święta 
Niepodległości w SP Choceń



9WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Rewitalizacja II etap
Złożony został do LGD Dorzecza Zgłowiączki, wniosek o dofinansowanie 

projektu pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR 
w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cuk-
rowni w miejscowości Choceń - etap II. Gmina na jego realizację ubiega się o środki finansowe 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:
- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. 

Spacerowej na działkach nr 557, nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.
- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Bor-

zymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.
Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomod-

ernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie dr-
zwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wyko-
nany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części 
wspólne. Projekt przyczyni się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym 
i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający 
pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne 
przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków 
uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Hanna Piastowska

Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej w Szczutkowie

Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie zada-
nia pn.: „Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby 
integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych 
i korzystających z pomocy społecznej”. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził 
listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansow-
anego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Przedmiotowy projekt wynika 
z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń. Czekamy na podpisanie umowy o dofi-
nansowanie. W najbliższym czasie ogłosimy postępowanie przetargowe i wyłonimy generalnego 
wykonawcę robót. 

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gm. Choceń w wyniku modernizacji 
i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Szczutkowie. Rozbudowa pomieszczeń świetlicy wie-
jskiej ma na celu przystosowanie jej do pełnienia nowych funkcji społecznych umożliwiających 
m.in. organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych, muzycznych dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób starszych. Projekt ma na 
celu zwiększenie motywacji do działania, wzmocnienie wiary w siebie we własne możliwości, 
podniesienie samooceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie, zmniejszenie margin-
alizacji i izolacji społecznej, nabycie umiejętności społecznych oraz aktywne podjęcie pracy.

Zakres projektu obejmuje:
Rozbudowę budynku świetlicy o nowe pomieszczenie, w którym realizowane będą zajęcia 

aktywizujące dla mieszkańców. Docieplenie dachu płytami wełny mineralnej. W ramach pro-
jektowanej dobudowy, zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
prowadzącego do wejścia do budynku i wykonanie opaski wokół budynku

Modernizację budynku świetlicy wiejskiej obejmującą: 
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie opaski wokół budynku 
- wykonanie okładzin schodów zewnętrznych,
- malowanie istniejącej balustrady stalowej,
- wykonanie obróbek blacharskich.
Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w rozbudowywanej części budynku 
Wykonanie instalacji elektrycznej. 
Termin wykonania rozbudowy świetlicy wiejskiej zaplanowany został na 31.08.2020 r. 

Kamil Klejba

Dnia 03.11.2019r. rozpoczęła się X edy-
cja Choceńskiej Ligi Futsalu. W tym sezo-
nie w rozgrywkach bierze udział 15 drużyn 
z takich miejscowości jak: Choceń, Borzy-
mie, Izbica, Włocławek, Chodecz, Brzysze-
wo, Boniewo i Lubraniec, łącznie jest to ok. 
240 zawodników. Rozgrywki prowadzone są 
w jednej lidze systemem „każdy z każdym”. 

Aktualne wyniki i statystyki można znaleźć 
na stronie: www.chocenskaligafutsalu.lig-
space.pl

Zachęcamy do dopingowania na try-
bunach swoich faworytów.

O SPRAWACH GMINY - OGÓLNIE

Edukacja
Największym obciążeniem finansowym 

gminy jest oświata. Dokonana wcześniej 
reforma sieci szkół pozwoliła nam przez wiele 
lat utrzymywać oświatę z subwencji. Niestety 
proste rezerwy się kończą a dałem słowo i mam 
zamiar go dotrzymać - nie będzie dalszej lik-
widacji szkół w gminie. Ostatnie podwyżki i te 
kolejne zapowiadane w roku 2020 powodują, 
że do sfinansowania oświaty brakuje nam 1,5 
mln zł. A to tylko wydatki bieżące, a do tego 
sala sportowa w Śmiłowicach, czy odmalow-
anie obiektów w Choceniu i Wilkowicach, itd. 
Oświata to zadanie, które miało być finan-
sowane z budżetu Państwa – już nie jest ni-
estety, a to dla takich gmin jak nasza olbrzymie 
obciążenie.

Podwyżki
Czekają nas w tym roku podwyżki prak-

tycznie wszystkiego: podatków, opłat za 
wodę, ścieki, śmieci, prądu i najniższego 
wynagrodzenia. Zrozumiałe, że każdy chce 
zarabiać jak najwięcej. Musimy jednak 
pamiętać, że tak jak w domowym budżecie 
tak i w gminnym strony wydatków i dochodów 
muszą się równoważyć. Martwi mnie jednak 
co innego – prawdopodobnie to nie koniec 
podwyżek. Zapowiadane chociażby najniższe 
wynagrodzenie 3 tys. zł w przyszłym roku 
i następnie 4 tysiące przewrócą finanse gmin 
do góry nogami.

Budżet Gminy
W roku 2020 budżet gminy wyniesie w do-

chodach 44,9 mln zł, a wydatki 47,0 mln zł., 
czyli zakładany deficyt to 2,1 mln zł łącznie ze 
spłatami kredytów będzie to 3,3 mln zł tj. 20% 
planowanych dochodów na rok 2020. 

Budżet wydaje się olbrzymi, ale to tylko po-
zornie. Proszę pamiętać, że są tu policzone 
wszelkie świadczenia z pomocy społecznej 
chociażby 500+, oświata itd. Tak naprawdę do 
naszej swobodnej dyspozycji pozostaje kwota 
ok. 3 mln zł. Wykorzystamy ja mądrze starając 
się by do każdego wydatku pozyskiwać środki 
unijne i inne. Inwestować będziemy dalej, będą 
więc drogi, chodniki, oświetlenie, fotowoltaika, 
oczyszczalnie przydomowe i wiele innych. 
Jednak jest coraz trudniej. Mam świadomość 
oczekiwań naszych mieszkańców. To właśnie 
w tym kontekście wielkość środków jest sk-
romna. 

Oszczędności
To właśnie patrząc na budżet widzę 

konieczność zrezygnowania z pewnym zadań. 
Chociażby pikniki, podjąłem decyzję, mam 
nadzieję, że radni ją poprą i zaaprobują. 
Chciałbym zrezygnować z większości pikników. 
Pozostałyby jedynie dożynki – połączone ze 
Świętem Jabłka. Nie byłoby więc zlotu moto-
cykli i sołtysiady. Dożynki stałyby się świętem 
gminnym – sztandarowym i odbywałyby się po 
kolei Śmiłowice, Choceń, Czerniewice. Wydat-

ki na te cele w roku 2019 wyniosły ponad 200 
tys. zł. Liczę, że uda się zmniejszyć tą kwotę 
do 100 tysięcy. Chciałbym tez wprowadzić 
ograniczenia w innych wydatkach, dotyczy to 
korzystania z autobusu gminnego, finansow-
ania imprez sołeckich itd.

Ściągalność podatków i opłat
Zmiana jest absolutnie konieczna. Nie 

bilansują się nam opłaty za wodę i ścieki, 
opłata za śmieci. Na przykładzie opłaty za 
śmieci. Do pokrycia kosztów brakuje 130 tys. 
zł, to jest 10% faktycznej kwoty. Moim zdani-
em po ostatnich podwyżkach zmniejszyła 
się liczba mieszkańców o około 300 osób. 
W większości jest to sztuczne zaniżenie. 
Ludzie ci nadal mieszkają i korzystają z sys-
temu a my wszyscy razem ponosimy koszty. 
Pracownicy zajmujący się tymi zagadnieniami 
muszą zdecydowanie bardziej zagazować 
się w skuteczność systemu. Będzie to od 
przyszłego roku podstawowym kryterium oce-
ny ich pracy.

Gdzie jeszcze pieniądze
Wszyscy płacimy podatki, ale okazuje się, że 

niekoniecznie po równo. Na terenie gminy jest 
około 400 posesji, które powinien odwiedzić 
geodeta i zakwalifikować odpowiednio grunty 
i budynki. Po prostu ustalić na ile faktycznie to 
są tereny zabudowane a w jakiej części niez-
abudowane. W podatku różnica jest zasad-

nicza. Bywa, że obecnie naliczany podatek to 
kilkanaście złotych rocznie, po nowej klasyfi-
kacji nawet kilkaset złotych. Inwentaryzację 
prowadzą geodeci wynajęci przez geodezję 
z powiatu. Jest to ich obowiązek. Przez ostat-
nich kilka lat zrobiono około 150 posesji. W tym 
tempie to potrwa jeszcze z 5, 6 lat. Prosimy 
i geodezję i Starostę o przyspieszenie prac. 
Obecny stan jest amoralny i niesprawiedli-
wy. Nie może być tak, że jeden płaci uczci-
wie a inni nie. W tym roku geodeci wykonali 
zaledwie kilkadziesiąt inwentaryzacji, trochę 
z Czerniewic i trochę ze starego Zakrzewka. 
Największe zaległości dotyczą samego Cho-
cenia, Czerniewic i Wilkowiczek. Dla gminy to 
nawet 50 tysięcy rocznie więcej w budżecie.

Chodnik Olganowo
Doszły nas informacje o niepokoju 

mieszkańców Olganowa o to, że zabrano 
część kostki brukowej zgromadzonej na 
dalszą budowę chodnika. Proszę się nie 
obawiać chodnik będzie kontynuowany, tylko 
dopiero za rok. Ustalono kolejność inwestycji 
na całą kadencję i Olganowo jest przewidziane 
na lata 2020/21. 

Roman Nowakowski 
– Wójt Gminy
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Oświetlenie drogowe na terenie gminy Choceń
W ramach zawartej umowy z Energa Oświetlenie na podniesienie standardu oświetlenia dro-

gowego na terenie gminy Choceń Wykonawca wykonał na istniejących liniach napowietrznych 
dodatkowe punkty świetlne wraz z układem pomiarowym w następujących miejscowościach:

1. Wichrowice – (od pomnika w kierunku granicy z gminą) – w ilości 1 oprawa

2. Siewiersk (Czuple ) w ilości 3 oprawy

Zakończyliśmy już prace przy oświetleniu drogowym w Bodzanówku w ilości 2 opraw, Siewier-
sku w ilości 2 oprawy + oprawy na linii napowietrznej co daje łącznie 5 opraw oraz Wichrowicach 
w ilości 10 opraw + oprawa na linii napowietrznej co daje łącznie 11 opraw.

W październiku wykonaliśmy dodatkowy punkt świetlny w Szczytnie ( za mostem ) po doprow-
adzeniu zasilania przez Energa Oświetlenie.

Powyższy zakres prac wykonała dla nas Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.
Wszelkie usterki w oświetleniu drogowym należy zgłaszać bezpośrednio do Energa Oświetlenie, 

kontakt pod numerem telefonu 693  216  106 lub z Urzędem Gminy , Pan Mariusz Bilęda tel. 
54 284 66 17/93 lub kom. 608 575 811.

Mariusz Bilęda

Targowisko w Choceniu w budowie

Zgodnie z zawartą umową firma Usługi Remontowo-Wykończeniowe LUX-BUD Łukasz Tyde 
w miesiącu sierpniu przystąpił do realizacji inwestycji pn. „Budowa targowiska w Choceniu”.

Wykonawca w miesiącu listopadzie dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego 
robót zgodnie z harmonogramem prac.

Zakres prac obejmuje:
- Roboty budowlane (budynki handlowo – gospodarczo - socjalne): roboty ziemne, funda-

menty, konstrukcja stalowa ścian budynków handlowych, ściany budynku socjalnego, obudowa 
ścian i dachu budynków handlowych, stolarka, dach budynek socjalny.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014- 2020 w wysokości 1 000 000,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną zadaszone stoiska przeznaczone pod sprzedaż 
głównie produktów rolno-spożywczych.

Na terenie targowiska powstaną  również pawilony handlowe wyposażone w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie. Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska 
w instalacje odnawialnego źródła energii. Obiekt będzie ogrodzony i oświetlony.

Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym.
Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2020 r.

Mariusz Bilęda

Dnia 26.10.2019r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Chłopców organizowany przez Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń. W rywal-
izacji wzięło udział 10 drużyn z czterech województw, które w pierwszym etapie rozgrywek zostały 
podzielone na dwie grupy. Po rozgrywkach grupowych wyniki przedstawiały się następująco :

Grupa A      
I miejsce – MUKS 21 Poznań
II miejsce – AZS Włocławek
III miejsce – Start Konin I
IV miejsce – GTS Unia Choceń II
V miejsce – MKS II Poznań
Grupa B
I miejsce – GTS WKRA Sochocin
II miejsce – MKS I Poznań
III miejsce – GTS Unia Choceń I
IV miejsce – Start Konin II
V miejsce – UKS TROPS Poddębice
W drugim etapie rozgrywek zaczęła się zacięta rywalizacja w sportowej atmosferze o miejsca 

końcowej w turnieju. Zawodnicy z radością walczyli o każdy punkt. Mecze o V, VI, VII, VIII, IX oraz 
X miejsce rozstrzygnęły dopiero rzuty karne i tak w meczach o miejsce wyniki prezentują się 
następująco:

Mecz o miejsce X – MKS Poznań II : UKS Trops Poddębice – 2:2 (karne 1:0)
Mecz o miejsce VIII – GTS Unia Choceń II : Start Konin II – 3:3 (0:2)
Mecz o miejsce V – GTS Unia Choceń I : Start Konin I – 5:5 (2:3)
Mecz o miejsce III – MKS Poznań I : AZS Włocławek – 12:3
Mecz o I miejsce zakończył się wyraźną przewagą drużyny MUKS 21 Płock nad GKS Wkrą 

Sochocin.
Z każdej drużyny został wyłoniony najlepszy zawodnik zespołu w GTS Unia Choceń II był to 

Lewandowski Kornel a w GTS Unia Choceń I - Dalentka Jan.
W turnieju wybrano również najlepszego bramkarza, którym został Karpiński Szymon ( MUKS 

21 Płock) oraz najlepszego  rzucającego – Górski Adam ( GTS Unia Choceń II), który rzucił 18 
bramek.

Uczestnicy turnieju otrzymali ciepły posiłek oraz wodę mineralną.
Turniej był współorganizowany ze środków Starostwa Powiatu Włocławskiego. Nagrody 

wręczył Radny Powiatu Pan Dalmann Dawid oraz Członek Zarządu Powiatu Włocławskiego Pani 
Wojtkowska Agata.

Wyniki wyborów 
Prezentujemy Państwu wyniki wyborów, które odbyły się w dniu 13 października br., do Sejmu 

i Senatu w naszej gminie. 

Wyniki Sejm RP
 

Komitet Wyborczy Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 480 51,35%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 447 15,51%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 393 13,64%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 357 12,39%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA 
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 153 5,31%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA 
BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 52 1,80%

Razem 2 882 100%

Wyniki Senat RP 
 

Komitet Wyborczy Kandydat Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PATRIOCI I SAMORZĄDOWCY

ZBONIKOWSKI 
Łukasz 342 11,89%

KOMITET WYBORCZY 
STRONNICTWO PRACY

KIERZKOWSKI 
Henryk 329 11,44%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ 
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

WENDERLICH 
Jerzy Jan 826 28,71%

KOMITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ŁYCZAK Józef 
Mikołaj 1 221 42,44%

KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA LEWANDOWSKI 
Józef Marian 159 5,53%

Razem 2 877 100%

Agnieszka Światkowska 
Sekretarz gminy 
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Susza w Gminie Choceń
Po raz kolejny susza dała się we znaki rolnikom z terenu naszej gminy. Brak deszczu 

spowodował, że zbiory w br. roku były poniżej oczekiwań. Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło 
około 420 wniosków rolników o oszacowanie strat w gospodarstwach. Wszystkie protokoły 
zostały wydane tak aby rolnicy mogli złożyć wniosek wraz z protokołem do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o wypłatę odszkodowania.

Zdarzyła się taka sytuacja, że jeden z rolników dopiero 30.10.2019r. chciał zgłosić suszę, gdy 
upraw już nie było na polu. 

Rolnik, nie zdążył złożyć w terminie wniosku, ale wystosował pismo do Ministerstwa Rolnictwa 
w którym twierdzi, że komisja uniemożliwiła mu złożenie wniosku a tym samym oszacowanie strat 
w gospodarstwie. Jego zdaniem Gmina nie poinformowała go o możliwości złożenia wniosku. 
A tymczasem informacja o tegorocznej suszy podana została przez Gminę Choceń w sposób 
publiczny tj. wysłane zostały sms-y do mieszkańców (wysłaliśmy ich około 400), pojawiła się 
informacja na naszej stronie internetowej oraz artykuł w lokalnej gazetce. Dodatkowo informację 
o wystąpieniu suszy w roku bieżącym można było śledzić w telewizji publicznej. Naszym zdani-
em informacja została rozpowszechniona w sposób wyczerpujący  możliwości powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych. 

Tomasz Sikorski

Azbest 2019
Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z terenu Gminy Choceń. 

Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Choceń” było dotowane w 100% z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Firma odebrała i zutylizowała azbest z 23 posesji 
o łącznej wadze 138,63 Mg. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 70.904,48 zł. Następny 
etap to rozliczenie przyznanej dotacji. Chętne osoby u których zalega szkodliwy dla zdrowia 
azbest, a którzy chcieli by legalnie się go pozbyć prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy 
pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski do końca stycznia 2020 r. Zasady przyznania dotacji na rok 2020 
prawdopodobnie nie ulegną zmianie.

  Tomasz SikorskiKolejne przydomówki do budowy
Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwesty-

cyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Choceń”. Operacja 
typu „Gospodarka wodno- ściekowa” która będzie realizowana w ramach poddziałania „Ws-
parcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zadanie obejmuje budowę 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Choceń. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021. 

Tomasz Sikorski

Szlachetna Paczka w powiecie włocławskim
Już po raz drugi wolontariusze z powiatu włocławskiego 

włączyli  się w organizację ogólnopolskiej akcji „Szlachet-
na Paczka". W jej ramach do osób potrzebujących trafią 
świąteczne paczki z podarunkami. Liderem akcji podob-
nie jak przed rokiem został Piotr Jankowski. Owocem in-
tensywnej pracy wolontariuszy są historie rodzin z pow-
iatu włocławskiego, które sukcesywnie są  zamieszczane 
na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W tym roku maga-
zyn Szlachetnej Paczki  znajduje się w Choceniu przy ul-
icy Sikorskiego 12 ( budynek Urzędu Gminy).Szlachetna 
Paczka to projekt dzięki, któremu w ciągu jednego week-
endu ogromna ilość ludzi otrzymuje wsparcie materialne 
oraz dużą dawkę życzliwości. 

Kilka naszych paczkowych rodzin znalazło już swoich darczyńców. Jednak w internetowej 
bazie nadal pozostają rodziny, które potrzebują naszej pomocy, dlatego nadal poszukujemy 
darczyńców, którzy zechcą włączyć się w akcję Szlachetna Paczka 2019.

Tegoroczny finał planowany jest na 7-8 grudnia.
Joanna Kozińska

Dom Opieki dla Osób Starszych 
i Uzależnień w Ługowiskach 

Miło nam poinformować 
o uroczystości, która odbyła się 
w Klinice Uzależnień OAZA Medi-
ca. W dniu 16 października 2019 r., 
w miejscowości Ługowiska odbyło 
się symboliczne wmurowanie Kami-
enia Węgielnego pod budowę na 
terenie naszej gminy Domu Opieki 
dla Osób Starszych i Uzależnień 
wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Współwłaściciel Kliniki Uzależnień 
OAZA Medica, Pan Patrycjusz 
Maniecki zapoznał zebranych 
z realizowanymi działaniami 
przez Oazę. Odczytano, 
podpisano oraz uroczyście 
wmurowano akt erekcyjny. 
Budowa domu opieki dla 30 
osób, będzie trwała dwa lata.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Retencja z dofinansowaniem
Zakończył się pierwszy nabór wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje na tzw. małą retencję. Pomoc finansowa na jed-
nego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosiła maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refun-
dacji podlegało 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku 
młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musiał być wyższy niż 15 tys. zł.  Rolnicy 
mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń 
do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji 
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Otrzymaliśmy informację, że szykow-
any jest kolejny nabór wniosków dla chętnych rolników. O tym fakcie będziemy informowali na 
bieżąco.

Tomasz Sikorski

11 listopada
11 listopada w Choceńskim 

Centrum Kultury – Biblioteka 
odbył się Koncert Niepodległości. 
Niesamowity wieczór, pełen nos-
talgii i patriotyzmu zapewnili 
nam muzycy z Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej ze Śmiłowic, Chór 
"Mi Alegria" oraz grupa wokalna 
"Arte".

Wielkie wyrazy uznania 
i podziękowania kieruję do 
Pana Michała Bagińskiego – 
pomysłodawcy koncertu,  a także 
Pań: Lidii Świątkowskiej i Ka-
tarzyny Kurkiewicz – Błaszczyk 
za przygotowanie chóru i grupy 
wokalnej.

Serdeczne podziękowania również dla wszystkich wykonawców uczestniczących w organi-
zacji i przygotowaniu wydarzenia.

Kto nie był, niech żałuje i za rok Dzień Niepodległości z nami świętuje!
Ariel Malinowski       

Strategia Rozwoju Gminy Choceń
Przystąpiliśmy do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata  

2020-2030. Strategia jest dokumentem tworzonym dla Gminy Choceń 
i jej mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie. Określa ona główne cele 
i kierunki rozwoju gminy, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Ujmuje prio-
rytety i uwarunkowania gminy na przestrzeni kilku lat, w zmieniających się warunk-
ach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie podmiotów publicznych  
i prywatnych, które są istotnymi uczestnikami jej realizacji. Jest dokumentem, dzięki któremu 
władze samorządowe będą mogły racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Założenia 
zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej 
polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń skupiają się kierunki działań, które 
zmierzają do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz tworzenia korzyst-
nych uwarunkowań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa 
z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest na stronie internetowej www.cho-
cen.pl lub w urzędzie gminy w pokoju nr 12. Ankiety można przesyłać do końca grud-
nia. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Choceń. 

Hanna Piastowska
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Święto Niepodległości 
101 rocznica odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 
jest dla nas zobowiązaniem do 
oddania honoru tym, którym ją 
zawdzięczamy. Było uroczyście 
i patriotycznie. 

Gminne uroczystości 
rozpoczęły się Mszą św. w in-
tencji Ojczyzny w Kościele pw. 
św. Idziego w Choceniu. 
A następnie przy Urzędzie 
Gminy podniesiono flagę 
na maszt i odegrano Hymn 
państwowy. Podharcmistrz Pi-
otr Jankowski odczytał Apel 
pamięci, na zakończenie które-
go oddano salut honorowy. 
Uhonorowano zwycięzców za-
wodów strzeleckich o puchar 
Wójta Gminy Choceń zorgan-
izowanych z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. 

Liczne delegacje złożyły 
kwiaty i zapalono znicze pod 
tablicą upamiętniającą tych, 
którzy polegli, oddając życie dla 
niepodległej ojczyzny. Wśród delegacji, były m.in. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego, Wójt Gminy Choceń, delegacja Starosty Włocławskiego oraz Gminnego Koła Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, 
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I sto-
pnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Pow-
iatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu oraz Związek Emerytów, Rencistów i Kombatantów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śmiłowicach. Wieczorem w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece odbył się 
koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, po którym rozbłysło światełko do nieba 
w wykonaniu mjr Stanisława Dykowskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w przy-
gotowaniu wydarzenia oraz pocztom sztandarowym:

Sp ołecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu,
Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Choceniu,
Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Cho-
ceniu,
Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu,
wszystkim jednostkom OSP z gminy Choceń - OSP w Choceniu, Czerniewicach, Nakonowie 
Starym, Śmiłowicach, Szczutkowie, Wichrowicach i Wilkowicach.

Agnieszka Światkowska 
Sekretarz gminy 

Listopad to czas wspomnień osób które od Nas odeszły, ale ich muzyka nadal gra w Naszych 
sercach i towarzyszy Nam w codziennym życiu . W niedzielę 17 listopada odbył się koncert 
w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka właśnie pod takim hasłem - WSPOMNIENIE . Artyści 
z grupy wokalnej "Arte" przenieśli wszystkich przybyłych gości w niezapomniany klimat zadumy . 
Grupę przygotowała Pani Katarzyna Kurkiewicz- Błaszczyk.

Wystąpili :
Anna Łukaszewicz
Lena Ćwiklińska
Amelia Karska
Joanna Karska
Aleksandra Łukaszewicz
Michalina Błaszczyk
Nicola Szałczyńska
Antonina Kaniewska
Zuzanna Makowska
Adam Lewandowski
Kacper Krupa
Wiktoria Kujawa
Kinga Szałczyńska
Aleksandra Warszawska
Julita Lewandowska
 Zapraszamy już za rok na kolejny koncert . 

Bartosz Delewski

Koncert „Wspomnienie”

Fot. phm. Katarzyna Jankowska

10 października br. w Bydgoszczy odbyły się wojewódzkie przesłuchania do pierwszego eta-
pu Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka organizowanego przez zespół 
,,Mazowsze”. Uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Aurelia Klass zajęła 2 mie-
jsce. W eliminacjach wspierał Aurelię jej nauczyciel muzyki P.Miłosz Kierzkowski. Gratulujemy!

W piątek 25 października w ramach akcji 
„Szkoła pamięta” zorganizowanej przez Min-
isterstwo Edukacji Narodowej uczniowie klasy 
VIII  Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wraz 
z nauczycielami wzięli udział w posprzątaniu 
miejsc pamięci narodowej na miejscow-
ym cmentarzu. Na cmentarzu parafialnym 
w Śmiłowicach są pochowani polegli we 
wrześniu 1939 roku żołnierze Wojska Pol-
skiego, rozstrzelani mieszkańcy Wichrowic, 
Olganowa i Śmiłowic. Uczniowie miejscowej 
szkoły opiekują się grobami i je sprzątają 
przed ważnymi świętami już od 20 lat.

• W ramach akcji „Szkoła pamięta” ucznio-
wie wraz z nauczycielami mogą,  m.in.:

• uporządkować i odwiedzić gro-
by osób zasłużonych i cenio-
nych w danej społeczności;   

• odwiedzić lokalne miejsca 
pamięci i zgłębić ich historię;

• zapalić znicze w miejscach związanych 

z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
• posprzątać bezimienne i opuszczone 

groby, zorganizować zbiórkę kwiatów 
i zniczy, by udekorować te groby;

• odwiedzić groby nauczy-
cieli z danej placówki;

• wesprzeć działania organizacji 
opiekujących się polskimi cmentarzami 
i miejscami pamięci za granicą;

• zaprosić lokalnego bohatera, by 
podzielił się swoimi wspomnieniami; 

• zorganizować wystawę upamiętniającą 
ważne dla danej społeczności wydarzenie; 

• zorganizować wycieczkę patriotyczną.

Głównym celem tej inicjatywy jest pamięć 
o ważnych postaciach i wydarzeniach naszej 
historii. Ważne aby w piątek, 25 października 
br., czyli ostatni piątek przed 1 listopada, był 
dniem kulminacji tych aktywności.

Sławomir Gwarecki

„Szkoła pamięta”

Stand-Up Piotra Bałtroczyka 
W piątek 8 listopada br., Piotr Bałtroczyk 

podczas Stand-Up, Starość nie jest dla 
mięczaków, przeniósł nas w niepowtarzalny 
klimat. Jest niebanalną postacią, lubianą ze 
względu na ironiczne podejście do bieżących 
zdarzeń, ale też z uwagi na duży dystans do 
samego siebie. Zaprezentował nam swój świat 
w przeuroczy i zabawny sposób. Jest wiele 
rzeczy, które Piotra Bałtroczyka interesują, 
dzięki czemu stał się atrakcją tego wieczoru 
w Choceniu. Patronat nad wydarzeniem objęli 
Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski 
oraz Starosta Powiatu Włocławskiego Roman 
Gołębiewski.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach 
zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski w grze 
,,Sabotażysta” i ,,Wizard”. Zawody odbyły się 19 
października br. w Centrum Kultury Browar-B we 
Włocławku. Karolina Kujawska, Kacper Walecki, 
Mikołaj Szarecki uczestniczyli w eliminacjach 
,,Sabotażysty”. Półfinalistką Mistrzostw Polski w grze 
Wizard została Natalia Muszyńska. Marika Andrze-
jewska dzielnie walczyła w eliminacjach, zaś Marcel 
Klonowski został uczestnikiem finału. Do konkursu 
przygotował uczniów P. Radosław Babiński. Gratulu-
jemy!

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach przyłączyła się do Obchodów Europejskiego Tygodnia 
Sportu. 25 września br. uczniowie spędzili dzień z mistrzami sportu we Włocławku.  Klasy starsze 
uczestniczyły w treningu lekkoatletycznym  z Młodzieżowym Mistrzem Polski w chodzie spor-
towym z P.Adrianem Klonowskim z Klubu Vectra. Uczniowie klas młodszych ćwiczyli pod okiem 
Wicemistrzyni Olimpijskiej w judo  z P.Anetą Szczepańską. Chłopcy trenowali boks z trenerem 
z Klubu Champion, zaś dziewczynki tańczyły z trenerką Dance Studio.

27 września Szkołę Podstawową w Śmiłowicach odwiedzili trenerzy i zawodnicy Włocławskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego. W trakcie spotkania zawodniczki Wioślarstwa Weronika i Wiktoria 
Klasińskie opowiedziały o treningach i swoich osiągnięciach. Zawodniczki WTW Włocławek 
pokazały dzieciom medale, zaś trenerzy zachęcali młodzież do rozpoczęcia fascynującej przy-
gody z wioślarstwem.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport 
i aktywność fizyczną w całej Europie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach bardzo 
chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego i z zapałem angażują się w akcje spor-
towe. 

11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach odbył się apel z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Pols-
ki. Następnie głos zabrali uczniowie klas I-III, którzy śpiewem i recytacją  wyrazili wdzięczność 
nauczycielom i pracownikom szkoły za przekazywaną wiedzę i trud. Uczniowie klas starszych 
przedstawili humorystyczną scenkę, która zawierała wypowiedzi dyrekcji i nauczycieli. Apel 
przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej P.Anna Kamińska i P.Jolanta Krynicka.  

Po przedstawieniu zabrała głos pani dyrektor, która złożyła życzenia   z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom. Do życzeń 
dołączył się również Wójt Gminy Choceń P.Roman Nowakowski.

 Po apelu Rada Rodziców zaprosiła nauczycieli, pracowników szkoły i gości na poczęstunek. 
Dzień Edukacji Narodowej upłynął w miłej atmosferze. Dzień 28 października w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach to bardzo ważna data dla uc-

zniów klasy pierwszej. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszokla-
sistów na uczniów.

 Pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany pod okiem swojej wychowawczyni P. Elżbiety 
Lachendrowicz program artystyczny, w którym wykazali się umiejętnościami artystycznymi. 
W ten sposób pokazali, że są gotowi przyjąć miano uczniów.

Po złożeniu uroczystego ślubowania nastąpiła ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej. 
Pani dyrektor pasowała każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Zaproszeni goście, dyrekc-
ja szkoły, rodzice, nauczyciele z uczniami 
klasy drugiej i trzeciej wręczyli pierwszakom 
słodycze oraz upominki.

Rodzice pierwszoklasistów przygotowali 
poczęstunek, którego głównym daniem był 
smaczny tort. Wszyscy zaśpiewali pierwsza-
kom sto lat. Uroczystość zakończyła się 
wspólną zabawą. 

Ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci pierwszaków Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach. 

Z działaności Szkoły w Śmiłowicach
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,, Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi , 
narodów i państw , która jest bezcenną.Tą 
rzeczą jest honor !” Józef Beck

Dnia 25 listopada 2019r. w Szkole Pod-
stawowej w Wilkowicach gościliśmy grupę 
artystyczną ,, Rekonstrukto”. Zaprezentow-
any został scenariusz o tematyce historycznej 
pt.,, Wrzesień 39” czyli o tym jak wybuchła II 
wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita. 
Mieliśmy możliwość zapoznania się z :

- sytuacją międzynarodową II Rzeczpo-
spolitej 

- etosem żołnierza i ułana
- polskim mundurem wojskowym
- ekwipunkiem i wyposażeniem używanym podczas kampanii wrześniowej
- replikę broni
Został zaprezentowany sprzęt bojowy i musztra.Każdy uczeń znakomicie się bawił i znalazł 

coś dla siebie.Aktorzy aktywnie włączyli uczniów w rekonstrukcję i zaprosili do wspólnej zabawy.
Była to żywa i pouczająca lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci.

Dziękujemy.
Monika Komorowska

,,Wrzesień 39’’
Dnia 12.11.2019r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wilkowicach uroczysty apel z okazji 101 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem: „Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

 Dzieci z dwóch klas starszych tj. klasy VII i klasy V przygotowały piękny montaż  słowno-
muzyczno-taneczny oraz prezentację multimedialną pod kierunkiem Pani Moniki Komorowsk-
iej  i Pana Miłosza Kierzkowskiego. 
Zaprezentowane zostały pieśni 
patriotyczne, wiersze oraz histo-
ria związana z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości 101 lat temu. 
W przepięknej scenerii    nawiązującej 
barwami i treścią do wydarzeń 
niepodległościowych uczniowie i wszys-
cy pracownicy szkoły odśpiewali  hymn 
państwowy. Na koniec apelu dzieci 
zaprezentowały układ taneczny przy 
dwukolorowym oświetleniu z szarfami 
biało-czerwonymi, który zachwycił 
społeczność szkolną.  Była to oka-
zja do refleksji na temat tego, czego 
pragniemy, jacy jesteśmy i jakie mamy 
szczęście, mieszkając w wolnej Polsce. Ta piękna i żywa lekcja historii na pewno na długo pozo-
stanie na długo w naszej pamięci. 

Dyrektor Szkoły Pan Marek Zapiec podziękował dzieciom za występ oraz organizatorom za 
przygotowanie. Uczniowie - aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez społeczność 
szkolną.

Samorząd Szkolny 

,,Uroczysty apel 11 listopada’’

Dnia 25.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła się uroczystość Pasowania 
na uczniów dzieci klasy pierwszej.  Do naszego grona przyjęliśmy dwadzieścioro czworo now-
ych uczniów. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski, Proboszcz 
Parafii Czerniewice ksiądz Tomasz Król, Dyrektor Szkoły Marek Roman Zapiec, grono pedagog-
iczne, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.                              

Dzieci znakomicie zaprezentowały swoje umiejętności. Pięknie recytowały wiersze, wykonywały 
ilustracje ruchowe do utworów muzycznych, śpiewały piosenki i tańczyły. Po części artystycznej 
Dyrektor Szkoły Pan Marek Zapiec symbolicznym ołówkiem  pasował pierwszaków na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Każdy świeżo pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy dyp-
lom i upominek. Wiele radości sprawiły uczniom prezenty, które zostały wręczone przez Rodziców 
jak i Wójta Gminy Choceń. Następnie wysłuchaliśmy przemówień Dyrektora Szkoły Pana - Mar-
ka Zapiec, Wójta Gminy Choceń Pana - Romana Nowakowskiego i Przewodniczącej Klasowej 
Rady Rodziców Pani - Agnieszki Tobjasz, którzy nie szczędzili ciepłych słów i życzyli dalszych 
sukcesów. Po części oficjalnej był słodki poczęstunek i przepiękny tort, który swoim wyglądem 
nawiązywał  do uroczystości i niebiańsko smakował. Wszyscy zasiedli przy jednym stole w kla-
sie pierwszej. Był to dobry moment,  by wymienić poglądy, powspominać. Czas upływał nam 
w bardzo miłej atmosferze. Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy samych sukcesów.  Ser-
deczne podziękowania kieruje na ręce Klasowej Rady Rodziców: p. Agnieszki Tobjasz, p. Joanny 
Jankowskiej, p. Iwony Polenisiak oraz wszystkich rodziców, którzy z radością i zaangażowaniem 
włączyli się w pomoc przygotowania uroczystości. 

Monika Komorowska

,,To ślubowania nadszedł czas……’’

19 października br. uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach Julia Kierz-
kowska zdobyła złoty medal na 
Międzynarodowym Konkursie 
Kyokushin Young Oyama’s Cup 
w Bydgoszczy. W konkursie 
brała również udział Kornelia 
Groszewska. Wielkie brawa dla 
dziewcząt!

23 października w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach odbyło się ważne wydarzenie – próbna 
ewakuacja. Po ogłoszeniu alarmu i wezwaniu straży pożarnej z budynku szkoły wyprowadzono 
uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Próbna ewakuacja została przeprow-
adzona zgodnie z przepisami i przebiegła bard-
zo sprawnie. Użytkownicy budynku zareagow-
ali na ogłoszony alarm i opuścili obiekt. Nad 
jej sprawnym przebiegiem czuwali: P.Marcin 
Czerwiński - Brygadier jednostki ratowniczo 
Gaśniczej we Włocławku i P.Miłosz Kierzkowski 
Koordynator ds. bezpieczeństwa w Szkole Pod-
stawowej w Śmiłowicach. Po ewakuacji P.Marcin 
Czerwiński przekazał społeczności szkolnej 
cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
i reagowania w przypadku zagrożenia pożarem. 
Dziękujemy!
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DELEGACJA SPOŁECZNEGO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
Z CHOCENIA NA „LEKCJI RP” 
W PAŁACU PREZYDENCKIM

Dnia 18 października 2019 r. uczniowie 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choce-
niu odwiedzili Pałac Prezydencki w Warszawie. 
Nasze liceum otrzymało imienne zaproszenie na 
żywą lekcję historii w ramach programu „Lekcja 
RP”. 

Lekcja dotyczyła Duchownych Niezłomnych, 
czyli także patrona naszej szkoły - Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i związana była 
z rocznicą męczeńskiej śmierci księdza Jer-
zego Popiełuszki. Zaprezentowane zostały 
świadectwa rodziny, bliskich a także aktora 
wcielającego się w rolę księdza męczennika 
w filmie biograficznym. Czujemy się niezwykle 
wyróżnieni, ponieważ imienne zaproszenie otrzymały tylko 3 szkoły z całej Polski. Motywem spot-
kania było hasło "Zło dobrem zwyciężaj". Mogliśmy usłyszeć niezwykłe historie przedstawione 
między innymi przez księdza przyjaciela zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki, siostrę 
zamordowanego księdza Sylwestra Zycha oraz aktora wcielającego się 

w rolę księdza męczennika Władysława Gurgacza. Ich opowieści nawiązywały do tragicznych 
śmierci męczenników, opisów przebiegu zbrodni, umiłowania ojczyzny przez duchownych, 

a także nawoływania do pokoju oraz wzbudzania poczucia patriotyzmu.
Po prelekcji zostaliśmy zaproszeni do pięknej sali zimowej na pyszny poczęstunek. Następnie 

udaliśmy się zwiedzać pałac prezydencki. Wizyta ta była dla nas wyjątkowym przeżyciem 
i niesamowitą lekcją historii. Jeszcze raz dziękujemy. 

Zjazd hufca powiatu włocławskiego 
W sobotę 9 listopada br., odbył się zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego. Był to zjazd wyborczy 

kończący kadencję Komendanta Hufca phm Katarzyny Jankowskiej. Był to czas podsumowań 
i podziękowań dla Pani phm. Katarzyny Jankowskiej oraz całej komendy hufca za pełnioną 
służbę. W wyniku jednogłośnej decyzji delegatów hufca komendantką hufca na kolejną kadencję 
została phm. Eliza Zaborowska. 

Ponadto w komendzie hufca zasiądzie:
phm. Alicja Ryniec - skarbnik hufca,
phm. Joanna Morawska - z-ca komendantki ds. pracy z kadrą i kształcenia,
phm. Katarzyna Jankowska - z-ca komendantki ds. pozyskiwania środków, 
phm. Piotr Jankowski - z-ca komendantki ds. społecznych i specjalności,
pwd. Justyna Paprocka - z-ca komendantki ds. programowych,
pwd. Liliana Bińkowska - członek komendy ds. promocji,
phm. Michał Ryniec - członek komendy - kwatermistrz.

Pani Eliza Zaborowska pochodzi z gminy Lubień Kujawski i jest związana z harcerstwem od 
wielu lat. Serdecznie gratulujemy nowym władzom hufca i życzymy owocnych czterech lat służby. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Szkolne Koło Strzeleckie 
"SNAJPER" w Choceniu

W roku szkolnym 2019/2020 w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Choceniu zostało utworzone Szkolne Koło Strzeleckie "SNAJPER". Oficjalnie 
koło zostało przyporządkowane do Organizacji Województwa Kujawsko - Pomorskiego Ligi 
Obrony Kraju w Bydgoszczy, które podczas listopadowego zebrania przyjęło nasze koło w poc-
zet działalności statutowej swojej organizacji. 

Bezpośrednimi odbiorcami SKS "SNAJPER" w Choceniu są uczniowie liceum oraz szkoły 
branżowej w Choceniu, a także uczniowie szkół podstawowych, dla, których cyklicznie będą 
organizowane zawody strzeleckie. 

Swoją działalność koło oficjalnie rozpoczęło od 19 listopada 2019 roku, czyli od momentu 
wpisania koła w rejestr działalności LOK w Bydgoszczy. W tym dniu również młodzież SLO 
w Choceniu wraz z opiekunem panem Marcinem Kędzierskim w siedzibie LOK we Włocławku 
uroczyście odebrała broń pneumatyczną (4 sztuki broni długiej firmy Haenel oraz 4 sztuki broni 
krótkiej) przekazaną przez Organizację Wojewódzka LOK w Bydgoszczy do celów ćwiczebnych 
naszego koła.  

Opiekunem koła jest pan Marcin Kędzierski, który posiada ukończony kurs dla osób 
prowadzących strzelanie. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorek oraz środy  
w godzinach poza lekcyjnych. Każdy uczestnik koła w trakcie zajęć ma możliwość nauki pop-
rawnego zgrywania przyrządów celowniczych otwartych i zamkniętych na broni pneumatycznej, 
doskonalenia poprawnego celowania z pozycji leżącej oraz stojącej, a także oddawania strzału 
na tzw. "bezdechu". 

Na chwilę obecną placówka świadczy opiekę nad 
dwudziestoma pięcioma dziećmi z terenu Gminy 
Choceń – jest to maksymalne obłożenie. Chętnych 
do skorzystania z usług Żłobka nie brakuje. Frek-
wencja w Żłobku jest różna, jest to uzależnione 
stanem zdrowia dzieci. Zajęcia w żłobku prowad-
zone są przez 4 osobowy zespół opiekunek, który 
działa w myśl miesięcznych harmonogramów pracy 
zaakceptowanych przez dyrektora żłobka. Każdego 
dnia nasze Żabki i Biedronki uczestniczą w różnego 
rodzaju zajęciach plastycznych, rytmiczno-ruchow-
ych oraz  spacerach na świeżym powietrzu. Dzie-
ci mają możliwość wchodzenia w pierwsze interakcje z rówieśnikami, dzięki odpowiedniemu 
wyposażeniu mogą rozwijać swoją motorykę W listopadzie Żłobek odwiedził fotograf i wykonał 
piękne zdjęcia. W grudniu zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia i zamontowany moni-
toring na placu zabaw. Zostanie również zakupiony wózek 6-cio osobowy oraz zamontowany 
monitoring na korytarzu i w salach. W grudniu odwiedzi dzieci Mikołaj z drobnymi upominkami.

Dyrektor Żłobka „Pomponik” w Choceniu 
Katarzyna Dąbrowska 

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu
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Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Akcja "Dzieci - Dzieciom"
W mijającym roku dzieliliśmy się dobrem wspierając Lenkę 

Mularską, która jest mieszkanką naszej gminy. Dzięki ludziom 
o dobrych sercach dziewczynka jest po dwóch operacjach 
w Schoen Clinic Vogtareuth w Monachium podczas, których 
lekarze wyprostowali jej stopy. Lenka nigdy nie chodziła więc 
jej mięśnie nie funkcjonują tak jak powinny. Aby spełniły 
się marzenia Leny i jej rodziców o samodzielnym chodze-
niu „mała wojowniczka” jest intensywnie rehabilitowana. 
Zmagając się z bólem dzielnie ćwiczy. Dodatkowo trzy razy 
w tygodniu rodzice wożą ją prywatnie do Łodzi na terapię 
metodą Vojty. Rodzina nadal potrzebuje naszego wsparcia, 
dlatego 7 grudnia odbędzie się VI edycja Charytatywnego 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej w ramach akcji "Dzieci Dzie-

ciom" w Choceniu. Organizatorem turnieju jest Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Społeczna Branżowa Szkoła I stopnia Im. Adama Mickiewicza 
w Choceniu.   Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
szkół kierują się dewizą POMAGAMY - to takie PROSTE!!!!! 
Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Choceń 
Pan Roman Nowakowski. Pozyskane podczas turnieju środki 
finansowe zostaną wpłacone na konto Lenki w Fundacji 
Kawałek Nieba, której jest podopieczną. 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie Leny 
oraz zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach charytaty-
wnych.

Joanna Kozińska 

O G Ł O S Z E N I E
Poszukuję działki około 0,30 ha z budynkiem 
do remontu. Kontakt tel: 788 819 011

ZAPROSZENIE
na XXVIII Finał WOŚP
w Choceniu

12 STYCZNIA 2020 roku odbędzie się XXVIII Finał WOŚP. 
W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra sz-
esnasty raz za sprawą Sztabu utworzonego przy Towarzystwie 
Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. Finałowe granie 
odbędzie się w budynku Choceńskiego Centrum Kultury-Bib-
lioteka. Tegoroczne hasło brzmi: „WIATR W ŻAGLE”. WOŚP 
2020 będzie grało na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. 
Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu, który jest 
niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy skoncentruje się przede wszystkim na chirurgii ogólnej, 
kardiochirurgii oraz neurochirurgii.  Celem 28 Finału WOŚP jest 
również wyposażenie oddziałów intensywnej terapii poopera-
cyjnej w niezbędne sprzęty.

XXVIII Finał WOŚP w Choceniu rozpocznie się 
o godzinie 8:00 kwestą uliczną w wykonaniu 23 wolontariuszy 
i sprzedażą ciast. W programie imprezy przewidziano, jak 
co roku występy instrumentalno-wokalne dzieci i młodzieży  
ze szkół z terenu Gminy Choceń. Tradycyjnie odbędzie się 
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i mieszanych 
sztuk walki MMA. Choceńska publiczność ponownie 
będzie miała możliwość pobawić się przy piosenkach 
disco polo w wykonaniu zespołu muzycznego MarsaAl-
am z Torunia. W programie tegorocznego finału gościnnie  
dla WOŚP w Choceniu zagra Gwiazda śląskich szlagierów - 
„ADI”, autor piosenek pt. „Wyspa marzeń”; „Ta noc jest tylko 
dla nas” czy „Ty jesteś moim szczęściem”.

Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. licytacje 
Voucherów na przelot szybowcem, gadżetów WOŚP, gadżetów 
drużyny Mistrza Polski w koszykówce klubu Anwil Włocławek, 
koszulki Michała Jureckiego wraz z autografami piłkarzy 
ręcznych Reprezentacji Polski, tortów i innych fantów podarow-
anych od niezawodnych sponsorów. Odbędzie się loteria fan-
towa, sesje zdjęciowe z postaciami bajkowymi Myszką Miki 
i Myszką Minnie, sprzedaż popcornu, słodyczy, ciast domowe-
go wypieku, grochówki, chleba ze smalcem, kawy, herbaty 
i wiele innych atrakcji. 

Gramy jak zwykle „do końca świata i jeden dzień dłużej”. 
Serdecznie zapraszamy.


