
Choceń, 5.05.2014 

 Droga Yuuki! 

Piszę do Ciebie, aby podzielić się z Tobą moimi refleksjami na temat dziesięciolecia 

Polski w Unii Europejskiej. Niedawno w naszym kraju miały miejsce uroczyste obchody tego 

wydarzenia. 

Przez ostatnie 10 lat Polska zmieniła się nie do poznania. Motorem tych zmian były 

między innymi projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Tylko w mojej gminie 

zrealizowano przedsięwzięcia o łącznej wartości 22 271 298 zł, z czego aż 13 166 832 zł 

(blisko 60%) dofinansowała Unia Europejska. Wiele z nich polepszyło standard życia (np. 

poprawa infrastruktury wodno – ściekowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz kanalizacji) oraz bezpieczeństwo (wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej). 

Największą sławą cieszy się niezmiennie świetnie wyposażone i nadające się do 

organizacji dużych imprez Choceńskie Centrum Kultury. Młodzież przychodzi tam, by 

rozwijać się poprzez gry (stół do bilardu czy komplet gier planszowych), lekturę (na piętrze 

znajduje się biblioteka wyposażona w komputery i udostępniająca ciekawe tytuły) czy też 

inne formy aktywności (takie jak cotygodniowe spotkania z twórcą lokalnym – rzeźbiarzem 

Janem Wójkiewiczem). Sam chodzę tam co tydzień, by ćwiczyć grę na gitarze. Oprócz gitary 

akustycznej oraz elektroakustycznej ze wzmacniaczem, dostępne są także instrumenty takie 

jak pianino elektryczne czy akordeon. Miła atmosfera oraz różnorodność oferowanych zajęć 

czynią to miejsce bardzo atrakcyjnym. 

Podobne działania podjęto w innych miejscowościach. Łącznie przeprowadzono jeszcze 3 

remonty świetlic wiejskich, odpowiednio w Czerniewicach (przy ulicy Wiejskiej), Nakonowie 

Starym oraz Śmiłowicach. 

Wiele zmian zaszło także w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, przylegającym do 

lokalnego zespołu szkół (gimnazjum, liceum oraz szkoła zawodowa). W ramach dotacji, 

otrzymali oni zestaw urządzeń wielofunkcyjnych do ćwiczeń na siłowni oraz nagłośnienie, 

które umożliwia organizację różnego rodzaju wydarzeń (akademie szkolne czy wystawy 

stołów wigilijnych). 

Pomoc z Unii przyszła także do rodziców mojej klasowej koleżanki z czasów 

gimnazjum, Basi. Ich przedsiębiorstwo GARSAD zostało wyposażone w park technologiczny 

do sortowania i pakowania owoców i warzyw, który – jak mówiła – niesamowicie zwiększył 

wydajność pracy. Pokazuje to dosadnie, że środki unijne są dostępne dla każdego i sprzyjają 

one rozwojowi małych i średnich firm. 



Oczywiście, nie zawsze bywało różowo. Exempli gratia, niedawno wprowadzona 

„ustawa śmieciowa” spowodowała wielki zamęt oraz niezadowolenie mieszkańców gminy. 

Jednakże sama instytucja gminy nie pozostaje bez winy. Przejawami dezorganizacji są np. 

zmieniające się rozkłady odbioru odpadów, częściowe ich odbieranie oraz duże problemy  

z odpadami wielkogabarytowymi. Mimo to, wyraźnie widać zaangażowanie Unii Europejskiej 

w ekologię oraz ochronę zdrowia ludzi. Na przykład, 3. czerwca ubiegłego roku została 

zorganizowana impreza środowiskowa oraz happening pod wspólnym hasłem „Chcemy żyć 

w czystej gminie”, w której brały udział liczne szkoły z naszej gminy. 

Jeśli chodzi o najnowsze działania, które nie obyłyby się bez środków unijnych, to 

wypadałoby wspomnieć o tym, że w maju rusza kolejny cykl imprez kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych pod wspólnym szyldem "Nie ma jak na Kujawach", organizowanych przez 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. Pierwsze pikniki odbyły się 

już 3 maja w Kruszynie oraz Chodczu. W programie imprez przewidziane są atrakcje dla 

uczestników w tym między innymi: występy muzyczne, konkursy z nagrodami  

oraz poczęstunek. „Nie ma jak na Kujawach” odbywać się będą w każdej z 10 gmin LGD przez 

całą wiosnę oraz lato. W Choceniu impreza z tego cyklu odbędzie się 27. lipca. 

Pozostałe części Polski rozwijają się równie prężnie. Nie sposób nie wspomnieć o 

akcjach promocji turystycznej wielu regionów, dajmy na to Dolnego Śląska. Dzięki nim 

niewątpliwie zwiększy się popularność interesujących i wartościowych miejsc wśród 

turystów. 

Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzisz Polskę. Wtedy mogłabyś na własne oczy 

zobaczyć, jak wiele dała (i nadal może dać) nam Unia Europejska! To niesamowite, jak nasz 

kraj dynamicznie się zmienia! Cieszę się, że mogę żyć w takim państwie! 

Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy! 

 Pozdrawiam 

 Piotrek 


