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- Nie interesuję się polityką - mawia wielu 
mieszkańców naszego regionu. Problem w 
tym, że polityka interesuje się nami...

„Czarne protesty”  
także w naszym mieście 
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We Włocławku, tak jak w całej Polsce trzy tygodnie 
temu tysiące kobiet wyszły protestować na ulice 
przeciwko planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej. 

Milion odszkodowania 
za pogryzienie?
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Pani Katarzyna mieszkanka Nowej Wsi w gminie  
Włocławek przed dwoma laty podczas spaceru z 
córeczką została zaatakowana przez trójkę agre-
sywnych psów. Dziś kobieta walczy o odszkodo-
wanie, które ma choć w części zrekompensować 
jej cierpienie.

Przekręt “na Kopciuszka”,   
czyli jak oszukać Skarb Państwa
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70 ton fikcyjnego towaru, wiele firm i tzw. 
słupów oraz straty Skarbu Państwa się-
gające 36 milionów złotych! To jedna z 
większych spraw, prowadzonych od blisko 
dwóch lat przez Prokuraturę Okręgową we 
Włocławku.

Najstarszy włocławianin, któ-
ry w sposób radykalny w tym 
roku zakończył swoje życie 
miał niemal 80 lat. Najmłodsza 
osoba, która postanowiła roz-
stać się z tym światem miała 
zaledwie kilkanaście lat. Jak 
wynika z obserwacji policji, 
część samobójców podejmu-
je tę dramatyczną decyzję pod 
wpływem chwili, po kłótni z 
kimś z rodziny, po zaskakującej 
ich decyzji o zwolnieniu z pra-
cy, po bankructwie...

 Inni o tym, by w targnąć się 
na własne życie myślą od daw-
na, nie widzą już sensu, nie zna-
ją rozwiązania, nie mają siły... 

Dlaczego? Na to pytanie trud-
no znaleźć odpowiedź. Czy sa-
mobójstwo to akt odwagi, czy 
raczej tchórzostwa? - Trudno 
ocenić, bo przecież nie znamy 
powodów tych dramatycznych 
decyzji- mówi dr hab. Wojciech 
Gulin, psycholog. - Na pewno 
jest to bardzo radykalne roz-
wiązanie, nie do odwrócenia. 

Pytanie, czy można było coś 
zrobić, czy jakaś reakcja ro-
dziny, nauczycieli, sąsiadów, 
współpracowników pozwoliła-
by uniknąć tragedii? Psycho-
log Wojciech Gulin jako jedno 
z większych niebezpieczeństw 
wskazuje poczucie osamotnie-

nia. - Samotnym można być w 
tłumie ludzi, gdy ktoś czuje że 
nie ma dla kogo żyć, nie ma 
po co żyć, może widzieć tylko 
jedno rozwiązanie- dodaje Woj-
ciech Gulin. 

Samobójcy to osoby, które 
doszły do przepaści i widzą tyl-
ko jedno rozwiązanie, według 
nich nie ma dalszej drogi. Jeśli 
w porę nie zjawi się ktoś, kto im 
ją wskaże, tragedia jest często 
kwestią czasu. - Niekiedy oso-
by, które targają się na własne 
życie sygnalizują wcześniej, że 
coś się z nimi dzieje. Niestety, 
ten moment przegapiamy- wy-
jaśnia Wojciech Gulin. Zdaniem 
psychologa część winy ponosi 
za to tempo, w jakim żyjemy. 
Wszyscy zaczynamy za czymś 
gonić, brakuje nam czasu dla 
siebie, nie poświęcamy bliskim 
wystarczająco dużo uwagi. A 
ci najbardziej wrażliwi nie są 
w stanie sobie radzić bez kon-
taktu z osobami, na których im 
zależy. 

Dr hab. Wojciech Gulin zwra-
ca również uwagę na współ-
czesne podejście do kwestii 
wychowania. Sporą grupę ro-
dziców cechuje nadopiekuń-

czość wobec swoich pociech. 
Dzieci, które są we wszystkim 
wyręczane, przyzwyczajone 
do rozwiązywania problemów 
przez rodziców, często nie po-
trafią sobie poradzić w sytuacji, 
która wymaga od nich reakcji 
na zdarzenie nieprzewidziane. 

- Niewystarczająca ilość cza-
su poświęcona dziecku jest 
błędem, ale równie dużym za-
grożeniem jest rozwiązywanie 
przez rodziców wszystkich jego 
problemów- mówi psycholog. 

Mężczyzna skaczący z dzie-
wiątego piętra, nastolatka rzu-
cająca się pod pociąg, skok 
z mostu, sznur na drzewie- 
wszystkie śmierci na własne 
życzenie policja odnotowuje w 
swoich rejestrach. Nie prowa-
dzi statystyk nieudanych prób 
samobójczych. Tych w tym 
roku były dziesiątki. 

Czasem samobójstwo jest 
wołaniem o pomoc, w wielu 
przypadkach wynikiem depresji 
bądź silnego załamania nerwo-
wego. Po każdej takiej tragedii 
pozostaje dramatyczne pytanie. 
Dlaczego? 

(Ljot)

Tylko w tym roku 26 mieszkańców naszego regionu postanowiło odebrać sobie życie. Co takiego się stało, że podjęli 
tak radykalną decyzję? W wielu przypadkach nigdy się tego nie dowiemy. Jednak współwiną za te tragedie można z 
pewnością obarczyć rozwój cywilizacyjny i obecne, szaleńcze tempo życia. 

Nie chcieli żyć. Dlaczego? 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy na ten temat 
w Telewizji Kujawy w  cyklicznym programie 

„Kwadrans z psychologiem” w piątek o godz. 18.20.



- Panie prezydencie, dobrze się Panu 
współpracuje z seniorami?

- Znakomicie! Seniorzy są bardzo 
aktywni, chcą działać na rzecz swoich 
społeczności, potrafią się uczyć, bawić i 
zarażać innych pozytywnym nastawie-
niem...

- ... czego dowodem jest chociażby 
Ogólnopolski Przegląd Ruchu Arty-
stycznego Seniorów, który w tym roku 
odbył się we Włocławku.

- Impreza, której byliśmy współorga-
nizatorem, skupiła w jednym miejscu 
– właśnie we Włocławku – ponad dwa 
tysiące osób z całej Polski. Seniorzy 
byli widoczni nie tylko w Centrum Kul-
tury Browar B., w którym odbywały 
się artystyczne prezentacje. Zwiedzali 
Włocławek, spędzali czas ze swoimi 
przyjaciółmi, korzystali z oferty sporto-
wo-rekreacyjnej, a na koniec wystawili 
naszemu miastu bardzo dobre recenzje.

- Jedną z pierwszych Pana decyzji po 
objęciu funkcji Prezydenta Włocław-
ka, było powołanie Włocławskiej Rady 
Seniorów.

- I nie wyobrażam sobie, że mogłoby 
być inaczej. Seniorzy są liczącą się i nie-
zwykle aktywną społecznością naszego 
miasta. We Włocławku żyje prawie 30 
tysięcy osób w wieku 60+. Włocławska 
Rada Seniorów to gremium, które jest 
w stałym kontakcie z seniorami. 

- Seniorzy działają międzypokolenio-
wo, to widać we Włocławku...

- Zgadza się. Doświadczenie senio-
rów jest ogromne a oni sami chętnie 
się nim dzielą. Najmłodsi mają okazję 
uczyć się od seniorów, chłonąć ich do-
świadczenie i dzielić się umiejętno-
ściami. Taka współpraca pokoleń jest 
bardzo cenna, bo np. młodzi poznają 
alternatywne sposoby spędzania wol-
nego czasu, a seniorzy w wieku 60+ 
siadają do komputerów i radzą sobie z 
tym doskonale! Zawsze potrzebne jest 
spojrzenie z dwóch stron, a młodość i 
dojrzałość potrzebują siebie nawzajem.

- Obecnie trwa niezwykły projekt, 
zatytułowany: „Aktywność Włocław-
skich Seniorów”.

- Jest to projekt realizowany przez 
Urząd Miasta i Centrum Kultury Bro-
war B. Seniorzy uczestniczą w zaję-
ciach manualnych, tanecznych oraz 
fitness. Jak twierdzą sami uczestnicy, 
te zajęcia to przede wszystkim świetny 
sposób na spędzanie wolnego czasu. W 

fantastycznej atmosferze ćwiczą i ak-
tywnie wypełniają swój czas wolny. Tu 
nie ma miejsca na nudę, chandrę i ponu-
ry nastrój. Oprócz zdobywania nowych 
umiejętności seniorzy przede wszyst-
kim świetnie się bawią i integrują.

- Panie Prezydencie, planuje Pan 
wprowadzenie we Włocławku miej-
skiej karty seniora z konkretnym sys-
temem ulg, podobnie jak w przypadku 
Włocławskiej Karty Dużej Rodziny.  

- Karta Seniora dałaby osobom w 
wieku 60+ możliwość korzystania z 
dodatkowych bonusów nie tylko we 
Włocławku, ale w całej Polsce. Bardzo 
zależy mi na tym, żeby seniorzy czuli 
się doceniani i młodzi duchem, żeby 
jeszcze intensywniej korzystali z oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy z konkret-
nych usług, na preferencyjnych warun-
kach. Projekt uchwały w tej sprawie 
został przedstawiony Radzie Miasta i 
przyjęty podczas ostatniej sesji.

- Kolejnym pomysłem jest informa-
tor, przygotowany specjalnie w wersji 
papierowej.

- Planujemy opracowanie i wydanie 
informatora, który oczywiście będzie 
dostępny również w wersji elektronicz-
nej, ale na prośbę seniorów powstanie 
też wersja tradycyjna, papierowa, dla 
seniorów wygodniejsza w użyciu, bo 
taki informator zawsze można mieć 
przy sobie. 

- Wśród planów samorządu Wło-
cławka dotyczących grupy wiekowej 

60+ są też: realizacja programu pro-
filaktyki zakażeń pneumokokowych 
oraz szczepienia przeciwko grypie.

- Zdrowie naszych seniorów jest bar-
dzo ważne. Przypomnę, że w tym roku, 
bez ograniczeń wiekowych, a więc 
dotyczy to również seniorów, można 
skorzystać z programu wykrywania 
zakażeń WZW B i C w województwie 
kujawsko-pomorskim. Są to bezpłat-
ne badania diagnostyczne krwi. Ofertę 
programów profilaktycznych 
dla różnych grup wiekowych 
ma też Miejski Zespół Opieki 
Zdrowotnej. Natomiast już w 
przyszłym roku chcielibyśmy 
zaproponować seniorom z 
Włocławka udział w progra-
mach: profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych oraz pro-
filaktyki grypy, obydwa pro-
gramy w formie szczepień. 
Zachęcam wszystkich do ko-
rzystania z bieżącej, bezpłatnej 
oferty programów zdrowot-
nych. To doskonała okazja, 
by zadbać o zdrowie swoje i 
swoich bliskich.

- Miasto wspiera również 
organizacje, które działają na 
rzecz seniorów...

- Dotujemy m.in. usługi 
opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania, adresowane do 
osób starszych, chorych, mają-
cych problemy z poruszaniem 
się. Na ten rodzaj działalności 
opiekuńczej przeznaczamy 
ponad 5 milionów złotych 
rocznie. 

- Warto przypomnieć, że se-
niorzy we Włocławku za dar-

mo podróżują komunikacją miejską
- Dotyczy to wszystkich osób po 65. 

roku życia. W ten sposób ułatwiamy se-
niorom dostęp m.in. do placówek służ-
by zdrowia, instytucji kultury, oferty re-
kreacyjnej. Cieszy mnie, że Włocławek 
jest postrzegany jako miasto sprzyjające 
seniorom, dbające o ludzi starszych, i 
zapewniam, że naszą miejską ofertę ad-
resowaną do seniorów będziemy kon-
sekwentnie rozszerzać.
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Kilkanaście ulic zyska nową nawierzchnię

Bardzo cenię współpracę z seniorami

Trwa Program Utwardzania Dróg Gruntowych. Podbudowy są wykonane na wszystkich ulicach. Na kil-
ku z nich zostały już ułożone dywaniki bitumiczne. Następne czekają w kolejce.

Rozmowa z:
Markiem Wojtkowskim,

prezydentem Włocławka

artykuł sponsorowany
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Od kiedy Zakład Medyczny DIAG-
MED PLUS obecny jest na rynku 
usług medycznych? 

Zakład Medyczny DIAG MED 
PLUS sp. z o.o. na rynku usług me-
dycznych funkcjonuje od roku 1997. 
Momentem przełomowym dla Zakładu 
był rok 2008. Wówczas powstał nowo-
czesny i doskonale wyposażony obiekt 
medyczny przy ulicy Okrzei 66 we 
Włocławku. Dysponujemy doświad-
czoną kadrą specjalistów z wielu ob-

szarów medycyny. Mimo że urządzenia 
medyczne jakie posiadamy do diagno-
styki i leczenia są najwyższej klasy to 
i tak sukcesywnie je modernizujemy. 
Naszym atutem jest to, że pacjent w jed-
nym miejscu, nie tracąc czasu i pienię-
dzy na kosztowne dojazdy może zostać 
gruntownie zdiagnozowany i leczony. 

Włocławianie, którzy mają proble-
my ze zdrowiem często narzekają, że 
proces leczenia wymaga od nich wiele 
cierpliwości i pochłania mnóstwo cza-
su. Najpierw są zmuszeni czekać na 
wizytę u specjalisty, potem na badania, 
a w dalszej kolejności na zabiegi. Czy 
istnieje sposób na to, by leczenie było 
bardziej komfortowe? 

W obecnym systemie opieki zdro-
wotnej proces diagnozowania i leczenia 
bywa czasochłonny i niejednokrotnie 
bardzo męczący dla pacjenta. Nasz Za-
kład Medyczny rozumiejąc doskonale, 
jak ważna w przypadku choroby jest 
szybka i trafna diagnoza umożliwia 
pacjentom nie tylko dostęp do wyso-

kiej klasy specjalistów, ale również 
do pełnej i nowoczesnej diagnostyki 
obrazowej. Dysponujemy pracownią 
rezonansu magnetycznego, tomogra-
fu komputerowego, RTG i medycyny 
nuklearnej. Umożliwiamy pacjentom 
kompleksową diagnostykę kardiolo-
giczną i okulistyczną za pomocą nowo-
czesnych urządzeń medycznych. W na-
szym zakładzie pacjenci mogą również  
wykonać badania , USG, gastroskopię, 
kolonoskopię i bronchoskopię. Wspo-
mnę także o poradni alergologicznej dla 
dorosłych , gdzie prowadzimy odczula-
nie na alergeny pyłków i roztoczy. A w 
diagnostyce chorób płuc wykorzystuje-
my szybką ścieżkę onkologiczną.

W waszej ofercie jest również możli-
wość leczenia w ramach Szpitala Jed-
nodniowego. Jakie zabiegi chirurgicz-
ne można wykonać w Diagmedzie? 

W ramach Szpitala Jednodniowe-
go proponujemy zabiegi chirurgiczne 
z zakresu: chirurgii ogólnej, urologii, 
laryngologii, ortopedii oraz okulistyki, 

między innymi wykonujemy operacje 
zaćm. 

Z problemem zaćmy boryka się co-
raz więcej osób, niedawno był to prak-
tycznie wyrok, dziś dzięki postępowi 
medycznemu chorym już na drugi 
dzień po zabiegu wraca ostrość widze-
nia. Czy właśnie taki zabieg można wy-
konać w Diagmedzie? 

Naturalnie. Zaćma to jedna z naj-
częstszych przyczyn zaburzeń widzenia 
na świecie. Problem nie omija również 
mieszkańców Włocławka i okolic. Na 
szczęście możemy im pomóc. Nasi 
specjaliści oraz sprzęt, którym dyspo-
nujemy pozwalają na uzyskanie po za-
biegu usunięcia zaćmy jakości widze-
nia niejednokrotnie wyższej niż przed 
pojawieniem się choroby. Sam zabieg 
trwa około pół godziny. Wykonywany 
jest w znieczuleniu miejscowym i jest  
bezbolesny. Pacjent po zabiegu powra-
ca do codziennej aktywności w ciągu 
kilku dni. 

Jakie są możliwość wykonania za-
biegu usunięcia zaćmy w Państwa 

Placówce? 
Wykonujemy zabiegi usunięcia za-

ćmy w ramach kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.  Jednak ze 
względu na ograniczenia kontraktowe 
nie jesteśmy w stanie pomóc wszyst-
kim pacjentom tak szybko, jakby sobie 
tego życzyli. Dlatego oferujemy rów-
nież komercyjne wykonanie zabiegu z 
możliwością  wyboru rodzaju soczew-
ki, między innymi soczewki akomoda-
cyjnej. Polecamy ten rodzaj soczewki 
zwłaszcza osobom aktywnym w celu 
poprawienia jakości widzenia.

Jak długi jest obecnie czas oczekiwa-
nia na wizyty u specjalistów? 

Nasza placówka jest wielospecjali-
styczna. Świadczymy usługi zarówno 
w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia jak i komercyjnie. 
Czas oczekiwania na wizytę u specja-
listy uzależniony jest od wysokości 
kontraktu  danej poradni z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Natomiast wizyty 
komercyjne staramy się świadczyć na 
bieżąco.

Od pełnej diagnostyki po komfort leczenia 
Rozmowa z:

Krzysztofem Gizińskim
prezesem Zakładu Medycznego DIAGMED Plus sp. z o.o. we Włocławku.

Miasto na karuzeli
Tak zwany układ sił w Radzie Miasta 

ma istotny wpływ na to, co dzieje się we 
Włocławku. To przecież radni podejmu-
ją najistotniejsze dla nas decyzje. Każdy  
prezydent stara się więc tak „poukładać” z 
radnymi, by popierali przedstawiane przez 
niego projekty uchwał. Nie zawsze jest to 
proste, o czym Marek Wojtkowski prze-
konuje się każdego dnia.

Koalicja z PiS? Nieaktualna!

Włocławianie wybrali prezydenta z 
Platformy Obywatelskiej, ale tylko pię-
ciorgu kandydatom  z tej partii w 25-o-
sobowej Radzie Miasta powierzyli man-
daty radnych. Trudno więc się dziwić, 
że nie mając wystarczającego poparcia 
wśród swoich, wkrótce po wyborach w 
2014 roku Wojtkowski zdecydował się na 
„egzotyczną” - jak nazwały ją centralne 
media - i ryzykowną koalicję z radnymi 
z Prawa i Sprawiedliwości. Ryzykowną, 
biorąc pod uwagę to, co dzieje się między 
PiS i PO na górze...

  Tymczasem w połowie września 
PiS zerwał nagle umowę. - Przyczyną 
tej decyzji był  fakt, że prezydent nie do-
trzymywał słowa - tłumaczył lider PiS i 
przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Chmielewski. - Z 23 punktów umowy, 
które mieliśmy wspólnie realizować, zre-
alizowaliśmy niespełna pięć. Miał być 
rozwój gospodarczy, wyjście z marazmu, 
ale zapowiadanych efektów nie widać. 

Chmielewski mówi wprost o oszu-
kaniu i koalicjanta i przede wszystkim 
mieszkańców przez urzędującego prezy-
denta, nie wywiązującego się z danych 
wcześniej obietnic. Sam Marek Wojtkow-
ski, nie kryjący zdziwienia takim obrotem 
sprawy, robił dobrą minę do złej gry, prze-
konując, że z koalicjantem, czy bez, nadal 
będzie pracował na rzecz miasta i jego 
mieszkańców.  Gest PiS uznał za „niepo-
trzebne zamieszanie”, twierdząc, że lokal-
ni politycy próbują przenieść na lokalny 
grunt ogólnokrajowy konflikt istniejący 
między PiS i PO. Twierdzi, że zarzuty 
PiS są bezpodstawne. -  Za nami dopiero 
półtora roku kadencji, przed nami jeszcze 
dwa i pół roku. Mamy czas na realizację 
zapowiadanych zamierzeń - zapewnia.  I 
dodaje, że nowego koalicjanta szukać nie 
będzie.

Koalicja z SLD? 
Nie doszła do skutku!

 Tymczasem już wkrótce pojawiają się 
pogłoski, że Wojtkowski dogaduje się z 
SLD, które wprowadziło do Rady Miasta 
9 radnych. Pracę traci PiS-owska zastęp-
czyni prezydenta Monika Berger, choć 
Marek Wojtkowski zapewnia, że wpływ 
na tę decyzję miały nie tylko względy 
polityczne. Na nieoficjalnej giełdzie poja-
wia się już nawet nazwisko wskazanego 
przez SLD kandydata, który ma zastąpić 
Monikę Berger, niemal pewne jest, że z 

szeregów SLD wyłoniony zostanie nowy 
przewodniczący Rady Miasta, lider klubu 
radnych SLD. O utracie funkcji mówi na-
wet sam Jarosław Chmielewski. Tymcza-
sem do koalicji z SLD nie dochodzi...

- Rozmowy trwały dwa tygodnie, 
wszystko wydawało się ustalone, ale pan 
prezydent wycofał się z tego układu - 
przyznaje w studiu Telewizji Kujawy były 
SLD-owski prezydent miasta Andrzej 
Pałucki, obecny radny. Krzysztof Kukuc-
ki,  lider włocławskiej lewicy i szef klubu 
radnych SLD mówi wprost o zaawanso-
wanych rozmowach, o konkretnych 41 
punktach porozumienia, spisanych, by 
uniknąć jakichkolwiek wątpliwości. Poro-
zumienie „Razem dla Włocławka” miało 
być  podpisane przez prezydenta Marka 
Wojtkowskiego oraz Ewę Szczepańską, 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta i sze-
fową klubu radnych PO oraz Krzysztofa 
Kukuckiego.

 - Braliśmy udział w tych rozmowach 
- mówi Ewa Szczepańska. - Uznaliśmy 
jednak, że radni SLD, przedstawiając nam 
ów 41-punktowy projekt, scedował na nas 
zadania, które w poprzedniej kadencji nie 
zostały wykonane. Są to zadania wielomi-
lionowe, jak choćby przebudowa placu 
Wolności. Budżet nie jest z gumy, nie ma 
możliwości  realizacji tych wszystkich 
zadań w ciągu dwóch lat, jakie pozostały 
nam do końca kadencji. Nie mogliśmy 
czegoś takiego podpisać.

Kradzieże pomysłów?

Sposób realizacji budownictwa komu-
nalnego, Włocławska Karta Seniora, bez-
płatne przejazdy komunikacją miejską dla 
dzieci, czy dawców szpiku... - Te „pomy-
sły”, ogłaszane przez pana prezydenta, są 
kopiami naszych wniosków sprzed kilku 
miesięcy - twierdzi Krzysztof Kukucki. 
W czasie, gdy lider SLD ogłaszał podczas 
konferencji prasowej, że koalicji z Platfor-
mą nie będzie, odbył się briefing prezy-
denta Marka Wojtkowskiego, poświęcony 
sprawom budownictwa mieszkaniowego. 
- W rejonie ulicy Zagajewskiego będą 
zlokalizowane 2-3 bloki, z odroczonym 
terminem dojściem do własności. To się 
sprawdza w innych samorządach - mó-
wił Marek Wojtkowski. Politycy SLD 
natychmiast zarzucili Wojtkowskiemu 
kłamstwo. Lewica uważa, że prezydent 
skopiował ich pomysł, ponieważ to oni 
już kilka miesięcy temu zgłaszali projekt 
budowy mieszkań czynszowych z doj-
ściem do własności. Dodatkowo twierdzą, 

że prezydent pomylił się odnośnie liczby 
mieszkań jakie mogą powstać w ramach 
tego programu. Zdaniem polityków lewi-
cy obecne władze niesłusznie przypisały 
sobie projekt uchwały dotyczący utwo-
rzenia Włocławskiej Karty Seniora. Piotr 
Kowal przypomniał, że już w czerwcu 
SLD złożyło taki postulat w Biurze Rady 
Miasta. -  Pani prezydent Moraczewska 
ogłasza pomysł Karty Seniora jako swój, 
my się nie obrażamy, ale mogłaby wspo-
mnieć, że to SLD już wcześniej składało 
taki projekt - mówi Piotr Kowal, członek 
SLD. Zastępca prezydenta Barbara Mo-
raczewska stanowczo odpiera zarzuty: -  
Już w programie wyborczym był pomysł 
utworzenia Karty Seniora, trudno zatem 
mówić o plagiacie...

Karuzela się kręci, czemu włocławianie 
przypatrują się z niepokojem. Czy prezy-
dent - sam ze sobą na sam - potrafi zmienić 
ich życie na lepsze, tak jak zapowiadał?

(sab)

- Nie interesuję się polityką - mawia wielu mieszkańców naszego regionu. Problem w tym, 
że polityka interesuje się nami...

puBLIkaCJa płatna
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Na Placu Wolności gromadzi-
ły się panie w różnym wieku, o 
różnych poglądach politycznych. 
Wszystkie łączył brak zgody na 
łamanie praw kobiet. Na wło-
cławskiej manifestacji nie brako-
wało ostrych słów, transparentów 
i emocji. Głos zabierały kobiety, 
które jasno przyznawały, że korzy-
stały z zapisów aktualnej ustawy 
dopuszczającej aborcję w trzech 
przypadkach. Choć obywatelski 
projekt ustawy, który zakładał 
całkowity zakaz aborcji przepadł, 
to nie oznacza, że sprawa przy-
cichła. Nieoficjalnie wiadomo, 
że Prawo i Sprawiedliwość bę-

dzie chciało „przepchnąć” swoją 
ustawę, w której mają znaleźć się 
zapisy o zakazie aborcji w przy-
padku dzieci z zespołem Downa. 
Walka w tej sprawie nie jest za-
kończona. Mobilizują się zarów-
no obrońcy życia, którzy zawiedli 
się na rządzących, jak i ruchy i 
organizacje lewicowe, które chcą 
liberalizacji prawa. We Włocław-
ku „Czarny protest” zgromadził 
kilkaset osób. Same organizator-
ki przyznały, że nie spodziewały 
się aż tak dużego wsparcia. -Za-
interesowanie jest niesamowite, 
ludzie cały czas dochodzą to jest 
coś pięknego. Cieszymy się, że są z nami też panowie, którzy mogą 

również przemawiać, solidary-
zować się - mówiła organizator-
ka włocławskiego protestu Ewa 
Marciniak. Kobiety domagają się 
złagodzenia obowiązującej usta-
wy. Wskazują też na to, że trud-
no ją nazywać kompromisem. 
-Uważam, że ta ustawa jest błę-
dem - przekonywała Ewa, jedna 
z uczestniczek manifestacji. 24 
października doszło do kolejnych 
protestów. Uczestniczki podkre-
ślały, że zaostrzenie prawa nie 
będzie dobrym rozwiązaniem. 
Panie podkreślają, że doprowadzi 

to do zwiększenia tzw. „podzie-
mia aborcyjnego”, nasilenia się 
tzw. „turystyki aborcyjnej”. Naj-
ważniejsze zdaniem protestują-
cych jest pozostawienie swobody 
wyboru kobiecie, a nie prawny 
przymus urodzenia dziecka. Choć 
podczas ostatniego protestu pań 
było mniej niż tygodnie temu, to 
wszystkie manifestujące zgodnie 
podnosiły kwestię narastającego 
ich zdaniem seksizmu i pogardy 
wobec kobiet. Panie zdecydowa-
nie negatywnie oceniają też po-
stępującą klerykalizację Polski. 

Mateusz Piernikowski

We Włocławku, tak jak w całej Polsce trzy tygodnie temu tysiące kobiet wyszły protestować na ulice przeciwko planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej. 

„Czarne protesty” także w naszym mieście 

ANDRZEJKI

Noc Andrzejkową będziemy celebrować 26 listopada! 
Tanecznie, z magicznymi muzykami. Ze smakiem, 

podczas andrzejkowego balu. Z dobrą wróżbą 
na przyszłość, odkrywając karty.

Polecamy : 
• bal Andrzejkowy z magiczną muzyką 

na żywo do białego rana
• profesjonalną wróżkę, która odpowie 

na wszystkie pytania
• wyśmienite menu szefa kuchni 

Restauracji Pod Arkadami 

150 zł za osobę

BAL SYLWESTROWY 

Spełnimy marzenie o szmpańskim sylwestrze, 
z doskonałą muzyką i zabawą do białego rana! 

Spędź ostatnie chwile tego roku wraz 
z zespołem EGZATEQ przy najbardziej popularnych 

hitach minionych lat.  Ciesz się z przywitania Nowego 
Roku podczas widowiskowego pokazu fajerwerków 

i delektuj się wyjątkowym menu. 

Polecamy : 
• sylwestrową ucztę okraszoną szampanem

• koncert gwiazd operowych Kałudi Kałudowa i Anny Dytry
• zabawę do białego rana przy muzyce na żywo

• widowiskowy pokaz sztucznych ogni

275 zł za osobę

ZABAWA SYLWESTROWA W PUBIE

Zabierzemy Was w muzyczną podróż przez szalone lata 90’.  
Pulsujące kolorofony, rytmiczna muzyka i Dj, 

który gwarantuje, że zejdą Państwo z parkietu bladym 
świtem. Ponadto, niesamowite przeżycia podczas 

widowiskowego pokazu fajerwerków. Taki Sylwester 
przypadnie do gustu Gościom w każdym wieku.  

Polecamy :
• sylwestrowe menu

• lampka szampana na powitanie Nowego Roku
• szalona zabawa przy muzyce z lat 90’

225 zł za osobę
* Istnieje możliwość wykupienia noclegu ze śniadaniem w cenie 200 zł za osobę w pokoju 2 osobowym oraz 250 zł za osobę w pokoju 1 osobowym.

Zadbamy o Wasz spokój podczas balu i rozrywkę Waszych pociech. Proponujemy zorganizowanie Sylwestra dla Waszych dzieci z animatorem zabaw, muzyką i sylwestrowym poczęstunkiem. 

Masz wiele powodów, aby się odprężyć 
i skorzystać z zabawy. 

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój - relaks 
i rozrywka w jednym miejscu.

uzdrowisko-wieniec.pl
tel. 54 272 10 00

W UZDROWISKU WIENIEC ZDRÓJ GWARANTUJEMY SZAMPAŃSKĄ ZABAWĘ
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Czy można oddzielić wymie-
szane ziarna cukru i ekstraktu 
herbaty? Na papierze można 
wszystko! W przypadku  prze-
stępczego procederu, polega-
jącego na fikcyjnym kupnie 
mieszanki spożywczej cukru z 
ekstraktem herbaty, który na-
stępnie  był sprzedawany pomię-
dzy kilkoma polskimi podmio-
tami,  Skarb Państwa stracił  36 
mln zł.  

I tu zaczyna się naprawdę cie-
kawie:  Mieszanka trafiała do 
spółki, w której rzekomo nastę-
powało jej rozdzielenie na cukier 
i herbatę. Oba produkty sprzeda-
wano do kolejnych spółek. W tym 
momencie następowała zmiana 
stawki podatku VAT. Mieszanka 
spożywcza była obłożona stawką 
23 procent, natomiast uzyskany 
w wyniku segregacji cukier już 
tylko 8 proc. Firma rozdzielająca 
produkt, po jego dalszej odsprze-
daży, występowała więc o zwrot 

różnicy podatku. Następnie cu-
kier, poprzez kolejne spółki, był 
sprzedawany za granicę w staw-
ce 0 proc. i podmiot sprzedający 
występował o zwrot podatku do 
właściwego urzędu. Cukier wra-

cał do kraju ponownie jako mie-
szanka...

Można? Nie do końca... Spra-
wa zaintrygowała Urząd Kon-
troli Skarbowej w Bydgoszczy, 
którego funkcjonariusze doko-

nali analizy działalności spółek, 
handlujących olbrzymią ilością 
mieszanki cukru z ekstraktem 
herbaty. Jak ustalono wśród firm 
zaangażowanych w proceder 
były zarówno te legalne, jak i 

tzw. słupy, zakładane tylko na po-
trzeby dokonania oszustwa. UKS 
powiadomił prokuraturę, która 
wszczęła śledztwo. Na wniosek 
prokuratury policjanci zabezpie-
czyli znaczne ilości dokumentów 
księgowych i transportowych. 
Analizując je oszacowali, że 
przez półtora roku przestępcza 
działalność tych spółek naraziła 
Skarb Państwa na straty w kwo-
cie ponad 36 mln zł.

Do tej pory funkcjonariusze Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji 
zatrzymali 18 osób, które usłyszały 
w sumie 72 zarzuty. To mężczyź-
ni w wieku od 30 do 60 lat. Wśród 
nich są mieszkańcy województw 
kujawsko - pomorskiego, dolnoślą-
skiego, śląskiego i łódzkiego. Jak 
informuje prokurator Wojciech Fa-
bisiak, rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej we Włocławku, sprawa jest 
rozwojowa, planowane są kolejne 
zatrzymania...

(sab)

70 ton fikcyjnego towaru, wiele firm i tzw. słupów oraz straty Skarbu Państwa sięgające 36 milionów złotych! To jedna z większych spraw, prowadzo-
nych od blisko dwóch lat przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku.

Przekręt “na Kopciuszka”, 
czyli jak oszukać Skarb Państwa
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od 28 pazdziernika do 11 listopada 2016r.

Jogurt Jogobella Zott 150g
różne smaki

Konserwa Gatunkowa
mielona Animex 300g

Kawa Prima 
mielona 250g

Staropolanki 
Staropolskie Wedliny

,

Pani Katarzyna po  spacerze, 
który zmienił całe jej życie, z 
licznymi obrażeniami ciała tra-
fiła do szpitala, gdzie spędziła 
wiele czasu. Operacje, rehabili-
tacja, a przede wszystkim wspo-
mnienia tych dramatycznych 
chwil na długo pozostaną w jej 
pamięci. Właśnie dlatego wyto-
czyła proces 39-letniemu wła-
ścicielowi czworonogów.

 Sąd piewrszej instancji skazał 
mężczyznę na 8 miesięcy bez-
względnego więzienia. Wyrok 
był nieprawomocny. Obie stro-
ny się od niego odwołały. 

Na początku października w 
Sądzie Okręgowym we Wło-
cławku odbyła się kolejna roz-
prawa.

-Uważamy, że sąd w pierwszej 
instancji popełnił błędy, zanie-
chał dopuszczenia opinii bie-
głego z zakresu chirurgii. Sąd 
wadliwie też ocenił, że działa-
nie oskarżonego miało charak-
ter nieumyślny - mówił adwokat 
pani Katarzyny Bartosz Gru-
be. Sąd Okręgowy uwzględnił 
wnioski z apelacji o dopuszcze-
nie uzupełniającej opinii biegłe-
go z zakresu chirurgii. 

Choc do ataku na kobietę 

doszło prawie dwa lata temu. 
Mimo długiej rehabilitacji nie 
doszła ona do pełnej spraw-
ności, choć udało się uniknąć 
amputacji nogi. -Rehabilitacja 
trwa, są problemy z przyjęciem 
się przeszczepów, moja klientka 
nie funkcjonuje tak jak przed 
zdarzeniem - przekonywał Bar-
tosz Grube, adwokat pani Kata-
rzyny. 

Kobieta wytoczyła też proces 
Urzędowi Gminy Włocławek. 
Chce wysokiego odszkodowa-
nia w postaci 1,2 miliona zło-
tych za niewłaściwą jej zdaniem 
opiekę nad bezdomnymi psami. 
Wójt gminy Ewa Braszkiewicz 
przekonuje jednak, że psy, które 
zaatakowały panią Kasię mia-
ły właściciela. - My jesteśmy 
zobowiązani do łapania i pil-
nowania bezpańskich psów, to 
właściciel ich nie upilnował, 
odławiamy takich psów po kil-
kadziesiąt w ciągu roku – mó-
wiła Ewa Braszkiewicz, wójt 
gminy Włocławek. 

Kolejna rozprawa przeciwko 
właścicielowi ma się odbyć 24 
listopada.

Mateusz Piernikowski

Pani Katarzyna mieszkanka Nowej Wsi w gminie  Włocła-
wek przed dwoma laty podczas spaceru z córeczką została 
zaatakowana przez trójkę agresywnych psów. Dziś kobieta 
walczy o odszkodowanie, które ma choć w części zrekom-
pensować jej cierpienie.

Agata Cybuchowska to kobieta 
spełniająca się w wielu rolach: jest nie 
tylko pełnoetatową mamą, ale rów-
nież modelką, działaczką społeczną 
i tegoroczną Miss Polski na Wózku 
Mediów Społecznościowych. Oprócz 
tego w wolnych chwilach zajmuje się 
tworzeniem strony internetowej z pro-
gramem ćwiczeń dla kobiet na wózku, 
ciężarnych i po ciąży, a także zamierza 
zrealizować wreszcie swoje pomysły i 
zacząć projektować dla nich ubrania i 
dodatki.

Fakt, że porusza się z pomocą wózka 
inwalidzkiego w żaden sposób jej nie 
spowalnia w aktywności i nie stanowi 
dla niej ograniczenia. Najlepszym tego 
dowodem jest uczestnictwo w plebi-
scycie organizowanym przez markę 
KiK dla uhonorowania wyjątkowych 
Polek. – O konkursie dowiedziałam się 
z reklamy w telewizji i postanowiłam, 

że wezmę w nim udział i udowodnię, 
że nie ma barier w zdobywaniu tytu-
łu Kobiety Roku. Chciałam również 
przypieczętować tym wszystkie moje 
tegoroczne osiągnięcia. A trochę się 
napracowałam… zostałam mamą, 
Miss Mediów Społecznościowych 
na Wózku 2016, ambasadorką akcji 
„Dzieciństwo bez barier” i rozwinę-
łam do maksimum jedną z moich pa-
sji – modeling –  opowiada zapytana 
o to, skąd wziął się pomysł na wzięcie 
udziału w rywalizacji.

Młoda Włocławianka wykorzystuje 
swoją siłę oraz doświadczenie także 
w pomaganiu przyszłym i obecnym 
rodzicom z niepełnosprawnością w 
zmierzeniu się i zaakceptowaniu tej 
wymagającej roli, a także pokazaniu, 
jak radzić sobie z macierzyństwem na 
wózku pod względem technicznym. 

Robi to w ramach akcji „Dzieciństwo 
bez barier” – jednej z wielu prowadzo-
nych przez fundację Jedyna Taka.

Jak dotąd, rok 2016 przyniósł Aga-
cie Cybuchowskiej pasmo sukcesów. 
Czy zakończy się dla niej otrzyma-
niem tytułu Kobiety Roku KiK? Na 
razie – dzięki uzyskaniu największej 
liczby głosów - udało jej się dotrzeć do 
finału i zostać wrześniową laureatką 
konkurs KIK.

Celem plebiscytu jest nagrodzenie 
Polki, która spełnia się rodzinnie, a 
także zawodowo, pielęgnując przy 
tym swoje pasje oraz stanowi wsparcie 
i wzór dla innych. To, która spośród 9 
pretendentek do tytułu zwycięży, okaże 
się już niedługo – wielki finał i wręcze-
nie głównej nagrody w wysokości 20 
tys. zł zaplanowano na styczeń 2017 
roku. Póki co wiadomo, że zawal-
czą o niego Judyta Bork, Katarzyna 
Raszewska, Alicja Wegner (Mamal-
la), Karolina Dudzińska (eloMama), 
Joanna Kmieć, Kinga Kmiotek-Gul 
oraz wrześniowa zwyciężczyni Agata 
Cybuchowska. Pozostałe 2 laureatki 
zostaną wybrane w głosowaniu inter-
nautów. Szczegółowe informacje na 
temat konkursu, profile kandydatek, 
a także regulamin i formularz zgło-
szeniowy dla kobiet, które chciałyby 
wziąć udział w konkursie, są dostępne 
na stronie www.kik-kobietaroku.pl .

(Ljot)

Agata Cybuchowska, zdobywczyni tytułu Miss Polski na Wózku Mediów Społecznościo-
wych ma na koncie kolejny sukces. Jest nim tytuł Kobieta Roku KiK.

Włocławianka miss 
na wózku i kobietą roku!

Milion 
odszkodowania 
za pogryzienie?

3,85 zł

1,09 zł
13,42 zł/kg

6,99 zł
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POWIAT 
WŁOCŁAWSKI

- W tym roku zostaliśmy wyróż-
nieni jako Zespół Szkół w Chodczu, 
mamy przyjemność organizacji tej 
uroczystości, jest nam bardzo miło 
z tego powodu- mówiła  Grażyna 
Wilińska, dyrektor Zespołu Szkół w 
Chodczu.

Na uroczystość  przybyły władze 
powiatu, gminy Chodecz oraz dyrek-

torzy i nauczyciele z wielu okolicz-
nych szkół. Starosta Kazimierz Kaca 
zwrócił uwagę na fakt iż Dzień Edu-
kacji Narodowej to nie tylko okazja 
do podziękowań nauczycielom, ale 
również wspomnienia tych, którzy 
przed laty doprowadzili do tak waż-
nych reform. - Cieszę się,  że może-
my gościć w tej zadbanej, dobrze 

prowadzonej szkole - dodał starosta 
Kazmierz Kaca.

Przewodniczący Rady Powiatu we 
Włocławku zwrócił uwagę na fakt iż 
dzień Edukacji Narodowej to jedno z 
najważniejszych świąt w samorządo-
wym kalendarzu. - To wspaniała uro-
czystość, podczas której mamy okazję 
dziękować gronu pedagogicznemu za 
codzienny trud- mówił przewodni-
czący. - Dla nas edukacja to bardzo 
ważna dziedzina, robimy wszystko, 
by wygląd i estetyka szkół powiato-
wych oraz ich poziom nauczania był 
atrakcyjny dla naszych mieszkańców. 

Tegoroczne obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej były także okazją 
do podziękowań tym, którzy dbają o 
rozwój wszystkich młodych miesz-
kańców powiatu. Dyrektor Grażyna 
Wilińska wyróżniła sześciu nauczy-
cieli dyplomami i nagrodami pienięż-
nymi.

Uroczystości zakończyły występy 
uczniów. 

(Ljot)

Wszyscy dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat otrzymali  nagrody starosty 
włocławskiego. Ich wręczenie było częścią tegorocznych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej, których gospodarzem był Zespół Szkół w Chodczu.

Dzień Edukacji Narodowej 
z nagrodami od starosty 

Trwają prace budowlane na pierw-
szym etapie zadania inwestycyjnego 
pn.:  „Rozbudowa  drogi nr 2910C 
Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn”. 
Wykonawcą robót budowlanych jest 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi, 
z którym podpisano umowę na kwotę 
ponad 726 tys. zł. 

Projekt objęty jest pomocą dla ope-
racji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, 
działania „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wyso-
kość dofinansowania wynosi 63,63%.

Wszystkie prace przy realizacji tej 
inwestycji mają zakończyć się do 31 
października.

(Ljot)

Kolejna droga ładniejsza 
i bezpieczniejsza

Zakończona została inwestycja 
pn: „Modernizacja instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku 
szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu”. 
Realizacja zadania w szczególności 
obejmowała wykonanie nowej in-
stalacji centralnego ogrzewania w 
całym budynku, która zasilana bę-
dzie z istniejącej kotłowni gazowej. 
Zakres realizowanych prac obej-
mował między innymi wymianę 

grzejników i instalacji grzewczej w 
całym budynku szkoły.

Koszt inwestycji wyniósł 
235.937,23 zł i został pokryty w 
całości ze środków budżetowych 
Powiatu Włocławskiego.  Moder-
nizacja instalacji centralnego ogrze-
wania była konieczna ze względu 
na jej zły stan, co było przyczyną 
częstych  awarii.

(Ljot)

Cieplej  i taniej w Zespole Szkół

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektu użyteczno-
ści publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”. Realizacja zadania 
obejmowała m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych całego obiektu wraz 
z remontem elewacji i częściową jej przebudową, docieplenie dachów i stropoda-
chów poszczególnych części budynków wraz z wymianą pokrycia dachowego na 
dachach spadzistych  i zadaszenia wejść.

Koszt całej inwestycji zamknął się kwotą  ponad 1 mln 114 tys. zł brutto.
(Ljot)

Kolejny Dom Pomocy Społecznej 
odzyskuje blask

W  sali konferencyjnej  Starostwa Po-
wiatowego we Włocławku, w ramach 
projektu „Zrozumieć Autyzm” odbyła 
się konferencja zorganizowana przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej i Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Autystycznym.

W naszym społeczeństwie przybywa 
coraz więcej dzieci i młodzieży z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu.  

Wiedza jak przyjąć takie osoby do 
społeczeństwa jak pomóc im i sobie w 
kontaktach społecznych, w codziennym 
życiu jest wciąż za mała. Zwłaszcza na 
terenach wiejskich, gdzie rodziny mają 
utrudniony dostęp do diagnostyki a 
później terapii. Gdy odchodzą rodzice 
pozostaje pytanie: Co dalej?

Dlatego tak ważne jest organizowa-
nie takich spotkań, konferencji podczas, 
których możemy podzielić się wiedzą,  
doświadczeniem i możemy spróbować 
„zrozumieć autyzm”.

(Ljot)

Konferencja „Zrozumieć Autyzm”

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowi-
cza w Izbicy Kujawskiej odbyła się in-
auguracja roku akademickiego 2016/17 
Izbickiego Oddziału Kujawsko-Do-
brzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  Kujawskiej Szkoły Wyższej 

Przewodnicząca oddziału Pełno-
mocnik rektora prof. Henryk Stępień 
po oficjalnym otwarciu roku akade-
mickiego dokonał  immatrykulacji 
słuchaczy i wręczył Alicji Sadowskiej 
list gratulacyjny od rektora Kujawskiej 

Szkoły Wyższej prof. Stanisława Kuni-
kowskiego. Następnie wykonano Gau-
deamus Igitur. W dalszej części głos 
zabrali przybyli goście. Wykład inaugu-
racyjny na temat rozwoju gospodarcze-
go przedstawił prof. Henryk Stępień. 
Uroczystość inauguracyjna zakończyła 
się występem artystycznym w wykona-
niu Marii i Ryszarda Lewandowskich, 
Tadeusza Mroczkowskiego oraz pozo-
stałych słuchaczy.

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej

artykuł sponsorowany
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Projekt skierowany jest do osób w 
wieku 18-67 lat i plus, które z własnej 
inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub 
uzupełniać posiadane kompetencje i 
umiejętności, tj.:

1) osoby o niskich kwalifikacjach,

2) osoby z niepełnosprawnościami,
3) osoby powyżej 50 roku życia (tak-

że z wykształceniem wyższym)
4) z wyłączeniem osób prowadzą-

cych działalność gospodarczą.

Osoby o niskich kwalifikacjach 
(osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie ISCED 3 włącznie zgod-
nie z Międzynarodową Klasyfikacją 
Standardów Edukacyjnych ISCED 3 
włącznie zgodnie z Międzynarodową 
Klasyfikacją Standardów Edukacyj-
nych ISCED 2011, tj. wykształcenie 
ponadgimnazjalne (liceum profilowane, 
liceum ogólnokształcące i uzupełniają-
ce liceum ogólnokształcące, technikum, 
technikum uzupełniające, zasadnicza 
szkoła zawodowa). W przypadku, gdy 
uczestnik posiada np. wykształcenie po-
licealne (szkoły policealne), tj. ISCED 
4, nie wpisuje się w definicję osób o 
niskich kwalifikacjach.

Zapewniamy pierwszeństwo udziału 
uczestników, będących osobami z nie-
pełnosprawnościami – w świetle prze-
pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, a także ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go. Preferujemy także udział osób za-
mieszkujących na obszarach wiejskich 
[zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: 
Obszary wiejskie (o małej gęstości za-

ludnienia) określone według klasyfika-
cji DEGURBA] oraz osób zamieszku-
jących na terenie powiatów, w których 
wysokość opublikowanej przez GUS 
stopy bezrobocia przyjmuje wartość 
wyższą niż wysokość stopy bezrobocia 
dla całego województwa, wg. danych 
sprzed dwóch miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc ogłoszenia konkursu.

Uczestnicy mogą skorzystać z nastę-
pujących szkoleń (finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego):

1) kurs z języka angielskiego
2) kurs z języka niemieckiego
3) kurs z języka francuskiego

w okresie od 1.01.2017 do 30.09. 
2018 r. w wymiarze 60 h, 120 h lub 180 
h. Szkolenia będą realizowane na po-
ziomach A1-C2 i zakończą się egzami-
nem potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników określonego poziomu 
biegłości językowej (zgodnie z Euro-
pejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego).

Projekt będzie realizowany na obsza-
rze całego województwa kujawsko-po-
morskiego. Zapewniamy maksymalną 
możliwą dostępność do projektu dla 
wszystkich mieszkańców wojewódz-
twa, spełniających wymagania odno-
szące się do grupy docelowej.

Zajęcia w powiecie włocławskim 

oraz Mieście Włocławek będą pro-
wadzone przez wykwalifikowaną 
kadrę partnerów projektu:

P.W. Koliber Lidia Ubysz 
– nr tel. 665 414 816

Prywatny Ośrodek Nauki 
Języków Obcych „Mediator” 

– nr tel. 603 848 014

Greenwich Language 
Services Sp. Z o.o. 

– nr tel. 54 231 28 45

Wyższa Szkoła Gospodarki 
- nr tel. 52 567 00 67

i obejmą grupę minimum 500 
osób.

Partnerzy (uczelnia oraz szko-
ły językowe) posiadają potencjał 
ekonomiczny i techniczny nie-
zbędny do realizacji tego pro-
jektu. Dokładne adresy (miejsca 
szkoleń) zostaną przekazane w 
późniejszym terminie.

Niebawem ruszy kolejny nabór 
na szkolenia językowe w posta-
ci voucherów językowych oraz 
szkolenia komputerowe.

Departament Edukacji zakoń-
czył nabór wniosków o przyzna-
nie stypendiów dla szczególnie 
uzdolnionej młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych w ramach marszałkowskie-
go projektu „Prymus Pomorza i 
Kujaw”. Z powiatu włocławskie-
go i Miasta Włocławek wpłynęły 
133 wnioski. Trwa ocena for-
malna. Nazwiska stypendystów 
będą znane prawdopodobnie w 
grudniu.

Domicela Kopaczewska
Dyrektor Departamentu Edukacji 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu

W listopadzie 2016 r. planujemy 
rozpoczęcie naboru na bezpłatne 
grupowe szkolenia językowe. Osoby 
zainteresowane projektem zaprasza-
my do zgłoszenia poprzez generator 
aplikacyjny na stronie capslock.ku-
jawsko-pomorskie.pl.

Regionalny Program Operacyjny  na szkolenia językowe i komputerowe

artykuł sponsorowany

W ostatnim okresie zrealizowano szereg inwe-
stycji znacząco poprawiających estetykę i funkcjo-
nalność na Małym Południu. Dzięki programowi 
utwardzenia dróg zostały wykonane nawierzchnie 
asfaltowe przy ulicach takich jak m. in. Żwirki i 

Wigury, Zimna oraz łącznik pomiędzy ul. Chłodną i Miłą przy przy-
chodni lekarskiej. Jednocześnie dokonano kompleksowej moderniza-
cji znacznej części ul. Kaliskiej. Ponadto wybudowano wiele nowych 
chodników oraz miejsc postojowych w tym również dla motocykli. Do-
datkowo pojawiły się obiekty małej architektury w tym plac zabaw przy 
ul. Mazowieckiej. Warto również podkreślić, że olbrzymi wpływ na 
funkcjonalność i estetykę osiedla mają inwestycje realizowane z budże-
tu obywatelskiego.  Istotnymi projektami, są te, które zostały zgłoszone 
z mojej inicjatywy i które wspierałam w trakcie głosowania. Pierwszym 
z nich jest projekt dotyczący budowy systemu monitoringu, który pole-
ga na zainstalowaniu 10 dodatkowych kamer na osiedlu Małe Południe, 
które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w znacznej części 
naszego miasta. Drugą inicjatywą, którą również wspierałam jest pro-
jekt dotyczący budowy siłowni zewnętrznej przy SP nr 12 przy ulicy 
Wiejskiej, który wzbogaci infrastrukturę sportowo - rekreacyjną nasze-
go osiedla. Dobrym przykładem jest również projekt, który wygrał w 
ubiegłorocznej edycji BO polegający na stworzeniu skweru rekreacyj-
nego z górką saneczkową przy ul. Planty. Obecnie trwają prace ziemne 
i instalacyjne, które powinny zakończyć się w listopadzie. Jednocześnie 
korzystając z okazji chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim 
mieszkańcom za zaangażowanie i udział w głosowaniu.

Śródmieście - to dzielnica Włocławka, która od lat wymaga wielu zmian. W 2016 
roku Gmina miasto Włocławek przystąpiła do konkursu pod nazwą „ Modelowa Rewi-
talizacja Miast”organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Spośród 57 propozycji z 
całego kraju wybrano 20 najlepszych. Nasza Gmina Miasto Włocławek złożyła projekt 
„ Śródmieście na drodze zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej mieszkańców centrum Włocławka”, i znalazła się na I miejscu listy rankingo-
wej z najwyższą liczbą punktów ( 579 ) i kwotą dofinansowania 1 185 198. 30 złotych. 
Konkurs ma na celu wsparcie samorządu w procesie przygotowania programów oraz 

modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji. Pojawiło się zatem światło do rewitalizacji Śródmieścia, w 
tym również do realizacji niezwykle ważnej kwestii, jaką jest rewitalizacja społeczna. Projekt ten będzie re-
alizowany do 2018 roku, i jest tylko wstępem do pozyskiwania kolejnych funduszy. Na chwilę obecną można 
dostrzec zmiany na Starym Rynku, który dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zyskał nową oprawę. W ramach 
aktywizacji społecznej i zawodowej został utworzony, a niebawem  będzie otwarty Zakład Aktywności Zawo-
dowej usytuowany przy ulicy Łęgskiej 20. Znajdą tam zatrudnienie 42 osoby, w tym 34 osoby z niepełnospraw-
nością. O utworzenie tego Zakładu  zabiegałam w poprzedniej kadencji Rady Miasta, niestety bezskutecznie, 
dlatego też z satysfakcją oczekuję otwarcia placówki. Trwają prace nad rewitalizacją parku, została   zakończo-
na dokumentacja projektowo – kosztorysowa na utworzenie parku na Słodowie oraz na rewaloryzację zieleni 
w  parku im. Henryka Sienkiewicza. Budynek przy ulicy 3 – go Maja 18 zostanie przebudowany na mieszkania 
wspomagane, ukończono już  inwentaryzację oraz dokonano oceny stanu technicznego budynku. W Programie 
Utwardzania Dróg Gminnych w realizacji jest wykonanie warstw bitumicznych na istniejącej podbudowie ulic 
Olszowej, Łaziennej oraz Biskupiej. Zakończone zostały prace na chodniku w ciągu ulicy Bauera( na odcinku 
od ulicy Kilińskiego do ulicy Okrzei ) oraz została podpisana umowa na budowę chodnika na ulicy Kraszew-
skiego ( od ulicy Okrężnej do Sadowej ) oraz ulicy Bukowej ( od ulicy Kraszewskiego do Sadowej ). Ponadto 
realizowanych jest wiele zadań w ramach przebudowy i modernizacji obiektów szkolnych i sportowych : prze-
budowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14; modernizacja budynku Liceum Ziemi Kujawskiej; wyko-
nanie elewacji budynku Zespołu Szkół Technicznych; modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycz-
nego przy ulicy Ogniowej 2; przebudowa i rozbudowa basenu OSiR  przy Al. Chopina 10 oraz przebudowa 
hali sportowo – widowiskowej OSiR przy Al. Chopina 12. Przedstawione inwestycje, remonty i modernizacje 
wpłyną na polepszenie jakości życia mieszkańców, i nieprawdą jest, że nic się nie dzieje.

Naszym zdaniem
Małe Południe 
duże zmiany

Śródmieście zasługuje na więcej

Sławomir Kopyść
Członek Zarządu Województwa

Udział w projekcie będzie poprze-
dzony badaniem zapotrzebowania 
danego uczestnika na wnioskowane 
kompetencje (w tym na jakim pozio-
mie, w jakim zakresie ma być reali-
zowane wsparcie).

„

„ „

„

„CAPS LOCK – certyfikowane 
szkolenia językowe i komputerowe”
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Panie prezesie e- faktura 
jest kolejnym po aplikacji 
e-book udogodnieniem dla 
klientów wprowadzonym w 
ostatnim czasie przez spółkę. 
Czym jest e -faktura?

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka 
z o.o. we Włocławku umoż-
liwia Państwu skorzystanie z 
wersji elektronicznej wysta-
wianych faktur za ciepło oraz 
inne usługi realizowane przez 
spółkę.

Faktura elektroniczna zwa-
na w skrócie e-fakturą jest 
dokumentem posiadającym 
taką samą moc prawną jak 
faktura w wersji papierowej. 
E-faktura pozwala zaoszczę-

dzić czas i niewątpliwie, po-
przez brak zużycia papieru, 
chroni także środowisko.

Czy wszyscy klienci MPEC 
mogą zamienić fakturę trady-
cyjną, papierową na e- faktu-
rę?

Odbiorca posiadający za-
wartą umowę sprzedaży cie-
pła z MPEC, po zapoznaniu 
się z treścią załączonego re-
gulaminu i wypełnieniu oraz 
dostarczeniu do siedziby 
Spółki jednego z załączni-
ków, tj. oświadczenia o wyra-
żeniu zgody na wystawianie 
i przesyłanie faktur w formie 
elektronicznej, będzie otrzy-
mywał e-faktury na wskazany 

w treści oświadczenia e-mail.

Jak wielu Waszych klien-
tów zdecydowało się już na 
e-fakturę?

Do skorzystania z tej moż-
liwości zachęcamy wszystkie 
osoby, które mają podpisane 
umowy z naszą spółką. We-
dług naszych danych jest to 
kilka tysięcy gospodarstw 
domowych na terenie miasta. 
Odzew jak na razie jest dobry, 
liczymy, że z tygodni na ty-
dzień przybywać będzie osób, 
które zdecydują się na wybór 
e-faktury.

Więcej informacji, wzory 
dokumentów oraz regula-
min usługi można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.mpec.com.pl

Oszczędź czas! Wybierz e-fakturę w MPEC
Rozmowa z:

Jackiem Kuźniewiczem
prezesem MPEC

-Rozwój gospodarczy przed-
siębiorstwa staje się niezbęd-
nym warunkiem utrzymania 
jego pozycji na lokalnym rynku 
ciepła i gwarantem poprawy w 
przyszłości. Drogą do osiągnię-

cia tego celu jest strategia eks-
pansji rynkowej pozwalająca 
zaistnieć w nowych segmentach 
aglomeracji miejskiej- mówi 
Jacek Kuźniewicz, prezes za-
rządu MPEC.

Według przyjętej koncepcji 
pierwszy etap zakłada rozbudo-
wę systemu dystrybucji ciepła 
bez dużych nakładów inwesty-
cyjnych prowadzących do osią-
gnięcia wzrostu przychodów ze 
sprzedaży ciepła. Drugi etap 
to systematyczne zwiększanie 
udziału w lokalnym rynku ciepła 
wymagające poniesienia znacz-
nych nakładów inwestycyjnych 
dla realizacji założonych celów 
strategicznych. W tak przyjęte 
założenia rozwoju przedsię-
biorstwa doskonale wpisuje się 
projekt „pn. Likwidacja niskich 
emisji na Osiedlu Mieszkanio-
wym Mielęcin” we Włocławku. 

Istotnym celem projektu nie jest 
generowanie dodatniego wyni-
ku finansowego, lecz poprawa 
jakości powietrza i warunków 
środowiska naturalnego w tej 
dzielnicy miasta poprzez ogra-
niczenie niskiej emisji.

Przewidziany zakres rzeczo-
wy planowanego przedsięwzię-
cia inwestycyjnego obejmuje 
kilka etapów realizacji robót 
budowlanych o różnej skali 
nakładów inwestycyjnych. W 
początkowym etapie zaplano-
wano doprowadzenie ciepła do 
budynków zasilanych do tej 
pory z kotłowni węglowej. W 
kolejnym etapie realizacji tego 

zadania inwestycyjnego prze-
widziano podłączenie obiektów 
do systemu ciepłowniczego 
przedsiębiorstwa położonych 
w rejonie nowobudowanej sie-
ci ciepłowniczej na odcinku od 
Zakładu Karnego do jej koń-
cowego odcinka w rejonie uli-
cy Cienistej. W ostatniej fazie 
realizacji projektu założono 
podłączenie obiektów znajdu-
jących się w pobliżu wybudo-
wanej sieci ciepłowniczej, któ-
rych właściciele, mieszkańcy 
wyrażą taką wolę i zaakcep-
tują warunki przedsiębiorstwa 
potwierdzone zawartą umową 
przyłączeniową. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej zgodnie z opracowaną przez Zarząd strategią ekspansji rynkowej podjęło decyzję o realizacji 
projektu „pn. Likwidacja niskich emisji na Osiedlu Mieszkaniowym Mielęcin” .

Likwidacja niskich emisji na terenie 
Osiedla Mieszkaniowego we Włocławku
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Projekt współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko - Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidar-
ne społeczeństwo, Działanie 9.3 Roz-
wój usług zdrowotnych i społecznych, 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług spo-
łecznych.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do usług wspar-
cia rodziny i pieczy zastępczej poprzez 
zbudowanie jednego zintegrowanego 
systemu pomocy dla rodzin w wo-

jewództwie kujawsko-pomorskim. 
Działania w projekcie przyczynią się 
do rozwoju i poprawy dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 
a tym samym zapewnią  rodzinom 
możliwość lepszego funkcjonowania 
w przyszłości. Udział Uczestników                            
w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób, 
które m.in :

a) przebywają w pieczy zastępczej;
b)  sprawują rodzinną pieczę zastęp-

czą;

a) opuszczają pieczę zastępczą;
b) funkcjonują w rodzinach przeży-

wających trudności w pełnieniu funk-
cji opiekuńczo – wychowawczych                
( mi.in. rodzinach objętych wsparciem 
asystenta rodziny);

c) są kandydatami do sprawowania 
rodzinnej pieczy zastępczej;

d) prowadzą rodzinne domy dziec-
ka;

e) są dyrektorami placówek opie-
kuńczo – wychowawczych typu ro-
dzinnego;

f) oraz innych osób, których udział 
w projekcie jest niezbędny do sku-

tecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym.

W ramach projektu zorganizowane 
będą m.in. następujące formy wspar-
cia:

a) poradnictwo  w tym: pedagogicz-
ne, prawne, psychologiczne;

b) warsztaty dla rodziców;
c) wyjazd edukacyjny z elementami 

integracji dla rodzin zastępczych (dla 
40 osób najbardziej zaangażowanych 
w udział w projekcie);

e) mediacje rodzinne dla rodzin za-

stępczych i naturalnych;
f) terapia rodzinna indywidualna i 

grupowa;
g) superwizja rodzin zastępczych;
j) bon szkoleniowy dla osób opusz-

czających pieczę zastępczą.

 W związku z powyższym osoby 
zamieszkujące powiat włocławski, 
zainteresowane uczestnictwem w 
projekcie zapraszamy do PCPR we 
Włocławku, ul. Brzeska 15, od pon. 
do pt. w godz. 8:00-15.00, pokój 24.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powia-
towymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

Są pieniądze dla rodzin!

Izbica Kujawska jest kolej-
ną gminą w naszym powiecie, 
która decyduje się na łączenie 
instytucji zajmujących się upo-
wszechnianiem kultury. Wcze-
śniej taki krok podjęły m.in. 
władze gmin Choceń oraz Lu-
bień Kujawski. 

Dlaczego? Chodzi między in-
nymi o oszczędności. Burmistrz 
Izbicy Kujawskiej Marek Dora-
biała, który na  ostatniej sesji 
Rady Miejskiej przedstawił 
projekt uchwały  w sprawie 
zamiaru połączenia Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki Publicznej podkre-
śla, że to działanie zmniejszy 
koszty administracyjne.

 - Nastąpi centralizacja za-
rządzania oraz zapewniona 
zostanie jedna wspólna służba 
finansowo- księgowa, obsługa 
sprzętu, urządzeń- mówi bur-
mistrz. 

Marek Dorabiała podkreśla 
również, że kompetencje oby-
dwu instytucji niejednokrotnie 
się przenikają lub uzupełniają, 
bo często są oparte na współ-
pracy z tymi samymi podmiota-
mi, m. in. szkołami. 

Zdaniem władz gminy utwo-
rzenie jednej instytucji umoż-
liwi lepsze planowanie pracy i 
wykorzystanie potencjału ka-
drowego i bazy materialnej, bo 
po połączeniu pracodawcą będzie 

jedna instytucja. 
Władze Izbicy Kuj. podkre-

ślają, że planowane zmiany na 
pewno nie wpłyną negatywnie 
na działalność żadnej z instytu-
cji i nie zmniejszą ilości reali-
zowanych przez nie zadań. 

Uchwała intencyjna w spra-
wie połączenia została już pod-
jęta. Teraz opinię w tej sprawie 
muszą wydać Krajowa rada Bi-
blioteczna, Książnica Koperni-
kańska w Toruniu oraz Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Jeśli będzie pozytywna 
to Centrum Kultury Izbicy Ku-
jawskiej zacznie działać od 30 
kwietnia przyszłego roku. 

(Ljot)

Władze gminy chcą połączyć ośrodek kultury i bibliotekę. Utworzenie Centrum Kul-
tury Izbicy Kujawskiej ma usprawnić pracę i przynieść znaczne oszczędności.

W Izbicy chcą łączyć kulturę

Druhowie z Bierzyna (gmina Bonie-
wo) świętowali 50-lecie swojej jednost-
ki. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele w Lubominie, po któ-
rej jubilaci oraz liczni goście udali się 
przed remizę w Bierzynie. Mimo przej-
mującego chłodu uroczystość miała 
podniosły charakter. Szczególnie ważną 

chwilą było odznaczenie zasłużonych 
ochotników medalami za długoletnią i 
owocną służbę. Życzenia przekazywali 
strażakom przedstawiciele władz sa-
morządowych, powiatowego związku 
OSP, zawodowej straży pożarnej i za-
przyjaźnionych z druhami instytucji.

(Ljot)

Życzenia sto lat 
na pięćdziesięciolecie!

puBLIkaCJa płatna
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Modernizacja i budowa dróg 
gminnych to priorytet dla włodarzy 
gminy Baruchowo. W październiku 
nowej drogi liczącej 1,2 km docze-
kali się mieszkańcy Kłótna. Prace 
związane z przebudową nawierzchni 
drogi gminnej w Kłótnie Probostwie 
rozpoczęto w sierpniu, tempo robót 
było więc imponujące. Całkowity 
koszt  inwestycji szacowany jest na 
ponad 288  tys. zł. 

Pieniądze pochodzą z budżetu gmi-
ny oraz z  dotacji celowej z powiatu 
włocławskiego. Zgodnie z umową 
dofinansowanie wyniesie 98.500 zł. 
Inwestycję kwotą 71 250 zł wsparł 
także Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Na ukończeniu jest kolejna droga 
gminna, w tym przypadku całkiem 
nowa. Chodzi o odcinek Barucho-
wo-Boża Wola, długości 1,16 km. 

Całkowity koszt inwestycji sza-
cowany jest na ponad 560 tys. zł. 
Środki na tę inwestycję pochodzą z 
budżetu gminy Baruchowo oraz ze 
środków zewnętrznych, tj. pomocy 
finansowej przyznanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach PROW na lata 2014-
2020. 

Unijne dofinansowanie wyniosło 
ponad 353 tys. zł. Inwestycję kwotą 
160 tys. zł wsparł również powiat 
włocławski. Prace budowlane na tym 
odcinku zostaną zakończone lada 
dzień Obie inwestycje realizowane 
były przez firmę SKANSKA S.A., 
która niedawno przebudowywała 
drogę powiatową nr 2920C Kowal – 
Dobrzelewice – Baruchowo.

Rozbudowa Mini Zoo dla dzieci 
i młodzieży odwiedzającej Zieloną 
Szkołę w Goreniu Dużym to kolejne 
przedsięwzięcie, mające na celu po-
szerzenie oferty edukacyjnej i tury-
stycznej  Baruchowa. - We wrześniu 
rozpoczęliśmy na terenie Zielonej 
Szkoły budowę sześcioboksowej 
ptaszarni z wolierami - mówi wójt 
Stanisław Sadowski. 

Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma BMB Budownictwo z Go-
stynina. Planowany koszt inwestycji 
to około 200 tys. zł, w tym 20 tys. 
pozyskanych ze środków zewnętrz-
nych. Ptaki do ptaszarni zostaną za-
kupione w roku 2017. Obecne Mini 
Zoo zostanie przeniesione w głąb 
lasu, a w jego miejscu powstanie 
pięć drewnianych domków dla gości 
i kompleks sportowo-rekreacyjny.

(sab)

Nowe drogi? Jak najbardziej! Ale tym, co wyróżnia gminę Baruchowo jest Zielona Szkoła 
w Goreniu Dużym, gdzie mieszkają dziki, lamy, konie i ... kangury. A wkrótce pojawią się 
oryginalne gatunki ptaków.

Kolorowe ptaki z Baruchowa

Program przygotowany pod 
kierunkiem Ks. Wikariusza 
Stanisława Siurdygi oraz dy-
rektor Agaty Winnickiej przed-
stawiony został przez dzieci z 
teatrzyku ”Kruszynka” z udzia-
łem uczniów z Zespołu Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Kruszynie. 

Uroczystość rozpoczęła się 
przypomnieniem fragmentów 

życiorysu Jana Pawła II a na-
stępnie przedstawiono prezen-
tację multimedialną. Całość 
przedstawienia wzbogaciła 
piękna scenografia oraz pieśni 
religijne. Warto nadmienić, iż 
szczególny nastrój wywoła-
ła ulubiona pieśń papieża pod 
tytułem „Barka” wykonana z 
udziałem publiczności.

(UGW)

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z 
okazji XVI Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – 
bądźcie świadkami miłosierdzia”.

„Barka” w Kruszynie
 ku czci Jana Pawła II

Głównym pomysłodawcą przed-
sięwzięcia  było Centrum Kultury w 
Lubieniu Kujawskim, które wspólnie z 
Zespołem Placówek Oświatowych oraz 
Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Lubienianka” zorganizowali I Bieg 
Leśny im. Urszuli Pietrzak - zmarłej 
przedwcześnie nauczycielki wychowa-
nia fizycznego z miejscowej,  propaga-
torki biegów przełajowych wśród dzieci 
i młodzieży. 

Do współpracy zostali zaproszeni 
także: Nadleśnictwo Kutno i firma Po-
lcalc - fundatorzy  upominków i nagród 
rzeczowych dla uczestników biegu.  
Nadleśnictwo ufundowało też ciepły 

posiłek dla wszystkich, a Polcalc wodę 
oraz okolicznościowe koszulki i kubki 
dla biegaczy. 

W pięknych okolicznościach przyro-
dy i przy słonecznej jesiennej pogodzie 
odbyło się pięć biegów z podziałem na 
kategorie wiekowe oraz płeć. Łącznie 
w biegu udział wzięło prawie 70 osób. 
Na miejscu pojawiło się wielu znamie-
nitych gości, w tym: przewodniczący 
Rady Powiatu Marek Jaskulski, dy-
rektor Domu Dziecka Marcin Lewan-
dowski oraz lubieńska radna i prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Elżbieta Wojciechowska.

(sab)

W nietypowy sposób, bo w ... biegu uczczono Dzień Eduka-
cji Narodowej w Lubieniu Kujawskim.  

Pobiegli dla pani Urszuli
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- Nagła śmierć burmistrza 
Krzysztofa Wrzesińskiego sprawiła, 
że i pańska sytuacja błyskawicznie 
uległa zmianie. Czy długo zasta-
nawiał się pan nad przyjęciem tak 
poważnych obowiązków?

- Rzeczywiście, nikt nie spodzie-
wał się, że kadencję pana burmi-
strza Wrzesińskiego przerwie jego 
niespodziewana śmierć. Na zasta-
nawianie się miałem więc niewiele 
czasu, ale nie byłbym szczery mó-
wiąc, że podjąłem się pełnienia tej 
funkcji bez namysłu. Pracowałem 
przecież jako dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Aleksandro-
wie Kujawskim, równocześnie spra-
wując mandat radnego w Lubrańcu. 
Musiałem zrzec się mandatu i prosić 
starostę aleksandrowskiego o urlo-
powanie mnie z funkcji dyrektora 
ZDP, ponieważ równoczesne peł-
nienie obu tych funkcji jest niemoż-
liwe. Faktem jest jednak, że kiedy 
otrzymałem taką propozycję, po 
przemyśleniach wyraziłem zgodę.

- Od czasu, gdy na nieoficjalnej 
giełdzie pojawiło się pańskie na-
zwisko jako osoby, mającej pełnić 
obowiązki burmistrza, do momentu 
rzeczywistego objęcia przez pana 
tej funkcji, minęło jednak sporo 
czasu. Dlaczego?

- W takich sytuacjach decyzję 
podejmuje pani premier. To nie był 
łatwy czas dla Polski, liczne ustawy, 
Komisja Wenecka...Mimo że byłem 
jedynym kandydatem, desygnowa-
nym przez Prawo o Sprawiedliwość, 
procedury trwały rzeczywiście dość 
długo. Dlaczego? To już pytanie 
nie do mnie, choć wiem, że nie bez 
znaczenia były różne czynniki ze-
wnętrzne...

- Ktoś próbował zaszkodzić pań-
skiej nominacji?

- Wolałbym o tym nie mówić, bo 
teraz nie ma to przecież żadnego 
znaczenia.

- W mediach pojawia się jednak 
wiele niekorzystnych komentarzy 
na pański temat, choćby ostatni ar-
tykuł w Newsweeku...

- Moi przeciwnicy, chcący zdys-
kredytować mnie w oczach opinii 
publicznej, przypominają od 20 lat 
bójkę w Lubrańcu, w której, jako 
młody chłopak, miałem brać udział. 
Oświadczam zatem jeszcze raz, że w 
żadnym chuligańskim, zarzucanym 
mi wybryku nie uczestniczyłem. 
Wyrok w zawieszeniu, który wiele 
lat temu uległ zatarciu, wobec mo-
jej osoby oparty był na kłamstwie. 
Uczestnicy bójki, jak również inni 
świadkowie, stwierdzili, że mnie 
tam po prostu nie było. Sąd jednak 
nie słuchał świadków, ale dał wiarę 
poszkodowanemu, oczerniającemu 
mnie po kilku dniach od zdarzenia. 
Byłem młody, nie umiałem się bro-

nić przed kłamliwym oskarżeniem. 
Żal i poczucie krzywdy z powodu 
niesprawiedliwego wyroku wyda-
nego przez tzw. wymiar sprawie-
dliwości towarzyszą mi od lat. Przy 
różnych wydarzeniach publicznych, 

w których biorę udział, ta sprawa 
sprzed 20 lat jest za każdym razem 
przeciwko mnie wywlekana. Jed-
nak zło nie zwycięży. Mieszkańcy 
Lubrańca mnie znają. Widzą moje 
zaangażowanie i pracę dla dobra 
naszej lokalnej wspólnoty. W de-
mokratycznych wyborach, pomimo 
ataków na mnie, obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem i wybrali swoim 
przedstawicielem w Radzie Miej-
skiej w Lubrańcu.  Dla mnie praca 
dla rozwoju naszej „małej ojczy-
zny” i jej mieszkańców jest najważ-
niejsza. Tylko to się liczy.

- Pełnił pan już w swym życiu 
wiele funkcji. Które z nich najlepiej 
przygotowały pana do pełnienia 
roli burmistrza największej gminy 
w powiecie włocławskim?

- Tak naprawdę każda z nich po 
trochu. Pracowałem w szkole, pra-
cowałem w Urzędzie Miasta i nad-
zorowałem pracę szkół. Wiem do-
kładnie, jak wygląda praca szkół, 

szkolne budżety. Pracując w „poli-
cji pracy” w Urzędzie Wojewódz-
kim miałem do czynienia z kontrolą 
legalności zatrudnienia, dysponuję 
więc sporą wiedzą i na ten temat. W 
2007 roku zostałem kierownikiem 

działu kadr i administracji w spół-
ce Skarbu Państwa. Zajmowałem 
się restrukturyzacją spółki, zarząd 
zdecydował bowiem o redukcji 
zatrudnienia. To nie są przyjemne, 
ale niekiedy niezbędne działania, 
jak wypowiedzenia układów zbio-
rowych, zwolnienia grupowe, ne-
gocjacje ze związkami zawodowy-
mi i tak dalej. Zdobyłem tam dużą 
wiedzę, jeżeli chodzi o zarządzanie 
pracownikami z innej perspektywy 
niż urzędy. Kolejnym etapem moje-
go zawodowego życia była spółka 
prywatna, duża firma budowlana, 
w której byłem szefem bazy i trans-
portu. To ważne, bowiem pozna-
łem tajniki funkcjonowania firmy, 
działającej na zasadach komercyj-
nych, nie z pieniędzy budżetowych, 
lecz samej dbającej o swój zysk. I 
ostatnia praca - już piąty rok jestem 
dyrektorem Zarządu Dróg Powiato-
wych w Aleksandrowie Kujawskim. 
To praca polegająca i na pozyski-

waniu pieniędzy i na negocjacjach 
z firmami, budującymi autostrady, 
remontującymi i utrzymujące drogi. 
Moja praca w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Aleksandrowie Ku-
jawskim przypadła na czas, gdy z 
jednej strony na naszym terenie po-
wstawała autostrada A 1, z drugiej 
niszczono drogi dojazdowe nie li-
cząc się ze zdaniem zarządców dróg 
lokalnych...

- Rzeczywiście te kwestie dla wie-
lu samorządów były wówczas domi-
nujące...

- Trzeba było naprawdę trudnych 
negocjacji z firmami wykonawczy-
mi i Generalną Dyrekcją, aby te 
drogi zostały odtworzone. W wie-
lu kwestiach zawieraliśmy umowy 
pod konkretne zadania, bo w pro-
jektach przebiegu autostrady A-1 
pewne podcinki w ogóle nie były 
zaznaczone...

- Jednym słowem sprawy dróg 
ma pan w małym palcu...

- To przesada, faktem jest jednak, 
że uczyłem się od bardzo dobrych 
fachowców, z którymi przyszło mi 
pracować w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Aleksandrowie Ku-
jawskim I innymi kolegami z tej 
branży.

- A jednak zarzuca się panu, że 
skończył pan “jedynie” teologię”...

- To był jeden z etapów mojego 
życia. Kiedy pracowałem w szkole 
kończyłem kurs kwalifikacyjny z 
oligofrenopedagogiki, gdy pracowa-
łem w Urzędzie Miasta skończyłem 
zarządzanie I organizację oświatą, 
później – jeżeli chodzi o pracę w 
spółkach – ukończyłem studia po-
dyplomowe w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi, więc każdy etap 
mojego zawodowego życia miał so-
lidne teoretyczne podstawy.

- Wróćmy jednak do pańskiej 
obecnej pracy. Od czego rozpoczął 
pan pracę jako pełniący obowiązki 
burmistrza Lubrańca?

- Od razu przystąpiłem do pracy. 
To przede wszystkim konstrukcja 
przyszłorocznego budżetu i praca 
nad tym, co w tej chwili jest jesz-
cze do zrealizowania. Wchodząc do 
urzędu miałem zamiar przywróce-
nia posterunku policji. Kiedy przed 
dwoma tygodniami przystępowa-
łem do pracy ustalenia były takie, 
że w Lubrańcu będzie jedynie rewir. 
Takie ustalenia miały być ostatecz-
nymi. Dziś mogę już powiedzieć, 
że od 1 listopada posterunek w Lu-
brańcu będzie. Teraz jesteśmy na 
etapie rozmów o przywróceniu do 
Lubrańca stacji pogotowia. Lubra-
niec jest miastem i gminą, zamiesz-
kiwanymi w dużej części przez lu-
dzi starszych. Mam nadzieję, że uda 
się nam przywrócić dyżurującą tu 
na stałe karetkę. Rozmawiam też z 
zarządcami dróg przebiegającymi 
przez Lubraniec i naszą gminę, by 
dokonali remontów w granicach 
swoich pasów drogowych. Będą 
remontowane cząstkowo chodniki 
przy drodze wojewódzkiej Nr 270 
oraz wykonane zostaną nakładki z 
masy bitumicznej w miejscach naj-

bardziej zniszczonych. Ponadto roz-
mawiałem z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Włocławku o 
obniżeniu stawek za ogrzewanie 
i jesteśmy na etapie opracowania 
wspólnego stanowiska I doprowa-
dzenia do konsensusu pomiędzy 
Urzędem Miasta, Spółdzielnią oraz 
usatysfakcjonowanie Mieszkańców 
z powodu niższych cen ciepła. Wo-
lałbym, aby mieszkańcy oceniali 
mnie po to, co zrobię, niż po tym, o 
czym mówię że zrobię...

- Ma pan niewiele czasu. Już 
wiadomo, że 18 grudnia w pańskim 
okręgu wyborczym odbędą się wy-
bory uzupełniające do Rady Miej-
skiej, gdyż trzeba wybrać radnego 
na pańskie miejsce. Niewykluczo-
ne, że tego samego dnia odbędzie 
się “dogrywka” między kandyda-
tami na stanowisko burmistrza 
Lubrańca, pierwszą turę wyborów 
zaplanowano na 4 grudnia. Jak 
ocenia pan swoje szanse?

- Przygotowaniem do wyborów 
jest moja dwuletnia praca jako rad-
nego oraz to, co uda mi się zrobić, 
jako pełniący obowiązki burmi-
strza Lubrańca. Oczywiście chodzi 
tu przede wszystkim o współpracę 
pomiędzy mną, jako burmistrzem, a 
radnymi, na wskazywaniu I realiza-
cji niezbędnych zadań, które trzeba 
wykonać. Moje działania dotyczą-
ce okolic ulicy Lipowej przyniosły 
skutek i ta część Lubrańca wygląda 
zupełnie inaczej niż wcześniej. Zło-
żyłem pisemny wniosek do jednego 
z członków zarządu powiatu o re-
mont mostu na rzece Zgłowiączce 
oraz byłem w Ministerstwie Infra-
struktury, kiedy składano niniejszy 
wniosek dotyczący właśnie remontu 
mostu przy ulicy Wojska Polskiego 
w Lubrańcu,  uwieńczeniem tych 
wszystkich działań jest trwający 
obecnie remont w ciągu drogi po-
wiatowej...

- A może chodzi o pańskie “cho-
dy” w instytucjach centralnych, o 
których sporo się mówi...

- Dla mnie sytuacja, o której 
mówi się “chody”, wygląda nieco 
inaczej. Najpierw trzeba wykazać 
się kwestiami merytorycznymi, 
potem oczekiwać rezultatów. Fakt, 
że jestem członkiem PiS wcale 
nie ułatwia mi pracy i nie otwiera 
wszystkich drzwi. Muszę, aby nie 
być postrzegany tylko w sposób ko-
niunkturalny wykazać się merytory-
ką i uzasadnieniem swoich działań.

- Mieć znajomości to nic złego...
- Owszem, ale chodzi o sposób 

wykorzystywania tych znajomości.
- Wróćmy do pytania jak ocenia 

pan swoje szanse w wyścigu o fotel 
burmistrza?

- Jeżeli tylko będą miał możli-
wość, że PiS postawi na mnie, to 
wystartuję w tych wyborach. Jest 
taki czas, że dla miasta i gminy Lu-
braniec mogę obecnie zrobić wiele 
pożytecznego. A szanse? No cóż, w 
życiu trzeba pokory i przyjmę każdy 
werdykt.

(sab)

Nie zamierzam się poddać
Rozmowa z:

Jackiem Kowalewskim,
pełniącym obowiązki burmistrza Lubrańca

artykuł sponsorowany
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Koncertowali w całym kraju, w 
tym na dużych festiwalach. Ich debiut 
zyskał uznanie wśród krytyków w 
branżowych mediach, nie tylko pol-
skich. Utwór „Seven Past Midnight” 
przez blisko rok znajdował się na liście 
przebojów łódzkiego radia RockTime, 
docierając do pierwszego miejsca ze-
stawienia. Ich muzykę docenił sam 
Marek Niedźwiecki , który w radiowej 
„Trójce” wyemitował ich utwory dwu-
krotnie. Zespół Keep Rockin’ jest w 
trackcie nagrywania następcy wydane-
go w 2013 roku „Into the Unknown”. 
Potrzebują jednak wsparcia w realiza-
cji tego przedsięwzięcia.

„Chcemy brzmieć światowo”

- Wymarzyliśmy sobie, aby drugi 
album brzmiał światowo, dlatego o 
postprodukcję płyty poprosiliśmy jed-
no z najlepszych studiów w Polsce... 
i mamy je zarezerwowane – czytamy 
na facebookowym profilu grupy. - Ma-
rzenia kosztują, ale z Waszą pomocą 
damy radę! - zachęcają swoich fanów.

Koszty zrealizowania materiału to 
kilkanaście tysięcy złotych. Zespół 
szuka wobec tego osób i firm, które ze-
chciałyby wesprzeć finansowo realiza-
cję nagrań. - Oczywiście oferujemy w 

zamian przedpremierowe kopie płyty, 
powierzchnie reklamowe na wydaw-
nictwie, materiałach promocyjnych, 
teledysku, a może nawet prywatny 
koncert dla dużego sponsora.

Ambitna muzyka, 
spore osiągnięcia

Zespół Keep Rockin’ powstał 
w 2008 roku. Tworzą go jednak 
doświadczeni muzycy – niektó-
rzy przygodę ze sceną zaczynali 
już w połowie lat 90. Są laureata-
mi włocławskiej „Struny” (2009), 
festiwalu w Piotrkowie Kuj. 
(2011). W ciągu ostatnich dwóch 
lat grali w całej Polsce m.in. na 
festiwalu Muzyczne ProGGnozy 
w Krakowie, we Wrocławiu pod-
czas Progressive Night. Dzielili 
też scenę z czołówką polskiego 
rocka progresywnego podczas 
Prog the Night w Łodzi oraz X 
Festiwalu Rocka Progresywnego 
im. T. Beksińskiego w Toruniu. 
Są pomysłodawcami festiwa-
lu Kuyavian Prog Fest, którego 
pierwszą edycję zorganizowali 
w zeszłym roku we włocławskim 
Klubie Zazamcze.

Mocniej, bardziej technicznie, lepiej

Początkowo ich muzyka miała wy-
raźne hard-rockowe podstawy, jednak 
dość szybko muzycy skręcili w stro-

nę bardziej ambitnych form. Wydany 
trzy lata temu nakładem krakowskiej 
wytwórni Lynx Music album „Into the 
Unknown” ukazał zespół, który umie-
jętnie łączy elementy klasycznego 

prog rocka, metalu oraz klima-
tów czysto balladowych. 

Pierwsza płyta w dużej mie-
rze nawiązywała jednak do kla-
syków rocka i muzyki progre-
sywnej lat 70. i metalu z lat 80. 
Na drugiej zespół chce iść krok 
dalej. Będzie nowocześnie, bar-
dziej technicznie i progresywnie. 
Nie zabraknie częstych zmian 
metrum, żonglowania tonacja-
mi, synkopowanych tematów, 
solowych popisów i nawiązań 
do najbardziej znanych marek 
muzyki spod znaku „prog”, jak 
Rush, Dream Theater, Karnivo-
ol, czy polskie Riverside. Pozo-
stanie jednak to, za co środowi-
sko doceniło zespół najbardziej 
– dusza.

Nowy album wiosną

- Obecnie jesteśmy na eta-
pie nagrywania ścieżek. Pra-
cujemy w naszej sali prób w 
Kowalu – relacjonują człon-

kowie KR’. - Dysponujemy wa-
runkami oraz umiejętnościami, po-
zwalającymi pracować we własnym 
zakresie. Miks i mastering materiału 
to jednak robota dla zawodowców, 
dlatego nie chcemy zadowalać się 
półśrodkami.

Na nowym albumie znajdzie się 
12 utworów – około 75 minut mu-
zyki. Premierę Keep Rockin’ pla-
nuje na wiosnę 2017 roku. Aby tak 
się stało, muszą pojawić się środki 
na pokrycie kosztów, chłopaki pro-
szą więc potencjalnych sponsorów 
o kontakt pod nr telefonu +48 509 
548 692 lub adresem e-mail: ke-
eprockin@o2.pl

Czy warto wesprzeć zespół, który 
jako jeden z niewielu na muzycznej 
mapie Włocławka gra autorską, am-
bitną muzykę i promuje miasto w ca-
łej Polsce oraz za jej granicami? Od-
powiedź wydaje się być oczywista.

Kontakt: 
tel.: +48 509 548 692
@: keeprockin@o2.pl
www.keeprockin.art.pl

www.facebook.com/keeprockinpl

Włocławski zespół pracuje nad drugą płytą studyjną. Aby zrealizować materiał na możliwie najwyższym poziomie, potrzebuje wsparcia.

Marzenia kosztują...

Fot: Magdalena Kardacz

Keep Rockin’ w składzie: Marcin 
Wojciechowski, Grzegorz Janicki, 
Adam Muszyński, Remigiusz Bregier, 
Janusz Janicki, Aleksander Kruszewski
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SKŁAD OPAŁU
SUPER CENA!

EKO-GROSZEK
WORKOWANY

POLSKI - 650 zł/tona
CZESKI - 600 zł/tona

Pińczata 18, Włocławek
tel. 513 129 160, 509 633 543

Podobnie jak w latach ubiegłych 
również w tym roku władze powia-
tu w Lipnie  położyły duży nacisk 
na poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach powiatowych. Na te cele w bu-
dżecie powiatu zabezpieczono kwo-
tę ponad 5 mln 356 tys. złotych,  z 
czego prawie 4 mln 604 tys. złotych 
zł przeznaczono na naprawy, inwe-
stycje oraz poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego 
oraz bieżące i zimowe utrzymani 
dróg.

Najpoważniejszym zadaniem 
inwestycyjnym roku 2016 była 
niewątpliwie oczekiwana przez 
mieszkańców przebudowa drogi 
powiatowej Lipno – Kolankowo 
– Głodowo długości  ponad 3 km. 
Wartość robót wyniosła blisko 2,6 
mln zł. Dzięki tej inwestycji miasto 
Lipno zyskało „mini obwodnicę”, 
która zdecydowanie odciąży ruch 
w mieście w zakresie transportu, 
w tym transportu ciężkiego, w kie-
runku Płocka. Zadanie to było nie-
zmiernie ważne głównie ze wzglę-
du na udrożnienie ruchu w Lipnie, 
a także zwiększenie bezpieczeństwa 

w mieście, zwłaszcza w pobliżu 
szkół. Jednocześnie tereny inwesty-
cyjne powiatu, będące częścią Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej zyskały dodatkowe, drożne 
połączenie z drogą Lipno – Płock, 
nie kolidujące z ruchem miejskim.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lip-
nie zrealizował dla powiatu również 
inne, równie potrzebne remonty 
dróg. Wyremontowano m.in. odcin-
ki: Wichowo – Zaduszniki,  Lipno – 
Brzeźno – Gnojno, /Obory/ granica 
powiatu- Wildno – Lipno. Łącznie 
jest to blisko 5 km dróg, zaś war-
tość zadania została oszacowana na 
625 tys. złotych. Kolejne 51 tys. zł 
kosztował remont drogi  Józefko-
wo – Skępe. Cząstkowy remont na-
wierzchni dróg powiatowych w tym 
ul. Ekologicznej i Kolejowej, wyce-
niono na kwotę 117 tys. złotych. 

- Duży nacisk kładziemy zawsze 
na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych – podkreśla Krzysztof Ba-
ranowski, starosta lipnowski. -  Z 
tego powodu w ciągu dróg powia-
towych wykonaliśmy 15 odcinków 
chodników o łącznej długości 3,759 

km i wartości 338 tysięcy złotych. 
Z nowych chodników korzystać 
mogą mieszkańcy miejscowości 
Łochocin, Chrostkowo, Mysła-
kówko, Szpiegowo, Oleszno, Wola, 
Kłobukowo, Radomice, Lipno, Bo-
browniki, Kikół, Wioska i Jasień, 
natomiast w miejscowościach Po-
lichnowo i Stary Bógpomóż budo-
wa chodników nadal trwa.

Poważną inwestycją był również 
remont mostu w  Chrostkowie. Przy 
okazji tej inwestycji  mieszkańcy 
zyskali nie tylko bezpieczny most, 
ale również w trakcie prac odkryto 
ciekawostkę archeologiczną - nie-
miecki czołg z okresu II wojny 
światowej.

 - Inwestycje drogowe, które są 
najbardziej oczekiwane i pożądane 
przez mieszkańców powiatu pro-
wadzone są w sposób sukcesywny 
i corocznie zajmują ważne miejsce 
w planach budżetowych. Wiem, jak 
duże są w tym zakresie oczekiwania 
społeczne i ze wszystkich sił stara-
my z władzami powiatu im sprostać 
– mówi starosta.

(sab)

Nowe i przebudowane drogi to kwestie szczególnie ważne dla mieszkańców powia-
tu lipnowskiego i dla tych, którzy przez ten teren jedynie przyjeżdżają.

Poniemiecki czołg 
na szczęście!

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE 
realizuje projekt pod nazwą:

„Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie lipnowskim (II)”

Projekt jest realizowany w ramach 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa I.  Osoby młode na rynku pracy

Działanie  1.1  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy                                                  
na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie  1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz za-
trudnienia ludzi młodych 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

01.01.2016 – 31.12.2016
Kwota projektu: 3 173 731,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 2 916 341,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie lipnowskim.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

• PORADNICTWO ZAWODOWE, 
• POŚREDNICTWO PRACY,

• STAŻE (NABÓR UCZESTNIKÓW NA 
 STAŻE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY)

• JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (W RAMACH PROJEKTU PLANUJEMY 

NA POCZĄTKU LISTOPADA 2016 ROKU OGŁOSIĆ 
NABÓR WNIOSKÓW). 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Wzloty i upadki Włocłavii
W 10 meczach wywalczyli 16 punk-

tów. Włocłavia wygrała 5 spotkań, 
raz zremisowała, ale zanotowała też 4 
porażki. Więcej punktów drużyna tre-
nera Mirosława Kasińskiego zdobyła 
u siebie, ale i tutaj zaliczyła wpadki. 
Piłkarze Włocłavii tracą kilka punk-
tów do lidera z Kowala, ale sezon jest 
długi i te punkty mogą z pewnością 
odrobić. Zespół stać na awans, w skła-
dzie są zawodnicy, którzy grali już na 
wyższym poziomie rozgrywkowym. 
Przed sezonem Włocłavię wzmocniło 
kilku nowych piłkarzy i jak przyznają 
trenerzy potrzeba czasu, aby stworzyć 
zgrany team. Niewątpliwie atutem ze-
społu są kibice, którzy wspierają ich 
zarówno na meczach u siebie jak i na 
wyjazdach. Warto też podkreślić, że 
klub dysponuje liczną grupą zawodni-
ków w sekcjach młodzieżowych. Naj-
bliższe spotkanie Włocłavia zagra 29 
października na wyjeździe z Notecią 
Łabiszyn. Rywal wydaje się nie być 
zagrożeniem, jest to zatem idealna 
okazja, aby rozpocząć zwycięską serię  
i kontynuować ją aż do zakończenia 
rundy jesiennej.

Mateusz Piernikowski

Drużyna o 70-letniej historii, znanej marce i wiernych kibicach w sezonie 2016/2017 walczy w roz-
grywkach V ligi. Początek sezonu włocławianie mieli udany, ale w tej chwili przeżywają lekki kryzys.

KUP REKLAMĘ W DODATKU TEMATYCZNYM  

PULSU REGIONU

EMISJA W TV KUJAWY
GRATIS!

MEDIALNE CENTRUM KUJAW

DZWOŃ: 54 231 17 77
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WWW.KUJAWY.INFO

Kompleksowa Budowa Domów i  Biur
Prace Wykończeniowe

Docieplenia  i  Renowacja  E lewacj i  
Stolarka Okienna i  Drzwiowa

Bramy i  Ogrodzenia


