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Pomożesz?
Bo możesz masz to w genach!

str. 03

Już w najbliższą niedzielę  (19 marca) we 
Włocławku po raz kolejny zorganizowany 
zostanie dzień dawców szpiku. Tym razem 
zarejestrować się będzie można w hali mi-
strzów podczas meczu Anwilu. 

Tragiczne warunki na Michelinie  
Mieszkańcy wyszli na ulicę!

str. 04

Ulica Wilgi na osiedlu Michelin  stała się bardzo 
atrakcyjną lokalizacją. Deweloperzy  bez najmniej-
szego problemu znajdują chętnych na budowane tu 
nieruchomości. Jest jednak  pewien problem...

Wybór szkoły 
wybór przyszłości

str. 07

Już niebawem wielu włocławian i mieszkańców 
powiatu będzie podejmowało jedną z najważniej-
szych decyzji życiowych. Wybór dalszej drogi 
edukacyjnej to sprawa, od której w dużej mierze 
zależy przyszłość.

Śpiewak
to brzmi dumnie

str. 05

Kolejne odcinki nowego programu Telewi-
zji Kujawy pt. „Świat Teatrem”  pozwalają 
nam poznać ludzi, których kariera rozpo-
częta na scenie włocławskiego Teatru Im-
presaryjnego zatacza coraz szersze kręgi. 

Wójtowie i burmistrzowie gmin na-
szego powiatu, zwłaszcza ci, którzy tę 
funkcję pełnią po raz pierwszy nie po-
trafią ukryć rozczarowania, gdy mowa 
o środkach unijnych. Podkreślają, że w 
innych województwach już słychać, że 
ruszają projekty, inwestycje, inicjaty-
wy, a u nas wciąż trwa oczekiwanie na 
konkursy. - Jeśli tak dalej pójdzie nie 
zdążymy do końca kadencji zrealizować 
żadnej inwestycji ze wsparciem unij-
nym. Mieszkańcy już pytają, dlaczego 
niewiele się dzieję, a my możemy tylko 
bezradnie rozłożyć ręce- mówią samo-
rządowcy. 

Najbardziej poirytowani są Ci, którzy 
dopiero zaczynają karierę w samorzą-
dzie. Nic dziwnego, chcieli się wykazać, 
a tu nie ma czym. - Owszem moglibyśmy 
realizować wszystkie obiecane inwesty-
cje ze środków własnych, budżetowych, 
ale przecież nie o to chodzi- denerwują 
się wójtowie. 

Jak podaje platforma Bizneselert, pod 
koniec ubiegłego roku na bardzo niskim 
poziomie, nie wyższym niż 3 proc. jest 
wykorzystanie funduszy w wojewódz-

twach: podlaskim, warmińsko-mazur-
skim, lubelskim i właśnie w naszym- ku-
jawsko-pomorskim. 

Dlaczego wydatkowanie pienię-
dzy idzie nam wolniej niż sąsiadom? 
Zdaniem Sławomira Kopyścia, człon-
ka województwa, nie ma powodów 
do niepokoju. - Z podobną sytuacją 
mieliśmy do czynienia w poprzedniej 
perspektywie finansowej. Wówczas 
też wydawało się, że wszystko idzie 
wolniej, tymczasem ostatecznie zna-
leźliśmy się w czołówce województw, 
które wykonywały kontraktację- mówi 
Sławomir Kopyść. 

W tej perspektywie, jak twierdzi czło-
nek zarządu województwa, przyjęto 
nieco inną zasadę działania polegającą 
na rozdysponowaniu sporej kwoty na 
ZIT-y, obszary strategicznej interwencji, 
czyli pięć miast prezydenckich wraz z 
otoczeniem gmin oraz obszarów roz-
woju społeczno-gospodarczego, czyli 
powiatów. To zaś wymusiło koniecz-
ność przyjęcia przez te podmioty m.in. 
strategii działania, co z kolei wymagało 
czasu.

- W tej chwili jesteśmy na etapie reali-
zacji tych strategii zarówno w zakresie 
polityki terytorialnej, jak i konkursów, 
które są ogłaszane przez województwo 
dla pozostałych beneficjentów- zapew-
nia Sławomir Kopyść. - Praktycznie na 
każdym posiedzeniu zarządu podejmu-
jemy decyzje na kilkadziesiąt milionów 
złotych. Zapewniam, że wkrótce wy-
korzystanie funduszy unijnych będzie 
znacznie większe. 

Władze województwa zapewniają, 
że fundusze zmienią niebawem Wło-
cławek i okolice. Spora ich część zo-
stanie przeznaczona na modernizację 
szpitala wojewódzkiego. Około 220 
mln zł to kwota, która ma pozwolić 
stworzyć w naszym mieście lecznicę 
na miarę XXI wieku. W planach jest 
budowa nowych pawilonów, moderni-
zacja obecnych budynków oraz dopo-
sażenie w nowoczesny sprzęt m.in. do 
diagnostyki.

 Fundusze unijne mają sprawić, że 
po latach omijania dróg wojewódzkich 
szerokim łukiem, wreszcie i na nasze 
trakty mają przyjechać drogowcy. Re-

montu mają doczekać się drogi 265 
Brześć Kujawski-Kowal, 269 relacji 
Szczerkowo-Kowal przez Chodecz i 
Izbicę Kujawską, 270 Brześć Kujaw-
ski-Lubraniec. - Są to drogi w bardzo 
złym stanie technicznym, szczególnie 
ta prowadząca z Chodcza do Izbicy 
Kuj. gdzie jest wiele niebezpiecznych 
miejsc- mówi Sławomir Kopyść, za-
pewniając, że przetargi na remonty 
mogą zostać rozpisane w tym roku. 
Wzdłuż drogi nr 269 na odcinku z Cho-
cenia do Chodcza wycięto już stwa-
rzające ogromne niebezpieczeństwo 
drzewa. Kierowcy z nadzieją czekają 
na kolejne kroki władz województwa, 
licząc, że w tej perspektywie unijne 
fundusze również im ułatwią życie. 

Z nadzieją, na ogłoszenie kolejnych 
konkursów czekają nie tylko samorzą-
dowcy, ale i przedsiębiorcy, którzy liczą, 
że dotacje pozwolą im rozwinąć skrzy-
dła. Wiadomo jednak, że wsparcie dla 
sektora prywatnego będzie obwarowane 
koniecznością wdrożenia innowacji i 
podjęcia współpracy z ośrodkami ba-
dawczymi. Jak to się sprawdzi? To się 
okaże. Oby wkrótce.                          (ljot)

Nasze województwo jest na końcu rankingu wykorzystania środków unijnych z nowego rozdania. Samorządowcy się 
niepokoją, a władze województwa uspokajają.- Podobnie było w poprzedniej perspektywie- zapewnia Sławomir Ko-
pyść, członek zarządu województwa. 
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Włocławek jest bardzo dobrze przy-
gotowany do reformy edukacji.
Pomimo skali zmian, jakie niesie ze 
sobą nowy ustrój szkolny, z wdro-
żeniem reformy radzimy sobie bar-
dzo dobrze. 

Zaproponowaną przez urząd sieć 
szkół pozytywnie ocenili miejscy 
radni i kujawsko-pomorski kura-
tor oświaty.
To efekt wielu miesięcy wypraco-
wywania optymalnych dla wszyst-
kich rozwiązań. Jeśli mówię „dla 
wszystkich”, mam na myśli przede 
wszystkim uczniów, rodziców i 
nauczycieli. Dzieci i młodzież mu-
szą mieć zapewniony obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki. Rodzi-
ce chcą mieć pewność, że szkoła 
oferuje wysoki poziom nauczania. 
Reforma edukacji bezpośrednio 
dotyka również nauczycieli, którzy 
bali się o swoje miejsca pracy. Dla-
tego przygotowanie uchwał, które 
uwzględniały potrzeby wszystkich 
wyżej wspomnianych grup, było 
ogromnym wyzwaniem. Tym bar-
dziej cieszą pozytywne opinie rad-
nych i kuratora. 

Jak długo przygotowywaliście się 
do zmian w prawie oświatowym?
Przez długie miesiące, razem z Wy-
działem Edukacji, spotykaliśmy się 

z dyrektorami szkół, nauczyciela-
mi, klubami radnych, rodzicami i 
analizowaliśmy wszelkie możliwe 
dane. Często w mediach mówi się 
o reformie tylko w kontekście li-
kwidacji gimnazjów. Ale przecież 
tego typu zmiany pociągają za sobą 
kolejne. Dlatego byliśmy zobo-
wiązani by przygotować projekty 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego systemu oświaty. Wy-
wiązaliśmy się z tego na piątkę z 
plusem.

 Wspomniała Pani o szeregu da-
nych, które braliście pod uwagę.
Wskazaliśmy je w uzasadnieniu do 
uchwał. Posiłkowaliśmy się mię-
dzy innymi diagnozą demograficz-
ną, i to w rozbiciu na poszczególne 
osiedla. To były szczególnie cen-
ne dane przy projektowaniu sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
ale nie tylko. Zwracaliśmy również 
uwagę na możliwości infrastruk-
turalne istniejących placówek, na 

ich bazę dydaktyczną i wreszcie 
– w przypadku szkół ponadgim-
nazjalnych – na zapotrzebowanie 
na szkoły danego typu. Suma tych 
wszystkich czynników, i doświad-
czenie dyrektorów szkół, z który-
mi się spotykaliśmy, pozwoliło na 
wypracowanie ostatecznej wersji 
dokumentów.

Najwięcej emocji budziła sytuacja 
w Szkole Podstawowej nr 14.
Najlepszym dowodem na to, że 
bardzo nam zależało, by znaleźć 
optymalne rozwiązanie, było wy-
pracowanie aż siedmiu koncepcji 
dla funkcjonowania „czternastki”.  
Ostatecznie wybraliśmy tę, która 
będzie z największą korzyścią dla 
uczniów, czyli modyfikację obwo-
dów szkolnych. Jak na skalę zmian 
związanych z wdrożeniem reformy 
oświaty uważam, że we Włocław-
ku obyło się bez większych emo-
cji. Przy tej okazji chcę przypo-
mnieć, że w prace nad projektem 
nowej sieci szkół we Włocławku 
byli zaangażowani m.in. członko-

wie, powołanego przez Prezydenta 
Włocławka, zespołu konsultacyj-
nego ds. reorganizacji sieci szkół 
i placówek. Pozytywnie ocenione 
przez kuratora projekty uchwał to 
również zasługa prac tego zespołu. 

Czy to już koniec prac związanych 
z nowym prawem oświatowym?
Dobrze przygotowane dokumenty 
to jedno, będziemy skupiać się na 
tym, by równie dobrze jak na pa-
pierze wyglądało to „w życiu”. Na 
tym skupimy swoją uwagę w naj-
bliższych miesiącach. Teraz zbie-
ramy dane o kadrze dydaktycznej 
na najbliższe lata i informacje o 
potrzebach poszczególnych szkół, 
aby dostosować placówki do nowej 
podstawy programowej. Dodam 
tylko, że formalnie nową sieć szkół 
ostatecznie zatwierdzą włocławscy 
radni na najbliższej sesji rady mia-
sta. 

Dziękuję za rozmowę.
Ja również. Jednocześnie dziękuję 
pracownikom Wydziału Edukacji. 
Ich praca w przygotowanie samo-
rządu do reformy przyniosła bar-
dzo dobry efekt. 

Rozmowa z:
Barbarą Moraczewską,

zastępcą prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych 

Spisaliśmy się na piątkę z plusem

Czworonogi z włocławskie-
go schroniska mają już dodat-
kowy kąt, ciepły i wygodny. W 
ramach Budżetu Obywatelskie-
go, w schronisku przy ul. Prze-
mysłowej został wybudowany 
pawilon dla psów. Za wybudo-
waniem pawilonu opowiedzia-
ło się blisko 1300 osób, które 
w trybie BO 2016 zagłosowały 
właśnie na tę propozycję. 

Obiekt składa się z 30 bok-
sów, każdy boks połączony 

jest z wybiegiem. Nowy pawi-
lon jest ładny i funkcjonalny, 
ogrzewany, o lekkiej szkiele-
towej konstrukcji, z dwuspado-
wym dachem wyposażonym w 
świetliki. Wykonawcą zadania, 
wyłonionym przez miasto w 
przetargu, był Zakład Handlo-
wo Usługowy Krzysztof Sadzi-
kowski, za cenę brutto 530 000, 
00 zł.

Teraz psiaki mają nowy pawi-
lon dostosowany do ich potrzeb, 

a i koty czekają na swój nowy 
dom, który również powstanie 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Zresztą, schronisko dla 
zwierząt we Włocławku konse-
kwentnie zmienia swój wizeru-
nek i niejednokrotnie wychodzi 
z psami „na miasto”. Były już 
„biegi na 6 łap” czy „majów-
ki z czterema łapami”, z któ-
rych zwierzaki trafiają prosto 
do swoich nowych domów. Te 
wydarzenia będą oczywiście 
kontynuowane, gdyż sprawiają 
radość i ludziom, i zwierzętom. 
Schronisko planuje również 
otwarcie sali edukacyjnej, gdyż 
edukowanie najmłodszego po-
kolenia jest niezwykle ważne. 
Chodzi o to, by pokazać dzie-
ciom, że zwierzęta czują, że 
bywają smutne, skrzywdzone, 
i że to właśnie człowiek po-
winien się o nie zatroszczyć. 
Schronisko korzysta z pomocy 
licznej grupy wolontariuszy 
oraz hojnych darczyńców. A o 
tym, że uczynione dobro wraca, 

przekonują się nowi przyjaciele 
schroniska, których cały czas 
przybywa. Wystarczy wspo-
mnieć akcję: „Podaruj kafelka 
dla kundelka”, dzięki której 
udało się poprawić warunki 
zwierząt.

W momencie powstawania 
tego artykułu w schronisku 
przebywały 92 psy, 17 kotów i 
jeden gość specjalny... skunks 
domowy! Wszystkie zwierza-
ki czekają na swój nowy dom i 
kochającego człowieka.

Na koniec, praktyczna wska-
zówka dla wszystkich, którzy 
zapragną adoptować przyjacie-
la z włocławskiego schroniska: 
na ulicę Przemysłową 16 można 
wjechać jadąc aleją Kazimie-
rza Wielkiego od strony Łodzi, 
skręcając w prawo. Dozwolony 
jest także wjazd w ul. Przemy-
słową jadąc aleją Kazimierza 
Wielkiego od zapory wodnej we 
Włocławku, skręcając w lewo.

Psy ze schroniska mają nowy pawilon
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Szynka Zrazowa 
Staropolskie Wędliny

Olej Kujawski 
1L Kruszwica   

15,86 zł./kg.

Przyprawy Galeo: 
Liście Laurowe 5g., 
Pieprz czarny mielony 15g.,
Majeranek 6g.,
Ziele angielskie 12g., 
Przyprawa do kurczaka 25g.

0,99 zł.
6,17 zł.

Sok Pysio 0,9 L 
smaki: marchew banan jabłko, 
marchew jabłko brzoskwinia, jabłko 
banan kiwi, marchew jabłko malina   

2,22 zł.

- Posiadamy bardzo szeroką ofertę 
pomocy, skierowaną do pracodaw-
ców oraz osób bezrobotnych - mówi 
Bożena Stępniewska, dyrektor PUP 
we Włocławku. - Dzięki środkom 
Funduszu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszy Społecznego, przeznaczo-
nym na programy przeciwdziałania i 
łagodzenia skutków bezrobocia, bę-
dziemy mogli objąć pomocą bardzo 
dużą grupę osób. 

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy 
dysponuje ponad 40 milionami zło-
tych! Ponad 9 milionów z tej kwoty 
pochodzi z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, który skie-
rowany jest do osób poniżej 30 roku 
życia. Kolejnych 7 milionów dotyczy 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go, którego beneficjentami mogą być 
osoby powyżej 30 roku życia.

Katalog form pomocy, na które 
mogą liczyć osoby przychodzące do 

PUP, jest bogaty. - Z jednej strony pro-
ponujemy zdobywanie nowych kwali-
fikacji, finansujemy dalsze kształcenie 
i zdobywanie doświadczenia, z drugiej 
zaś wspieramy tworzenie miejsc pracy 
- podkreśla dyrektor Bożena Stępniew-
ska. - Pomagamy również tym, którzy 
podejmując pracę dodatkowo ponoszą 
koszty związane z dojazdem do pracy 
czy opieką nad dzieckiem. Liczymy, że 
w tym roku około 550 osób podniesie 
swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu 
w kursach i szkoleniach, a ponad tysiąc 
bezrobotnych zdobędzie doświadcze-
nie zawodowe poprzez staż u praco-
dawcy.  

 Istotne działania PUP skierowa-
ne są również na wsparcie własnych 
inicjatyw  i przedsiębiorczości, stąd 
niemal 250 osób może uzyskać pie-
niądze na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej.  

(sab)

Tendencje, jakie w ostatnich miesiącach obserwujemy na ryn-
ku pracy mogą optymizmem napawać tych, którzy poszukują 
zatrudnienia. 

Wielkie pieniądze na 
walkę z bezrobociem

Bożena Stępniewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

17 marca 2017

Niemal rok temu Urząd Miasta 
zerwał umowę z poprzednim wy-
konawcą. Już wtedy było spore 
opóźnienie na placu budowy. W 
sierpniu wyłoniono nowego wyko-
nawcę- firmę Molewski, która już 
kilka tygodni później kontynuowała 
budowę. 

Zakończenie robót najpierw wy-
znaczono na połowę grudnia 2016 
roku, a następnie na koniec lutego 
tego roku. Nic z tego nie wyszło, 
choć wykonawca zapewnia, że w 
środku prace są niemal skończone, 

to jednak sporo do zrobienia pozo-
staje na zewnątrz i wokół przed-
szkola. 

- Chcę, żeby to przedszkole zosta-
ło wybudowane ze wszelkimi nor-
mami, żeby było bezpieczne, aby to, 
co zostało zapisane w specyfikacji 
zostało zrealizowane przez obecne-
go wykonawcę- mówi  Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka.

 Podczas ostatniej sesji  również 
poruszano temat opóźnienia przy 
budowie przedszkola. Wicepre-
zydent ds. rozwoju i inwestycji, 

Magdalena Korpolak-Komorow-
ska uspokajała mówiąc, że wyko-
nawca będzie „rzeczowo i finan-
sowo rozliczany”. Prezes firmy 
Molewski zapewnia, że inwestor 
był sukcesywnie informowany o 
„niespodziankach” odkrywanych 
na placu budowy zostawionym 
przez poprzedniego wykonawcę. 
A tych miało być sporo... 

Pierwotnie koszt budowy tego 
przedszkola wyceniono na 6 milio-
nów złotych. 

          Mateusz Piernikowski

Dawno już żadna inwestycja w mieście nie trwała tak długo i nie przebiegała z takimi kompli-
kacjami jak budowa przedszkola nr 30. Na szczęście prace powoli dobiegają końca.

Budowa przedszkola 
wreszcie na finiszu

Efekt pierwszej, zorganizowanej kilka 
lat temu akcji, to nie tylko wzbogacenie 
bazy dawców szpiku o kilkaset nazwisk 
osób, które chcą bezinteresownie poma-
gać innym, ale wzrost świadomości tych 
włocławian, którzy niewiele wiedzieli, 
na czym polega idea dawstwa szpiku.

 - Owszem, zdawałam sobie sprawę, 
że można pomagać oddając krew, sama 
niejednokrotnie brałam udział w takich 
akcjach, ale oddawanie szpiku wydawa-
ło mi się bardzo skomplikowane- mówi 
Anna, która przed kilkoma laty dołączyła 
do bazy DKMS. - Teraz już wiem, że od-
danie szpiku jest bezpieczne, nic nie boli, 
a sama procedura nie wymaga szczegól-
nych poświęceń. Bo czymże jest te kilka 

godzin w porównaniu ze świadomością, 
że uratowało się czyjeś życie? 

Na szczęście dla chorych, dla których 
jedynym ratunkiem jest przeszczep szpi-
ku, osób świadomie przystępujących do 
bazy dawców jest coraz więcej. Prężnie 
działająca fundacja DKMS pod koniec 
ubiegłego roku zarejestrowała miliono-
wego potencjalnego dawcę. Co cieszy, 
w gronie osób gotowych bezinteresow-
nie nieść pomoc innym nie brakuje wło-
cławian. Dzięki organizowanym w na-
szym mieście akcjom zarejestrowało się 
kilkaset osób. Kilkoro z nich już oddało 
szpik ratując chorym życie. 

Wszyscy, którzy chcą dołączyć 
do bazy dawców będą mieli ku 

temu okazję już w najbliższą nie-
dzielę (19 marca). Rejestracja od-
bywać się będzie podczas meczu 
Anwilu od godz. 14.00.

Warto jednak pamiętać, że zare-
jestrować się można nie tylko pod-
czas dni dawców szpiku, ale w każ-
dym momencie.Wystarczy wejść 
na stronę www.dkms. pl, pobrać 
pakiet rejestracyjny, zrobić wymaz 
za pomocą patyczków kosmetycz-
nych i odesłać fundacji. To bardzo 
proste, a dla kogoś, kto czeka na 
zgodnego dawcę decyzja o wstą-
pieniu do bazy może być kwestią 
życia lub śmierci.

(LJOT)

Już w najbliższą niedzielę  (19 marca) we Włocławku po raz kolejny zorganizowany zostanie dzień dawców 
szpiku. Tym razem zarejestrować się będzie można w hali mistrzów podczas meczu Anwilu. 

Pomożesz? Bo możesz masz to w genach! 
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Choć ulica ma już 20 lat, to wła-
śnie w ostatnim czasie powstało tu 
wiele atrakcyjnych nieruchomości. 
Ich mieszkańcy przyznają, że dewe-
loperzy kusząc wizją spokojnego, 
zamkniętego osiedla, w zaciszu pobli-
skiego lasu nie wspominali o  tragicz-
nym stanie drogi dojazdowej. Jedynej 
na tej ulicy. 

Przykry jest widok kobiet pchają-
cych przez błoto wózki z pociechami, 
staruszków próbujących dostać się do 
sklepu na rogu, samochodów, które 
po przejechaniu ulicą Wilgi, z powo-
dzeniem mógłby wtopić się w tłum 
aut na rajdzie Paryż -Dakar, uczniów, 
których buty po dojściu do szkoły 
wyglądają jak wyjęte z bagna. 

Mieszkańcy powoli tracą cierpli-
wość. Piszą maile, listy, dzwonią i za-

praszają dziennikarzy, by zapytać jak 
to możliwe, że przez tyle lat nikt nie 
pomyślał o wyrównaniu, czy choć-
by prowizorycznym  utwardzeniu tej 
drogi.

 Okazuje się, że nie jest to takie pro-
ste. Po jednej z interwencji na ulicy 
Wilgi na prośbę mieszkańców nasza 
redakcja zainteresowała się sprawą. 
W ratuszu wyjaśniono nam jednak, że 

na przeszkodzie remontu stoją spra-
wy własnościowe. Jak się okazuje 
jedynie czterometrowy odcinek ulicy 
Wilgi  należy  do miasta Włocławek. 
Właścicielem reszty jest firma Stalbet 
Dom sp. z o.o.. - Obecnie Urząd Mia-
sta nie ma możliwości ani prawnych, 
ani finansowych, żeby rozwiązać 
kwestie własnościowe dotyczące tej 
ulicy. Znamy postulaty mieszkańców, 
przyszłościowo budowa drogi jest 
brana pod uwagę - zapewnia Aleksan-
dra Bartoszewska z biura prasowego 
ratusza.

Mieszkańcy zapowiadają jednak, że 
nie ustaną w staraniach  o minimalne 
udogodnienia, chociażby w postaci be-
tonowych płyt, które pozwolą na swo-
bodne przejście do ulicy Mielęcińskiej. 

Filip Rogiewicz

Ulica Wilgi na osiedlu Michelin  stała się bardzo atrakcyjną lokalizacją. Deweloperzy  bez najmniejszego problemu 
znajdują chętnych na budowane tu nieruchomości. Problem jednak w tym, że z roku na rok do tych atrakcyjnych 
mieszkań coraz trudniej dojechać. 

Tragiczne warunki na Michelinie. 
Mieszkańcy wyszli na ulicę!

Prezydent Marek Wojtkowski za-
pewnia, że niebawem rozpisany zosta-
nie tak długo oczekiwany przez amato-
rów pływania przetarg na modernizację 
basenu. - Wykonawca dokumentacji 
nas zawiódł, dlatego w tej chwili przy-
gotowywana jest nowa dokumentacja. 
Wkrótce ogłosimy przetarg i ruszymy z 
inwestycją- mówił. 

Temat basenu przewija się na kolej-

nych sesjach Rady Miasta. Podczas 
ostatnich obrad  zastępca prezydenta ds. 
inwestycji Magdalena Korpolak-Ko-
morowska zaznaczyła, że do 15 marca 
2017 roku ratusz ma otrzymać projekt 
modernizacji basenu.  

-Po otrzymaniu projektu jak najwcze-
śniej postaramy się ogłosić przetarg na 
roboty- zapewniła Magdalena Korpo-
lak -Komorowska.

 Tymczasem niedawno Krzysz-
trof Kukucki, przewodniczący Rady 
Miasta zaproponował, by do czasu 
rozstrzygnięcia przetargu jednak uru-
chomiono basen, bo jak twierdzi za-
mknięta od wielu miesięcy pływalnia 
to problem dla mieszkańców, którzy 
muszą tłoczyć się na basenie na Sło-
dowie. Na Międzyosiedlowym Base-
nie Miejskim pływają teraz nie tylko 

zwykli mieszkańcy, ale i uczniowie, 
kluby sportowe czy stowarzyszenia, 
które wcześniej częściej rezerwowali 
„Delfina”. Jest ciasno, mało komfor-
towo mimo że wydłużono godziny 
otwarcia i i basen czynny jest teraz od 
6 do 22. Czy pomysł przewodniczące-
go zyska akceptację?  Przekonamy się 
niebawem.

Mateusz Piernikowski

Przebudowa basenu Delfin to inwestycja, wokół której piętrzą się kolejne problemy. Aktualnie na pływalni nic się 
nie dzieje, stąd coraz częstsze pytania: Kiedy rozpocznie się remont? 

Basen „Delfin” wciąż bez wody

Do końca kwietnia trwa okres 
składania rozliczeń podatkowych. 
Od kilkunastu lat, każdy, kto chce 
wesprzeć finansowo jakąś organi-
zację pożytku publicznego, może 
to zrobić. przekazując 1% swojego 
podatku.

  Z roku na rok  akcja zbiera coraz 
większą rzeszę zwolenników. W 
roku ubiegłym 1 procent podatku 
pozwolił przekazać  700 mln zł or-
ganizacjom pożytku publicznego. 
Włocławskie stowarzyszenia zachę-
cają, by wypełniając PIT cieplej po-
myśleć właśnie o nich. Stąd właśnie 
pomysł na akcję „1% zostawiam we 
Włocławku”. - Organizacje realizu-
ją potrzeby, występujące w naszym 
mieście. Od sektora edukacyjnego 
poprzez teatr, ekologię, działania 
charytatywne, czy wspieranie osób 
z niepełnosprawnością- mówi  Ho-
norata Maj, dyrektor Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych i Wolon-
tariatu we Włocławku, zachęcając 
do ich wsparcia. 

We Włocławku działa 26 sto-
warzyszeń. Ich przedstawiciele 
przekonują, że to bardzo istotne, 
by pieniądze zostały w naszym 
mieście, bo skorzystają z tego sami 
mieszkańcy. Wielu z nich jest zrze-
szonych w takich organizacjach i 
korzystają z wyjazdów, czy rehabi-
litacji. 

Na efekty akcji będziemy musie-
li poczekać do czasu, aż wszystkie 
pieniądze przekazane przez miesz-
kańców wpłyną na konta organiza-
cji. Organizatorzy są jednak pełni 
nadziei, że także w tym roku więcej 
Włocławian skorzysta z możliwo-
ści pozostawienia 1% swojego po-
datku w mieście. Termin składania 
rozliczeń podatkowych upływa 30 
kwietnia.

Filip Rogiewicz

Hałas dla 1% 

W uzdrowisku w Wieńcu działa już specjalistyczny gabinet gi-
nekologiczny, w którym będzie można leczyć  niepłodność. Pro-
blemy z zajściem w ciążę ma już co czwarta włocławska para. 
Różne są tego przyczyny i różne metody leczenia. Innowacyjną 
proponuje uzdrowisko Wieniec Zdrój, gdzie pacjentki będą mo-
gły korzystać z zabiegów z wykorzystaniem borowiny,   wód 
leczniczych, prądów i  laserów. Uroczyste otwarcie nowego ga-
binetu ginekologicznego zaplanowano na 24 marca.

Filp Rogiewicz

Borowina na niepłodność 

Wzorem lat ubiegłych również w 
2016 roku powiat włocławski, za po-
średnictwem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, realizował pilota-
żowy program „Aktywny Samorząd”, 
którego głównym celem było wyeli-
minowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób nie-
pełnosprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Niepełnosprawni mieszkańcy po-
wiatu włocławskiego legitymujący się 
znacznym bądź umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności w ramach 
programu mogli składać wnioski w 
dwóch modułach. Pierwszy obejmował 
dofinansowanie w takich obszarach, 
jak  likwidacja bariery transportowej - 
pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu, 
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kate-
gorii B, likwidacja barier w dostępie do 
uczestnictwa w społeczeństwie infor-
macyjnym, pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego, jego elementów oraz 

oprogramowania. Kolejnym działa-
niem objęto dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania

Istotnym elementem programu była 
likwidacja barier w poruszaniu się. 
To chociażby pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym, pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano no-
woczesne rozwiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, wsparcie w zakresie uzyskania 
sprawności technicznej posiadanej pro-
tezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości. To również pomoc w utrzyma-
niu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej.

Głównym zadaniem tzw. Modułu II 
było umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym uzyskania wykształcenia na 

poziomie wyższym.
 - W ramach tego programu wspły-

nęły do nas łącznie 44 wnioski - 
mówi Agnieszka Łoboda, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie we Włocławku. - Zawarliśmy 
z zainteresowanymi 41 umów. Pro-
gram cieszył bardzo dużym zainte-
resowaniem, szczególnie w kwestii 
zakupu sprzętu elektronicznego, jego 
elementów oraz oprogramowania 
oraz pomocy w uzyskaniu wyższego 
wykształcenia. 

W przypadku przystąpienia przez po-
wiat włocławski do realizacji programu 
w roku 2017 mieszkańcy powiatu wło-
cławskiego będą mogli ponownie ubie-
gać się o pomoc zgodnie z obowiązu-
jącymi wówczas zasadami. Informacje 
o programie będą dostępne na stronie 
www.pfron.org.pl, www.pcprwlocla-
wek.pl  jak również w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie we 
Włocławku tel. 54  231-22-38.

Mateusz Piernikowski

Prawo jazdy, komputer, wyższe wykształcenie. „Aktywny Samorząd” wspiera niepełnosprawnych

Niepełnosprawni nie stoją z boku
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Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś, 
że masz talent? 

Już w dzieciństwie często brałem 
udział w konkursach wokalnych, na 
które zapisywali mnie rodzice wi-
dząc we mnie potencjał, ale pierw-
sze spotkanie z prawdziwą sceną to 
Teatr Skene, działający przy wło-
cławskim Teatrze Impresaryjnym, 
w którym debiutowałem w roli 
Księcia z Kopciuszka. W następ-
stwie tego przedstawienia zyskałem 
pseudonim Książę, który przylgnął 
do mnie na długie lata. 

Jak wyglądała twoja droga na 
największe europejskie sceny ope-
rowe? 

To właśnie tu we włocławskim 
teatrze zyskałem pewność, że śpie-
wem chcę zajmować się zawodowo. 

Na tej scenie stawiałem pierwsze 
kroki, tu wiele się nauczyłem. 

Reżyser Mieczysław Synakiewicz 
to osoba, która daje energię całemu 
zespołowi, to właśnie on uczył nas 
wszystkiego od dykcji, po to jak 
trzeba zachowywać się na scenie, 
jak należy traktować publiczność. 

Utkwiły mi w głowie jego słowa, 
że członkowie zespołu reprezentują 
teatr nie tylko na scenie, ale rów-
nież poza nią, w swoim codziennym 
życiu. I choć muzykę wyniosłem z 
domu, gdyż w rodzinie jest wielu 
muzyków i nasze życie domowe jest 
ściśle z muzyką związane, to wła-
śnie w teatrze zyskałem tę swobodę 
w relacjach z publicznością, która 
jest niezwykle ważna. Znalezienie z 
widownią tej nici porozumienia jest 
dla artysty niezwykle istotne. 

Jak długo trwała Twoja przygoda 
z Teatrem Skene? 

Debiutowałem w czwartej klasie 
szkoły podstawowej, spędziłem w 
teatrze w sumie osiem lat. W pa-
mięci utkwiły mi nie tylko próby i 
występy, ale również wyjazdy na 
warsztaty teatralne, które odbywa-
ły się dzięki przychylności dyrek-
tora Jana Polaka. Na warsztatach 
przybierających formę kolonii nie 
tylko się integrowaliśmy, ale dużo 
ćwiczyliśmy spędzając miło czas w 
przepięknym otoczeniu. 

Co robisz, żeby twój głos brzmiał 
tak jak teraz? Jak o niego dbasz, 
stosujesz specjalną dietę, czegoś 
unikasz? 

Przede wszystkim dużo ćwiczę i 

słucham rad mądrych ludzi. Adept 
śpiewu powinien ciągle się dosko-
nalić, ja śpiewam około półtorej go-
dziny dziennie. Śpiewak operowy 
pracuje swoim ciałem, głosem, musi 
być sprawy i bardzo zdrowy. Każdy 
indywidualnie dba o zdrową dietę 
unikając napoi gazowanych, które 
dla nikogo nie są zdrowe, zwłaszcza 
dla śpiewaka. Śpiew jest bardzo po-
dobny do sportu, każdy śpiewak jest 
sportowcem i tak jak on musi dbać o 
kondycję fizyczną, dobrą formę. 

Lubisz scenę, światła reflekto-
rów, tę uwagę widowni skupioną 
na tobie? 

Tak, nie da się ukryć. Najprzy-
jemniejsze są oklaski, a zwłaszcza 
ta cisza dzieląca koniec utworu od 
gromkich braw, to napięcie unoszą-
ce się w powietrzu. 

Który artysta jest dla Ciebie wzo-
rem? 

Mój profesor Wiesław Bednarek, 
solista opery narodowej to osoba 

bardzo mądra, doświadczona. Je-
stem mu wdzięczny za to, że tak 
często pozwala mi ze sobą występo-
wać, nauczyłem się od niego wielu 
cennych rzeczy. Olbrzymią szkołę 
otrzymałem od mistrza Andrzeja 
Płonczyńskiego, pianisty, akompa-
niatora jednego z lepszych w Polsce. 
Przekazał mi wiele informacji nie 
tylko na temat śpiewu, ale i życia. 
Ich rady bardzo sobie cenię, będąc 
przekonanym, że bez autorytetów 
daleko nie da się zajść. 

Jakie są twoje plany na najbliż-
szy czas? 

Wiele czasu poświęcam na ćwi-
czenia, dużo występuję, praktycznie 
co tydzień i nie ukrywam sprawia 
mi to wielką radość. Byłem w Pa-
ryżu, Mediolanie, występowałem 
w regionie, w Londynie. Nie mam 
prawa narzekać. To właśnie przygo-
da z teatrem sprawiła, ze moja pasja 
staje się pracą. 

Joanna Lewandowska

Kolejne odcinki nowego programu Telewizji Kujawy pt. „Świat Teatrem”  pozwalają nam poznać ludzi, których kariera rozpoczęta na sce-
nie włocławskiego Teatru Impresaryjnego zatacza coraz szersze kręgi. Do tego grona niewątpliwie należy Aleksander Kamedulski, śpiewak 
operowy, o którym z pewnością jeszcze usłyszymy. 

Śpiewak to brzmi dumnie

Rozmowa z:
Aleksandrem Kamedulskim,

śpiewakiem operowym, barytonem 

17 marca 2017

Inicjatorką zmiany w regu-
laminie przyznawania nagród 
była dyrektor Wydziału Kul-
tury, Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta - An-
gelika Żychlewicz, która  posta-
nowiła ją przedstawić radnym  
po konsultacjach z członkami 
kapituły rekomendującej pre-
zydentowi osoby do nagrody. 
Jak przyznała dyrektor nowo-
ści.ą obowiązującą od tego roku 
ma być  wymóg złożenia przez 

kandydata podpisu na wniosku 
o przyznanie nagrody. W prze-
szłości zdarzały się bowiem 
sytuacje, gdy kandydaci mieli 
pretensję o to, że ktoś ich zgło-
sił, a dana osoba sobie tego nie 
życzyła. 

Zmiany będą kosmetyczne 
np. zmieni się nazewnictwo z 
nagród na laury prezydenta oraz 
odkrycie roku zostanie zamie-
nione na debiut roku. Drugą 
istotną zmianą ma być również 

możliwość otrzymania nagrody 
rzeczowej. Do tej pory przepisy 
dopuszczały bowiem wyłącznie 
gratyfikację finansową. Nie jest 
także wykluczone, że od tego 
roku pieniędzy na ten cel będzie 
więcej. Urząd Miasta chciałby, 
aby nagrody finansowe łącz-
na kwota to 10 tysięcy złotych 
były wypłacane w kwocie netto, 
a nie brutto jak dotychczas.

Mateusz Piernikowski

Osoby pretendujące do nagrody prezydenta w dziedzinie kultury będą musiały złożyć podpis 
pod wnioskiem o to wyróżnienie. 

Kulturalna  zmiana zasad
To technikum było pomysłem rad-

nych klubu SLD,  którzy przekonywa-
li, że brakuje w mieście fachowców 
branży poligraficznej, więc utworzenie 
technikum może korzystnie wpłynąć na 
rynek pracy. 

Inny plan na przyszłość „Baczyńskie-
go” mieli radni Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy proponowali utworzenie Podsta-
wowej Szkoły Sportowej. - Jest tam 
bardzo dobra infrastruktura sportowa, 
jest współpraca z klubami sportowymi. 
W szkole znajduje się doskonała ka-
dra, która może prowadzić zajęcia klas 

sportowych. Oczywiście nie wspomnę 
o dobrym położeniu placówki. Pamięta-
my, jak jeszcze za czasów poprzedniego 
samorządu mówiło się o szkole sporto-
wej na terenie naszego miasta. - przeko-
nywał Jarosław Chmielewski przewod-
niczący klubu radnych PiS. 

Ostatecznie zdecydowano, że dysku-
sja i głosowanie na  temat przyszłości 
placówki odbędą na następnej sesji za-
planowanej na 27 marca. Zatem przy-
szłość Baczyńskiego nadal pozostaje 
sporą niewiadomą.

Mateusz Piernikowski

Zespół Szkół nr 4, czyli „Baczyński” od września mogą czekać 
spore zmiany. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 
powołujący w placówce Technikum Poligraficzne.

„Baczyński” postawi na drukarzy?

Fot. Jadwiga Aleksandrowicz Gazeta Pomorska
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Uwaga! Trują nas! A może... trujemy się sami?
W piecach lądują tworzywa sztuczne, opakowania, stare meble, sprzęty elektroniczne, szkło, butelki PET, folie, stare gazety, gumy...  Nie tylko ekolodzy biją na alarm. - Skład 
powietrza, które wdychamy, przypomina skład niektórych gazów bojowych - mówił w jednym z wywiadów prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej. 

Dlaczego teraz tak wiele mówi 
się o smogu? Teraz, gdy więk-
szość firm, emitujących szkodliwe 
substancje do atmosfery zostało 
zmuszonych do wprowadzenia 
unijnych norm?  - W takich fir-
mach jak nasza już wiele lat temu 
wprowadzone zostały rozwiązania, 
skutecznie chroniące środowisko 
– zapewnia Jacek Kuźniewicz, pre-
zes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej we Włocław-
ku. - Podlegamy rygorom we za-
kresie ochrony powietrza i nie ma 
tu w ogóle mowy o chodzeniu na 
skróty.

Problem nie leży więc po stro-
nie wielkich firm lecz małych, 
prywatnych kotłowni, ogrzewa-
jących domy jednorodzinne., czy 
niewielkie warsztaty. A tam.. Hulaj 
dusza...  Na podpałkę... Najlepiej 
gazety. Pół biedy, gdy używa się 
tych zwykłych, czarno-białych, 
drukowanych na tanim papierze. 
Ale chętnie sięgamy też po kolo-
rowe tygodniki, pokryte farbami z 
chemicznymi pigmentami.  A póź-
niej już wszystko co się da! Opa-
kowania po napojach i jogurtach, 

fragmenty płyt meblowych, pokry-
te lakierem, stara stolarka okien-
na, tacki i plastikowe pojemniki 
po ćwiartkach kurczaka, kotletach 
schabowych i innej żywności, fo-
lia spożywcza i  torby z plastiku, a 
nawet... styropian emitujący silnie 
rakotwórcze węglowodory aroma-
tyczne. 

 - Co z tego, że zainwestowali-
śmy w piec gazowy wkrótce po 
tym, gdy do naszych domów do-
prowadzony został gaz ziemny, 
skoro sąsiedzi w okolicznych do-
mach nadal palą byle czym. Cza-
sami trudno oddychać - mówi pani 
Małgorzata, mieszkanka Micheli-
na, włocławskiej dzielnicy willo-

wej. - W dodatku wcale nie chodzi 
o ubogie osoby. Raczej bezmyślne, 
bez wyobraźni... Czy tak trudno 
uzmysłowić sobie, że wrzucając do 
pieca śmieci narażamy na poważne 
choroby nie tylko siebie, ale rów-
nież nasze dzieci, nasze wnuki...

Nie ulega wątpliwości, że zain-
teresowaniu sprawami zanieczysz-

czania powietrza pomogła  ostat-
nio pogoda. W styczniu tego roku 
w wielu rejonach Polski pojawił 
się wyjątkowo dokuczliwy smog, 
o czym skwapliwie informowa-
ły lokalne i ogólnopolskie media. 
Stężenia zanieczyszczeń osiągały 
rekordowe poziomy. We Wło-
cławku taka sytuacja ma miejsce 
od kilku lat, zanieczyszczenia po-
wietrza utrzymują się na wysokim 
poziomie a dopuszczalne normy są 
notorycznie przekraczane. I wła-
śnie dlatego, nie z powodu ogól-
nopolskiej histerii, zauważalnej 
minionej zimy, na budynku Urzędu 
Miasta przy Zielonym Rynku już 
pod koniec 2013 roku zawisł tele-
bim, podający  bieżące parametry 
powietrza w mieście. Ekran należy 
do Wojewódzkiej Inspekcji Ochro-
ny Środowiska, badającej jakość 
powietrza we Włocławku, która 
– za zgodą prezydenta - zawiesiła 
telebim na elewacji ratusza. Urzą-
dzenie  wyświetla dane o  tempe-
raturze, wilgotności i ciśnieniu po-
wietrza, podaje też informacje  na 
temat zanieczyszczeń m.in. związ-
kami siarki, czy węgla.

17 marzec 2017

artykuł współfinansowany przez
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Już niebawem wielu włocławian 
i mieszkańców powiatu będzie 
podejmowało jedną z najważniej-
szych decyzji życiowych. Wybór 
dalszej drogi edukacyjnej to spra-
wa, od której w dużej mierze za-
leży przyszłość, tu nie moze być 
mowy o przypadku.

 Nasza redacja postanowiła uła-
twić Państwu dokonanie tego 
jednego z najważniejszych ży-
ciowych wyborów. Specjalnie 
dla was przygotowaliśmy doda-

tek edukacyjny, w którym znajdą 
Państwo informacje o ofercie jed-
nych z najlepszych placówek edu-
kacyjnych w regionie. Co szkoły 
średnie, uczelnie wyższe mogą 
wam zaoferować? Czy propono-
wane kierunki kształcenia dają 
gwarancję znalezienia atrakcyjnej 
pracy w przyszłości? Jaką bazą 
dydaktyczną dysponują szkoły? 
Czy oprócz nauki możecie liczyć 
na ciekawe zajęcia pozalekcyjne? 
Oceńcie sami!

Wybór szkoły
wybór przyszłości

DODATEK
EDUKACYJNY

Dodatek 
Edukacyjny
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W „Koperniku” rozwiniesz umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe
dzięki kompetentnym i przyjaznym nauczycielom.

W II LO im. M. Kopernika we 
Włocławku czeka na uczniów 210 
miejsc. Szkoła proponuje ciekawe, 
nietypowe profile i zajęcia, np.: ele-
menty ratownictwa medycznego, 
obserwacje astronomiczne, zajęcia w 
laboratorium chemicznym, elementy 
psychopedagogiki.
 „Kopernik” to szkoła utytułowana: 
„Super Szkoła”, „Szkoła bez przemo-
cy”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła 
Dobrze Zaprojektowana”, „Szkoła 
Przyjazna  Poezji”, „Szkoła Odkryw-
ców Talentów”, „Szkoła Przyjazna Prawom Człowie-
ka”.
„Kopernik” to także funkcjonalny i dobrze położony 
budynek, to szkoła łącząca tradycję z nowoczesnością, 
wysoki poziom nauczania z przyjazną atmosferą i moż-
liwością rozwijania talentów oraz aktywności społecz-
nych.
„Kopernik” to szkoła otwarta na potrzeby ucznia i dy-

namicznie zmieniający się rynek pracy. 
W związku z tym proponujemy nowe 
kierunki nauczania. W roku szkol-
nym 2017/2018 oferujemy możliwość 
uczenia się w klasie lingwistyczno- tu-
rystycznej z przedmiotami kierunkowy-
mi: język polski, geografia, języki obce 
(do wyboru: język angielski, niemiecki, 
francuski, włoski- z możliwością uzy-
skania certyfikatu DELF) oraz w klasie 
o profilu matematyczno- chemicznym 
wzbogaconym o zajęcia laboratoryjne.

Nasi absolwenci kontynuują naukę na 
różnych uczelniach i kierunkach w całej Polsce.
Jeśli chcesz dobrze zdać maturę, dostać się na wymarzo-
ne studia, a przy tym rozwijać talenty, grać w teatrze lub 
śpiewać, brać udział w wolontariacie, różnych projektach 
(również międzynarodowych), ciekawych wycieczkach 
(również zagranicznych), w zawodach sportowych,

TO PRZYJDŹ DO „KOPERNIKA” !
Więcej informacji na stronie www.lo2.wloclawek.pl

II Liceum Ogólnkształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Urocza 3 87-800 Włocławek

tel: 54 236 02 23; faks: 54 236 74 02
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III Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej

we Włocławku
 

87-800 Włocławek,
ul. Bechiego 1.
tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

LMK – SZKOŁA Z PASJĄ

LMK niezmiennie zajmuje jedno z wysokich miejsc w rankingu „Perpektyw” 
 i „Rzeczypospolitej” , a w 2017r.  otrzymało tytuł Szkoły Olimpijskiej, co świadczy 
o niezawodnym  i skutecznym przygotowaniu młodzieży do matury, konkursów  i 

olimpiad.  Najwyższą jakość usług edukacyjnych potwierdzają posiadane przez LMK 
certyfikaty  -  International School Award (British Council).,  Zadowolony Konsu-

ment, 4 certyfikaty European Language Label. Za ponadprzeciętny przyrost wiedzy 
uczniów (EWD) LMK otrzymało tytuł „Wiarygodna Szkoła”.

Liceum współpracuje z uczelniami wyższymi, ostatnio, jako jedyna szkoła w mieście, 
podpisaliśmy umowę z UMK, czego efektem są zajęcia i warsztaty prowadzone dla 

naszych uczniów  przez pracowników naukowych uniwersytetu w Toruniu.
Co roku nasi uczniowie są zwycięzcami, bądź finalistami olimpiad i konkursów  o 

zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (np. Juvenes Translatores, 
Wygraj indeks Politechniki Gdańskiej, I miejsce w konkursie Losy Sybiraków 2016)
 Uczniowie i nauczyciele III L. O. im Marii Konopnickiej we Włocławku od lat pracu-

ją w projektach międzynarodowych: Erasmus +; współpracują  
z AIESEC (projekt  PEACE, ENTER YOUR FUTURE, GLOBAL CITIZEN, 

WORLD TALKS), DEUTSCH WAGEN TOUR oraz w przedsięwzięciach ogólno-
polskich i regionalnych: MŁODY OBYWATEL, BEZPIECZNA SZKOŁA, PAT, 

TOMUN, BLIŻEJ SIEBIE. Wychowując  w duchu otwartości na świat i inne kultury  
w latach 2006 - 2017 gościliśmy w LMK studentów z 24 krajów, m. in.  AFGANI-
STANU, AUSTRALII, BANGLADESZU, BRAZYLII, CHIN, GRUZJI, INDII, 

KAMBODŻY,  MALEZJI,  PAKISTANU, PERU. W ramach projektów, wymian  i 
wycieczek, w latach 2006 -2017 nasi uczniowie odwiedzili: FRANCJĘ, WŁOCHY, 

ISLANDIĘ, WYSPY KANARYJSKIE, BELGIĘ, SZWAJCARIĘ, NIEMCY, 
WIELKĄ BRYTANIĘ, PORTUGALIĘ, HOLANDIĘ, TURCJĘ i SŁOWENIĘ.
LMK pomaga osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach, wielokrotna mistrzyni      w 

judo - Angelika Szymańska – jest również jedyną we Włocławku stypendystką MEN. 
Utalentowanym oferujemy też wsparcie finansowe w ramach projektu „Talenty 

LMK”.  Jesteśmy szkołą z niesamowitą atmosferą, oczekującą na młodzież o otwar-
tym i współczującym sercu – dorocznie uczniowie LMK biorą udział w konkursie 
8 Wspaniałych, a projekt społeczny Gala Dobrych Serc realizowany przez naszych 

wychowanków otrzymał Złotego Wilka.

Zespół Szkół Samochodowych
 im. Tadeusza Kościuszki 

we Włocławku
 ul. Leśna 1A 

tel/fax 54 232 58 13
www.zss.q4.pl 

www.facebook.com/zespol.szkol.samochodowych.wloclawek

• Znajdziesz atrakcyjne  zawody  po-
szukiwane na  rynku pracy.
• Uzyskasz  prawo jazdy kat. B.
• Otrzymasz uprawnienia na dodatko-
wych kursach kwalifikacyjnych ( m.in. 
spawania, wózki jezdniowe, koparko – 
ładowarki , HDS ).
• Odbędziesz atrakcyjne finansowo 
staże zawodowe w renomowanych 
zakładach pracy  organizowane  w  ra-
mach  projektów unijnych.
• Rozwiniesz swoje talenty i zaintere-
sowania muzyczne, taneczne, sporto-
we i inne.
• Otrzymasz dodatkową pomoc w na-
uce  oraz opiekę psychologa i peda-
goga. 
• Za wzorową naukę i frekwencję bę-
dziesz otrzymywał nagrody finansowe 
i rzeczowe.

Gimnazjalisto!    
Wybierz Samochodówkę !

TECHNIKUM NR 5 
zawód: technik pojazdów 

samochodowych - nauka trwa 4 lata
Klasa 1 TsA

przedmioty rozszerzone: 
matematyka, język angielski

Klasa 1 TsB, 1 TsC
przedmioty rozszerzone: 
geografia, matematyka

Klasa 1 TsD
przedmioty rozszerzone:
geografia, język angielski

TECHNIKUM NR 5 
zawód: 

technik informatyk - oddział 
integracyjny -

nauka trwa 4 lata
Klasa 1 TIA

przedmioty rozszerzone: 
informatyka,  język angielski

V LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

– oddziały integracyjne 
nauka trwa 3 lata

Klasa psychologiczno 
– pedagogiczna

przedmioty rozszerzone: język 
angielski, biologia, WOS

Klasa prawnicza
przedmioty rozszerzone: język 

polski, historia, WOS
SZKOŁA BRANŻOWA 

I STOPNIA NR 4
nauka trwa  3 lata
zawód: mechanik

pojazdów samochodowych 
wielozawodowa: blacharz, 

lakiernik, 
mechanik motocyklowy

zawód: elektromechanik pojazdów 
samochodowych

zawód: kierowca mechanik 

Drzwi Otwarte 23.03.2017 r.

17 marca 2017
Dodatek 

Edukacyjny
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Etap I - Budowa sieci ciepłow-
niczej na odcinku od ulicy Ka-
liskiej 106a do końca wysepki 
drogowej za rondem Falbanka 
w Al. Jana Pawła II – ok. 96 % 
(pozostało przepięcie do istnie-
jącej sieci ciepłowniczej w ul. 
Kaliskiej) 
Etap II - Budowa sieci cie-
płowniczej na odcinku od końca 
wysepki drogowej za rondem 
Falbanka w Al. Jana Pawła II do 
projektowanej przepompowni 
wody sieciowej przy ul. Skrajnej 
– ok. 80% 
Etap III - Budowa sieci cie-
płowniczej na odcinku od pro-

jektowanej przepompowni wody 
sieciowej przy ulicy Skrajnej do 
wysokości ogrodzenia pomiędzy 
zakładem karnym a osiedlem 
budownictwa wielorodzinnego 
wraz z przyłączami cieplnymi – 
ok. 80% 
Etap IV - Budowa osiedlowej 
sieci ciepłowniczej wraz z przy-
łączami cieplnymi oraz montaż 
indywidualnych węzłów ciepl-
nych w budynkach przy ul. Let-
niej, Bartnickiej, Metalowej i 
Skrajnej – trwa postępowanie 
mające na celu wyłonienie wyko-
nawcy robót budowlanych 

Likwidacja niskich emisji na terenie 
Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin
Projekt ten zakłada podłączenie do sieci ciepłowniczej wszystkich obiektów zasilanych do tej pory 
z kotłowni węglowej Przedsiębiorstwa Państwowego PEPEBE, w tym Zakładu Karnego, 18 budyn-
ków wielorodzinnych, firmy BALTICA, PEPEBE i EL-MAK.  

Główne parametry techniczne

1) Poziom zamówionej mocy cieplnej w oparciu o zawarte 
umowy przyłączeniowe wynosi 4 243 kW (4,24 MW) 

2) Zakres średnic sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych: od 
DN25 do DN250 

3) Zaprojektowana łączna długość sieci ciepłowniczej i przyłą-
czy cieplnych: 5 141 m 

4) Ilość przyłączy cieplnych: 24 szt.
5) Łączna ilość węzłów cieplnych: 22 szt.

artykuł sponsorowany
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Powiat 
Włocławski17 marca 2017

Zaledwie kilka dni po podpisa-
niu umowy Firma Inżynieryjno 
– Drogowa  „DROGTOM”  roz-
poczęła prace przy  rozbudowie 
drogi powiatowej nr 2807C Osię-
ciny – Wieniec - Włocławek - etap 
III i etap IV.  To jedno z ważniej-
szych zadań drogowych, planowa-
nych w powiecie włocławskim w 
tym roku. 

Inwestycja zakłada rozbudowę 
drogi powiatowej na odcinku o 
długości 6,837 km i zostanie wy-
konana w terminie do  15 wrze-
śnia br. To szybkie tempo, mimo 
że zakres prac jest szeroki i obej-
muje m.in.  poszerzenie szeroko-
ści jezdni do 6 m; budowę ścieżki 
rowerowej o długości 4,476 km i 
szerokości 2,50 m, wykonanie po-
boczy o szerokości 1 m, budowę 
przystanków autobusowych z pe-
ronami, modernizację istniejącego 
odwodnienia poprzez odtworzenie 
rowów i przepustów, budowę zjaz-
dów, nowe oznakowanie itd.

Zadanie realizowane jest w 
partnerstwie z samorządem gmi-
ny Brześć Kujawski dzięki zaan-
gażowaniu burmistrza Wojciecha 
Zawidzkiego i radnych powiato-
wych: Mariusza Bladoszewskiego, 
Tomasza Chymkowskiego, Piotra 
Stannego i Andrzeja Stasiaka w 
ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019. 
Całkowita  wartość przedsięwzię-
cia wynosi ponad 4,2 mln złotych. 
Dotacja z PRGiPID to ponad 2,1 
mln złotych, powiat dołoży do 
tego zadania nieco ponad 1,45 mln 

zł, zaś  652,2 to pieniądze, prze-
znaczone na przebudowę drogi ze 
środków gminy Brześć Kujawski.

To ważne przedsięwzięcie, ozna-
czające  całkowitą przebudowę tej 
drogi w granicach administracyj-
nych powiatu. Ale nie jedyne. 9 
lutego podpisana została umowa z 
Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Drogowo – Inżynieryjnego S.A. 
z Torunia, które wygrało przetarg 
na rozbudowę ulicy Dobrzyńskiej, 
czyli drogi powiatowej nr  2905C. 

Inwestycja realizowana dzięki 
zaangażowaniu wójta Zbigniewa 
Słomskiego oraz radnych powia-
towych: Tomasza Jezierskiego, 
Jana Krzyżanowskiego i Barbary 
Wałęsy, zakłada rozbudowę drogi 
powiatowej na odcinku o długo-
ści 2,9 km i zostanie wykonana 
do 15 września br. Ulica zostanie 
poszerzona, pojawią się chodni-
ki i ścieżka rowerowa oraz zato-
ki przystankowe. Przebudowane 
zostanie również skrzyżowanie 
tej ulicy z drogą krajową nr 67 
Włocławek - Lipno. Również to 
zadanie, realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury drogo-
wej na lata 2016 – 2019,  będzie 
wykonane wspólnie z partnerem, 
którym w tym przypadku jest 
gmina Fabianki. Całkowita war-
tość przebudowy ulicy Dobrzyń-
skiej to ponad 5 mln 820 tys. zło-
tych. Dotacja z PRGiPID wynosi 
ponad 2,9 mln złotych, powiat 
wyłoży dwa miliony, zaś gmina 
Fabianki blisko 903 tys. złotych.

Mimo chłodnej aury i niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych władze powiatu włocławskiego tak przygotowały in-
westycje drogowe, że mogły ruszyć wraz z poprawą pogody.

Drogi. Z partnerem łatwiej

Budowa drogi Wieniec - Osięciny już się rozpoczęła

Podpisanie umowy z firmą DROGTOM

Domy dziecka w Lubieniu Kuj.
szybko pną się w górę
Nowe, 14-osobowe domy mają być gotowe do końca tegorocznych wakacji. Trudno się więc 
dziwić, że władze powiatu poświęcają tej inwestycji szczególnie wiele uwagi.

Po krótkiej zimowej przerwie 
w Lubieniu Kujawskim wzno-
wiono budowę domów dla pod-
opiecznych miejscowego Domu 
Dziecka. Inwestycja realizowana 

jest od listopada ub. roku, kiedy 
to podpisana została umowa z 
wyłonionym w drodze przetargu 
wykonawcą - Zakładem Han-
dlowo – Usługowym Krzyszto-

fa Sadzikowskiego z Włocław-
ka.  - To mają być nowoczesne 
obiekty, o możliwie najwyższym 
standardzie wyposażenia. Takie, 
w którym podopieczni będą mie-
li jak najlepsze warunki – pod-
kreśla Kazimierz Kaca, starosta 
włocławski.

Powiat Włocławski jako jeden 
z pierwszych w regionie przy-
stąpił do standaryzacji placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
zgodnie z zapisami ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Z dokumen-
tu tego wynika m.in., iż w roku 
2020 placówka opiekuńczo-wy-
chowawcza nie może być więk-
sza niż dla 14 dzieci.

Wartość inwestycji wyniesie 
ponad 1,9 mln złotych.

Kwiaty dla... druhenek
Gmina Boniewo była gospodarzem niecodziennego wydarzenia. W Lubominie zorganizowano  
I Powiatowy Strażacki Dzień Druhenek.

 W powiecie włocławskim w 
szeregach ochotniczych stra-
ży pożarnych jest 340 kobiet. 
Po raz pierwszy obchodziły 
swoje święto. Strażacki dzień 
druhenek odbył się w związku 
z Międzynarodowym Dniem 
Kobiet,  corocznym świętem 
obchodzonym 8 marca.

Organizatorami tego wyda-
rzenia byli: Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP we Włocław-
ku, Starostwo Powiatowe we 
Włocławku, Urząd Gminy Bo-
niewo, Urząd Gminy Choceń.

Życzenia druhenkom, oprócz 
strażaków składali starosta 
włocławski Kazimierz Kaca, 
przewodniczący Rady Powia-
tu we Włocławku – Zygmunt 
Wierzowiecki,  Marek Klim-
kiewicz - wójt gminy Bo-
niewo, Roman Nowakowski 

– wójt gminy Choceń. Wszyst-
kie panie otrzymały kwiaty. 
Inicjatorkami zorganizowania 
święta druhenek były człon-
kinie OSP z gminy Boniewo, 

Choceń i Lubraniec.
W powiecie włocławskim 

na koniec 2016 roku działało 
3900 druhów strażaków, a w 
tym 340 kobiet.

Starosta włocławski Kazimierz Kaca i burmistrz Lubrańca 
Stanisław Piotr Budzyński wraz z radnymi 

zapraszają na 

XIX Powiatową Wystawę
„Stoły Wielkanocne na Kujawach”

Impreza odbędzie się 9 kwietnia 
w Zespole Szkół przy 

ul. Nowej 6 
w Lubrańcu.
Zapraszamy!
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„By ułatwić włocławianom, 
możliwość pozbycia się odpa-
dów, PSZOK-i pojawią się na 
wszystkich osiedlach Włocław-
ka” – mówi Prezes Zarządu PGK 
Saniko Jarosław Najberg  - „Do 
mobilnych PSZOK-ów, odpady 
dostarczyć mogą jedynie miesz-
kańcy miasta Włocławek. Warto 
podkreślić, że wszyscy Włocła-
wianie odpady dostarczyć mogą 
bezpłatnie” – dodaje Prezes.

W każdym z punktów znaj-
dował się będzie oznakowany 
pojazd PGK Saniko, a wszelkiej 
pomocy udzielać mieszkańcom 
będą pracownicy Spółki. 

W mobilnym  PSZOK-u miesz-
kańcy będą mogli pozostawić od-
pady takie jak:

- baterie i akumulatory
- zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w tym świetlówki

- odpady wielkogabarytowe w 
tym meble.

Do mobilnych PSZOK-ów, 
odpady dostarczyć mogą jedynie 
mieszkańcy miasta Włocławek.

Warto podkreślić, że wszyscy 
Włocławianie odpady dostarczyć 
mogą bezpłatnie. 

Dodajmy, że w mobilnych 
PSZOK-ach nie będą odbierane 
odpady dostarczone przez firmy, 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

Przypomnijmy, że mieszkańcy 
Włocławka codziennie korzystać 
mogą ze stacjonarnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszczącego się 
przy ul. Komunalnej 4, który 
czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 
18.00 oraz w soboty od godz. 
9.00 do 14.00.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Włocławka oraz realizując zapisy umowy z Urzędem Miasta Włocławek, Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. po raz kolejny uruchamia Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dostępne one będą dla wszystkich 
mieszkańców miasta, w dwie najbliższe marcowe soboty. 

PGK Saniko uruchamia mobilne PSZOK-i

Odpady w mobilnych PSZOK-ach odbierane będą według następującego harmonogramu:

W sobotę 18 marca, w godzinach od 8.00 do 14.00:
Al. Jana Pawła II – róg z ulicą Wiązową (Osiedle Michelin)
Ul. Promienna – pętla autobusowa przy kościele (Osiedle Zazamcze)
Ul. Broniewskiego – plac cyrkowy (Osiedle Południe)

W sobotę 25 marca w godzinach od 8.00 do 14.00
Ul. Witoszyńska – róg z ul. Grodzką (Osiedle Zawiśle)
Ul. Zielony Rynek – Parking SDH HALA od strony Urzędu Miasta (Osiedle Sródmieście)
Ul. Ostrowska – pętla autobusowa przy kościele (Osiedle Kazimierza Wielkiego)
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Projekt „Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracji Włocławek III 
etap” podlega realizacji w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020 (Dzia-
łanie 2.3, II oś priorytetowa) współfi-
nansowego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności. Głów-
nym celem PO IiŚ jest wsparcie go-
spodarki efektywnie korzystającej z 
zasobów i przyjaznej środowisku oraz 
sprzyjającej spójności terytorialnej i 
społecznej. Celem działania 2.3 „Go-

spodarka wodno-ściekowa w aglome-
racji” jest zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
Realizacja tego zadania odbędzie się 
poprzez budowę i modernizację syste-
mów gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracjach, co korzystnie wpłynie 
na zagadnienia związane z ochroną 
środowiska, zachowania stanu eko-
logicznego Bałtyku oraz w znacznym 
stopniu pozwoli ograniczyć zanie-
czyszczenie wód powierzchniowych.

Obecnie realizowany przez 
MPWiK we Włocławku Projekt obej-
muje swoim zakresem dziewięć od-
rębnych zadań: 

- Zadanie nr 1 obejmujące rozbu-
dowę sieci kanalizacyjnej we Wło-
cławku w ulicach Słodowska, Lisia, 
Żytnia, Żurawia, Jelonkowa i No-
akowskiego wraz z trzema nowymi 
tłoczniami ścieków,  

- Zadanie nr 2 dot. renowacji i prze-
budowy istniejącej sieci kanalizacyj-
nej w kilkudziesięciu lokalizacjach 
na terenie aglomeracji Włocławek o 
łącznej długości ponad 32,6 km, 

- Zadanie nr 3 obejmujące moderni-
zację i przebudowę infrastruktury ka-
nalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła 
II/ ul. Skrajnej, w tym przebudowę 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z modernizacją istniejącej pom-
powni ścieków,

- Zadanie nr 4 dot. modernizacji 9 
istniejących przepompowni ścieków 
wraz z siecią kanalizacyjną w ulicach 
ul. Brzezinowa, Bluszczowa, Łosia, 
Łabędzia, Żwirowa, Cisowa, Płocka, 
Bobrownicka i Mielęcińska, 

- Zadanie nr 5 obejmujące moder-

nizację i rozbudowę systemu zarzą-
dzania i monitorowania infrastrukturą 
wod-kan., w tym m.in. rozbudowę i 
aktualizację oprogramowania GIS, 
zakup urządzeń GPS służących do za-
dań geodezyjnych w ramach systemu 
GIS oraz budowę i kalibrację modelu 
hydraulicznego sieci wodociągowej 
wraz z zakupem sprzętu kompute-
rowego, oprogramowania, urządzeń 
pomiarowych do kalibracji modelu i 
monitorowania bieżących odczytów 
parametrów pracy sieci, 

- Zadanie nr 6 obejmujące moder-
nizację i przebudowę magistral i sieci 
wodociągowych z przyłączami we 
Włocławku w ulicy Leśnej, Polskiej 
Organizacji Wojskowej, Kościuszki, 
Plac Wolności, Dojazdowej, Dzie-
wińskiej, Nowomiejskiej oraz Wy-
szyńskiego,

- Zadanie nr 7 dot. wymiany i prze-
budowy istniejącej magistrali wodo-
ciągowej pod Mostem im. Edwarda 
Śmigłego-Rydza we Włocławku,

- Zadanie nr 8 obejmujące wyko-
nanie modernizacji, wymiany, prze-
budowy sieci wodociągowych wraz 
z przyłączami i połączeniami oraz 
wymianą spustów, zasuw i hydran-
tów we Włocławku w 11 ulicach bądź 
ich fragmentach: Grodzka, Papieżka, 
Wojska Polskiego, Weselna, Św. An-

toniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Je-
sionowa, Chopina/Warszawska, Orla 
oraz Reymonta,

- Zadanie nr 9 obejmujące dostawę 
dwóch samochodów specjalistycz-
nych do czyszczenia i konserwacji 
infrastruktury kanalizacyjnej oraz 
urządzenia do inspekcji sieci kanali-
zacyjnej.

Celem głównym realizacji Projektu 
„Gospodarka wodno - ściekowa w 
aglomeracji Włocławek III etap” jest 
poprawa jakości systemu wodno-ka-
nalizacyjnego w aglomeracji Włocła-
wek oraz zwiększenie liczby ludności 
aglomeracji Włocławek korzystającej 
z sieci kanalizacji sanitarnej. Cel ten 
będzie realizowany poprzez wypeł-
nienie celów cząstkowych w obszarze 
środowiskowym i społeczno-gospo-
darczym: 

- poprawa stanu środowiska natu-
ralnego i uzyskanie efektu ekologicz-
nego, 

- ochrona wód podziemnych na te-
renie miasta Włocławka,

- dostosowanie gospodarki ścieko-
wej aglomeracji do wymogów prawa 
polskiego i unijnego, szczególnie do 
Dyrektywy Rady 91/271/EWG, 

- wzrost liczby osób korzystających 
z systemu kanalizacji sanitarnej na te-
renie Włocławka, 

- wzrost stopnia skanalizowania 
Aglomeracji Włocławek do około 
98,4%,

- usprawnienie zarządzania ma-
jątkiem sieciowym, efektywniejsze 
zarządzanie awariami i remontami 

sieci,
- zapewnienie mieszkańcom dostę-

pu do wysokiej jakości wody pitnej, 
spełniającej normy polskie i europej-

skie, 
- Poprawa warunków życia i zdro-

wia mieszkańców, wzrost atrakcyjno-
ści inwestycyjnej i turystycznej aglo-
meracji.

W związku z powyższym, zrealizo-
wanie zakresu rzeczowego Projektu 
powinno zapewnić osiągnięcie plano-
wanych efektów, w tym w szczegól-
ności:

- budowa kanalizacji sanitarnej po-
zwoli na przyłączenie nowych użyt-
kowników do sieci, co przyczyni się 
do wzrostu wyposażenia aglomeracji 
w system kanalizacji sanitarnej,

- modernizacja sieci kanalizacyj-
nych przyczyni się do zmniejszenia 
zjawiska infiltracji wód przypadko-
wych do sieci i zmniejszy ryzyko za-
nieczyszczenia środowiska ściekami 
komunalnymi,

- przebudowa sieci wodociągowej 
pozwoli na zmniejszenie strat wody 
na sieci oraz zwiększy dostęp do wy-
sokiej jakości wody pitnej,

- modernizacja i rozbudowa sys-
temu zarządzania i monitorowania 
infrastrukturą wod-kan ma na celu 
zapewnienie oszczędności zasobów 
wody pitnej oraz optymalizację syste-
mu wodno-ściekowego, 

- zakup i dostawa dwóch samo-
chodów specjalistycznych do czysz-
czenia i konserwacji infrastruktury 
kanalizacyjnej oraz urządzenia do in-
spekcji sieci pozwoli na zapewnienie 
właściwej eksploatacji sieci kanaliza-
cji sanitarnej.

Planowany całkowity koszt realiza-
cji Projektu z podatkiem VAT wynosi 
75 730 241,40 zł, w tym całkowita 
wartość bez podatku VAT w kwocie 
62 074 180,00 zł (w tym koszty kwa-
lifikowalne 61.626.935,00 zł netto) 
oraz dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Spójności w kwocie nie więk-

szej niż   39 287 171,06 zł.
Podsumowując całkowity zakres 

rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę nowej sieci kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości około 
2,25 km m wraz z trzema nowymi 
tłoczniami ścieków. 

- renowację sieci kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej o łącznej długości 
około 32,6 km w kilkudziesięciu loka-
lizacjach na terenie aglomeracji Wło-
cławek, w szczególności w dzielnicy 
Śródmieście, Zazamcze i Południe. 

- modernizację infrastruktury kana-
lizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II/ 
ul. Skrajnej, modernizację i przebu-
dowę istniejących 9 przepompowni 
ścieków wraz z przebudową rurocią-
gów tłocznych o długości około 1,5 
km, modernizację, wymianę i przebu-
dowę magistrali wodociągowych oraz 
sieci wodociągowych z przyłączami o 
łącznej długości około 19 km, moder-
nizację i rozbudowę systemu zarzą-
dzania infrastrukturą sieciową z wy-
korzystaniem technologii GIS oraz 
rozbudowę monitoringu sieci wodo-
ciągowej na terenie aglomeracji m. 
Włocławek, zakup samochodów spe-
cjalistycznych do czyszczenia i kon-
serwacji infrastruktury kanalizacyjnej 
oraz urządzenia do inspekcji sieci.

Zrealizowanie Projektu POIiŚ do 
roku 2022, przyczyni się do uzyska-
nia efektu ekologicznego oraz osią-
gnięcia europejskich standardów w 
zakresie wyposażenia Włocławka w 
rozbudowany i zmodernizowany sys-
tem wodociągowo-kanalizacyjny. 

oprac. MPWiK Sp. z o.o. 
we Włocławku

Infrastruktura wod-kan na europejskim poziomie -  Projekt POIiŚ 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

Spotkanie prasowe w dniu 08.03.2017 r. dotyczące podpisania 
umowy o dofinansowanie Projektu

Podpisanie w dniu 03.03.2017 r. Umowy o dofinansowanie Pro-
jektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek 
III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020

Mapa z lokalizacją poszczególnych zadań na roboty budowlane 
w ramach Projektu
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świeże, zdrowe, polskie owoce i warzywa
świeże mięso, drób i nabiał,

smaczne wędliny tradycyjnego wyrobu
wszystko to od lokalnych 
producentów i rolników

Na Targowisku 
przy ul. Związków Zawodowych 

również obuwie i galanteria skórzana
odzież i bielizna wyposażenie 

i drobny sprzęt AGD, kwiaty cięte

Na Targowisku przy 
ul. Kaliskiej 20 nowa nawierzchnia!

Tylko na targu możesz negocjować ceny!

Zapraszamy na Targowiska Miejskie 
we Włocławku ul. Związków Zawodowych 7/9/11 

ul. Kaliska 20


