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 W CKK Jordanki w Toruniu   odbyła się Gala Na-
gród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego.  W gronie wyróżnionych znaleźli się miesz-
kańcy naszego miasta oraz powiat włocławski.  

Sesja absolutoryjna 
-czy prezydent zdał egzamin?

str. 5

Włocławscy radni ocenili wykonanie bu-
dżetu za ubiegły rok. Czy pozytywnie wy-
powiadali się na temat polityki finansowej 
prezydenta Marka Wojtkowskiego, jakie 
zgłaszali uwagi?

Czy wyższe studia pomaga-
ją w rządzeniu, czy jest to jedy-
nie teoretyczna wiedza, która 
nie sprawdza się w praktyce?  
Sprawdziliśmy wykształcenie 
włodarzy poszczególnych gmin  
powiatu włocławskiego i trafili-
śmy na kilka ciekawostek. 

Studia z zakresu politologii 
ukończył jedynie Marek Wiliń-
ski, burmistrz Lubienia Kujaw-
skiego. Studiował on na UMK  
w Toruniu, uzyskał tytuł mgr na 
kierunku politologia specjalność 

samorządowa i jak sam przyznaje 
pomaga mu to w pracy. Rządząca 
gminą Włocławek od 4 kaden-
cji Ewa Braszkiewicz skończyła 
studia na Wydziale Prawa UMK 
w Toruniu i jak sama twierdzi ta 
wiedza przydaje się jej w rządze-
niu. 

Nie brakuje też samorządow-
ców, którzy mogą się pochwalić 
ukończonymi dwoma kierunka-
mi. W tym gronie są: Jarosław 
Grabczyński – burmistrz Chodcza 
(ukończony Wydział Budownic-

twa Akademii Techniczno-Rolni-
czej w Bydgoszczy z tytułem in-
żyniera, oraz studia magisterskie 
na UMK w Toruniu na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania) czy sprawujący siódmą 
kadencję na stanowisku burmi-
strza Kowala Eugeniusz Gołem-
biewski, który ukończył filolo-
gię polską na KUL-U, a studia 
podyplomowe na Uniwersytecie 
Warszawskim na kierunku samo-
rząd terytorialny i rozwój lokal-
ny. W tej grupie jest też Stanisław 

Adamczyk – wójt gminy Kowal, 
który ukończył administrację na 
WSHE we Włocławku, ma rów-
nież studia podyplomowe na kie-
runku zarządzanie bankowością. 

Część włodarzy rządzących w 
gminach naszego powiatu ukoń-
czyła studia typowo humanistycz-
ne, do tej grupy należą np. Marek 
Dorabiała magister pedagogiki 
(burmistrz Izbicy Kujawskiej ) czy 
Larysa Krzyżańska (wójt Luba-
nia) – magister historii. Zbigniew 
Słomski wójt gminy Fabianki, 
który rządzi pierwszą kadencję 
ma tytuł magistra pedagogiki, 
który obronił w 2015 roku.

 Co ciekawe spora grupa nieco 
starszych samorządowców ma 
ukończone studia na Akademii 
Rolniczo-Technicznej. Burmistrz 
Lubrańca Stanisław Budzyński 
ukończył ATR w Olsztynie z tytu-
łem magistra  lekarza weterynarii 
w 1985 roku, wójt gminy Barucho-
wo Stanisław Sadowski również 
ukończył Akademię Techniczno-
Rolniczą z tytułem inżyniera w 
1983 roku, wójt gminy Boniewo 
Marek Klimkiewicz ma tytuł mgr 
inż. zdobyty na ATR w Olsztynie 
w 1995 roku. Do tego grona nale-
ży też burmistrz Brześcia Kujaw-
skiego Wojciech Zawidzki, który 
ukończył Akademię Rolniczą w 
Poznaniu w 1971 roku. Wójt gmi-
ny Choceń Roman Nowakowski 
w celu lepszego zarządzania gmi-
ną ukończył studia podyplomowe 
na WSB w Toruniu na kierunku 
komunikacja społeczna i public 
relations. 

Choć studia wyższe na pew-
no  pomagają  w karierze, wielu 
samorządowców przyznaje, że w 
wypełnianiu obowiązków liczy 
się przede wszystkim  charakter 
i predyspozycje poszczególnych 
osób piastujących  stanowiska. 

Stanisław Budzyński rządzący 
Lubrańcem od grudnia 2016 roku 
stwierdził, że jego wykształcenie 
– weterynarz - w rządzeniu raczej 
nie pomaga, ale pozwoliło mu 
wygrać wybory uzupełniające na 
stanowisko burmistrza Lubrańca, 
ponieważ znał wszystkich miesz-
kańców wsi.

Mateusz Piernikowski 

W naszym województwie mamy najlepiej w kraju wykształconych wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast - tak wynika z tegorocznego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Według 
danych GUS aż 97% włodarzy legitymuje się wyższym wykształceniem, przy czym najlepiej pod 
tym względem jest właśnie w woj. kujawsko-pomorskim (97 proc.) oraz w Warmińsko-Mazur-
skiem (94 proc.), a najsłabiej w regionach podlaskim i świętokrzyskim (86 proc.)

Kobiety już dawno udowodniły, że nie ma czegoś 
takiego jak zawód typowo męski.  Systematycznie 
podbijają kolejne dziedziny dotąd zdominowane 
przez panów doskonale radząc sobie między in-
nymi za kółkiem nie tylko swoich samochodów, 
ale również transportu publicznego. 

-To koniec, lepiej tego nie ciągnąć dłużej, 
wypaliło się, on, ona mnie zawiodła- ta-
kie argumenty pojawiają się w kontekście 
rozwodów, których liczba od pięciu lat w 
naszym mieście jest tylko o około połowę 
niższa od ilości zawartych małżeństw.

Wójt magister to już norma
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To już tradycja. Co roku, wio-
sną, prezydent Marek Wojtkow-
ski spotyka się z mieszkańcami 
Włocławka. Cykl obejmuje sie-
dem spotkań na włocławskich 
osiedlach. 

Od trzech lat schemat spotkań 
pozostaje niezmienny: od 17.00 
dyżur urzędników, godzinę póź-
niej spotkanie z prezydentem 
Markiem Wojtkowskim. Naj-
pierw prezentacja ilustrująca 
m.in.: wskaźniki finansowe mia-
sta, plany inwestycyjne, politykę 
społeczną, edukacyjną, mieszka-
niową. Później czas na opinie i 

pytania włocławian. I właśnie o 
dyskusji z mieszkańcami rozma-
wiamy z prezydentem Markiem 
Wojtkowskim.

Objazd po wszystkich osie-
dlach, długie rozmowy z miesz-
kańcami. Czuł Pan zmęczenie?

Ależ skąd. Spotkania z miesz-
kańcami pozytywnie nakręcają 
mnie do działania. A najbardziej 
takie, na których są emocje. Prze-
cież emocje oznaczają, że dany 
temat nie jest nam obojętny. Są 
wskazane. Spotkanie w Szkole 
Podstawowej nr 2 było bardzo 
dobrym spotkaniem.

Nawet jeśli sytuacja jest tak 
gorąca...

Po pierwsze wszelkie uwagi, 
nawet wyrażane w emocjonalny 
sposób, to dla nas bardzo cenny 
materiał. Dają nam obraz tego, 
czego mieszkańcy danego osie-
dla potrzebują. Akurat na osiedlu 
Kazimierza Wielkiego potrzeby 
są duże, bo przez wiele lat jakby 
o tym osiedlu zapomniano. Nie 
inwestowano w infrastrukturę, 
na której zależy mieszkańcom: 
chodniki, place zabaw, miejsca 
rekreacji. 

To się zmienia?
O boisko przyszkolne przy 

Żytniej rodzice prosili od lat. 
Warunki na starym były okrop-
ne. Dziś dzieciaki i młodzież 

grają przy „dwójce” na nowocze-
snym boisku. Ale to tylko jeden 
z przykładów. Przebudowaliśmy 
wiadukty, a teraz ścieżkę rowe-
rową w alei Kazimierza Wiel-
kiego. Pętla przy Ostrowskiej 
została wyremontowana, a ma-
luchy z Przedszkola Publicznego 
nr 9 mają nowy plac zabaw. To 
ostatnie zadanie to propozycja, 

na którą zagłosowali mieszkań-
cy w ramach Budżetu Obywatel-
skiego.

Potrzeby są jednak znacznie 

większe...
Sytuacja na osiedlach zmienia 

się powoli, ale systematycznie. 
Z opinii włocławian wynika, 
że dobrze odbierają koncepcję 
zrównoważonego rozwoju, czyli 
inwestycje na wszystkich osie-
dlach.  Ale mam też świadomość, 
że czeka nas jeszcze dużo pracy, 
by włocławskie osiedla wygląda-

ły tak, jak oczekują tego miesz-
kańcy.

Z drugiej strony, nie jeste-
ście w stanie spełnić wszystkich 
próśb i postulatów.

Część możemy ująć w pro-
jekcie budżetu na następny rok. 
Inne trzeba odłożyć w czasie, 
a są i takie, których adresatem 
nie jest samorząd, a na przy-
kład spółdzielnie czy wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Wróćmy do samych spotkań. 
Jak by Pan je podsumował?

Każde inne, ale z każdego je-
stem zadowolony. Najbardziej z 
tego, że mieszkańcy przychodzą 
z konkretnymi sprawami, najczę-
ściej dotyczącymi ich najbliż-
szego otoczenia. To często bar-
dzo merytoryczne uwagi, które 
świadczą o tym, że włocławianie 
chcą mieszkać w dobrze urządzo-
nej przestrzeni miejskiej. Na jed-
nym osiedlu będzie to oznaczało 
budowę miejsc do rekreacji, na 
innym utwardzenie drogi.

Tak jak na Michelinie, gdzie 
jeden z mieszkańców ze łzami w 
oczach dziękował za utwardze-
nie ulicy Pawiej.

To miłe, ale nie popadam w sa-
mozachwyt. To mały krok w kie-
runku zrównoważonego rozwoju 
na osiedlach, o którym mówię od 
początku swojej kadencji.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z:
Markiem Wojtkowskim,

prezydentem Włocławka

- Na tej inwestycji skorzysta 
wielu włocławian, dlatego chce-
my współpracować z Kongsberg 
Automotive na kilku płaszczy-
znach – mówi Marek Wojtkow-
ski, prezydent Włocławka. – Po-
znaliśmy oczekiwania inwestora 
w zakresie profili kompetencyj-
nych przyszłych pracowników. 
W tym obszarze ważna jest od-
powiednia polityka edukacyjna 
ukierunkowana na szkolnictwo 
zawodowe. Dlatego na spotka-
nie zaprosiliśmy m.in. przedsta-
wicieli włocławskich szkół po-

nadgimnazjalnych oraz uczelni 
wyższych.

W spotkaniu, oprócz reprezen-
tantów gminy Brześć Kujawski, 
Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu i Wydziału Edukacji Urzę-
du Miasta Włocławek udział 
wzięli dyrektorzy włocławskich 
szkół ponadgimnazjalnych: Ze-
społu Szkół Technicznych, Ze-
społu Szkół Samochodowych i 
Zespołu Szkół Elektrycznych 
oraz rektorzy uczelni wyższych: 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej oraz Kujawskiej Szko-

ły Wyższej.
- Cieszy nas deklarowana go-

towość włocławskich szkół i 
uczelni do współpracy – pod-
kreśla Krzysztof Hauk, Dyrek-
tor Generalny w Kongsberg 
Automotive Pruszków. – Jed-
nocześnie bardzo zależy nam na 
integracji przyszłej kadry zakła-
du z lokalną społecznością.

Budowa fabryki norweskiego 
holdingu ma się rozpocząć w II 
kwartale 2017 roku, uruchomie-
nie produkcji planowane jest na 
IV kwartał 2017.

Prezydent Marek Wojtkowski spotkał się z przedstawicielami firmy Kongsberg Automotive, która zainwestuje ok. 150 mln zł w budowę fabryki 
pod Włocławkiem. Docelowo pracę znajdzie w niej ponad 1000 osób.

Włocławek współpracuje z inwestorem

Wojtkowski o spotkaniach 
z mieszkańcami: „Bardzo cenne”
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1,08 zł

Sosy sałatkowe: 
czosnkowy, 
francuski, 
koperkowy, 
pikantny, włoski   Kiełbasa złota Staropolscy Szynka pieczona 

Staropolskie Wędliny  

27,46 zł./kg
12,20 zł./kg

Rozwodzimy się na potę-
gę. To fakt, z którym nie ma 
co dyskutować. Dane mówią 
same za siebie. Pięć lat temu 
we włocławskim USC zare-
jestrowano 594 śluby i 357 

rozwodów, rok później sakra-
mentalne tak powiedziało 605 
włocławian, a 321 par zdecy-
dowało się rozstać. Tylko w 
pierwszej połowie tego roku 
zawartych zostało 184 mał-

żeństw, a sąd orzekł rozpad 
148 związków. 

Dlaczego tak wielu włocła-
wian postanawia zakończyć 
przed sądem walkę o swój 
związek? Oczywiście przy-
czyny są bardzo różne. Pary 
mówią, że się odkochały, że 
się sobą znudziły, że jedno z 
partnerów postanowiło szczę-
ścia szukać poza domem, że 
oprócz dzieci, które już doro-
sły nic ich nie łączy.... Więc 
postanawiają się rozejść.

Jak zauważa część socjolo-
gów  dziś łatwiej podejmuje 
się takie decyzje. Współcze-
sne kobiety są bardziej nie-
zależne finansowo od swoich 
prababek, a nawet babek. Wi-
zja samotnego życia nie prze-
raża nas tak jak przodków, 
łatwiej też od nowa zorgani-
zować sobie jego praktyczną 
stronę życia, czyli samochód, 
czy mieszkanie. 

Jednak jak zauważają spe-
cjaliści ta większa łatwość ra-
dykalnej zmiany swojego ży-
cia ma wpływ także na relacje 
w samych małżeństwach. 

 - Nie chciałam być rozwód-
ką, ale gdy w którymś mo-
mencie małżeństwa poczułam, 
że duszę się w tym związku, 
to przyznam szczerze wola-
łam powiedzieć „dość” niż 
zawalczyć. Byłam niezależ-
na finansowo, miałam grono 
przyjaciół, na których wspar-
cie mogłam w każdej chwili 
liczyć, może dlatego podję-
łam taką decyzję. Cóż czasem 
żałuję....- przyznaje Magda, 
czterdziestoośmioletnia wło-
cławianka.

Rozwód jest zawsze nie ła-
twą decyzją. Może nie tak  jak 
ślub, ale widać, że młodym 
włocławianom trudniej niż 
ich rodzicom zdecydować się 
na zwarcie związku małżeń-

skiego. Jak wynika z danych 
będących w dyspozycji Urzę-
du Stanu Cywilnego we Wło-
cławku, w latach 70. zawiera-
no niemal dwukrotnie więcej 
małżeństw niż ma to miejsce 
w pierwszym dwudziestoleciu 
XXI wieku. Wówczas sakra-
mentalne tak wymawiało oko-
ło 1000 par rocznie, w ostat-
nich pięciu latach tylko w 
jednym, 2014 roku  ich liczba 
przekroczyła 600... 

Co ciekawe, niezmiennie 
od lat miesiącami, które są 
najczęściej wybierane przez 
decydujących się na zwarcie 
małżeństwa włocławian, są 
czerwiec, sierpień i wrzesień. 
Jednak -  jak pokazują staty-
styki rozwodów - magiczna 
literka „r” w nazwie miesią-
ca raczej nie ma wpływu na 
trwałość związku....

(LJOT)

-To koniec, lepiej tego nie ciągnąć dłużej, wypaliło się, on, ona mnie zawiodła- takie argumenty pojawiają się w kontekście rozwodów, 
których liczba od pięciu lat w naszym mieście jest tylko o około połowę niższa od ilości zawartych małżeństw.

2013 2014 2015 2016 2017
Liczba małżeństw 594 605 539 576 184
Liczba rozwodów 357 321 283 303 148

Włocławianie się rozwodzą!
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W Miejskim Przedsiębior-
stwie Komunikacyjnym zatrud-
nionych jest ponad 130 kierow-
ców. Zdecydowaną większość z 
tej grupy stanowią mężczyźni. 
Systematycznie rośnie, jednak 
liczba pracujących pań. W tej 
chwili Solarisami po włocław-
skich ulicach jeździ już pięć 
kobiet, które skutecznie łamią 
stereotyp o słabych umiejętno-
ściach pań „za kółkiem”.  Lubią 
one swoją pracę i udowadniają, 
że mogą równie dobrze pro-
wadzić autobus co mężczyźni. 
- Pracuję w MPK już prawie 
półtora roku. To było moje ma-
rzenie już od czasów szkolnych. 
Już kiedy jako dziecko dojeż-
dżałam autobusem z ogromnym 
zaciekawieniem podglądałam 
pana kierowcę jak prowadzi. 
Gdy dorosłam i zrobiłam prawo 
jazdy od razu pojawiła się myśl 
by spróbować pracy za kie-
rownicą, no i się udało – mówi 
Anita Rutkowska, kierowca w 
Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym.
Również Marzena Król-Tesz-

ner przyznaje, że praca u miej-
skiego przewoźnika była jej 
marzeniem. 

Obie panie wystąpiły również 

w Studiu TV Kujawy gdzie opo-
wiedziały o kulisach bycia kie-
rowcą w MPK. Z uzyskanych 
przez nas informacji wynika, że 
w ciągu kilku tygodni ma zostać 
zatrudniona szósta już kobieta, 

która poprowadzi miejskie au-
tobusy, a wydaje się, że liczba 
ta w ciągu następnych miesięcy 
może jeszcze wzrosnąć. 

Mateusz Piernikowski

Kobiety już dawno udowodniły, że nie ma czegoś takiego jak zawód typowo męski.  Systematycznie podbi-
jają kolejne dziedziny dotąd zdominowane przez panów doskonale radząc sobie między innymi za kółkiem 
nie tylko swoich samochodów, ale również transportu publicznego. 

Płeć piękna podbija MPK

U nas kupisz:

- Blachodachówki 
na wymiar i modułowe
- Blachy Elewacyjne 
i na rąbek (wybór własny)
- Orynnowania 
i podbitki pcv, metalowe
- Akcesoria dachowe

Możesz Zamówić:

- kompleksowy montaż 
pokryć blaszanych
- wykonanie obróbek 
według potrzeby
- profilowanie paneli 
i rąbka

Orynnowanie metalowe 
ciągnione na dowolną długość

Sytuacja w Przetworach Pol-
skich oddział we Włocławku 
ustabilizowała się. Kilka miesię-
cy temu nad zakładem wisiały 
czarne chmury, doszło nawet do 
programu dobrowolnych odejść. 
Włocławski zakład stał się jednak 
częścią Krajowej Spółki Cukro-
wej i dzięki temu marka Dworski 
jest dalej produkowana. 

-Produkujemy nawet więcej 
niż w analogicznym okresie ubie-
głego roku- Marek Ciborowski, 
dyrektor oddziału Polskie Prze-
twory we Włocławku. - Żadnych 
zwolnień nie będzie.

Krajowa Spółka Cukrowa ma 
ambitne plany względem zakładu 
we Włocławku. Ketchup z nasze-
go miasta już wkrótce zagości 
również na stołach za granicą. 
- Nasz oddział będzie znany nie 
tylko w Polsce, już produkty po-
woli promujemy za granicą - za-
pewnia Paweł Piotrowski, prezes 
zarządu krajowej spółki cukro-
wej sp. z.o.o.  W chwili obecnej 
włocławski zakład zatrudnia 66 
osób, a w okresie wakacyjnym 
przyjmie dodatkowych pracow-
ników sezonowych.

Ketchupy mają 
się świetnie
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Nasze miasto znalazło się 
na mapie Fundacji PoPierw-
sze, która promując zdrowy 
styl życia propaguje również 
ideę dawstwa szpiku. Podczas 
imprezy, którą zorganizowa-
no na bulwarach  rozstawiono 
miasteczko zdrowia i przepro-
wadzono starty w kilku gru-
pach wiekowych. Trasa zawo-
dów wiodła samym bulwarem 
po brukowanej ścieżce i obej-
mowała pętlę 2,5 km, którą 
pokonywało się dwukrotnie. 
Najpierw wystartowały malu-

chy na 400 metrów – tu oby-
ło się bez rywalizacji, każdy 
był zwycięzcą, każdy otrzy-
mał medal i specjalny pakiet. 
Przed zawodami i po zawo-
dach można było skorzystać z 
porad dietetyka, zbadać sobie 
poziom cukru, ciśnienie itd., a 
także zapisać się do bazy daw-
ców szpiku. Odbyły się także 
pokazy ratownictwa medycz-
nego, a po dekoracji losowa-
nie nagród od sponsorów.  

(LJOT)

Mapa życia także
w naszym mieście

RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami za abso-
lutorium zagłosowali radni 
z Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. - Gdy zawieraliśmy 
koalicję wszystko ustaliliśmy, 
póki co obie strony zarówno 
prezydent jak i nasz klub wy-
wiązujemy się z tego – mówi 
radny Damian Chełminiak. 

Prezydenta  poparła też 
czwórka radnych Platfor-
my Obywatelskiej (na sali 
nieobecny był radny Rafał 
Sobolewski).  Co ciekawe,  
przeciw zagłosował były pre-
zydent miasta Andrzej Pałuc-
ki (SLD). 

Radni Prawa i Sprawiedli-
wości nie szczędzili natomiast 
prezydentowi słów krytyki. 
Przewodniczący klubu rad-

nych PiS Jarosław Chmielew-
ski ostro punktował prezyden-
ta za przepłacone inwestycje i 
nieudane przetargi dotyczą-
ce remontu basenu „Delfin”. 
Wtórował mu także Janusz 
Dębczyński, który stwierdził, 
że prezydent wydaje środki 
na niepotrzebne świecidełka i 
zabawki jak. np. fontanna na 
Starym Rynku czy podświe-
tlany zamek na Placu. Wolno-
ści, który stoi tam w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. 

Radna Olga Krut-Horonziak 
zaapelowała do prezyden-
ta, żeby nie przypisywał so-
bie sukcesu w sprawie firmy 
Kongsberg Automotive, która 
zatrudni wkrótce ponad 1000 
osób w Brzeskiej Strefie Go-
spodarczej bo to nie jego za-

sługa, tylko władz Brześcia 
Kujawskiego. 

Marek Wojtkowski odpierał 
ataki Prawa i Sprawiedliwo-
ści, mówiąc, że w 2016 roku 
przez wiele miesięcy Prawo 
i Sprawiedliwość tworzyło z 
nim koalicję i dziwią go słowa 
krytyki radnych tej partii, bo 
wiele projektów w budżecie 
na 2016 rok były przegłoso-
wanych jeszcze przez dawną 
koalicję. Prezydent podzięko-
wał też obecnym koalicjantom 
za dobrą współpracę. 

Za absolutorium zagłosowa-
ło 13 radnych, 11 było prze-
ciwnych, nie było głosów 
wstrzymujących. 

Mateusz Piernikowski

Prezydent Marek Wojtkowski głosami koalicji PO i SLD otrzymał   absoluto-
rium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Choć emocji i niespodzianek pod-
czas sesji nie brakowało, 13 głosów popierających działania prezydenta pozwo-
liło na przegłosowanie uchwały.

Niespodzianki nie było
Koalicja uchwaliła 
absolutorium dla prezydenta
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- Nasz protest nie jest przeciwko 
mieszkańcom, oni mogą czuć się 
bezpiecznie. Chcemy tylko zwrócić 
uwagę w Ministerstwie Zdrowia, 
że ratownik medyczny to nie jest 
sanitariusz, ani noszowy, że musi 
mieć odpowiednie wykształcenie i 
ponosić odpowiedzialność za swo-
ją pracę - przekonuje Jerzy Sawic-
ki, przewodniczący zakładowego 
związku zawodowego ratowników 
medycznych we Włocławku.

Ze względu na brak reakcji w War-
szawie protest się zaostrza, ostatnio 
wszystkie karetki we Włocławku, 

poza naklejonymi emblematami 
symbolizującymi protest w całej 
Polsce, jeżdżą na sygnałach świetl-
nych i dźwiękowych bez względu 
na stan pacjenta, czy porę dnia. 

Poparcie dla ratowników zapew-
nia kierownik stacji pogotowia ra-
tunkowego we Włocławku, Józef 
Mazierski. - Uważam że ich po-
stulaty związane z płacami, zrów-

nania pensji z pielęgniarkami, jak 
najbardziej są słuszne. Często ich 
praca jest bardzo trudna, narażona 
na stresy, na obelgi, na różnego ro-
dzaju czynniki zewnętrzne- mówi 
kierownik.

Jak zakończy się protest? Na razie 
nie wiadomo. 

Mateusz Piernikowski

Włocławscy ratownicy medyczni zdecydowali się dołączyć do swoich kolegów w ogól-
nopolskim  proteście. Pracownicy domagają się podwyżki w kwocie 1600 zł. Chcą 
zrównania płac z pielęgniarkami. Twierdzą, że ich pensja nie jest proporcjonalna do 
odpowiedzialności  za zdrowie i życie ludzkie, którą codziennie ponoszą. 

Ratują więc chcą podwyżek
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HAWEX
ul. Toruńska 104
tel. 694 499 053
www.hawex.pl

Za każdy wydany 1000zł w Salonie Meblowym „HAWEX” 

- prezent 150 zł do wyboru w szerokiej gamie

Promocja trwa od 19.06.2017r. do 01.07.2017r.

To nie tak, że na swojej działce jesteś 
bezkarny! Straż Miejska, choć kojarzy 
się głównie z fotoradarami i łupieniem 
kierowców za niewłaściwe parkowanie, 
ma także wyłapywać tych, którzy spalają 
w swoich piecach śmieci i trują. Siebie 
oraz innych!

To nie żarty! Spalenie na przykład 
plastikowych butelek, czy starych dy-
wanów zmienia się w naszych piecach 
w dziesiątki litrów chlorowodoru, który 
w połączeniu z parą wodną tworzy kwas 
solny. Jeszcze gorzej, gdy puszczamy z 
dymem niby deski, ale pokryte lakierem, 
foliowe worki, czy pocięte opony. Wdy-
chając opary narażamy siebie i bliskich 
na choroby nowotworowe.

Zgodnie z obiegowymi opiniami 
strażnicy miejscy nie mają prawa wejść 
na teren naszej posesji. Ale to tylko mit. - 
Zgodnie z ustawą prawo o ochronie śro-
dowiska oraz ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, zostaliśmy 
upoważnieni przez prezydenta Włocław-
ka do prowadzenia, w jego imieniu, kon-
troli  w zakresie przestrzegania zapisów 
wspomnianych ustaw – mówi Dariusz 
Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej 
we Włocławku.

Kontrole prowadzone przez strażni-
ków miejskich nasilają się w miesiącach 
jesienno-zimowych, kiedy grzejemy w 

piecach, zanieczyszczając środowisko, 
kiedy palimy śmieci.  Ciemny, gęsty 
dym nie zawsze zauważalny jest przez 
strażników, ale zawsze przez... sąsiadów. 
- Bardzo często przyczyną naszej reakcji 
jest informacja, przekazana przez miesz-
kańców – podkreśla Dariusz Rębiałkow-
ski.  - I nie chciałbym, aby podobne in-
formacje były postrzegane negatywnie, 
jako donosy. Informacja, że ktoś zatruwa 
środowisko, świadczy o poważnym po-
dejściu osoby nas powiadamiającej do 
kwestii związanej z ochroną powietrza.

Upoważnienie, podpisane przez pre-

zydenta miasta i podparte odpowiednimi 
aktami prawnymi daje strażnikom miej-
skim prawo wstępu do naszych kotłowni 
i przeprowadzenia kontroli pieca lub piw-
nicy. Mogą to uczynić, bez pytania o zgo-
dę, w godzinach od 6:00 rano do 22:00 
wieczorem i skontrolować, czym palimy 
w piecu. Jeśli chodzi o firmy - mogą to 
zrobić o każdej porze dnia i nocy, rów-
nież wtedy, gdy działalność gospodarczą 
mamy zarejestrowaną w domu.

Ustawa nakłada też przy tej okazji 
określone obowiązki na Straż Miejską. 
Strażnik podczas wykonywania czyn-

ności służbowych jest obowiązany nosić 
umundurowanie, posiadać legitymację 
służbową, znak identyfikacyjny oraz 
emblemat gminny. Powinien przedsta-
wić się imieniem i nazwiskiem, a ponad-
to na żądanie osoby, której czynności te 
dotyczą, okazać legitymację służbową 
w sposób umożliwiający odczytanie i 
zanotowanie jego nazwiska strażnika 
oraz organu, który wydał legitymację. 
Może wejść na teren naszej posesji z rze-
czoznawcą oraz wnieść specjalistyczny 
sprzęt, służący choćby do pomiaru skali 
zanieczyszczeń.

Życie idzie naprzód i w niektórych 
miastach strażnicy wysyłają już na prze-
szpiegi... drony. Dzięki nim można za-
uważyć, z których kominów wydobywa 
się niepokojący dym. Niewykluczone, że 
podobne urządzenia pojawią się wkrótce 
we Włocławku, gdzie tworzone są już 
ekologiczne patrole, złożone ze strażni-
ków miejskich.

Dariusz Rębiałkowski przyznaje, że 
dotychczas liczba mandatów, wlepia-
nych za zanieczyszczanie środowiska, 
sięga zaledwie kilkuset rocznie. Problem 
jest jednak znacznie szerszy i  trzeba 
będzie myśleć nad nowymi rozwiąza-
niami, zgodnymi z aktualnymi aktami 
prawnymi. Krótko mówiąc:  Jeśli zo-
staniesz przyłapany na paleniu śmieci 
możesz: zostać pouczony i przywołany 
do porządku, otrzymać mandat od 20 do 
500 złotych lub karę grzywny - do 5 000 
złotych. Natomiast jeżeli w wyniku spa-
lania odpadów poza spalarniami wystę-
puje zagrożenie życia lub zdrowia albo 
pogorszenie stanu powietrza, sprawca 
odpowiada za przestępstwo określone 
w art. 183 kodeksu karnego. Karą jest 
wówczas... więzienie na okres od 3 mie-
sięcy do lat 5. Warto? Chyba nie...

Grafika: Dawid Struciński

Palisz w piecach byle czym? Nie tylko zatruwasz środowisko, przede wszystkim twoje i twoich bliskich, ale możesz za to słono zapłacić...

Więzienie za palenie śmieci? To nie żart!

artykuł współfinansowany przez
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Kujawsko-Pomorskie 
Uniwersytety Trzeciego Wieku

19 czerwca 2017 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej we Włocławku odbył się wykład ”Prawo spadkowe”. Wydarzenie to 
inaugurowało Projekt  „Kujawsko-Pomorskie Uniwersytety Trzeciego 

Wieku” realizowany przez Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trze-
ciego Wieku we Włocławku w ramach szerokiego partnerstwa z organiza-
cjami pozarządowymi z woj. kujawsko - pomorskiego (Stowarzyszeniem 
”Wspólnie dla Dobra” z Grudziądza oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
przy Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu, Stowarzyszeniem Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Lipnie, Fundacją „Bądźmy Razem – Łączy-
my Pokolenia” w Inowrocławiu i Towarzystwem Rodziców Specjalnej 
Troski w Brodnicy). Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Programu Wparcia Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku” włocławscy seniorzy mogą wziąć udział w róż-

norodnych zajęciach warsztatowych oraz ciekawych wykładach otwartych 
z zakresu m.in. prawa, socjologii, kultury, informatyki, dietetyki, pomocy 

medycznej czy języka migowego, prowadzonych głównie przez kadrę 
dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. 
Potwierdzeniem akademickiego charakteru projektu  będzie  planowana 
na listopad br. konferencja naukowa z udziałem uznanych ekspertów w 

dziedzinie zdrowia (m.in. prof. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej 
– znanej z programów telewizyjnych o zdrowym żywieniu  jako Profesor 
Zdrówko oraz prof.  Romana Ossowskiego). Więcej informacji nt. działal-
ności Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wło-
cławku oraz realizowanych przez UTWMed projektów i aktualnej oferty 

edukacyjno-kulturalnej dla seniorów na stronie internetowej:  
www.pwsz.wloclawek.pl/medyczny-uniwersytet-trzeciego-wieku

ul. Bechiego 1
tel/fax 0048 54 232 29 65

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
www.lmkwloclawek.pl
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Trzeciego czerwca włocław-
ska młodzież z samego rana 
udała się do Torunia, by tam 
otworzyć swoim występem II 
Przegląd Chórów Szkół Muzycz-
nych województwa kujawsko - 
pomorskiego. Repertuar, który 
chórzyści przygotowywali przez 
ostatnie miesiące został oceniony 
przez jury na 92 pkt. Tym samym 
na ręce przedstawicieli chóru zo-
stał przekazany złoty dyplom. 
Jednak od razu po zejściu ze sce-

ny toruńskiej szkoły muzycznej, 
autokar z adeptami śpiewu ruszył 
w ponad trzygodzinną podróż do 
Strzepcza – kaszubskiej miejsco-
wości, w której miała miejsce 
kolejna edycja ogólnopolskiego 
festiwalu pieśni religijnej „Pa-
ter Noster”. Tam chór znalazł się 
na I miejscu w swojej kategorii, 
wśród 14 innych chórów. Orga-
nizatorzy docenili także wyjąt-
kową barwę zespołu i wręczyli 
wyróżnienie za „wyjątkowe wa-

lory brzeminiowe”. Dodatkową 
nagrodę za rozwijanie pasji do 
muzyki chóralnej otrzymał dyry-
gent, prof. Marian Szczepański. 

To kolejny sukces śpiewającej 
młodzieży z Włocławka. 1 kwiet-
nia z Bydgoszczy przywieźli zło-
ty dyplom i nagrodę specjalną, 
niecały miesiąc później kolejne 
złoto i wyróżnienie z festiwalu 
pieśni o morzu w Wejherowie. 

Filip Rogiewicz

Chór „Canto” działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena zdobył kolejne wyróżnienia na prestiżowych konkursach i to jednego dnia.

Chór Canto kontynuuje złotą passę

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Liceum Mistrzostwa Sportowego 
Liceum Mundurowe
Akademickie Technikum Wojskowe
Akademickie Szkoły Podstawowe

NAUKA W NASZYCH SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA  

ul. Okrzei 94a , 
87-800 Włocławek

tel : 660 716 609
zsa.wloclawek.pl

e-mail : sekretariat@zsa.wloclawek.pl
TRWA NABÓR



        Puls Regionu        www.kujawy.info10 23 czerwiec 2017
Ciekawostki

Jest ona najistotniejszym źródłem 
energii na Islandii i Filipinach. W Pol-
sce instalacje geotermalne występują 
na Podhalu. Działacze Prawa i Spra-
wiedliwości są pewni, że i w okolicach 
Włocławka są dobre warunki do od-
wiertów. Jednak już samo przygotowa-
nie dokumentacji projektowej to cena 
ok. 100 tysięcy złotych. Włocławscy 
działacze Prawa i Sprawiedliwości 
uważają, że prezydent powinien roz-
począć działania. -Jest wiele korzyści 
z tego rozwiązania na przykład tańsze 

źródło energii w postaci ciepła. Żródła 
można też wykorzystać rekreacyjnie, 
na przykład w formie świetnego aqu-
aparku– mówi Jarosław Chmielewski, 
przewodniczący klubu radnych PiS. 
Miasto nie jest sceptycznie nastawione 
do tego projektu, ale być może uda go 
się zrealizować dopiero za kilka lat. 

- Najpierw trzeba sporządzić własną 
dokumentację geologiczną, środków 
na ten cel w budżecie bieżącym nie ma. 
Sądzę, że w kolejnych latach będzie ła-
twiej to przeprowadzić, bo oprócz sa-

mej dokumentacji trzeba również wy-
kazać NFOŚ jak się chce wykorzystać 
te zasoby wód geotermalnych. Sama 
wiedza, że takie źródła są to za mało 
musimy mieć konkretny projekt prze-
znaczenia tych źróde – mówi Jacek 
Wojciechowski, zastępca prezydenta 
miasta ds. gospodarki miejskiej. 

Wyglada więc na to, że jesli nawet 
zapadnie decyzja o odwiertach to nie 
nastąpi to raczej w ciągu najbliższych 
kilku lat.

Mateusz Piernikowski 

Czy we Włocławku dojdzie do odwiertów geotermalnych? Czy stolica Kujaw pój-
dzie śladem Torunia i zainwestuje w źródła? Energia geotermalna jest pobierana 
za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca, 
nagrzana od skał.

Źródła geotermalne we Włocławku?
Fanaberia czy inwestycja w przyszłość?

Ekspresem 
z serwisu

Ambitne plAny pWSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku świętuje 

w tym roku 15-lecie działalności. Uczelnia z roku na rok dyna-
micznie się rozwija i może się pochwalić już liczbą 5 tysięcy ab-
solwentów. Dobrą informacją jest fakt, że PWSZ otrzymał spore 
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę 
Centrum Symulacji Medycznych. PWSZ chce też zagospodaro-
wać budynek po dawnym Mechaniku, w którym ma powstać Cen-
trum Nowoczesnych Technologii.

 Współpraca LMK z UMK 
Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku po raz kolejny 

korzysta z zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Cała współpraca rozpoczęła się 5 lat temu, lecz dopiero w ze-
szłym roku została ona sformalizowana stosowną umową. Jedna z 
takich wizyt dotyczyła adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa. Praca z 
wykładowcami to część programu humanistyki stosowanej, która 
ma na celu obalenie mitu, że humaniści na rynku pracy zostną zje-
dzeni przez inżynierów i absolwentów politechniki. Aby zadbać o 
kondycję współczesnego humanisty LMK poszerza swoją ofertę 
dydaktyczną już od września.

 łaziK MarsjańsKi z zsT
Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych zbudowali łazika 

marsjańskiego. W tym innowacyjnym projekcie połączono kom-
petencje dwóch głównych projektantów, od mechniki i elektroni-
ki.  Mimo że łazik nie jest jeszcze gotowy, by lecieć w kosmos, 
doświadczenie zdobyte przy projekcie oraz jego budowie przyda 
się nie tyle w dalszej edukacji, co w praktycznej pracy.

Programy w TV Kujawy

Puls Miasta
codziennie o 17.20

i każdej pełnej godzinie

Studio
codziennie o 18.30

Świat Kobiet
w poniedziałki o 19.30

Szkoła Tańca
we wtorki o 19.30

Świat Teatrem
we wtorki o 19.30

Przez Dziurkę od Klucza
w środy o 19.30

Tydzień w Powiecie
w czwartki o 19.30

Zawrót Głowy
w czwartki o 19.30

Muzyczne Wspomnienia
w piątki o 20.30

Kwadrans z Psychologiem
w piątki o 19.30

Oglądaj nas również w internecie!
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- Planujemy rozpocząć budowę już w 
tym roku, w tym roku chcemy urucho-
mić także pierwsze linie produkcyjne 
- zapewnia Krzysztof Hauk Dyrektor 
Generalny w Kongsberg Automotive 
Pruszków.  - Decydując się na inwe-
stycję analizowaliśmy wiele lokaliza-
cji w Polsce. Wiele samorządów było 
zainteresowanych, aby to właśnie u 
nich znalazła się nasza inwestycja, bo 
zakład, który będzie produkował towar 

za 80 mln euro rocznie oddziałuje na 
lokalny rynek pracy. Brześć Kujawski 
z Włocławkiem przekonały nas  swoim 
zaangażowaniem, współpracą. 

Norweski koncern Kongsberg Au-
tomotive to producent komponentów i 
części dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Jego linie produkcyjne opuszczają m.in. 
maty grzewcze, systemy wentylowania 
foteli samochodowych, regulacji pod-
parcia lędźwiowego, a także masażu, 

które są montowane w większości po-
jazdów na świecie, takich marek jak: 
Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, Land 
Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Fer-
rari, GM, Renault, Citroen, Peugeot, 
FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley.  W 
swojej produkcji firma wykorzystuje 
najnowsze technologie. Część linii pro-
dukcyjnych jest wyposażona w roboty i 
w pełni zautomatyzowana.

Koncern w Polsce działa już od 16 lat. 

Pierwszy zakład powstał w Pruszkowie, 
gdzie w tej chwili pracuje ok 1200 osób. 
Drugi zakład koncernu otwarty w 2016 

roku zlokalizowany jest w Koluszkach 
pod Łodzią.

Nowa fabryka w Brześciu Kujaw-
skim zajmie obszar ok. 6 ha, w bez-
pośrednim sąsiedztwie węzła A1. Jak 
zapewnił dyrektor Krzysztof Hauk, 
wpływ na decyzję o umiejscowieniu 
nowego zakładu pod Włocławkiem 
miała nie tylko atrakcyjna infrastruktura 

komunikacyjna, ale również dostępność 
kadry technicznej oraz pracowników 
produkcyjnych, a także obecność Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
-To bardzo uroczysty dzień w naszym 

województwie- przyznał marszałek 
Piotr Całbecki podczas konferencji pre-
zentującej wizualizację i plany rozwoju 
nowej fabryki Kongsberg Automotive. - 
Jestem przekonany, że za tą inwestycją 
przyjdą kolejne. 

(LJOT)

Kongsberg Automotive Pruszków planuje budowę kolejnej fabryki w Polsce. Nowa inwestycja powstanie w Brześciu Kujawskim, a jej 
szacowana wartość to ok. 150 mln złotych. W nowym zakładzie docelowo zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób.

Brześć Kujawski 

Będzie praca dla ponad tysiąca osób

Odwiedziliśmy włocławską 
komendę, by skonfrontować 
serialową rzeczywistość psiej 
służby z życiem. Okazuje się, 
że niewiele ma wspólnego z 
filmem. -Wiadomo, że pies gra-
jący w serialu jest szkolony ty-
powo pod potrzeby filmu, pod 
sensację, jest uczony różnych 
sztuczek. Na pewno ta serialo-
wa rzeczywistość nie do końca 
odnosi się do naszej codzien-
ności- - mówi st. sierż. Justy-
na Polak, która pracuje z psami 
włocławskiej komendy już od 4 
lat.

Wśród głównych różnic mię-
dzy prawdziwym psem policyj-
nym a bohaterem serialu funk-
cjonariuszka wymienia przede 
wszystkim to, że podczas typo-
wej służby pies policyjny jest 
w dużej mierze zależny od wy-
dawanych poleceń, mniej dzia-
ła samotnie. Są też różne typy 
wyszkolenia psa - od zwierząt 
tropiących, przez speców od 
narkotyków, aż do najłagod-
niejszych psów patrolowych, 
które często swoją obecnością 

urozmaicają widok służb mun-
durowych na imprezach maso-
wych. 

Niezwykle rzadko zdarza się, 
by pies, w odróżnieniu od tego 
serialowego mieszkał ze swoim 

opiekunem. Przede wszystkim 
dlatego, że to nie są psy udo-
mowione, często bywają agre-
sywne i nawet ich partnerom 
długi czas zajmuje zdobycie ich 
zaufania. 

Jednak mimo że psiaki same 
raczej nie rozwiązują śledztw 
i nie dokonują zatrzymań, to 
i tak ich wkład w powodzenie 
dochodzenia jest bardzo duży 
i wiele spraw do dziś pozosta-

wałoby zagadką dla munduro-
wych, gdyby nie pomoc czwo-
ronogów. Takich jak dzielny 
Borys z Komendy Miejskiej 
Policji we Włocławku. 

Filip Rogiewicz

Włosi mieli swój serial „Komisarz Rex”, w naszym kraju popularny jest Alex, znany z produkcji telewizji polskiej, a we Włocławku 
mamy lokalnego bohatera... Pies Borys zyskał sławę po tym, jak dzięki szybkiej interwencji pomógł odnaleźć starszą kobietę, która 
zgubiła się w lesie. 

Pies, który jeździł radiowozem
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   Nagrody i wyróżnienia przyznano 
w 13 kategoriach. Wśród laureatów 
były w sumie 23 zasłużone osoby, ze-

społy i instytucje. Powiat Włocławski 
otrzymał nagrodę za budowę placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych 
„Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu oraz 
stworzenie przyjaznych warunków 
do wychowywania i usamodzielnia-
nia się mieszkających tam dzieci. 

Budowa nowej siedziby dla domu 
dziecka w powiecie włocławskim 
była pierwszą inwestycją zrealizo-

waną w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Dwa nowe budynki – trzystu-
metrowe, przypominające bardziej 
dobrze zaprojektowane domy dla 
dużej rodziny, niż tradycyjne obiekty 

zajmujące się opieką instytucjonalną, 
to z jednej strony poprawa warunków 
mieszkających tam dzieci, z drugiej 
realizacja zupełnie nowej koncepcji 
działania tego typu instytucji.

Każdy dom przeznaczony jest dla 
czternaściorga dziewcząt i chłopców. 
Dzieci mieszkają w dwuosobowych 
pokojach, w każdym zainstalowano 
komputer połączony z internetem. 
Przyjęte programy wychowawcze 
zakładają, że żyć tu będą „po domo-
wemu”, z gwarancją indywidualnego 
podejścia do każdego z podopiecz-
nych.

To nie jedyna inwestycja powiatu 
włocławskiego w dzieci, wychowu-
jące się z dala od biologicznych ro-
dzin. Rekordowo krótki czas budowy 
dwóch domów dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Lubieniu Kujaw-
skim wydawał się mało realny. Wy-
gląda jednak na to, że wszystko się 
uda! 

   Władze powiatu, zwłaszcza staro-
sta Kazimierz Kaca oraz pochodzący 

z Lubienia Kuj. przewodniczący Rady 
Powiatu we Włocławku Zygmunt 
Wierzowiecki, często goszczą na pla-
cu budowy. A tam sytuacja zmienia 
się niemal z dnia na dzień. Nowe 14-
osobowe domy dla podopiecznych 
miejscowego Domu Dziecka, rosną 
jak na drożdżach i wszystko wska-
zuje na to, że moment, na który cze-
kają dzieciaki, jest coraz bliższy. - To 

chwila, gdy sami młodzi mieszkańcy 
będą podejmować decyzje o tym, jak 
powinny wyglądać ich pokoje, czy 
sale zabaw - mówi dyrektor placówki 
Marcin Lewandowski.

Młodzi mieszkańcy powinni wpro-
wadzić się do nowych domów już za 
kilka miesięcy. Wartość inwestycji 
wyniesie ponad 1,9 mln złotych.

 (sab)

 W CKK Jordanki w Toruniu   odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. starosta włocławski Kazi-
mierz Kaca w imieniu Powiatu Włocławskie odebrał nagrodę w kategorii fundusze unijne.

Jaś i Małgosia z nagrodą marszałka

 I miejsce dla  Zespołu Szkół w 
Chodczu, II miejsce -  Zespół Szkół 
CKR w Starym Brześciu, III miejsce 
-  Społeczne Liceum Ogólnokształcą-
ce w Choceniu!  Tym razem imprezę 
zorganizowano na Stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Górskiego w Kowalu. 
Gratulacje przekazywali zwycięzcom 
starosta włocławski Kazimierz Kaca i 
Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz 
Kowala - reprezentujący głównych 
organizatorów tegorocznych zmagań.  
W imprezie uczestniczyli: Zespół 
Szkół Samorządowych w Kowalu, 
Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziu-
bińskiej w Starym Brześciu, Spo-
łeczne Liceum Ogólnokształcące im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Choceniu, Zespół Szkół  im. Włady-
sława Reymonta w Chodczu, Zespół 
Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy 
Kujawskiej, Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Królowej Jadwigi w Kowalu, 
Zespół Szkół  CKR im. Kazimierza 
Wielkiego w Kowalu, Zespół Szkół w 
Lubrańcu oraz Zespół Szkół im. Marii 
Grodzickiej  w Lubrańcu Marysinie.

  Dopisała pogoda, dopisali uczest-
nicy. W ramach Powiatowego Święta 
Sportu odbyły się zawody lekkoatle-
tyczne oraz  turniej rekreacyjno-spor-
towy. Na zwycięzców czekały nagro-
dy, na wszystkich upominki. 

                                                  (sab)

Reprezentanci Zespołu Szkół w Chodczu zwyciężyli w konkurencjach rekre-
acyjno-sportowych podczas XIX Powiatowego Święta Sportu, zorganizowanego 
tym razem w Kowalu.

Świętowali na sportowo

Umowy zostały podpisane!  
Na mocy porozumień, zawar-
tych 14 czerwca przez przedsta-
wicieli powiatu włocławskiego 
z proboszczami podwłocław-
skich parafii, kolejne, niemałe 
pieniądze  zostały przeznaczo-
ne na remonty kościołów. W 
podpisaniu umów brali udział: 
Kazimierz Kaca – starosta wło-
cławski, Marek Jaskulski – wi-
cestarosta oraz członek zarządu 
Tomasz Jezierski.

Rada Powiatu oraz Zarząd 
Powiatu we Włocławku  ma-
jąc na uwadze to, że warto za-
chować zabytkowe budowle w 
jak najlepszym stanie, co roku 
stara się wesprzeć administra-
torów zabytków, wpisanych do 
rejestru. Również w tym roku 
podjęto decyzję o wysokości 
udzielonych dotacji na prace 
konserwatorskie, restauracyjne 
i roboty budowlane przy obiek-

tach wpisanych do rejestru za-
bytków na 2017 r.

Finansowe wsparcie otrzyma-
ły:  parafia  św. Marii Magdale-
ny w Grabkowie,  parafia  p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Izbicy 
Kujawskiej, parafia p.w. Św. 
Stanisława B.M. w Modzero-
wie, parafia p.w. Najśw. Serca 
Pana Jezusa w Lubieniu Ku-
jawskim oraz parafia św. Józefa 
w Szpitalu Górnym. 

 - Pomoc finansowa na prace 
konserwatorskie przy zabyt-
kach jest stałą pozycją w bu-
dżecie powiatu włocławskie-
go. Corocznie przekazywane 
wsparcie pomaga zabezpieczyć 
zabytki przed  negatywnym 
działaniem upływu czasu - in-
formuje Kazimierz Kaca, staro-
sta włocławski. 

(sab)

Zabytki? To przede wszystkim obiekty sakralne na 
terenie powiatu włocławskiego - przypomina Marek 
Jaskulski, wicestarosta włocławski. Dlatego właśnie 
parafie rzymsko-katolickie otrzymały dotacje na re-
nowację zabytkowych obiektów.

Zatrzymać czas, 
czyli dotacje 
na zabytki
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Nie ulega wątpliwości, że 
po drogach na terenie powiatu 
znacznie łatwiej się obecnie po-
ruszać niż jeszcze kilka lat temu. 
Wszystko za sprawą inwestycji 
drogowych, o które walczą nie 

tylko włodarze powiatu, ale i po-
szczególnych miast oraz gmin.  
- Będzie jeszcze lepiej - zapew-
nia Kazimierz Kaca, starosta 
włocławski. Wszystko za sprawą 

umów, podpisanych z wykonaw-
cami 12 czerwca, a dotyczących 
przebudowy i remontów dróg po-
wiatowych, opiewających łącznie 
na blisko 300 tys. złotych. 

   Remonty odcinków dróg po-

wiatowych wykona m.in. wło-
cławski „Drogtom”. Umowa, pod-
pisana ze spółką dotyczy prac na 
drogach:  w  Nowym Witoszynie,  
w Woli Nakonowskiej, w Kłotnie, 

w Agnieszkowie i Bodzanowie, 
w Lubaniu, w Błennie, Modze-
rowie, Falborzu, Boniewie,  Rze-
żewie, Sobiczewach. Wszystkie 
prace mają być zakończone już w 
lipcu.

   Przetarg na przebudowę ko-
lejnych dróg, m.in. w Chełmicy 
Dużej, Janowie, Pustkach Cho-
ceńskich, Józefowie, Kłóbce i 
Przydatkach Wolskich, wygrała 
firma ze Stargardu Szczecińskie-
go. Te roboty również zakończą 
się w lipcu. Podpisana została też 
umowa z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego tj.  Przedsiębior-
stwem Kompleksowa Obsługa 
Budownictwa „Motyles”  z Wło-
cławka. 

   Władze powiatu nie czekały 
jednak do połowy roku z rozpo-
częciem prac. Na niektórych tra-
sach intensywne roboty trwają 
już od pewnego czasu. Tak jest 
chociażby na drodze powiatowej 
r 2807C Osięciny Wieniec - Wło-
cławek etap III i etap IV.  Prace 

prowadzi Firma Inżynieryjno 
Drogowa   DROGTOM. Inwe-
stycja zakłada rozbudowę drogi 
powiatowej na odcinku o długo-
ści 6,8 km i zostanie wykonana w 
terminie do dnia 15 września br. 
Zadanie realizowane jest w part-
nerstwie z samorządem gminy 
Brześć Kujawski w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-

towej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. 

Wartość tego projektu to ponad 
4,2 mln złotych, z czego połowę 
pokrywa dotacja z  PRGiPID, po-
nad 1,45 mln zł wykłada powiat 
włocławski, zaś ponad 620 tys. 
złotych gmina Brześć Kujawski.

(sab)

Wszelkie inwestycje są ważne dla mieszkańców powiatu włocławskiego, ale większość  widzi sukces przez pryzmat stanu dróg.

Kolejne pieniądze na powiatowe drogi

Wzięło w nim udział pięć orkiestr: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „BRE-
STIVIA” z Brześcia Kujawskiego 
oraz orkiestry z OSP Grabkowo, OSP 
Kowal, OSP Lubraniec, OSP Zgło-
wiączka. Każda z nich prezentowała 
utwory patriotyczne, klasyczne, roz-
rywkowe, ludowe i marszowe.

Głównym celem przeglądu było 
ukazanie dorobku artystycznego ama-
torskich orkiestr dętych, wymiana do-
świadczeń między kapelmistrzami i 
uczestnikami przeglądu.

 Starosta Włocławski Kazimierz 
Kaca, burmistrz Lubrańca Stanisław 
Budzyński oraz prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP we 
Włocławku Marian Mikołajczyk 
wręczyli orkiestrom puchary oraz 
okolicznościowe dyplomy. Specjalne 
statuetki otrzymali również najstarszy 
i najmłodszy uczestnik przeglądu. 
Najmłodszą uczestniczką została To-
sia Kubajka z Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej „BRESTIVIA” z Brześcia 
Kujawskiego. Najstarszym uczestni-
kiem tegorocznego Przeglądu został 
pan Tadeusz Marczewski z Orkiestry 
Dętej OSP Zgłowiączka. 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła? Jest - o czym przekonali się  wszyscy, któ-
rzy w niedzielę, 4 czerwca wybrali się do muszli koncertowej w Lubrańcu na I 
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Włocławskiego.

Orkiestry dęte
Pierwszy taki 
przegląd w powiecie!

Z Chodcza do Europy

Młodzież z Zespołu Szkół im. Wł. 
Reymonta w Chodczu, kształcąca się 
na kierunku rolniczym, odbywała za-
wodowe praktyki w Olimpic Beach 
w Grecji, a grupa uczniów z kierunku 
żywieniowego - w Portugalii. Trzy-
tygodniowe praktyki odbyły się przy 
wsparciu Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+. 

To była świetna okazja do pogłębie-
nia znajomości języka angielskiego, 
a także zdobycia dodatkowej wiedzy, 
zarówno pod względem teoretycz-
nym, jak i praktycznym. Uczniowie w 
Grecji  pracowali m.in. na plantacjach 
kiwi, granatów i winogron. Zwiedza-
li zakłady produkujące  dojarki dla 
owiec, urządzenia nawadniające czy 
urządzenia do zbioru tytoniu. Byli w 
wytwórni serów feta, palarni kawy, w 
fabryce zajmującej się przetwarzaniem 
ryżu, który jest eksportowany w znacz-
nych ilościach również do Polski. W 
ramach programu kulturowego  odbyli 
wycieczkę do Litochoro, miasteczka u 
podnóża najwyższego szczytu Grecji - 
Olimpu (2918 m n. p. m.), dotarli rów-
nież do manufaktury ikon religijnych 

oraz zwiedzili wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego UNESCO, prawosławne 
klasztory w Meteorach. .

Uczniowie kształcący się w Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych przebywali w Portugalii, w ma-
lowniczej miejscowości Apulia, nad 
Oceanem Atlantyckim. Praktyki od-
bywali w małych, rodzinnych restaura-
cjach, gdzie mieli okazję poznać smaki 
i tradycje Portugalii oraz zmierzyć się z 
barierą językową ponieważ większość 
Portugalczyków nie mówi w języku 
angielskim. Uczniowie pracowali przy 
obróbce owoców morza, obsługiwali 
gości w restauracjach. W ramach pro-
gramu kulturowego  zwiedzili  Porto, 
Lizbonę, Fatimę, Bragę, Santiago De 
Compostela oraz Paryż. 

Uczestnicy praktyk otrzymali eu-
ropejskie  certyfikaty potwierdzają-
ce zdobyte kwalifikacje, wydane w 
dwóch wersjach językowych - po an-
gielsku i po polsku, które potwierdzają 
ich zawodowe kwalifikacje i stanowią 
cenną przepustkę do skutecznego  po-
szukiwania pracy.
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Ksiądz Jacek Kędzierski, dyrektor 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku  –  za  szcze-
gólne  osiągnięcia  w  pracy  dydak-
tycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej, 
Franciszek  Złotnikiewicz,  dyrektor  
Kujawsko-Pomorskiego  Zarządu  
Melioracji  i Urządzeń Wodnych we 
Włocławku – za działania instytucji z 
zakresu ochrony przeciwpowodzio-
wej i retencji wodnej w regionie, w 
tym inwestycje związane z moderni-
zacją wałów przeciwpowodziowych, 
Aneta  Szczepańska,  trenerka  kadry  
narodowej  seniorek  i  zespołu  MKS 

„Olimpijczyk”  Włocławek  w  judo  –  
za  doprowadzenie  drużyny  judoczek  
do mistrzostwa Europy w 2016 roku 
w Kazaniu i wicemistrzostwa świata 
w 2015 roku w Astanie oraz  Powiat  
Włocławski  –  za  budowę  Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  „Jaś”  
i „Małgosia”  w  Brzeziu  i  stworze-
nie  przyjaznych  warunków  do  wy-
chowywania  i usamodzielniania się 
mieszkających tam dzieci zostali wy-
różnieni przez marszałka wojewódz-
twa. Nagrody marszałka to najbardziej 
prestiżowe wyróżnienia, przyznawane 
za najwartościowsze dokonania w istot-

nych obszarach działalności publicznej 
i społecznej, profesjonalnej i bizne-
sowej. Jak podkreśla Piotr Całbecki, 
marszałek województwa nagrody i wy-
różnienia przyznawane są najlepszym 
z najlepszych, osobom, które swoją 
aktywnością, zaangażowaniem i co-
dzienną pracą służą rozwojowi regionu 
w różnych obszarach. - Promujemy w 
ten sposób twórcze, często nowatorskie, 
przedsięwzięcia warte naśladowania 
w wymiarze regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym- mówi marszałek. 
Więcej na ten temat na str. 12. 

(LJOT)

Włocławianie wyróżnieni przez marszałka 

W ostatnią sobotę czerwca nastąpi 
oficjalne otwarcie kąpielisk na Czar-
nym i Wikaryjce. Organizator tej 
przestrzeni - Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zadbał o to, by mieszkańcy mieli 
przede wszystkim bezpieczne warun-
ki do spędzania czasu. W tym sezonie 
przez cały tydzień w godzinach od 10 
do 18 dyżur na kąpieliskach będzie 
pełniło trzech ratowników.

Jednak warto pamiętać, że to przede 
wszystkim my sami mamy najwięk-
szy wpływ na nasze bezpieczeństwo. 
- To co jest dla nas najgroźniejsze to 
przede wszystkim alkohol i brawura. 
Należy pamiętać, by przed wejściem 
do wody nie spożywać alkoholu. 
Dzieci muszą znajdować się pod stałą 
opieką dorosłych- mówi Konrad Woj-
cieszyński z włocławskiego WOPR.

O bezpieczeństwo na brzegu, nad 
jeziorem Czarnym, zadba także ope-
rator monitoringu ze straży miejskiej. 
Jak mówi dyrektor OSiR we Wło-
cławku, Andrzej Walczak, odkąd w 
zeszłym roku zostały zainstalowane 
kamery, ilość interwencji spadła, a 
czas reakcji strażników zdecydowa-
nie się poprawił. 

OSiR to jednak nie tylko miejskie 
kąpieliska. Mieszkańcy mogą przez 
całe wakacje korzystać m.in. z rej-
sów katamaranem na przystani przy 
ulicy Płockiej, gdzie znajduje sie 
również ludzka proca, która zapew-
nia wysoki poziom adrenaliny oraz 
miejsce do gry w paintball. Zorga-
nizowane zostaną także mistrzostwa 
w badmintona, siatkę plażowa, oraz 
beach soccera. 

Mamy to szczęście, że nasz re-
gion obfituje w jeziora. Władze 
kilku gmin, podobnie jak w lacah 
ubiegłych nad jeziorami zamierzają 
utworzyć kąpieliska. Nie wszystkie 
jednak miejsca przeznaczone do ką-
pieli będą plażami strzeżonymi, nie 
wszędzie też zbadana zostanie zdat-
ność wody przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

Sanepid bada jakość wody na 
wniosek tworzącego kąpielisko. 
Wiadomo już, że w laboratorium 
sprawdzona zostanie zdatność do 
kąpieli w jeziorach: Chodeckim, 
Borzymowskim, Lubieńskim, Czar-
nym, Wikaryjskim oraz jeziora w 
Chełmicy.  

Filip Rogiewicz, (LJOT)

 Ostatnie dni w naszym mieście obfitują w słońce, które dość mocno potrafi zmęczyć. Nic 
zatem dziwnego, że włocławianie szukają ucieczki od bijącego gorąca w pobliskich jeziorach. 
Czy kąpiele są już bezpieczne?

Kąpieliska w regionie - gdzie 
możemy czuć się bezpiecznie?

Megalityczne przesilenie to impreza, której celem w odróżnieniu od wielu innych festynów jest nie 
tylko wesoła zabawa, ale przede wszystkim bliższe poznanie epoki, z której pochodzą grobowce w 
Sarnowie. W tym roku choć, organizatorzy robili co mogli, by program festynu jak najbardziej oddał 
klimat minionych lat, zabawę nieco zepsuł deszcz. Jednak mimo niepogody uczniowie  nie tracili do-
brych humorów i zgodnie przyznali, że festyn pozwolił im lepiej poznać życie przodków. W przerwach 
miedzy opadami deszczu uczestnicy festynu chętnie zwiedzali wystawy, dzięki którym mogli przenieść 
się do epoki megalitu. 

Kolejne, czwarte już święto mleka w gminie Kowal było okazją nie tylko do zabawy, ale przede 
wszystkim do docenienia  rolników, z których owoców pracy wszyscy codziennie korzystamy. Uczest-
nicy imprezy, którzy tłumnie zjeżdzali do Grabkowa również z sąsiednich miejscowości mieli okazję 
nie tylko spędzić czas w piknikowej atmosferze, ale również spróbować potraw i produktów mlecz-
nych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez miejscowe gospodynie.  Co 
oczywiste na tym pikniku królowały potrawy, do których produkcji użyto mleka. Piknik był równiez 
okazją dla wystawców do zaprezentowania swojej oferty. 

Smak początku lata to oczywiście smak truskawki i miodu. Wiedzą o tym doskonale wszyscy, jednak 
niektórym czasami brakuje pomysłu na oryginalne ciasta i desery z truskawkami. Inspirację można 
było znaleźć na kolejnym chodeckim święcie truskawki i miodu, podczas którego można było nie tylko 
oglądać, ale i degustować przepyszne słodkie smakołyki przygotowane przez miejscowe gospodynie. 

Megalityczne przesilenie w Lubrańcu

Święto mleka w Grabkowie

Chodecz. Miód i truskawki na plan pierwszy

Izbica Kujawska. To wszystko dla najmłodszych

Choć festyn dla dzieci organizowany wIzbicy Kujawskiej ze względu na złą pogodę przeniesiono 
do  do hali sportowej przy izbickim Gimnazjum, dzieci nie mogły narzekać na nudę. Nie brakowało 
chętnych do uczestnictwa w niezliczonej ilości konkursów i zabaw prowadzonych przez animatorów. 
Zwycięzcy obdarowywani byli rozmaitymi nagrodami rzeczowymi. Do woli można było objadać się 
słodyczami i nie zabrakło chętnych do kolorowego makijażu.                                                                ( LJOT)

Co tydzień najnowsze wiadomości z gmin powiatu włocławskiego w magazynie 
Tydzień w Powiecie w Telewizji Kujawy w kazdy czwartek o godz. 20.30 

oraz na zywo i w archiwum na stronie www. kujawy.info

KUP REKLAMĘ W DODATKU TEMATYCZNYM  

PULSU REGIONU

EMISJA W TV KUJAWY
GRATIS!

MEDIALNE CENTRUM KUJAW
DZWOŃ: 54 231 17 77

Trzech uzdolnionych, mających szczególne osiągnięcia mieszkańców naszego miasta oraz 
powiat włocławski, jako samorząd efektywnie wykorzystujący środki unijne odebrało wy-
różnienia z rąk marszałka województwa.
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 W uroczystości wzięli udział 
liczni goście. To przede wszyst-
kim wójt gminy Lubanie Larysa 
Krzyżańska i przewodnicząca 
Rady Gminy w Lubaniu Barbara 
Rolirad wraz z radnymi, ks.kan. 
Marian Jaros - proboszcz para-
fii pw. Św. Mikołaja Biskupa , 
wicewojewoda kujawsko-po-
morski Józef Ramlau, członek 
zarządu województwa Sławo-
mir Kopyść, senator Józef Ły-
czak, poseł Tomasz Lenz, wi-
cestarosta włocławski Marek 
Jaskulski, radny Rady Powiatu 
Powiatu Włocławskiego Ma-
riusz Bladoszewski, sołtysi, a 
także liczne osoby wspierające 
gminę. Był projektant przed-
szkola z Biura Projektowania i 
Realizacji Architektury WAW 
z Włocławka Włodzimierz Ka-
niewski, wykonawcy budynku: 
Tomasz Polak - prezes Zarządu 
Przembud Sp. z o.o. oraz wice-
prezes Jacek Polak, inspektor 

nadzoru budowlanego  Tarek 
Drak Sbahi oraz Teresa Mieciel-
ska, od której gmina zakupiła 
teren pod budowę przedszkola.   

 W uroczystości  uczestniczy-
ły też dzieci z Lubania, bo to z 
myślą o nich realizowana jest ta 
inwestycja oraz ich rodzice. 

Po uroczystej mszy św. w ko-
ściele pw. Św. Mikołaja Bisku-
pa uczestnicy  przemaszerowali 
na plac budowy przedszkola. 
Wójt Larysa Krzyżańska wy-
głosiła okolicznościowe prze-
mówienie oraz odczytała akt 
erekcyjny. Kamień węgielny 
został poświęcony, a następnie 
złożony w specjalnej tubie wraz 
z przemówieniem pani wójt i 
zdjęciem dzieci z miejscowej 
szkoły, listem od przedszkola-
ków i kilkoma monetami, będą-
cymi obecnie w obiegu. Dzieci 
wypuściły kolorowe balony do 
nieba...

(sab)

To był wielki dzień dla mieszkańców gminy Lubanie. 
4 czerwca uroczyście poświęcono i wmurowano ka-
mień węgielny wraz z aktem erekcyjnym pod budowę 
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II.

Lubanie. Kolorowe balony 
poszybowały do nieba

Punktem kulminacyjnym XXII 
Dni Lubrańca była impreza ple-
nerowa na stadionie miejskim. 
Imprezę otworzył gospodarz 
miasta i gminy, burmistrz  Lu-
brańca Stanisław Budzyński. 

Na scenie brylowali młodzi ar-
tyści z terenu gminy oraz zespół 
folklorystyczny „Echo Lubrań-
ca”. Po nich wystąpił zespół To-
mas wraz z formacją taneczną. 
Kolejną gwiazdą był Don Vasyl 
Junior i Cygańskie Gwiazdy, 
którzy zaprezentowali całą listę 
znanych i lubianych przebojów 
muzyki romskiej i biesiadnej.

 Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Loverboy, prezentujący 
największe hity. Artyści chętnie 
rozdawali swoje płyty i gadże-

ty. Podczas imprezy rozgrywane 
były różnego rodzaju gry i kon-
kursy z nagrodami. Największą 
popularnością cieszył się kon-
kurs „Złap górala”, w którym do 
wygrania był rower górski. Do 
dyspozycji najmłodszych były 
liczne atrakcje wesołego mia-
steczka. Olbrzymią radość dzie-
ciom sprawiła również kąpiel w 
pianie, którą specjalnie dla nich 
zrobili druhowie strażacy z OSP 
w Lubrańcu. Do późnej nocy ba-
wiono się przy muzyce zespołu 
Wodnik. Do zobaczenia w Lu-
brańcu za rok!

(sab)

Liczni sponsorzy, konkursy, nagrody, tradycyjny korowód i gwiazdy. Tegorocz-
ne, XXII Dni Lubrańca już za nami!

Lubraniec potrafi się bawić!

Trwają prace związane z prze-
budową drogi gminnej w miej-
scowości Kamienna. Zadanie re-
alizuje Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Kutna, które za 
kwotę 278 tys. przebuduje do 15 
lipca br. 758 m. drogi gminnej. 
Zadanie jest kontynuacją wcze-
śniej wykonanego ciągu, zamyka 
odcinek na całej długości łącząc 
się z układem dróg sąsiedniego 
powiatu – kutnowskiego. Droga 
jest przebudowywana w porozu-
mieniu z gminą Nowe Ostrowy 
oraz powiatem kutnowskim, któ-
re planują wykonać w tym roku 
modernizację dróg. Nowy  układ 
komunikacyjny na terenie gmi-

ny Nowe Ostrowy stworzy tym 
samym dogodne jej  połączenie 
z gminą Lubień Kujawski. In-
westycja jest w 50  procentach 
współfinansowana ze środków 
zewnętrznych, przeznaczonych 
na  budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego w 2017 
roku.

 To kolejna  inwestycja dro-
gowa w  Kamiennej. Jak przy-
pomina burmistrz, Marek Wiliń-
ski,  w ub. roku wykonano 900 
metrowy odcinek drogi gminnej 
do peronów PKP. 

(sab)

Trwa inwestycyjny boom na terenie gminy Lubień Ku-
jawski. Jedną z inwestycji jest droga w Kamiennej.

Lubień Kuj. przebudowuje drogi

   Młodzi mieszkańcy gmi-
ny Baruchowo, pracujący pod 
kierunkiem Julii Skowrońskiej, 
zaprezentowali się na scenie za-
bytkowej Muszli Koncertowej 
wśród wielu zespołów folklory-
stycznych, obrzędowych, kapel 
ludowych, gawędziarzy.Wielo-
pokoleniowy ZPT „Swojacy” z 
Baruchowa wystąpił w Ciecho-
cinku w niedzielne popołudnie. 
Zaprezentowały się wszystkie 
trzy grupy wiekowe, wchodzą-

ce w skład „Swojaków”. 
    Zespół nie spoczywa na 

laurach, planując dalsze wy-
stępy. Jeszcze w czerwcu gru-
pa dziecięca  i młodzieżowa 
wystąpią podczas ceremonii 
otwarcia Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Strażac-
kiej, gdzie przedstawią obrzęd 
„Nocy Świętojańskiej na Ku-
jawach”.  Grupa Młodzieżowa 
będzie brała udział w głównym 
konkursie piosenki. Warto przy-

pomnieć, że przed dwoma laty 
zostali laureatami tego konkur-
su, wyśpiewując dla Baruchowa 
jeden z czterech pucharów pre-
zesa Zarządu Głównego OSP 
dh. Waldemara Pawlaka.

Na specjalną prośbę Muzeum 
Etnograficznego we Włocławku 
przygotowywany jest obrzęd o 
żniwach „Frycowe”, który zo-
stanie zaprezentowany w sierp-
niu w skansenie w Kłóbce.

(sab)

  II miejsce przy ogromnej konkurencji to prawdziwy sukces! Z takim  wyróż-
nieniem Grupa Dziecięca i Młodzieżowa „Swojacy” wróciła z 46 edycji Spotkań 
z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku.

Kolejny sukces „Swojaków” z Baruchowa
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Droga do zwycięstwa nie była łatwa, 
najpierw eliminacje regionalne, później 
kolejne etapy na szczeblu krajowym, aż 
wreszcie kilka trudnych spotkań na tur-
nieju finałowym. Decydujący o złocie 
mecz TKM rozgrywał z Ochotą War-
szawa. Włocławianie gonili wynik, od-
rabiali straty, wytrzymali próbę nerwów 
i pokonali faworytów ze stolicy 49:43. 
Na zawodników po turnieju pod Halą 

Mistrzów czekała grupa kibiców oraz 
rodziców, którzy dopingowali młodych 
graczy. -Wrażenia są niewiarygodne, 
udało nam się zrobić coś niesamowitego, 
nie było łatwo, wszystkie mecze były na 
styku, a w finale pokazaliśmy charakter 
– mówi Krystian Kurlapski, trener TKM 
Włocławek. Szkoleniowiec naszych zło-
tych medalistów podkreślał też, że dru-
żyna wygrała przede wszystkim znako-

mitą grą w defensywie, zespołowością i 
nieustępliwością. Ekipa TKM na finale 
zagrała w składzie: Jakub Andrzejewski, 
Oliwier Bednarek, Maciej Wojciechow-
ski, Maciej Włudarski, Igor Bladoszew-
ski, Damian Błędowski, Wiktor Łukasik, 
Krystian Szortyka, Michał Szabelski, 
Marcel Parowiński, Dawid Bykowski, 
Adam Janowski.

Mateusz Piernikowski

Młodzi koszykarze z Włocławka sprawili dużą niespodziankę i wywalczyli złoty medal 
na turnieju finałowym, rozgrywanym w Opalenicy.

Młodzicy TKM Włocławek 
mistrzami Polski do lat 14

Amatorzy tej formy wypoczynku 
tradycyjnie spotkali się   na terenach 
przy Zespole Szkół w Smólniku, by 
rodzinnie i na sportowo powitać nad-
chodzące lato i wakacje. Rozdano 125 
specjalnie na tą okazję przygotowanych 
medali, zanotowalno 170 osobostartów, 
w biegu przedszkolaka wzięło udział 
60 małych sportowców, podobnie w 
mającym już długą, 16-stoletnią trady-
cję, Biegu Świętojańskim wystartowało 
60 zawodników. Podczas SPLLUWY 
można było też wziąć udział w marszu 
Nordic Walking, jeździć na rolkach, 
grać w siatkówkę i badmintona. Wielu 

emocji przysporzyła też ostatnia konku-
rencja, czyli pchnięcie kulą, w której w 
trzech kategoriach wystartowało dwu-
dziestu zawodników. Wielkim zaintere-
sowaniem cieszył się także wśród młod-
szych i starszych uczestników imprezy 
marszobieg „Bezspinki”. Do aktyw-
nie wypoczywających mieszkańców 
Smólnika i okolic dołączyli w tym roku 
bardzo liczne mieszkańcy Włocławka, 
Torunia, Brześcia Kujawskiego, Ko-
wala, Warszawy, a nawet Elbląga. Oto 
nazwiska najlepszych zawodników w 
poszczególnych dyscyplinach. 

Andrzej Kłódkowski

Przy akompaniamencie zamówionej, pięknej pogody 
wystrzeliła IV już SPLLUWA czyli Sportowe Powitanie 
Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie.

Gmina Włocławek
Splluwa już po raz czwarty


