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Mieszkańcy znów protestują  
- chodzi o nową drogę

Inwestycje drogowe na osiedlu Michelin- te obec-
nie realizowane i te planowane budzą ogromne 
emocje. Mieszkańcy protestują, opozycja ich 
wspiera, a ratusz uspokaja...

The Voice of Poland  
- to była przygoda!
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Przez długi czas podchodziłem niechętnie 
do tego typu inicjatyw, mówiłem: Nie, nie 
warto. I w pewnym momencie stwierdzi-
łem, pójdę, zobaczę. I w taki sposób dosze-
dłem do ćwierćfinału (śmiech)… - mówi 
Łukasz Bąkowski

Rok szkolny zaczyna się 4 września, jednak 
niektórzy uczniowie we Włocławku przyszli do 
szkoły już w sierpniu, i to bynajmniej nie z powo-
du poprawek. Kto taki? Młodzież z LZK. 

Według obietnic władz województwa wło-
cławski szpital w ciągu najbliższych kilku 
lat zmieni się w placówkę na miarę XXI 
wieku. Będą nowe pawilony, remonty od-
działów i nowy zakład opiekuńczo-leczni-
czy w dawnym hotelu pracowniczym.

- To jest tylko funkcja, od począt-
ku mówiłem, że nie należy się z nią 
utożsamiać zbyt mocno, oczywiście 
ja robiłem swoje, a brak uzasadnienia 
merytorycznego dowodzi, że nie było 
zastrzeżeń do mojej pracy - zapewniał 
tuż po głosowaniu nad jego odwoła-
niem Krzysztof Kukucki. - Nadal będę 
pracował na rzecz mieszkańców mia-
sta. Odwołany przewodniczący decy-
zję podjętą większością głosów 13:11 
określił mianem walki radnych „we 
własnym sosie”. 

Po głosowaniu pojawiły się pytania 
o przyszłość porozumienia zawartego 
miedzy prezydentem Markiem Wojt-
kowskim, radnymi PO i radnymi SLD, 
którzy jak się okazało nie byli jedno-
myślni podczas głosowania nad odwo-

łaniem przewodniczącego. Prezydent 
Marek Wojtkowski nie krył zaskocze-
nia. - Wydawało się, że wiekszość jest 
stabilna, okazało się, że tak nie jest, ja 
ze swojej strony deklaruję, że w ukła-
dzie porozumienia koalicyjnego nic się 
nie zmienia- zapewnia prezydent.

 Jakie  będą dalsze losy koalicji SLD 
i PO? Czas pokaże, wiele się wyjaśni 
po ogłoszeniu kandydatury na nowego 
przewodniczącego. - Będziemy nadal 
pracować, będziemy współpracować z 
nową większością, bo pewnie za chwię 
powstanie nowy klub radnych jako na-
stępstwo tego co się dzisiaj wydarzyło. 
My zajmujemy się przede wszystkim 
merytoryką-przekonuje Marek Wojt-
kowski. 

Wniosek o odwołanie przewodni-

czącego złożył były przewodniczący 
Jarosław Chmielewski z PiS, którego 
Krzysztof Kukucki przed kilkoma 
miesiącami zastąpił na stanowisku. 
Tuż po ogłoszeniu wyników głosowa-
nia szef klubu z PiS nie krył zadowo-
lenia z obrotu sprawy. - Widać, że są 
radni, którzy nie patrzą na legitymację 
partyjną, tylko podchodzą meryto-
rycznie do kwestii sprawowania swo-
jego mandatu i myślę, że odpowiedzią 
jest właśnie ten wynik głosowania- 
twierdzi Jarosław Chmielewski. 

Kto zatem zastąpi Krzysztofa Ku-
kuckiego? Na giełdzie pojawiają się 
nazwiska ze wszystkich trzech klu-
bów. Bardzo prawdopodobne jest, że 
od tego wyboru będą zależały dalsze 
losy koalicji SLD i PO. Czy nowy 

przewodniczący zapewni stabilizację 
na włocławskiej scenie politycznej aż 
do kolejnych wyborów, czy jego wy-
bór pociągnie kolejne zmiany na sta-
nowiskach w ratuszu? Tego na razie 
nie wiadomo.

 Pewne jest natomiast, że w tej ka-
dencji samorządu zmian było już bar-
dzo dużo. Zarówno w radzie miasta 
jak i w ratuszu, gdzie niedawno pracę 
na stanowisku zastępcy prezydenta 
ds gospodatki komunalnej rozpoczę-
ła trzecia już osoba. A to przecież nie 
jedyna zmiana w najbliższym otocze-
niu prezydenta Wojtkowskiego. Dużo 
wcześniej nastąpiła ona w pionie in-
westycji, którym w tej kadencji kieru-
je druga zastępczyni. 

Do trzech razy sztuka, 
rada znowu szefa szuka...

Krzysztof Kukucki  został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. Kto zajmie jego 
miejsce? Jeszcze nie wiadomo. Pewne jest jednak, że ta kadencja rady przejdzie do historii, bo tylu zmian na 
stanowiskach jej szefów jeszcze nie było.
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Placówka systematycznie rozszerza 
swoją działalność. Przypomnijmy: Zakład 
Aktywności Zawodowej został utworzo-
ny jako samorządowy zakład budżetowy. 
To pierwsza tego typu placówka we Wło-
cławku, która rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych łączy z rehabilitacją 
zawodową. Tym bardziej cieszy, że zaled-
wie po kilku miesiącach funkcjonowania z 
Zakładem Aktywności Zawodowej współ-
pracuje na stałe kilkanaście firm a placów-
ka regularnie rozszerza swoją działalność. 

ZAZ dziś prowadzi cztery rodzaje 
usług: pralnicza, krawiectwo, wynajem 
sali i udostępnianie miejsc parkingowych.  
Głównym trzonem działalności placówki 
przy Łęgskiej jest pralnia, która oferuje: 
pranie wodne, czyszczenie wodne (we-
t-cleaning) oraz udostępnia do samodziel-
nego korzystania pralnię samoobsługową. 

Warto zatrzymać się nad funkcjonującym 
w zakładzie systemie Electrolux Lagoon. 
To - w największym skrócie - ekologiczna 
alternatywa dla czyszczenia chemicznego. 
System zakłada czyszczenie garderoby w 
oparciu o wodę jako naturalnym rozpusz-

czalniku, a wszystkie stosowane środki są 
biodegradowalne. Lagoon jest  nie tylko 
przyjazny dla środowiska, to również sys-
tem bezpieczny, skuteczny i sprawdzony. 
Dzięki współpracy z Electrolux samoob-
sługowa pralnia w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej jest pierwszą w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w pełni wyposażoną 
(design wnętrza i sprzęt) przez tę firmę.

Krawiectwo to przede wszystkim drob-
ne naprawy odzieży. Większość usług dla 
klientów indywidualnych realizowana jest 
w 72 godziny, co w przypadku oczekiwa-
nia na przeróbki krawieckie pozytywnie 
wyróżnia ZAZ na rynku. Do dyspozycji 
mieszkańców i firm pozostaje również sala 
bankietowo-konferencyjna mogąca pomie-
ścić około 80 osób. Posiada ona pełne wypo-
sażenie  multimedialne (rzutnik, projektor, 
flipchart, nagłośnienie, serwis cateringowo 
- bankietowy). W przyszłości Zakład Ak-
tywności Zawodowej chce wyjść z ofertą 
organizacji imprez okolicznościowych. 
Kolejną z usług jest udostępnienie miejsc 
parkingowych na zautomatyzowanym par-
kingu. Obecnie placówka współpracuje w 

tym zakresie z firmą WIKA Polska. 
Warto dodać, że w najbliższym czasie 

Zakład Aktywności Zawodowej zamierza 
rozszerzyć swoją działalność. W niedale-
kiej przyszłości placówka zatrudni kilku-
nastu nowych pracowników. To efekt do-
brej współpracy z sąsiadującą firmą WIKA 
Polska, bowiem w ZAZ składane będą 
elementy do manometrów.

Obecnie w Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej pracują 34 osoby z niepełnospraw-
nością. Zysk z usług zakład przeznacza na 
Zakładowy Fundusz Aktywności, z którego 
mogą być sfinansowane m.in. zakup leków 
oraz sprzętu rehabilitacyjnego, utworzenie 
nowych miejsc pracy. Z cennikiem usług i 
działalnością Zakładu Aktywności Zawo-
dowej można zapoznać się pod adresem: 
http://www.zaz.wloclawek.pl/index.html

Już 15 firm zaufało Zakładowi Aktywności Zawodowej

Do 5 września mieszkańcy Wło-
cławka mogą głosować na propozycje 
zgłoszone w tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego (BO). W puli 
po raz kolejny 3.5 miliona złotych. 
Jest też kilka nowych rozwiązań, które 
warto poznać.

Jednak zanim o zmianach, warto 
przeczytać co do tej pory wydarzyło 
się w Budżecie Obywatelskim Wło-
cławka na 2018 rok. Już w maju tego 
roku, podczas corocznych spotkań 
Prezydenta Marka Wojtkowskiego 
z mieszkańcami, konsultowana była 
formuła tegorocznej edycji BO. Przez 
miesiąc, od 16 maja do 16 czerwca, 
włocławianie mogli zgłaszać swoje 
propozycje. W sumie do ratusza wpły-
nęło ponad 80 pomysłów. 

Propozycje mieszkańców można 
zasadniczo podzielić na trzy katego-
rie: służące poprawie infrastruktury, 
zakładające powstanie nowych miejsc 
rekreacji oraz propozycje imprez o 
charakterze kulturalnym i sportowym. 
Po weryfikacji formalnej i meryto-
rycznej pod głosowanie mieszkańców 
poddanych zostało 46 propozycji z 
podziałem na 7 okręgów. Tegoroczną 
nowością jest zasada, że mieszkaniec 
może zagłosować tylko na jednej kar-
cie do głosowania i oddać tylko jeden 
głos na propozycje z okręgu, w któ-
rym zamieszkuje. Dlatego warto za-
poznać się z listą ulic, które wchodzą 
w skład okręgu, który reprezentujemy. 

Można ją znaleźć pod adresem: http://
www.wloclawek.pl/uploads/files/Bu-
dzet2018/BO2018_wykaz_ulic.pdf.    

A na jakie konkretnie projekty moż-
na oddać głos?

Mieszkańcy Zazamcza mają do 
wyboru następującą listę propozycji: 
1. Park ćwiczeń gimnastycznych i 
siłowych przy Zespole Szkół Integra-
cyjnych nr 1; 2. Kontynuacja budowy 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy Zespole Szkół Elektrycznych; 3. 
Runmagedon (bieg z przeszkodami) 
we Włocławku; 4. Plac apelowy dla 
Szkoły Podstawowej nr 18; 5. Napra-
wa części nawierzchni ulicy Żwiro-
wej; 6. Remont i modernizacja terenu 
przy Przedszkolu Publicznym nr 26; 7. 
Krasnalowy plac zabaw przy Przed-
szkolu Publicznym nr 22; 8. Rozbudo-
wa obecnie istniejącego skateparku; 9. 
Wymiana ogrodzenia i modernizacja 
placu zabaw Przedszkola Publicznego 
nr 14; 10. Wielopokoleniowa prze-
strzeń funkcjonalno-rekreacyjna przy 
ul. Mechaników.

W okręgu Kazimierza Wielkiego 
mieszkańcy mogą wybierać spośród 8 
propozycji: 1. Ścieżka edukacji ekolo-
gicznej przy Leśniczówce Dąbrówce; 
2. Bieg Popiełuszki; 3. Przebudowa i 
modernizacja placu zabaw przy Przed-
szkolu Publicznym nr 9; 4. Plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 2; 5. Bu-
dowa parkingu przy ul. Celulozowej; 
6. Rozbudowa infrastruktury sporto-

wo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną 
oraz naprawa placu pod urządzenia do 
gier stolikowych przy Zespole Szkół 
nr 11; 7. Celulozowy skwer jako miej-
sce odpoczynku i rekreacji dla miesz-
kańców osiedla przy ul. Celulozowej; 
8. Położenie nawierzchni asfaltowej 
na odcinku ul. Leśnej prowadzącej do 
jeziora Rybnica.

Na 7 propozycji mogą głosować 
mieszkańcy Dużego Południa: 1. 
Tropem Wilczym – bieg pamięci 
żołnierzy wyklętych; 2. Kontynuacja 
zagospodarowania terenu pomiędzy 
ulicami Wiejską, Konopnickiej i Zbie-
gniewskiej; 3. Zatoka parkingowa 
przy ul. Kaliskiej 100; 4. Przebudowa 
nawierzchni drogowej oraz wymiana 
starych płyt chodnikowych na kost-
kę przy ul. Fredry wzdłuż numerów 
2/4/6/8/10; 5. Utwardzenie drogi grun-
towej prowadzącej od ul. Kapitulnej do 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
przy Zgłowiączce; 6. Utwardzenie te-
renu pod miejsca postojowe w rejonie 
budynków Krasińskiego 3, Norwida 1 
i Moniuszki 2; 7. Modernizacja obser-
watorium astronomicznego.

Małe Południe to 2 propozycje do 
wyboru: 1. Utwardzenie ul. Pustej na 
odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Pro-
stej; 2. Remont fragmentu ulicy od ul. 
Dziewińskiej w kierunku budynków 
mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9.

Mieszkańcy Michelina mogą gło-
sować na 4 projekty: 1. Dni Papieskie; 

2. Remont boiska na Michelinie; 3. 
Rewitalizacja terenów zalesionych 
przy ul. Kościelnej; 4. Utwardzenie ul. 
Ziołowej.

Duży wybór mają mieszkańcy 
Śródmieścia. Lista propozycji dla 
tego okręgu to 12 zadań: 1. Nowocze-
sne ławeczki solarne z funkcją stoja-
ka dla rowerów, hotspot i ładowarki 
telefonicznej; 2. Mosiężna ławeczka, 
na której siedzi para w strojach kujaw-
skich, która ma otwartą księgę z napi-
sem „Włocławek – stolica Kujaw”; 3. 
Bieg Stulecia; 4. Freshland, czyli im-
preza promująca muzykę klubową; 5. 
Ławeczka Stanisława Zagajewskiego; 
6. Budowa-montaż zewnętrznej windy 
osobowej w budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej; 7. Budowa ogrodzenia 
i parkingu przy Szkole Podstawowej 
nr 14; 8. Wykonanie miejsc postojo-
wych przy osiedlu mieszkaniowym 
Łokietek od strony ul. Okrężnej; 
9. Modernizacja placu zabaw przy 
Przedszkolu Publicznym nr 4; 10. Za-
kup samoobsługowych stacji naprawy 
rowerów; 11. Remont nawierzchni ul. 
Lunewil wraz z budową chodnika; 12. 
Budowa Street Workout Parku.

Na Zawiślu do wyboru są 3 pro-
pozycje: 1. Bieg Cudu nad Wisłą; 2. 
Linowy plac zabaw dla dzieci przy ul. 
Mostowej; 3. Budowa podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych wraz z prze-
budową wejścia głównego do budyn-
ku Zespołu Szkół nr 8.

Tegoroczna edycja Budżetu Oby-
watelskiego wkroczyła w decydującą 
fazę – etap głosowania. To od zaanga-
żowania samych mieszkańców zależy, 
które z propozycji zostaną zrealizo-
wane w 2018 roku w poszczególnych 
okręgach. Głosować można poprzez: 
-  system do głosowania dostępny na 
stronie internetowej wloclawek.budzet
-obywatelski.org - przesłanie wypeł-
nionej karty do głosowania na adres: 
Urząd Miasta Włocławek, Zielony 
Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, z 
dopiskiem: Budżet Obywatelski mia-
sta Włocławek na rok 2018, - wrzu-
cenie karty do głosowania do urn 
wystawionych w budynkach Urzędu 
Miasta Włocławek przy Zielonym 
Rynku, przy ul. Kościuszki, przy ul. 
3 Maja lub kawiarni obywatelskiej 
„Śródmieście Cafe” przy ul 3 Maja 9. 
Karta do głosowania, stanowiąca za-
łącznik nr 3 do Regulaminu dostępna 
jest na stronie internetowej wloclawek.
budzet-obywatelski.org oraz www.
wloclawek.pl lub w formie papierowej 
w wymienionych wyżej lokalizacjach. 
Kolejną nowością jest właśnie moż-
liwość głosowania w „Śródmieście 
Cafe”. To o tyle ciekawe rozwiązanie, 
że kawiarenka obywatelska przy ul. 3 
Maja czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11.00 – 18.00, a w 
sobotę 11.00 – 16.00. Zachęcamy do 
głosowania!

Inwestycje czy wydarzenia? 
Wybierają sami włocławianie
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BIESIADNY

Włocławek 
ul. Kaliska 65/67 
tel. 54 234 68 93
www.wloclawek.spolem.org.pl

Organizacja imprez okolicznościowych: 3 sale: 30, 40 i 60 osób

Domowa kuchnia- codziennie wybranedanie obiadowe w promocyjnej cenie Dania i wyroby garmażeryjne na wynos 

Szpital wojewódzki we Włocławku 
zyska nowe pawilony, w których mie-
ścić się będą oddziały wyposażone w 
nowoczesny sprzęt. Równie ważną, 
długooczekiwaną  inwestycją będzie 
przekształcenie tzw. hotelu pracowni-
czego przy ul.  Wienieckiej w Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy. O konieczno-
ści realizacji tej inwestycji mówiono 
od dawna, bo we Włocławku nie ma 
tego typu placówki, a niestety, nie bra-
kuje pacjentów, którzy po dłuższym 
leczeniu wymagają przeniesienia do 
takiego oddziału. - Budynek, w któ-
rym się znajduje hotel pracowniczy  
jest w tragicznym stanie technicznym 

- mówi Marek Bruzdowicz, dyrektor 
szpitala. 

Dyrekcja musi również rozwiązać 
problem mieszkań, do ktorych zosta-
ną przeniesieni obecni lokatorzy hote-
lu. Jak zapewnia Marek Bruzdowicz 
rozmowy w tej sprawie juz prowadzo-
no z prezydentem miasta. 

Władze lecznicy planują w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczymuloko-
wać okolo 40-50 łóżek dla pacjentów. 
Rozstrzygnięcie konkursu na moder-
nizację tego obiektu ma zakończyć się 
pod koniec roku, a prace budowlane 
mają ruszyć wiosną 2018 roku. 

Mateusz Piernikowski

Według obietnic władz województwa włocławski szpital w ciągu 
najbliższych kilku lat zmieni się w placówkę na miarę XXI wieku. 
Będą nowe pawilony, remonty oddziałów i nowy zakład opiekuń-
czo-leczniczy w dawnym hotelu pracowniczym.

Hotel pracowniczy 
zniknie z terenu szpitala

Dla włocławskiej oświaty, a zwłasz-
cza dla dwóch wiodących liceów - imie-
nia Ziemi Kujawskiej i im. Marii Ko-
nopnickiej, ten rok będzie szczególny 
również pod innymi względami. LZK 
po rocznej przerwie wraca do wyre-
montowanego gmachu przy ulicy Mic-
kiewicza. LMK świętować będzie 100-
lecie istnienia placówki. Dla uczniów i 
nauczycieli obu szkół to ważne chwile, 
których nie są w stanie przyćmić nawet 
pytania, zadawane coraz częściej: Co 
dalej? 

Nauczyciel bez pracy

- Choć niemal już słychać pierwszy 
dzwonek, nadal jesteśmy w trakcie or-
ganizacji roku szkolnego - mówi Barba-
ra Moraczewska, zastępca prezydenta 
Włocławka. - Trwają ostatnie ruchy ka-
drowe. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i 
pracownicy Wydziału Edukacji dokła-
dają wszelkich starań, aby nie doszło 
do zwolnień nauczycieli, choć trzeba się 
liczyć ze zmniejszeniem liczby godzin.

Mniej optymizmu wykazuje Krzysz-
tof Buszka, prezes włocławskiego 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Choć podkreśla dobrą 
współpracę z ratuszem obawia się, że 

już w tym roku we Włocławku pracę 
straci kilkudziesięciu nauczycieli, zaś 
docelowo, po wygaszeniu gimnazjów, 
nawet 150...

Technika górą, „ogólniaki” 
w odwrocie

Nadal nie jest też znana ostatecz-
na liczba uczniów, którzy 4 września 
rozpoczynają naukę we włocławskich 
szkołach. - Mówimy o szacunkowych 
danych, bowiem wciąż ktoś coś zmie-
nia, ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża - 
mówi Barbara Moraczewska. 

Z danych na dziś wynika, że w miej-
skich szkołach rozpocznie naukę  13 
354 uczniów. Najwięcej, bo aż 6426 
w szkołach podstawowych. W liceach 
uczyć się będzie 1800 dziewcząt i chłop-
ców, zaś ponad 2800 w technikach. 545 
uczniów pójdzie do szkół branżowych 
I stopnia, zastępujących zasadnicze 
szkoły zawodowe. - To korzystny trend, 
świadczący o tym, że młodzi ludzie bar-
dziej niż przed laty są zainteresowani 
zdobyciem konkretnego zawodu - pod-
kreśla Barbara Moraczewska. 

O zmianach świadczy również fakt, 
że są jeszcze pojedyncze wolne miejsca 
w renomowanych liceach ogólnokształ-

cących, do których kiedyś niełatwo było 
się dostać...

Rezerwa nie dla nas?

Na ostatniej sesji Rady Miasta radny 
Jarosław Chmielewski zarzucił wła-
dzom Włocławka, że nie skorzystały 
z rezerwy oświatowej. - Jest ona prze-
znaczona dla gimnazjów, które zostały 
przekształcone w szkoły podstawowe 
- tłumaczy dr Moraczewska. - U nas 
nie było takiej sytuacji. Zamierzamy 
natomiast skorzystać z ministerialnych 
pieniędzy we wrześniu i październiku, 
między innymi na uruchomienie w Ze-
spole Szkół Samochodowych nowego 
kierunku, jakim jest mechanik-kierow-
ca. Z tych pieniędzy chcemy również 
pokryć odprawy dla nauczycieli.

Jak założenia reformy sprawdzą się w 
praktyce, pokaże czas. Póki co wszyscy 
- od miejskich urzędników po nauczy-
cieli, uczniów i ich rodziców przygoto-
wują się do rozpoczęcia kolejnego roku 
szkolnego. Inauguracja odbędzie się w 
ponad 100-letnim, świeżo wyremon-
towanym gmachu Liceum Ziemi Ku-
jawskiej, szkoły o niezwykle bogatych 
tradycjach.

(sab)

Nowy rok szkolny pełen obaw 

Ekspresem
Miliony na Modernizację

W ramach unijnego projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracji Wło-
cławek etap III MPWIK rozpoczyna kolejne prace naprawcze. Zakres zadania bę-
dzie obejmował modernizację i wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami 
na ul. Papieżka, Wojska Polskiego i Weselnej. Zakończenie inwestycji jest plano-
wane na wrzesień 2018 roku. Całkowity koszy wyniesie ponad milion złotych. 

 Gimbusy coraz bezpieczniejsze 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w ostatnim tygodniu wakacji 

przeprowadzał akcję GIMBUS, której celem jest przeprowadzanie kontroli stanu 
technicznego autobusów przewożących dzieci do szkoły. W naszym mieście skon-
trolowano 14 autobusów i poza drobnymi zastrzeżeniami, nie było konieczności 
zabierania dowodów rejestracyjnych, taka sytuacja zdarzyła się natomiast w Lipnie, 
gdzie 2 na 5 kontrolowanych autobusów miały wadliwy układ hamulcowy.  

 Wszyscy W centruM już za rok 
Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych funkcjonuje od stycznia 

tego roku. Głównym celem jego powstania było ujednolicenie księgowości w 
szkołach. Choć działa już pół roku to jeszcze nie wszystkie placówki rozliczają 
się w Centrum. Do momentu przenosin na ul. Wojska Polskiego Centrum Usług 
Wspólnych będzie działać przy ul. Ptasiej, docelowo Centrum Usług Wspólnych 
Placówek Oświatowych obejmie wszystkie szkoły z miasta do końca 2018 roku.

Już w poniedziałek rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Wyjątkowy. Równocześnie wchodzi bo-
wiem w życie reforma oświaty, miejsce gimnazjów zajmują oddziały gimnazjalne, jedni nauczy-
ciele w ogólne tracą pracę, inni - „tylko” godziny. 
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W papciach do liceum Polityka wkracza 
na nasze ulice

Młodzież z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ziemi Kujawskiej licznie i 
chętnie wspomagała nauczycieli, oraz 
pracowników szkoły przenoszących 
cały edukacyjny ekwipunek z tym-
czasowego budynku przy ul. Leśnej 
do długo wyczekiwanego gmachu na 
ul. Mickiewicza 6, który właśnie zo-
stał wyremontowany. Przeprowadzka 
trwała kilkanaście dni, rzeczy było 
sporo, a szkołę wsparły miejskie spół-
ki. Potrzebną pomoc w transporcie 
zapewniły Przedsiębiorstwo Saniko, 
MPEC i MPWiK, jednak sporo kilo-
metrów wykręcili uczniowie wraz z... 
rodzicami. 

-Zawsze wychodziliśmy z  zało-
żenia, że szkoła to jest drugi dom na-
szych dzieci, druga rodzina, a w rodzi-
nie trzeba sobie pomagać - mówi Ewa 
Dopieralska, mama jednej z uczennic. 

-To jest też dobry czas na integrację, 
z uczniami, których poznajemy przy 
zupełnie innych sytuacjach życiowych 
i tak w praktyce pokazujemy, że two-
rzymy razem taką wspólnotę, rodzinę 
- dodaje Marcin Kaźmirski, nauczyciel 
języka polskiego. 

W nowym budynku nie ma już 

śladów po skrzypiących schodach, 
poczerniałych cegłach, czy odpadają-
cym tynku. Nowe parkiety to jednak 
wyzwanie dla uczniów, szczególnie 
tych, którzy wybierają się do pierwszej 
klasy. Spotkają się bowiem z obowiąz-
kiem noszenia... papci. Nie chodzi tu 
jednak o kolejne nawiązanie do do-
mowej atmosfery. Dyrektor placówki, 

Irena Podłucka, która z zadowoleniem 
i dumą obserwowałą poczynania pod-
piecznych, odpowiada, że chodzi o to, 
by należycie zadbać o kondycję nowej 
podłogi.  

Generalny remont LZK trwał rok, 
koszt remontu to ok. 6,5 mln złotych. 
Prace zrealizowała firma Molewski. 

Filip Rogiewicz

Zgodnie z obowiązującą usta-
wą o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju 
totalitarnego z polskich miej-
scowości  muszą zniknąć nazwy 
ulic czy obiektów kojarzone z 
tymi ideologiami. 20 stycznia 
1945 roku do Włocławka wkro-
czyła Armia Czerwona. Po-
wszechnie uznaje się więc, że 
jest to dzień  zakończenia dzia-
łań wojennych we Włocławku. 
- W przypadku daty 20-stycznia 
nie widzę żadnego związku  z 
dekomunizacją, dla mieszkań-
ców Włocławka to po prostu 
radosny dzień, kiedy zakończy-
ła się II wojna światowa. Nie 
widzę potrzeby, żeby nazwę tej 
ulicy zmieniać. Nazewnictwo 
placów i ulic jest kompetencją 
samorządów i myślę, że tutaj 
wojewoda nie powinien wkra-
czać – przekonywał  Krzysztof 
Kukucki, lider SLD we Wło-
cławku. 

Historyk dr Tomasz Dziki 
podkreślił, że nazwę tej ulic 

nadano już po transformacji 
ustrojowej. - Nie ma w tym 
przypadku  mowy o decyzjach 
z okresu PRL i z tych powodów 
nazwa tej ulicy nie podlega tej 
ustawie – wyjaśniał dr Tomasz 
Dziki, kierownik włocławskie-
go oddziału Archiwum Pań-
stwowego w Toruniu. 

Jednak na ostatniej sesji  Rady 
Miasta zdecydowano o wykre-
śleniu nazwy ulicy 20 Stycz-
nia odrzucając równocześnie  
propozycję prezydenta Marka 
Wojtkowskiego o nadaniu na-
zwy 20 stycznia 1945 roku. W 
tej chwili ta niewielka ulica w 
pobliżu Placu Wolności pozo-
staje więc bezimienna, a samo-
rząd ma trzy miesiące na nada-
nie nowej nazwy. Obecnie nad 
tą sprawą pracuje już zespół ds. 
nazewnictwa placów i ulic. Czy 
propozycja zostanie zaakcepto-
wana przez wojewodę przeko-
namy się już wkrótce. 

Mateusz Piernikowski

Rok szkolny zaczyna się 4 września, jednak niektórzy uczniowie we Włocławku 
przyszli do szkoły już w sierpniu, i to bynajmniej nie z powodu poprawek. Kto 
taki? Młodzież z LZK. 

Z Włocławka znika nazwa ulicy 20 Stycznia. Tak zdecy-
dowali radni. Choć nie wszyscy byli do  tego przekonani.



„ Strażacy i strażnicy miejscy inter-
weniowali dziś przy ul. Daszyńkiego. Z 
komina jednego z budynków wydobywał 
się ciemny i gęsty dym. Jak poinformowa-
li nas świadkowie zdarzenia, mieszkaniec 
jednej z kamienic powiadomił odpowied-
nie służby, że z komina sąsiadującego bu-
dynku wydobywa się ciemny i gęsty dym. 
Na miejsce wysłano trzy zastępy straży 
pożarnej oraz straż miejską. Właściciel 
jednego z mieszkań prawdopodobnie pa-
lił w piecu odpadami...” ( z artykułu „Palił 
śmieci w przydomowym piecu” na www.
zinfo.pl)

Takie sytuacje powtarzają się praktycz-
nie w każdej miejscowości w całym kraju. 
Problem narasta, bowiem zwiększająca 
się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz 
postęp techniczny sprawiają, że powstają 
coraz większe ilości odpadów, co staje się 
poważnym problemem dla gospodarki i 
środowiska. 

„Oszczędności” czy zdrowie?

Mimo wielu akcji , nagłaśniających 
problem, nadal wiele osób postrzega spa-
lanie śmieci w domowych piecach jako 
tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą me-
todę pozbywania się odpadów. Oszczęd-
ność jest, niestety, jedynie pozorna! Może 
się bowiem okazać, że „zaoszczędzone” 
pieniądze trzeba będzie wkrótce przezna-
czyć na kosztowne leczenie.

Palenie w piecach byle czym, zwłasz-
cza pozbywanie się w ten sposób two-
rzyw sztucznych, choćby butelek po na-
pojach, jest poważnym błędem – ostrzega 
Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Włocławku.

 - W ten sposób doprowadzamy bo-
wiem do nieprawidłowej temperatury 
spalania w naszych piecach, co ma groźne 
następstwa. Dochodzi bowiem do bardzo 

wysokiej temperatury, przez co mogą zo-
stać uszkodzone komina dymowe. A kon-
sekwencje dla mieszkańców mogą być 
bardzo poważne, o kosztach finansowych 
nie wspominając... 

Pamiętajmy też, że dym wydobywa-
jący się z takiego komina jest bardzo 
toksyczny, zawiera liczne substancje ra-
kotwórcze. Paląc w domowych piecach 
śmieciami trujemy więc i siebie i swoich 
bliskich i sąsiadów.

 Cisi zabójcy

Najgorsze skutki  przynosi spalanie 
tworzyw sztucznych, impregnowanego 
i lakierowanego,  drewna, torebek folio-
wych, gumy, starych szmat i butów oraz 
zużytych pampersów. Gdy palimy nimi 
w piecach w emitowanych spalinach 
powstają zanieczyszczenia, zawierające 
bardzo groźne związki chemiczne zwa-

ne dioksynami. To związki chemiczne 
dostające się do środowiska naturalnego 
wskutek działalności produkcyjnej, pro-
wadzonej przez ludzi lub razem z odpada-
mi, w tym gazami powstającymi podczas 
spalania. Zawierają suchy pył, węgiel,, 
tlenek węgla,  tlenki azotu, dwutlenek 
siarki oraz liczne metale ciężkie. Ich dzia-
łanie na nasz organizm można określić 
jako podstępne.  Najsilniejszy szkodliwy 
wpływ dioksyn odbija się na kwestiach 
związanych z płodnością, zarówno ludzi, 
jak i zwierząt. 

Trucizna z własnego ogródka

 Jak alarmują specjaliści związki, po-
wstające podczas spalania plastiku w 
piecach centralnego ogrzewania, opadają 
na pola oraz wszelkiego rodzaju akweny, 
przedostają się również do sieci wodnej. 
Są więc obecne w glebie przydomowych 
ogródków, gdzie uprawiamy „zdrowe” 
warzywa, chwaląc się nimi przed rodziną 
i znajomymi. Stopniowo kumulując się 
w glebie, powodując zanieczyszczenie 
roślin metalami ciężkimi... Do czego to 
prowadzi? Nietrudno zgadnąć! 

Grafika: Dawid Struciński
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Interwencji nie brakuje, choć w statystykach trudno znaleźć „palenie śmieci” jako przyczynę wyjazdów wozów strażackich do akcji. - Takie dzia-
łania skutkują nawet uszkodzeniem kominów - twierdzi Mariusz Bladoszewski, rzecznik włocławskiej straży pożarnej.

Śmieci, piece i... straż pożarna

artykuł współfinansowany przez

Poprawę widać w liczbie kursów oraz 
wykonanych tzw. wozokilometrów. Liczba 
kursów zwiększyła się o ponad 3 tysiące. 
Najważniejszą statystyką jest liczba pasa-
żerów, którzy skorzystali z usług MPK. W 
pierwszych sześciu miesiącach tego roku 
autobusy spółki przewiozły 5 milionów 250 
tysięcy osób. Jest to wzrost o 11 procent w 
porównaniu do pierwszego półrocza 2016 
roku. Zmiany pozytywnie oceniają sami pa-
sażerowie, co najlepiej widać na przykładzie 
większej liczby sprzedawanych biletów mie-
sięcznych. -  Tych biletów sprzedaliśmy o 
trzydzieści sześć procent więcej niż w pierw-
szym półroczu poprzedniego roku. Łącznie 
pasażerowie kupili 15, 5 tysiąca sztuk biletów 
miesięcznych. Wynika to z tego, że te bile-
ty znacznie potaniały i za 75 złotych można 

kupić bilet na wszystkie linie- mówi Damian 
Chełminiak z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. 

MPK planuje też wprowadzić kolejne udo-
godnienia dla pasażerów. W ramach tzw. In-
teligentnego Systemu Transportowego zosta-
nie zamontowanych na przystankach ponad 
20 tablic multimedialnych wyświetlających 
przyjazdy autobusów. Mają one stanąć na 
tych przystankach, z których korzysta naj-
więcej osób. MPK zapewnia, że pojawią się 
one na każdym osiedlu. Przetarg na to zada-
nie, według planów, ma rozstrzygnąć się już 
w październiku. Oprócz tego spółka chce też 
kupić biletomaty, które pojawią się na przy-
stankach i stopniowo wprowadzać takie urzą-
dzenia we wszystkich autobusach.

 Mateusz Piernikowski

Zmiany w ujednoliceniu biletów i wprowadzenie nowego rozkładu 
jazdy przynoszą efekt. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
pochwaliło się, że pierwsze półrocze 2017 roku wypadło lepiej dla 
spółki niż to z ubieglego roku. 

Miejskiemu przewoźnikowi 
przybywa pasażerów
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- Co to jest MBM?

Krzysztof Kukucki, radny SLD: Miej-
skie Budownictwo Mieszkaniowe jest 
spółką, której właścicielem jest Gmi-
na Miasto Włocławek o bardzo krót-
kim stażu istnienia. Powstała 4 maja 
br. Przedmiotem działalności spółki 
jest realizacja zadań własnych Gminy 
Miasto Włocławek w zakresie budow-
nictwa mieszkaniowego oraz budowa 
obiektów użyteczności publicznej.
- Czy spółka będzie budowała nowe 
mieszkania i dla kogo one będą prze-
znaczone?
Katarzyna Figel-Stolcman, prezes 
MBM Włocławek: Spółka będzie 
budowała mieszkania, w zasadzie już 
jesteśmy na jednym z etapów. Będą to 
mieszkania na wynajem i na wynajem 

z dojściem do własności.
Lokale będą budowane dla mieszkań-
ców Włocławka, którzy nie mają środ-
ków pieniężnych, aby samodzielnie za-
ciągnąć kredyt, ale też nie kwalifikują 

się na lokal socjalny czy komunalny.
- Jakie to będą lokalizacje?
 Krzysztof Kukucki, radny SLD: Jest 
kilka lokalizacji: ulica Stodólna, gdzie 
powstanie 50 lokali w tym jeden usłu-

gowy oraz Celulozowa, gdzie powsta-
nie 250 mieszkań. Kolejną lokalizacją 
jest ul. Tumska, która znajduje się w 
strefie Konserwatora Zabytków i tu 
za Państwa pośrednictwem kieruję do 
mieszkańców prośbę o nadsyłanie sta-
rych zdjęć ulicy Tumskiej. Chcieliby-
śmy, aby ten obszar został zrewitalizo-
wany zarówno w obszarze społecznym 
jak i substancji mieszkaniowej.
- Czy to będą mieszkania na wy-
najem?
Katarzyna Figel-Stolcman, prezes 
MBM Włocławek: Jak wcześniej 
wspomniałam będą to również miesz-
kania na wynajem. Intencją, jest, aby 
połączyć zamierzenia Gminy Miasto 
Włocławek oraz możliwości nowo 
powstałej Spółki MBM. Dzięki współ-
pracy planujemy, że uda się zwolnić 
mieszkania Miasta, a dotychczasowi 
ich lokatorzy odnajdą się w nowych 
lokalach wznoszonych przez MBM. 
Lokale zwolnione zaś trafią do osób 
znajdujących się na listach w Urzędzie 

Miasta.
- Z tego wnioskuję, że projekt ma być 
spójny?
Katarzyna Figel-Stolcman, prezes 
MBM Włocławek: Dokładamy starań, 
aby optymalnie dostosować możliwo-
ści do potrzeb mieszkańców.
- Jakie lokale będą na ulicy Stodólnej?
Katarzyna Figel-Stolcman, prezes 
MBM Włocławek: Na ulicy Stodólnej 
i Celulozowej będą to lokale od ok 36 
m2 do ok 60 m2. Często pada pytanie, 
czy wszystkie lokale będą miały ła-
zienkę. Oczywiście, że wszystkie loka-
le będą wyposażone w łazienkę.

oraz
Krzysztofem Kukuckim,

radnym SLD, szefem struktur miejskich Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

Budujemy mieszkania dla włocławian
Rozmowa z:

Katarzyną Figel -Stolcman,
prezes spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORAZ SERWIS KAS I DRUKAREK FISKALNYCH
•KASY FISKALNE
•DRUKARKI FISKALNE
•WAGI ELEKTRONICZNE
•METKOWNICE
•CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH

•KRAJALNICE, WILKI
•POS-y, OPROGRAMOWANIE
•DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH
•KOLEKTORY DANYCH
•MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Największy wybór 
kas fiskalnych, 

wag elektronicznych 
oraz metkownic.

Na miejscu. Dostępnych 
od ręki. Przyjdź... , zobacz... 

porównaj... , wypróbuj...

www.gregor.com.pl

artykuł sponsorowany
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Jak się zaczęła Twoja przygoda 
z muzyką?
Tak naprawdę pierwsze występy 
były w gimnazjum, zaczęło się 
od konkursów szkolnych,  potem 
to się coraz mocniej rozwijało. 
Pod koniec gimnazjum powstał 
zespół Rdest, ale po czasie się 
rozpadł. Potem zacząłem współ-
pracę z chłopakami z Trans-fuzji, 
graliśmy ze sobą około trzech lat. 
Później się rozjechaliśmy, każdy 
w swoją stronę świata. Wiadomo 
studia, praca. Potem narodził się 
pomysł, żeby spróbować swoich 
sił w telewizji i to też bardzo 
miło wspominam. 

Dlaczego skończyła się przygo-
da z Trans-fuzją? 
Graliśmy już razem te trzy lata, 
każdy się rozwija, każdy szuka 
czegoś nowego, uznaliśmy że to 
dobry moment. Doszły do tego 
odległości między nami: Wro-
cław, Poznań, Warszawa i ciężko 
było skupić to wszystko w jedno 
a perspektyw takich realnych też 
nie było, dlatego uznaliśmy ze 
zakończymy współpracę jednym 
pożegnalnym koncertem.

Wiem, że nigdy nie uczyłeś się 
śpiewu…
Zacząłem teraz. Na początku 

faktycznie nie uczyłem się śpie-
wu,  zawsze polegałem  na tym, 
co umiem, co słyszę i myślałem 
że jest ok., z czasem się okaza-
ło, że parę rzeczy wypadałoby 
poprawić, przede wszystkim dla 
siebie. Wyznaję taką zasadę, że 

im jest człowiek starszy to  ma 
inny pogląd na pewne sprawy, 
więc jak się ma te 15-16 lat to 
inaczej się na to wszystko patrzy 
niż ja, teraz w wieku prawie 22 
lat. Staram się wychwytywać 
pewne mankamenty, niedosko-

nałości, nad którymi staram się 
pracować.

Twoje początki to była Trans-
fuzja, teraz niedawno, duży suk-
ces, czyli ćwierćfinał w progra-
mie The Voice of Poland, skąd 

pomysł na udział?
Przez długi czas podchodziłem 
niechętnie do tego typu inicja-
tyw, mówiłem: Nie, nie warto. 
I w pewnym momencie stwier-
dziłem, pójdę, zobaczę. I w taki 
sposób doszedłem do ćwierćfi-
nału (śmiech)…
Jakie możliwości otworzył przed 
Tobą Voice?
Program pomógł mi w przełama-
niu bariery w sobie, szukaniu i 
wyznaczaniu nowych granic. Nie 
ukrywajmy  występ na scenie, 
fakt, że to jednak jest telewizja, 
show, live  to ogromna presja. Ja 
sam byłem w szoku, śpiewając 
niektóre utwory, że jestem wsta-
nie coś takiego zaśpiewać, bo do 
tej pory kompletnie nie wyobra-
żałem sobie tego, więc to było 
przełamywanie takich wewnętrz-
nych psychicznych barier. 
Czy żałujesz podjętych przez sie-
bie decyzji?
Myślę, że nie. Myślę, że gdybym 
żałował jakichkolwiek decyzji 
nie byłbym tutaj teraz w tym 
miejscu, w którym jestem. Nie 
pracowałbym nad tym, nad czym 
obecnie pracuję, więc zupełnie 
nie. Nawet jeśli podejmuję błęd-
ne decyzje to mogę potem wy-
ciągnąć z nich wnioski. 

Mateusz Wojtczak

Rozmowa z:
Łukaszem Bąkowskim,

finalistą „The Voice Of Poland”

The Voice of Poland - to była przygoda!
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Powiat uczcił

 Takiego wydarzenia gmina Fabianki nie pamięta od co najmniej 20 lat. W minioną niedzielę  właśnie tutaj, 
w malowniczej gminie leżącej na prawym brzegu Wisły, odbyły się  parafialno-gminno-powiatowe uroczystości do-
żynkowe z udziałem wielu znamienitych gości oraz gwiazd estrady. Rolnicy z powiatu włocławskiego, ale również z 
sąsiednich gmin  lipnowskich, w barwnym korowodzie przemaszerowali z miejscowego kościoła, gdzie odbyła się msza 
dziękczynna, na boisko przy szkole, niosąc dziesiątki pięknych dożynkowych wieńców. Uczestników witali gospodarze: 
Kazimierz Kaca - starosta włocławski oraz Zbigniew Słomski, wójt gminy Fabianki i Zygmunt Wierzowiecki, przewod-
niczący Rady Powiatu oraz Adam Rejmak, przewodniczący Rady Gminy Fabianki.
 Dla gości, wśród których byli przedstawiciele samorządu województwa, radni Rady Powiatu oraz wójtowie i burmi-
strzowie licznych gmin oraz dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano regionalne przysmaki. Na specjalnych 
stoiskach prezentowano prace lokalnych twórców, zaś na scenie odbywały się występy zespołów ludowych - Echa Lu-
brańca oraz Izbiczoków. Starostami tegorocznych dożynek byli  Barbara Zakrzewska i Jerzy Ogrodowicz z Fabianek.
Dopisała pogoda, zabawa trwała więc do późnych godzin nocnych. Magnesem, który tego dnia ściągnął do Fabianek 
tłumy, był bez wątpienia Cezary Pazura.
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Święto Plonów
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Ciekawostki

Wasi ulubieni wokaliści disco polo wystąpią na 
jednej scenie z Orkiestrą Symfoniczną pod batutą 
Piotra Piątkowskiego!

 Boys, Bayer Full, Piękni i Młodzi, Weekend 
oraz MixDance! Będziemy mogli bawić się przy 
takich hitach jak: „Jesteś szalona”, „Blondynecz-
ka”, „Ona jest taka cudowna” czy „Ona tańczy 
dla mnie”. Siedem  niepowtarzalnych koncertów 
w siedmiu miastach Polski, w tym we Włocław-
ku. Największe hale, niemal 40 000 widzów i same 
gwiazdy disco polo plus orkiestra symfoniczna.

  W ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej 
Orkiestra w Rytmie Disco zawita 8 grudnia do 
Włocławka. Bilety już do nabycia na stronie: 
https://www.biletomat.pl/bilety/good-crew/

Orkiestra disco! Gwiazdy 
wkrótce we Włocławku!

Konkurs dla Czytelników
Dla Czytelników „Pulsu Regionu” mamy dwa podwójne zaproszenia. 
Wylosujemy je spośród tych, którzy do końca października nadeślą 

do nas na kartkach pocztowych poprawne odpowiedzi na trzy pytania: 

1. Który zespół występujący na koncercie Orkiestra W Rytmie Disco 
występuje najdłużej na scenie?

2. Jak nazywa się lider zespołu Boys?
3. Hitem którego zespołu jest piosenka „Ona jest taka cudowna” ?

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres: 
Redakcja PULSU REGIONU, ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek. 

Prosimy o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu.
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Zdrowie

Zakład Medyczny DIAG MED 
PLUS sp. z o.o. to Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej świad-
czący szeroki wachlarz usług me-
dycznych w oparciu o kontrakt z 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
jak i  usługi komercyjne. Między 
innymi są to:

1. Ambulatoryjna  Opieka Spe-
cjalistyczna – gwarantujemy do-
stęp do specjalistów o najwyższych 
kwalifikacjach w takich dziedzi-
nach jak: Alergologia, Alergolo-
gia dla dzieci, Chirurgia Ogólna, 
Chirurgia Naczyniowa, Chirurgia 
Onkologiczna, Dermatologia i 
Medycyna Estetyczna, Diabetolo-
gia, Endokrynologia, Ginekologia, 
Gastroenterologia, Kardiologia, 
Kardiologia Pediatryczna, Laryn-
gologia, Medycyna Pracy, Neuro-

logia, Neurochirurgia, Ortopedia, 
Okulistyka, Pulmonologia, Pul-
monologia Dziecięca, Psychiatria, 
Reumatologia, Urologia.

2. Diagnostyka Obrazowa – Re-
zonans Magnetyczny, Tomograf 
Komputerowy, Gamma Kamera  
( Medycyna Nuklearna), RTG, 
USG, Gastroskopia, Kolonosko-
pia, Bronchoskopia, SOCT(Dia-
gnostyka Okulistyczna), Diagno-
styka Kardiologiczna. 

3. Chirurgia Jednego Dnia – w 
ramach Szpitala Jednodniowego 
proponujemy zabiegi chirurgiczne 
z zakresu: Chirurgii Ogólnej, La-
ryngologii, Ortopedii , Okulistyki 
– operacje zaćm oraz Urologii - w 
tym leczenie nietrzymania moczu 
Botoxem.

• Przezskórna litotrypsja kamienia w nerce (PNL) (pobyt 24 godz.)
• Endoskopowe usunięcie kamienia z moczowodu (URSL)
• Nefrostomia przezskórna
• Przezcewkowe laserowe nacięcie prostaty TULIP
• Cystoskopia
• Resekcja guza pęcherza TURT
• Wytworzenie przetoki pęcherzowej z cystofixem
• Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej ze znieczuleniem
• Przezcewkowa litotrypsja kamicy pęcherza moczowego (pobyt 24 godziny)
• Endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej (uretrotomia optyczna)
• Operacja wodniaka jadra (pobyt 24 godziny)
• Wycięcie mięska cewkowego
• Wycięcie jądra
• Wszczepeienie protezy jądra
• Usunięcie + wszczepeienie protezy jądra

• Wasektomia
• Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego sp. Palomo
• Operacja stulejki dorosłych (w znieczuleniu miejscowym)
• Operacja stulejki dorosłych (w znieczuleniu ogólnym)
• Wydłużenie wędzidełka dorosłych - frenuloplastyka
• Endoskopowe nacięcie ureterocele
• Wycięcie torbieli okołocewkowej
• TRUS z biopsją stercza
• Założenie lub wymiana cewnika D-J
• Usunięcie cewnika D-J
• Wycięcie zmian na prąciu (kłykciny) ze znieczuleniem
• Operacja nietrzymania moczu
• Usunięcie zmian na prąciu
• Leczenie pęcherza nadreaktywnego botoksem (znieczulenie krótkie dożylne)

DIAG MED  PLUS 
sp. z o.o.

Ul. Okrzei 66
87-800 Włocławek
Tel. (54) 411 11 11

(54) 411 12 22

www.diagmed.net

Zabiegi urologiczne
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FARBY, KLEJE, TAPETY, NARZĘDZIA, CHEMIA SAMOCHODOWA, PODŁOGI, DRZWI, OKNA, BRAMY

Włocławek
ul. Jesionowa 1, Targowa 2
tel. 795-513-208, 728-974-831

Swojaczki, czyli zespół dziecięcy z 
Baruchowa, pracujący pod kierunkiem 
Julii Skowrońskiej, był jedną z najja-
śniejszych gwiazd Pikniku Rodzinne-
go w Baruchowie, zorganizowanego 
w ostatnią sobotę sierpnia. Wszystkim, 
którzy przybyli tego dnia na tereny 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
dane było również podziwiać jeden z 
najpopularniejszych zespołów disco 
polo - Weekend z solistą Radkiem Li-

szewskim.  Dla baruchowian zagrali 
również FANATIC, TOP GIRLS oraz 
GABI GOLD. Zarówno na początku 
imprezy jak również późno w nocy 
mieszkańcy gminy wraz z przybyłymi 
gośćmi bawili się i tańczyli w rytmach 
muzyki Zespołu PULS z Lipna. Atmos-
fera była wspaniała, dopisała pogoda. 
Filmową relację z pikniku możecie zo-
baczyć na stronie www.kujawy.info

„Weekend” w Baruchowie artykuł sponsorowany

 Słońce ma niewątpliwie pozy-
tywny wpływ na nas, na ogólne sa-
mopoczucie ale skóra po opalaniu 
wymaga odświeżenia i zabiegów 
naprawczych przywracających ela-
styczność i odpowiednie nawilżenie. 
- Wszystko to możliwe jest przy po-
mocy szerokiej oferty zabiegów me-
dycyny estetycznej już  dostępnych u 
nas – mówi Ewa Kowalska, właści-
cielka autoryzowanego gabinetu fir-
my SOTHYS przy ul. Kaliskiej. - Na 
szczególną uwagę zasługują zabiegi 
laserem frakcyjnym oraz dermape-
nem.

Zabieg wykonywany przy użyciu 
specjalnie dobranej długości lasera 
jest skierowany do tych osób, któ-
re borykają się z problemem blizn 
i rozstępów, a także chcących zre-
dukować zmarszczki. Znakomicie 
sprawdza się u wszystkich zainte-
resowanych pozbyciem się charak-
terystycznych zmian wokół oczu, 
tzw. kurzych łapek. Zabieg laserem 
frakcyjnym eliminuje również prze-
barwienia na skórze. Urządzenie 

posiada Certyfikat FDA na 
usuwanie ”kurzych łapek”. 
Co ważne - mogą go wyko-
nywać osoby o każdym foto-
typie skóry. Odbudowa skóry 
przy użyciu lasera frakcyjne-
go polega na zastosowaniu 
energii w postaci mikrowiązek 
światła, które w kontrolowany spo-
sób uszkadzają wybrane obszary na-
skórka i skóry właściwej. Naturalny 
proces gojenia prowokuje proces, w 
którym uszkodzone komórki skóry 
zastępowane są przez nową, zdrową 
tkankę. Efektem tego jest zdrowsza i 
młodsza skóra. Zabieg nie wymaga 
podania znieczulenia miejscowego. 
W zależności od kondycji skóry za-
leca się wykonanie serii 3 – 6 zabie-
gów, w odstępie od 2 do 3 tygodni, 
jednak pierwsze efekty są widoczne 
już po pierwszym razie. 

 Usuwanie płytkich zmarszczek, 
rozstępów, blizn, poprawa jakości 
zwiotczałek skóry oraz odmładzanie 
dłoni jest możliwe dzięki rewolucyj-
nemu urządzeniu “DERMAPEN”. 

Niespotykana skuteczność, łatwość I 
komfort wykonania zabiegu, zwane-
go też “wampirzym liftingiem”, po-
zwalają cieszyć się efektami terapii 
bez niepożądanych działań ubocz-
nych. “DERMAPEN” pozwala na 
wprowadzanie substancji czynnych 
w głąb skóry, co jest oparte na za-
sadzie automatycznego nakłuwania 
skóry przy pomocy pulsujących 
igieł. Zabieg wykonany przy użyciu 
“DERMAPEN” jest zdecydowanie 
bardziej komfortowy dla pacjenta a 
precyzja urządzenia jest nieporów-
nywalna do tradycyjnych metod sto-
sowanych w zabiegach mezoterapii. 
Biorąc pod uwagę bardzo szeroki 
wachlarz wskazań można powie-
dzieć, że jest to zabieg dla każdego.

W dziedzinie kosmetyki estetycznej pojawia się mnó-
stwo nowości, dostępnych również we Włocławku.

Wampiry 
na straży... urody

W piątek (1 września) ruszy nabór 
wniosków o przyznanie stypendiów 
dla szczególnie uzdolnionej młodzieży 
w ramach marszałkowskiego projektu 
„Prymus Pomorza i Kujaw”. W roku 
szkolnym 2017/2018 wsparcie otrzyma 
1,5 tysiąca uczniów klas 7. szkół podsta-
wowych, szkół gimnazjalnych, liceów, 
techników, zasadniczych szkół zawo-

dowych i szkół branżowych. Generator 
wniosków będzie dostępny od piątku na 
prymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Wysokość stypendium to trzysta 
złotych miesięcznie (wypłacane przez 
dziesięć miesięcy – w sumie 3 tysiące 
złotych). 

Stypendia dla prymusów
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biuro@tartakrybnica.pl

KUP REKLAMĘ W DODATKU TEMATYCZNYM  

PULSU REGIONU

EMISJA W TV KUJAWY
GRATIS!

MEDIALNE CENTRUM KUJAW
DZWOŃ: 54 231 17 77
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Powiatowo - gminno - parafialne 
uroczystości dożynkowe w Tłucho-
wie rozpoczęły się tradycyjnie w miej-
scowym kościele, gdzie rolnicy oraz 
goście dziękowali za plony. Barwny 
korowód przemaszerował następnie 
na stadion, gdzie dzielono się chle-
bem, wypieczonym  z tegorocznej 
mąki. Najwazniejszymi osobami byli 
tego dnia starostowie dożynek:  Anna 
Szplitgejber z Marianek gm. Tłucho-
wo i Radosław Balcerkowski z Kisie-
lewa, gm. Dobrzyń nad Wisłą. 

    Podczas imprezy wręczono 
nagrody i wyróżnienia w Konkur-
sie „Rolnik Powiatu Lipnowskiego 
2017”, które otrzymali:  Karolina i To-
masz Czachorowscy, Helena i Marek 
Politowscy, Aleksandra Wronkowska 
- Mordal, Klaudia i Krystian Wit-
kowscy, Anna i Leszek Witkowscy, 
Agnieszka i Władysław Krazińscy.

Do konkursu wieńców dożynko-
wych zgłoszono 21 oryginalnych 
prac, wybór nie być więc prosty. 
Ostatecznie Komisja Konkursowa 

w kategorii wieniec tradycyjny przy-
znała:  I miejsce  KGW Chrostko-
wo, II miejsce Sołectwo Trzcianka 
gm. Tłuchowo, III miejsce KGW 
Chalinianki, gm. Dobrzyń n.Wisłą. 
W  kategorii wieniec współczesny: I 
miejsce - KGW Trutowo, gm. Kikół, 
II miejsce - Koło Kobiet z Rachcina 
gm. Bobrowniki, III miejsce - KGW 
Stalmierz, gm. Chrostkowo. Wyróż-
nienie przyznano Grupie Artystycz-
nej Brzydkie Kaczątka z Jasienia, gm. 
Tłuchowo. Publiczność, 130 głosami, 
zdecydowała o przyznaniu swojej 
nagrody wieńcowi Stowarzyszenia 
Wierzbiczanki z gminy Lipno. 

Gospodarze uroczystości przygoto-
wali własne nagrody. Starosta Krzysz-
tof Baranowski przekazał nagrodę 
specjalną  tłuchowskiemu mistrzo-
wi motoparalotniarstwa - Wojtkowi 
Bógdałowi. Wójt gminy Tłucho-
wo - Krzysztof Dąbkowski wręczył  
Agnieszcze Dzięgielewskiej sołtysce 
z Koziroga Leśnego puchar SUPUR-
SOŁTYS 2017...

   Na scenie brylowali lokalni arty-
ści, od dzieci po seniorów. Gwiazdą 
wieczoru był zespół  POWER PLAY. 
Dożynki zakończyła zabawa tanecz-
na przy muzyce grupy Brevis.

Podczas uroczystości dożynkowych w Tłuchowie starosta lipnowski Krzysztof Bara-
nowski przekazał nagrodę specjalną  tłuchowskiemu mistrzowi motoparalotniarstwa - 
Wojtkowi Bógdałowi. Nagrodę, z powodu nieobecności mistrza, przebywającego akurat 
na Mistrzostwach Europy w Czechach, odebrali jego rodzice.

Dożynki w Tłuchowie już za nami

W nocy z 11 na 12 sierpnia przez 
teren naszego województwa przeszła 
nawałnica, która pozbawiła dobytku 
wielu mieszkańców naszego regio-
nu, połamała wiele hektarów lasów 
i zniszczyła pola uprawne. Ofiary 
nawałnicy oczekują naszego wspar-
cia, naszej pomocy. Pomóżmy naj-
bardziej potrzebującym przekazując 
pomoc rzeczową. Wobec tej klęski 
konieczna jest solidarność i wspólne 
działania naprawcze. Jestem prze-
konany, że wśród pomagających nie 
zabraknie naszych niezawodnych 
przedsiębiorców, a także szczodrych 
i życzliwych mieszkańców Powiatu 
Lipnowskiego. Serdecznie proszę 
przedsiębiorców i pracodawców o 
włączenie się w działania na rzecz 
poszkodowanych. 

Najbardziej potrzebnymi rzeczami 
są środki czystości, kołdry, pościele, 

ręczniki, żywność o długim terminie 
ważności, art. sanitarne i budowla-
ne, woda butelkowana (najlepiej 5l), 
agregaty prądotwórcze, zboże. 

Proszę o rozważenie objęcia indy-
widualną opieką lokalnych przedsię-
biorców, którzy w wyniku nawałni-
cy stracili możliwość normalnego 
funkcjonowania. Z pewnością dzię-
ki pomocy indywidualnie dobranej 
do ich specyficznych potrzeb, uda 
się szybko przywrócić ich firmy do 
funkcjonowania na rynku i uchronić 
zagrożone miejsca pracy – apeluje 
starosta Krzysztof Baranowski.

Koordynacją przekazywanej po-
mocy zajmować się będzie p. Anita 
Iwon z Wydziału Rozwoju, Promo-
cji, Sportu i Turystyki w Starostwie 
Powiatowym w Lipnie: a.iwon@
lipnowski.powiat.pl , tel. (54) 287 20 
39 wew. 33. 

Solidaryzując się z poszkodowanymi, zwracam się do 
Państwa z gorącą prośbą o pomoc – apeluje Krzysztof 
Baranowski, starosta lipnowski.

Pomóżmy poszkodowanym
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Festiwal Kuchni Kujawskiej to impreza, 
która już na stałe zagościła w kalendarzu 
kulturalno-rozrywkowym regionu. W tym 
roku już po raz trzeci Lubraniec będzie go-
ścić wybitnych szefów kuchni, znawców lo-
kalnych tradycji kulinarnych, propagatorów 
kuchni tradycyjnej i historycznej oraz osobo-
wości telewizyjne związane z tematem.

W ramach imprezy promowane są lokalne 
zwyczaje kulinarne i ich ogromna różnorod-
ność. Będzie można skorzystać z bogactwa 

kuchni tradycyjnej. Wydarzenie okraszone 
jest licznymi atrakcjami: pokazy, warsztaty 
oraz degustacje sprawią, że każdy z uczest-
ników znajdzie coś dla siebie. 

Corocznie najważniejszym punktem pro-
gramu festiwalu są konkursy: na najlepszą 
tradycyjną kujawską czarninę oraz produkt 
spożywczy. - Zapraszamy wszystkich ser-
decznie do Lubrańca już 10 września - mówi 
burmistrz Stanisław Piotr Budzyński. 

Lubraniec po raz kolejny zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, zwane 
popularnie „Świętem Czarniny”.

III Festiwal Kuchni Kujawskiej tuż tuż...

Cyrk bez zwierząt?
Kto chce zmiany?

Mieszkańcy znów protestują - 
chodzi o nową drogę

O pomyśle alternatywnego połączenia 
osiedla Południe z Michelinem słyszy się 
już od kilku lat. Powszechnie wiadomo, że 
jedyna droga – Aleja Jana Pawła II często 
bywa zakorkowana, a w przypadku wy-
padku może skutecznie zatamować ruch na 
dużo dłużej. Wydaje się, że czara goryczy 
przelała się przy okazji ostatniej moderni-
zacji, którą przez kilka tygodni prowadzo-
no na odcinku od ronda Falbanka, aż do 
Michelina. Wreszcie pomysł przerodził się 
w czyny, zostało wybrane biuro, które zre-
alizuje projekt wraz z przygotowaniem róż-

nych wariantów i oszacowaniem kosztów. 
Spośród pięciu wariantów, które są brane 
pod uwagę, dwa sprawiają, że mieszkań-
cy okolicy ulic Filtrowej i Żródlanej drżą 
z niepokoju. Wyburzenie pięciu domów i 
pociągnięcie ulicy przez ciche, przyleśne 
osiedle to założenia wariantu, który rów-
nież krytyjują zaangażowani w sprawę 
przedstawiciele klubu radnych Prawa i 
Sprawiedliwości. Mieszkańcy osiedla jako 
potencjalne niedogodności oprócz hałasu 
wyminiają m.in.: podmokłe tereny, pobli-
skie ujście wody, konieczność przesunięcia 
sieci elektrycznej, a także brak odpowied-
nich ekspertyz. 

Ratusz rzeczywiście uważa, że najroz-
sądniejszym dla Włocławka rozwiązaniem 
jest połączenie przez ul. Filtrową, jednak 
uspokaja mieszkańców i wyjaśnia, że żad-
na decyzja jeszcze nie zapadła, cały czas 
trwają rozmowy a cały  projekt jest w fazie 

rozwojowej. Prezydent Marek Wojtkowski 
zapewnił, że jest gotów wyjść do miesz-
kańców i porozmawiać z nimi na temat al-
ternatywnej drogi do Michelina. W sprawę 
zamierzają się zaangażować radni oraz eks-
perci, którzy dokonają ewaluacji planów.

Ostatnio głosy niezadowolenia słychać 
było także od strony  ulicy Zachodniej, 
której mieszkańcy alarmowali, że  nie zo-
stali odpowiednio poinformowani o tym, 
iż... stracą dostęp do swoich posesji. Mimo 
wcześniejszych zapewnień wykonawca re-
montu tamtejszej drogi nie zapewnił miesz-

kańcom ciągłęgo dojazdu do domów. Nie-
którzy uziemili swoje auta w garażach na... 
9 tygodni. Po kilku interwencjach m.in. 
Telewizji Kujawy sprawą zainteresowała 
się zastępca prezydenta miasta Magdalena 
Korpolak-Komorowska, która na spotkaniu 
z przedstawicielami firmy Eurovia – wy-
konawcy robót, oraz mieszkańców ul. Za-
chodniej, zwracała uwagę właśnie na brak 
podstawowych informacji. 

Owocem burzliwych rozmów głównego 
wykonawcy z mieszkańcami jest podsypa-
nie prowizorycznych podjazdów pod po-
sesje, dzięki czemu nie ma już problemu z 
wjazdem. Wciąż są jednak obawy o termin 
oddania drogi do użytku. Zarówno firma 
Eurovia, jak i władze miasta zapewniają, 
że na koniec października budowa będzie 
skończona, mieszkańcy jednak pozostają 
wobec tego sceptyczni. 

Filip Rogiewicz

Inwestycje drogowe na osiedlu Michelin- te obecnie realizowane i te pla-
nowane budzą ogromne emocje. Mieszkańcy protestują, opozycja ich 
wspiera, a ratusz uspokaja...

Pytanie czy jesteś za, czy przeciw 
występom zwierząt w cyrku zostało 
skierowane do Włocławian. Wówczas 
to mieszkańcy oparli się trendowi nie-
wykorzystywania zwierząt podczas 
przedstawień cyrkowych – a tak przy-
najmniej wynikało z ankiety, przepro-
wadzonej przez ratusz ponad rok temu. 
Łącznie w sondzie wypowiedziało się 
9349 osób. Głosy na TAK oddało 5598 
osób, głosy na NIE – 3750 osób. Odda-
no tylko 1 głos nieważny. 

Ankieta była dostępna w dwóch for-
mach: sondy internetowej i tradycyjne-
go formularza papierowego. W sondzie 
internetowej oddano łącznie 8953 gło-
sy, w tym 5345 głosów na TAK i 3608 
głosów na NIE. Włocławianie wypeł-
nili również 396 ankiet papierowych. 
Głosy z ankiet to 253 na TAK i 142 na 
NIE. Teraz, problem wraca. Jednak tym 
razem inicjatorzy zakazu wystapów 
cyrku ze zwierzętami nie zamierzają 
poprzestać na głosowaniu. - Niestety 
w świadomości większości z nas jest 
ugruntowany taki wizerunek, że cyrk 
to jest wyłącznie przyjemność. Ludzie 
nie zastanawiają się, albo nie chcą się 

zastanawiać jaka męczarnia kryje się 
za sztuczkami wykonywanymi przez 
zwierzęta. To jest zabawne, być może 
dla dzieci, które nie rozumieją świa-
ta. W tej chwili robienie ankiety jest 
przedwczesne. Zadniem społeczności, 
którą tworzymy we Włocławku jest 
kreowanie właściwej świadomości - 
Rafał Trzebiński, inicjator akcji. 

Na razie jest za wcześnie, by mówić 
o konkretach akcji, jednak planowne są 
kolejne spotkania mające na celu usta-
lić odpowiednią strategię i rozponanie 
problemu wśród lokalnej społeczności. 
Wsparcie zapowiedział radny SLD, 
Krzysztof Kukucki, który liczy, że do 
kampanii edukacyjnej włączy się rów-
nież zastępca prezydenta ds. edukacji, 
Barbara Moraczewska. 

Póki co, strona społeczności na por-
talu społecznościowym zgromadziła 
niemal 700 osób, a ci bardziej akyw-
ni użytkownicy organizują spotkania 
sympatyków zwierząt, którzy są prze-
ciwni wykorzystywaniu ich w cyrku. 

Filip Rogiewicz

Po raz kolejny w mieście mówi się głośno na temat wykorzystywania zwierząt 
w cyrku. Owocem ubiegłorocznych protestów i wielu głosów niezadowolenia 
była ankieta stworzona przez władze miasta. Jak będzie tym razem?
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W trzech pierwszych meczach no-
wego sezonu piłkarze odnieśli trzy 
zwycięstwa 2:1 na wyjeździe z Unią Ja-
nikowo, 2:1 u siebie z Sokołem Rado-
min oraz 1:0 we Włocławku z Orlętami 
Aleksandrów Kujawski. - Myślę, że 
jesteśmy dobrze przygotowani, widać 
że sił starcza na 90 minut. Rozgrywamy 
mądrze i to jest nasz atut – mówi Da-
riusz Kopczyński, trener Lidera. Zespół 
stanowią głównie młodzi zawodnicy, 
którzy sami przyznają, że tak dobry start 
sezonu nieco ich zaskoczył. -Sami nie 

wiedzieliśmy jak zaczniemy rozgryw-
ki, chcieliśmy dobrze zacząć. Dobrą 
grą wywalczyliśmy komplet punktów, 
a atmosfera w drużynie jest świetna – 
mówi Tomasz Szablewski, zawodnik 
Lidera. Sezon jest długi i do rozegrania 
jeszcze 30 spotkań, w ostatniej kolejce 
Lider przegrał na wyjeździe 1:0 z Note-
cianką Pakość, ale mimo to start sezonu 
2017/2018 należy uznać za udany.

 Przed rozgrywkami trener Dariusz 
Kopczyński liczył na to, że Lider powi-
nien walczyć o środek tabeli i nabierać 

doświadczenia na poziomie IV ligi. Po 
4 meczach drużyna z bilansem 3 zwy-
cięstwa, 1 porażka zajmuje 7 pozycję 
w gronie 18 zespołów biorących udział 
w zmaganiach IV ligi grupy kujawsko-
pomorskiej. Na co stać zespół w dalszej 
fazie sezonu? Na to pytanie ciężko prze-
widzieć odpowiedź, drużyna jest młoda 
i ambitna, a poprzez walkę na boisku 
przez cały mecz może sprawić jeszcze 
niejedną niespodziankę. 

Mateusz Piernikowski

 Na szczeblu IV ligi piłki nożnej Lider Włocławek jest nowicjuszem. Choć, drużyna w 
rozgrywkach 2017/2018 jest beniaminkiem, to zawodnicy trenera Dariusza Kopczyń-
skiego spisują się bardzo dobrze. 

Dobry początek sezonu 
piłkarzy Lidera

Przez cały sezon zajmuje czo-
łowe miejsca. Dziewczynka tre-
nuje pod okiem Tomasza Lasonia 
i może pochwalić się świetnymi 
wynikami. -Ostatnie starty Meli 
to turniej w Gdyni i zwycięstwo 
oraz druga lokata na zawodach 
Algida Cup w Poznaniu. Cały 
czas koncentrujemy się nad ser-
wisem, który Melania stopniowo 
poprawia – mówi Tomasz Lasoń, 
trener Melanii Rybarkiewicz. Za-
wodniczkę zaczęli też wspierać 
darczyńcy, którzy pomagają jej 

finansowo. Mela w roku szkol-
nym będzie trenować trzy razy w 
tygodniu po 1,5 godziny. Oprócz 
ulepszania serwisu w planach 
szkoleniowych jest też rozwój 
sprawnościowy zawodniczki. 
Melania w swojej kategorii wie-
kowej do lat 10 jest bez wątpienia 
w ścisłej krajowej czołówce teni-
sistek. Jeżeli niesamowity talent 
uzupełni ciężką pracą na trenin-
gach ma szansę na wielką karierę 
na kortach całego świata. 

Mateusz Piernikowski

Melania Rybarkiewicz 
nie schodzi z podium 

Na krajowym podwórku nie ma 
sobie równych, co potwierdził 
tytułem mistrza kraju. Fabian z 
nadziejami pojechał na Mistrzo-
stwa Świata na Litwie. Wszyst-
ko szło zgodnie z planem aż do 
decydującej fazy zawodów. Ce-
lem włocławianina było zakwa-
lifikowanie się do finału A. Nie-
stety Fabian Barański nie tyle 
przegrał z rywalami co z cho-
robą i wirusem, który pozbawił 
go walki o medale. Ostatecznie 
zajął 9. miejsce - To dziewiąte 
miejsce mnie nie satysfakcjo-
nuje. Liczyłem na więcej, nie-
stety przegrałem z wirusem, 

który mocno zaatakował mój 
organizm. Sezon kończę jednak  
z brązowym medalem Mi-
strzostw Europy i z tego się 
cieszę – mówi Fabian Barański, 
zawodnik WTW Włocławek. W 
tej chwili młody wioślarz może 
rozwijać swój talent trenując na 
nowej łódce, która kosztowała 
45 tysięcy złotych, a wsparcie 
finansowe na jej zakup udzielił 
Urząd Miasta. Fabian Barański 
zakończył już starty w juniorach 
i podczas najbliższych zmagań 
będzie już występował w kate-
gorii młodzieżowców do lat 23.

Mateusz Piernikowski

Fabian Barański z Włocławskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego to obiecujący, młody sportowiec. Udowodnił to 
podczas Mistrzostw Europy Juniorów w wioślarstwie zdo-
bywając brązowy medal w kategorii jedynek.

Pech pozbawił go szansy walki o medale

10-letnia nadzieja polskiego i włocławskie-
go tenisa prezentuje się na każdym turnieju,  
w którym uczestniczy z bardzo dobrej strony.


