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Niemal 300 mieszkańców naszego miasta 
nie ma dachu nad głową. Czy ludziom, 
którzy stracili dom można pomóc, kto się 
tym zajmuje i jakie są efekty udzielanego 
wsparcia? Na te pozornie błahe pytania od-
powiedź nie jest taka prosta.

Całą Polską wstrząsnęła niedawna śmierć 
8-letniego chłopca zamieszkałego przy ul. Cho-
pina we Włocławku. Nic zatem dziwnego, że po 
tragedii padają pytania, czy można było jej unik-
nąć i jaką rolę odegrał w tym przypadku alkohol. 

Historia Mateusza Rajewskiego, który 
podczas treningu MMA złamał kręgosłup 
wstrząsnęła przed pięcioma laty włocławia-
nami. Tuż po wypadku lekarze sparaliżo-
wanemu chłopakowi nie dawali większych 
szans. Dziś włocławianin ma się dobrze i 
choć do pełnej sprawności nie wrócił, bo 
wciąż porusza się na wózku, marzy o sa-
modzielnym życiu.

str. 13

  Odwołanie Jarosława Chmielew-
skiego z funkcji dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego to nie tylko utrata prestiżu, 
ale i... pieniędzy. Chyba, że otrzyma 
lepszą propozycję pracy...
  Faktem jest, że osoby pełniące 
funkcje kierownicze nie tylko w 
samym Urzędzie Marszałkowskim, 
ale i w jego agendach, są  nieźle wy-
nagradzane. Przyjrzeliśmy się ich 
oświadczeniom majątkowym. 
 Jako dyrektor włocławskiego 
WORD Jarosław Chmielewski z 
tytułu umowy o pracę otrzymał w 
ciągu minionego roku 137,8 tys. 
złotych wynagrodzenia. Do tego do-
szły nieopodatkowane diety z Rady 
Miasta we Włocławku w wysokości 
31 430 złotych. Wspólnie z żoną jest 
właścicielem domu o powierzchni 
153 m kw., wycenianego na 410 tys. 
złotych oraz – już samodzielnie – 
mieszkania o powierzchni 48 m kw. 
wartego 110 tys. złotych. Posiada 
też działkę 1106 m kw. wycenioną  
na 65 tys. złotych i 16-metrowy ga-
raż wart 16 tys. złotych. Własnością 
państwa Chmielewskich są dwa 
auta: skoda fabia z 2016 roku oraz 
mazda 6 z 2016 roku.  Są i kredy-
ty: hipoteczny na 150 tys. złotych, 
częściowo spłacony. Na koniec ub. 
roku zadłużenie wynosiło jeszcze 
ponad 74 tys. złotych. Do tego do-
szedł kredyt w wysokości ok. 30 
tys. złotych w rachunku bieżącym.
Jarosław Chmielewski praktycznie 
nie miał oszczędności. 
  W tej kwestii na głowę bije go 
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
we Włocławku Marek Bruzdowicz, 
który jako jedyny zaoszczędził na-
prawdę przyzwoitą kwotę, odkła-
dając sobie 290 tys. złotych i 4200 
euro. W związku z umową o pracę 
Marek Bruzdowicz otrzymał 120 
180 złotych rocznego wynagrodze-
nia, z tytułu umowy – zlecenia 200 
tys. złotych. W garażach dyrektora 
szpitala stoją trzy auta: 8-letnia to-
yota yaris, peugeot 508 z 2014 roku i 
volvo v 40 z 2014 roku. Rodzina po-
siada dom o powierzchni 140 m kw 
wart 280 tys. złotych i 44-metrowe 
mieszkanie warte 300 tys. złotych 
oraz dwie działki warte łącznie bli-
sko 51 tys. złotych.

   Samochodem marki volvo, ale typu 
S60, rocznik 2011, jeździ Stanisław 
Pawlak, wojewódzki radny, wcze-
śniej zatrudniony w MPEC oraz w 
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Dro-
gowego w Bydgoszczy. W swoim 
“parku maszynowym” posiada rów-
nież toyotę carinę z 1996 roku, a na-
wet ciągnik rolniczy, opryskiwacz, 
kosiarkę sadowniczą. To wszystko 
jest niezbędne, bowiem pan radny 
posiada gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 11,84 ha, warte 300 tys. 
złotych, z którego dochód w 2016 
roku wyniósł 3506 złotych. Jest 
właścicielem domu o powierzchni 
248 m kw. wartości 420 tys. złotych 
i działki pod garaże wartości 37 tys. 
złotych. Stanisław Pawlak nie ma 
ani oszczędności, ani kredytów. Jego 
zarobki z tytułu pracy w MPEC wy-
niosły w 2016 roku 150 tys. złotych.  
37672 złote zarobił zatrudniając się 
w bydgoskim WORD-ie. Jako rad-
ny wojewódzki otrzymał dietę  w 
kwocie 28 616 złotych.
  Najmłodszy w tej grupie Roman 
Gołębiewski, pełniący obowiązki 
dyrektora Kujawsko-Pomorskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, jest równocześnie rad-
nym Rady Powiatu we Włocławku. 
Z tytułu stosunku pracy w pierwszej 
połowie bieżącego roku, czyli od 
stycznia do czerwca 2017 otrzymał 
52380 złotych. W tym samym cza-
sie z tytułu funkcji w Radzie Po-
wiatu otrzymał dietę w kwocie 11 
635,68 zł. Jest właścicielem części 
120-metrowego domu z budynka-
mi gospodarczymi  działką 0,32 
ha wartego 250 tys. złotych, ale do 
niego należy tylko 33,3 proc. tej 
nieruchomości. Jego własność sta-
nowi natomiast  dom o powierzch-
ni 138 m kw wart 450 tys. złotych 
oraz gospodarstwo 5,05 ha plus 2,50 
ha w dzierżawie, z którego dochód 
wyniósł w ub. roku 10 tys. złotych. 
Roman Gołębiewski wspomógł się 
kredytami – hipotecznym w wyso-
kości 220 tys. złotych, pożyczką z 
WFOŚiGW z programu Prosument 
na budowę instalacji fotowoltaicz-
nej w wysokości 30 600 złotych, 
które nadal spłaca. W tej sytuacji 
trudno o oszczędności....
   Oszczędności nie wykazuje też 

etatowy członek Zarządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
Sławomir Kopyść. Wspólnie z cór-
ką ma natomiast dom z garażem i 
budynkiem gospodarczym na 360-
metrowej działce, kupiony w 2007 
roku za 190 tys. złotych oraz 66-
metrowe mieszkanie. Nadal spła-
ca kredyt zaciągnięty na budowę 
domu w kwocie 206 tys. złotych 
oraz kredyt konsumpcyjny w kwo-
cie 151 tys. złotych. W dyspozycji 
wicemarszałka są dwa leciwe auta 
z 1999 roku: fiat multipla i audi A 
4 ( stan na koniec 2016 roku). Do-
chód ze stosunku pracy wyniósł w 
minionym roku 166 121 zł, renta na 
niepełnoletnią córkę to dodatkowe 
9812 złotych, zaś dochód z wynaj-
mu – 4800 złotych.
   Wojewódzkim radnym i przewod-
niczącym komisji rewizyjnej sejmi-
ku jest także Wojciech Jaranowski, 
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 
1 w Brześciu Kujawskim. Do lutego 
2016 roku był również członkiem 
rady nadzorczej w MPK, obecnie 
podobną funkcję pełni w bydgoskiej 
rozgłośni Polskiego Radia. Wy-
nagrodzenie z tego tytułu w MPK 
było w ub. roku niewielkie  - 2699 
złotych, z Polskiego Radia otrzymał 
natomiast  40215 zł. Nauczycielska 

pensja w 2016 roku to blisko 57 tys. 
złotych, dieta radnego województwa 
kuj.-pom. - 31 392 złote. W chwili 
składania oświadczenia majątkowe-
go, czyli w maju  br. jeździł leciwym 
vw golfem z 2008 roku i miał do 
spłaty 4,5 tys. kredytu. Za to udało 
mu się zgromadzić oszczędności w 
kwocie 30,5 tys. złotych.
  Włocławianie reprezentowani są 
w sejmiku również przez Jacka 
Kuźniewicza, na co dzień prezesa 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej. W maju br, gdy 
składał oświadczenie majątkowe, 
wykazywał oszczędności wynoszą-
ce  niewiele ponad 33 tys. złotych. 
Wspólnie z żoną posiada 167-
metrowy dom wartości 560 tys. zło-
tych, ma też jedną ósmą udziału w 
56-metrowym mieszkaniu, którego 
wartość szacuje na 117 tys. złotych. 
Prezes otrzymał prezent od mamy w 
kwocie 20 tys. złotych i wspólnie z 
żoną 30 tys. złotych od jej rodziców. 
Musi spłacać kredyt, zaciągnięty w 
kwocie 128 386 zł, w maju do spłaty 
pozostało 54 775 złotych. Własno-
ścią państwa Kuźniewiczów jest 
seat altea z 2011 roku.

(Sab)

Kieszenie ludzi marszałka
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Od lat jest pan propagatorem wspól-
nego, radosnego świętowania nie 
tylko rocznicy odzyskania Niepod-
ległości, ale również Konstytucji 3 
Maja. Czy w tym roku udało się za-
chęcić włocławian do uczestnictwa w 
obchodach?
Mimo iż w tym roku warunki atmos-
feryczne nie były najlepsze, miejskie 
obchody rocznicy Odzyskania Nie-
podległości spotkały się z zaintere-
sowaniem mieszkańców. Dla mnie  
wartości patriotyczne są bardzo waż-
ne. Zawsze, bez względu na to gdzie 
pracowałem, jaką pełniłem funkcję, 
starałem się kreować określone za-
chowania w tej kwestii, takie jak 
przywiązanie do polskich symboli. 
Dlatego też w tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, wędrowaliśmy ulicami 
miasta ze stumetrową flagą i co mnie 
cieszyło, zarówno pod pomnikiem jak 
i w trakcie przemarszu  uczestniczyło 
wielu mieszkańców.

Tradycją stało się również wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych. W 
tym roku miejscówki na  Festiwal 
Pieśni Patriotycznych rozeszły się w 
mgnieniu oka. 
To prawda, wejściówki na siódmą już 
edycję tego festiwalu rozeszły się w 
ciągu kilku godzin. Okazuje się, że 
sala Browaru B, gdzie organizowali-
śmy koncert jest już po prostu za mała. 
W związku z tym, że ta zapropono-
wana przez mnie  formuła radosnego 
świętowania tak bardzo przypadła 
mieszkańcom do gustu, w przyszłym 
roku festiwal przeniesiemy do nowo 
wyremontowanej, małej hali OSiR, 
gdzie będzie około 900 miejsc.

A jak ocenia pan poziom uczestni-
ków festiwalu?
Jestem pod ogromnym wrażeniem 
talentu wokalnego uczestników. Nie 
jestem ekspertem w tej dziedzinie, 
więc tym bardziej podziwiam jury, 
które potrafiło wyłonić laureatów bio-
rących udział w konkursie galowym. 
W pamięć zapadło mi jedno z wyko-

nań pieśni patriotycznej w konwencji 
rockowej. Jestem z pokolenia, które 
na lekcjach muzyki w szkole uczyło 
się pieśni legionowych i żałuję, że 
dziś młodzież nie ma już takich zajęć. 
Pieśni patriotyczne to część naszej 
tożsamości i kultury narodowej. Za-
pewniam, że dopóki będę odpowiadał 
za miasto zawsze będę starał się war-
tości patriotyczne propagować tak jak 
umiem najlepiej.

Zdradzi nam pan, co jadł na obiad 11 
listopada?
Dla mnie, choć  to święto, 11 listopa-
da był dniem bardzo intensywnym. 
W przerwie pomiędzy obowiązkami 
trwającymi od wczesnych godzin 
porannych do 21.00 zjadłem obiad 
w jednej z włocławskich restauracji. 
Oczywiście zarówno ja, jak i moja 
żona zamówiliśmy gęsinę i przyznam 
szczerze, była doskonale przyrzą-
dzona. Ten powrót do gęsiny, który 
zainicjował marszałek Piotr Całbecki 
propagując akcję Gęsina na Świętego 
Marcina jest świetnym pomysłem. 
Tradycja spożywania gęsi w dniu 11 
listopada przypadała mi do gustu i 
cieszy mnie powrót do tej kulinarnej 
tradycji. 

Rozmowa z:
dr Markiem Wojtkowskim,

prezydentem Włocławka

Świętować trzeba radośnie

Fot. CK Browar B
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Kiedy pięć lat temu Mateusz 
wychodził na trening mieszanych 
sportów walki, nawet przez myśl 
mu nie przeszło, że już nie wróci 
do domu o własnych nogach. To 
miał być dzień jakich wiele, za-
wody, jak wszystkie inne. Zwykłe, 
normalne popołudnie. Los chciał 
inaczej. Tego grudniowego wie-
czoru życie Mateusza zostało wy-
wrócone do góry nogami.

 Zmieniło się wszystko. Ze 
sprawnego, pełnego życia chło-
paka Mateusz na kilka miesięcy 
zamienił się niemal w roślinę. Po 
kilkumiesięcznej rehabilitacji za-
czął sam oddychać, jeść, ale para-
liż odebrał mu nie tylko możliwość 
ruchu, ale i chęć życia. Do tego 
doszły poważne problemy z fun-
duszami na dalszą terapię. I choć 
włocławianie pomagali włączając 
się w organizowane z myślą o Ma-
teuszu akcje, koszt rehabilitacji w 
jednym z prywatnych włocław-
skich szpitali szybko przerósł jego 
możliwości. Tym razem  jednak 
los się do Mateusza uśmiechnął. O 
jego tragedii dowiedział się dyrek-

tor Domu Pomocy Społecznej w 
Kowalu, Jacek Zbonikowski, któ-
ry wyciągnął pomocną dłoń oferu-
jąc chłopakowi nie tylko dach nad 
głową, ale i wsparcie profesjonal-
nych rehabilitantów. 

Terapia w DPS, choć nie łatwa 
zaczęła przynosić skutki. Dziś po 

pięciu latach od tragedii Mateusz 
jest znów pełnym energii chłopa-
kiem. I choć porusza się na wóz-
ku inwalidzkim osiągnął znacznie 
więcej niż prognozowano. Nic 
zatem dziwnego, że chłopak prze-
bywający w domu pomocy spo-
łecznej, wśród znacznie od siebie 

starszych pensjonariuszy marzy 
o powrocie do świata, który był 
zmuszony opuścić pięć lat temu. 

Nie jest to jednak takie proste. 
Życie tak się potoczyło, że dziś 
chłopak nie ma już mieszkania. 
Znów więc jego dalszy los zale-
ży od innych. Tym razem od pre-
zydenta Marka Wojtkowskiego, 
na którego ręce złożył podanie o 
lokum socjalne. - Nie mam spe-
cjalnych wymagań, wiadomo, 
mieszkanie musi być na parterze i 
pewnie trzeba by było je tak prze-
robić, bym mógł poruszać się na 
wózku, ale gdyby było, to może 
mama wróciłaby z zagranicy... 
mówi chłopak.

Mateusz przyznaje, że w kowal-
skim DPS czuje się dobrze, ale ni-
gdy nie traktował tego miejsca jak 
domu. - Mam dopiero dwadzieścia 
cztery lata, chciałbym żyć tak jak 
moi rówieśnicy, mieć swój własny 
kąt, swoje życie- wyznaje. - Mam 
świadomość, że wymagam pomo-
cy rehabilitantów, pielęgniarek, 
ale chciałbym zacząć w miarę 
normalnie żyć.  Jak każdy młody 
człowiek marzę o założeniu rodzi-
ny. Tutaj, choć wkoło sami życzli-
wi ludzie, nie ma na to szansy. 

Mateusz zaczął pracować, ma 
już dość bezczynności. - Czło-
wiek zawsze chce żyć, nawet jeśli 

spotka go tragedia, której skala 
go przerosła, przychodzi taki mo-
ment, że wola życia jest silniejsza- 
mówi.

Chłopak bardzo liczy na pomoc 
prezydenta. O wsparcie poprosił 
raczej niestandardowo, bo za po-
średnictwem facebooka, ale nie 
został zignorowany. 

- Historia tego młodego czło-
wieka jest poruszająca.  Odbyłem 
już spotkanie z Mateuszem i jego 
opiekunką z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. Postaramy się 
mu pomóc i poszukać lokum na 
miarę jego potrzeb. Mateusz jest 
mieszkańcem Włocławka więc 
zrobimy wszystko, by ta sprawa 
zakończyła się dla niego korzyst-
nie- zapewnia prezydent Marek 
Wojtkowski. 

Mateusz jest już na liście ocze-
kujących na mieszkanie socjalne. 
Czy Nowy Rok przyniesie mu dłu-
go oczekiwaną szansę na samo-
dzielność? Czy z zagranicy wróci 
jego mama? To się okaże. Jedno 
jest pewne, Mateusz mimo nie-
wątpliwej tragedii miał szczęście 
do ludzi, którzy stanęli w obliczu 
tego nieszczęścia na jego drodze 
wyciągając w odpowiedniej chwi-
li pomocną dłoń....

Joanna Lewandowska

Historia Mateusza Rajewskiego, który podczas treningu MMA złamał kręgo-
słup wstrząsnęła przed pięcioma laty włocławianami. Tuż po wypadku lekarze 
sparaliżowanemu chłopakowi nie dawali większych szans. Dziś włocławianin 
ma się dobrze i choć do pełnej sprawności nie wrócił, bo wciąż porusza się na 
wózku, marzy o samodzielnym życiu.

Mieszkanie dla Mateusza

BAL ANDRZEJKOWY BAL SYLWESTROWY 
25.11.2017 31.12.2017

110 zł/osoba 450 zł/para
G O Ś C I N I E C

To r u ń s k a  1 0 4 A 
8 7 - 8 0 0  W ł o c ł a w e k

t e l .  6 0 8  0 5 7  7 4 8
l u b  6 0 2  2 1 5  7 8 3

w w w. g o s c i n i e c . w l o c l a w e k . p l

zespół 
ATUT

zespół 
SENIORITA BAND
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Rewaloryzacja zabytkowego 
parku rozpocznie się od ulicy 
Wysokiej. W pierwszym eta-
pie wybudowany zostanie ciąg 
pieszo-rowerowy, który do-
celowo przecinać będzie cały 
park. Co ważne ma się tam też 
znaleźć amfiteatr. Taki obiekt 
w tym parku już się znajdował. 
W latach 90 XX wieku odby-
wały się tam różne koncerty i 

festyny. Niestety z biegiem lat 
popadał w ruinę, w 2006 roku 
został rozebrany, a dwa lata 
później w jego miejsce powstał 
plac zabaw. 

Oprócz nowej sceny w parku  
pojawią się również nowe zasa-
dzenia roślinne i tereny rekre-
acyjne. Procedura przetargowa 
na realizację prac związanych  
z rewaloryzacją włocławskie-

go parku zostanie przepro-
wadzona jeszcze w tym roku, 
główne prace są przewidziane 
na rok 2018. Miasto na prace 
w parku otrzymało dofinanso-
wanie z programu operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko  
w kwocie 11 milionów złotych 
co stanowi 76 procent wartości 
inwestycji.

Mateusz Piernikowski

 Ratusz przygotowuje sporą inwestycję mającą na celu odświeżenie części Parku Sien-
kiewicza na Słodowie. W tę cześć miasta wróci amfiteatr.

Amfiteatr wróci na Słodowo

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
dr Joanny Borowiak
Plac Wolności 1 lok. 1, 
87-800 Włocławek
godziny otwarcia:
poniedziałek 8-17
wtorek -piątek 8-16
telefon: 603122315
e-mail: biuroposelskie.joannyborowiak@gmail.com

Konkurs na scenariusz gry 
miejskiej rozstrzygnięty! 

Włocławski ratusz przeprowa-
dzał konkurs na scenariusz  gry 
miejskiej. Był on skierowany do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Celem konkursu było zachę-
cenie mieszkańców Włocławka do 
czynnego udziału w procesie rewi-
talizacji poprzez bliższe poznanie 
rewitalizowanego obszaru miasta. 
Zadanie polegało na przygotowaniu 
scenariusza gry miejskiej, która od-
bywać się będzie na obszarze rewi-
talizowanym, przybliży jego histo-
rię i będzie promować jego walory. 

Komisja konkursowa przyznała 
pierwsze i drugie miejsce. ierwsze 
miejsce i bony podarunkowe w 
wysokości 500 złotych dla każde-
go członka grupy otrzymał espół 
w składzie:    Mateusz Kapitajna, 
Klaudia Antkiewicz, Aleksandra 
Ekiert, Karolina Pawłowska i Kinga 
Antczak. rugie miejsce i bony poda-
runkowe o wartości 300 złotych dla 
każdego członka grupy otrzymały  
Justyna Dąbrowska, Monika Jan-
kowska i Łucja Ochocińska.
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HURTOWNIA PŁYT MEBLOWYCH
• Blaty Kuchenne
• Akcesoria Meblowe
• Cięcie płyt pod wymiar
• Systemy drzwi przesuwnych
• Usługi stolarskie

Włocławek, ul. Wronia 23/25 Budynek L.O.K.
tel./fax: 54 412 16 57, kom. 604 905 589

www.satfilm.pl

 W niedzielne popołudnie 22 
października załoga karetki zo-
stała wezwana do jednej z kamie-
nic na pomoc chłopcu. Przybyli 
na miejsce ratownicy stwierdzić 
mogli jedynie jego zgon więc tuż 
po godzinie 16 dyżurny policji 
otrzymał zgłoszenie od pogoto-
wia o śmierci w mieszkaniu.

Na miejscu pod nadzorem 
prokuratora działali policjanci. 
Liczne przesłuchania pozwoliły 
szybko ustalić scenariusz zda-
rzenia. Niepełnosprawny chło-
piec musiał być pod stałą opieką, 
bo nie mógł samodzielnie oddy-
chać. Jak wykazała sekcja zwłok 
chłopca, bezpośrednią przyczyną 
zgonu było uduszenie. Śledczym 

z włocławskiej komendy dość 
sprawnie udało się zatrzymać ok. 
40-letnią matkę chłopca oraz jej 
partnera, w którego mieszkaniu 
doszło do tragedii. Oboje wcze-
śniej spożywali alkohol. Proku-
ratura postawiła zarzut  naraże-
nia dziecka na utratę życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
oraz nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci. 

Kobieta przyznała się do winy 
i złożyła obszerne wyjaśnienia, 
mężczyznę zwolniono do domu. 
Z tego co udało się ustalić, mat-
ka dziecka opuściła mieszkanie 
jedynie na kilka godzin. Jak pod-
kreśla zastępca prokuratora rejo-
nowego, Arkadiusz Arkuszew-

ski, kobieta dotychczas wzorowo 
sprawowała opiekę nad chorym 
chłopcem. 

- Musimy mieć na uwadze to, 
że kobieta opiekowała się tym 
dzieckiem od wielu lat, i ta opie-
ka była bez zarzutu. Trafił się w 
jej życiu taki dzień, że zostawiła 
to dziecko bez opieki na kilka 
godzin, co stanowiło rażące na-
ruszenie obowiązków opiekuń-
czych. Musi za to ponieść odpo-
wiedzialność – mówił prokurator. 
Mimo tego, że matka chłopca 
posiadała specjalistyczne wypo-
sażenie, nie było go na miejscu 
zdarzenia, chłopiec wypadł z 
niezabezpieczonego łóżka i się 
udusił. Za ten błąd matka dziec-

ka może usłyszeć wyrok od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. Kobieta po tragedii zo-
stała otoczoną opieką rodziny, z 
którą mieszka. Oprócz zmarłego 
dziecka, matka  ma  dwójkę dzie-
ci w wieku 15 i 18 lat, prokuratu-
ra prowadzi postępowanie wyja-
śniające czy opieka nad nimi była 
sprawowana we właściwy sposób.  
To kolejna głośna sprawa, która 
ściągnęła do Włocławka reporte-
rów z całej Polski. Inną, którą na 
bieżąco mogli państwo śledzić 
na antenie Telewizji Kujawy, 
było śledztwo w sprawie śmierci   
2-letniego Marcelka. W tym jed-
nak przypadku nie ma mowy o 
zaniedbaniu. Ten chłopczyk zo-

stał pobity. Przyznał się do tego 
19-letni mężczyzna. Zrobił to 
ponieważ, jak mówi: „nie dostał 
pieniędzy z pomocy społecznej”. 
Mężczyzna został oskarżony o 
zabójstwo i skazany na 10 lat 
więzienia. Sąd za okoliczność 
łagodzącą uznał m.in. to, że 
mężczyzna nie bił chłopca moc-
no, a gdy ten stracił przytomność 
– wezwał karetkę, tłumacząc że 
spadł z tapczanu podczas prze-
wijania. 

Sprawą zainteresował się sam 
Minister Sprawiedliwości  Zbi-
gniew Ziobro, który w maju tego 
roku zapowiedział odwołanie się 
od tego wyroku. 

Filip Rogiewicz

Całą Polską wstrząsnęła niedawna śmierć 8-letniego chłopca zamieszkałego przy ul. Chopina we Włocławku. Nic zatem dziwnego, że 
po tragedii padają pytania, czy można było jej uniknąć i jaką rolę odegrał w tym przypadku alkohol. 

    Czy śmierciom tych dzieci 
można było zapobiec?

W tajnym głosowaniu wygrał 13:10 
ze zgłoszonym przez SLD Stanisła-
wem Wawrzonkoskim. - Otrzymałem 
13 głosów cieszę się z tego, bo to war-
tość bezwzględna w naszej radzie, liczę 
na współpracę ze wszystkimi klubami 
i prezydentem- mówił na gorąco po 
wyborze nowy przewodniczący. Rafał 
Sobolewski zrzekł się również człon-
kostwa w Platformie Obywatelskiej, 
ponieważ jak twierdzi, nie chciał aby 
narzucano mu z góry jakieś pomysły. 

Prezydent Marek Wojtkowski nie 
ma już w większości w Radzie Mia-
sta, ale jak zapewnia, jest gotowy do 
współpracy z każdym, bez względu 
na to kto jest w opozycji. Lider klubu 
radnych PIS Jarosław Chmielewski 

przyznał, że jego formacja nie zgło-
siła kandydata na przewodniczącego, 
bo nie zależy im na stanowiskach. Po 
głosowaniu na nowego przewodniczą-
cego do sporego zamieszania doszło 
w klubie SLD. Choć głosowanie było 
tajne, to radni lewicy twierdzą, że prze-
ciwko Wawrzonkoskiemu mogli gło-
sować Andrzej Pałucki oraz Dariusz 
Wesołowski. Natychmiast po głoso-
waniu zdecydowali oni wyrzuceniu 
ich z klubu SLD. 

 Przypomnijmy, że Rafał Sobo-
lewski jest już trzecim po Jarosławie 
Chmielewskim i Krzysztofie Kukuc-
kim przewodniczącym Rady Miasta w 
tej kadencji. 

Mateusz Piernikowski

Historia lubi się powtarzać. Rafał Sobolewski ponow-
nie został przewodniczącym Rady. Zajmował on już 
to stanowisko w latach 2006-2010. 

Rada Miasta ma nowego przewodniczącego
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• wyposażenie łazienek
• armatura hydrauliczna, 
CO i gazowa  
• meble i lustra 
łazienkowe
• zlewozmywaki 
kuchenne
• farby, kleje, gipsy
• akcesoria malarskie

• drobne narzędzia 
budowlane
• artykuły elektryczne
• listwy progowe,
przypodłogowe
• wentylacje
• artykuły metalowe, 
śruby, gwoździe, 
klamki, zamki, kłódki

LICZNE PROMOCJE 

I WYPRZEDAŻE.

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ SAM

pn-pt   8:00-17:00    sob.    8:00-13:00

Symboliczne klucze do mia-
sta wręczył uczestnikom zabawy 
prezydent Marek Wojtkowski. 
Poprzebierany i barwny koro-
wód seniorów wyruszył z Placu 
Wolności, ul. 3-Maja, przez Sta-
ry Rynek oraz Bulwary i dotarł 
do Centrum Kultury Browar B. 
gdzie odbyły się występy arty-

styczne. Tam nie zabrakło popi-
sów tanecznych, muzycznych czy 
recytatorskich. Jeden z uczestni-
ków spotkania Andrzej Ossowski 
z Włocławskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku podkreślał, że 
seniorzy w naszym mieście mają 
wiele możliwości samorealizacji. 
-Mamy tyle różnych kół zaintere-

sowań, atrakcji, że każda osoba 
znajdzie coś dla siebie- zapew-
niał. Co ciekawe tłum uczestni-
czący w korowodzie był znacznie 
liczniejszy od tego uczestniczą-
cego w juwenaliach. W pierwszej 
edycji senioraliów wzięło udział 
ok. 500 osób.

Mateusz Piernikowski

Studenci uniwersytetów Trzeciego Wieku w naszym mieście to aktywni ludzie z roz-
maitymi pasjami i zainteresowaniami. W swoim gronie świetnie się bawią co udo-
wodnili na pierwszych w naszym mieście senioraliach. 

Nasze Senioralia

- Uważamy, ze uruchomie-
nie połączeń z Włocławka do 
Brześcia Kujawskiego pozwoli 
zaspokoić potrzeby mieszkań-
ców, którzy do pracy mogliby 
dojeżdżać autobusami. Chcieli-
byśmy stworzyć od 4 do 7 par 
połączeń w obie strony. Koszt 
roczny tego projektu szacuje-
my na ok. 350-400 tysięcy zło-
tych, a finansowanie mogłoby 
być rozłożone pomiędzy miasto 
Włocławek, gminę Brześć Ku-
jawski oraz Starostwo Powiato-
we – mówi Agnieszka Walczak, 
z Nowoczesnej. 

Starosta włocławski Kazi-
mierz Kaca jest zainteresowa-
ny tym rozwiązaniem, ale jak 
przyznaje nie prowadził jesz-
cze rozmów z prezydentem 
Markiem Wojtkowskim na ten 

temat. Natomiast włodarz na-
szego miasta podkreśla, że au-
tobusy MPK kursują głównie 
w graniach administracyjnych 
Włocławka. Jest gotowy do 
rozmów z burmistrzem Brze-
ścia, ale zdaniem Marka Wojt-
kowskiego to do niego powinna 
należeć inicjatywa. 

Wojciech Zawidzki liczy na 
to, że autobusy z Włocławka 
będą przywozić pracowników 
do strefy, ale zależy mu też na 
komunikacji z innymi miejsco-
wościami. Zatem, czy do roz-
wijającej się Brzeskiej Strefy 
Gospodarczej będą kursować 
autobusy MPK? Przekonamy 
się już wkrótce.

Mateusz Piernikowski 

Kongsberg Automotive, który buduje fabrykę w 
Brześciu to norweski holding zajmujący się produk-
cją systemów do podgrzewania foteli takich marek 
jak Ferrari i Volvo, który zamierza zatrudnić doce-
lowo ok. 1000 osób. Działacze Nowoczesnej chcą by z 
Włocławka dojeżdżał tam autobus MPK. 

Miejski przewoźnik dojedzie 
do brzeskiej strefy?

Do biura Rady Miasta wpły-
nęło oficjalne pismo od mar-
szałka województwa Piotra Cał-
beckiego, który chce odwołania 
Chmielewskiego. Z racji tego, 
że polityk prawa i Sprawiedli-
wości jest radnym potrzebna 
jest do tego zgoda Rady Miasta. 
Zaskoczony takim wnioskiem 
jest przewodniczący rady Rafał 
Sobolewski, który zapewnia, że 
dopiero po bardziej szczegóło-
wych wyjaśnieniach marszałka 

wprowadzi ten punkt do obrad 
sesji. Szef WORD-u nie ma na-
tomiast wątpliwości, że sprawa 
jest polityczna, ponieważ, jak 
twierdzi  za jego kadencji ośro-
dek działa bez zastrzeżeń, jest 
w dobrej sytuacji finansowej, a 
zdawalność praktycznego egza-
minu na prawo jazdy jest naj-
wyższa w województwie. 

Mateusz Piernikowski

Czy po 10 latach na stanowisku Jarosław Chmie-
lewski przestanie rządzić Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego?

Marszałek chce 
odwołać dyrektora
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 Każdy powinien być świadomy, 
że odpady w warunkach domowych 
spalane są w niskich temperaturach, 
kominy nie posiadają filtrów, a to po-
woduje, że do atmosfery dostają się sil-
nie trujące substancje - pisze starosta. 
- Są to m.in. tlenek i dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie, chlo-
rowodór i cyjanowodór. Ich  wpływ 
na zdrowie może objawić się dopiero 
po kilkunastu latach, choćby w postaci 
chorób nowotworowych, głównie no-
wotworów płuc i wątroby. Substancje 
te powodują także zaburzenia układu 
odpornościowego, zaburzenia neuro-
logiczne, hormownalne, choroby ser-
ca, choroby szpiku kostnego...

  Starosta ostrzega i... straszy! - Nie-
przestrzeganie zakazu spalania odpa-
dów w instalacjach grzewcyzch lub na 
wolnym powietrzu, zgodnie z art. 191 
Ustawy o odpadach, podlega karze 
aresztu i grzywny.

Czy ktoś widział te toksyny?
Najtrudniej - twierdzą samorządow-

cy, zajmujący się tą problematyką, do-
konują się zmiany w sposobie myśle-
nia. Trudno nam powiązać choroby, do 
których dochodzi w rodzinach, z  fak-
tem, że przez lata zatruwaliśmy siebie 

sami. Fakt! Przecież gołym okiem nie 
dostrzega się zagrożeń,  przedostają-
cych się do atmosfery. Dym to przecież 
„tylko” dym! Tymczasem toksyny, po-
wstające w trakcie spalania odpadów 
w piecach domowych, pozostają w 

naszym otoczeniu, zaś konsekwencje 
przebywania w zamieczyszczonym 
środowisku ponosimy my i najbliższe 
nam osoby - dzieci, wnuki, rodzice, są-
siedzi, znajomi.

Problem dotyczy zarówno obszarów 
wiejskich, jak i miast, w których kumu-
lacja szkodliwych dymów jest wprost 
proporcjonalna do gęstości zabudowy. 
- Niestety, problem nie omija naszego 
miasta - mówi Monika Szudzikowska, 

dyrektor Wydziału Środowiska we 
włocławskim ratuszu. - Szczególnie 
widoczny jest na osiedlach domów 
jednorodzinnych, tam, gdzie z różnych 
powodów nie ma możliwości włącze-
nia się do miejskiej sieci cieplnej. 

Pozore „oszczędności” sprawiają, 
że nawet w domach, sprawiających 
dostatnie wrażenie, widywane są czar-
ne dymy, ulatniające się z kominów. 
- Sieć ciepłownicza we Włocławku w 

ostatnich latach bardzo się rozwinęła - 
mówi Jacek Kuźniewicz, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej we Włocławku. - Ze wzglę-
dów ekonomicznych nie jesteśmy 
jednak w stanie dotrzeć do wszystkich 
osiedli z zabudową jednorodzinną. To 
nam się po prostu nie opłaca!

Grafika: Dawid Struciński

W październiku br. Kazimierz Kaca, starosta włocławski, 
wystosował apel do mieszkańców powiatu: Stop spalaniu 
odpadów w gospodarstwach domowych! 

Samorządy idą na wojnę. Wojnę o czyste powietrze!

 Część komentujących wskazy-
wała różnice pomiędzy posiłkami 
w szpitalach na terenie Niemiec, 
czy Szwecji, narzekając na polskie 
warunki. Drudzy argumentowali, że 
szpital to nie jest restauracja, a po-
byt w nim nie musi być wcale przy-
jemny. Gdzie leży prawda i kto ma 
racje? Dyrektor szpitala stanowczo 
uspokaja, że taka sytuacja nie będzie 
się powtarzać.

- Zdecydowanie jest to przypa-
dek jednostkowy i wynika z tego, 
że prawdopodobnie  papryka dotar-
ła od dostawcy w takim stanie. Pra-
cownik na etapie produkcji w samej 
kuchni oraz pracownik wydający nie 
zauważył uchybienia, gdyby tak się 
stało to na pewno nikt by nie podał 
takiego posiłku. Pozostaje ubolewać, 
że taka miała miejsce, nie możemy 
sobie pozwolić by takie coś zdarzy-
ło się ponownie. Pracownicy zostali 
pouczeni, również dostawca pro-
duktów został poinstruowany co to 
zwracania większej uwagi na jakość 
warzyw- zapewnia Marek Bruzdo-
wicz, dyrektor szpitala. 

Polskie warunki znacząco od-
biegają od zachodnioeuropejskich, 
ale to również zasługa sztywnych i 
skostniałych regulacji dotyczących 

wydawanych posiłków. Ich jakość 
jest determinowana przez to, co pa-
cjent powinien otrzymać. Kuchnia 
jest jedna, pacjentów trochę więcej, 

stąd nie da się każdemu dogodzić, 
a jadłospis musi być jak najbardziej 
uniwersalny. Określają to bardzo 
ścisłe przepisy, które mówią jakie 
muszą być normy dietetyczne, ener-
getyczne, jaka ilość składników oraz 
proporcja mięsa do warzyw. 

W szpitalu wojewódzkim od nie-
dawna priorytetem stało się również 
to, by posiłki były smaczne, a porcje 
odpowiednio duże. Od 1 wrześnie 

bowiem szpital zakończył współpra-
cę z zewnętrzną firmą cateringową i 
po 6 latach wrócił do szpitalnej kuch-
ni. Powodem tej decyzji były zarów-
no cięcia budżetowe, jak również 
negatywne opinie na temat jakości 
usług świadczonych przez firmę. 

Pacjenci wielokrotnie narzekali 
na niesmaczne obiady, i „kromkę z 
chlebem” na śniadanie. Jak komen-
tują sami pracownicy szpitala to 

była bardzo dobra decyzja ponieważ 
skończyło się „gotowanie na marga-
rynie, czy mleku”, zaczęto używać 
produktów lepszej jakości, przez 
co dania są po prostu smaczniejsze. 
Pomyłki jednak mogą się zdarzać. 
Szpital dziennie wydaje średnio ok. 

400 posiłków, w kuchni od 6 do 18 
pracuje 11 osób. 

-Praca na kuchni jest bardzo cięż-
ka, oprócz tego że osoby gotują, te 
same muszą jedzenie dostarczyć w 
wózkach na oddziały. Przykładowo 
śniadanie jest o godzinie 8, dystrybu-
cja na wszystkich pacjentów kończy 
się ok. 09:30. Pracownicy wracają, 
trzeba to wszystko pomyć i szyko-
wać obiad najpóźniej na 12:15. Przy 
takiej ilości pracy kucharka mogła 
się pomylić i nie zauważyć, że jedno 
z warzyw jest złej jakości. Jeżeli za-
istniała taka sytuacja to można było 
poprosić o wymianę na nowe danie. 
Z tym nigdy nie było żadnych pro-
blemów- zapewniają szpitalne ku-
charki. 

 - Od czasu kiedy szpital przejął 
kuchnię i ponownie we własnym 
zakresie produkuje posiłki,nie otrzy-
małem osobiście żadnej negatywnej 
opinii. Należy ubolewać, że taka jed-
nostkowa sytuacja się zdarzyła, mam 
nadzieję, że się nie powtórzy. Dość 
często osobiście chodzę do kuchni 
do stołówki i korzystam ze szpital-
nych posiłków i jestem bardzo zado-
wolony - zapewnia dyrektor. 

Filip Rogiewicz

W Wojewódzkim Szpitalu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki bohaterem prawdziwej afery była... spleśniała papryka. Pewna kobieta – pacjentka szpitalu wrzuciła 
na portal społecznościowy zdjęcia z posiłku wydanego na oddziale patologii ciąży. Zdjęcie szybko wywołało burzę w sieci, a komentarze bywały skrajne.

Szpitalne posiłki znów w ogniu krytyki

artykuł współfinansowany przez
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W połowie listopada Mikołaj 
Bogdanowicz, wojewoda ku-
jawsko – pomorski zatwierdził 
wstępną listę rankingową wnio-
sków o dofinansowanie w roku 
2018 zadań w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 - edycja 2018 r. Na 
liście znalazły się drogi powiatu 
włocławskiego. - Te inwestycje 
będą realizowane w partnerstwie 
z samorządami Chodcza oraz 
Izbicy Kujawskiej - podkreśla 
Kazimierz Kaca, starosta wło-
cławski.

Do przebudowy zakwalifiko-

wano ponad 9-kilometrowy od-
cinek drogi powiatowej z Chod-
cza do granicy województwa 
w rejonie Dąbrowic. Wartość 
przedsięwzięcia oszacowano na 
9,3 mln złotych. 3 mln złotych 
dofinansuje państwo w ramach  
Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogo-
wej, zaś prawie 2 mln to pomoc 
finansowa w ramach partnerskiej 
współpracy z budżetu miasta         
i gminy Chodecz. 

Wspólnie z samorządem Izbicy 
Kujawskiej przebudowana zosta-
nie droga powiatowa  Samszyce 
- Izbica Kujawska o długości 

odcinka drogi 4,85 km. Wartość 
zadania 6,8 mln zł, z czego 3 mln 
to  dotacja z budżetu państwa. 
W tym przypadku partnerskie 
wsparcie z budżetu Izbicy Ku-
jawskiej wyniesie niespełna 1,2 
mln złotych. 

W Starostwie Powiatowym we 
Włocławku odbyła się konferen-
cja prasowa w tej sprawie. Obok 
starosty włocławskiego  Kazi-
mierza Kacy, uczestniczyli w  
niej burmistrz Izbicy Kujawskiej  
Marek Dorabiała oraz burmistrz 
Chodcza Jarosław Grabczyński. 

Powiat Włocławski zajął pierwsze i drugie miejsce na  liście rankingowej woje-
wody! Chodzi o drogi powiatowe.

Starosta: Przebudujemy kolejne drogi

Tegoroczne obchody pomy-
ślane były jako biesiada pa-
triotyczna, będąca spotkaniem 
pokoleń. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele różnych śro-
dowisk. Na zaproszenie or-
ganizatorów odpowiedzieli: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. 
Słubickiego, panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, seniorzy, 
Dom Pomocy Społecznej, słu-
chacze Liceum dla Dorosłych, 
absolwenci naszej szkoły oraz 
rodzice. Przybyli przedstawi-
ciele władz lokalnych: starosta 

włocławski Kazimierz Kaca 
oraz Henryk Krzyżanowicz, re-
prezentujący burmistrza Izbicy 
Kujawskiej. 

   Były konkursy, quizy, poezja 
patriotyczna, a przede wszyst-
kim dużo piosenek, pochodzą-
cych z różnych okresów naszej 
historii, śpiewanych indywidu-
alnie, w duetach, w mniejszych 
lub większych grupach. Jednak 
największą radością był wspól-
ny śpiew wszystkich uczestni-
ków biesiady, którym akompa-
niował  Ryszard Lewandowski. 

Biesiada z patriotyczną nutą
„Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje”.  Słowa Ada-
ma Asnyka stały się mottem obchodów 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół im. J. 
Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. 

 To jeden z naj-
lepszych domów 
pomocy społecznej             
w regionie! Starosta 
Kazimierz Kaca od-
wiedził DPS w Ku-
rowie, uczestnicząc 
m.in. w zorganizowa-
nym tam spotkaniu, 
dotyczącym  rozwoju 
rodzinnych form pie-
czy zastępczej oraz 
placówek opiekuń-
czo – wychowaw-
czych. Wizyta była 
dobrą okazją, by po-
dziękować dyrektor 
placówki w Kurowie 
Teresie Majewskiej 
oraz wójtowi gminy 
Baruchowo Stanisła-
wowi Sadowskiemu 
za pomoc i zaangażo-
wanie przy realizacji 
kolejnych inwestycji. 
Wspólnie udało się 
ostatnio zbudować 
drogę pożarową oraz 
chodnik na terenie 
DPS w Kurowie. 

Wspólnie można więcej

Nowoczesne boiska 
dla „Jasia i Małgosi”
Wychowankowie  Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Brzeziu mają nowe boiska.

Obok „Jasia” i „Małgosi” 
- wzorcowych placówek dla 
dzieci, pozbawionych opieki 
biologicznych rodzin, powstał 
kompleks rekreacyjno-sportowy. 
Plac zabaw, urządzenia fitness, 
drabinka, rowerek, huśtawka 
wahadłowa, urządzenie acrobat, 
ławki ogrodowe plus  nowa na-
wierzchnia utwardzona oraz syn-
tetyczna bezpieczna pod urzą-
dzenia.

Wybudowano boisko o wy-
miarach 14,50 m x 9,20 m prze-
znaczone do gry w piłkę nożną, 
siatkową, koszykową i badmin-
tona. Zakres rzeczowy zadania 
obejmował w szczególności: 

wykonanie płyty boiska z na-
wierzchni poliuretanowo - gu-
mowej, wykonanie odwodnienia 
liniowego, zamontowanie urzą-
dzeń stanowiących wielofunk-
cyjne boisko tj. bramki stalowe  
z siatką do piłki nożnej, kosze do 
piłki koszykowej z tablicą, słup-
ki wielofunkcyjne do siatkówki, 
ogrodzenie wysokie - wychwy-
tawacze piłek.

Wykonawcą przedsięwzięcia 
była firma „PROMETEUSZ”      
z siedzibą w Pabianicach.

Pierwszy emocjonujący mecz 
rozegrali przedstawiciele funda-
cji „Anwil dla Włocławka” wraz 
z wychowankami placówki.



 www.kujawy.info       Puls Regionu 09Powiat włocławski
17 listopad 2017

99 lat niepodległości
Znana wokalistka Antonina 

Krzysztoń, której twórczość 
jest zaliczana do nurtu poezji 
śpiewanej, była gwiazdą tego-
rocznych obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości w 
powiecie włocławskim. Głów-
ne uroczystości zorganizo-
wano w Brześciu Kujawskim. 
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą  w intencji Ojczyzny w 
Kościele Parafialnym pod we-
zwaniem Św. Stanisława BM,  
którą celebrował ks. proboszcz 
Ireneusz Juszczyński. 

W ceremonii uczestniczyli 
m.in. Kazimierz Kaca – staro-
sta włocławski, Zygmunt Wie-
rzowiecki – przewodniczący 
Rady Powiatu wraz z radnymi, 
Zygmunt Bałuta – sekretarz 
powiatu, przedstawiciele Sa-
morządu Brzeskiego na czele  

z burmistrzem Brześcia Ku-
jawskiego - Wojciechem Za-
widzkim oraz liczni goście i 
mieszkańcy.

Po mszy licznie zgromadzo-
ne delegacje w asyście pocz-
tów sztandarowych złożyły 
wieńce i wiązanki pod pomni-
kiem Władysława Łokietka na 
skwerze miejskim. Uczestnicy 
obchodów mieli również oka-
zję zdegustować tradycyjne ro-
gale św. Marcina.

W tym dniu na Stadionie 
Miejskim im. Czesława Wa-
sielewskiego rozegrany został 
mecz ligowy GKS Łokietek – 
Szubinianka Szubin. 

Następnie dla uczczenia 99. 
rocznicy odzyskania wolności, 
I Bieg Niepodległości zgroma-
dził licznych sympatyków tej 
formy aktywności.

Wyremontowany odcinek liczy 
dokładnie 2.862 m.  Zakres robót 
obejmował m.in.: poszerzenie 
szerokości jezdni z 5,2 m do 6,0 
m; wykonanie poboczy, zwięk-
szenie nośności, budowę drogi 
dla pieszych i rowerów na całym 
odcinku drogi o szerokości 2,5 
m. Przy okazji trasa została od-
wodniona, uzupełniono oświe-
tlenie, przygotowano przejścia 

dla pieszych.
   Projekt został realizowany 

przez powiat włocławski przy 
współpracy z samorządem gminy 
Fabianki w ramach tegorocznej 
edycji Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019. 
Całkowita wartość inwestycji 
wynosiła 5,8 mln złotych, w tym 
dofinansowanie z budżetu pań-

stwa w wysokości 2,9 mln zł. Po-
wiat włocławski, będący benefi-
cjentem zadania zainwestował 
w projekt - 2 mln zł, natomiast 
gmina Fabianki - partner zadania 
- przeznaczyła  blisko 903 tys. 
zł. Wykonawcą przebudowy było 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowo – Inżynieryjnego S.A. 
w Toruniu.

W czwartek 9 listopada ostatecznie zakończono przebudowę ulicy Dobrzyńskiej, bę-
dącej odcinkiem drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin.

Na Dobrzyńskiej wielkie zmiany!
Chcesz zarejestrować auto? 
Cierpliwości!

Od 13 listopada 2017 roku         
w Polsce obowiązuje ustawa 
wdrażająca system informatycz-
ny Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów. Osoby rejestrujące pojazdy 
po tym terminie mogą spodzie-
wać się utrudnień. 

Zmiany polegają na wdroże-
niu Systemu Informatycznego 
Centralnej Ewidencji Pojazdów          
i Kierowców CEPiK 2.0 w zakre-
sie przebudowy i modernizacji 
Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Przy rejestracji pojazdów 
urzędnicy muszą wprowadzać 
dane w czasie rzeczywistym on-
line. Procedura synchronizacji 
danych online może powodować 
wydłużenie czasu obsługi przy-
szłych klientów wydziału komu-
nikacji.

Prosimy o wyrozumiałość          
i cierpliwość - apeluje Wydział 
Komunikacji Starostwa Powiato-
wego we Włocławku.

Zapraszamy do Szewa
Starosta włocławski  Kazimierz 

Kaca wraz z przewodniczącym 
Rady Powiatu Zygmuntem Wie-
rzowieckim oraz burmistrzem 
Lubienia Kujawskiego Markiem 
Wilińskim i Markiem Małachow-
skim, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Lubieniu Kujaw-
skim, wspólnie ze Społecznym 
Komitetem Budowy Budowy Po-
mnika w Szewie, zapraszają na 
wielką fetę. Uroczyste obchody 

154 rocznicy bitwy pod Szewem 
odbędą się 22 listopada o godz. 
12.00 w  Szewie. 

W programie składania kwia-
tów przy pomniku w Szewie, 
msza w kościele pw. św. Pro-
kopa w Kłóbce oraz występ ar-
tystyczny w hołdzie poległym, 
przygotowany przez Szkołę Pod-
stawową im. Fryderyka Chopina           
w Kłóbce.

Starosta apeluje
Jakość powietrza atmosfe-

rycznego na terenie powiatu 
włocławskiego systematycznie 
się pogarsza. W związku z tym 
starosta włocławski Kazimierz 
Kaca zaapelował do mieszkań-
ców wszystkich gmin o nie pale-
nie w piecach byle czym..

- Stop spalaniu odpadów              
w gospodarstwach domowych!           
W okresie jesienno-zimowym, 
który jest sezonem grzewczym, 

każdy z nas odczuwa pogarszają-
cą się jakość powietrza, którym 
oddychamy - czytamy w apelu. 
- W znacznej mierze odpowiada 
za to tzw. niska emisyjność, czy-
li emisja pochodząca ze spalania 
paliw stałych w piecach, komin-
kach, kotłach...

 Starosta przypomina, że paląc 
odpady trujemy siebie sami, ła-
miąc równocześnie prawo.

   

Ekspresem przez powiat
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Daleko od „pośredniaka”

W październiku w rejestrze urzę-
du figurowało 11.907 osób bezro-
botnych, w tym mieszkańców Wło-
cławka – 6.159, zaś mieszkańców 
powiatu włocławskiego – 5.748. W 
porównaniu do stanu z początku roku, 
czyli osób bezrobotnych w styczniu, 
liczba zarejestrowanych zmniejszyła 
się o 3.725 osób - w tym z Włocław-
ka – o 1.869, zaś z powiatu włocław-
skiego – o 1.856. - Przyczynami tych 
zmian są nie tylko takie zjawiska, jak 
migracja zarobkowa, czy nowelizacja 
przepisów o świadczeniach emerytal-
nych - podkreśla Bożena Stępniewska, 
dyrektor włocławskiego Powiatowego 
Urzędu Pracy. - Podstawowym powo-
dem opisanego trendu jest zwiększenie 
liczby ofert zatrudnienia, dostępnych 
na lokalnym rynku pracy. Bezrobotni 
mają relatywnie duże możliwości sko-
rzystania z ofert aktywizacji zawodo-
wej, znajdujących się w zasobach PUP. 
Oferty te stanowią konkretne propo-

zycje zatrudnienia, ale także podjęcia 
stażu, czy szkoleń zawodowych. 

Bierni, zniechęceni, niewykształceni

Podniesienie kompetencji poprzez 
uczestnictwo w stażu bądź szkoleniu 
ułatwia osobie bezrobotnej znalezienie 
odpowiedniej pracy. Zmniejszający się 
odsetek osób bezrobotnych sprawia, 
że w rejestrze urzędu pracy pozostaje 
coraz więcej osób w najtrudniejszej sy-
tuacji społecznej i zawodowej. Więk-
szość klientów stanowią osoby długo-
trwale bezrobotne, charakteryzujące 
się zniechęceniem, biernością, czy po-
czuciem braku wpływu na własny los. 
Osoby te mają jednocześnie niskie wy-
kształcenie i ograniczone umiejętności 
zawodowe. Te cechy powodują, że 
pracownicy urzędu, tj. doradcy klienta, 
muszą wspólnie ze swoim podopiecz-
nym zaprojektować ścieżkę aktywno-
ści, określaną mianem indywidualnego 
planu działania. W ramach takiego 
planu powinno się uwzględniać usługi 

w postaci poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, czy szkoleń. W 
uproszczeniu można powiedzieć, że 
w PUP pozostała najtrudniejsza grupa 
klientów, zarówno pod względem mo-
tywacji do działania, jak i zdolności do 
podjęcia pracy. Takim osobom nie wy-
starczy wydać skierowanie do firmy. 
Badania rynku wskazują, że nawet, 
jeśli osoba długotrwale bezrobotna po-
dejmie pracę, to bardzo szybko ten etat 
traci. Wynika to m.in. z nieumiejęt-
ności dostosowania się do wymogów 
pracodawcy, szybkiego nauczenia się 
określonych czynności. Wiele osób ma 
także problem z integracją w środowi-
sku pracy, z nawiązywaniem relacji ze 
współpracownikami. 

Co czwarty - bez doświadczenia

- Mamy świadomość, że nasza kadra 
tym właśnie klientom musi poświęcać 
szczególnie wiele uwagi - podkreśla 
dyrektor Bożena Stępniewska. - Orga-
nizujemy więc zajęcia aktywizacyjne, 
prowadzone przez doradców zawodo-
wych, giełdy pracy, by umożliwić im 
kontakt z firmami, a także staże i szko-

lenia w celu podniesienia kwalifikacji 
uczestników. Działania urzędu to także 
organizacja subsydiowanych miejsc 
zatrudnienia, czyli dofinansowanych z 
budżetu państwa. Praca z bezrobotnym 
staje się coraz trudniejsza i wymaga 
więcej czasu. 

   Skalę omawianego zjawiska ilu-
strują dane statystyczne. Wśród zare-
jestrowanych bezrobotnych 74 proc. 
stanowią osoby długotrwale bezrobot-
ne, 72 proc. - osoby o niskich kwali-
fikacjach. Co czwarta osoba figurująca 
w rejestrze PUP nie ma żadnego do-
świadczenia zawodowego.

Praca? Ale po co?

Należy także zmierzyć się z 
problemem postaw wobec pracy. 
Znaczna część osób bezrobotnych 
niechętnie podejmuje udział w róż-
nych formach aktywizacji, propono-
wanych przez urząd pracy. Wymaga 
to, jak wspomniano, nie tylko stoso-
wania szeregu różnorodnych działań 
i indywidualnego podejścia do bez-
robotnego, ale także przekonywania 
klientów, że podjęcie aktywności 
przyniesie wymierne efekty. Pewna 
grupa bezrobotnych nie jest zainte-
resowana podjęciem jakiegokolwiek 
zatrudnienia, a rejestruje się tylko po 
to, aby urząd pracy odprowadził za 
nich składkę zdrowotną do ZUS. Ilu-
stracją tego zjawiska jest fakt, że od 
początku roku wyrejestrowano 1.260 
osób bezrobotnych za odmowę przy-
jęcia propozycji pracy! W stosunku 
do ubiegłego roku, a dokładnie trzech 
kwartałów 2016 r. oznacza to wzrost 
odmów podjęcia pracy o 200. 

Interesujące są także dane na temat 
liczby osób, którym PUP musi wydać 

skierowania do firm, aby zrealizować 
zapotrzebowanie pracodawców. Na 
każdą pojedynczą ofertę pracy trzeba 
wezwać znaczną ilość bezrobotnych. 
Dotyczy to takich zawodów, jak 
sprzedawca, kucharz, ślusarz, spa-
wacz, czy blacharz samochodowy. 
Wielu kandydatów odmawia przyję-
cia propozycji, inni nie spełniają wy-
mogów pracodawcy.

Lęk o emerytury

Zjawisko bezrobocia, jeden z naj-
trudniejszych problemów społecz-
nych, przechodzi obecnie znaczące 
przeobrażenia. Zmiany te będą po-
stępować, ponieważ według analiz 
demograficznych, w Polsce będzie 
zmniejszać się liczba obywateli w 
wieku produkcyjnym, przy równocze-
snym wzroście osób w wieku emery-
talnym. emerytów. Dziś na jednego 
emeryta pracują cztery osoby, za kil-
kanaście lat te proporcje będą wynosić 
1:1. Oczywiście emerytom należą się 
wypracowane przez nich świadczenia. 
Jednak wielkim wyzwaniem będzie 
przygotowanie kompetentnych kan-
dydatów, którzy podejmą zatrudnienie 
i tym samym umożliwią utrzymanie 
systemu świadczeń. Zadania urzędów 
pracy, ale też instytucji edukacyjnych 
muszą ulec postępującej modyfikacji. 
PUP już dawno przestał być „pośred-
niakiem”, czyli miejscem spotkania 
pracodawcy z bezrobotnym. Jest in-
stytucją wsparcia społecznego, która 
w skali mikro pomaga człowiekowi w 
reintegracji i powrocie na rynek pra-
cy, zaś w skali makro ma dać nowych 
kandydatów wyludniającemu się ryn-
kowi pracy.

PW   

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia
Od początku tego roku systematycznie zmniejsza się liczba osób bezrobot-

nych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku! 
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Zakład Medyczny DIAG MED 
PLUS sp. z o.o. na rynku usług 
medycznych funkcjonuje od roku 
1997. Momentem przełomowym 
dla Zakładu był rok 2008. Wówczas 
powstał nowoczesny i doskonale 
wyposażony obiekt medyczny przy 
ulicy Okrzei 66 we Włocławku. 
Dysponujemy doświadczoną kadrą 
specjalistów, a urządzenia medyczne 
jakie posiadamy do diagnostyki i le-
czenia są najwyższej klasy. Naszym 
atutem jest to, że pacjent w jednym 
miejscu, nie tracąc czasu i pieniędzy 
na kosztowne dojazdy może zostać 
gruntownie zdiagnozowany i leczo-
ny. 

Rozumiejąc doskonale, jak ważna 
w przypadku choroby jest szybka i 
trafna diagnoza umożliwiamy Pa-

cjentom dostęp do wysokiej klasy 
specjalistów, ale również do pełnej 
i nowoczesnej diagnostyki obrazo-
wej. Posiadamy pracownię rezo-
nansu magnetycznego, tomografu 
komputerowego, RTG, medycyny 
nuklearnej oraz pracownię endo-
skopową. Umożliwiamy także pa-
cjentom kompleksową diagnostykę 
kardiologiczną i okulistyczną za 
pomocą nowoczesnych urządzeń 
medycznych. W naszym zakładzie 
pacjenci mogą również  wykonać 
badania , USG, gastroskopię, kolo-
noskopię i bronchoskopię.  

Poniżej przedstawiamy szczegó-
łową informację na temat możliwo-
ści wykonania w naszej Palcówce 
badań diagnostycznych.

– Sztuka trafnej diagnozy 

Rezonans magnetyczny 
Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny głowy
Angiografia MR głowy
Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędzwiowy
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego/tkanek miękkich 
szyi
Rezonans magnetyczny oczodolów
Rezonans magnetyczny przysadki
Rezonans magnetyczny kolana
Rezonans magnetyczny biodra

Tomografia komputerowa
Angiografia TK
Tomografia komputerowa całego kręgosłupa 
Tomografia komputerowa głowy
Tomografia komputerowa głowy - przysadka
Tomografia komputerowa jamy brzusznej
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
Tomografia komputerowa kości
Tomografia komputerowa kręgosłupa lędzwiowego
Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego
Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego/tkanek miękkich 
szyi
Tomografia komputerowa miednicy
Tomografia komputerowa nadgarstka
Tomografia komputerowa oczodołów
Tomografia komputerowa podudzia
Tomografia komputerowa przedramienia
Tomografia komputerowa ramienia
Tomografia komputerowa ręki
Tomografia komputerowa stawów
Tomografia komputerowa stopy

Tomografia komputerowa szyji
Tomografia komputerowa uda
Tomografia komputerowa uszu/piramid
Tomografia komputerowa wieloodcinkowa
Tomografia komputerowa zatok
Kolonoskopia wirtualna TK

RTG
RTG  łokcia/przedramienia
RTG  nadgarstaka/dłoni/palca
RTG barku/ramienia
RTG czaszki
RTG klatki piersiowej AP
RTG klatki piersiowej AP i bok
RTG kostki/stopy/palca
RTG kręgosłupa piersiowego AP i bok 
RTG kręgosłupa piersiowego w projekcji AP
RTG kręgosłupa piersiowego w projekcji bocznej
RTG kręgosłupa szyjnego AP i bok 
RTG kręgosłupa szyjnego w projekcji AP
RTG kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej
RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
RTG łopatki
RTG miednicy/biodra
RTG mostka
RTG nosa
RTG oczodołu
RTG zatok nosa

Scyntygrafia
Scyntygrafia kości statyczna
Scyntygrafia nerek dynamiczna
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia tarczycy

Badania endoskopowe 
Gastroskopia 
Kolonoskopia 

USG
Echokardiografia (ECHO) 
USG biopsja
USG ciąży
USG dopplerowskie 
USG ginekologiczne 
USG gruczołu krokowego 
USG jąder
USG krtani
USG miednicy małej
USG mięśni
USG piersi
USG ortopedyczne
USG stawów biodrowych u dzieci
USG ścięgna
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych

Inne badania
EKG spoczynkowe z opisem
EKG próba wysiłkowa
EKG - pomiar całodobowy metodą Holtera
Spirometria spoczynkowa
Spirometria z próbą rozkurczową

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
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wyprzedaże do 50%!

Środek listopada to początek niskich 
temperatur i coraz chłodniejszej aury. 
Na ulicach miasta rzadziej, niż latem w 
oczy rzucają się osoby bezdomne. Po-
wodów można szukać w m.in. w tym, 
że chcąc chronić się przed zimnem ko-
rzystają z prowizorycznych schronień. 

W poszukiwaniu koczowisk

Straż miejska już typuje miejsca, 
które mogą posłużyć za koczowisko, 
by później kontrolować czy  znajdują 
się tam osoby bezdomne. Już na po-
czątku listopada strażnicy interwenio-
wali aż 11 razy w tej sprawie. Oprócz 
rutynowych kontroli funkcjonariusze są 
wzywani przez lokatorów bloków. Bez-
domni zazwyczaj podstępem dostają 
się do wnętrza klatek schodowych, by 
się ogrzać. W takim przypadku osoby, 
które nie posiadają miejsca zamieszka-
nia są zabierane do ogrzewalni, która 
działa na terenie miasta od 1 listopada. 
Do miejsca zarządzanego przez Caritas, 
przy ul. Gdańskiej trafiają osoby bez-
domne znajdujące się pod wpływem 
alkoholu. Nieprzekraczalną granicą, od 
której straż miejska nie może pozosta-
wić osoby w ogrzewalni są 4 promile 

alkoholu we krwi, wówczas występuje 
już zagrożenie życia i taka osoba musi 
być zbadana przez lekarza. 

-Jeżeli chodzi o interwencje związane 
z bezdomnymi, czy też osobami leżący-
mi, w stanie upojenia alkoholowego, 
stanowią one dość duży odsetek spraw, 
które są zgłaszane do dyżurnego straży 
miejskiej. Na pewno jest to  problem, 
z którym spotykamy się na co dzień. 
Osoby w stanie nietrzeźwości dopusz-
czają się różnych czynów nieobyczaj-
nych, bądź wykroczeń, takich jak m.in. 
zanieczyszczanie miejsc publicznych-  
mówi Dariusz Rębiałkowski, oficer 
prasowy włocławskiej straży miejskiej 
Takie interwencje kończą się poucze-
niami, mandatami karnymi, a najcięż-
sze przypadki mają finał w sądzie. 

Schroniska tylko dla trzeźwych

Caritas dysponuje również ok. 200 
miejscami w dwóch schroniskach: na 
ul. Karnkowskiego ponad 140, na ul. 
Płockiej ok. 50. Liczba miejsc nie jest 
stała, ponieważ w sezonie zimowym, 
nawet gdyby trzeba było dostawić łóż-
ko na korytarzu, nikomu nie zostanie 
odmówiona pomoc.

Jest jednak jeden warunek dostania 
się do schroniska: podstawą  jest zacho-
wanie trzeźwości. Procedura rejestracji 
w schronisku jest prosta. Po otrzymaniu 
łóżka, posiłku i wsparcia psychicznego, 
anonimową zwykle osobę należy zi-
dentyfikować. Pracownicy schroniska 
pomagają dostać się do odpowiednich 
urzędów, zabezpieczają środki finanso-
we oraz zapewniają ubezpieczenie. Po 
takim podstawowym zapewnieniu bez-
pieczeństwa, reszta pracy polega na co-

dziennych zajęciach z podopiecznymi.
Dotychczas we Włocławku reali-

zowano 3 projekty wsparcia bezdom-
nych: „Moja szansa”, „Moja szansa 2”, 
oraz „Nasza szansa”. Wszystkie z nich 
zakładały, że pewna grupa osób bez-
domnych  wyjdzie z bezdomności i się 
usamodzielni. 

-Te projekty zostały zakończone, 
a osoby które brały w nich udział nie 
wróciły już do bezdomności. Jednak 
skupiamy się w tej chwili na codziennej 
pracy z bezdomnymi. Na rozmowach 
i nakłanianiu do usamodzielnienia- za-
pewnia - ks. Marek Sobociński, dyrek-
tor Caritas Włocławek. 

Uzależnienia zabierają dom

Typowym problemem, z którym wal-
czy się w schroniskach jest uzależnienie 
od alkoholu (stąd zakaz wstępu pod 
wpływem), jednak od niedawna, szcze-
gólnie wśród młodszych bezdomnych 
coraz częściej przejawia się problem 
uzależnienia od dopalaczy. Bezdomni 
w schronisku mają dostęp do telewizji, 
wyposażoną świetlicę, ciągłe wsparcie 
duchowe i psychiczne. W niesieniu 
pomocy nie ma miejsca na ocenianie i 

krytykę.
-Na co dzień mieszkamy z bezdom-

nymi w schronisku. Praca nie polega 
tylko na tym, że z nimi pracujemy, ale 
też jesteśmy dla nich i dajemy z siebie 
jak najwięcej. Staramy się odnowić w 
nich chęć do życia, zmotywować, by 
podjęli pracę i szukali mieszkań, oraz 
by rozpoczęli odbudowę swojego wnę-
trza w kontekście uzależnień wyjaśnia - 
siostra Dominika, kierownik schroniska 
dla bezdomnych.

Powody znalezienia się w schroni-
sku są różne, a wśród nich najczęstsze 
to uzależnienia od alkoholu, narkoty-
ków. Lokatorami są także ci, którzy 
zakończyli pobyt w zakładzie karnym i 
nie mają dokąd się udać. Są też osoby 
niezaradne życiowo, które nie potrafią 
utrzymać się same. Niektórzy wciąż nie 
potrafią rozliczyć się z demonami trau-
my z dzieciństwa i zwyczajnie boją się 
życia, a różne perypetie życiowe tego 
nie ułatwiają. 

Najnowsze dane z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie mówią o 271 oso-
bach bezdomnych na terenie miasta, a 
to jedynie garstka, tych, którzy postano-
wili pozwolić sobie pomóc...

Filip Rogiewicz

Niemal 300 mieszkańców naszego miasta nie ma dachu nad głową. Czy ludziom, którzy stracili dom można pomóc, kto się tym zajmuje 
i jakie są efekty udzielanego wsparcia? Na te pozornie błahe pytania odpowiedź nie jest taka prosta.

Bezdomność wybór czy konieczność?
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Dlaczego zgodziła się pani zostać 
ambasadorem “Legalnej Kultu-
ry” i akcji “Księgarnia marzeń”?
Wydaje mi się, że idea promująca 
małe księgarnie, ale też promują-
ca czytelnictwo  to fantastyczny 
pomysł. Mam nadzieję, że ludzie, 
którzy przyjdą do księgarni na 
spotkanie, zakupią książkę, która 
w danym momencie jest czytana. 
Rzecz polega na tym, że spoty-
kamy się w księgarni, tym razem 
jestem we Włocławku, czytam 
dwa pierwsze rozdziały (w tym 
wypadku była to Saszeńka Si-
mona Montefiorego) po czym 
powracam do księgarni po jakimś 
czasie i czytam końcówkę tej wy-
branej książki. Mam nadzieję , że 
ktoś kto sięgnie po książkę, nagle 
albo odkryje, że czytanie to fan-
tastyczna rzecz, albo sobie przy-
pomni czasy młodości, kiedy się 
miało dużo czasu i czytało pod 
kołdrą z latarką.

Nie kryje pani, że lubi czytać, 
niedawno  nagrała pani sporo 
audiobooków. Co daje pani czy-
tanie książek innym ludziom ?
Uważam, że jeżeli się czyta ko-
muś to się czyta podwójne, albo 
nawet potrójnie. Ja nie czytam 

awista, nie lubię przychodzić nie-
przygotowana, poznaję ten tekst, 
po czym go sobie układam. Przy 
pierwszym czytaniu pewne rzeczy 
umykają. W przygotowywaniu się 
do czytania, to dotyczy również 
audiobooków, czyli na przykład 
całej powieści, którą czytam, mam 
szansę doszukać się niuansów, 
które umknęłyby mi przy  czyta-
niu tylko dla siebie.

Kiedy postanowiła pani zostać ak-
torką?
 Wymyśliła to moja pani od pol-
skiego w liceum. Ja nie miałam 
takich planów, chciałam zostać 
nauczycielką i pójść w ślady mojej 
mamy. Prawdę mówiąc, nie wiem 
kiedy ona odkryła we mnie talent 
aktorski. To jest pytanie, którego 
nigdy jej nie zadałam i nie zadam, 
ponieważ ona nie żyje. Uczyłam 
się na  profilu matematyczno – fi-
zycznym. Nas „matfizów” nie wy-
korzystywano do akademii szkol-
nych więc moja polonistka nie 
mogła zobaczyć mnie w akcji. Ja 
tak na prawdę o tym, że chcą być 
aktorką przekonałam się w szko-
le aktorskiej, kiedy zaczęła się 
praca nad tekstem, nad scenami. 
Wówczas do mnie dotarło, że ja to 

uwielbiam, że to jest to, że to jest 
moje miejsce.
Żałuje Pani?
Nie! Nie, to jest fantastyczne, to 
jest ogromy dar od losu. Ktoś za 
mnie wymyślił mi moje życie, mó-
wię tutaj o mojej pani profesor i 
moim koledze. Wymyślili moje 
życie, ja nie miałam takiego ma-
rzenia, wymarzyli mi moje życie.

Jakie są pani dwie ulubione 
role?
To jest piekielnie trudne pytanie. Z 
rolami jest jak z dziećmi, są takie 
których nie lubię, te które mi nie 
wyszły, są też takie, które sprawiły 
mi ogromną przyjemność w efek-
cie, ale były orką na ugorze, cięż-
ką pracą. Są też te, które przyszły 
łatwo, ale nie do końca je cenię. Są 
różne, ale to wszystko moje dzieci 
i nie chciałabym powiedzieć, że 
któreś z nich jest ważniejsze,że 
któreś bardziej kocham, a któreś 
mniej.

Rolę w „Listach do M 3” zaliczy-
łaby pani do tych bardziej udanych 
czy tych mniej udanych? 
Zaliczyłabym do tych, które są takim 
drobiażdżkiem, ale światełkiem.

Mateusz Wojtczak

Rozmowa z:
Danutą Stenką,

aktorką

Wymyślili mi takie życie
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Uczniowie województwa ku-
jawsko-pomorskiego otrzymali 
atrakcyjną ofertę uczestniczenia  
w dodatkowych zajęciach spe-
cjalistycznych pozwalających 
uzyskać cenne kwalifikacje  w 
miejscu pracy bezpośrednio od 
doświadczonych praktyków. 
Projekt „Szkoła Zawodowców” 
realizowany  w ramach RPO 
Oś Priorytetowa 10, Innowa-
cyjna Edukacja  przez Depar-
tament Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego  Urzędu Mar-
szałkowskiego  Toruniu oraz 
Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Wło-
cławku umożliwia uczniom od-
bycie stażu u pracodawców. 

W ramach projektu praco-
dawcy zapewniają  młodzieży 
odpowiednie warunki do prak-
tycznej nauki  w następujących  
zawodach : technik technologii 
żywności, technik mechanik, 

technik elektryk, technik elek-
tronik, technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodo-
wych, technik teleinformatyk, 
technik informatyk, technik 
urządzeń i systemów energii 

odnawialnej, technik logistyk, 
technik spedytor.

Staż wynosi 150 godzin dla 
jednego ucznia i odbywa się w 
okresie wakacyjnym. Realizo-
wany jest na podstawie  progra-

mu opracowanego przez szkołę 
we współpracy z pracodawcą.

 Realizacja projektu 
w latach 2017-2019 zakłada 
udział 438 uczennic i uczniów 
w stażach zawodowych – w tym 
180 z włocławskich szkół  tj.: 
Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Zespół Szkół Elektrycznych , 
Zespół Szkól Samochodowych, 
Zespół Szkół Technicznych. W 
lipcu i sierpniu 2017 roku w sta-
żach udział wzięło ogółem 250 
osób z czego aż 157  ze szkół  
z terenu Włocławka. Młodzież 
włocławskich szkół odbyła sta-
że m.in. w firmach: Orlen Ser-
wis, Micron Pro, MPEC Wło-
cławek, Pro- Comp.pl, New 
Technology Serwis, NTIinno-
vations, Renex, Auto Strefa 
spółka z o.o., Euro Transchem 
sp. Z o.o. Wątarski  sp. z o.o., 
Medialne Centrum Kujaw, Kre-
atywne Centrum Budowy Ma-

szyn Kruszyn.
Główne założenia projek-

tu  „Szkoła Zawodowców”, to 
zwiększenie szans  na zatrud-
nienie uczniów techników, po-
prawa wizerunku kształcenia 
zawodowego oraz promowa-
nie innowacyjności w eduka-
cji. W ramach projektu obok 
staży realizowane są też  inne 
formy wsparcia dla młodzieży 
szkół zawodowych tj.: inno-
wacyjne zajęcia pozalekcyjne 
z branżowego języka obcego 
umożliwiające zaawansowa-
ną komunikację w wybranych 
zawodach, kursy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli 
oraz kursy dla uczniów dające 
dodatkowe kwalifikacje ocze-
kiwane na rynku pracy.

Opracowanie: Agata Antkow-
ska, Lena Tkaczyk-KPCEN we-
Włocławku

Szkoła Zawodowców - edukacja dla rynku pracy

Obiekt mocno odbiega stan-
dardem od nowych dworców  w 
Toruniu czy Bydgoszczy. Nic za-
tem dziwnego, że przedtawiciele 
wszystkich partii politycznych 
zgodnie mówią o konieczności 
modernizacji. Ostatnio głos w 
tej sprawie zabrali politycy Pra-
wa i Sprawiedliwości ogłasza-
jąc wielki sukces. Włocławek 
znalazł się na liście dworców do 
modernizacji na lata 2016-2023. 
- Nasz dworzec znalazł się w 
zestawieniu PKP po uzupełnie-
niu listy, nie wiadomo jeszcze 
czy będzie to modernizacja czy 
postawienie nowego obiektu. 
Jeszcze w listopadzie w moim 
biurze poselskim odbędzie się 
spotkanie robocze z przedstawi-

cielami PKP poprzedzone wizją 
lokalną na dworcu. Na skutek 
moich działań mamy to na co 
czekaliśmy wiele lat –przyznała 
Joanna Borowiak, posłanka Pra-
wa i Sprawiedliwości.  

Sukces ogłoszony przez PiS 
nie jest aż tak entuzjastycznie 
przyjęty przez atakowanego za 
bierność w tej sprawie przez 
członków tej partii prezydenta 
Marka Wojtkowskiego.  

-Już w październiku 2015 r. 
podpisaliśmy z władzami woje-
wództwa i PKP list intencyjny w 
sprawie budowy nowego dwor-
ca.  Chcę też powiedzieć, że pro-
gram ten nie ma zapewnienia 
finansowego, póki co jesteśmy 
na liście rezerwowej, dodat-

kowo alokacja środków z UE 
jest ograniczona. Jeśli zostaną 
wygenerowane oszczędności, 
dopiero wówczas mamy szansę 
się znaleźć na liście podstawo-
wej – mówi Marek Wojtkowski, 
prezydent Włocławka.

Na to, że  o budowie dworca 
przestanie się wreszcie tylko 
dużo mówić czekają wszyscy 
mieszkańcy, nie tylko ci, któ-
rzy na co dzień korzystają z 
komunikacji publicznej. Nic 
dziwnego obiekt znajduje się w 
centralnej części miasta, przy 
ruchliwej drodze 91, naprzeciw 
nowoczesnego centrum handlo-
wego i siłą rzeczy jest wizytów-
ką Włocławka. 

Mateusz Piernikowski 

Ten temat  powraca jak bumerang. O potrzebie budowy nowego dwor-
ca we Włocławku słyszymy od wielu lat. Zmieniali się prezydenci, wła-
dze wojewódzkie i rządy centralne, a budynek wciąż straszy.... 

Polityczne przepychanki o dworzec
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Na stadionie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na kibiców czekać 
będą trzy dni zmagań, a na star-
cie nie zabraknie również za-
wodników Vectry Włocławek. 
-To będzie wielka impreza, 
mistrzostwa kraju dla lekko-
atletów poniżej 20 roku życia. 
Nie ukrywam, że to też spore 
wyzwanie dla naszego klubu, 
władz miasta. Zależy nam, aby 
cała organizacja zawodów wy-
padła bardzo dobrze – mówi 
Marek Wódecki, prezes klubu 
lekkoatletycznego Vectra.  Do 
tej pory na stadionie OSIR od-
bywały się już międzypaństwo-

we mecze piłki nożnej (m.in. 
reprezentacji Polski kobiet), 
ale czerwcowe zawody będą 
największą imprezą na tym 
obiekcie. Oficjalne listy starto-
we poznamy za kilka miesięcy, 
ale już teraz wiadomo, że do 
Włocławka przyjadą sportowcy 
z kilkudziesięciu klubów lek-
koatletycznych z całej Polski. 
Miejmy nadzieję, że dobrze  
przed własną publicznością 
zaprezentują się reprezentanci 
Vectry Włocławek.

Mateusz Piernikowski 

Decyzją władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
już pod koniec czerwca 2018 roku Włocławek bę-
dzie gospodarzem Mistrzostw Polski do lat 20. 

Młodzi lekkoatleci powalczą 
we Włocławku o medale 
Mistrzostw Polski

Sytuacja w tabeli jest zna-
komita WAP ma aż 7 punk-
tów przewagi nad wicelide-
rem Spójnią Białe Błota. II 
ligę widać już na horyzoncie. 
„Wilczyce” miały okazję też 
sprawdzić swoje umiejętności 
na tle mocnego rywala z I ligi 
w 1/16 Pucharu Polski. Zespół 
z Włocławka przegrał tylko 1:2 
z faworyzowaną Stomilanką 
Olsztyn. W rundzie jesiennej 
zawodniczki trenera Jarosława 
Chwiałkowskiego czeka już 
tylko jedno spotkanie 19 listo-
pada na wyjeździe z Notecią 

Inowrocław. Później „Wilczy-
ce” czekać będzie przerwa zi-
mowa, następnie obóz przygo-
towawczy do rundy wiosennej. 
Nic nie wskazuje na to, aby 
ekipa WAP-U roztrwoniła spo-
rą przewagę i nie awansowała 
do drugiej ligi. Trener w takim 
przypadku zapowiada wzmoc-
nienia, choć rewolucji w skła-
dzie raczej nie będzie i trzon 
zespołu będą stanowić młode 
piłkarki z naszego miasta z li-
derką drużyny doświadczoną 
Justyną Polak.

Mateusz Piernikowski 

Włocławska Akademia Piłkarska świetnie spisuje 
się w rozgrywkach III ligi kobiet piłki nożnej. Ze-
spół odnotował 11 zwycięstw. Przyznano też druży-
nie walkower, ponieważ jedno ze spotkań się nie od-
było z winy rywala.

„Wilczyce” pewnie 
zmierzają do drugiej ligi

SKŁAD OPAŁU
SUPER CENA!

EKO-GROSZEK
WORKOWANY

CZESKI - 650 zł/tonaPińczata 18, Włocławek
tel. 513 129 160, 509 633 543

 Bartosza Nowakowskiego – nowe-
go prezesa Aeroklubu Włocławskie-
go, pilota balonowego oraz szybow-
cowego, a także lekarza ortopedy

- Co będzie pana największym wy-
zwaniem po objęciu funkcji prezesa ?

– Moim zamierzeniem jest, aby-
śmy byli pierwszym aeroklubem  
w Europie Środkowo-Wschodniej ze 
startowiskiem dla balonów gazowych, a  
w przyszłości chciałbym zorganizować 
zawody we Włocławku w tej dyscypli-
nie.

- Jakie są pańskie plany na najbliż-
szą przyszłość ?

– Chciałbym otworzyć aeroklub na 
nowe środowiska, na nowych sympa-
tyków. Mam nadzieję, że będziemy też 
widoczni w mass-mediach takich jak 
np. portale społecznościowe.

- Jakie postawił pan sobie cele?
 – Stabilny rozwój aeroklubu, będzie-

my dążyć do tego, aby zorganizować 
kolejne zawody, aby zwiększała się też 
liczba szkoleń dla przyszłych pilotów.

Mateusz Piernikowski

Trzy pytania do...

JUŻ 

WKRÓTCE!


