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W ciągu kilku miesięcy można odmłodnieć 
nawet o kilka lat. Jak cofnąć zegar? Wy-
starczy poszukać dobrego gabinetu kosme-
tycznego. 

137 nowych potencjalnych dawców szpiku zare-
jestrowało się w bazie DKMS dzięki akcji prowa-
dzonej jednocześnie w czterech gminach powiatu 
włocławskiego. - Bardzo się cieszymy z zaanga-
żowania wszystkich, którzy postanowili się włą-
czyć w akcję, zwłaszcza tym, którzy dołączyli do 
bazy- mówi Justyna Walczak, inicjatorka akcji.

137 nowych potencjalnych dawców szpiku 
zarejestrowało się w bazie DKMS dzięki 
akcji prowadzonej jednocześnie w czterech 
gminach powiatu włocławskiego. - Bardzo 
się cieszymy z zaangażowania wszystkich, 
którzy postanowili się włączyć w akcję, 
zwłaszcza tym, którzy dołączyli do bazy- 
mówi Justyna Walczak, inicjatorka akcji. 
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Udany początek w rozgrywkach Polskiej Ligi 
Koszykówki odnotował Anwil Włocławek. Po 
11 meczach bilans „Rotweillerów” to 9 wygra-
nych i 2 porażki.

W tym roku dużym zainteresowa-
niem cieszył się program wsparcia 
bezrobotnych polegający na udzielaniu 
dotacji na tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Okazuje się, że włocławianie bardzo 
chętnie korzystali z możliwości wspar-
cia polegającej na otrzymaniu dotacji w 
wysokości 24 tysięcy złotych na zakup 
środków niezbędnych do uruchomie-
nia własnej firmy. W mijającym roku 
najczęściej na liście zarejestrowanych 
nowych działalności pojawiły się mo-
bilne usługi fryzjerskie i kosmetyczne. 
Podobnym zainteresowaniem cieszyły 

się bardziej technologiczne branże takie 
jak: stacjonarne zakłady fotograficzne, 
warsztaty samochodowe, świadczenie 
usług komputerowych i grafika kom-
puterowa. Na liście lokalnych biznesów 
pojawią się te związane ze sprzedażą, 
głównie handel używaną odzieżą, czę-
ściami samochodowymi, prowadze-
nie sklepów internetowych, czy nawet 
punkty gastronomiczne 

Według szacunków 95% powstałych 
działalności utrzymuje się na rynku 
przez rok, w kolejnym roku już tylko 
nieco ponad 70%. 

Przedsiębiorczy włocławianie 

Grudzień to miesiąc dobry na pod-
sumowania. Postanowiliśmy więc zer-
knąć w statystyki Urzędu Cywilnego 
i sprawdzić jakie imiona włocławscy 
rodzice najczęściej nadawali swoim no-
wonarodzonym dzieciom. 

Wśród urodzonych w tym roku dziew-
czynek sporo Zuzann i Julii. Na nadanie 
takich właśnie imion swoim córeczkom 
zdecydowało się aż czterdzieści rodzin. 
Trzecią pozycję zajmuje imię Alicja. 
Takie nadano 33 dzieciom. W przypad-
ku chłopców również widać odwrót 
od zagranicznych i dość egzotycznych 

imion. Podium wśród tej płci wygląda 
następująco: Antoni, Jakub, Szymon, te 
imiona nadano odpowiednio 36, 32 i 31 
razy. Pozytywnie kształtuje się też trend 
jeśli chodzi o łączną liczbę urodzeń. Do 
8 grudnia tego roku zanotowano 1536 
narodzin, co jest znacznie lepszym wy-
nikiem niż w 2015 roku (wówczas było 
to nieco ponad 1300). W 2016 było to 
nieco ponad 1600. Smuci natomiast 
fakt, że Urząd Stanu Cywilnego we 
Włocławku zanotował w tym roku już 
239 rozwodów, przy liczbie 577 zawar-
tych związków małżeńskich. 

Więcej rodzimy i częściej się rozwodzimy 

Wiele się w mijającym roku działo 
na włocławskiej scenie politycznej. Po 
tym jak Prawo i Sprawiedliwość z hu-
kiem zerwało koalicję z obozem Plat-
formy Obywatelskiej, prezydent Marek 
Wojtkowski wszedł w porozumienie 
programowe z Sojuszem Lewicy De-
mokratycznej. Na czele włocławskiej 
Rady Miasta stanął Krzysztof Kukucki 
lider SLD, wymieniono szefów kilku 
komisji rady miasta, powołano spółkę, 
która ma się zająć budową mieszkań dla 
włocławian, a na stanowisko zastępcy 
prezydenta ds. gospodarki miejskiej po-
wołano Jacka Wojciechowskiego, który 
pełnił tę funkcję za czasów prezydentury 
Andrzeja Pałuckiego. Wkrótce jednak 
Jacek Wojciechowski złożył rezygnację, 
a zastąpił go Jarosław Najberg, dotych-
czasowy prezes Saniko. Stabilną więk-
szość w radzie miasta prezydent miał 

zaledwie kilka miesięcy. Po tym, jak w 
sierpniu klub Prawa i Sprawiedliwości 
zgłosił wniosek o odwołanie Krzysztofa 
Kukuckiego z funkcji przewodniczące-
go jasne się stało, że w SLD nie ma już 
jedności. Przewodniczący Kukucki po-
żegnał się z funkcją szefa, a tuż po tym 
z klubu SLD zostali wykluczeni radni 
Andrzej Pałucki i Dariusz Wesołowski. 
Nowym, trzecim już przewodniczącym 
został Rafał Sobolewski, który zrezy-
gnował z członkostwa w PO. Skutkiem 
tych zawirowań było powstanie Klubu 
Radnych Niezależnych, którego człon-
kami zostali radni wykluczeni z SLD 
oraz nowy przewodniczący i niezależ-
ny od początku Tomasz Nagala. Co 
jeszcze wydarzy się w samorządzie? 
Nie wiadomo. Ten rok pokazał jednak, 
że nawet to co wydaje się niemożliwe 
może stać się realne. 

Czas zawirowań i wielu zmian 

Miniony rok we Włocławku obfi-
tował w wiele elektryzujących spraw 
kryminalnych. Prokuratura często poja-
wiała się nawet w ogólnopolskich me-
diach, tak jak przy okazji rozbicia mafii 
paliwowej, której członkowie mieli 
zarejestrowaną firmę w powiecie wło-
cławskim. Na początku listopada CBŚ 
zabezpieczyło ponad 200 tys. złotych w 
gotówce i auto o wartości ponad 3 mln 
złotych, który należał do biznesmana z 
Włocławka, Pawła K., który wpadł w 
ręce funkcjonariuszy razem ze swoim 
współpracownikiem Marcinem B. na 
warszawskim lotnisku. Ponad 20 człon-
ków grupy mogło wyprać nawet 30 mln 
złotych wprowadzając do obrotu olej 
smarowy, jako napędowy, bez uiszcza-
nia stosownych podatków.

Kolejną sprawą, która wstrząsnęła 
całym miastem była śmierć piłkarza 
grającego w drużynie z Brześcia Ku-
jawskiego, który został uderzony przez 
34-latka pod jednym z włocławskich 
klubów. Wyjaśniając okoliczności tra-
gicznego zdarzenia z 30 kwietnia sąd 
nie przychylił się do wniosku o tymcza-
sowe zatrzymanie sprawcy, ponieważ 
ten złożył obszerne wyjaśnienia i nie 
stwarzał zagrożenia utrudnień w prowa-
dzonym śledztwie. Dodatkowo sprawa 
została odebrana Prokuraturze Rejono-
wej przez Okręgową ze względu na jej 
wagę i potrzebę dokładnego przyjrzenia 
się wszystkim okolicznościom. 

11 listopada jeden z właścicieli dużej, 
podwłocławskiej firmy spowodował 
wypadek jadąc swoim samochodem 
pod wpływem alkoholu. 66-latek ude-
rzył w pojazd, którym podróżowała 
trójka młodych ludzi. Badanie przepro-
wadzone przez policję wykazało 2 pro-
mile alkoholu u starszego mężczyzny. 
Sprawca wypadku usłyszał już zarzut 
kierowania pojazdem pod wpływem 
alkoholu i spowodowania wypadku, 
za co grozić mu może do 4.5 roku po-
zbawienia wolności. Trójka młodych 
ludzi przeżyła, jednak odniosła pewne 
obrażenia. 

W tym roku wyjaśniają się także spra-
wy z przeszłości, które odcisnęły piętno 
na mieście, jak np. podwójne zabójstwo, 
które miało miejsce w listopadzie 2013 
roku. Łukasz P. został skazany na doży-
wocie za bestialskie pozbawienie życia 
59-letniej kobiety i jej ojca. Sąd w uza-
sadnieniu wyroku podał błahą przyczy-
nę zabójstwa, którą miała być odmowa 
wynajmu mieszkania we Włocławku. 
Łukasz P. zadał kobiecie 20 ciosów 
nożem, po czym zabił znajdującego się 
w mieszkaniu jej ojca. Mężczyzna cały 
czas walczy o uniewinnienie, a teraz 
jego sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w 
Gdańsku, który wyjaśnia, że w tej spra-
wie potrzebne są kolejne dowody. 

Mafia paliwowa i brutalne zabójstwa

Włocławek będzie miał lokalne radio 
z prawdziwego zdarzenia. Na medial-
nym rynku już wkrótce pojawi się radio 
Kujawy, które będzie nadawać na 99,4 
MHz. Koncesję na nadawanie progra-
mu radiowego  Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji przyznała spółce Medial-
ne Centrum Kujaw wydawcy Telewizji 
Kujawy, czasopisma Puls Regionu oraz 
portalu www.kujawy.pl. 

O koncesję walczyło dziesięć moc-
nych na rynku firm, m.in. Grupa 
Radiowa Agory (Rock Radio, TOK 
FM, Złote Przeboje i Radio Pogoda), 
International Communication – Ra-
dio WAWA), Grupa Radiowa Agory, 

Złote Przeboje, Radio Pogoda,  TOK 
FM, Rock Radio), Eurozet (ZET,  ZE-
TChilli, ZET GOLD), Radio Eska. – 
Konkurencja była bardzo silna, fakt, 
że to właśnie nam Krajowa Rada i 
Radiofonii i Telewizji przyznała kon-
cesję, jest dla nas potwierdzeniem, że 
nasza  dotychczasowa strategia działa-
nia przynosi wymierne efekty- zapew-
niają członkinie zarządu spółki Joanna 
Lewandowska, Renata Kończyńska i 
Barbara Szmejter. 

Otwarcie nowego radia to kwestia kil-
ku miesięcy. W tej chwili zarząd spółki 
prowadzi intensywne przygotowania 
do uruchomienia stacji.

Nowe włocławskie radio

POZA PRAWEM

Media

Praca

Urodzenia, śluby, imiona

Polityka

MIJA ROK WE WŁOCŁAWKU
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Reklama i ogłoszenia:                                  
sekretariat@tvkujawy.pl

Renata Kończyńska
tel. 608 - 359 - 798

Sławomir Mistera 
tel. 512 - 111 - 686

Medialne Centrum Kujaw
ul. Piaski 9 
87 - 800 Włocławek
tel. 54 231 17 77
e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl
www.kujawy.info

Wydawca:

54 231 17 77
608 359 798
sekretariat@tvkujawy.pl

Dane kontaktowe:

Skład i grafika:
Piotr Kędzierski

Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000306552 
NIP 8882998854
REGON 340462591

Prezes zarządu:
Joanna Lewandowska
Członkowie Zarządu
Renata Kończyńska
Barbara Szmejter

Wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia,

pachnących choinką, 
spędzanych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze, dających 
radość i odpoczynek

oraz nadzieję na Nowy Rok.
Wszystkim Klientom, 

Kontrahentom
oraz Pracownikom Społem,

życzenia składają:

Rada Nadzorcza oraz Zarząd „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców 

we Włocławku

Zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej, i rodzinnej atmosferze 

oraz samych sukcesów 
i szczęśliwych dni 

w Nowym Roku 2018

życzy Senator RP
Józef Łyczak
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To nic nie boli, a świadomość, 
że poświęcając zaledwie chwilę 
swojego życia można uratować 
kogoś chorego jest bezcenna- 
mówi Konrad Buda, mieszka-
niec gminy Lubień Kujawski, 
który przed kilkunastoma dnia-
mi oddał szpik z talerza bio-
drowego. Dziś jest w świetnej 
formie i jak zapewnia decyzja 
o rejestracji w bazie dawców, 
którą podjął kiedyś spontanicz-
nie była jedną z najlepszych w 
jego życiu. Bo nic nie daje ta-
kiej satysfakcji jak poczucie, że 
zrobiło się tak wiele dla kogoś 
innego. A pan Konrad dał chło-
pakowi ze Stanów Zjednoczo-
nych szansę na wyzdrowienie. 
Był jedyną osobą na świecie, 
która mogła mu pomóc. Gdyby 
nie on młody Amerykanin, jego 
bliźniak genetyczny prawdopo-
dobnie nie miałby szans. 

Jeden do kilkuset milionów 

Choć nazwisk w bazie daw-
ców szpiku z roku na rok przy-
bywa dzięki wzrostowi świa-
domości, to wciąż nie każdy 

pacjent, dla którego jedyną 
szansą jest przeszczep znajduje 
zgodnego dawcę. Dlatego każda 
akcja rejestracji jest tak ważna. 

- Kiedy nasza fundacja rozpo-
czynała pracę w Polsce w 2009 
roku było zarejestrowanych w 
bazie 40 tysięcy Polaków, teraz 
mamy prawie milion dwieście 
tysięcy zarejestrowanych. Może 
się wydawać że to dużo, ale 

znalezienie bliźniaka genetycz-
nego to prawdopodobieństwo 
1 do kilkuset milionów- mówi 
Leszek Lewandowski, z fun-

dacji DKMS. - Kiedyś co pią-
ty pacjent nie miał dawcy, dziś 
75 procent pacjentów znajduje 
dawcę, ale wciąż jeszcze dwa-
dzieścia pięć procent nie ma na 
to szans, dlatego tak ważne jest 
by jak najwięcej osób się reje-

strowało. 
Na pomysł organizacji akcji 

rejestracji do bazy DKMS wpa-
dła Justyna Walczak, zaraz po 
koncercie, który organizowano 
w Lubieniu dla chorego Kry-
stiana. 

- Chcieliśmy tę akcję przepro-
wadzić, poszukać dawcy, nieste-
ty, nie zdążyliśmy na czas, nie 
ma z nami już Krystiana- mówi 
Leszek Lewandowski, z funda-
cji DKMS, dodając, że przepro-
wadzenie akcji, rejestracja ko-
lejnych potencjalnych dawców 
to szansa dla tych, którzy wciąż 
czekają na pomoc, dla których 
nie jest za późno. 

Inicjatorzy 
z Lubienia Kujawskiego

Inicjatorom akcji z Lubienia 
Kujawskiego udało się zachę-
cić do tej inicjatywy samorzą-
dy gminy i miasta Kowal oraz 
Chocenia. Skutkiem tego były 
dni dawców szpiku prowadzo-
ne w miniony weekend w czte-
rech gminach. Akcje rejestracji 
poprzedziły inicjatywy promu-

jące ideę dawstwa szpiku m.in. 
marsze, pogadanki dla dzieci i 
młodzieży. 

- Chcemy już najmłodsze 
dzieci uwrażliwiać, przekony-
wać, że warto pomagać- mówi 
Justyna Walczak, inicjatorka 
przedsięwzięcia. 

Są dwie metody pobrań. Jedna 
afereza- wygląda podobnie jak 
pobranie krwi, z tym że ta po 
odseparowaniu komórek macie-
rzystych wraca z powrotem do 
krwioobiegu oraz z talerza bio-
drowego. Obie są sprawdzone, 
bezpieczne i nie niosą żadnych 
negatywnych skutków. - Już 
chwilę po pobraniu czułem się 
bardzo dobrze, nic nie bolało- 
zapewnia Konrad Buda, hono-
rowy dawca szpiku. 

W akcje w czterech gminach 
włączyło się wielu wolontariu-
szy, ludzi, którym los innych 
nie jest obojętny. dzięki nim do 
bazy dołączyło 137 potencjal-
nych dawców. 53 osoby zareje-
strowały się w Choceniu, 27 w 
gminie Kowal, 8 w Kowalu, 49 
w Lubieniu Kujawskim. 

(ljot)

137 nowych potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się w bazie DKMS dzięki akcji prowadzonej jednocześnie w czterech gminach powiatu 
włocławskiego. - Bardzo się cieszymy z zaangażowania wszystkich, którzy postanowili się włączyć w akcję, zwłaszcza tym, którzy dołączyli do 
bazy- mówi Justyna Walczak, inicjatorka akcji. 

Konrad jednym na milion, są też kolejni chętni 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzę Państwu wszelkiej 
pomyślności, obfitości i serdecznych 

spotkań z bliskimi. Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie radość, 

a wyjątkowy świąteczny czas będzie
 wypełniony spokojem i harmonią.

Życzę spełnienia marzeń zawodowych 
i osobistych oraz nadziei i optymizmu 

na Nowy 2018 Rok. Wszystkiego najlepszego!

Prezydent Włocławka
Marek Wojtkowski
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Zdrowych , radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz

wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2018 Roku

życzą
Zarząd i Pracownicy DIAGMED PLUS

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

Łzy wzruszenia, podziękowania 
- wręczanie szlachetnych paczek 
zawsze jest momentem pełnym 
emocji. Towarzyszą one obdaro-
wywanym i obdarowującym już 
od siedemnastu lat. Dzięki dobroci 
wielu włoclawian 30 rodzin będzie 
miało piękniejsze święta.

Szlachetna Paczka to akcja, któ-
ra trwa już od 17 lat. Zawsze w 
grudniu przed Świętami Bożego 
Narodzenia tysiące wolontariuszy 
rusza z prezentami do rodzin wyty-
powanych przez darczyńców. Fun-
datorzy upominków często wybie-
rają rodziny wielodzietne, ubogie 
i z mniejszych miejscowości. Co 
roku w projekt angażują się też z 
osoby z pierwszych stron gazet – 
sportowcy, aktorzy, piosenkarze. 
Pomysłodawcą Szlachetnej Pacz-
ki był ks. Jacek Stryczek, który w 
2001 roku wymyślił cały projekt. 
Dziś to uznana marka na polskiej 
mapie akcji dobroczynnych. 

We Włocławku i w okolicach 
w tym roku dary trafiły do ok. 30 
rodzin. W paczkach znajduje się 
to, czego oczekuje dana rodzina. 
Rodziny proszą o rozmaite rzeczy 
często praktyczne takie jak środki 

czystości, czy artykuły AGD. 
W tym roku Szlachetną paczkę 

ufundowała między innymi dru-
żyna Anwilu Włocławek. Dzieci 
dostały słodycze oraz zabawki i 

bardzo się ucieszyły. W roli św. 
Mikołajów wystąpili Szymon 
Szewczyk oraz Jarosław Zyskow-
ski, którzy zgodnie podkreślali, że 
uśmiech najmłodszych to tak na-

prawdę wszystko o co chodzi w tej 
akcji. 

Nie brakuje też darczyńców, któ-
rzy wybierają rodziny dotknięte 
przez los. Tak też było w przypadku 
rodziny Bisiorowskich z Włocław-
ka. Pan Mariusz głowa rodziny do 
momentu wypadku był artystą, ma-
lował obrazy, jego żona Grażyna 
pracowała jako urzędniczka, para 
ma 10-letniego syna Mateusza. 
W marcu pan Bisiorowski dostał 
ostrego zapalenia aort, w wyniku 
tej choroby na kręgosłupie powstał 
krwiak, który stał się przyczyną 
niedowładu. Od tamtej pory wyma-
ga stałej opieki i rehabilitacji. Gdy 
9 grudnia pan Mariusz otrzymał 
Szlachetną Paczkę wyraźnie wzru-
szony dziękował za dary: -Jestem 
bardzo zaskoczony, jest mi bardzo 
miło, nie liczyłem że dostaniemy 
paczki, bardzo dziękuję w imieniu 
całej rodziny Szlachetnej Paczce i 
darczyńcy.

Takich wzruszających historii 
w skali kraju jest znacznie więcej. 
Łącznie w tegoroczną edycję Szla-
chetnej Paczki zaangażowało się 
11 tysięcy wolontariuszy. 

Mateusz Piernikowski 

137 nowych potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się w bazie DKMS dzięki akcji prowadzonej jednocześnie 
w czterech gminach powiatu włocławskiego. - Bardzo się cieszymy z zaangażowania wszystkich, którzy postanowili 
się włączyć w akcję, zwłaszcza tym, którzy dołączyli do bazy- mówi Justyna Walczak, inicjatorka akcji. 

Szlachetne paczki od szlachetnych serc

Jak wyglądały początki waszego sto-
warzyszenia, kiedy powstało?

 Zaczęło się od niewielkiej grupy za-
paleńców, był luty 2011 roku było nas 
ok. 10 osób, na koniec sezonu było już 
nas ponad 20. Wtedy podjęliśmy decy-
zję o założeniu stowarzyszenia.

Jaki jest przekrój wiekowy osób, 
które „morsują” w waszym klubie?

 To jest bardzo zróżnicowana grupa. 
Najmłodsza osoba ma 8 lat, najstarsza 
77. Muszę powiedzieć, że rekordziści z 
innych miast dobijają prawie do 90.

 Jakie macie plany na 2018 rok, 
gdzie chcecie wyjechać?

Plany mamy ambitne. Zaczynamy 
już w styczniu chcemy pojechać z in-
nymi stowarzyszeniami i wspólnie 
zażyć kąpieli w Karpaczu, później 
czeka nas XV zlot morsów w Mielnie 
nad Bałtykiem. W marcu ruszamy do 
Szwecji na kąpiel do Karlskrone bo 
chcemy spróbować sił też za granicą. A 
w każdą niedzielę o godz. 13 zaprasza-
my nad Jezioro Czarne tam przez całą 
zimę można nas zobaczyć w akcji. 

Morsować 
do setki

Rozmowa z:
Anną Przekwas-Dankowską,
wiceprezesem Stowarzyszenia 
Morsy Kujawskie Włocławek
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Łukasz Zbonikowski

Wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej 
zabawy sylwestrowej

życzy

Smog nie bierze się znikąd. - Jest efektem tego wszystkiego, co wydostaje się z kominów - mówi 
Justyna Kwiatkowska z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we Włocławku.

Jak walczyć z niską emisją?

artykuł współfinansowany przez

- Smog u nas? Niby skąd? - dziwi się 
starszy pan. We Włocławku nie ma już 
przecież wielkiego przemysłu, a spora 
część miasta, dzięki systematycznym 
inwestycjom, została ju podłączona 
do miejskiej sieci cieplnej. Wokół zaś 
lasy, te naturalne płuca sporego miasta. 
Włocławek 

to przecież nie Śląsk...

Tymczasem we Włocławku wcale 
nierzadko dochodzi do przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. 
Odnotowują to  dwie stacje pomia-
rowe, monitorujące stan powietrza 
atmosferycznego w mieście. Jedna 
mieści się przy ul. Gniazdowskiego, 
druga przy Okrzei. Jest też stacja mo-
bilna, ustawiana w różnych miejscach, 
w zależności od potrzeb. - W ubie-
głym roku aż 42 razy odnotowaliśmy 
przekroczenia dopuszczalnych norm 
w śródmieściu, czyli okolicach ulicy 
Okrzei oraz 38 razy w rejonie Zazam-
cza - informuje Justyna Kwiatkowska 
z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Środowiska we Włocławku.

Jedną z najlepszych metod walki 
ze smogiem jest ciepło systemowe, 
czyli pochodzące z elektrociepłowni 
i ciepłowni. Kolejne sposoby to roz-
wój elektromobilności i więcej pomp 

ciepła w domach jednorodzinnych 
- przekonuje Polski Komitet Energii 
Elektrycznej (PKEE).

PKEE, organizacja zrzeszająca naj-
większe firmy branży energetycznej w 
kraju, często przypomina, że

za smog odpowiada 

przede wszystkim tzw. niska emisja. 
Jest to emisja zanieczyszczeń powie-
trza ze źródeł znajdujących się na wy-
sokości do 40 m. W przypadku Polski 
są to przede wszystkim niskie kominy 
- domowych pieców, kominków, ma-
łych lokalnych kotłowni, niewielkich 
zakładów produkcyjnych - oraz samo-
chody. Co ważne -  źródłami niskiej 
emisji nie są elektrownie i elektrocie-
płownie.  Zgodnie z raportem ONZ 
Global Compact - informuje Polska 
Agencja Prasowa -  największym pro-
blemem, jeśli chodzi o stan powietrza 
w polskich miastach, jest bardzo wy-
soki i dlatego szczególnie groźny dla 
ludzi poziom zanieczyszczenia tzw. 
pyłem zawieszonym (PM 10 i PM 2,5) 
oraz rakotwórczym benzoapirenem. 

Jedną z najlepszych

metod walki z niską emisją jest tzw. 
ciepło systemowe, czyli zaopatrywanie 

budynków w energię cieplną - ogrze-
wanie i ciepła woda użytkowa - dostar-
czaną  ciepłociągami  z elektrociepłow-
ni i ciepłowni. Zaletą tego rozwiązania 
jest dużo mniejsza – w przeliczeniu 
na wyprodukowaną jednostkę energii 
– emisja zanieczyszczeń powietrza w 
porównaniu do domowych pieców i 
lokalnych kotłów, szczególnie tych 
starszej generacji. Dzieje się tak głów-
nie dzięki dużo większej efektywności 
energetycznej elektrociepłowni i cie-
płowni oraz ich wyposażeniu w urzą-
dzenia do wychwytywania zanieczysz-
czeń, w tym pyłów, dwutlenku siarki i 
tlenków azotu ze spalin, uchodzących 
przez kominy.

Po ciepło systemowe sięga wiele 
polskich miast

Wśród nich jest m.in. Warszawa. 
Według danych Urzędu Regulacji 
Energetyki większość produkcji ciepła 
systemowego w naszym kraju przypa-
da na elektrociepłownie - kogeneracja. 
Według statystyk URE, sprawność, 
czyli efektywność energetyczna w 
przypadku ciepła systemowego wzro-
sła u nas w latach 2002-2015 z 79,7 do 
86,7 proc., co oznacza zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Transport drogowy 

ma bardzo duży udział w niskiej 
emisji oraz jest jednym z głównych 
źródeł zanieczyszczeń powietrza w 
Polsce, największym w przypadku 
tlenków azotu, w których przypadku 
udział transportu samochodowego wy-
nosi aż 30,5 proc. Na dodatek emisja 
zanieczyszczeń w jego przypadku bar-
dzo wolno spada. Kolejną metodą wal-
ki z niską emisją jest elektromobilność,  
czyli transport szynowy oraz auta i 
autobusy elektryczne z zerową emisją 
zanieczyszczeń powietrza. Zdaniem 
specjalistów najlepszym rozwiązaniem 
tego problemu, przy uwzględnieniu 
gospodarczych interesównaszego kra-
ju, byłoby stopniowe zastępowanie aut 

i autobusów z silnikiem spalinowym 
pojazdami elektrycznymi.

Kolejnym rozwiązaniem pomaga-
jącym w walce ze smogiem są pompy 
ciepła, służące – przy wykorzystaniu 
energii odnawialnej i elektrycznej - do 
ogrzewania budynków i zaopatrywania 
ich w ciepłą wodę użytkową. Pompy 
ciepła, podobnie jak pojazdy elektrycz-
ne, nie emitują żadnych zanieczysz-
czeń i jako jedyne spośród urządzeń 
grzewczych osiągają najwyższe klasy 
energetyczne.

Palisz w piecu śmieci? Narażasz sie-
bie i bliskich na choroby i przedwcze-
sną śmierć!

Grafika: Dawid Struciński
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Wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej,
 rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku

życzą

Domicela Kopaczewska
Przewodnicząca Zarządu 

Powiatu PO

Sławomir Kopyść
Członek Zarządu 

Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Radni
Ewa Szczepańska, 

Katarzyna Zarębska, 
Krystian Łuczak

Agnieszka Chmielewska

Mieszkańcom Gminy Osięciny
pragniemy złożyć życzenia

spokojnych, rodzinnych,
pełnych radości Świąt Bożego

Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i spełnienia

marzeń w Nowym 2018 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia,przesyłam 

najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące święta 
będą czasem spędzonym 

bez pośpiechu,trosk 
i zmartwień.

Życzę aby upłynęły one 
w spokoju i radości , 

w atmosferze rodzinnych 
spotkań pełnych miłości 

i zrozumienia.
Zaś nadchodzący Nowy Rok 
2018 będzie rokiem pełnym 

pomyślności i sukcesów 
tak zawodowych  jak 

i osobistych.

Jarosław Chmielewski 
Przewodniczący

Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
wraz z radnymi
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AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORAZ SERWIS KAS I DRUKAREK FISKALNYCH
•KASY FISKALNE
•DRUKARKI FISKALNE
•WAGI ELEKTRONICZNE
•METKOWNICE
•KRAJALNICE

Największy wybór 
kas fiskalnych, 

wag elektronicznych 
oraz metkownic.

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

porównaj... , wypróbuj...

www.gregor.com.pl

5

8

WŁOCŁAWEK, UL.PROMIENNA 11 A, TEL: 54 231 01 77

DLA NASZYCH OBECNYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW
NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

ORAZ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU

NOWOŚĆ - DIAGNOSTYKA GENETYCZNA
Przychodnia Specjalistyczna MEDICUS we Włocławku, która służy mieszkańcom miasta i regionu już 28 lat, rozszerza swoją ofertę diagnostyczną. Od stycznia 

2018 roku będzie można wykonać nowoczesne badania genetyczne i testy genetyczne.

PANEL SERCE i NADCIŚNIENIE  (badania ze śliny) - obej-
muje badania diagnozujące predyspozycje do zakrzepicy, cho-
roby niedokrwiennej serca, zawału, miażdżycy lub udaru.

Jeśli w rodzinie wystąpiły incydenty zatorowo-zakrzepowe, 
przypadki zakrzepicy żylnej oraz tętniczej z wczesnym rozwo-
jem miażdżycy naczyń mózgowych, wieńcowych i obwodowych, 
zawału serca i udaru mózgu.

PANEL NOWOTWORY  (badania ze śliny) - obejmuje bada-
nia diagnozujące predyspozycje do zachorowania na nowotwór 
jelita grubego, płuc, krtani, prostaty, nerki, tarczycy, żołądka.

Badanie DNA pod kątem wystąpienia mutacji w genach pre-
dysponujących do rozwoju nowotworu daje informację o ewen-
tualnym ryzyku wystąpienia choroby co pozwala na podjęcie 
odpowiednich działań profilaktycznych w kierunku wykrycia 
choroby we wczesnym etapie jej rozwoju.

PANEL NOWOTWÓR PIERSI (badania ze śliny) - obejmuje 
badania diagnozujące predyspozycje do nowotworu piersi (mu-
tacje w genach BRCA1, NOD2, CHEK2). Jeśli w rodzinie wystę-
powały zachorowania na nowotwory piersi, sutka lub jajnika, w 
szczególności jeśli ta choroba dotknęła mamę lub babcię.

PANEL PROSTATA (badania ze śliny) - obejmuje badania 
diagnozujące predyspozycje do nowotworu prostaty. Jeśli pod-
czas wywiadu rodzinnego wskazano na obciążenia w kierunku 
zachorowań  na nowotwory: piersi, jajnika, prostaty, jelita gru-
bego, tarczycy, żołądka, nerki.

PANEL GENETYCZNEGO PODŁOŻA NIEPŁODNOŚCI  
(żeńskiej i męskiej)  (badania ze śliny) - obejmuje badania dia-
gnozujące przyczyny i predyspozycje do niepłodności.

PANEL ANTYKONCEPCJA (badania ze śliny) - obejmuje 
badania diagnozujące ryzyko zakrzepicy u kobiet, które stosują 
doustną antykoncepcję hormonalną.

PANEL PRZYCZYN PORONIEŃ SAMOISTNYCH (bada-
nia ze śliny) – diagnostyka wybranych polimorfizmów genów 
związanych z niepowodzeniami przebiegu ciąży.

BADANIE KARIOTYPU (badania z krwi) – obejmuje bada-
nia dorosłych i dzieci 

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA INFEKCJI DRÓG MO-
CZOWO-PŁCIOWYCH -obejmuje badania wirusa brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) – wykrywanie 37 typów wirusa, genoty-
powanie 19 typów wirusa.

Ocena predyspozycji do zachorowania umożliwia wdrożenie 
profilaktyki oraz zastosowanie wczesnego leczenia.



        Puls Regionu        www.kujawy.info
Powiat włocławski08

15 grudzień 2017

 - Jaki był ten 2017 rok dla powiatu 
włocławskiego?
- Dobry. Praktycznie wszystkie inwe-
stycje, zaplanowane w tegorocznym 
budżecie, zostały wykonane. Nie chcę 
zanudzać szczegółami, o wykony-
waniu poszczególnych zadań infor-
mowaliśmy Czytelników na bieżąco, 
wspomnę tylko o domach dla wycho-
wanków Domu Dziecka w Lubieniu 
Kujawskim, które udało się wybudo-
wać w rekordowo krótkim czasie, zaś 
efekt jest imponujący.

- Domy w Lubieniu Kujawskim to 
kontynuacja dzieła, podjętego przez 
powiat włocławski w roku 2016. To 
właśnie wtedy pierwsze 14-osobowe 
domy dla dzieci zostały oddane w pod-
włocławskim Brzeziu. Został pan za to 
uhonorowany nagrodą marszałka.
 - Bardzo doceniam to wyróżnienie. Dla 
mnie jednak najważniejszy jest fakt, że 
w krótkim czasie udało się nam roz-
wiązać kwestie, związane z opieką nad 
dziećmi, zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Chodzi jednak przede  wszystkim o 
poprawę jakości życia dzieciaków, 
które już na starcie zostały pozbawio-
ne tego, co najważniejsze, czyli opieki 
ze strony własnych rodziców. Dlatego 
mimo angażowania sporych środków 
w Lubieniu Kujawskim, zadbaliśmy 
do dokończenie inwestycji w Brzeziu, 
budując wielofunkcyjne boisko wraz z 
placem zabaw.

 - Spore sukcesy odnieśliście również 
w dziedzinie przebudowy dróg. Świad-
czą o tym choćby ostatnie doniesienia. 
Drogi powiatowe z Chodcza do granic 
województwa oraz z Samszyc do Izbicy 
Kujawskiej znalazły się na czele listy 
rankingowej...
 -  Spośród 31 wniosków te złożone 
przez powiat włocławski znalazły się 
na pierwszych miejscach. To rzeczywi-
ście powód do dumy i wielka zasługa 
pracowników starostwa, którzy wyspe-
cjalizowali się w pozyskiwaniu pienię-
dzy na przebudowę dróg. Bardzo im 
wszystkim dziękuję.

 - Do sukcesów zaliczyć też można fakt, 
że po długich staraniach udało się 
wam kupić od miasta teren przy ulicy 
Stodólnej z 99-procentową bonifikatą. 
Stanie tam nowy budynek administra-
cyjny starostwa?
- Postaramy się zrealizować go jak naj-
szybciej. Przede wszystkim przeniesie-
my do niego nasz Wydział Geodezji, ale 
nie tylko. O szczegółach porozmawia-
my już wkrótce.

 - Mówimy o sukcesach. A poraż-
ki? W dzisiejszych czasach trudno 
ich uniknąć.
- Oczywiście nie wszystko nam się 
udało. Musieliśmy ponownie ogłosić 

przetarg na sprzedaż pałacu w Brzeziu, 
ponieważ rodzina Kronnenbergów, któ-
ra zadeklarowała chęć odkupienia po-
siadłości, po półrocznych rozmowach 
wycofała się z transakcji.

- Czy fakt ten znacząco wpłynął na sy-
tuację finansową powiatu?
- Nie. Dla nas ważniejszy był fakt, 
że ktoś zagospodaruje ten piękny 
obiekt. Nasza sytuacja finansowa 
jest stabilna, praktycznie nie mamy 
zadłużenia i prawdopodobnie bę-
dziemy mogli pochwalić się lekką 
nadwyżką budżetową.

- Wiele samorządów takiej sytuacji 
może wam tylko pozazdrościć... A co 
z pałacem w Lubieniu Kujawskim, w 
którym mieścił się do niedawna  Dom 
Dziecka?
- Wszystko wskazuje na to, że obiekt 
przejmie samorząd Lubienia i urządzi 
tam placówkę opiekuńczą dla seniorów. 
W zamian otrzymamy kolejny atrak-
cyjny budynek - w Rzeżewie, należący 
obecnie do gminy. Mieści się w nim 
nasz Dom Pomocy Społecznej. Nasz, 
czyli prowadzony przez powiat.

- Powiat prowadzi nie tylko placów-
ki opiekuńcze dla dzieci i seniorów, 
ale także szkoły dla młodzieży i osób 
dorosłych. Piękny wygląd zyskał 
ostatnio odnowiony gmach liceum 
w Lubrańcu...
- To była kolejna, spora inwestycja. Cie-
szę się, że dobrze układa nam się, jak 
w tym przypadku, współpraca z lokal-
nymi samorządami. To jest gwarancja 
sukcesu. A jeśli chodzi o szkoły, to kto 
wie...? Może powstanie jeszcze jedna?

 - Zdradzi pan szczegóły?
 - Jeszcze za wcześnie!

Rozmowa z:
Kazimierzem Kacą,

starostą włocławskim

Sukcesy z nadwyżką 

Nowe instrumenty wsparcia dla 
inwestorów oraz zasady funkcjo-
nowania stref ekonomicznych były 
tematem spotkania „Strefa w każdej 
Gminie”. W spotkaniu, zorganizo-
wanym na terenie dynamicznie roz-
wijającego się Brześcia Kujawskiego 
uczestniczyli wiceminister rozwoju 
Adam Hamryszczak oraz wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogda-
nowicz i wiceprezes Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł 
Lulewicz. 

Powiat włocławski ma już własne 
doświadczenia w zakresie tworzenia 

stref ekonomicznych. Od wielu lat 
kolejne firmy lokują się na terenie 
strefy w Lubieniu Kuj., utworzonej na 
terenach dawnego lotniska wojsko-
wego. Teraz przyszła kolej na Brześć 
Kujawski. - Rozwój gospodarczy 
to jeden z naszych najważniejszych 
celów - mówił niedawno, podczas 
wizyty na terenach Brzeskiej Strefy 
Kazimierz Kaca, starosta włocławski. 
- Tylko poprzez rozwój gospodarczy 
będziemy w stanie uporać się z wie-
loma problemami społecznymi, doty-
kającymi naszych mieszkańców.

Strefę w każdej gminie zapowiada rząd. Informację na temat 
założeń programu zaprezentowano w powiecie włocławskim.

Strefa gospodarcza
w każdej gminie

W zmaganiach konkursowych 
wzięła udział młodzież z gimnazjum 
z Brdowa, Siemnówka, Lubrańca i 
Izbicy Kuj. Nie zawiedli też ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych z 
powiatu włocławskiego. Rywalizo-
wali ze sobą uczniowie z Lubrańca, 
Chodcza, Kowala i oczywiście Izbi-
cy Kujawskiej. Zmagania uczestni-
ków oceniało jury w niezmiennym 
od lat składzie: Rafał Wojasiński – 
pisarz i absolwent izbickiej szkoły, 
dr Maciej Krzemiński z  KPCEN 
we Włocławku oraz Łucja Parecka 
– nauczycielka j. polskiego, pracu-
jąca przed kilkunastu laty w szkole 
w Izbicy Kujawskiej. 

Test z  życia i  twórczości Jana 
Kasprowicza oraz recytacje wybra-

nych utworów poety złożyły się na 
konkursowe zmagania. O wygranej 
decydowała suma punktów z czę-
ści pierwszej i drugiej. W katego-
rii szkół gimnazjalnych I. miejsce 
zajęła Milena Simińska z Gim-
nazjum w Izbicy. Miejsce drugie 
uczennica Gimnazjum w Brdowie 
– Alicja Szafrańska i miejsce III. 
także uczennica z Brdowa – Kami-
la Trafna. Wśród szkół ponadgim-
nazjalnych najlepsze okazały się 
uczennice izbickiej szkoły. Miejsce 
I. zajęła Milena Wiśniewska, miej-
sce II. Natalia Kubiak. III. miejsce 
Natalia Simińska z Zespołu Szkół w 
Lubrańcu.

Były też wyróżnienia. W katego-
rii gimnazjów otrzymali je: Patrycja 

Wysocka i Natalia Maciejewska z 
Siemnówka oraz Aleksandra Czy-
żewska i Amelia Dudczak z Lubrań-
ca. Ze szkół ponadgimnazjalnych 
wyróżniono: Michała Szkopiaka i 
Zuzannę Małecką z Chodcza oraz 
Julię Szklarską z ZS w Izbicy. Na-
grody i dyplomy wręczyli wicesta-
rosta włocławski Marek Jaskulski, 
przewodnicząca Komisji Środowi-
ska Rady Powiatu Alicja Sadowska, 
przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Karol Matusiak 
oraz dyrektor ZS w Izbicy Kuj. Ja-
nusz Nadolny. Konkurs poprowa-
dziły uczennice: Weronika Nowa-
kowska i Weronika Morzycka.

M. Sieradzka

 Już po raz ósmy uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przybyli do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, aby 
zmierzyć się z życiem i twórczością Jana Kasprowicza.

Podczas powiatowego konkursu recytowali Kasprowicza

Pełnych radości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia

obfitujących nadzieją, miłością
i wiarą a na Nowy Rok 2018

zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności

życzą

Kazimierz Kaca,
starosta włocławski

Marek Jaskulski,
wicestarosta włocławski

Zygmunt Wierzowiecki,
przewodniczący Rady Powiatu
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Mogły one oglądać spektakl ze 
Świętym Mikołajem i skrzatami, a 
starosta podkreślał, że najważniejszy 
dla niego był uśmiech na twarzach 
najmłodszych. - Są tu dziś rodziny 
zastępcze z całego powiatu, są dzie-
ci z placówek z Brzezia i Lubienia 
Kujawskiego. Dla mnie to niezwykle 
ważne, że dzieci u nas się integrują, że 
mają okazję do spotkania. Przygoto-
waliśmy dla nich mnóstwo atrakcji.

A tych nie brakowało. Salwy śmie-
chu towarzyszyły żartom skrzatów, 
wspaniale zabawiał nie tylko naj-
młodszych prawie święty Mikołaj. 
- Starosta zawsze przygotowuje coś 
fajnego - mówiła Angelika, wycho-
wanka Domu Dziecka w Lubieniu 
Kujawskim, chwaląc warunki, w ja-
kich obecnie mieszkają podopieczni 
tej placówki. 

Joanna Jakubowska, zastępcza 
mama dwojga dzieci, nie kryła za-
dowolenia. - To ważne, że ktoś o nas 
pamięta - podkreślała. 

Wspólna zabawa rozbawiła nie 
tylko dzieciaki i ich opiekunów, ale 
również przedstawicieli władz po-
wiatu, uczestniczących w spotkaniu. 
To dzięki nim wszystkie dzieci otrzy-
mały mikołajkowe podarunki.

Już po raz drugi Starostwo Powiatowe przygotowało Mikołajki dla dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i tych, które znajdują się w rodzinach zastępczych. 

Święty Mikołaj 
w gmachu starostwa

Podczas uroczystych obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego w Domu „Pod 
Serduszkiem” w Kowalu członek za-
rządu województwa Sławomir Kopyść 
przekazał na ręce dyrektora placówki 
Piotra Zbonikowskiego najwyższe re-
gionalne odznaczenie - Medal Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Po-
meraniensis”. Kowalski DPS otrzymał 
wyróżnienie w  uznaniu zasług na rzecz 
województwa kujawsko-pomorskiego i  
jego  mieszkańców. Jest to jedyny Dom 
w województwie, który może poszczy-
cić się takim odznaczeniem.

Wśród gości, którzy dziękowali pra-
cownikom domu za  dotychczasową 
pracę oraz życzyli dalszych sukcesów 
zawodowych byli  również Jerzy Do-
najczyk - członek zarządu powiatu, 

Zygmunt Wierzowiecki - przewodni-
czący Rady Powiatu, Eugeniusz Gołem-
biewski - burmistrz Kowala i Barbara 
Czyżewska - przewodnicząca Gminnej 
Rady Koła Gospodyń Wiejskich.

Dyrektor DPS powołał specjalną ka-
pitułę, która co roku nadaje tytuł „Hono-
rowego Przyjaciela Domu pod Serdusz-
kiem”. Po raz pierwszy przyznano tytuł: 
z numerem 1. Barbarze Czyżewskiej 
– przewodniczącej Gminnej Rady Koła 
Gospodyń Wiejskich, z numerem 2. 
Zygmuntowi Wierzowieckiemu – prze-
wodniczącemu Rady Powiatu, z nume-
rem 3. Markowi Jaskulskiemu – wice-
staroście włocławskiemu, z numerem 4. 
Eugeniuszowi Gołembiewskiemu – bur-
mistrzowi Miasta Kowal, z numerem 5. 
Markowi Wilińskiemu – burmistrzowi 
miasta Lubień Kujawski.

Dom „Pod Serduszkiem” to jedna z 
najlepszych placówek w  województwie 
kujawsko-pomorskim,  znany w całej 
Polsce ze względu na  różnorodność 
prowadzonej działalności - DPS, ŚDS, 
turnusy rehabilitacyjne.

To jeden z  nielicznych domów specja-
lizujący się  w  stwardnieniu rozsianym. 
W  związku z  ogromnym zaintereso-
waniem w tym roku dwukrotnie zwięk-
szono liczbę miejsc dla mieszkańców. 
Obecnie jest ich 75, kolejni czekają w 
kolejce. - Podejmujemy kolejne działa-
nia, związane ze zwiększeniem liczby 
mieszkańców do stu osób, poprzez ada-
ptację kolejnych pomieszczeń na pokoje 
mieszkalne - mówi Piotr Jacek Zboni-
kowski, dyrektor placówki.

Najwyższe regionalne odznaczenie dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.

Medal „Pod Serduszkiem”

8 grudnia bibliotece Choceńskiego 
Centrum Kultury odbyło się spotkanie 
przedstawicieli gminy, powiatu oraz 
OSP Choceń, Czerniewice, Nakono-
wo Stare i Śmiłowice podczas któ-
rego nastąpiło uroczyste przekazanie 
zakupionego sprzętu do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych przez 
jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu powiatu włocławskie-
go, włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 
   Była to jedna z wielu podob-

nych uroczystości. Wszystkie gminy, 
wchodzące w skład powiatu włocław-
skiego, otrzymały bowiem wsparcie 
na doposażenie swoich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 
niezbędny sprzęt. Został on zakupiony 
z dotacji powiatu, zgodnie z Uchwałą 
Rady Powiatu we Włocławku z 22 
września br.

Powiat ufundował 
sprzęt dla strażaków

Przekazanie sprzętu dla strażaków w Baruchowie

Przekazanie sprzętu dla strażaków w Choceniu
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bozego Narodzenia

życzymy, aby ten wyjątkowy
czas Wieczerzy Wigilijnej był

pełen radości i ciepła
oraz spełnienia marzeń

i nadziei jakie niesie ze sobą
nadchodzący Nowy Rok

w imieniu  Samorządu SM Południe

Zbigniew Lewandowski  Ryszard Machnowski

Wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia, 

wypełnionych radością 
i miłością, niosących 
spokój i odpoczynek, 

a także wszelkiej 
pomyślności w Nowym 

Roku, szczęścia 
oraz realizacji planów 

i spełnienia marzeń

Zarząd, Rada Nadzorcza         
oraz pracownicy  

Spółdzielni Mieszkaniowej     
„Zazamcze”

życzą
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W tym świątecznym 
nastroju składamy 
Państwu serdeczne 
życzenia wszelkiej 

pomyślności, 
niepowtarzalnej 

atmosfery, ciepła 
oraz obfitości wszelkich 

dóbr. Niech radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego 
spełnienia towarzyszą Państwu przez 

cały Nowy 2018 Rok.

Zarząd i Pracownicy 
MPWiK Sp. z o.o.
we Włocławku

Z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, spokoju,
wspólnego czasu w rodzinnym 

gronie oraz pomyślności 
w Nowym Roku 2018

składa

Prezes PGK Saniko
Jarosław Pułanecki

wraz z Radą Nadzorczą 
i Współpracownikami 

Liczba kolizji przekroczyła ponad 
2 tysiące. W samym mieście do końca 
listopada odnotowano 25 wypadków. 
Do najtragiczniejszego zdarzenia we 
Włocławku doszło 19 września przy 
ul. Zbiegniewskiej. 34-letnia kierująca 
Volvo wyjeżdżając z drogi podporząd-
kowanej zderzyła się z motocyklem, 
kierowanym przez 64-latka, pomimo 
udzielonej pomocy motocyklista zmarł. 
Mundurowi na terenie miasta odnoto-
wali też 1162 mniejszych i większych 
kolizji. Policja wciąż apeluje o niewsia-
danie za kółko po spożyciu alkoholu. 
To potężne zagrożenie zarówno dla 
kierujących i ich pasażerów, ale także 
innych użytkowników dróg - pieszych 

i rowerzystów. Tylko w pierwszym 
półroczu 2017 roku na terenie dzia-
łania Komendy Miejskiej Policji we 
Włocławku funkcjonariusze sprawdzili 
stan trzeźwości 39 tysięcy kierujących. 
Drogówka systematycznie prowadzi 
też akcje pod nazwą „Trzeźwy Pora-
nek”, która przyczynia się do tego, aby 
kierowcy zdjęli nogę z gazu. Są jednak 
tacy, którzy zdecydowanie przekraczają 
prędkość w terenie zabudowanym o po-
nad 50 km/h, efektem czego jest zatrzy-
manych 56 praw jazdy. Włocławscy 
policjanci przez cały rok prowadzą też 
działania edukacyjne ukierunkowane 
na niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. To właśnie piesi i rowe-

rzyści w zderzeniu z samochodem nie 
są niczym chronieni. Działania mają na 
celu uświadomienie uczestnikom ruchu 
drogowego, jak ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych, szczególnie 
w porze wieczorowo-nocnej i przy gor-
szej widoczności. Każdy element zało-
żony na ubranie w widocznym miejscu 
pozwala kierowcy zobaczyć wcześniej 
pieszego czy rowerzystę i daje to szansę 
na ominięcie go. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że w 2018 roku statystyki będą lepsze 
i nie dojdzie do tragicznych wypadków, 
a kolejne kampanie społeczne na temat 
bezpiecznej jazdy przyniosą zamierzo-
ny skutek.

Mateusz Piernikowski

Rok 2017 potrwa jeszcze dwa tygodnie. Z danych włocławskiej drogówki na koniec listopada 
wynika, że od początku roku doszło na terenie miasta i powiatu do 96 wypadków,  w wyniku 
których śmierć poniosło 13 osób, a 98 zostało rannych.

Przekraczanie prędkości 
i nietrzeźwi kierowcy nadal zmorą policjantów

Decyzja o dofinansowaniu w kwo-
cie ok. 60 tys. złotych zapadła już 
w lutym tego roku. Wniosek wraz z 
projektem został wysoko oceniony 
przez stosowną komisję i tym samym 
Włocławek jest jednym z 23 miast 
w Polsce, które otrzymało takie do-
finansowanie. Resztę niezbędnej do 
wdrożenia projektu kwoty dołożono 
z budżetu miasta, a zebrana kwo-
ta ponad 80 tysięcy złotych została 
skonsumowana na  prowadzenie akcji 
edukacyjnych w mieście, w tym: tre-
ningi dla różnych grup zawodowych 
zajmujących się na co dzień pro-
blemami rodzin, warsztaty dla tych, 
którzy przemocy doświadczają lub 
są jej świadkami, czy wydarzenia w 

przestrzeni publicznej, które zwracają 
uwagę na skalę problemu.

Szereg działań wymagał ciężkiej 
pracy całych zespołów, ale pierwsze 
pozytywne efekty już widać w staty-
stykach – choćby w liczbie zgłoszeń 
do MOPR, wniosków o niebieską 
kartę, ale także niestety interwencji 
policji, do których dochodziło pod-
czas kontroli.

Projekt wpłynął również na popra-
wę warunków współpracy między 
konkretnymi jednostkami oraz wyczu-
lił i wzbudził czujność mieszkańców. 
Może dzięki niemu problem przemo-
cy niedługo zniknie z włocławskich 
domów? Oby tak się stało.

Filip Rogiewicz

W tym roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie prowadzili szeroko zakrojoną kampanię 
edukacyjną, która miała na celu zwrócenie uwagi na pro-
blem  przemocy domowej. 

Przemocy powiedzieli STOP
2017

Minął
2018

rok.....
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku składamy 

wszystkim naszym pacjentom 
oraz mieszkańcom Włocławka 
życzenia wszelkiej pomyślności 

i niepowtarzalnej atmosfery.
 Niech radość i pokój Świąt 

Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia towarzyszą 
Państwu przez cały Nowy 2018 Rok

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o. o. we Włocławku.

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia,

pragniemy złożyć serdeczne życzenia
zdrowych i szczęśliwych chwil spędzonych 

w gronie najbliższych, 
otulonych dźwiękami kolęd, 

pełnych rodzinnego ciepła i radości.
 Niech świąteczny nastrój przyniesie spokój

 i wytchnienie od codziennych trosk 
oraz umocni nadzieję 

na spełnienie wszystkich marzeń. 
Zaś nadchodzący Nowy 2018 Rok

będzie pasmem sukcesów 
i otwierania nowych możliwości 

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rejmak
Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, 
a  Nowy Rok – Dobrym Czasem.”

Konstanty Ildefons Gałczyński
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Życzymy, zdrowych,rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku

Zakład Medyczny 
DIAGMED PLUS sp. z o.o. 

z siedzibą we Włocławku 
ul. Okrzei 66, 

zatrudni pielęgniarkę 
w wymiarze pełen etat. 

Osoby zainteresowane proszone 
są o wysyłanie CV na 

adres mailowy: prezes@diagmed.net

W ciągu kilku miesięcy można odmłodnieć nawet o kilka lat. Jak cofnąć 
zegar? Wystarczy poszukać dobrego gabinetu kosmetycznego. Cofnij zegar na koniec roku

Zwolenniczką holistycznego, czyli całościowe-
go podejścia do dbania o skórę jest właścicielka 
jednego z najstarszych gabinetów kosmetycznych 
w mieście Ewa Kowalska. Kosmetyczka zawsze 
na pierwszej wizycie zawsze ocenia stan skóry za-
nim podejmie decyzję o odpowiednim dla klien-
ta zabiegu. A wachlarz usług w Gabinecie Ewy 
Kowalskiej jest imponujący. Mezoterapia igłowa, 
karboksyterapia, dermapen, czyli wampirzy lifi-
ting, lasery, peelingi medyczne to tylko niektóre z 
dostępnych tu zabiegów. - Ja zawsze zaczynam od 
oczyszczania skóry, może być to peeling mecha-
niczny, taki jak ultradźwięki albo chemiczny, czyli 
peelingi medyczne dobrane do potrzeb pacjenta - 
wyjaśnia Ewa Kowalska. - Skórę trzeba poznać, 
zanim dobierze się opowiedni dla niej zabieg, nie 
wszystko co w tej chwili modne jest dobre dla każ-
dego.

Pomóc w tym, by skóra wyglądała dobrze, mło-
do i jędrnie mogą zabiegi z wykorzystaniem lasera 
frakcyjnego emerge. Niewątpliwą zaletą tej me-
tody jest to, że już na drugi dzień skóra wygląda 
dobrze, a po serii zabiegów można całkowicie po-
zbyć się blizn, zmniejszyć zmarszczki i wyrównać 
koloryt skóry.

Witamin i amionokwasów można dostarczyć  
skórze za pomocą dermapenu. Zabieg jest znany 
na całym świecie, chętnie używany przez celebry-
tów. Wykonuje się go w znieczuleniu, a efektem 

jest zmniejszenie porów, przebarwień, odżywienie 
skóry i całkowite jej odnowienie skóry.

Mniej inwazyjnym zabiegiem polecanym klien-
tom mniej odpornym na ból jest z pewnością krio-
lift, który dobrze ujędrnia skórę. Focus, czyli fale 
radiowe podgrzewają włókna podnosząc owal 
twarzy, zabieg z kwasem hialuronowym poprawi 
owal i kontur twarzy. 

- Nie ma cudów, jednorazowy zabieg niewiele 
da, nad wyglądem trzeba pracować systematycz-
nie i pamiętać o tym, że skutki starzenie skóry wi-
dać już po trzydziestym roku życia- dodaje Ewa 
Kowalska. - Zabiegi na twarz trzeba powtarzać 
regularnie.

W gabinecie kosmetycznym Ewy Kowalskiej 
zadbać możemy nie tylko o twarz, ale i o całe cia-
ło. W ofercie są tu takie zabiegi jak wibroterapia, 
ujędrniająca skórę, elektrostymulacja, liporoyal, 
czyli rozpuszczenie tłuszczu, kriolift likwidujący 
cellulit. 

- Dobrze jest przed pierwszą wizytą zapoznać 
się z oferą zabiegów na stronie internetowej, ale 
najważniejsze jest dobranie zabiegu do potrzeb 
konkretnego klienta- dodaje Ewa Kowalska. 

A na to w gabinecie przy ulicy Kaliskiej 100 
będącym autoryzowanym gabinetem firmy SO-
THYS, która od wielu lat jest liderem w kosmety-
ce profesjonalnej możecie Państwo  liczyć. 

(ljot)Fot: gab-kosmetyczny.pl
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Jak minął rok - subiektywne 
podsumowanie szefów klubów radnych

Pomysłowość i determinacja w działaniu  na rzecz mieszkańców miasta. Tak można 
podsumować 2017 rok w działalności klubu radnych SLD we Włocławku. 

Z inicjatywy klubu radnych SLD we Włocławku wprowadzono darmowe przejazdy ko-
munikacją miejską dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej. To inicjatywa szczegól-
nie  wspierająca włocławskie rodziny.

 Istotna dla włocławian jest gospodarka mieszkaniowa i tu właśnie z pomocą przychodzi 
SLD. Powołano do życia spółkę Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Projekt budowy 
mieszkań na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności kierowany jest do osób, 
które nie mogą ubiegać się o kredyt samodzielnie, ale też nie kwalifikują się na przydział 
lokalu z zasobów miasta i nie mogą ubiegać się o żadną inną formę pomocy mieszkanio-
wej od samorządu. 

Projekt zagospodarowania ul. Stodólnej dotyczy budowy obiektu mieszkalnego, wie-
lorodzinnego, trzykondygnacyjnego z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Bu-
dynek będzie składał się z około 50 lokali na wynajem z dojściem do własności, o po-
wierzchni od 36 do 60 m kwadratowych każdy, do tego garaże i miejsca parkingowe. 
Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu miasto doprowadziło do przejęcia działki znaj-
dującej się na rogu 3-go Maja i ul. Tumskiej. Na działce tej planuje się odbudowanie fasad 
budynków, a na ogromnym terenie za nimi powstanie nowoczesne osiedle z parkingami 
dla mieszkańców i placem zabaw. W tym miejscu powstaną mieszkania czynszowe z doj-
ściem do własności. Oznacza to, że w czynsz wkalkulowana będzie również rata kredytu, 
a mieszkanie takie po 20-25 latach stanie się własnością najemców. 

Na wniosek radnych SLD Rada Miasta przyjęła uchwałę wprowadzającą klauzule spo-
łeczne w zamówieniach publicznych. SLD uznaje obowiązek stosowania klauzul społecz-
nych w zamówieniach publicznych, jako jedną z form walki z umowami śmieciowymi. 
Rozwiązanie to powinno być preferowane przy przetargach, rozpisywanych przez instytu-
cje publiczne. Przyjęcie do stosowania klauzul społecznych pozytywnie wpływa na kształt 
rynku pracy, poprzez promowanie propracowniczych rozwiązań, takich jak zatrudnianie 
pracowników na umowy o pracę, czy też walka z wykluczeniem całych grup społecznych 
z rynku pracy. Niestety uchwała w tej sprawie została uchylona przez wojewodę kujaw-
sko- pomorskiego.

Ważnym elementem pracy w samorządzie są cykliczne spotkania klubu radnych SLD 
z mieszkańcami osiedli. Takie spotkania odbyły się w maju i w listopadzie br. Spotkanie 
te są ogromnie ważne dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej ponieważ, dzięki nim wiemy 
czego oczekują włocławianie, jakie są ich problemy i pomysły na miasto. Spotkania te 
wpisują się w zasadę „Nic o nas, bez nas”.

Mijający 2017 rok był rokiem obfitującym w wiele reform wprowadzonych w  
kraju, które szerokim echem odbiły się w polityce. Nie ominęły samorządów, 
w tym samorządu włocławskiego. Z końcem ubiegłego roku przestała istnieć 
koalicja pomiędzy  Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością  zwa-
na często „egzotyczną”. Niestety, ale przedstawiciele PiS – u zerwali umowę 
programową i nie potrafili oddzielić polityki ogólnokrajowej od tej na poziomie 
samorządowym. W styczniu 2017 roku Platforma zawarła kolejne porozumie-
nie, tym razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Podpisane zostało 36 – 
punktowe porozumienie programowe „Razem dla Włocławka”. Punkt po punk-
cie zadania z tego porozumienia są realizowane, pomimo transferów i karuzeli 
osobowych w obecnej Radzie Miasta. Radni PO realizują swoje zobowiązania w 
stosunku do Mieszkańców, składają propozycje do projektu budżetu miasta, są 
zaangażowani w prace społeczne, charytatywne, organizują spotkania z miesz-
kańcami, biorą czynny udział w komisjach stałych.

A tym Radnym, którzy nadal poszukują swojego miejsca w Radzie Miasta war-
to zadedykować maksymę Władysława Bartoszewskiego „ Warto być uczciwym, 
choć nie zawsze to się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”.

Platforma Obywatelska

Sojusz Lewicy DemokratycznejW tym roku wiele się działo na włocławskiej scenie politycznej. 
Jak te wszystkie liczne zmiany oceniają poszczególne kluby rad-
nych? Ich szefowie: Ewa Szczepańska (PO), Jarosław Chmielew-
ski (PiS), Dariusz Wesołowski (Niezależni), Jarosław Hupało (SLD)  
po konsultacji z pozostałymi członkami napisali, jak ich zdaniem 
wydarzenia mijającego roku wpłynęły na Włocławek. Przesłane do 
naszej redakcji listy publikujemy bez jakichkolwiek zmian redak-
cyjnych. A subiektywną ocenę sytuacji politycznej poszczególnych 
klubów pozostawiamy bez komentarza. 

Rok 2017 dla włocławskiego samorządu to bardzo dobry czas, a to dzięki 
temu, że we włocławskiej Radzie Miasta powiało świeżością – powstał nowy 
Klub Radnych „Niezależnych”, który jest dobrą ofertą dla Włocławian, którzy 
zmęczeni są partyjnymi układami i układzikami. Nasz klub jak przekonała się 
już większość, nie jest zainteresowany podziałami łupów stołkowych – pracuje-
my w swoich zawodach od wielu lat i przy tym pozostaniemy. Naszym jedynym 
koalicjantem są mieszkańcy Włocławka. To Im służymy i z Nimi deklarujemy 
swoją współpracę. Z pokorą przyjmujemy ich uwagi oraz oczekiwania.

Jeśli zaś chodzi o samo zarządzanie miastem to uważamy, że rok 2017 to rok 
permanentnych zmian zastępców Prezydenta, prezesów spółek miejskich, prze-
wodniczącego Rady Miasta i dyrektorów Wydziałów.  Jest to czas zmarnowany, 
ale za to obfitujący w szerokie uśmiechy Prezydenta, od którego otrzymaliśmy 
wiele obietnic lecz niestety bez pokrycia, usłyszeliśmy wiele pomysłów lecz 
zero ich realizacji, było dużo lansu lecz mało pracy na rzecz Włocławka.

Brak nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi zaskutkował zaśmie-
conym miastem, brudem na ulicach, cmentarzach, przystankach autobusowych; 
zapowiedziami podwyżek centralnego ogrzewania dla mieszkańców ze strony 
MPEC-u; nietrafionymi zmianami w rozkładach jazdy oraz  tras autobusowych 
MPK. Wszystko to budzi ogromne niezadowolenie wśród mieszkańców, które 
naszym zdaniem jest w pełni uzasadnione.

Rok 2017 zapamiętamy, jako rok fatalnie zaplanowanych i realizowanych re-
montów drogowych, których rezultatem jest zakorkowanie włocławskich ulic. 
Pozwężano pasy ruchu głównej drogi dojazdowej na osiedlu Zawiśle. Dopusz-
czono tranzyt  tirów przez nowo wyremontowane drogi międzyosiedlowe. Po-
nadto  zauważyliśmy totalny brak dbałości o inwestycje drogowe, które powsta-
ły w naszym mieście w latach poprzednich.

Rok 2017 to także rok pozbawiony nowych inwestycji. Jedynym novum Pre-
zydenta oferowanym mieszkańcom jest błyszczący pociąg i tron na Placu Wol-
ności. Czyżby Prezydent Wojtkowski szykował się już do odjazdu?

Klub Radnych Niezależnych nie zgadza się z taką polityką i oczekuje od Pre-
zydenta Miasta tego,  aby w roku 2018 zrealizował obietnice wyborcze, przede 
wszystkim w zakresie utworzenia nowych miejsc  pracy we Włocławku dla 
mieszkańców naszego miasta. Wraz z Włocławianami oczekujemy na PREZY-
DENTA GOSPODARZA, nie zaś PREZYDENTA, któremu zależy wyłącznie na 
własnym WIZERUNKU.

Klub radnych niezależnych

 Rok 2017 to rok zmarnowanych szans dla Włocławka, jak patrzę w jaki sposób rozwijają 
się inne miasta w naszym kraju o różnej wielkości, to żal mi czasu, którego nie da się cofnąć.  

Prezydent Miasta zamiast rozwijać miasto pod kątem gospodarczym, śpi. Dobrze, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości wspiera takie ośrodki jak Włocławek, bo gdyby nie wsparcie to w 
naszym mieście mielibyśmy dużo gorszą sytuację.

Wspomnę tu o programie 500+, gdzie realne pieniądze wydawane we Włocławku tworzą 
nowe miejsca pracy. Te środki - to kwota ponad 43 milionów złotych rocznie.

Kolejny przykład to decyzja o wpisaniu dworca włocławskiego na listę dworców do mo-
dernizacji. Wcześniej były tylko czcze obietnice teraz są konkrety. Dzięki zaangażowaniu 
naszych struktur i posła Joanny Borowiak, jest decyzja i będzie zmiana. 

Ważna inwestycja dla regionu to budowa stopnia wodnego, gdzie decyzja została ogłoszona 
w zeszłym tygodniu. To konkretne działania, które będą tworzyły miejsca pracy.

Prezydent z PO obiecał nowe miejsca pracy i nie widać ich, natomiast widać ludzi z powiatu 
włocławskiego, którzy zajmują kluczowe stanowiska w mieście i to jest kolejny skandal. A 
działania dla przedsiębiorców to trzykrotna próba podniesienia podatków, na co nie było zgo-
dy ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości i  te zmiany nie weszły w życie. Dzięki progra-
mowi rządowemu „mieszkanie plus” będzie we Włocławku budowanych 400 mieszkań, czyli 
znów wsparcie zewnętrzne dla miasta, niech tylko Prezydent nie przeszkadza w tej materii. 

Pracujemy również nad postanowieniem we Włocławku batalionu wojskowego. Li-
czę na to, że to się uda.  Prezydent ma niezwykły talent, potrafi zniechęcić do siebie 
każdego, ostatnio na przykład rozpadła się druga już w tej kadencji koalicja PO. To 
pokazuje, że Pan Prezydent w kontaktach personalnych też nie radzi sobie najlepiej. 
Wybudowanie przedszkola za dwa razy większą kwotę niż zakładano ( miało koszto-
wać 5 mln zł, a zakończyło się na 10 mln zł ) to również ewidentna wpadka włodarza 
miasta.  Wypłata ekwiwalentów za urlop dla prezesów miejskich spółek to również 
ewidentne niedopatrzenie Prezydenta. Ale tego, że żona która jest polonistą została 
specjalistą ds. marketingu w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej nie da się wytłu-
maczyć inaczej jak skokiem na stanowiska. 

Budżet zaproponowany przez Prezydenta na 2018 też nie napawa optymizmem, nowe inwe-
stycje to tylko 11 mln złotych, tak źle jeszcze nie było. Czas kończyć tą słabą Prezydenturę.

Prawo i Sprawiedliwość
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Trener Igor Milicić zbudował cie-
kawy skład, który ma potencjał, by 
walczyć o medale. Solidnie prezentują 
się Polacy na czele z Kamilem Łączyń-
skim i doświadczonym Szymonem 
Szewczykiem. Ważnym wzmocnie-

niem okazał się również Jarosław Zy-
skowski, który rzuca ponad 10 punktów 
na mecz. Kibice we Włocławku mają 
również nowego idola – Ivana Almeidę. 
Zawodnik rodem z Republiki Zielone-
go Przylądka gra bardzo efektownie ku 
uciesze kibiców, ale jest też efektywny 
zdobywa najwięcej punktów, do tego 
spora zbiera, rozdaje asysty. 

W tym sezonie Anwil u siebie jeszcze 
nie przegrał. Atmosfera podczas spo-
tkań na Hali Mistrzów znów jest gorą-
ca, frekwencja na meczach przekracza 
3 tysiące widzów. Decydująca faza se-

zonu rozpocznie się w kwietniu, ale na 
ten moment gra włocławian wygląda 
obiecująco w kontekście gry o medale. 
Najbliższy pojedynek już 17 grudnia z 
Polskim Cukrem Toruń. Będą to derby, 
a więc można spodziewać się ciekawe-

go starcia, rywal zza miedzy również 
ma ambitne plany i z pewnością posta-
wi Anwilowi trudne warunki, atutem 
gospodarzy będzie jednak żywiołowa 
publiczność w Hali Mistrzów, która 
już nie raz dzięki głośnemu dopingowi 
prowadziła włocławian do zwycięstw. 
W 2017 roku oprócz meczu z Toru-
niem, Rotwiellery czeka jeszcze daleki 
wyjazd na mecz z Kingiem Szczecin 
(23 grudnia) i dzień przed sylwestrem 
konfrontacja we Włocławku z Treflem 
Sopot. 

Mateusz Piernikowski 

Udany początek w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszyków-
ki odnotował Anwil Włocławek. Po 11 meczach bilans 
„Rotweillerów” to 9 wygranych i 2 porażki.

Hala Mistrzów znów 
żyje koszykówką

Decydujący o złocie mecz TKM 
rozgrywał z Ochotą Warszawa. Wło-
cławianie gonili wynik, odrabiali 
straty, wytrzymali próbę nerwów i 
pokonali faworytów ze stolicy 49:43. 
Na zawodników po turnieju pod 
Halą Mistrzów czekała grupa kibi-
ców oraz rodziców, którzy dopingo-
wali młodych graczy. -Wrażenia są 
niewiarygodne, udało nam się zro-
bić coś niesamowitego, nie było ła-
two, wszystkie mecze były na styku,  

a w finale pokazaliśmy charakter- – 
mówi Krystian Kurlapski, trener TKM 
Włocławek.

 Szkoleniowiec naszych złotych 
medalistów podkreślał też, że drużyna 
wygrała przede wszystkim znakomi-
tą grą w defensywie, zespołowością i 
nieustępliwością. Ekipa TKM na finale 
zagrała w składzie: Jakub Andrzejew-
ski, Oliwier Bednarek, Maciej Woj-
ciechowski, Maciej Włudarski, Igor 
Bladoszewski, Damian Błędowski, 

Wiktor Łukasik, Krystian Szortyka, 
Michał Szabelski, Marcel Parowiński, 
Dawid Bykowski, Adam Janowski.  
Z pewnością zatem widać, że Włocła-
wek koszykówką stoi. Zaplecze dla 
seniorów Anwilu grających w ekstra-
klasie jest. Problemem może być tyl-
ko to czy uda się utrzymać zdolnych 
14-latków we Włocławku, czy za kilka 
lat nie wybiorą oni nauki lub gry w in-
nych miastach. 

Mateusz Piernikowski 

Młodzi koszykarze z Włocławka sprawili dużą niespodziankę i wywalczyli złoty medal na tur-
niej finałowym rozgrywanym w Opalenicy. Droga do zwycięstwa nie była łatwa, najpierw eli-
minacje regionalne, później kolejne etapy na szczeblu krajowym, aż wreszcie kilka trudnych 
spotkań na turniej finałowym. 

Młodzicy TKM Włocławek mistrzami Polski do lat 14

Runda jesienna rozgrywek III ligi 
kujawsko-pomorskiej piłki nożnej 
kobiet dobiegła końca. Włocławska 
Akademia Piłkarska w 13 spotkaniach 
odniosła komplet zwycięstw. 

Zawodniczki trenera Jarosława 
Chwiałkowskiego zagrały kapitalną 
rundę zdobywając 71 bramek, tracąc 
zaledwie 9 goli. Sytuacja w tabeli przed 
wiosną wygląda znakomicie. Wilczy-
ce „odjechały” pozostałym zespołom. 
Drugą lokatę zajmuje Spójnia Białe 

Błota, która traci do włocławianek 7 
punktów, zaś trzecie miejsce wywal-
czył Mustang Wielgie, którego strata 
do Włocławskiej Akademii Piłkarskiej 
to aż 9 oczek. Wydaje się, że droga do 
awansu do II ligi jest niezagrożona. 
Cel ten był blisko realizacji już w po-
przednim sezonie. Warto podkreślić, że 
zdecydowana większość zawodniczek 
ma 17-18 lat. Są zatem bardzo młode  
i ich umiejętności mogą tylko wzro-
snąć. Przed Włocławską Akademią 

Piłkarską kilka miesięcy przerwy w 
rozgrywkach. Zespół będzie się przy-
gotował do rundy wiosennej na miej-
scu, ale planowany jest też wyjazd na 
obóz przygotowawczy do Więcborka.  
W przypadku awansu do II ligi trener 
Jarosław Chwiałkowski zapowiada 
kilka transferów, trzon drużyny po-
zostanie jednak niezmieniony. Runda 
wiosenna III ligi kobiet piłki nożnej 
rozpocznie się w marcu.

Mateusz Piernikowski 

Młodzi koszykarze z Włocławka sprawili dużą niespodziankę i wywalczyli złoty medal 
na turniej finałowym rozgrywanym w Opalenicy. Droga do zwycięstwa nie była łatwa, 
najpierw eliminacje regionalne, później kolejne etapy na szczeblu krajowym, aż wresz-
cie kilka trudnych spotkań na turniej finałowym. 

„Wilczyce” przezimują 
na pierwszym miejscu w tabeli!
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