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Gmina Baruchowo była gospodarzem 
jubileuszowej, dwudziestej Powiatowej 
Wystawy Stołów Wielkanocnych na Ku-
jawach. - Cieszymy się, że to właśnie my 
jesteśmy gospodarzami tej wystawy - przy-
znaje wójt Stanisław Sadowski. 

Ciała dwojga młodych ludzi, znalezione w au-
cie, zaparkowanym na poboczu drogi. Siedmiu 
strażaków z gminy Bobrowniki podejrzanych o 
dokonywanie... podpaleń. Trzy tajemnicze zgony 
w Zakładzie Karnym, czy próba gwałtu, której nie 
było... Prokuratorom z okręgu włocławskiego na 
pewno się nie nudzi.

Pijani, często do nieprzytomności, nie-
kontrolujący żadnych odruchów fizjolo-
gicznych lub awanturujący się a tuż obok 
chorzy, cierpiący, potrzebujący szybkiej 
pomocy medycznej. Czy lekarze długo 
jeszcze będą musieli wybierać komu po-
móc w pierwszej kolejności?

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

Zaczęło się jeszcze pod koniec ze-
szłego roku, kiedy to na wniosek rad-
nych PiS, których poparli Niezależni 
odroczono głosowanie uchwały budże-
towej na styczeń. - Chcieliśmy w ten 
sposób niejako zmotywować prezy-
denta do rozmowy z radnymi, dyskusji 
nad naszymi propozycjami, liczyliśmy 
na spotkanie, niestety, prezydent nie był 
tym zainteresowany - mówi Jarosław 
Chmielewski, szef klubu radnych PiS. 

Tuż przed kolejną sesją, której 
gwóźdź programu stanowiła uchwała 
budżetowa doszło do oczekiwanego 
przez radnych spotkania z prezydentem 
Markiem Wojtkowskim. - Usłyszeli-
śmy, że taki będzie budżet, jaki uchwalą 
radni - przypominał w Kontrze Andrzej 
Pałucki, radny z klubu Niezależnych, 
który nie ukrywa, swojego zdumienia 
takim obrotem sprawy.

Na styczniowej sesji radni Soju-

szu Lewicy Demokratycznej i Plat-
formy Obywatelskiej apelowali o 
przegłosowanie uchwały budżeto-
wej w wersji zaproponowanej przez 
prezydenta Wojtkowskiego prze-
konując, że będzie to najlepsze roz-
wiązanie dla miasta. Radni Prawa i 
Sprawiedliwości stwierdzili jednak, 
że mieszkańcom bardziej potrzebne 
proponowane przez nich zmiany. 
Szef klubu zawnioskował o przegło-
sowanie wszystkich tych poprawek 
en bloc i zamknięcie dyskusji. Jego 
wniosek zyskał akceptację większo-
ści, co mocno dotknęło prezydenta. 
- Skieruję tę uchwałę do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej- zapowiedział 
Marek Wojtkowski przekonując, że 
jest ona szkodliwa dla finansów mia-
sta. 

Tak też zrobił, co na jakiś czas od-
sunęło temat budżetu na dalszy plan. 

Pod koniec lutego odbyło się  ko-
legium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, po którym stało się jasne, że 
uchwała budżetowa przegłosowana 
w styczniu musi zostać poprawiona, 
bo radni nie powinni m.in. zmniejszać 
środków finansowych na inwestycje 
wieloletnie, na które zostały zawarte 
już umowy. - Regionalna Izba Obra-
chunkowa kierując się celowością, 
rzetelnością i gospodarnością uznała, 
że wprowadzone poprawki dotyczą-
ce szesnastu tytułów inwestycyjnych 
i zaproponowanie uszczuplenia fi-
nansowania tych tytułów to działanie 
niegospodarne- przekonywał w pro-
gramie Kontra Stanisław Wawrzon-
koski, radny SLD. - Zmarnowaliśmy 
parę miesięcy nieuchwalając budże-
tu w grudniu!

- To burza w szklance wody, nie 
byłoby jej gdyby prezydent chciał z 

nami rozmawiać- mówił wówczas 
radny PiS Janusz Dębczyński. 

Po tym jak RIO dało władzom 
miasta czas do 13 marca na zawarcie 
porozumienia skutkującego podję-
ciem uchwały budżetowej odbyły się 
spotkania z prezydentem. Jak infor-
mował Rafał Sobolewski, przewod-
niczący Rady Miasta  rozmowy były 
merytoryczne i wszystkie strony 
wyrażały chęć negocjacji. To zaskut-
kowało zwołaniem nadzwyczajnej 
sesji rady miasta, na której budżet 
z inwestycjami długoletnimi, tymi 
na których zależało prezydentowi i 
tymi zaproponowanymi przez PiS i 
Niezależnych został przyjęty jedno-
myślnie.

Prezydent Marek Wojtkowski 
stwierdził, że w tej sprawie nie ma 
wygranych.

Budżetowy zawrót głowy

Prezydent twierdzi, że nie ma wygranych,  radni Prawa i Sprawiedliwości i Niezależni  zapewniają, że mają powody 
do dumy, a radni Sojuszu przekonują, że raczej do wstydu.  Jedno jest pewne, serial pod tytułem uchwalanie budże-
tu miasta na 2018 r. przeistoczył się w operę mydlaną.  I to nie tylko ze względu na czas trwania, ale i na pełne żaru 
nawoływania z mównicy, apele i gorące prośby. Czy to było konieczne? Pokaże czas, jedno jest pewne świadkowie 
tych emocji, czyli mieszkańcy Włocławka mieli prawo być zupełnie zdezorientowani.
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ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI, 

RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU 
ORAZ SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY

życzą 
w imieniu członków Platformy Obywatelskiej

we Włocławku 
przewodnicząca powiatu Domicela Kopaczewska, 

przewodniczący kół: 
Paweł Zarębski, Jarosław Ćwikliński,

radny sejmiku, członek zarządu województwa:
 Sławomir Kopyść

radni Rady Miasta Włocławek 
Ewa Szczepańska, Katarzyna Zarębska

Masa krówkowa 400g., Helio
(kajmak, czekoladowa, 
orzechowa, kukułka, adwokat)

Majonez Pomorski 260g

2,89 zł

Schab b/k pieczony 
Duda  

18,91 zł./kg
Polędwica Sopocka 
Staropolscy 

14,03 zł./kg
4,19 zł

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny dla Naszych Klientów, 
Kontrahentów oraz wszystkich pracowników „Społem”

życzy
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Społem

Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców we Włocławku

Niech Zmartwychwstały Pan Jezus 
napełni serca miłością i pokojem.

Niech przemieni każdy smutek w radości 
każdy płacz i zmartwienie 

w szczęście i nadzieję.
Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, 

miłych spotkań z najbliższymi 
oraz smacznego jajka życzą

Jarosław Chmielewski
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

wraz z radnymi
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Wesołych Świąt Wielkiejnocy, dużo zdrowia, 
radości, pogody ducha, smacznej święconki 

i mokrego poniedziałku 
życzy 

Włocławskie Koło Nowoczesnej

Życzenia Radosnych Świąt 
Wielkanocnych wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej 

z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego.

życzy Senator RP
Józef Łyczak

Od kiedy zlikwidowana została 
izba wytrzeźwien takie obrazki na 
szpitalnym Oddziale Ratunkowym są 
codziennością. Kilka dni temu pijany 
35- latek zdemolował drzwi w jednej 
ze szpitalnych sal. Mężczyzna był tak 
agresywny, że nie obyło się bez inter-
wencji policji.  

Z roku na rok przybywa osób przy-
wożonych na SOR w stanie upoje-
nia alkoholowego. - Skala problemu 

jest ogromna -  przyznaje Krzysztof 
Szczepański, zastępca dyrektora ds. 
lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego 
we Włocławku. 

W minionym roku na izbę przyjęć 
włocławskiego szpitala trafiło 1610 
kompletnie pijanych włocławian. A to 
oznacza, że każdego miesiąca lekarze 
muszą udzielać pomocy ponad 100 
pijanym pacjentom. Najwięcej osób 
w stanie upojenia alkoholowego trafia 

na SOR latem. - W jednym z pism do 
pana prezydenta poinformowałem, że 
jeśli sytuacja izby przyjęć nie zostanie 
rozwiązana,  nie będziemy podpisy-
wać zgody na imprezy masowe, po-
nieważ wtedy robi się armagedon na 
SOR-ze, a my nie mamy ani pienię-
dzy ani ludzi pod tym kątem zatrud-
nionych. Przyjmowanie osób w stanie 
upojenia alkoholowego odbywa się 
kosztem innych pacjentów, którzy 

wymagają wdrożenia medycznego 
postępowania - wyjaśnia Krzysztof 
Szczepański. - Poza tym ci ludzie 
agresywni, pobudzeni, zachowują się 
niekulturalnie co stwarza dodatkowe 
zagrożenie i stres dla pozostałych pa-
cjentów i naszych pracowników.

Temat ponownego otwarcia za-
mkniętej przed laty izby wytrzeźwień 
wraca jak bumerang. Została ona zli-
kwidowana za czasów prezydentury 
Andrzeja Pałuckiego. Dziś były pre-
zydent, radny niezależny przyznaje, 
że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wydzielenie części łóżkowej w szpi-
talu, lub pawilonu co pozwoliłoby na 
segregację pacjentów. 

Inny pomysł mają radni Prawa i 
Sprawiedliwości, którzy uważają, że 
likwidacja izby wytrzeźwień na ulicy 
Wysokiej była błędna. - Podjęliśmy na 
radzie (Rada Społeczna Szpitala red.) 
uchwałę, by wspólnie z prezyden-
tem i starostą podjąć przedsięwzięcie 
polegające na utworzeniu izby wy-
trzeźwień z prawdziwego zdarzenia, 
z oddziałem detoksykacji. Trzeba po-
szukać na to środków- mówi Janusz 
Dębczyński, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta PiS, członek rady spo-
łecznej szpitala. 

O utworzeniu oddziału detoksyka-
cji mówią również radni SLD. -  To 
problem społeczny, obecność ludzi 
pijanych na oddziale ratunkowym, to 
sytuacja skandaliczna, to niedopusz-
czalne, by lekarze musieli zajmować 
się osobami nietrzeźwymi zamiast 

chorymi w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia oczekującymi na pomoc- 
przyznaje Jarosław Hupało, radny 
SLD. Radny przekonuje, że osobami 
mającymi problem z nadużywaniem 
alkoholu powinno się zająć komplek-
sowo od detoksykacji po terapię alko-
holową. Jego zdaniem we Włocławku 
powinien powstać obiekt z wykwali-
fikowaną kadrą, a jego budową bądź 
adaptacją powinni się zająć władze 
miasta w porozumieniu z powiatem. 
- Ludźmi z problemem alkoholowym 
trzeba się zaopiekować, leczyć ich - 
przekonuje radny Hupało. 

Władze miasta zdają sobie sprawę z 
wagi problemu. - Rozmowy ze szpita-
lem w sprawie utworzenia w budynku 
przy ulicy Lunewil specjalistycznego 
ośrodka z miejscem do bezpieczne-
go trzeźwienia, terapią i profilaktyką 
alkoholową były już bardzo zaawan-
sowane, jednak na jednej z sesji Rady 
Miasta okazało się że szpital nie jest 
zainteresowany współpracą z mia-
stem, bo nie może finansować działań 
terapeutycznych z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia - wyjaśnia Barbara 
Moraczewska, zastępca prezydenta 
Włocławka. 

Czy problem uda się rozwiązać? 
Jest światełko w tunelu, jak zdradza 
Barbara Moraczewska, prowadze-
niem punktu, do którego trafią osoby 
w stanie upojenia alkoholowego jest 
zainteresowany prywatny podmiot. 

(ljot)

Pijani, często do nieprzytomności, niekontrolujący żadnych odruchów fizjologicznych lub 
awanturujący się a tuż obok chorzy, cierpiący, potrzebujący szybkiej pomocy medycznej. 
Czy lekarze długo jeszcze będą musieli wybierać komu pomóc w pierwszej kolejności?

Uwaga. Pijani w szpitalu!

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!
Niech Zmartwychwstały Chrystus zagości w Naszych 

sercach, napełniając je Bożą radością i mocą.

Poseł na Sejm RP
Joanna Borowiak
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Łukasz Zbonikowski
Poseł PiS

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych najlepsze 

życzenia pomyślności, 
szczęścia, optymizmu 

oraz wiele radości i ciepłych 
wiosennych dni

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych, 
kolorowych spotkań z budzącą 

się do życia przyrodą oraz wszelkiej 
pomyślności i radości

życzą

Dyrektor Piotr Jacek Zbonikowski
Mieszkańcy i Pracownicy

Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

 - To był niełatwy rok - przyznaje Justy-
na Plechowska, prokurator okręgowa we 
Włocławku. Podczas konferencji praso-
wej, podsumowującej ostatnie miesiące, 
mówi o setkach spraw, jakimi trzeba się 
było zajmować zarówno w Prokuraturze 
Okręgowej, jak i w poszczególnych re-
jonach. 2017 rok to ponad 11 tysięcy no-
wych spraw, ponad 7,5 tysiąca wszczę-
tych postępowań i blisko tysiąc nowych 
śledztw. To również ponad 3 tysiące osób 
oskarżonych o popełnienie przestępstw, 
ponad 900 wniosków o dobrowolne 
poddanie się karze, 116 tymczasowo 
aresztowanych i ponad 550 innych środ-
ków zapobiegawczych.

Zmienia się życie wokół nas, zmie-
nia się rodzaj przestępstw. Te o między-

narodowym charakterze, stanowiące 
niegdyś margines spraw, dziś angażują 
prokuratury różnych szczebli. I nie tylko 
prokuratury... - W wyjaśnieniu jednej z 
tych spraw uczestniczyła holenderska 
agencja do spraw opieki nad młodzieżą, 
drugiej - wydział konsularny Ambasady 
Polskiej w Rzymie - mówi prokurator 
Michał Trafny, szef wydziału organi-
zacyjno-sądowego Prokuratury Okrę-
gowej we Włocławku. Obie sprawy są 
jednak podobne, w obu chodzi o kwestie 
opieki nad dziećmi, których matkami są 
włocławianki, zaś ojcami obcokrajowcy. 
Rozpad związku i nieumiejętność uregu-
lowania kwestii opieki nad dziećmi we 
własnym zakresie, doprowadza często 
do konfliktów, w rozwikłanie których 

angażowanych jest wiele instytucji, rów-
nież prokuratura. Zdaniem prokuratora 
Wojciecha Fabisiaka, rzecznika Prokura-
tury Okręgowej we Włocławku, rocznie 
w około 150 przypadkach włocławscy 
śledczy korzystają z międzynarodowej 
pomocą prawnej. 

Bywa, że organa ścigania angażowane 
są w wyjaśnianie... nieistniejących spraw. 
W 2016 roku pewna włocławianka po-
wiadomiła prokuraturę, że została pobita 
i prawie zgwałcona. Wskazała sprawcę. 
Swoje zeznania potwierdziła przed są-
dem, mężczyzna został więc doprowa-
dzony do prokuratury, przesłuchany i 
- choć zaprzeczał - zastosowano wobec 
niego areszt tymczasowy. A tydzień 
później pani odwołała swoje zeznania... 
Ostatecznie kobietę pociągnięto do od-
powiedzialności za składanie fałszywych 
zeznań. To jednak nie wszystko. Męż-
czyzna bowiem  domagał się od skarbu 
państwa odszkodowania za bezzasadne 
aresztowanie - 5 tys. złotych plus odsetki. 
Prokuratura wystosowała powództwo 
wobec kobiety o zwrot tej kwoty... 

Wiele spraw, jakimi zajmują się pro-
kuratury, przechodzi bez echa, inne wy-
wołują spore zainteresowanie. Bliscy 

nadal nie mogą uwierzyć, że śmierć 21-
letniego Mariana i jego 17-letniej przyja-
ciółki, była efektem tragicznego zbiegu 
okoliczności. Do tragedii doszło 10 lute-
go w miejscowości Samszyce w gminie 
Osięciny. Ciała dwóch osób znaleziono 
w  samochodzie, zaparkowanym na po-
boczu drogi. Samochód miał włączony 
silnik, aby dostać się do środka trzeba 
było wybić szybę. 

Poprzedni wieczór Ola spędziła na 
18-tce u koleżanki. Marian odwoził ją 
do domu. Zatrzymali się na poboczu. 
Ich ciała znaleźli kilka godzin później 
rodzice, zaniepokojeni, że młodzi nie 
wrócili do domów, nie odbierali telefo-
nów. - Sprawa nadal jest w toku, nie zna-
leźliśmy jednak żadnych śladów mogą-
cych świadczyć o udziale osób trzecich 
- mówi Waldemar Kwiatkowski, proku-
rator rejonowy w Radziejowie.

 Pod koniec 2017 roku we włocław-
skim Zakładzie Karnym zmarli trzej ska-
zani.  Do włocławskich mediów dotarły 
wówczas sygnały, że do zgonów mogły 
przyczynić się osoby trzecie. Sprawę ba-
dały Prokuratura Rejonowa i Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej w Byd-
goszczy. - Nie mamy żadnych podstaw, 

aby łączyć te sprawy – mówi prokurator 
Arkadiusz Arkuszewski, zastępca szefa 
Prokuratury Rejonowej we Włocławku. 
- Faktem jest, że do zgonów doszło w 
krótkich odstępach czasu – w listopadzie 
i grudniu ubiegłego roku. Powołaliśmy 
biegłych. Z pierwszej opinii wynika, że 
młody człowiek osadzony w Zakładzie 
Karnym zmarł z powodu ostrej niewy-
dolności krążeniowo-oddechowej. Na 
pozostałe opinie nadal czekamy.

Historia niczym z filmu rozegrała się 
w powiecie lipnowskim. Od września 
ub. roku w rejonie Bobrownik docho-
dziło do wielu podpaleń. Płonęły stogi 
siana, poszycie leśne, stodoły, opusz-
czone budynki mieszkalne. - Taka ilość 
podobnych zdarzeń nie może być przy-
padkowa – przyznawali wówczas przed-
stawiciele Państwowej Straży Pożarnej z 
Lipna. Sprawa trafiła do lipnowskiej pro-
kuratury. - Sprawa jest w toku, zarzuty 
przedstawiliśmy siedmiu podejrzanym 
– mówi prokurator rejonowa w Lipnie 
Alicja Cichosz. Ciekawostką w sprawie 
jest fakt, że niemal wszyscy są związani z 
miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną...   

(Sab)

Ciała dwojga młodych ludzi, znalezione w aucie, zaparkowanym na poboczu drogi. Siedmiu strażaków z gminy Bobrowniki podejrzanych 
o dokonywanie... podpaleń. Trzy tajemnicze zgony w Zakładzie Karnym, czy próba gwałtu, której nie było... Prokuratorom z okręgu wło-
cławskiego na pewno się nie nudzi.

Nie wszyscy mają czyste sumienie
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Kujawskie smaki w Baruchowie

Jak co roku mieszkańcy mieli oka-
zję podziwiać przepiękne nakryte 
stoły suto zastawione tradycyjnymi 
potrawami wielkanocnymi, takimi 
jak pasztety, pieczone szynki rolady, 
sałatki i mazurki. 

- Ta wystawa, choć organizowana 
już dwudziesty raz wciąż robi na mnie 

i zaproszonych gościach ogromne 
wrażenie. Jestem dumny, że ta cenna 
dla naszej tradycji inicjatywa wciąż 
spotka się z uznaniem mieszkańców 
powiatu - mówi Kazimierz Kaca, sta-
rosta włocławski.

Impreza na trwałe wpisała się już w 
kalendarz uroczystości powiatowych i 

z roku na rok cieszy się  niesłabnącym 
zainteresowaniem. Nic dziwnego, jest 
ona okazją do skosztowania przepysz-
nych potraw, z których Kujawy słyną w 
całym kraju. W tym roku na wystawie 
zaprezentowało się 19 wystawców z 
wszystkich gmin powiatu i siedemnastu 
twórców ludowych.

Gmina Baruchowo była gospodarzem jubileuszowej, dwudziestej Powiatowej Wystawy 
Stołów Wielkanocnych na Kujawach. - Cieszymy się, że to właśnie my jesteśmy gospoda-
rzami tej wystawy - przyznaje wójt Stanisław Sadowski. 

Posłowie, radni wojewódzcy, radni powiatowi oraz  wszyscy wójtowie i burmistrzowie 
gościli na wystawie w Baruchowie

Tłumy mieszkańców całego powiatu zwiedzały stoiska wystawowe

Na wystawie swoje stoły prezentowały nie tylko gospodynie, ale i szkoły powiatu wło-
cławskiego, m.in. Zespół Szkół w Chodczu

Twórcy ludowi co roku prezentują swoje dzieła. Niektó-
rzy, jak Jan Wójkiewicz (na zdjęciu) prowadzą warsztaty 
rękodzieła dla dzieci i młodzieży

Niezwykle barwnie prezentowało się stoisko pań z Boniewa

Stałym punktem każdej wystawy są występy miejscowych 
zespołów, w tym roku na scenie zaprezentowały się „Swo-
jaczki” z Baruchowa

Jak co roku wystawcy otrzymali symboliczne nagrody od or-
ganizatorów



Ciepłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary i miłości,

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych

życzą
w imieniu Samorządu SM Południe

Zbigniew 
Lewandowski   

Ryszard 
Machnowski 
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Mieszkańcom Gminy Osięciny 
pragniemy złożyć życzenia

radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się wiosny, pogody 
w sercu oraz smacznego 

Święconego w gronie najbliższych osób

życzy

Wójt Gminy Osięciny
JERZY IZYDORSKI

Przewodniczący Rady Gminy
RYSZARD BŁASZCZYK

The Voice of Poland 
na dobry początek

Rozmowa z:
Natalią Nykiel,

wokalistką pierwszym gościem programu Laboratorium Kultury emitowanego 
w każdy poniedzialek o godz. 20.30 na antenie Telewizji Kujawy

Występujesz we Włocławku tuż po trasie koncer-
towej Total Tour w której było tylko pięć koncer-
tów, czemu tak mało? 
Dla nas było to aż pięć koncertów, ponieważ ta 
trasa koncertowa to dla nas ogromne wydarzenie, 
przygotowywaliśmy ją wiele miesięcy jeszcze 
przed premierą płyty. 

Czy uważasz, że moda i muzyka są nieodłączne w 
tworzeniu wizerunku scenicznego?
Ja uważam, że tak. Moda od zawsze jest czymś, co 
nas wyraża. Ja bardzo lubię być barwna na scenie. 
Uważam, że moja muzyka również jest kolorowa, 
scena wręcz tego wymaga, zobowiązuje do tego.

Byłaś w programie The Voice o f Poland, na ile 
pomogło ci to w karierze? 
Na pewno program mi pomógł, choć nie wygra-
lam, bo zajęłam czwarte miejsce, dostałam pro-
pozycje z wytwórni Universal Music Polska na 

kontrakt płytowy. Z drugiej strony to, że byłam w 
tym programie wcale nie otworzyło mi wszyst-
kich drzwi, tak jak się ludziom wydaje, bo przez te 
cztery lata, które minęły, naprawdę czekało mnie 
bardzo dużo pracy. 

Jaką masz radę dla młodych artystów, którzy do-
piero rozpoczynają karierę?
Postawiłabym na ciężką pracę. Połowa sukcesu to 
talent, a druga połowa, to  ciężka praca i dobrzy 
ludzie dookoła. Ścieżki kariery mogą być bardzo 
różne, ale myślę, że na każdym etapie trzeba się 
liczyć z tym, że jest to bardzo dużo pracy. To co 
widzimy, przychodząc na koncert to jest efekt osta-
teczny, końcowy i to jest już ta frajda, o którą cho-
dzi w tym zawodzie, o granie koncertów. Przynaj-
mniej ja tak mam i robię wszystko po to by grać jak 
najwięcej koncertów, bo wtedy czuję się najlepiej.

Mateusz Wojtczak

Prokuratura Okręgowa we Włocławku wszczę-
ła postępowanie w oparciu o materiały Nadwiślań-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.  
We Włocławku i w miejscowości Skąpe w gmi-
nie Chełmża, w powiecie toruńskim, zatrzymano 
osiem osób - obywateli Ukrainy,  Mołdawii , Gru-
zji i Rumunii. 

Olehowi S. prokurator zarzucił kierowanie gru-
pą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także 
posiadanie wspólnie z Gienadijem K.  bez wyma-
ganego zezwolenia broni palnej  w postaci dwóch 
rewolwerów, pistoletu oraz kilkuset sztuk amunicji 
do tej broni a także granatu obronnego. Te przed-
mioty zostały zabezpieczone podczas przeszukania 
miejsc, w których przebywali podejrzani: Oleh S ,. 
Gienadij K. , Galina T., Ion C. , Levan B. , Olek-
sandr S., Sergiu T. oraz Dmytro S. 

Nielegalne wyprodukowanie papierosów - co naj-
mniej 96 702 675 sztuk, przez to narażenie  Skarbu  
Państwa na uszczuplenie należności podatkowych 
dużej wartości, nie mniej niż  82  682 265 złotych z 

tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego, 
oraz podatku VAT w kwocie blisko 23 mln złotych, 
to podstawowe zarzuty, stawiane członkom tej grupy 
przestępczej. 

Łączne kwota, na jaką „przekręcono” skarb pań-
stwa daje kwotę ponad 105 milionów złotych. Sąd 
Rejonowy we Włocławku po rozpoznaniu wnio-
sków prokuratora zastosował wobec 7 podejrzanych 
tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy 
a wobec 1 podejrzanego  poręczenie majątkowe w 
kwocie 200 000 zł, dozór policji i zakaz opuszczania 
kraju. 

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wło-
cławku śledztwo w tej sprawie prowadzi  Nadwiślań-
ski Oddział Straży Granicznej w Warszawie .

Do zatrzymań doszło na terenie nielegalnej fa-
bryki papierosów we Włocławku. Zabezpieczono 
profesjonalne urządzenia do produkcji papierosów, 
tytoń w znacznej ilości, komponenty oraz gotowe 
papierosy. 

Uszczuplenie podatków na kwotę ponad 105 milionów złotych, produkcja i przemyt nie-
legalnych papierosów, posiadanie „lewej” broni, w tym granatów bojowych to zarzuty, 
stawiane przez śledczych z Włocławka członkom międzynarodowej grupy przestępczej.

Międzynarodowy gang za kratkami

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym, Partnerom, Przyjaciołom,

Klientom i Współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,
pogody ducha, smacznego święconego jajka

i mnóstwo wiosennego słońca.

Prezes PGK Saniko 
Jarosław Pułanecki 

wraz z Radą Nadzorczą 
i Współpracownikami 
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Zakład Medyczny DIAG MED 
PLUS sp. z o.o. na rynku usług me-
dycznych funkcjonuje od roku 1997. 
Momentem przełomowym dla Za-
kładu był rok 2008. Wówczas po-
wstał nowoczesny i doskonale wypo-
sażony obiekt medyczny przy ulicy 
Okrzei 66 we Włocławku. Dyspo-
nujemy doświadczoną kadrą specja-
listów, a urządzenia medyczne jakie 
posiadamy do diagnostyki i leczenia 
są najwyższej klasy. Naszym atutem 
jest to, że pacjent w jednym miejscu, 
nie tracąc czasu i pieniędzy na kosz-
towne dojazdy może zostać gruntow-
nie zdiagnozowany i leczony. 

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 obrazowej. 
Posiadamy pracownię rezonansu 
magnetycznego, tomografu kompu-
terowego, RTG, medycyny nukle-
arnej oraz pracownię endoskopową. 
Umożliwiamy także pacjentom 
kompleksową diagnostykę kardiolo-
giczną i okulistyczną za pomocą no-
woczesnych urządzeń medycznych. 
W naszym zakładzie pacjenci mogą 
również  wykonać badania , USG, 
gastroskopię, kolonoskopię i bron-
choskopię.  

Poniżej przedstawiamy szczegóło-
wą informację na temat możliwości 
wykonania w naszej Palcówce badań 
diagnostycznych.

– Sztuka trafnej diagnozy 

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

Rezonans magnetyczny 
Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny głowy
Angiografia MR głowy
Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędzwiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
   /tkanek miękkich szyi
Rezonans magnetyczny oczodołów
Rezonans magnetyczny przysadki
Rezonans magnetyczny kolana
Rezonans magnetyczny biodra
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
Rezonans magnetyczny miednicy
Rezonans magnetyczny nadgarstka
Rezonans magnetyczny podudzia
Rezonans magnetyczny przedramienia
Rezonans magnetyczny ramienia
Rezonans magnetyczny ręki
Rezonans magnetyczny stawów
Rezonans magnetyczny stopy 
Rezonans magnetyczny uda
Rezonans magnetyczny zatok
Rezonans magnetyczny barku
Urografia MRI

Badania endoskopowe 
Gastroskopia 
Kolonoskopia 

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

Podstawowe informacje 
dotyczące zaćmy.

Zaćma -  choroba ta polega na powsta-
waniu plamek lub zmętniałych obszarów w 
przezroczystej soczewce oka, co utrudnia 
promieniom świetlnym przedostanie się do 
siatkówki, a w konsekwencji prowadzi do 
upośledzenia ostrości wzroku. Im większe 
zmętnienia soczewki oka, tym większe po-
gorszenie ostrości wzroku. 

Drogi Pacjencie, jeżeli gorzej widzisz:
1.Zapytaj okulistę, czy nie masz zaćmy
2.Nie czekaj z decyzją o zabiegu, aż za-

ćma „dojrzeje”
Zabieg chirurgiczny powinien być prze-

prowadzony jak najwcześniej. Celem le-

czenia zaćmy jest przywrócenie pacjentowi 
prawidłowego widzenia. Jedyną uznaną 
i skuteczną metodą leczenia zaćmy jest 
chirurgiczny zabieg usunięcia zmętniałej 
soczewki i zastąpienie jej sztuczną so-
czewką wewnątrzgałkową. W większości 
przypadków zabieg usunięcia zaćmy jest 
nieskomplikowany. Zwykle trwa 20-30 
minut. Wykonywany jest zazwyczaj w 
znieczuleniu miejscowym, co pozwala na 
jego bezbolesny przebieg. Większość Pa-
cjentów powraca do zwykłej aktywności w 
ciągu kilku dni. 

Więcej informacji na temat zaćmy moż-
na uzyskać w naszej Placówce.

Możliwość wykonania zabiegu 
usunięcia zaćmy prywatnie !

Radosnych, słonecznych, wiosennych 
Świąt Wielkanocnych oraz dużo 

zdrowia, radości oraz pogody ducha
życzą

Zarząd i Pracownicy DIAG - MED
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Dla nauczycieli Zespołu 
Szkół Elektrycznych we Wło-
cławku zorganizowany został 
kurs certyfikujący pod nazwą: 
„Nowoczesne metody montażu 
i napraw pakietów elektronicz-
nych (elementy PTH&SMD), w 
tym zawierających komponen-
ty działające w przestrzeni ko-
smicznej”. 

Szkolenie odbyło się  w Au-
toryzowanym Centrum Szkole-
niowym IPC we włocławskiej 
firmie Renex. Miało ono cha-
rakter praktyczny i obejmowało 
m.in. zagadnienia z zakresu ob-
sługi stacji lutująco-rozlutowu-
jących, a także technik montażu 
i demontażu elementów prze-
wlekanych oraz elementów po-
wierzchniowych.

Uzyskany Certyfikat IPC (ang. 
Association Connecting Elec-
tronics Industries) ma charakter 
międzynarodowy, jest wydawa-
ny przez Autoryzowane Centra 

Szkoleniowe IPC, na podstawie 
akredytacji, przeprowadzonej 
przez uprawnioną instytucję 
(centrala IPC w USA).

Certyfikaty IPC uznawane 
przez pracodawców na całym 
świecie otrzymało również 16 
uczniów włocławskiego „Elek-
tryka” po ukończeniu szkolenia 
„Nowoczesne metody montażu 
i napraw pakietów elektronicz-
nych (tylko elementy SMD)”. 
Warto podkreślić, że opisywane 
szkolenia obywają się według z 
góry ustalonych międzynarodo-
wych  standardów. 

Oprócz wyżej opisywanych 
szkoleń dla młodzieży włocław-
skich szkół organizowane są 
kursy m.in. z zakresu spawania, 
programowania w Java, a także 
specjalistyczny kurs operatora 
wózków jezdniowych podnośni-
kowych i podestów ruchomych. 
Każdy kurs, nadający dodatko-
we uprawnienia zawodowe ce-

nione na rynku pracy, jest dosto-
sowany do kierunku kształcenia 
w danej szkole.

W ramach projektu „Szkoła 
Zawodowców” ze specjalistycz-
nych kursów zawodowych sko-
rzysta 232 uczniów, w tym 45 
z włocławskich szkół: Zespołu 
Szkół Samochodowych, Zespo-
łu Szkół Technicznych, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, Zespołu 
Szkół Elektrycznych. 

Partnerem wiodącym projektu 
jest Województwo Kujawsko-
Pomorskie. Projekt prowadzi De-
partament Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w Toruniu 
oraz Kujawsko-Pomorskie Cen-
trum Edukacji we Włocławku.

Grażyna Troszyńska
Dyrektor KPCEN we Włocławku

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku uczestniczy w projekcie „Szkoła Zawodowców” realizowanym w ra-
mach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja).  Jednym z zadań 
są kursy specjalistyczne, będące formą doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele i uczniowie 
włocławskiego „Elektryka” szkolą się

Dzień OTWARTY SZKOŁY – 30 maja 2018 r.
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i rodziców. Przyjdź i zobacz naszą szkołę!

TECHNIKUM – 4 letnie (na podbudowie gimnazjum):

Technik MECHATRONIK
Zarys programu nauczania:

montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik MECHANIK
Zarys programu nauczania:

użytkowanie obrabiarek skrawających (CNC); 
organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik INFORMATYK
Zarys programu nauczania:

montaż i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i sieci; programowanie, tworzenie 

i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik organizacji REKLAMY
Zarys programu nauczania:

sprzedaż produktów i usług reklamowych;
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia (na podbudowie gimnazjum):

Zawód: ŚLUSARZ (dodatkowo: ślusarz-spawacz)
Zarys programu nauczania:

wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zawód: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC
Zarys programu nauczania:

użytkowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i CNC.

Zawód: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ 
DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Zarys programu nauczania:
obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek

tel. 54/232-29-74
adres www.zst.com.pl

Co więcej 
w naszej szkole:

nowoczesne pracownie 
mechatroniki, pneuma-
tyki i elektrotechniki, 
programowania CNC;

pracownie informatyki, 
systemów operacyj-
nych, grafiki kompu-
terowej, aplikacji sie-
ciowych i baz danych, 

urządzeń i technik 
komputerowych;

pracownia wytrzymało-
ści materiałów;

pracownia organizacji 
reklamy;

pracownia bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Dodatkowo szkoła 
oferuje możliwość 
ukończenia kursu:

kursu spawania 
TIG / MAG,

certyfikacja obróbki 
skrawaniem 
HAAS CNC,

kurs komputerowy 
ECDL,

kurs obsługi 
kas fiskalnych,
kurs wózków 
widłowych,

kurs energetyczny 
do 1 KW.

09DOD EDUDODATEK EDUKACYJNY
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

 IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek  ul. Leśna 1A 

tel./fax. 54 232 58 13  www.zss.q4.pl
zss_sekretariat@poczta.onet.pl

www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek

TECHNIKUM NR 5
 zawód: technik  pojazdów samochodowych

TECHNIKUM NR 5    
 zawód: technik  informatyk  ( oddział integracyjny )

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 4
  zawód:  mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, 

lakiernik, mechanik motocyklowy,
              elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   
klasa psychologiczno – pedagogiczna 

( oddział integracyjny  )

Gimnazjalisto!   
Wybierz Samochodówkę !

To szkoła  przyjazna uczniom!
Tylko u nas :

- Znajdziesz zawód poszukiwany na rynku pracy!
- Otrzymasz dodatkowe kwalifikacje!

- Rozwiniesz swoje talenty i zainteresowania!
- Uzyskasz pomoc w nauce i rozwiązaniu problemów!
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LMK – 100 lat tradycji 
w przygotowywaniu młodzieży

do udanego startu w dorosłe życie.
Rok 2018 jest dla Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku czasem wyjątkowym, w którym splatają 

się tradycja i nowoczesność. Szkoła czerpie z doświadczeń minionych pokoleń, ale nieustannie myśli też o 
przyszłości. W roku  szkolnym 2018/19 trudniej będzie dostać się do naszego liceum. Otwieramy bowiem 
tylko 6 klas pierwszych : dwie o profilu biologiczno-chemicznym dla przyszłych lekarzy, stomatologów, la-
borantów; dwie o nachyleniu społeczno -prawnym dla gimnazjalistów pragnących w przyszłości studiować 
prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię; jedną klasę politechniczną z myślą o tych, którzy marzą 
o studiach na kierunkach ścisłych oraz jedną klasę matematyczno-geograficzną dla marzących o oceanogra-
fii,  szkole morskiej, rachunkowości, bankowości czy księgowości.

LMK od kilku lat przeżywa prawdziwy renesans . Przyczynił się do tego gruntowny remont budynku 
przy ul. Bechiego 1, tradycyjnej siedziby szkoły, budowa boisk wielofunkcyjnych, przystosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie sal lekcyjnych  w nowoczesne i estetyczne meble, komputery, 
tablice multimedialne, festiwal sukcesów odnoszonych przez III LO, jego uczniów i nauczycieli oraz niezwy-
kle ciepła, niemal rodzinna atmosfera panująca w szkole. W LMK młodzież może uczyć się aż 6 j. obcych – j. 
hiszpańskiego, j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego i oczywiście j. angielskiego. Szkoła 
w latach 2012 - 2018  realizowała  projekty międzynarodowe : Peace, Enter Your Future, Global Citizen, 
Developer Yourself, w ramach których młodzież LMK gościła studentów z Chin, Indii, Indonezji, Egiptu, 
Turcji, Włoch, Brazylii, Azerbejdżanu, Kirgizji, Pakistanu . Spotkania te były doskonalą okazją do wymiany 
międzykulturowej i doskonalenia umiejętności językowych Konopniczan.

Uczniowie LMK wyjeżdżają na wycieczki szkolne – krajowe i zagraniczne, w ciągu ostatnich lat zwiedzi-
li już Londyn, Paryż, Amsterdam, Brukselę, Berlin, Genewę, Monte Carlo, Barcelonę a w roku bieżącym 
Rzym i Wenecję.  

Jesteśmy jedyną szkołą  we Włocławku, nad którą patronat sprawuje Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Współpracujemy również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką 
Gdańską oraz Uniwersytetem Łódzkim. Możemy poszczycić się stałą obecnością w prestiżowym rankingu 
najlepszych liceów w Polsce ogłaszanym przez „Perspektywy”. W 2016 r. zdobyliśmy tytuł srebrnej szkoły, 
a w 2017 tytuł  szkoły olimpijskiej, co świadczy o skutecznym i niezawodnym przygotowywaniu młodzieży           
do matury.

Realizujemy dodatkowe zajęcia dla humanistów i umysłów ścisłych, finansowane z grantów fundacji „An-
wil dla Włocławka”. Najzdolniejszych wspieramy wewnętrznym systemem stypendiów, przyznawanych w 
ramach projektu „Talenty LMK”.

Nasi uczniowie mają ogromne serca, czego dowiedli organizacją wielu wartościowych imprez charytatyw-
nych, takich jak chociażby  ,Culbook” , który otrzymał Srebrnego Wilka za najlepszy projekt licealny w 
naszym województwie, zaś ,,Gala Dobrych Serc” otrzymała Brązowego Wilka za najlepszy projekt w szkole, 
a tym samym w naszym mieście!
ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE LMK 16 KWIETNIA 2018r., 16:00 – 18:00

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiejwe Włocławku
 Włocławek, ul. Bechiego 1, tel. 54 2322965, e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
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Wiosennych, pełnych miłości 
i radości Świąt Wielkanocnych 
oraz sympatycznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół życzą 

Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek
Przewodniczący Rady Gminy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei 
i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych 

spotkań w rodzinnym gronie 
życzą

 Jarosław Grabczyński    Anna Twardowska
   Burmistrz Chodcza      Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mieszkania w Choceniu 

Warunki pogodowe pozwalają na kontynu-
acje prac przy budowie bloku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Choceniu.

Obecnie wykonawca jest na etapie ostat-
niej kondygnacji budynku oraz docieplane 
są ściany budynku. Zakres prac obejmuje 
roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, 
wykonanie przyłączy wraz z zagospodaro-
waniem terenu wokół budynku. W sierpniu 
tego roku właściciele otrzymają klucze od 
swoich mieszkań.

Budynek wg projektu ma 3 kondygna-
cje i liczy 21 mieszkań. W budynku będą 3 

mieszkania 1 –pokojowe, 6 mieszkań 2 –po-
kojowych oraz 12 mieszkań 3- pokojowych. 
Mieszkania są przestronne  o powierzchni od 
31 m2 do 65 m2 z balkonami.

Inwestor którym jest Rypińskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego podpisał już 
umowy z zainteresowanymi osobami naby-
ciem swoich mieszkań. Są jeszcze wolne lo-
kale mieszkalne. Początkowy wkład finanso-
wy wynosi 30% wartości mieszkania. Spłata 
pozostałej kwoty następuje w ratach wraz z 
czynszem. Zainteresowanych zapraszamy do 
UG Choceń. Tel. 54 284-66-17. 

W Choceniu budujemy blok mieszkalny. Blok powstaje w ciekawej okolicy – 
obok kościoła, marketu i przychodni. Jest jeszcze pięć wolnych mieszkań.

Inwestycyjny boom nadal trwa

 O gminnych inwestycjach, zaplanowanych na 
2018 rok mówiono podczas niedawnej sesji Rady 
Gminy Baruchowo.  Jeszcze przed nadejściem 
kalendarzowej wiosny rozpoczęły się prace przy 
przebudowie drogi gminnej Kurowo –Kolonia – 
Babia Góra.  Jest to odcinek liczący ok. 3,4 km. 
Koszt tego zadania to prawie 2,5 mln złotych, za-
kończenie prac planowane jest na lipiec br.  Kolejne 
drogi gminne – Goreń Duży - dalszy etap i Kłotno, 
zostaną przebudowane do końca kwietnia br.  Póź-
niej realizowana będzie droga gminna Zawada na 
odcinku około ok. 700 m. 

Rozpoczęły się prace przy przebudowie dróg 
gminnych w rejonie skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra. Zakres prac 
obejmuje m.in. ułożenie warstwy profilowej z mie-
szanki bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej, 
oczyszczenie z odtworzeniem rowów przydroż-
nych, wykonanie poboczy gruntowych, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wykona-
nie azyli i progów zwalniających. Inwestycja zo-
stała objęta wnioskiem o dofinansowanie zadań w 
ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.  Koszt 
całego przedsięwzięcia to blisko 2 mln 471 tys. zł. 
Kwota dofinansowania wynosi ponad 996 tys. zł.   
Prace zakończą się w połowie wakacji. Na etapie 
projektowania jest natomiast przebudowa drogi 
w Baruchowie, biegnąca przez działki do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką oraz przez Kretki 
do Kurowa. W najbliższym czasie rozpoczną się 
prace przy budowie drogi na cmentarz parafialny 
w Skrzynkach, a następnie parkingu przy cmenta-
rzu parafialnym w Kłotnie. W planach jest również 
montaż 8 lamp solarnych na terenie gminy.

 Ale choć na przebudowę dróg władze gminy 
kładą szczególny nacisk,  planują i inne zadania.  
Dobiegają końca prace remontowe w budynku 
Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym.  Pokoje wielo-
osobowe są dzielone na mniejsze i dostosowywane 
do potrzeb mniejszych grup. Niewykluczone, że w 
tym roku w Zielonej Szkole zamieszka wiele barw-
nych i egzotycznych ptaków, uzupełniając tym 
samym atrakcje miejscowego mini- ZOO. Gmina 
wzbogaci się też o zewnętrzne siłownie. 

(Sab)

 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kłotnie była jedną z najważniej-
szych ubiegłorocznych inwestycji gminy Baruchowo. To zadanie plus ter-
momodernizacja gmachu miejscowej szkoły, wysoko podniosło poprzecz-
kę. Ten rok nie zapowiada się gorzej.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i miłości.
Wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny. Pogody w sercu i radości

ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie rodzinnym
wszystkim mieszkańcom życzą:

Roman Nowakowski
Wójt Gminy Choceń

Józef  Pawłowski
Przewodniczący Rady Gminy

Dom Kultury wraca do Chodcza

Już za kilka miesięcy działalność rozpocznie tam 
ośrodek kultury. Na tę wiadomość mieszkańcy 
Chodcza czekali wiele lat. Niszczejący budynek 
po popularnym przed laty młodzieżowym Klu-
bie przy ul. Ogrodowej właśnie odzyskuje dawny 
blask. Już za kilka miesięcy swoją siedzibę znaj-
dzie w nim Miejsko – Gminny Dom Kultury.

- Remont budynku jest w toku - mówi burmistrz 
Jarosław Grabczyński. Przed nami ogrom prac, 
ale to dla nas priorytetowa inwestycja. Jestem 
przekonany, że zadanie zostanie wykonane wzo-
rowo i już dzisiaj zapraszam mieszkańców na uro-
czyste otwarcie. Remont budynku i  tym samym 
reaktywacja  Domu Kultury są możliwe dzięki 

pozyskaniu przez Urząd Miasta i Gminy Chodecz 
dofinansowania z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskie-
go, w wysokości 85 proc. inwestycji.

Zakres prac przewiduje m.in. wymianę da-
chu, remont i termomodernizację murów bu-
dynku, wymianę instalacji oraz wyposażenie 
ośrodka kultury w nowoczesny sprzęt, po-
zwalający na wypełnianie swojej roli. Łączna 
wartość inwestycji to ponad  1,5 mln  złotych. 
Nowy dom kultury ma być miejscem służą-
cym nie tylko rozwojowi talentów i pasji arty-
stycznych dzieci i młodzieży, ale także pełnić 
funkcje edukacyjne i społeczne. 

Zaawansowane są już prace przy gruntownej modernizacji bu-
dynku po dawnym klubie przy ulicy Ogrodowej.
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Serdeczne życzenia zdrowych, radosnych 
i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka, mokrego Śmigusa-Dyngusa 
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie życzą

Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Kowala

Krzysztof Pasiecki
Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosnego, wiosennego 
nastroju, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” życzą

Marek Dorabiała
Burmistrz Izbicy Kujawskiej

Zofia Warda
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta
ten okres czasu jak najlepiej.  

życzą

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas umacniania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Niech Zmartwychwstanie, które 

niesie odrodzenie,
napełni wszystkich pokojem, radością 

i wzajemną życzliwością.
Niech da siłę w pokonywaniu codziennych 

trudnościi pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość. Zdrowia, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej 

pomyślności  wszystkim mieszkańcom 
gminy Fabianki 

życzą

Adam Rejmak
Przewodniczący Rady 

Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski
Wójt Gminy Fabianki

Stanisław Adamczyk
Wójt Gminy Kowal

Edward Dominikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Zainwestuj obok autostrady
Właśnie dziś, 23 marca, odbędzie się kolejna se-

sja Rady Gminy Kowal. Bardzo ważna sesja. Jeśli 
radni przyjmą uchwałę dotyczącą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, będzie 
to wielki krok w przód... Tereny w obrębie wsi: 
Dąbrówka, Unisławice i Kępka Szlachecka będą 
mogły zostać przeznaczone dla inwestorów.

Procedura przygotowania terenów pod inwesty-
cje trwała pięć lat. - Nareszcie mamy to za sobą – 
wzdycha z ulgą Stanisław Adamczyk, wójt gminy 
Kowal. - Samo odrolnienie gruntów, klasy trzeciej 
i wyłączenie ich z produkcji rolniczej trwało bli-
sko dwa lata. Trzeba było uzyskać zgodę ministra 
rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów.

Blisko 140 ha gruntów zmieniło swoje przezna-
czenie z rolnego na produkcyjne, usługowe i prze-
mysłowe. - Od 2014 roku wydaliśmy już około 
300 tys. zł, a to dopiero początek – podkreśla 
Aneta Kwarcińska, zastępca wójta. - Największe 
koszty zaczną się przy uzbrajaniu terenów.

Pieniądze niewielkiej gminy na pewno nie wy-
starczą, trzeba zabiegać o wsparcie z zewnątrz. 
Na działania związane z promocją terenów in-
westycyjnych pozyskiwane są pieniądze unijne. 
W związku z promocją terenów inwestycyjnych 
w obrębie oddziaływania autostrady A1 gmina 

Kowal już w 2014 roku uzyskała dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Szkolimy kadrę do obsługi inwestorów – pod-
kreśla Aneta Kwarcińska. - Nasi pracownicy byli, 
m.in. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych w Warszawie. Współpracujemy z 
Kujawsko – Pomorskim Centrum Obsługi Inwe-
stora w Toruniu, które na bieżąco przeprowadza 
audyty prac związanych z przygotowywaniem 
terenów pod inwestycje. Jesteśmy w stałym 
kontakcie zarówno z Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, jak i Łódzką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną, zdaniem których nasze tereny inwesty-
cyjne są atrakcyjne dla inwestorów.

Przykłady Brześcia i Lubienia Kujawskie-
go wskazują, że determinacja gminy Kowal 
może przynieść oczekiwane efekty. - Cóż je-
śli nie dobra lokalizacja w samym sercu Pol-
ski, w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych 
szlaków komunikacyjnych, w tym autostrady, 
ma przyciągnąć inwestorów? - pyta Stanisław 
Adamczyk. I dodaje, że już wkrótce pojawi się 
specjalna strona internetowa, przystosowana 
dla inwestorów zagranicznych. 

Dziś podjęta zostanie decyzja w sprawie przeznaczenia blisko 140 ha grun-
tów w gminie Kowal dla inwestorów.

Kilometry inwestycji

Blisko sześć milionów złotych pochłonie budowa 
niespełna pięciokilometrowego odcinka drogi Sam-
szyce- Izbica Kujawska. Inwestycja realizowana 
dzięki współpracy samorządów gminnego i powiato-
wego znacznie odmieni gminę. - Modernizacja drogi 
powiatowej, którą będziemy realizować na terenie 
naszej gminy była oczekiwana przez mieszkańców 
od lat. Stan tego traktu pozostawiał wiele do życze-
nia, jestem więc przekonany, że jeśli droga zostanie 
przebudowana według kształtu ujętego w projekcie 
technicznym wszyscy będą zadowoleni- przekonuje 
Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.

- Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dotację 
od wojewody wysokości pozwalającą na pokry-
cie pięćdziesięciu procent inwestycji, nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie przychylność burmistrza Izbicy 
Kujawskiej- dodaje starosta włocławski Kazimierz 
Kaca. Przetarg na realizację tej inwestycji został już 
rozstrzygnięty. Częścią traktu Samszyce - Izbica Ku-
jawska jest biegnąca przez centrum Izbicy Kujaw-
skiej ulica Narutowicza, będąca jedną z głównych 
ulic w mieście. Jej modernizacja nie tylko poprawi 
bezpieczeństwo, ale znacznie poprawi estetykę cen-
trum.

Na liście tegorocznych inwestycji drogowych 

znalazły się również przebudowy dróg gminnych 
m.in. ulicy Sportowej, drogi relacji Hulanka- Ślaze-
wo, odcinek Grochowiska - Ślazewo, budowa ulicy 
Morelowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
przebudowa drogi w Świętosławicach, drogi Choci-
szewo- Słubin, Błenna- Gąsiorowo-Dziewczopole, 
Długie-Długie Parcele.

Budowa i remonty dróg nie są jednak jedynymi 
inwestycjami zapisanymi w tegorocznym budże-
cie.  Zaplanowano modernizację targowiska, która 
zmieni plac targowy w nowoczesną przestrzeń han-
dlową. Na sprzyjające warunki pogodowe czeka 
także budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w Błennie, z którego jeszcze w tym roku korzystać 
będą uczniowie. Niebawem na terenie gminy sta-
ną 22 mikroinstalacje fotowoltaiczne na potrzeby 
prywatnych gospodarstw domowych oraz czterech 
budynków użyteczności publicznej. Władze gmi-
ny aplikują o środki unijne, które pozwolą na m.in. 
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, przebudowę stacji uzdatniania wody w 
Wietrzychowicach. Termin realizacji tych inwestycji 
jest uzależniony od tempa rozstrzygania poszczegól-
nych konkursów o dofinansowanie. 

(ljot)

W tym roku na terenie gminy przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji dro-
gowych, które zupełnie odmienią jej oblicze. Władze gminy nie skupiają się jednak 
tylko na budowach i remontach ulic. 

Matejki jak... malowana

Pogoda wyraźnie się poprawia, więc wyłoniona 
w drodze przetargu spółka LUX-DOM z Wło-
cławka rozpoczęła prace przy przebudowie ulicy 
Matejki. Ta ważna dla centrum miasta ulica zyska 
nawierzchnię z cegły klinkierowej, granitowe kra-
wężniki, a także nowe chodniki, które zostaną uło-
żone nieco później przez pracowników miejskich. 
Roboty rozpoczęły się w środę, 7 marca br. od 
sfrezowania asfaltowego dywanika, co – niestety 
- spowodowało nieuniknione utrudnienia w funk-
cjonowaniu znajdujących się po obu stronach tej 
ulicy sklepów i instytucji. Niewygody odczuli też 
mieszkańcy tej ulicy. Aby zminimalizować utrud-
nienia, związane z  tą inwestycją, burmistrz ustalił 
z wykonawcą, że prace przebiegać będą w dwóch 
etapach.

Pierwszy etap przewiduje przebudowę odcinka 
od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Sło-
wackiego - w czasie trwania inwestycji w ulicy Sło-
wackiego pojazdy będą mogły poruszać się w obu 
kierunkach. Po zakończeniu pierwszego etapu, 
przebudowany zostanie następnie drugi odcinek - 
od ulicy Słowackiego do placu Rejtana. - Prosimy 

wszystkich o wyrozumiałość – apeluje Eugeniusz 
Gołembiewski, burmistrz Kowala.

To nie jedyne prace, planowane w tym roku 
w centrum Kowala. Dzięki robotom publicznym 
przebudowana będzie środkowa część placu Rej-
tana, wraz z budową fontanny i utwardzeniem 

cegłą klinkierową oraz polbrukiem części jego po-
wierzchni. Klinkierową nawierzchnię zyskają tak-
że: parking przy ulicy Mickiewicza oraz ten znaj-
dujący się u zbiegu ulic Kopernika i Matejki.

Koszt przebudowy ulicy Matejki to kwota ponad 
290 tys. zł, z czego dofinansowanie unijnie wynie-
sie ok. 150 tys. zł. Inwestycja współfinansowana 
jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Kowal słynie z wyjątkowej urody. Od wiosny do późnej jesieni na ulicach 
miasteczka kwitnie mnóstwo kwiatów. Przyjezdni podziwiają panujący 
wszędzie porządek i dobry stan dróg, na bieżąco remontowanych. Teraz 
przyszedł czas na ulicę Matejki.
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Najserdeczniejsze życzenia ciepłej 
rodzinnej atmosfery, wyjątkowych 

chwil z Najbliższymi 
oraz wiele radości życzą 

Larysa Krzyżańska
Wójt Gminy Lubanie

Barbara Rolirad
Przewodnicząca Rady Gminy

Najserdeczniejsze życzenia 
na zbliżające się święta Wielkiejnocy, 
dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 

smacznej święconki i mokrego poniedziałku 
życzą

Pełnych spokoju i nadziei Świąt 
Wielkanocnych oraz dobrego 

wypoczynku i wiosennego nastroju 
życzą

Serdeczne życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego Śmigusa-Dyngusa oraz odpoczynku w rodzinnym gronie 

życzą
Ewa Braszkiewicz

Wójt Gminy Włocławek
Paweł Bogdanowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Ekologiczne oświetlenie gminnych ulic

Jedną z kluczowych inwestycji, która przy-
niesie gminie wymierne korzyści finansowe 
oraz przyczyni się do ochrony środowiska 
jest montaż oświetlenia fotowoltaicznego,  
które względem tradycyjnego jest dużo tań-
sze, ponieważ lampy fotowoltaiczne nie wy-
magają kosztownego przyłączenia do sieci 
energetycznej oraz projektu instalacji. Ko-
lejna oszczędność to użytkowanie tego typu 
oświetlenia – energia wykorzystywana do 
zasilania lamp jest w 100% pozyskiwana z 
darmowego źródła energii, jakim jest słońce. 
Zastosowanie ekologicznego źródła światła, 
powoduje mniejszą szkodliwość dla środo-
wiska. 

Dodatkowym atutem jest fakt, że lampy 
fotowoltaiczne są rozwiązaniem bezobsłu-
gowym, niewymagającym kosztownych 
interwencji serwisowych. To rozwiązanie 
cechuje duża trwałość dzięki zastosowaniu 
materiałów odpornych na korozję dlatego też 
można tu mówić o jednorazowej inwesty-
cji na długie lata przy czym lampy te cieszą 
oko atrakcyjnym, nowoczesnym wyglądem. 
-Wybierając do oświetlenia gminnych dróg 
lampy fotowoltaiczne postawiliśmy na eko-

logię i oszczędność. Inwestujemy mądrze, 
za cel stawiając sobie długofalowe rezultaty, 
które przyczynią się jednocześnie do dbało-
ści o środowisko ale także budżet gminny 
- zapewnia Larysa Krzyżańska, wójt gminy 
Lubanie.

W Lubaniu postawiono w 2017 r. 29 lamp w 
miejscowościach: Kucerz, Siutówek, Kocia 
Górka, Probostwo Górne, Gąbinek , Probo-
stwo Dolne, Lubanie, Mikanowo A., a w cią-
gu ostatnich 2 lat zamontowano 52 lampy.

W bieżącym roku instalacje fotowoltaicz-
ne pojawią się na budynkach użyteczności 
publicznej. Inwestycja powstanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020. Instalacje fotowol-
taiczne zainstalowane zostaną na budyn-
kach: Szkoły Podstawowej, kuchni szkoły 
podstawowej, gimnazjum, Urzędu Gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Montaż 
instalacji zasili budżet gminy, generując 
oszczędności na energii elektrycznej. Gmi-
na stawia na odnawialne źródła energii, 
również  z uwagi na dbałość o środowisko 
naturalne, w jakim żyjemy.

W trosce o środowisko naturalne  gmina Lubanie inwestuje w od-
nawialne źródła energii.

Obwodnica coraz bliżej

- Na tę inwestycję czekamy już ponad 50 lat – 
mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca. 
- Kiedyś wydawało się, że obwodnica będzie re-
alna, gdy pojawią się środki zewnętrzne. Okazuje 
się, że szansa jest dopiero teraz. Dziękuję panu 
marszałkowi, dziękuję panu staroście, dziękuję 
radnemu Stanisławowi Pawlakowi, który bardzo 
zaangażował się w to przedsięwzięcie....

Budowa obwodnicy ma być częścią duże-
go projektu, dotyczącego  przebudowy 30-
kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 270 z Brześcia Kujawskiego do granicy wo-
jewództwa. Zadanie ma być realizowane przy 
udziale środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, 
ale nie tylko.

- Zobowiązaliśmy się  do pokrycia 60  procent 
kosztów, potrzebnych do wykupu gruntów pod 
obwodnicę i przejmiemy ten kawałek drogi numer 
270, który przechodzi przez Lubraniec  – podkre-
śla burmistrz. - To dla nas bardzo ważne przed-
sięwzięcie z wielu powodów, z których najważ-
niejsze to bezpieczeństwo i spokój mieszkańców. 
Przypomnę, że mamy w miasteczku, od strony 

Izbicy Kujawskiej, bardzo niebezpieczne zakręty, 
biegnące niemal pod kątem prostym.

- Obwodnica Lubrańca poprawi komunikację 
w skali całego regionu, ale jej budowa to przede 
wszystkim ulga dla mieszkańców, a także ważne 
przedsięwzięcie dla rozwoju miejscowości, przy 
której przebiega –mówi marszałek Piotr Całbecki. 
– Po zakończeniu inwestycji zatłoczony dziś odci-
nek trasy wojewódzkiej przebiegający przez Lu-
braniec zostanie przejęty przez samorząd gminny 
i stanie się piękną aleją służącą dalszemu rozwo-
jowi tego wspaniałego miasta. 

Obwodnica powstanie w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 270, po zachodniej stronie Lubrańca. 
Zbudowany zostanie powstanie most na Zgło-
wiączce a także dwa ronda. Powiat włocławski 
również przekaże nieodpłatnie grunty inwestoro-
wi. - Znaczenie tej inwestycji jest nie do przece-
nienia  – podkreśla Marek Jaskulski, wicestarosta 
włocławski.

Obwodnica  znajduje się w tej chwili na ostat-
nim etapie przygotowywania dokumentacji – in-
formuje Urząd Marszałkowski. Rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane jest w przyszłym roku. 

Niemożliwe staje się możliwe! Pod koniec lutego przedstawiciele trzech sa-
morządów złożyli  w Urzędzie Marszałkowskim podpisy pod listem inten-
cyjnym w sprawie budowy obwodnicy Lubrańca. 

PSZOK - z Europy do Poddębic

  - Dla nas to ważna sprawa – podkreśla Ewa 
Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek. - Na re-
alizację przedsięwzięcia dostaniemy bowiem 
blisko sto tysięcy złotych. Prace planowane 
są na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 
tego roku. Chodzi o zapewnienie odpowiednich 
standardów technicznych oraz dostosowanie 
PSZOK do wymogów obowiązujących w tego 
typu obiektach. 

 Gmina Włocławek otrzyma dotację w ramach 
projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego w latach 2016-2018”, współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Głównym celem projektu 
jest modernizacja istniejącego na terenie gminy 
Włocławek PSZOK. 

Inwestycja polegać będzie na modernizacji ist-
niejącej wiaty wraz ze zmianą sposobu jej użyt-
kowania na budynek gospodarczy do obsługi 
PSZOK. Budynek świetlicy wiejskiej w Poddę-
bicach zostanie wyremontowany i zaadaptowany 
na część socjalno - biurową dla potrzeb Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

- Zagospodarujemy też przyległy teren -  mówi 
Ewa Braszkiewicz. - Będą nowe nasadzenia, 
nowe trawniki, od strony frontowej wymienione 
zostanie ogrodzenie, zamontujemy nową bra-
mę wjazdową. Obecnie czekamy na podpisanie 
umowy o dofinansowanie tego zadania.   

PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, to miejsca na terenie 
gmin, w których mieszkańcy pozostawiać mogą 
odpady komunalne zebrane w sposób selektyw-
ny. Punkty nieprzypadkowe, muszą bowiem 
spełniać określone warunki. Pierwszy – to łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Dru-
gi -  ma zapewniać przyjmowanie co najmniej 
takich odpadów komunalnych jak: przetermino-
wane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe  oraz odpady komunalne. Szcze-
gółowy sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
określa Rada Gminy w drodze uchwały. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach 
w gminie Włocławek zostanie zmodernizowany za unijne pieniądze.

Pałac we władaniu maluchów i seniorów

  - Nie było na co czekać – podkreśla Marek 
Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego. - 
Skoro oddaliśmy powiatowi nieruchomość 
w Rzeżewie, zajmowaną przez prowadzo-
ny przez powiat Dom Pomocy Społecznej i 
otrzymaliśmy w zamian pałac i internat po 
Domu Dziecka, trzeba było znaleźć na nie 
pomysł. Nie było to trudne, bowiem dobrze 
wiemy, czego nam trzeba. 

   Zanim wszelkie formalności związane z 
zamianą nieruchomości między gminą i po-
wiatem zostały dopełnione, samorząd Lubie-
nia Kujawskiego wystąpił do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej o dotacje na reali-
zację swoich planów. -  Wnioskowaliśmy o 
sześćset tysięcy złotych na utworzenie żłob-
ka i tyle dostaliśmy – mówi Marek Wiliński. 
- Placówka mieścić się będzie w dawnym in-
ternacie Domu Dziecka i obejmie opieką do-
celowo trzydzieścioro dzieci w wieku dwóch 
i trzech lat. Ten rok zamierzamy przeznaczyć 
na adaptację pomieszczeń i niezbędne prace 
budowlane, uruchomienie żłobka planujemy 
w styczniu przyszłego roku.

   Zabytkowy pałac, będący jeszcze kilka 
miesięcy temu jednym z obiektów Domu 
Dziecka, w niedalekiej przyszłości posłuży... 
seniorom. 300 tysięcy złotych, pozyskane 
przez gminę z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, umożliwi utworzenie w Lubieniu 
Kujawskim przyjaznego miejsca, w którym 
osoby starsze będą mogły spędzać czas.  Pla-
cówka ma funkcjonować w systemie dzien-
nym i otaczać opieką w pierwszej kolejności 
osoby samotne, żyjące w trudnych warun-
kach, ale również tych, którzy po prostu po-
trzebują towarzystwa, życzliwości, opieki. W 
domu dziennego pobytu seniorzy będą mogli 
rozwijać swoje zainteresowania,  uczyć się 
nowych rzeczy, spędzać wspólnie czas.

   - Powstanie na naszym terenie obu placó-
wek rozwiąże kilka problemów społecznych, 
da też możliwość utworzenia kolejnych 
miejsc pracy – podkreśla burmistrz Marek 
Wiliński. Dom dla seniorów, podobnie jak 
żłobek, ma zostać oddany do użytku na po-
czątku przyszłego roku.

 (Sab)

Wybudowanie przez powiat tzw. czternastek w Lubieniu Kujawskim, czyli 14-
osobowych domów dla wychowanków miejscowego Domu Dziecka, dało nowe 
możliwości władzom gminy. Przyznać trzeba, że zadziałały błyskawicznie...

Stanisław Budzyński
Burmistrz Lubrańca

Piotr Sławianowski
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Marek Wiliński
Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Marek Małachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Po raz ostatni drużyna ze 
stolicy Kujaw wywalczyła me-
dal w sezonie 2009/2010 pod 
wodzą trenera Igora Griszczu-
ka sięgając po srebro. Aktual-
ne rozgrywki są znakomite dla 
„Rotweillerów”, w 25 spotka-
niach włocławianie wygrali aż 
21 razy. Trener Igor Milicić, 
który pracuje we Włocławku już 
od kilku lat ma dobrze zbilan-
sowany skład, którym dobrze 
zarządza. Ulubieńcem kibiców 
w Hali Mistrzów jest Ivan Al-
meida, który jest liderem ekipy, 
a dodatkowo „porywa” publicz-
ność swoją widowiskową grą. 
Apetyty i nadzieje sympatyków 
są bardzo duże. Anwil ma spo-
rą szansę zakończyć rundę za-
sadniczą na pierwszym miejscu 
przed play-off. Fani czekają na 
medal już 8 lat, w tym sezonie 
jest świetna okazja aby zagrać 
w finale. Oprócz wspomniane-
go Almeidy bardzo dobrze spi-
suje się środkowy Josip Sobin,  
a Anwil jest też mocny na obwo-
dzie z rozgrywającym reprezen-
tacji Polski Kamilem Łączyń-
skim na czele. Jedno trofeum 
już w tym sezonie włocławianie 

zgarnęli pokonując w meczu 
o Superpuchar Polski Stelmet 
Zielona Góra. Koszykarze mogą 
też liczyć na wsparcie kibiców, 
którzy szczelnie zapełniają Halę 
Mistrzów na meczach we Wło-
cławku, ale i jeżdżą za drużyną 
na mecze wyjazdowe. Do końca 
sezonu zasadniczego przed An-
wilem jeszcze 6 spotkań. Wyda-
je się, że włocławianie mogą już 
nie oddać prowadzenia w tabeli. 
Wówczas w ćwierćfinałach za-
grają z ósmym zespołem po run-
dzie zasadniczej. Niezależnie na 
kogo trafi Anwil powinien sobie 
poradzić i awansować do półfi-
nału czyli do strefy medalowej. 
Poza poważnym urazem Szymo-
na Szewczyka, który wróci do 
gry w maju koszykarzy omijają 
kontuzje, miejmy nadzieję, że 
pod tym względem włocławia-
nom również dopisze szczęście. 
Bieżące rozgrywki są dla klubu 
z naszego miasta 25 sezonem na 
poziomie ekstraklasy. Zdobycie 
medalu na taki jubileusz byłoby 
pięknym podsumowaniem wy-
stępów Anwilu w lidze. 

Mateusz Piernikowski 

Czy po 8 latach przerwy Anwil Włocławek zdobędzie medal w rozgrywkach Polskiej  
Ligi Koszykówki? Kibice nie tracą nadziei. 

Rotweillery w formie, będzie medal?

Klub zorganizował swoją prezenta-
cję, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Trybuny obiektu zapełniły się sympa-
tykami klubu w szalikach Włocłavii. Z 
pewnością takiego pokazu nie powsty-
dziłyby się zespoły występujące na 
wyższym poziomie rozgrywek. Dru-
żyna chce wiosną awansować do IV 
ligi. Wszystko jest możliwe i wszystko 
jest w zasięgu klubu. Rundę zimową 
włocławianie zakończyli na pierwszym 
miejscu z niewielką przewagą nad Unią 
Gniewkowo. Trener seniorów Mirosław 
Kasiński był pod wrażeniem pierwszej  
w historii klubu prezentacji składów. 
-Młodzi zawodnicy naszego klubu 
mogli poczuć atmosferę, pojawili się 
kibice, wszyscy byliśmy zintegrowa-
ni i tworzymy jedną wielką rodzinę 
Włocłavii – powiedział po prezentacji 

Mirosław Kasiński, trener Włocłavii. 
Aspiracje działaczy to awans do IV 
ligi i konsekwentna odbudowa Wło-
cłavii. -Jesteśmy liderem po zimie i nie 
dopuszczamy innej myśli niż wygrana 
w lidze okręgowej i awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej – powiedział Da-
riusz Pokrywczyński, członek zarządu 
klubu. Warto wspomnieć, że drużyna 
udanie rozpoczęła rundę wiosenną po-
konując u siebie Start Radziejów 3:1. 
Karnet na całą rundę rewanżową to za-
ledwie 10 złotych. Działacze i piłkarze 
liczą na wsparcie ze strony wiernych ki-
biców klubu. Najbliższy pojedynek cze-
ka włocławian na wyjeździe 24 marca z 
Notecią Łabiszyn. Na wiosnę drużyna 
zagra 7 spotkań we Włocławku. 

Mateusz Piernikowski 

 Zgaszone światła, widowiskowa oprawa i setki ki-
biców- tak w wielkim skrócie wyglądała prezentacja 
wszystkich zespołów Włocłavii od tych najmłodszych 
po seniorów grających w V lidze. 

Włocłavia gotowa 
do walki o IV ligę

www.satfilm.pl
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