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Po 15 latach koszykarski zespół z Wło-
cławka wrócił na tron. Anwil ponownie 
jest najlepszy w Polsce. „Rotweillery” 
przez cały sezon ciężko pracowały, aby 
wywalczyć złoty medal.

Przypadek. Tego słowa Arleta używa często. To 
właśnie przypadki decydowały często o jej życiu, 
składając się na ciekawą, niebanalną historię.

Spółka Medialne Centrum Kujaw będąca 
wydawcą istniejącej już ponad dwadzieścia 
lat Telewizji Kujawy, portalu kujawy.info i 
znanej na rynku gazety „Puls Regionu” już 
wkrótce uruchomi lokalne radio.

Kandydaci wystartowali, kto zajmie 
gabinet na trzecim piętrze ratusza? 

Czytaj str. 7

Choć do wyborów jeszcze kilka miesięcy to jasne jest, że walka o najwyższe stanowisko w mieście już się rozpo-
częła. Kto chce zostać prezydentem? Kilka nazwisk już znamy. Komu tym razem zaufamy, kto przekona nas, że 
dzięki niemu będzie nam żyło się lepiej, weselej, dostatniej? Dowiemy się niebawem. Już teraz jednak przyjrzyjmy 
się kandydatom. Na razie z daleka, ale już wkrótce poznawać będziemy ich bliżej. 
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– Wyodrębnienie puli na 
duże projekty, o ponado-
kręgowym charakterze oraz 
puli na propozycje mniej-
sze, dotyczące najbliższego 
otoczenia, zostało dobrze 
odebrane przez mieszkań-
ców. 

O wyjątkowości tego-
rocznej edycji świadczy 
również zaangażowanie 
młodzieży. W poprzednich 
latach osoby w przedziale 
wiekowym 16-25 lat sta-
nowiły najmniej aktywną 
grupę w Budżecie Obywa-
telskim: zarówno na etapie 
składania projektów, jak i 
późniejszego głosowania. 
Dlatego w tym roku strza-
łem w dziesiątkę okazała 
się kampania o charakterze 
informacyjno-warsztato-
wym. – W ciągu tygodnia 

na spotkaniach z pracownikami Refe-
ratu Komunikacji Społecznej pojawili 
się uczniowie 10 włocławskich szkół 
ponadgimnazjalnych – podsumowuje 
Marek Wojtkowski. – To przełożyło 
się na większe zaangażowanie w skła-
danie propozycji, co z kolei wzmoc-
ni w młodych ludziach poczucie 
sprawczości. A to najlepsza droga do 
budowania społeczeństwa obywatel-
skiego, na które w tej kadencji kładę 
duży nacisk. 

Do 15 czerwca włocławianie mogą 
składać propozycje w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego. Do 
ratusza wpłynęło już kilkadziesiąt for-
mularzy. Większość z nich to projek-
ty o charakterze infrastrukturalnym, 
ale pojawiły się również kulturalne 
i rekreacyjne. Ich wyróżnikiem jest 
przede wszystkim kreatywność. Po-
przednie edycje zostały zdominowa-
ne przez projekty dotyczące budowy 
lub modernizacji placów zabaw, bu-

dowy i remontów dróg. Takie propo-
zycje pojawiły się również w tym roku, 
ale ich proporcja jest mniejsza. Więcej 
jest zadań, które służyć mają poprawie 
estetyki i funkcjonalności konkretnych 
miejsc. 

Przed urzędnikami teraz czas weryfi-
kacji formalnej i merytorycznej. Zespół 
ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdzi 
czy wypełnione formularze są komplet-
ne i czy są zgodne z zapisami regulami-
nu. Jeśli propozycja zyska pozytywną 
opinię, będzie poddana pod głosowanie. 
To jeden z kluczowych etapów, który 
decyduje o tym jakie propozycje zosta-
ną zrealizowane w 2019 roku. Dlatego 
do głosowania, które jest zaplanowane 
między 20 sierpnia a 7 września br., 
warto przekonać jak najszerszą liczbę 
mieszkańców. Najpóźniej do 28 wrze-
śnia przekonamy się, które z propozycji 
mieszkańców zdobyły największą licz-
bę głosów. 

Trwa tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego. Wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze w tym roku mieszkańcy decydują, na co przeznaczą 
kwotę aż 4 milionów złotych. Po drugie nowością jest podział tej kwoty na pule ogólnomiejską i okręgową. – Zdecydowaliśmy się na to rozwiąza-
nie biorąc pod uwagę opinie i sugestie włocławian – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Budżet Obywatelski Włocławka
– wyjątkowa edycja

BIESIADNY

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

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

Polecamy danie dnia -10,90 zł. Dania kuchni domowej
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Anwil Włocławek Mistrzem 
Polski! Cieszy się pan? 

Tak, to bardzo dobra wia-
domość dla nas mieszkańców 
Włocławka, po piętnastu la-
tach drugi raz jesteśmy Mi-
strzem Polski. To był długi, 
niesamowicie widowiskowy 
sezon, zakończony ogromnym 
sukcesem drużyny. Wspania-
ła rywalizacja rozgrywała się 
na oczach wszystkich wło-
cławian, kibicując Anwilowi 
każdy mieszkaniec miał swój 
wkład w zwycięstwo. Jestem 
bardzo szczęśliwy z tego po-
wodu, drużyna to powód do 
dumy dla nasz wszystkich. 
Wielkie gratulacje i podzię-
kowania dla całego zespołu, 
wszystkich osób które miały 
swój udział w tym sukcesie. 

No właśnie, a jak to jest z 
finansowaniem koszykówki? 

Bardzo dobre pytanie. Po raz 

pierwszy w tym roku w budże-
cie miasta znalazła się kwota 
na naszą drużynę. I to jest 
bardzo dobra decyzja. Ja, w 
imieniu klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwości wniosłem 
poprawkę do budżetu, na 
kwotę 1 miliona 200. tysięcy 
złotych. Myślę, że cały proces 
musi być transparentny. Dlate-

go już dawno mówiłem o tym,  
że finansowanie musi być 
bezpośrednio z budżetu, a nie 
spółek miejskich.

 Niektórzy mówili, że był 
pan przeciwny finasnowaniu 
koszykówki. 

Jest to kłamstwo. Od po-
czątku mówiłem o wsparciu 

dla Anwilu Włocławek, po-
nieważ to wielka promocja 
i szansa dla naszego miasta. 
Jestem kibicem od wielu se-
zonów i wspieram moją dru-
żynę, jak tylko mogę. Jestem 
też członkiem zaszczytnego 
klubu 100. 

Czy Klub Prawa i Sprawie-
dliwości jest za budownic-
twem mieszkaniowym?

Zdecydowanie tak. Uwa-
żam, że budownictwo powin-
no być kołem zamachowym 
naszej lokalnej gospodarki. 
Dlatego nie mogę patrzeć na 
to, jak SLD z PO marnotrawi 
pieniądze mieszkańców, bo 
jak inaczej nazwać powołanie 
spółki, która miała budować, 
a do tej pory wydała ponad 
1 milion 100 tysięcy złotych 
i nie wybudowała nawet jed-
nego mieszkania. Blisko 800 
tysięcy poszło na podatki i 
około 300 tysięcy na utrzy-
manie spółki.  My chcemy 
budować w ramach Rządo-
wego Programu Mieszkanie 
+. Nie możemy się zgodzić  

na budownictwo propono-
wane przez obecne władze w 
mieście, za kwotę ponad 4000 
za metr kwadratowy (po wy-
liczeniu wszystkich kosztów 
wychodzi taka właśnie kwo-
ta). Proponowaliśmy Prezy-
dentowi budownictwo w ra-
mach partnerstwa publiczno 
– prywatnego, gdzie miasto 
nie angażuje żadnych środ-
ków oprócz gruntu, w od-
powiedzi usłyszeliśmy „Nie 
czuję Tego”. To niestety do-
prowadza do tego, że żadne-
go mieszkania nie mamy wy-
budowanego, a mieszkańcy 
czekają.  W maju był w na-
szym mieście minister Jerzy 
Kwieciński, którego pytałem 
o Rządowy Program Mieszka-
nie +, pan minister dał jasną 
odpowiedź, że pieniądze są i 
program ten będzie realizowa-
ny. Nie sztuką jest budować 
drogo, zadłużając się, dlatego 
jeszcze raz podkreślę, że mu-
simy realizować budownictwo 
przy dużym udziale środków 
zewnętrznych.

Rozmowa z:
Jarosławem Chmielewskim,

przewodniczącym klubu radnych PiS

Transparentnie i oszczędnie
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Podczas konferencji prasowej 11 
czerwca br. Krzysztof Kukucki nie 
szczędził słów krytyki pod adresem 
politycznych oponentów, szczególnie 
klubu radnych PiS. 

- PiS jest winny również tego, że 
nie możemy odzyskać blisko miliona 
złotych podatku, który zgodnie  z obo-
wiązującym prawem musiała zapłacić 
spółka MBM. Warunkiem odzyskania 

podatku jest rozpoczęcie budowy.- pod-
kreśla Krzysztof Kukucki. 

Sytuacja jest tym bardziej niezrozu-
miała dla działaczy lewicy, że 7  listopa-
da 2017 roku podczas sesji Rady Mia-
sta 21 na 22 radnych zgodnie podjęło 
uchwałę o przekazaniu  aportem  spółce 
MBM we Włocławku- 4 hektarów nie-

ruchomości gruntowych w okolicy ulic 
Celulozowej i Stodólnej. Jednak pod-
czas kolejnych sesji projekty dotyczą-
ce budownictwa mieszkaniowego nie 
zyskały poparcia większości w radzie 
głosami PiS i radnych niezależnych. 

- Na przedostatniej sesji Rady Miasta 
padło ultimatum polityczne: Albo bę-
dziemy budować mieszkania w ramach 
rządowego programu Mieszkanie+, albo 

mieszkań nie będzie wcale! – informuje 
Krzysztof Kukucki. - Według wyliczeń 
ekspertów ekonomicznych  jasno wyni-
ka, że  budowa mieszkań w ramach tego 
programu jest gorszym rozwiązaniem 
niż to, które proponujemy. Wychodząc 
jednak naprzeciw ultimatum i mając 
świadomość tego, że dzisiaj Prawo i 

Sprawiedliwość rozdaje karty zapro-
ponowaliśmy, aby w ramach programu 
rządowego „Mieszkanie+”,  budowane 
były  budynki przy ulicy Celulozowej . I 
tutaj zdziwienie, bo okazuje się , że rad-
ni PIS głosują przeciwko programom 
rządowym Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podkreśla kandydat SLD na fotel 
prezydenta miasta wojna, która się to-
czy pomiędzy PIS a PO we Włocław-
ku ma ofiary, a są nimi mieszkańcy, 
ich problemy, które nie są załatwiane.  
Politycy PIS-u i PO zajęci są walką  i 
udowadnianiem sobie kto jest ważniej-
szy, lepszy.

-  Nie mamy już  dużo czasu do końca 
kadencji, stąd też chcę zaprosić przed-
stawicieli  wszystkich klubów oraz pre-
zydenta , abyśmy usiedli przy okrągłym 
stole i wyznaczyli sobie te rzeczy, które 
są najważniejsze do załatwienia. Aby-
śmy przynajmniej znaleźli rozwiązanie 
w sprawie mieszkań, sprawach bieżą-
cych, w kwestii funkcjonowania nasze-
go miasta.- dodaje Krzysztof Kukucki. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 12 
maja 2016 r. zaproponował budowę 
mieszkań we Włocławku, wówczas 
miastem rządziła koalicja PO- PIS. 
W 2016 roku program zapropono-
wany przez SLD trafił  do szuflady, 
bo jak twierdzi Krzysztof Kukucki 
ówczesna koalicja PO-PIS nie była 
zainteresowana jego realizacją. Te-
mat budowy mieszkań  powrócił w 
styczniu 2017 roku, kiedy to zostało 

podpisane porozumienie programowe 
SLD-PO, a jednym z punktów wniesio-
nych przez Sojusz było budownictwo 
mieszkaniowe we Włocławku.

O ile 7 listopada 2017 roku radni 
byli za przekazaniem aportem grun-
tów to już podczas kolejnych sesji 
głosowania w sprawie spółki MBM 
wyglądały tak:

5 czerwca 2018 r. –obrady XLIV 
sesji Rady Miasta Włocławek. Projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie wsparcia finansowego przez 
Gminę Miasto Włocławek na rzecz 
Miejskiego Budownictwa Mieszkanio-
wego Spółka z o.o. we Włocławku po-
przez wnoszenie wkładów pieniężnych 
z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki. Projekt 
uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy 
Stodólnej – najem z dojściem do wła-
sności, a także inwestycji “Programu 
Mieszkanie +” przy ulicy Celulozo-
wej. Projekt uchwały nie uzyskał wy-
maganej większości głosów.

30 maja 2018 roku Komisja Budże-
tu, Rozwoju i Promocji Miasta pozy-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie wsparcia finansowego przez Gminę 
Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z 
o.o. we Włocławku poprzez wnosze-
nie wkładów pieniężnych z przezna-
czeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki. Projekt uchwały 
dotyczył inwestycji przy ulicy Stodól-

nej – najem z dojściem do własności, a 
także inwestycji “Programu Mieszkanie 
+” przy ulicy Celulozowej.

27 kwietnia 2018 roku podczas ob-
rad XLIII Sesji Rady Miasta procedo-
wany był projekt uchwały dotyczący 
zabezpieczenia kredytu w postaci 
wpisu do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miasto Włocławek. 
Projekt uchwały dot. inwestycji przy 
ulicy Stodólnej – najem z dojściem do 
własności- nie uzyskał wymaganej 
większości głosów.

21 marca 2018 roku Komisja Bu-
dżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po-
zytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie wsparcia finansowego przez Gminę 
Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z 
o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie 
wkładów pieniężnych z przeznacze-
niem na podwyższenie kapitału zakła-
dowego spółki.

31 stycznia 2018 roku Spółka 
MBM otrzymała pozytywną decyzję 
kredytową w sprawie finansowania 
dotyczącego inwestycji przy ulicy Sto-
dólnej pn.: “Budowa zespołu budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych z 
miejscami postojowymi” w systemie 
zaprojektuj-wykonaj.

Zadziwiające jest to że na stronie rzą-
dowego programu „Mieszkanie+”, znaj-
duje się informacja, że we Włocławku 
przy ulicy Tumskiej oraz Celulozowej 
ma powstać około 400 mieszkań.

-Winny się tłumaczy. Fakt jest taki, że to PiS jest winny tego, iż przez dwa lata rządów z Platformą Obywatelską , w mieście nie powstał nawet 
zalążek budowy mieszkań- tak radny Krzysztof Kukucki, szef struktur SLD we Włocławku i kandydat na prezydenta miasta komentuje dzia-
łania radnych PiS. Proponuje rozmowy ostatniej szansy podczas „okrągłego stołu”.

Budowa mieszkań zablokowana! 
Jest pomysł „okrągłego stołu”

Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
o Rekreacji Ziemi Kujawsko-Pomorskiej „FORMA”

ogłasza nabór do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „MILUŚ” 
WE WŁOCŁAWKU w ramach projektu pn. „Pomagamy maluchom 

rozwinąć skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ciągle trwa do 31.07.2018r.

Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
W momencie przystąpienia od udziału w projekcie ukończyły 

co najmniej 20 tydzień życia.
 - Mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Włocławek.

 - Jedna z osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 jest osobą 
fizyczną w wieku aktywności zawodowej, wyłączoną z rynku pracy

w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającą 
na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:
w biurze placówki we Włocławku przy ul. Reja 16/18

tel. 54 426 24 13

Żłobek gwarantuje:
Ciepłą i rodzinną atmosferę;

Profesjonalną opiekę w godzinach 7:00-17:00;
Atrakcyjne sale wyposażone w sprzęt dostosowany

do potrzeb małych dzieci;
Dodatkowe zajęcia z rytmiki i ćwiczenia ruchowe;

Pomoc logopedyczną dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gdyby program mieszkaniowy nie był blokowany przez PiS 
trwałaby już budowa bloku przy ul. Celulozowej
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Kto woli czytać - przeczyta, miło-
śnicy internetu i fani facebooka na 
pewno nie przeoczą, ceniący sobie 
spokojne obejrzenie wiadomości z 
miasta i regionu w zaciszu swoich 

domów znajdą kanał TVK bez naj-
mniejszego problemu w sieci Sat 
-film. A już niebawem lokalne in-
formacje i świetna muzyka popłyną 
z odbiorników radiowych ustawio-
nych 99,4 Mhz. 

- Prace nad uruchomieniem na-
szej stacji radiowej idą pełną parą, 
kompletujemy nowoczesny sprzęt, 
urządzamy studio radiowe, buduje-
my maszt i choć wiele spraw udało 
nam się już załatwić, to jeszcze w tej 
chwili nie podamy konkretnej daty 
uruchomienia stacji, choćby dlatego, 
że część sprzętu wykonywana jest 
na nasze indywidualne zamówie-
nie, często za granicą, stąd dłuższe 
terminy dostawy - wyjaśnia Joanna 
Lewandowska, prezes zarządu Me-
dialnego Centrum Kujaw sp. z.o.o. 
- Jesteśmy jednak spokojne i pełne 
optymizmu, a mieszkańców, którzy 
niecierpliwie czekają na nową stację 
zapewniamy, że dokładamy wszel-
kich starań, by radio „Kujawy” za-
częło nadawać już niebawem. 

Zarząd spółki nie ukrywa, że nowe 
radio ma być profesjonalną stacją z 
dobrą muzyką, świetnym, lokalnym 
programem, ciepłymi głosami pro-
fesjonalnych prezenterów. - Zależy 
nam na programie, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie, najmłodsi, 
ludzie w sile wieku i ci nieco starsi, 
których niektóre nasze audycje mu-
zyczne przeniosą w czasy młodości- 
dodaje Joanna Lewandowska. - Będą 
programy poradnikowe, audycje po-
ruszające tematy związane z życiem 
codziennym i specjalistyczne. W pla-
nach są już listy przebojów te współ-
czesne z największymi hitami i te w 

stylu „dyskoteki dorosłego człowie-
ka”, ale przede wszystkim w naszym 
radio będzie wielka różnorodność 
muzyczna, której tak wielu z nas 
bezskutecznie szuka w stacjach. 

Przez dwadzieścia lat Telewizja 
Kujawy była dla wielu włocławian 
źródłem rzetelnych, obiektywnych 
informacji o mieście. To właśnie ze 
stacji z kanału 13 włocławskiej ka-
blówki Sat-film włocławianie dowia-
dują się co dzieje się w ich mieście, 
jakie ważne dla nich decyzje zapa-
dają w ratuszu i innych decyzyjnych 
urzędach. 

- Nic się nie zmienia, Telewizja 
Kujawy nadal będzie najszerszym, 
najbogatszym i najpełniejszym źró-
dłem wiedzy o Włocławku. Jednak 
musimy iść z duchem czasu, nie 

wolno nam, zapominać o tym, że 
młodzi ludzie inaczej pozyskują dziś 
informacje. Dla nich ważny jest in-
ternet, gównie facebook, stąd też 
nasza obecność w sieci. Na portalu 
www. kujawy. info nasz program 
można oglądać na żywo, znajduje się 
tu także pełne archiwum. Dodatko-
wo zdecydowaną większość naszych 
materiałów znajdą państwo na na-

szym facebooku, który jest otwarty 
na uwagi, komentarze i propozycje- 
wyjaśnia prezes J. Lewandowska. 

Zespół Medialnego Centrum Ku-
jaw jest zgodny w kwestii roli dzien-
nikarzy we współczesnym świecie. 
- Naszym zdaniem zadaniem ludzi 
mediów jest pokazywanie rzeczy-
wistości taką jaka ona jest, a nie jej 
kreowanie według własnych wizji i 
wyobrażeń. Jesteśmy przekonane, 
że nasz czytelnik, widz, słuchacz to 
człowiek inteligentny, który wyrobi 
sobie własną opinię na podstawie 
tego co widzi i słyszy - zapewniają 
członkinie zarządu. 

W ostatnich latach spółka 
przestała się skupiać na do-
starczaniu wiadomości wyłącz-
nie miejskich z Włocławka. To 
świadoma strategia. 

- Jesteśmy częściej w powiecie, 
we wszystkich jego gminach, gdzie 
cyklicznie realizujemy magazyn 
„Tydzień w Powiecie”, w którym 
przedstawiamy nie tylko relacje z 
imprez, uroczystości, ale również 
informujemy o zamierzeniach in-
westycyjnych w poszczególnych 

samorządach - dodaje J. Lewan-
dowska. - To był innowacyjny i 
nieco ryzykowny pomysł, wyma-
gający sporo pracy i wielkiego 
zaangażowania, ale satysfakcja z 
obecności w miejscach, do których 
nigdy nie dotarła żadna telewizyjna 
kamera jest niewątpliwa. Na pewno 
nie zrezygnujemy z relacji z gmin 
powiatu włocławskiego, bo liczba 
odsłon wiadomości tam powsta-
jących stanowi dla nas dodatkową 
motywację. 

W ostatnich dniach do zarządu 
spółki i sieci Sat-film dotarły in-
formacje o problemach z odbiorem 
TVK na dotychczasowym kana-
le. Mogą być one wynikiem prac 
Sat-filmu związanych z systemem 
nadawania w HD. Aby Telewizja 
Kujawy wróciła na 13, tak gdzie 
była do tej pory wystarczy tylko 
zresetować swój dekoder, wyłącza-
jąc i włączając go ponownie. 

- A za kilka tygodni pamiętajcie 
Państwo przestawić swoje odbior-
niki radiowe na 99,4 MHz! - zachę-
ca Joanna Lewandowska. 

Spółka Medialne Centrum Kujaw będąca wydawcą istniejącej już ponad dwadzieścia lat Telewizji Kujawy, portalu kujawy.info i znanej na rynku 
gazety „Puls Regionu” już wkrótce uruchomi lokalne radio. To oznacza, że wiadomości tworzone przez pracujących tu dziennikarzy dotrą już 
niebawem do wszystkich mieszkańców naszego regionu. 

Głos z „Kujaw” dotrze
już teraz do wszystkich!

Zależy nam na programie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, naj-
młodsi, ludzie w sile wieku i ci nieco starsi, których niektóre nasze audycje 
muzyczne przeniosą w czasy młodości- dodaje  prezes Joanna Lewandowska. 
- Będą programy poradnikowe, audycje poruszające tematy związane z ży-
ciem codziennym i specjalistyczne. W planach są już listy przebojów te współ-
czesne z największymi hitami i te w stylu „dyskoteki dorosłego człowieka”, 
ale przede wszystkim w naszym radio będzie wielka różnorodność muzyczna, 
której tak wielu z nas bezskutecznie szuka w  stacjach. „

„

Oglądaj na antenie Telewizji Kujawy

Codziennie CodziennieCodziennie

Poniedziałek Wtorek Wtorek

Środa Czwartek Piątek
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Będzie pan kandydował na pre-
zydenta Włocławka. Skąd decyzja 
o starcie?

Przede wszystkim z troski o roz-
wój Włocławka. Wiele osób na-
mawiało mnie na start, widząc, w 
jakim kierunku idą obecnie sprawy 
w mieście. Decyzja została uzgod-
niona w Klubie Radnych Niezależ-
nych i dlatego to właśnie szef klu-
bu Andrzej Pałucki ogłosił, że będę 
kandydował. To dla mnie zaszczyt, 
że zrobił to właśnie on - prezydent 
Włocławka dwóch kadencji. Oczy-

wiście, rozmawiałem też o tym z 
moimi bliskimi, musiałem również 
przemyśleć tę decyzję jako przed-
siębiorca…

Właśnie, we Włocławku nie jest 
łatwo prowadzić biznes. Czy to 
kandydowanie to próba ucieczki 
od trudów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej?  

Absolutnie nie! Działalność pro-
wadzę od ponad 30 lat. Jeśli zosta-
nę wybrany na prezydenta Wło-
cławka, nie będę tej funkcji łączył 
z prowadzeniem własnego biznesu. 
Wiem, że obecny włodarz jed-
nocześnie dorabia wykładając na 
uczelni. Mogę obiecać, że w moim 
przypadku będzie zupełnie inaczej. 
Zresztą zadeklarowałem też, że 
jeśli wygram to moja żona, która 
pracuje w strukturach miasta – zło-
ży wypowiedzenie z pracy. Dziś 
mamy sytuację, gdy żona prezy-
denta została zatrudniona w spółce 
miejskiej. Jak może czuć się prezes 
takiej spółki? 

Długo zastanawiał się pan przed 
podjęciem decyzji?

Wiele uświadomiły mi rozmowy 
z Bogusławem Spanskim, którego 
włocławianie poznali, gdy kandy-
dował na senatora, zdobywając we 

Włocławku blisko 7 tysięcy gło-
sów. Powiem tak – jestem spełnio-
nym człowiekiem. Byłem radnym, 
przewodniczącym komisji, obec-
nie wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta. Jestem też spełniony jako 
przedsiębiorca, prowadzę działal-
ność od kilkudziesięciu lat…

O tym mówił w naszym studio 
właśnie Bogusław Spanski, zmie-
niając znane amerykańskie hasło 
„od pucybuta do milionera” na… 

…od taksówkarza do włodarza! 
Tak, to prawda. Nie wstydzę się, że 
w latach osiemdziesiątych zaczy-
nałem od pracy na postoju. Przez 
całe życie utrzymuję się sam pro-
wadząc działalność gospodarczą, 
nigdy nie zabiegałem o posady w 
samorządzie.  

A liczy pan na wsparcie ze strony 
Bogusława Spanskiego?

Oczywiście, sam mnie przecież 
do tego startu namawiał. Jak naj-
bardziej Bogusław Spanski będzie 
w moim sztabie wyborczym, a jego 
międzynarodowe doświadczenie 
biznesowe bardzo się przyda. Pa-
miętajmy, że w tym sztabie będzie 
też Andrzej Pałucki – prawdziwa 
kopalnia wiedzy o samorządzie, o 
gospodarce. Spanski, Pałucki – to 

pierwsze nazwiska, ale będzie ich 
więcej. Mamy już praktycznie go-
towe listy kandydatów do Rady 
Miasta, bardzo silne listy, a na nich 
wielu wartościowych włocławian. 
Na takich właśnie filarach opierać 
będziemy nasz komitet, którego 
celem jest przede wszystkim to, by 
we Włocławku ludziom się po pro-
stu dobrze żyło.  

Jest pan, jak dotychczas, jedy-
nym kandydatem bezpartyjnym. 
To lepiej, czy gorzej?

Jeśli chodzi o finansowanie, to 
gorzej. Za mną nie stoją partyjne 
fundusze. Nie spędza mi to jednak 
snu z powiek. Dużo ważniejsze jest 
to, że jako niezależny kandydat nie 
muszę słuchać partyjnych poleceń, 
będę słuchał mieszkańców.

Jak do tej pory to jednak partyj-
ni kandydaci zbierali największą 
pulę głosów…

Nie do końca, przykładem jest 
chociażby wygrana Władysława 
Skrzypka. Niedawno z partyjny-
mi konkurentami wygrał kandydat 
niezależny w wyborach na bur-
mistrza Lubrańca. Przypomnę, że 
ja od 2006 r. jestem bezpartyjny, 
wcześniej należałem do PO. Jako 
kandydat niezależny mogę zrobić 
więcej dla miasta, a nie przede 

wszystkim patrzeć na  interes swo-
jej partii.

Gdyby pan wygrał, jaką ma pan 
wizję miasta? 

Trzeba uporządkować wiele 
spraw. Przykładem niech będzie 
MZUKiD, który nie radzi sobie ze 
sprawami dróg miejskich. Bardzo 
złym pomysłem jest też koncepcja 
budowy mieszkań w ramach spółki 
MBM. Na ostatniej sesji usłyszeli-
śmy, że ta spółka potrzebuje ponad 
70 mln złotych na budowę bloków. 
To niewyobrażalne! Mam zupełnie 
inny pomysł, o którym mówił będę 
w kampanii wyborczej. Dzięki jego 
realizacji, co gwarantuję, 50 rodzin 
otrzyma mieszkania bez żadnych 
kosztów dla miasta. Jestem już po 
rozmowach z deweloperami. To 
będzie mieszkaniowa rewolucja, na 
dodatek bez ponoszenia kosztów 
przez budżet! Bierzmy przykład z 
bogatych państw, gdzie stosuje się 
takie rozwiązania. 

 
Na szczegóły przyjdzie czas, gdy 

ruszy kampania.

Zaprezentuję mieszkańcom mój 
program, moją wizję miasta. Jako 
komitet przedstawimy listy kandy-
datów na radnych. Jestem przeko-
nany, że to będzie naprawdę dobra 
oferta dla włocławian i szansa, by 
nasze miasto wróciło na ścieżkę 
rozwoju. Włocławianom się to po 
prostu należy! 

Rozmowa z:
Dariuszem Wesołowskim,

kandydatem na prezydenta Włocławka

Od taksówkarza do miejskiego włodarza?

W ostatnich latach obserwujemy 
istotne zmiany na rynku pracy. Takie 
czynniki, jak relatywnie dobra ko-
niunktura gospodarcza, inwestycje (w 
tym również ze środków unijnych), 
polityka rynku pracy skoncentrowa-
na na aktywizacji zatrudnieniowej, 
czy emigracja zarobkowa Polaków, 
doprowadziły do znacznego ograni-
czenia bezrobocia. W bieżącym roku 
stopa bezrobocia w naszym kraju spa-
dła poniżej 7%. To najniższa wartość 
tego wskaźnika od początku lat ’90 
ubiegłego wieku.

 Istnieją oczywiście regionalne 
zróżnicowania w poziomie rejestro-
wanego bezrobocia, niemniej jednak 
obecnie mamy do czynienia z tzw. 
„rynkiem pracownika”. Oznacza to, że 
jest więcej pracy niż osób gotowych i 
kompetentnych do jej wykonywania. 
Firmy mają coraz większe problemy 
z pozyskaniem kandydatów do pracy. 
Dotyczy to szczególnie takich gałęzi 
gospodarki jak przemysł, budownic-
two, czy transport. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, 

że przy omawianiu sytuacji na rynku 
pracy zbyt często opinia publiczna 
skupia swoją uwagę na liczbie bezro-
botnych, pomijając liczbę zatrudnio-
nych. Media informują o drastycznym 
spadku bezrobocia, ale nie zagłębiają 
się w szerszą analizę, pokazującą 
m.in. wskaźnik osób zatrudnionych. 
W Badaniu Aktywności Ekonomicz-
nej Ludności (BAEL) wskaźnik za-
trudnienia oznacza udział pracujących 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 
powyżej 15 lat. Według danych GUS 
za I kwartał br. wskaźnik ten wyno-
sił niespełna 54 proc. Oznacza to, że 
ciągle mamy dużą grupę obywateli, 
którzy mogliby pracować, lecz nie 
podejmują zatrudnienia. Innymi sło-
wy blisko połowa naszych rodaków 
to beneficjenci systemu wsparcia spo-
łecznego, z uwagi na prawo do róż-
nych świadczeń, czy też ze względu 
na kontynuację kształcenia. 

W tych warunkach wprowadzono 
nowe rozwiązania prawne, dotyczące 
zatrudnienia cudzoziemców. Celem 
modernizacji przepisów było ułatwie-

nie pracodawcom zatrudnienia obco-
krajowców. Skoro brakuje Polaków 
zainteresowanych podjęciem pracy, 
rynek został otwarty dla cudzoziem-
ców. Oczywiście przepływ obywa-
teli państw członkowskich UE jest 
swobodny i zatrudnienie nie stanowi 
większego problemu. Jednak pracą w 
Polsce, z uwagi na różnice w wyna-
grodzeniach, nie będą zainteresowa-
ni obywatele Niemiec, czy Francji. 
Zmiany w przepisach, które obo-
wiązują od 2018 r. odnoszą się więc 
głównie do obywateli krajów spoza 
UE. Szczególnie dotyczy to trzech 
państw: Armenii, Białorusi, Federa-
cji Rosyjskiej, Gruzji, Mołdawii oraz 
Ukrainy. 

Nowelizacja przepisów umożliwi-
ła pracodawcom prowadzenie takiej 
polityki kadrowej, która przewiduje 
uzupełnianie wolnych miejsc pracy 
obywatelami tych państw. Pracodaw-
ca może przyjąć do pracy kandyda-
tów z tych krajów na okres 6 miesięcy 
w skali roku. W akim przypadku pod-
miot oferujący pracę składa w PUP 

tzw. oświadczenie o powierzeniu pra-
cy cudzoziemcowi. Dokument ten zo-
staje wpisany do specjalnej ewidencji 
i dotyczy konkretnego kandydata. 

Zarejestrowanie przez pracodawcę 
oświadczenia w PUP, umożliwia cu-
dzoziemcowi ubieganie się o wizę. 
Inną formą zatrudnienia jest praca se-
zonowa, która odnosi się do rolnictwa 
oraz wybranych form działalności ho-
telarskiej i gastronomicznej. W takim 
przypadku firma składa wniosek o 
wydanie zezwolenia na pracę sezono-
wą. Zatrudnienie może trwać maksy-
malnie 9 miesięcy. 

Rejestracja oświadczenia o powie-
rzeniu pracy oraz wniosku o zezwole-
nie na pracę sezonową wymaga opła-
ty w wysokości 30 zł. Rozwiązania 
te mają służyć także monitorowaniu 
i ewidencjonowaniu zatrudnienia cu-
dzoziemców. Pracodawca może za-
trudnić obcokrajowca spoza UE także 
na dłuższy okres, maksymalnie do 3 
lat. W takim przypadku nie występuje 
z wnioskiem do PUP, lecz do właści-
wego wojewody. 

W niektórych sytuacjach firma 
musi posiadać informację z PUP o 
możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych, poprzez skierowanie do 
pracy Polaków. Jeśli w rejestrze PUP 
brakuje odpowiednich kandydatów 
na wnioskowane miejsce, firma może 
uzyskać od wojewody zezwolenie na 
zatrudnienie cudzoziemca. 

W PUP we Włocławku od począt-
ku bieżącego roku zarejestrowano po-
nad 1200 oświadczeń o powierzeniu 
pracy cudzoziemcom oraz ponad 100 
wniosków o zezwolenie na pracę se-
zonową. W większości przypadków 
pracodawcy zatrudniają obywateli 
Ukrainy. Fakt, że firmy rejestrują do-
kumenty w lokalnym PUP nie ozna-
cza, że cudzoziemcy będą pracować 
na tym właśnie rynku pracy. W wielu 
przypadkach rzeczywiste miejsca pra-
cy znajdują się poza obszarem obsłu-
giwanym przez PUP. Wynika to m.in. 
z rodzaju pracy oraz charakteru firmy 
oferującej zatrudnienie. 

Skoro brakuje Polaków zainteresowanych podjęciem pracy, rynek został otwarty dla cudzoziemców. 

Ukraińcy pracują już u nas na legalu
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Najmłodszy,  z doświadczeniem 

Najmłodszym, pierwszym oficjalnie 
zaprezentowanym kandydatem jest 
Krzysztof Kukucki. Trzydziestoośmio-
letni radny, przewodniczący miejskich 
struktur Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej zapewnia, że pracę w samorządzie 
traktuje jak służbę mieszkańcom, a swój 
program wyborczy opiera na sześciu 
filarach: przyjazne miasto, skuteczna 
edukacja, dostępne mieszkania, szczę-
śliwi seniorzy, zdrowi mieszkańcy, za-
dowoleni pracownicy i przedsiębiorcy. 
- Lepszy Włocławek to miasto nasta-
wione na potrzeby mieszkańców- wy-
jaśnia Kukucki, zapowiadając szerokie 
konsultacje społeczne wszystkich dzia-
łań na rzecz rozwoju Włocławka. 

Swój program wyborczy K. Kukucki 
przedstawił na konwencji wojewódzkiej 
Sojuszu w Wieńcu Zdroju, oczywistym 
jest więc fakt, iż najmłodszego kandy-
data wspiera w drodze do gabinetu na 
trzecim piętrze włocławskiego ratusza 
znany przedsiębiorca, a zarazem radny 
Krzysztof Grządziel. - Włocławek musi 
ruszyć z tego marazmu, coś musimy 
wreszcie zrobić, potrzebne nam nowe, 
młode spojrzenie- mówi przedsiębiorca. 
W podobnym tonie o kandydacie Lewi-
cy wypowiada się także europoseł Ja-
nusz Zemke. - Krzysztof urodził się we 
Włocławku, jest stąd. Jego kandydatura 
to impuls, energia i nowe siły - twierdzi 
europoseł Zemke 

Przedstawiciel partii rządzącej 

Mniej spektakularnie swoją decyzję 
o kandydowaniu ogłosił publicznie Ja-
rosław Chmielewski, kandydat PiS-u. 
Radny, przewodniczący klubu PiS bę-
dący od niedawna członkiem zarządu 
spółki Anwil SA, a wcześniej przez 
wiele lat dyrektorem Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego swoje 
pierwsze obietnice wyborcze złożył na 
Starym Rynku w otoczeniu czołowych 
lokalnych działaczy Prawa i Sprawie-

dliwości oraz posłów i senatora. - Dziś 
w tym symbolicznym miejscu, który 
Sojusz Lewicy Demokratycznej zamie-
nił w betonowy rynek, Platforma Oby-
watelska wydała spore pieniądze, żeby 
postawić tutaj fontanny zapewniam, że 
gdy przejmiemy odpowiedzialność za 
miasto to będzie ono tętniło życiem. Tu 
będą kafejki, kwiaty, tu będzie chciało 
się przyjść, żeby zmierzać w kierun-
ku królowej polskich rzek- zapewnił 
Chmielewski. 

Senator Jóżef Łyczak podkreślił, że 
gdy kandydat PiS- u wygra wybory 
Włocławek przestanie być niechlubnym 
liderem znanym z wysokiego bezrobo-
cia, a stanie się miastem przyjaznym 
dla mieszkańców. - Czego wszystkim 
życzę - dodał senator. Słów pochwał 
nie szczędzili Jarosławowi Chmielew-
skiemu Marzenna Drab, szefowa to-
ruńsko-włocławskich struktur PiS oraz 
kolega z klubu w radzie miasta Janusz 
Dębczyński. 

Kandydat PiS- u zapewnił, że kolejne 
punkty swojego programu wyborczego 
będzie przedstawiał sukcesywnie, a na 
antenie Telewizji Kujawy w programie 

„Kontra” niejednokrotnie podkreślał, że 
jego priorytetem ma być rozwój gospo-
darczy miasta. 

Biznes i wsparcie z zewnątrz 

Najstarszym, jak do tej pory jedy-
nym bezpartyjnym kandydatem na 
prezydenta jest Dariusz Wesołowski, z 
klubu radnych Niezależnych, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta. Pierwszy o 
możliwej kandydaturze znanego wło-
cławskiego przedsiębiorcy powiedział 
publicznie Bob Spanski, przedsiębiorca 
z Monako, który w wyborach parlamen-
tarnych starał się o mandat senatora RP. 
Jego zdaniem, radny Wesołowski zrobił 
karierę w iście amerykańskim stylu, 
wspinając się po szczeblach sukcesu, 
rozwijając swój prywatny biznes. - To 
właśnie tacy ludzie powinni zarządzać 
miastem, ludzie, którzy wiedzą, czym 
jest praca, którym udało się wiele osią-
gnąć- przekonywał w Studio Telewizji 
Kujawy Bob Spanski. 

Swoją kandydaturę Dariusz Weso-
łowski zaprezentował na konferencji 
prasowej, w towarzystwie m.in. byłego 

prezydenta Andrzeja Pałuckiego. - W 
tym mieście nic się nie dzieje, tak dłużej 
nie powinno być, dla mnie priorytetem 
jest miasto, gospodarka, nie stołki- za-
pewnił kandydat dodając, że z wielką 
chęcią wykorzysta wsparcie, które ofe-
ruje mu Andrzej Pałucki. - Były prezy-
dent to kopalnia wiedzy o samorządzie, 
jeśli będzie chciał mi pomagać, na pew-
no skorzystam. 

Były prezydent również podkreślał, 
że niewątpliwą zaletą tej kandydatury 
jest niezależność polityczna. - Dariusz 
Wesołowski nie jest uwikłany w żadne 
przedsięwzięcia związane z działalno-
ścią gospodarczą w mieście- podkreślił 
A. Pałucki. 

Kandydat Wesołowski na razie nie 
zdradza szczegółów swojego progra-
mu, ale jak twierdzi ma szereg innowa-
cyjnych pomysłów. 

Oficjalna reelekcja 

Niewiele wiadomo jeszcze o planach 
obecnego prezydenta Marka Wojtkow-
skiego. Wprawdzie w studiu Telewizji 
Kujawy zapewnił, że będzie starał się 

o reelekcję, ale Platforma Obywatel-
ska publicznie nie zaprezentowała tej 
„oficjalnej kandydatury” jak ją określa 
Domicela Kopaczewska szefowa wło-
cławskich struktur PO. 

Sam prezydent zapewnia, że za-
mierza ponownie zawalczyć o głosy 
włocławian. - Mieszkańcy oceniają 
zarówno obecnego prezydenta, jak i 
potencjalnych kontrkandydatów. Ja 
cieszę się, że są kontrkandydaci, bo 
złą sytuacją jest, gdy kandyduje jedna 
bądź dwie osoby, gdy nie ma wielkie-
go wyboru. Zachęcam kontrkandyda-
tów, żeby kandydowali, na tym polega 
demokracja- mówił w Studio Telewizji 
Kujawy prezydent Wojtkowski. 

Program wyborczy obecnego pre-
zydenta, z którym wygrał toczący 
się przed czterema laty bój o miasto 
zakładał realizację opisanych w nim 
zamierzeń do 2020 roku, należy się 
więc spodziewać, że obecny program 
wyborczy może być kontynuacją roz-
poczętych i zapowiadanych przed 
czterema laty działań. Jak zapewniła 
Domicela Kopaczewska konkretny 
program jest obecnie opracowywany, 
nad czym czuwa zespół, któremu sze-
fuje obecny prezydent. 

Kandydatów poznamy 
znacznie bliżej 

Czy nazwiska, które już zosta-
ły zaprezentowane włocławianom 
będą jedynymi w walce o fotel naj-
ważniejszej osoby w mieście. Kto 
jeszcze ma ochotę zająć gabinet 
najważniejszej osoby we włocław-
skim ratuszu? Przekonamy się już 
niebawem. Jedno jest pewne nasi 
czytelnicy i widzowie Telewizji 
Kujawy, na pewno będą mogli na 
naszych łamach i na naszej antenie 
bliżej poznać kandydatów. Już nie-
bawem gośćmi programu „Kontra” 
będą nie szefowie klubów w radzie 
miasta, ale Ci, którzy staną do walki 
o prezydenturę. 

Kandydaci wystartowali, kto zajmie 
gabinet na trzecim piętrze ratusza? 



        Puls Regionu        www.kujawy.infoDODBUD08
15 czerwiec 2018

DODBUD

Najtańsze meble 

w mieście - k
upisz w WITEKSIE!

ul.Jesionowa 1 
tel:54 444 77 80 

ul.Kruszyńska 3 
tel:54 233 64 48 

www.elbud-wysz.pl

• wyposażenie łazienek
• armatura hydrauliczna, 
CO i gazowa  
• meble i lustra 
łazienkowe
• zlewozmywaki 
kuchenne
• farby, kleje, gipsy
• akcesoria malarskie

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

LICZNE PROMOCJE 

I WYPRZEDAŻE.

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ 

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

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE,
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biuro@tartakrybnica.pl

   TEL: 602 285 827
         605 266 992

09BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE,
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NOWOŚCI 2018

RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH

695 731 581
723 972 428

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE,
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Takim przykładem jest LO w Izbicy 
Kujawskiej i jego przyjaźń ze Szkołą Re-
alną z Überlingen nad Jeziorem Bodeń-
skim ( południowe Niemcy ), niezmien-
na od... 20 lat! Młodzież bierze udział w 
spotkaniach z niemieckimi rówieśnikami 
- jednego roku w Polsce, kolejnego w 
Niemczech.

W tym roku Polskę odwiedzili ucznio-
wie Szkoły Realnej wraz z opiekunami: dr 
Karin Broszat – dyrektor Szkoły Realnej 
oraz nauczyciele: Christoph Reinhold i 
Florian Eichhorn. Gospodarzami była 
polska młodzież wraz ze swoimi rodzi-
cami oraz dyrektor Janusz Nadolny i na-
uczycielki Magdalena Sadowska, Wanda 
Wąsik. Dwudziestolecie obchodzono w 
Izbicy Kujawskiej. 

- Od 3 do 6 czerwca realizowaliśmy 
wspólnie jubileuszowy program – infor-
muje Janusz Nadolny, dyrektor placówki. 
- Integrowaliśmy się podczas ogniska zor-
ganizowanego przy współpracy z leśni-
czym Sławomirem Niteckim w Szkółce 
Leśnej w Kiejszach, zwiedzaliśmy Ko-
palnię Soli w Kłodawie, oddaliśmy hołd 
pomordowanym Żydom w Chełmnie. 

Zwiedzaliśmy również Gdańsk oraz 
opalaliśmy się na sopockiej plaży, 7 
czerwca spotkaliśmy się ze starostą wło-
cławskim i  spacerowaliśmy nad brzegiem 
Wisły. Punktem kulminacyjnym było 
wspólne posadzenie drzewa przyjaźni 
przed naszą szkołą oraz przekazanie dru-
giego dębu do posadzenia po powrocie 
przed Szkołą Realną w Überlingen.

Powiatowym szkołom można często pozazdrościć determinacji i pomysłowości w reali-
zacji celów, nie zawsze związanych bezpośrednio z nauką. 

Dąb przyjaźni rośnie w Izbicy

W zmaganiach sportowych udział wzię-
li: Zespół Szkół CKR im. Jadwigi Dziu-
bińskiej w Starym Brześciu, Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Społeczna Bran-
żowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mic-
kiewicza w Choceniu, Zespół Szkół  im. 
Władysława Reymonta w Chodczu, Ze-
spół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbi-
cy Kujawskiej, Liceum Ogólnokształcące 
im. Królowej Jadwigi w Kowalu, Zespół 
Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w 
Kowalu, Zespół Szkół w Lubrańcu oraz 
Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej  w 
Lubrańcu Marysinie. W ramach Powia-
towego Święta Sportu odbyły się zawody 

lekkoatletyczne oraz  zawody rekreacyj-
no-sportowe. 

Zmaganiom kibicowali samorządow-
cy, na czele ze starostą włocławskim 
Kazimierzem Kacą, wicestarostą Mar-
kiem Jaskulskim i burmistrzem Lubrańca 
Stanisławem Budzyńskim, oraz dyrektor 
ZS w Izbicy Kujawskiej Janusz Nadol-
ny. Ostatecznie w kategorii drużynowej 
I miejsce zajął Zespół Szkół w Chodczu, 
II miejsce  wywalczyli reprezentanci Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcącego i 
Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Choceniu, III miejsce - Zespół Szkół w 
Lubrańcu. Gratulujemy!

Lubraniec był gospodarzem tegorocznego Powiatowego 
Święta Sportu, odbywającego się już po raz dwudziesty.

Ze sportem za pan brat!

To właśnie w sobotę, 9 czerw-
ca 2018 roku druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kłobi 
obchodzili 100-lecie założenia 
jednostki. Uroczystość rozpo-
częła się przed remizą OSP  od-
śpiewaniem hymnu narodowe-
go.

Następnie kapelan straży do-
konał poświęcenia odnowio-
nej tablicy okolicznościowej. 
Przedstawiciele Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko – Pomor-
skiego, Starostwa Powiatowego 

we Włocławku, włodarze oko-
licznych gmin złożyli kwiaty 
pod tablicą, upamiętniającą ten 
szczególny jubileusz.

Strażacy oraz liczni goście 
uczestniczyli również w oko-
licznościowej mszy świętej, 
gdzie poświęcony został nowy 
sztandar, po uroczystości prze-
kazany druhom z Kłobi. Jed-
nostka OSP została odznaczona 
Złotym Znakiem Związku. Uro-
czystości uświetniła strażacka 
orkiestra dęta.

 - Wiele emocji I mnóstwo wzruszeń – mówił podczas sobotnich uroczystości w Kłobi 
druh Zbigniew Błaszczyk, prezes OSP w Kłobi, obchodzącej właśnie swoje 100-lecie.  
Szczególnym momentem było poświęcenie sztandaru jednostki.

200 lat dla strażaków z Kłobi!

Gośćmi uroczystości byli m.in.  
wicemarszałek województwa 
Aneta Jędrzejewska oraz Kazi-
mierz Kaca, starosta włocławski, 
którym na zdjęciu towarzyszą 
druhowie Jakub i Filip.

Przekazanie jednostce sztandaru było jednym z najbardziej pod-
niosłych momentów uroczystości.

Trwa remont na drodze powiatowej 
nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty 
na odcinku Ossowo-Kłobia. Długość 
tego odcinka to ok. 3,42 km. 

- To tylko jedna z wielu inwestycji 
drogowych, realizowanych na tere-
nie powiatu włocławskiego - mówi 
starosta Kazimierz Kaca. - Kończy-
my jedne zadania, rozpoczynamy 
drugie. Sytuacja w ostatnich latach 
znacznie się poprawiła i dzięki zaan-
gażowaniu pracowników starostwa, 
dzięki stałemu pozyskiwaniu pienię-
dzy zewnętrznych i zaangażowaniu 
środków własnych, przebudowujemy 
kolejne drogi.

Wicestarosta włocławski Marek 
Jaskulski odwiedził niedawno drogę 

powiatową na terenie gminy Kowal 
w miejscowości Dobrzelewice, gdzie 
przed terminem zakończono prace 
przy pezebudowie odcinka  Kowal - 
Dobrzelewice. - To już  ostatni, jedno-
kilometrowy odcinek  drogi łączącej 
dwie gminy Baruchowo z Kowalem 
- przypomina starosta.  Prace już za-
kończono, mimo że wykonawca 
miał termin do połowy lipca. Dro-
ga została poszerzona, wzmocnione 
pobocza, wykonane zatoczki dla 
autobusów, wjazdy czyli komplek-
sowa inwestycja, której wartość to 
kwota ponad 570 tysięcy złotych z 
partycypacją gminy Kowal 31 proc., 
co stanowi kwotę ponad 176 tysięcy 
złotych.

Budujemy nasze drogi
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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 !

publikacja płatna
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Najwięcej grzaliśmy w styczniu i lutym. Gdy-
by oceniać ostatnią zimę przez pryzmat zużyte-
go ciepła w sezonie grzewczym, ta miniona była 
najsurowszą od pięciu lat.  

Co istotne przy takim zapotrzebowaniu, okres 
ten minął bezproblemowo. Sieć grzewcza funk-
cjonowała bez zarzutu, pierwszy raz od dzie-
sięciu lat - podkreśla Jacek Kuźniewicz, prezes 
MPEC Włocławek.

Wcześniej bardzo dobry ostatni okres w wy-
konaniu miejskiej spółki został dostrzeżony 
przez branżowy magazyn Strefę Gospodarki. 
W rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej 
za zaszły rok MPEC został sklasyfikowany na 
wysokim, 10. miejscu w kraju i drugim w woje-
wództwie kujawsko – pomorskim.

Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę m.in. 
proekologiczność, kwestie techniczne, pozyski-
wanie unijnych środków, współpracę z lokalną 
społecznością czy politykę personalną.     

W ostatnim sezonie grzewczym wykonano 
także szereg modernizacji, m.in. kompensato-
rów kanałów dymowych, systemu automatyki 
kotłów, węzła przygotowania wody technolo-
gicznej dla fabryki Drumet. Został zakupiony 
i zamontowany kocioł do kotłowni Zakręt 10. 
Wyeksploatowane węzły wymieniono na nowe 
– kompaktowe, inne - wyposażono w nowocze-
sne urządzenia do transmisji danych. Moderni-
zacji został poddany też węzeł cieplny na terenie 
Urzędu Skarbowego we Włocławku, w budyn-
ku przy ul. Bulwary 5c, rozbudowano z kolei w 
obiekcie przy ul. Mazowieckiej 8.  

MPEC powiększył  liczbę odbiorców. 
Na osiedlu Mielęcin zlikwidowano niską 
emisję, wybudowano sieć ciepłowniczą i 
zamontowano węzły cieplne w dziesięciu 
budynkach. Do sieci przyłączone zostało 

17 nowych budynków z 14 ulic. 
W planach Spółki na nowy sezon grzewczy 

jest przyłączenie kolejnych 21 odbiorców. Z ko-
lei z inwestycji, to m.in. budowa dwóch osiedlo-
wych sieci ciepłowniczych, przebudowy sieci, 
stały przegląd i modernizacja instalacji oraz re-
alizowanie działań proekologicznych w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

To ostatnie zadanie będzie mieć zresztą szero-
ki wymiar, z dużym naciskiem na edukację eko-
logiczną najmłodszych włocławian. Od nowego 
roku szkolnego dla uczniów z klas 1-3 będą od-
bywały się zajęcia edukacyjne, których tematem 
będzie środowisko. Projekt będzie realizowany 
przez MPEC Sp. z o.o. przy współpracy z Urzę-
dem Miasta Włocławek i Programem Ciepło 
Systemowe, którego Spółka jest uczestnikiem.      

Miłość towarzyszy jej od dawna. 
Pierwszy mąż - Polak poznany we 
Francji. Drugi - Francuz. Troje wspa-
niałych dzieci, rodzina pozostawiona 
w Polsce, z którą pozostaje w ciągłym 
kontakcie. To oni mieli mnóstwo 

wątpliwości, gdy jako bardzo mło-
da dziewczyna postanowiła szukać 
szczęścia we Francji. - Poznałam ten 
kraj dzięki szkolnej wymianie - opo-
wiada Arleta Chojnacka - Perrier. 
- Nocowaliśmy u rodzin naszych 

francuskich rówieśników. Trafiłam do 
domu, w którym babcia miała polskie 
korzenie. Była szczęśliwa, że może ze 
mną rozmawiać w swoim ojczystym 
języku. Po powrocie do Polski napi-
sałam do niej, korespondowałyśmy 
przez dłuższy czas. Później ta starsza 
pani zaprosiła mnie do Francji, uła-
twiła start. Tak to się zaczęło...

Początkowo Arleta pracowała jako 
au pair, czyli niania, opiekunka do 
dziecka. Później zaczęła fotografo-
wać. Hobby z czasem przekształciło 
się w zawód. Własne atelier w Paryżu 
wydawało się zwieńczeniem marzeń. 
Do czasu... Dziś pracuje dla jednej ze 
znanych zachodnich agencji praso-

wych, a jej zdjęcia znaleźć można w 
najbardziej znanych periodykach.

  Przypadek zdecydował też o mi-
łości do Afryki, a ściślej do Senegalu. 
Pojechała tam z koleżanką „na chwi-
lę”, serce pozostawiając na zawsze. 
- To wspaniały, choć bardzo biedny 
kraj - opowiada. - Każda pomoc, 
każde wsparcie ma tam ogromne zna-
czenie. Przedmioty, które dla naszych 
polskich dzieci mają niewielkie zna-
czenie, jak używane kredki, plecaki, 
książeczki do kolorowania, tam są 
czymś absolutnie wyjątkowym. 

Arleta zaangażowała się w działal-
ność utworzonego w styczniu 2013 
roku stowarzyszenia CASAMA-

SANTE, organizacji humanitarnej 
zrzeszającej grupę wolontariuszy, 
których celem jest ułatwienie dostępu 
do opieki zdrowotnej i promowanie 
pomocy dla dzieci w Afryce. Miłością 
do Afryki zaraziła swoich bliskich, za-
równo tych we Francji, działających 
w polonijnym Stowarzyszeniu ABC, 
jak i w Polsce. - Od dawna staramy 
się wspierać działania Arlety, orga-
nizując zbiórki artykułów szkolnych 
dla dzieci w Senegalu – mówi Anna 
Stawicka, dyrektor  Lubranieckiego 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego. 
Własne zbiórki organizuje także Ze-
spół Szkół w Kłobi.

(Sab)

Przypadek. Tego słowa Arleta używa często. To właśnie przy-
padki decydowały często o jej życiu, składając się na ciekawą, 
niebanalną historię. Wychowując się na wsi pod Lubrańcem 
nawet nie przypuszczała, że kiedyś zamieszka w Paryżu, u 
stóp wieży Eiffla, gdzie będzie miała własne atelier, że będzie 
robić zdjęcia dla jednej z najbardziej znanych europejskich 
agencji prasowych i że zakocha się... w Senegalu.

Lubraniec – Paryż - Senegal 

: sezon grzewczy bez problemów
artykuł sponsorowany



 www.kujawy.info       Puls Regionu 15DODEDU15 czerwiec 2018

WWW.PWSZ.WLOCLAWEK.PL
STUDIUJ WE WŁOCŁAWKU

LICENCJACKIE
ADMINISTRACJA

PIELĘGNIARSTWO
PEDAGOGIKA

NOWE MEDIA I E-BIZNES
FILOLOGIA ANGIELSKA

FINANSE I RFINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE

INŻYNIERSKIE
INFORMATYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

MAGISTERSKIE
PIELĘGNIARPIELĘGNIARSTWO

09DOD EDUDODATEK EDUKACYJNY

www.lo2.wloclawek.pl
E-mail: lo2.wloclawek@wp.pl

Strona naboru:  wlocławek.edu.com.pl

Tradycja i Nowoczesność
II LO im. Mikołaja Kopernika

Ul. Urocza 3
87-800 Włocławek

zapraszamy



        Puls Regionu        www.kujawy.infoSport16 15 czerwiec 2018

Ekipa dowodzona przez kapitana 
Kamila Łączyńskiego zakończyła run-
dę zasadniczą na pierwszym miejscu. 
W ćwierćfinale pewnie ograła Turów 
Zgorzelec. Półfinał pomiędzy Anwilem 
a Stelmetem Zielona Góra był koszy-
karskim dreszczowcem. Rywalizacja 
dostarczyła niesamowitych emocji i 

była pełna dramaturgii. Ostatecznie 
włocławianie wygrali 3:2 i awanso-
wali do wielkiego finału. Choć na pięć 
minut przed końcem decydującego 
starcia przegrywali w Hali Mistrzów 
16 punktami. Poderwali się, jednak do 
walki i dokonali praktycznie niemożli-
wej rzeczy odrabiając tę stratę, zwycię-

żyli i wywalczyli finał dla 
Włocławka. Najlepsi kibice 
w kraju po ostatniej syrenie 
wpadli na parkiet ciesząc 
się jakby już Anwil został 
mistrzem. To nastąpiło 4 
czerwca. Szósty mecz finału 
pomiędzy włocławianami, 
a Stalą Ostrów graliśmy na 
wyjeździe, w małej salce, 
która nie przypominała w 
najmniejszym stopniu obiek-
tu na miarę finału Polskiej 
Ligi Koszykówki. Panowa-
ła tam gorąca atmosfera ze 
względu na świetnych kibi-
ców Anwilu, którzy dopin-
gowali swoją drużynę też na 
wyjeździe. Gorąco było też 
zawodnikom, ze względu na 
brak klimatyzacji na tej sali. 
To jeszcze bardziej dodawało 

pikanterii tym finałom. Włocławianie 
ostatni mecz wygrali 73:65 i cały finał 
4:2. Złoto po 15 latach wróciło do Wło-
cławka. Ojcem sukcesu był bez wątpie-
nia trener Igor Milicić. Zbudował on 
bardzo wyrównany skład ze świetny-
mi Polakami – Kamilem Łączyńskim, 

Jarosławem Zyskowskim czy Micha-
łem Nowakowskim. Znakomicie w 
Anwilu odnaleźli się też gracze zagra-
niczni – Josip Sobin, Ivan Almeida czy 
Quinton Hosley. Każdy kibic Anwilu 
będzie pamiętał tych zawodników, któ-
rzy w znacznym stopniu przyczynili 
się do historycznego mistrzostwa. Po 
wygranej przyszedł czas na święto-
wanie, które rozpoczęło się jeszcze na 
parkiecie w Ostrowie. Euforia trwała  
w najlepsze gdy Anwil wracał „weso-
łym autobusem” do domu. Był szam-
pan, piwa i ogromna radość. Kulminacją 
tego było powitanie zawodników o 1.00 
w nocy po ostatnim meczu przed Halą 
Mistrzów. Tysiące kibiców z szalikami, 
flagami i racami głośno skandowało na-
zwiska poszczególnych graczy, podzię-
kowania i doskonale znaną włocław-
skim kibicom przyśpiewkę „Bo nasz 
Anwil najlepszy w Polsce jest, najlepszy 
w Polsce jest, najlepszy w Polsce lat” – 
 i tak będzie przynajmniej przez rok. 
Włocławek ma Mistrzostwo Polski i w 
przyszłym sezonie czekać będzie „Ro-
tweillery” trudna sztuka obrony tytułu.

Mateusz Piernikowski 

  Po 15 latach koszykarski zespół z Włocławka wrócił na tron. Anwil ponownie jest najlepszy w Polsce. „Rotweille-
ry” przez cały sezon ciężko pracowały, aby wywalczyć złoty medal.

Najlepsza drużyna, najlepsi kibice 
– Anwil mistrzem Polski! Czy emocje po zdobyciu mistrzo-

stwa już opadają, czy już w pełni 
dotarło do pana, że wygraliście?

    Na pewno już to do mnie do-
tarło, ale nie chce ochłonąć, chcę 
pamiętać te piękne chwile w sercu i 
pamiętać te momenty jak najdłużej.

W półfinale Anwil pokonał Stel-
met Zielona Góra 3:2. Czy pana 
zdaniem to był przedwczesny finał 
PLK?

 Tak, te mecze kosztowały nas 
mnóstwo sił, ale też to był wysiłek 
psychiczny pokonaliśmy po drama-
tycznej walce faworyzowaną druży-
nę z Zielonej Góry, a później w fina-
le ze Stalą Ostrów ciężko nam było 
aż tak się zmobilizować, ale byliśmy 
wyrachowani, wygrywaliśmy koń-
cówki i mistrzostwo jest zasłużone.

Po ostatnim meczu w Ostrowie 
wracaliście do Włocławka „weso-
łym autobusem”. Zdradzi pan kuli-
sy tej podróży?

To prawda, po takim sukcesie ze-
szła z nas presja, był alkohol, dru-
żyna świetnie się bawiła, robiliśmy 
sobie zdjęcia, tańczyliśmy, śpiewa-
liśmy, takich chwil nigdy nie zapo-
mnę.

Mateusz Piernikowski 

3 pytania do Igora 
Milicicia – trenera 
Anwilu Włocławek:

Fot.: www.kkwloclawek.pl


