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- Ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o po-
zyskiwanie środków finansowych na zakupy 
sprzętu medycznego- zapewnia Marek Bruz-
dowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Włocławku.

- Mój mąż mówi, że łatwiej mnie ubrać niż wy-
żywić. Ja naprawdę bardzo lubię jeść, z tym, że 
jestem typem takim sportowym i jestem dość 
zdyscyplinowana, więc przede wszystkim dbam 
o regularność.

W ostatnim dniu lipca w bloku przy ul. 
Toruńskiej 168a rozpoczęła się zagadkowa 
historia. Niespełna 40-letni Marcin Rezne-
rowicz został tego dnia wyprowadzony z 
mieszkania przez policjantów.

Kibice
najlepsi na świecie
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Urodzony w 1990 roku zawodnik może po-
szczycić się grą tak silnych ligach jak adriatycka, 
belgijska czy niemiecka. Jest także etatowym 
reprezentantem swojej ojczyzny. 

Olbrzymi sukces, tak 
można podsumować utwo-
rzenie lokalnej rozgłośni 
radiowej, której powstanie 
było możliwe dzięki kon-
cesji, którą Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji 
przynała spółce Medialne 
Centrum Kujaw, wydaw-
cy m.in. Telewizji Kuja-
wy. Konkurencja, z którą 
zmierzyła się  firma dzia-
łająca od lat na polu lokal-
nych mediów była ogrom-
na, jednak udało się! Nowe 
lokalne radio będzie two-
rzone nie gdzieś w Polsce, 
przez ludzi niezwiązanych 
z regionem, ale właśnie 
tu, we Włocławku, sercu 
Kujaw, przez ludzi, którzy 
swoją pracę traktują jak 
pasję i oddają się jej z 
pełnym 

zaangażowaniem dbając, 
by wiadomości prezento-
wane przez zespół były 
rzetelne, obiektywne i cie-
kawe dla ludzi o różnych 
zainteresowaniach. 

Start rozgłośni planowa-

ny jest na połowę wrze-
śnia. Już od pierwszych 
dni na antenie pojawi się 
mnóstwo informacji lo-
kalnych nie tylko z sa-

mego Włocławka, 
ale i okolicznych powia-
tów i gmin. Będą zapowie-
dzi imprez, ciekawe roz-
mowy na antenie, a przede 
wszystkim szybko poda-
ne, sprawdzone, rzetelne 
i obiektywne wiadomości. 
Stopniowo ramówka ma 
być wzbogacana o kolejne 

audycje o różnorodnej tre-
ści i tematyce. Radio Ku-
jawy będzie w pełni profe-
sjonalną stacją. 

- Mamy 
nadzieję, że już nieba-
wem wszystkie radiood-
biorniki we Włocławku i 
okolicznych powiatach zo-
staną ustawione na nową 
częstotliwość 99,4 FM, a 
nasi słuchacze będą zaczy-
nać z nami dzień i mówić z 
nami dobranoc- mówi Jo-
anna Lewandowska, prezes 

zarządu spółki Medialne 
Centrum Kujaw. -Telewizja 
Kujawy gości już od ponad 
dwudziestu lat w Państwa 
domach, doskonale zna-
cie Państwo wydawane 
przez nas czasopismo 
Puls Regionu, jesteście 
stałymi użytkownikami 
naszej strony kujawy.
info, w którym program 
telewizyjny nadawa-
ny jest na żywo a  już 
wkrótce portal zostanie 
wzbogacony o możli-
wość słuchania radia 
on-line, tak by Kujawy 
były słyszane nie tylko 
w zasięgu nadawania, 
ale na całym świecie. 
Dziękujemy wszyst-
kim naszym telewi-

dzom, czytelni-

kom i internautom 
i czekamy na słuchaczy na 
99,4 FM! 

Siedziba radia Kujawy 
mieści się w budunku, w 
którym zlokalizowana jest 
Telewizja Kujawy. Zapra-
szamy do współpracy!

99,4 FM nowe Radio Kujawy
zaczyna nadawać!

Zarząd Medialnego 
Centrum Kujaw

Joanna Lewandowska

Barbara Szmejter

Renata Kończyńska
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- Wszelkie działania, które podejmu-
jemy w samorządzie wyrastają z zało-
żenia, że najważniejszy jest człowiek 
– podkreśla Marek Wojtkowski, prezy-
dent Włocławka  i dodaje: - Od samego 
początku deklarowałem, że jednym z 
moich priorytetów jest podniesienie ja-
kości polityki społecznej. Ten czterolet-
ni rozwój dziś przynosi efekty. 

Wspomnianym efektem jest tytuł, 

który Włocławek otrzyma w przy-
szłym tygodniu. 13 września podczas 
Międzynarodowego Forum Ekonomii 
Społecznej nasz samorząd będzie wy-
różniony znakiem „Samorząd przyja-
zny ekonomii społecznej”. To czytelny 
sygnał: Włocławek to miasto, które 
stwarza przyjazne warunki do funkcjo-
nowania podmiotów ekonomii społecz-
nej. Przykładem może być działalność 

uruchomionego w tej kadencji Zakładu 
Aktywności Zawodowej (ZAZ). Będąc 
swoistym „przedsiębiorstwem społecz-
nym” ZAZ rehabilituje zawodowo oraz 
społecznie. Zakład zatrudnia obecnie 
około 50 osób, w tym 41 z niepełno-
sprawnością. Placówka oferuje m.in. 
usługi pralnicze i krawieckie. Zysk z 
działalności trafia do Zakładowego 
Funduszu Aktywności, z którego mogą 
być sfinansowane m.in. zakup leków 
oraz sprzętu rehabilitacyjnego, a także 
utworzenie nowych miejsc pracy. 

Przy tej okazji warto powiedzieć wię-
cej o innych obszarach z zakresu poli-
tyki społecznej, chociażby o działaniach 
na rzecz osób starszych. Prezydent Ma-
rek Wojtkowski zainicjował powstanie 
Włocławskiej Rady Seniorów. Rada, 
jako gremium opiniotwórcze i doradcze, 
jest łącznikiem pomiędzy samorządem 
a seniorami. Współpraca zaowocowała 
m.in. wydaniem Włocławskiego Infor-
matora Seniora a także przystąpieniem 
do Ogólnopolskiej Karty Seniora. Jej 
włocławska edycja to kolejny ukłon 
w stronę osób w wieku 60+. We Wło-

cławku działają m.in. trzy uniwersytety 
trzeciego wieku oraz kluby seniora, co 
pokazuje, że seniorzy są środowiskiem 
aktywnie współtworzącym miejską po-
litykę społeczną. Nic więc dziwnego, 
że w styczniu 2017 roku Włocławek 
otrzymał certyfikat „Miasto przyjazne 

seniorom”.
Dobrą politykę społeczną tworzy co 

najmniej kilka elementów. Poza wspo-
mnianymi ekonomią społeczną i polity-
ką senioralną, ważne są również: ścisła 
współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi, działania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, rodzin wielodzietnych, a 
także rozwijanie oferty profilaktycznych 
programów zdrowotnych. - W każdym 
z tych obszarów w minionej kadencji 

wydarzyło się wiele dobrego. Ostatni 
ze wspomnianych punktów, dotyczący 
profilaktyki zdrowia, został dostrzeżony 
przez specjalistów z Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy – mówi 
Barbara Moraczewska, zastępca prezy-
denta Włocławka ds. edukacji i spraw 
społecznych.  12 września w Warsza-
wie włocławski samorząd otrzyma tytuł 

„Nowego lidera w zakresie profilaktyki 
grypy”. Wyróżnienie przyznawane jest 
w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia 
profilaktyki grypy oraz za trud wkłada-
ny w realizację ważnych zadań z zakre-
su promocji ochrony zdrowia. Warto 
wiedzieć, że w tym roku samorząd pla-
nuje zaszczepić przeciwko grypie 1845 
seniorów.  

Wyróżnienie zostanie wręczone podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w przyszłym tygodniu. To nie jedyny tytuł, 
który w najbliższym czasie trafi do Włocławka.

„Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Włocławek z tytułem:

Zapraszamy do współpracy 

tel. 608 359 798
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Powszechnie mówi się o coraz 
lepszej sytuacji na rynku pracy. 
Jak to wygląda w przypadku 
Włocławka i powiatu włocław-
skiego?

Na naszym lokalnym rynku 
pracy obserwujemy bardzo po-
zytywne, z punktu widzenia oso-
by poszukającej pracy, zjawiska.  
Maleje liczba osób zarejestrowa-
nych jako bezrobotne. W końcu 
sierpnia br. zarejestrowanych 
mieszkańców Włocławka było 
4 977 zaś osób z powiatu wło-
cławskiego 4 912.  Łącznie daje 
to grupę niespełna dziesięciu ty-
sięcy osób. Z jednej strony jest 
to duża ilość, ale jeśli spojrzy-
my na wcześniejsze dane widać, 
bardzo znaczące spadki. Cho-
ciażby w samym 2018 roku ilość 
bezrobotnych zmniejszyła się o 
2540 osób. Istotne jest również, 
że lokalni pracodawcy nieustan-
nie zgłaszają zapotrzebowanie  
na pracowników. Obecnie PUP 
dysponuje niemal 800 wolnymi 
miejscami pracy. 

Czy wśród zgłaszanych ofert 
pracy dominują określone 
branże czy też każdy jest w sta-
nie znaleźć zatrudnienie?

Podjęcie pracy warunkowane 
jest głównie podsiadanymi kwa-
lifikacjami i doświadczeniem 
zawodowym. Zdecydowanie 
łatwiej znajdzie zatrudnie-
nie ten, kto może wykazać 
określone umiejętności 
wsparte do tego prakty-
ką. Jednak są również 
oferty pracy, gdzie 
pracodawcy nie wy-
magają od kandyda-
tów szczególnych 
kwalifikacji. Jeśli 
chodzi o bran-
że, to najwięcej 
ofert pracy zgło-
sili pracodawcy 
działający w 
przemyśle – po-
nad 200 ofert. 
Nieco mniej, 
bo 174 oferty 
obserwujemy 
w budownic-

twie. Trzecią branżą, gdzie wy-
stępuje duże zapotrzebowanie na 
pracowników jest handel i usługi 
– na dziś dysponujemy 158 ofer-
tami w tej branży. 

Co poza ofertami pracy ma do 
zaproponowania urząd pracy 
osobom bezrobotnym? 

Oferta urzędu pracy jest bardzo 
szeroka. Osoby bezrobotne mają 
możliwość zmiany posiadanych 
kompetencji i zdobycia zupeł-
nie nowych kwalifikacji poprzez 
szkolenia, przygotowanie zawo-
dowe dorosłych czy staże. Bardzo 
duża grupa poszukujących pracy 
korzysta z możliwości zatrudnie-
nia w ramach robót publicznych, 
których orga-
nizatora-
mi są 

jednostki samorządu terytorial-
nego.  Inni odbywają prace spo-
łecznie użyteczne. W urzędzie 
pomocą służą doradcy zawodo-
wi, którzy proponują zarówno 
indywidulane doradztwo, jak 
i spotkania grupowe. Doradz-
two grupowe poświęcone jest 
bardzo szerokiej tematyce, 
a mianowicie: poszukiwanie 
pracy, tworzenie dokumentów 
aplikacyjnych, rozmowy kwa-
lifikacyjne, asertywność i inne 
kompetencje miękkie oczeki-
wane przez pracodawców. W 
przypadku podjęcia zatrud-
nienia czy stażu osoby mogą 
korzystać ze zwrotu kosztów 
dojazdu czy zwrotu kosztów 
opieki nad dziećmi. Osoby do 
30 roku życia, które znajdują 

pracę w miejscu  oddalonym 
od miejsca zamieszka-

nia o co najmniej 80 
km lub gdzie czas 

dojazdu i powro-
tu przekracza 3 
godziny, mogą 
zwrócić się 
o przyznanie 
bonu na zasie-
dlenie. Z kolei 
dla tych, którzy 
chcą sami dla 
siebie stworzyć 

stanowisko 
p r a c y , 

urząd oferuje środki na otwo-
rzenie działalności gospodar-
czej.

Jakie programy realizuje Po-
wiatowy Urząd Pracy we Wło-
cławku?

W 2018 roku PUP we Wło-
cławku realizuje 2 duże projekty 
finansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Pierwszy projekt to 
„Aktywizacja osób młodych po-
zostających bez pracy we Wło-
cławku i Powiecie Włocławskim 
(III)”, który realizowany jest w 
ramach Działania 1.1 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Celem pro-
jektu jest zwiększenie możliwo-
ści zatrudnienia osób młodych do 
29 roku życia pozostających bez 
pracy. Uczestnikami projektu są 
osoby bezrobotne w wieku 18-
29 lat zakwalifikowane do I lub 
II profilu pomocy. W szczegól-
ności wsparciem obejmowane są 
osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne i oso-
by o niskich kwalifikacjach. W 
ramach projektu realizowane są 
formy: staże, szkolenia, jednora-
zowe środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej, wyposażenia 
lub doposażenia stanowisk pracy  
oraz bony na zasiedlenie. Osoby 
bezrobotne otrzymują również 
pomoc doradcy zawodowego i 
pośrednika pracy. 

Drugi z projektów unijnych 
to „Wsparcie aktywności zawo-
dowej osób bezrobotnych we 
Włocławku i powiecie włocław-
skim (III). Celem projektu jest 
zwiększenie zatrudnienia osób 
powyżej 29 roku życia znajdu-
jących się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy, w tym osób powy-
żej 50 roku życia, osób z niepeł-
nosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych i o niskich kwali-
fikacjach W ramach projektu re-
alizowane są następujące formy: 
staże, szkolenia, jednorazowe 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz wyposażenia  

lub doposażenia stanowisk pracy. 
Uczestnicy projektu otrzymują 
usługi poradnictwa zawodowe-
go oraz pośrednictwa pracy.

PUP realizuje również dwa 
programy specjalne. 

Program „Ocalić od zapo-
mnienia II”, którego głównym 
celem jest aktywizacja społecz-
no-zawodowa 10 bezrobotnych, 
mieszkańców gminy Lubraniec, 
poprzez zastosowanie komplek-
sowego wsparcia. Wykorzysty-
wane są przy tym walory przy-
rodniczo-kulturowe zespołów 
dworsko-parkowych w Ossowie i 
Sułkowie. W ramach niniejszego 
programu uczestnicy brali udział 
w szkoleniu „Operator kosiarek 
i wykaszarek”. Obecnie pracują 
w ramach robót publicznych i 
wykonywane przez nich zadania 
koncentrują się na zebraniu i wy-
wiezieniu nieczystości stałych, 
które znajdują się w okolicy i na 
terenie parków, przeprowadze-
niu ogólnej inwentaryzacji w za-
kresie ilości zbędnej roślinności, 
usunięciu zbędnej roślinności 
czy  umieszczeniu tablic infor-
macyjnych.

Program specjalny „Parki gmi-
ny Boniewo II” zaś  zmierza do 
aktywizacji mieszkańców oraz  
zwiększenia atrakcyjności gmi-
ny i podniesienia jej potencjału 
gospodarczego dzięki rozwojo-
wi aktywnej turystyki i rekreacji. 
Podejmowane działania dotyczą 
zespołów dworsko-parkowych 
w Osieczu Wielkim, Boniewie i 
Otmianowie. W ramach niniej-
szego programu specjalnego 
uczestnicy brali udział w szko-
leniach „Sadzenie drzew i krze-
wów oraz zabiegi pielęgnacyjne” 
oraz „Operator kos spalinowych 
- wykaszarek”. Po szkoleniach 
zostali zatrudnieni w ramach ro-
bót publicznych.  Wykonywane 
prace dotyczą inwentaryzacji 
roślinności w parkach, usunięcia 
kilkuletnich samosiewów drzew 
i krzewów na terenie parków, 
przeprowadzenia cięć sanitar-
nych i technicznych w koronach 
drzew, odtwarzania podstawo-
wych urządzeń melioracyjnych 
na terenie parków czy sadzenia 
nowych drzew i krzewów.

Rozmowa z:
Bożeną Stępniewską,

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku 

Praca w przemyśle i we dworze
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Skąd pomysł, by zająć się 
polityką?

Właściwie to już w domu 
rodzinnym panowała taka 
atmosfera, że pomagali-
śmy sobie wzajemnie, a 
rodzice i dziadkowie wpa-
jali mnie i mojemu bratu 
przywiązanie do ojczyzny, 
służbę innym oraz bezinte-
resowną pomoc. W szkole 
angażowałem się w różne-
go rodzaju akcje i tak mi 
zostało. Dziś z powodze-
niem działam na rzecz lo-
kalnej społeczności. 

Proszę wymienić kilka 
przedsięwzięć, które zre-
alizowane zostały przy 
Pańskim udziale. 

Wszyscy jesteśmy dumni 
z naszej drużyny koszykar-
skiej Anwil Włocławek, 
która została po raz drugi 
Mistrzem Polski. Przypo-
mnę, że w obecnym bu-
dżecie miasta na 2018 rok, 
zgłosiłem poprawkę, któ-
rej celem było przekazanie 
bezpośrednio z budżetu 
kwoty 1 miliona 200 tysię-
cy złotych na działalność 

Klubu. Inni obiecywali, że 
to zrobią, ale to były tylko 
obietnice. Ja powiedziałem 
władzom Klubu, że tego 
dokonam i zrobiłem co w 
mojej mocy, żeby zostało 
to przegłosowane. Uwa-
żam, że wsparcie dla Klu-
bu, który rozsławia nasze 
miasto musi z roku na rok 
wzrastać. Dziękuję bardzo 
kibicom, strategicznemu 
sponsorowi, firmom za 
wsparcie dla naszych Mi-
strzów.

Kolejna sprawa to bez-
pieczeństwo, które jest 
priorytetem działalności 
samorządu. Dzięki moim 
zabiegom udało się prze-
modelować układ komu-
nikacyjny, dzięki czemu 
dziś można sprawnie wy-
jechać z ulicy Hutniczej w 
Budowlanych, ponieważ 
powstało tam nowocze-
sne skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym. 

Uważam, że w sposób 
szczególny powinniśmy 
troszczyć się o dzieci. 
Dzieci są naszym kapita-
łem na przyszłość, dlatego 

trzeba dbać o ich właściwe 
wychowanie i kształcić w 
dobrych warunkach. Nie 
było łatwo, ale mnie uda-
ło się wpisać do budżetu 
duże środki, które zmieni-
ły oblicze przedszkola przy 
ulicy Uroczej. Zmiana jest 
widoczna na zewnątrz, ale 
także w środku, gdzie zo-
stały przebudowane nie-
które pomieszczenia, a w 
ostatnim roku udało się 
wybudować nowy plac za-
baw. 

A co mieszkańcami in-
nych dzielnic?

Tych działań było dużo, 
zarówno z mojej strony, 
ale też pozostałych rad-
nych Prawa i Sprawiedli-
wości. To między innymi 
utwardzanie ulic, naprawa 
chodników, budowa miejsc 
wypoczynku, czy pomoc w 
znalezieniu mieszkania. Ja 
działam na rzecz naszych 
mieszkańców i mam w tym 
ogromne wsparcie radnych 
mojego klubu w Radzie 
Miasta.  Dotrzymujemy 
słowa. 

A co z planami na przy-
szłość ?

Za chwilę będziemy wy-
bierać władze lokalne na 
kolejne pięć lat. Widać go-
łym okiem, że ostanie lata 
to był czas zmarnowanych 
szans dla Włocławka. Dla-
tego trzeba zrobić wszyst-
ko, żeby wykorzystać 
szansę dla naszego miasta 
i niezależnie czy ktoś lubi 
Prawo i Sprawiedliwość, 
czy nie, należy postawić 
na osobę, który będzie miał 
dobry kontakt z rządem i 
sejmikiem wojewódzkim. 
Taką osobą jestem ja. Chcę 
być prezydentem, który 
dba o interesy własne-
go miasta. Kompleksowy 
program dla miasta, który 
pozwoli mu wyjść z mara-
zmu, w jakim się znalazł, 
będziemy prezentować po 
zarejestrowaniu kandyda-
tów na radnych i mnie jako 
kandydata na prezydenta. 

Razem możemy zro-
bić więcej, zapraszam do 
współpracy!

Jarosław Chmielewski       

Jarosław Chmielewski Rozmowa z kandydatem 
na prezydenta

artykuł sponsorowany
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- Jaką ofertę w nowym roku 
szkolnym przygotowało 
Centrum Edukacji „Zenit” 
dla mieszkańców Włocław-
ka i regionu?

- To już ostatni dzwonek, 
by rozpocząć naukę w szko-
łach przy Centrum Edukacji 
„Zenit”. Placówka z 28 – 
letnim doświadczeniem na 
rynku usług edukacyjnych, 
zaprasza do Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych 
oraz Szkoły Policealnej. 
Oferta szkoły przygotowa-
na jest przez specjalistów z 
uwzględnieniem aktualnych 
trendów, ale przede wszyst-
kim analizy rynku pracy 
oraz potrzeb lokalnych pra-
codawców. 

- Na jakie kierunki prowa-
dzony jest nabór w szkole 
policealnej?

- W Szkole Policealnej 
kształcą się kosmetyczki, 
masażyści, opiekunki dzie-
cięce, opiekunowie osób 
chorych, informatycy, flo-
ryści, ochroniarze, technicy 
administracji, archiwiści. 
„Zenit” nie wymaga ma-
tury, jedynie świadectwo 
ukończenia szkoły średniej 
i chęci do nauki. Z kolei w 
Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych mogą uczyć 
się absolwenci gimnazjum, 
szkoły podstawowej i zasad-
niczej szkoły zawodowej. 
W miarę możliwości Zenit 
rozbudowuje treści naucza-
nia o dodatkowe przedmioty 

spoza podstawy programo-
wej (np. na masażu słuchacze 
zgłębiają dodatkowo takie 
przedmioty, jak reflekso-
terapia stóp czy siatsu; na 
florystyce – decoupage; na 
kosmetyce – podologię, ma-
saż relaksacyjny), co zdecy-
dowanie uatrakcyjnia naukę 
oraz rozwija u słuchaczy za-
interesowania danym zawo-
dem.
Nauka w Centrum Eduka-
cji „Zenit” jest całkowicie 
bezpłatna. Ponadto, wszy-
scy uczniowie na bieżąco 
informowani są o dodatko-
wej ofercie „Zenitu”, np. 
aktualnie realizowanych 
projektach, czy ofertach pra-
cy pozyskiwanych poprzez 
agencję zatrudnienia. 

 - Co wyróżnia Centrum 
Edukacji „Zenit” na tle in-
nych szkół niepublicznych?  

Zenit nie jest tzw. „sieciów-
ką”, nie wynajmuje obiek-
tów, sal dydaktycznych, 
dzięki czemu słuchacze mają 
poczucie bezpieczeństwa, 
wiedzą, gdzie mieści się sie-
dziba szkoły, znają dyrek-
tora, pracowników, opieku-
nów. 
Uczniowie mają do dyspozy-
cji profesjonalne pracownie 
specjalistyczne i nowocze-
śnie wyposażone sale przy 
ul. Młynarskiej oraz Gał-
czyńskiego. Baza jest wręcz 
luksusowa.
Kadra dydaktyczna to wy-
kwalifikowani fachowcy, na 
bieżąco podnoszący swoje 

kwalifikacje. 
Wieloletnie doświadczenie 
na rynku, wysoki stopień 
zdawalności egzaminów za-
wodowych, wykwalifikowa-
na kadra, doskonałe warunki 
do nauki oraz indywidualne 
podejście do słuchaczy daje 
poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa, a także zwiększa 
szanse absolwentów na pod-
jęcie zatrudnienia w wybra-
nych zawodach. 
Centrum Edukacji „Zenit” 
zaprasza osoby jeszcze nie-
zdecydowane do sekretaria-
tu szkoły przy ul. Młynar-
skiej 1a/3 od poniedziałku 
do piątku w godz. 08:00 – 
16:00, tel. 54 426 26 66.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z:
Jakubem Girczycem ,

Pełnomocnikiem Zarządu Centrum Edukacji „Zenit”

Nauka z kroplą luksusu
artykuł sponsorowany
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Powiat 
Włocławski08
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Rolnicze tradycje związane są 
nierozerwalnie z kujawską zie-
mią. To właśnie tutaj, jak wynika 
ze źródeł historycznych, pierw-
si rolnicy osiedlali się już od ok. 
5400 lat p.n.e. Słynący z rolnic-
twa na wysokim poziomie powiat 
ziemski włocławski leży w połu-
dniowo-wschodniej części woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, 
na lewym brzegu rzeki Wisły. 
Wyjątek stanowi gmina Fabianki, 
która, jako jedyna, położona jest 
na prawym brzegu Wisły. 

   Niewiele regionów w kraju 
może poszczycić się równie boga-
tymi, jak Kujawy, dożynkowymi 

tradycjami. Na uwagę szczegól-
nie zasługują dożynkowe wieńce, 
wykonywane przez gospodynie z 
Kujaw z użyciem podstawowych 
materiałów związanych ze świę-
tem plonów: kłosów, zbóż, ziarna, 
słomy, owoców, kwiatów, ziół... 
Precyzja w wykonaniu i fantazja 
w projektowaniu cechuje niemal 
wszystkie wieńce, które można 
obejrzeć podczas konkursów do-
żynkowych, organizowanych we 
wszystkich gminach w powiecie 
włocławskim. - Oglądam je od 
lat, najpierw w mojej rodzinnej 
gminie Choceń, później u sąsia-
dów i niezmiennie wzbudzają mój 

zachwyt - mówi Kazimierz Kaca, 
starosta włocławski. - Misternie 
przygotowane, niekiedy olbrzy-
mie budowle, wprawiają w zdu-
mienie 
i budzą zachwyt. Często są praw-
dziwymi dziełami sztuki, które 
podziwiamy  na każdym święcie 
plonów...

   Tegoroczne, powiatowe ob-
chody Święta Plonów odbyły się z 
wielką pompą na stadionie w Ko-
walu. Część artystyczną uświetni-
ły  rewelacyjny zespół „Śląsk”, a 
także kultowa grupa Kombi. Do-
żynkowe uroczystości odbywają 
się też w poszczególnych gmi-

Tegoroczne powiatowo - gminno - parafialne uroczystości dożynkowe odbyły się na stadionie miejskim w Kowalu

Gwiazdami dożynek w Kowalu 
byli artyści z zespołu Śląsk

Powierzchnia powiatu włocławskiego 

wynosi 1472 km2 co stanowi 8,2% 
powierzchni województwa

 kujawsko-pomorskiego

Uczestników uroczystości w Chodczu nie opuszczały dobre humory

Na terenie powiatu 
włocławskiego jest 

13 gmin 

437 wsi oraz 

274 sołectwa

Na 1km2 
powierzchni 

mieszka 
w powiecie 

włocławskim 

59 osób, 
w województwie 

117 osób/km2 
w kraju

 124 osoby/km2

Powiat włocławski zajmuje 1 miejsce 
w województwie pod względem liczby miejscowości 

posiadających prawa miejskie: Brześć Kujawski, Chodecz, 
Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kuj., Lubraniec

W dożynkach w Lubaniu uczestniczyło wielu gości, wśród nich Kazimierz 
Kaca starosta włocławski

Brześć Kuj. Ks. prałat Ireneusz 
Juszczyński ze starostami dożynek

Dożynki w Śmiłowicach gm. Choceń były szczególnie ważne dla starosty - 
mieszkańca tej gminy

Liczni goście uczestniczyli w święcie plonów w Lubominie gm. Boniewo
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Znów zabrzmiał pierwszy 
dzwonek w szkołach powiatu

Pierwszego września w Izbicy 
Kujawskiej, Lubrańcu, Lubrań-
cu- Marysinie, Chodczu i Kowa-
lu w 3 liceach ogólnokształcą-
cych, 2 technikach i 3 szkołach 
branżowych prowadzonych 
przez Powiat Włocławski rozpo-
częło naukę 1162 uczniów.

Miła rodzinna atmosfera, ma-
łoliczne klasy, indywidualne 
podejście do każdego ucznia to 
jedne z licznych zalet małych 
szkół.

Dla uczniów z Technikum w 

Marysinie to również początek 
przygody z projektem „Erazmus 
+” - staże zawodowe dla mło-
dzieży. W tym roku szkolnym 
uczniowie wyjadą na praktyki 
zawodowe do Grecji.

W Izbicy Kujawskiej ucznio-
wie z Liceum Ogólnokształcą-
cego przygotowują się do wy-
miany polsko- niemieckiej, tym 
razem to oni wyjadą do swoich 
przyjaciół w Niemczech.

W Liceum Ogólnokształ-
cącym w Kowalu środowisko 
szkolne przygotowuje się do 70 
lecia szkoły a dorośli ucznio-
wie Zespołu Szkół w Kowalu 
do uroczystości nadania imienia 
szkołom wchodzącym w skład 
zespołu.

Uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkół w Chodczu myślami 
są przy planowanym nowocze-
śnie wyposażonym obiekcie.

Dyrektorzy wszystkich po-
wiatowych szkół deklarują, że 
każdy uczeń znajdzie tu miejsce 
dla siebie nawet jeżeli dopiero 
teraz zdecyduje się na złożenie 
dokumentów.

Z Marysina do Grecji
Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół 

im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Ma-
rysinie będą brali udział w zagranicz-
nych praktykach zawodowych w Gre-
cji. W szkole już od września 2018 roku 
będzie realizowany projekt staży zawo-
dowych w ramach programu Erasmus 
+. Grupa  40 uczniów wiosną przy-
szłego roku wyjedzie na 2-tygodniowy 
pobyt w Republice Greckiej. Wyjazd 
poprzedzą przeprowadzone w kraju 
zajęcia z języka angielskiego, kultury, 
bhp i podstaw psychologii, których za-
daniem będzie jak najlepsze przygoto-
wanie uczestników do odbycia stażu. W 
ramach projektu młodzież będzie mogła 

rozwijać swoje kompetencje językowe 
w zakresie słownictwa branżowego 
oraz komunikacji a także poznać kul-
turę śródziemnomorską. Poprzez udział 
w tych praktykach uczniowie zdobędą 
specjalistyczną wiedzę oraz doświad-
czenie praktyczne, które przyczynią się 
do podniesienia ich kompetencji zawo-
dowych. Po zakończeniu stażu wszy-
scy uczestnicy otrzymają certyfikaty 
potwierdzający nabyte kompetencje, 
wydany w dwóch językach: polskim 
i angielskim. Praktyki zagraniczne to 
atrakcyjna forma kształcenia, którą ZS 
w Marysinie oferuje swoim obecnym i 
przyszłym uczniom.  

Chodecz ma nową powiatówkę, 
szeroką, bezpieczną 
i bardzo komfortową 

Jedna z największych te-
gorocznych powiatowych in-
westycji drogowych została 
zakończona. Nowa droga bie-
gnąca od Chodcza aż do granic 
województwa kujawsko-po-
morskiego już służy wszystkim 
kierowcom. 

- Poprawione bezpieczeń-
stwo, estetyka tej miejscowo-
ści, zadowolenie mieszkańców 
i turystów- dziś na przykładzie 
tej dziesięciokilometrowej dro-
gi widzimy efekty współpra-
cy samorządu województwa, 
gminy i powiatu - podkreśla 
Kazimierz Kaca, starosta wło-
cławski. - Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
sprawnej realizacji tej inwe-
stycji, zwłaszcza mieszkań-
com, którzy cierpliwie znosili 
niedogodności remontu. 

Powiat na przebudowę tej 
drogi pozyskał dotację z bu-
dżetu państwa. - W ramach 
dotowania przez rząd inwe-
stycji lokalnych wydatkowane 
są duże pieniądze - podkreśla 
Zygmunt Borkowski, dyrektor 
wydziału Infrastruktury i Rol-
nictwa w Kujawsko-Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy. - Przykład po-
wiatu włocławskiego pokazuje, 
że te środki są doskonale wyko-
rzystane i będą służyć na długie 
lata lokalnej społeczności. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Jadwiga Fijałkowska 
zwróciła uwagę, że władze 
powiatu przez całą kadencję 
dbały o równomierny podział 
środków finansowych na in-
westycje w poszczególnych 
gminach. - Dzięki temu dziś 

bardzo cieszymy się z tej in-
westycji. - podkreśla Jadwiga 
Fijałkowska - Ważne jest, aby 
przedstawiciel danej gminy 
był w Radzie Powiatu, bo tam 
powstają pomysły, inwestycje i 
dzielone są pieniądze. 

- To jeden z piękniejszych 
odcinków drogi powiatowej 
przebiegającej przez centrum 
miasteczka - dodaje Wiesław 
Feliniak, przewodniczący ko-
misji infrastruktury technicznej 
Rady Miejskiej w Chodczu. 

Modernizacja tej drogi obję-
ła remont i przebudowę skrzy-
żowań, poszerzenie jezdni do 
szerokości sześciu metrów, 
wykonanie poboczy i chodni-
ków, utworzenie przejść dla 
pieszych i rowerzystów i bu-
dowę parkingu przy Placu Ko-

ściuszki. - To bez wątpienia 
najważniejsza inwestycja po-
wiatowa w gminie Chodecz w 
tej kadencji - zwraca uwagę Ja-
rosław Grabczyński, burmistrz 
Chodcza. - Przebudowa tego 
dziesięciokilometrowego od-
cinka kosztowała prawie dzie-
sięć milionów, a wkład własny 
gminy Chodecz to ponad dwa 
miliony złotych. Cieszymy się, 
że ta droga została przebudo-
wana i z tego, że inwestycja 
przeprowadzona została bar-
dzo sprawnie. 

Również Tadeusz Wiśniew-
ski, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg podkreślił dobrą 
współpracę inwestora z wyko-
nawcą, co z pewnością wpłynę-
ło na szybkie tempo realizacji 
inwestycji. 
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Samorządowe

Marek Wojtkowski - urodził się w Lubrańcu i ma 
50 lat. Ukończył studia na Wydziale Humanistycz-
nym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. 
W 2002 uzyskał stopień doktora nauk historycz-
nych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał 
mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej, a 
od 2014 roku zarządza Włocławkiem.

Jacek Kuźniewicz - Urodzony w 1968 roku. Tytuł 
magistra ekonomi zdobył na studiach w Poznaniu na 
Akademii Ekonomicznej. Przez 8 lat pełnił funkcję 
zastępcy prezydenta miasta ds. rozwoju i informacji. 
Od 2014 roku pełni mandat radnego wojewódzkiego. 
Od 2014 roku do września 2018 roku był prezesem 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Jarosław Chmielewski - Ur. 23 sierpnia 1975 r. we Włocław-
ku.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent podyplomowego 
studium Prawa Europejskiego, oraz podyplomowych Studiów 
Menedżerskich. Szef włocławskich struktur Prawa i Sprawie-
dliwości. Radny rady miasta. W 2018 roku przestał pełnić 
funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go i został członkiem rady nadzorczej w Anwil S.A. 

Krzysztof Kukucki - Najmłodszy z kandydatów na prezy-
denta włocławka. 38-latek, który urodził się we Włocław-
ku. Radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Studiował 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie ko-
munikacji społecznej na Europejskiej Wyższej Szkole 
Prawa i Administracji w Warszawie. Przez krótki czas był 
przewodniczącym Rady Miasta we Włocławku. 

Emanuel Kalejaiye -  Przyjechał do Polski w 1981 
roku. Ma 59 lat i z zawodu jest ginekologiem. O 
fotel prezydenta będzie walczył jako osoba nieza-
leżna, ma pewne doświadczenie polityczne, bo w 
2010 i 2014 roku bez powodzenia ubiegał się o 
mandat radnego. 

Dariusz Wesołowski -Ur. 11 lipca 1958 r. we Włocławku. 
Ukończył studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi.   Zdobył mandat z listy Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej. Przedsiębiorca. Radny niezależny, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta we Włocławku. W Ra-
dzie Miasta we Włocławku zasiada już czwartą kadencję. 
Należał do Platformy Obywatelskiej. Był też członkiem 
SLD. Obecnie nie należy do żadnej partii politycznej.

Maciej Maciak - Urodził się we Włocławku 19 
czerwca 1970 roku. Studiował na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (brak informacji o 
ukończeniu studiów).  Twórca lokalnej włocław-
skiej stacji telewizyjnej CW24.

Eugeniusz Wypijewski, rocznik 1948, żonaty, 
dwoje dzieci, mgr inż mechanik absolwent Poli-
techniki Gdańskiej, marynarz, nauczyciel, głów-
ny mechanik w Kombinacie Budowlanym, prezes 
spółdzielni transportowej,  dyrektor techniczny w 
uzdrowisku „Wieniec”, przez wiele lat pracował 
w Afryce Północnej jako inżynier i specjalista 
od  studni i pomp głębinowych, prowadzi własną 
działalność gospodarczą.

Dariusz Grudziecki - Jest absolwentem polonisty-
ki na Uniwersytecie Warszawskim, skończył prawo 
na UMK. Z Włocławkiem jest związany od ponad 
30 lat. Ma żonę - rodowitą włocławiankę oraz dwie 
córki.  Jest autorem książek o charakterze publi-
cystyczno-naukowym. Redaktor na kilku portalach 
internetowych. Kreator ponad 100 artykułów pu-
blicystycznych. 

To oni zawalczą o fotel prezydenta!

Kandydaci na prezydenta Włocławka prezento-
wani są w kolejności alfabetycznej
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HURTOWNIA PŁYT MEBLOWYCH
• Blaty Kuchenne
• Akcesoria Meblowe
• Cięcie płyt pod wymiar
• Systemy drzwi przesuwnych
• Usługi stolarskie

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

- Mój mąż mówi, że łatwiej mnie 
ubrać niż wyżywić. Ja naprawdę 
bardzo lubię jeść, z tym, że jestem 
typem takim sportowym i jestem 
dość zdyscyplinowana, więc przede 
wszystkim dbam o regularność. 
Rano jest to zazwyczaj jajko sa-
dzone, a czasami płatki. Zmieniam 
trochę te śniadania, ale mam takie 
swoje ulubione chrupkie fińskie 
pieczywo, które mi bardzo smaku-
je. Do niego jajko sadzone, pomi-
dor. Rzadko jem nabiał, ale czasem 
jest to też jakiś twaróg. Jeśli chodzi 
o obiad to jestem bardzo sałatowa. 
Uwielbiam sałaty. Tylko mieszam 
sałaty ciepłe z zimnymi. Czyli coś 
z grilla mieszam z zieloną sałatą, 
jarmużem albo jakąś sałatą lodo-
wą lub rukolą. Bardzo rzadko jem 
mięso. Jem je jedynie wtedy, kiedy 
gdzieś wyjeżdżam i wiem, że jest 
jakiś wspaniały stek albo pyszny 
tatar. Nie jestem żadną zatwardzia-
łą weganką, natomiast na codzień 
mięsa nie jadam wcale. Częściej 
jadam za to ryby i to najczęściej 
pieczone. Czyli zazwyczaj sałata, 
trochę ryby, albo ciepłe z zimnymi 
warzywami. Kolacja rzeczywiście 
jest lekka - jak nie jabłko, to teraz 
chociażby kilogramami jem tru-
skawki, niestety z serkiem wanilio-
wym. Ale staram się rzeczywiście 
na kolację nie jeść już dużo. Z tym, 
że ja jestem dość „dużoporcyjna,” 
czyli nie jem malutko. Tak jak to 
mówią, że powinno się jeść tyle ile 
się zmieści w garści. Bo ja lubię 
się najeść. Dlatego też nigdy nie 
stosowałam żadnych restrykcyj-
nych diet, ponieważ nie wytrzy-
mywałam z żadnymi  nawet jeśli 
miały być one tylko zdrowotne, 
a nie odchudzające. Ale mimo to, 
że tyle jem, to są to rzeczy lekkie 
i lekkostrawne. Dzięki temu od 18 
roku życia ważę tyle samo, a nawet 
momentami ważę mniej niż waży-
łam kiedyś.

- Proszę mi powiedzieć, bo różne 

mity krążą na temat aktywności fi-
zycznej. Wiele pań uważa, że jeśli 
się skończyło te 50 lat, to już lepiej 
nie, bo stawy, bo coś tam innego. 
Jak to wygląda w pani przypadku? 

Czy ta aktywność była zawsze w 
pani życiu, czy też dopiero od ja-
kiegoś momentu się zaczęła?

- Kiedyś, lata temu, jako młoda 
dziewczyna, trenowałam gimna-
stykę artystyczną i ta aktywność 
od tego się zaczęła. Treningi i sport 
są mi bardzo potrzebne. Zgadzam 
się z tą opinią, bo ja też spotykam 
się z takimi opiniami  u trenerów i 
lekarzy, że w pewnym wieku zbyt 
intensywny sport pozbawia nas 
kobiety hormonów. Ja akurat mam 
nadczynność tarczycy, więc muszę 
na to szczególnie uważać. Kiedyś, 
a nawet jeszcze kilka lat temu ćwi-
czyłam bardzo intensywnie. 

Teraz zwracam większą uwagę 
na to , że jednak ten trening siłowy 
musi być nieco lżejszy. Chociaż ja 
jestem znowu takim typem, że się 
muszę zmęczyć żeby móc odpocząć 
i w związku z tym trochę te trenin-
gi są dla mnie za słabe psychicznie. 

Natomiast zawsze zwracam na to 
uwagę, żeby to była regularna gim-
nastyka z dużą ilością rozciągania, 
ale również ćwiczenia kształtujące 
mięśnie, bo jednak w pewnym wie-

ku i skóra robi się inna i żeby to 
wszystko się utrzymało, to trzeba 
o to dbać. Ale mądry trener, który 
wie ile jego klientka ma lat wie jak 
do tego podejść i tutaj trzeba ufać 
przede wszystkim jego rozsądko-
wi, ale i samej też nie przesadzać w 
intensywności treningu.

- Spotykamy się we Włocławku 
przy okazji prezentacji pani ko-
lekcji, która na klientkach butiku 
zrobiła kolosalne wrażenie, czego 
dowód mieliśmy przy kasie, bo 
prawie każda pani wychodziła z 
zakupami. Proszę powiedzieć kie-
dy powstał w Pani życiu pomysł 
żeby zająć się projektowaniem 
odzieży?

- Jeśli chodzi o odzież, to tak 
naprawdę w momencie, kiedy do-
stałam taką propozycję. A samym 
projektowaniem zajmowałam się 
jeszcze wiele wiele lat temu, kiedy 

projektowałam swoje pierwsze me-
ble, bo w ogóle od tego zaczęłam 
swoje pierwsze rysunki. Strasznie 
mi się to podobało. Potem miałam 
tylko przyjaciół projektantów i jak-
by ta moda była bliska mi z uwagi 
na te przyjaźnie. W pewnym mo-
mencie otrzymałam propozycję od 
marki Badura, która zaproponowa-
ła mi zaprojektowanie butów i póź-
niej przyszła do mnie propozycja ze 
strony marki L`AF która zaprosiła 
mnie do tego projektu. Przyznam 
się szczerze, że wahałam się czy 
jestem na to gotowa, ale postano-
wiłam jednak podjąć rękawicę, bo 
dzisiaj jestem już na takim etapie 
w życiu, że szukam szczególnie 
projektów kreatywnych. Po prostu 
bardzo lubię się uczyć, lubię rzeczy 
nowe. Oczywiście nie biorę się za 
rzeczy, na których się kompletnie 
nie znam i o których kompletnie 
nie mam pojęcia Nie biorę się więc 
na przykład za tworzenie marki, 
jej struktury, współpracy ze szwal-
niami i tak dalej. Cieszyłam się, 
że spotkałam firmę, która tą część 
strategii wzięła na siebie i zabrała 
to z mojej głowy. Natomiast ja za-
jęłam się przede wszystkim kreacją 
i to mi bardzo odpowiada i bar-
dzo się cieszę, że te rzeczy, które 
stworzyłam samodzielnie znajdują 
zainteresowanie wśród klientek, 
które lubią klasykę. Bo też trzeba 
pamiętać, że to jest taka linia, któ-
ra jest bardzo bliska mnie, ale też 
klientka musi to po prostu lubić i 
czuć. Bo ta kolekcja to klasyka, ale 
klasyka, która jest bardziej nowo-
czesna i młoda.

- Oczywiście podglądałam dzi-
siaj Panią i myślę, że nie tylko 
ja. I widzę, że poza zegarkiem nie 
ma Pani na sobie żadnej biżuterii 
Jak to jest możliwe u osoby, która 
przez tyle lat była twarzą chociaż-
by firmy APART?

- W trakcie tego kontraktu rze-

czywiście nosiłam różną biżuterię. 
Ale nie jestem typem sroki i wyda-
je mi się, że gdzieś tam duża ilość 
biżuterii po prostu do mnie nie pa-
suje. Natomiast lubię rzeczy pro-
ste. Ten zegarek, to prezent, który 
dostałam od męża 10 lat temu i któ-
ry kocham i dlatego najczęściej go 
noszę przy okazji takich ważnych 
momentów jak ten dzisiejszy. Lubię 
takie proste rzeczy. Jeśli zakładam 
biżuterię to jest ona też zazwyczaj 
prosta, nowoczesna. Nie znaczy to 
też, że nie noszę wcale, bo bardzo 
lubię biżuterię, ale delikatną. Jed-
nak na co dzień praktycznie chodzę 
bez biżuterii. 

- Zapowiedziała pani już dziś 
swoją jesienną kolekcję. Proszę 
nam powiedzieć co będziemy mo-
gli w niej zobaczyć i dlaczego war-
to wybrać się do tego butiku, żeby 
zobaczyć te rzeczy, które przygoto-
wuje już pani na kolejny sezon.

- Kolejną kolekcję jesień - zima 
2018 pokazałam naszym klientom 
już w lutym tego roku i otrzyma-
łam takie informacje, że ona jest 
lepsza od tej. Ja sama czuję, że ona 
jest lepsza, fajniejsza. Wiadomo, że 
zima jest bogatsza w formy i mate-
riały. Zima jest takim sezonem, w 
którym można się bardziej wyka-
zać i ja tą kolekcję jeszcze mocniej 
czuję. Jest tam cały czas ta moja 
ulubiona klasyka, ale pojawiają się 
bardzo ciekawe rzeczy w postaci 
parek, kurtek, pięknego płaszcza. 
Będzie też dużo sukienek koktaj-
lowych na różne okazje – na wyj-
ścia codzienne, ale i na sylwestra. 
Myślę, że to wszystko jest wciąż w 
moim klimacie, ale z większą ilo-
ścią form.

- Nie pozostaje mi w takim razie 
nic innego jak pogratulować pani 
tak udanej kolekcji i życzyć dal-
szych sukcesów.

Klasyka przede wszystkimAneta Kręglicka: 

Z Iwoną Jakubowską - właścicielką butiku
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NOWE I REGENEROWANE
CZĘŚCI ZAMIENNE • HURT DETAL • NAPRAWA

Funkcjonariusze mieli go dopro-
wadzić do zakładu karnego, gdyż 
mężczyzna miał do odsiadki kilka 
miesięcy za posiadanie narkotyków. 
Jak twierdzi żona zmarłego po po-
łudniu 31 lipca rozpoczęło się nie-
szczęście. - Mąż się bał, zobaczyłam 
policjanta, który stał z kijem pod 
mieszkaniem, ja weszłam pierwsza 
do domu, policjant za mną. Rzucił 
się na Marcina wykręcił mu rękę i 
założył kajdanki – mówi Katarzyna 
Reznerowicz. Co działo się później 

jest niewyjaśnione i zagadkowe. 
Kobieta wie tylko, że zgon nastąpił 
1 sierpnia. Ma wiele pytań gdzie 
do niego doszło, w jakich okolicz-
nościach i o której godzinie. Gdzie 
umarł, jak do tego doszło? Nic nie 
wiem. Był zabierany z domu w do-
brym stanie, następnego dnia już 
nie żył. Co ciekawe na dokumen-
tacji medycznej ze szpitala nie ma 
podpisów jej męża, kobieta wie, że 
zmarły trafił na OIOM był na nim 
reanimowany i następnie miał trafić 

do zakładu karnego. Pani Katarzy-
na przysłała nam zdjęcia z prosek-
torium, na których ciało mężczyzny 
może wskazywać jej zdaniem na 
oznaki pobicia ze skutkiem śmier-
telnym. Uważam, że został skato-
wany przez policjantów – mówi 
pani Katarzyna. Kobiecie zwró-
cono też tylko część odzieży pana 
Marcina, nie tą w której został za-
brany, a ubrania z torby, którą miał 
zabrać do więzienia. Sprawa jest 
tajemnicza i bulwersująca. Zawia-

domienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa złożono już do Proku-
ratury Rejonowej, która wyjaśnia 
sytuację. Zdaniem kobiety do zgo-
nu nie doszło na terenie więzienia. 
Na sekcji zwłok stwierdzono, że 
była niewydolność oddechowa na 
skutek zewnętrznych obrażeń ciała 
– mówi pani Katarzyna. Prokura-
tura z racji powagi tematu prowa-
dzi również szczegółowe badania 
i ma do przesłuchania liczną grupę 
świadków. Trwa oczekiwanie na 

wyniki badań z Zakładu Medycy-
ny Sądowej, gdzie badaniom będą 
poddane próbki krwi oraz wycinki 
pobrane od zmarłego. Biegły do-
piero po otrzymaniu wyników spo-
rządzi opinię, a to może potrwać 
jeszcze około dwóch tygodni. Do 
wyjaśnienia sprawy śmierci Marci-
na Reznerowicza, może przyczynić 
się też analiza zapisów monitoringu 
m.in. ze szpitala czy policyjnego 
aresztu. 

Mateusz Piernikowski

 W ostatnim dniu lipca w bloku przy ul. Toruńskiej 168a rozpoczęła 
się zagadkowa historia. Niespełna 40-letni Marcin Reznerowicz został 
tego dnia wyprowadzony z mieszkania przez policjantów.

Nie wierzę w atak padaczki, 
mojego męża skatowano! 

We włocławskim szpitalu 
trwa remont. Zakres prac jest 
ogromny- od budowy nowe-
go gmachu po kompleksową 
modernizację istniejących już 
obiektów. Powstaną nowe od-
działy, m.in. długooczekiwa-
ny przez mieszkańców zakład 
opiekuńczo-leczniczy, który 
zostanie zlokalizowany w daw-
nym hotelu pracowniczym.  
Prace postępują zgodnie z pla-
nem, choć jak dodaje dyrektor 

nie brakuje problemów związa-
nych głównie z wiekiem a tym 
samym stanem technicznym bu-
dynków. W końcówce września 
rozstrzygnięty ma być przetarg 
na remont i adaptację budynku 
po byłym hotelu pracowniczym, 
gdzie mieścił się będzie zakład 
opiekuńczo-leczniczy. Na re-
alizację tej długooczekiwanej 
inwestycji szpital otrzymał do-
tację. ZOL ma zostać otwarty w 
końcówce przyszłego roku.

Równolegle trwają inwestycje 
w sprzęt. Jak podkreśla dyrek-
tor szpitala Marek Bruzdowicz 
do lecznicy już trafiły specja-
listyczne łóżka, w tym elek-
tryczne i rehabilitacyjne. Mi-
lion złotych kosztowały nowe 
instrumantalia chirurgiczne dla 
bloku operacyjnego. Do szpi-
tala niebawem trafi również 
nowy tomograf. 

- Ten rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych na za-
kupy sprzętu medycznego- zapewnia Marek Bruzdowicz, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Miliony dla włocławskiego szpitala
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- Dzień Dobry, Vlado. Cieszę się, że 
przyjąłeś moje zaproszenie do rozmo-
wy. Pierwsze moje pytanie – jak czu-
jesz się w Polsce? Czy jesteś tutaj po 
raz pierwszy?

Nie jestem tu po raz pierwszy, miałem 
okazję tu gościć zarówno z klubami jak 
i z reprezentacją Czarnogóry. W Polsce 
czuje się świetnie, zostałem dobrze 
przyjęty przez zespół i sztab szkole-

niowy. Włocławek jest także w po-
rządku, także - reasumując - czuję 
się tu dobrze.

- Dlaczego wybrałeś koszyków-
kę? Kto Cię zaprowadził na 
pierwszy trening?

Miłość do koszykówki za-
szczepił we mnie młodszy 
o rok brat, a na trening za-
prowadził mnie mój wu-
jek, kiedy miałem 6-7 lat.

- Porozmawiajmy nieco o 
ligach, w których wystę-
powałeś. Grałeś w lidze 
adriatyckiej, belgijskiej 

czy niemieckiej. Jak moż-
na porównać te ligi? Jakie są 

organizacyjne i sportowe różnice 
między nimi?

 Zależy co masz na myśli - jeśli chodzi o 
poziom organizacyjny, to liga niemiecka 
jest zdecydowanie najlepsza. Sportowo 
także są nieźli - osiemnaście klubów, 
wielka liga, dobrze zorganizowane klu-
by. W związku z tym występy w niej oce-

niam jako bardzo fajne doświadczenie. 
Do ligi adriatyckiej w której wy-
stępowałem przez kilka ładnych lat 
- mam również wielki sentyment. 
Belgia? Trochę odstaje poziomem od 
dwóch poprzednich, ale są dwa-trzy klu-
by, które znacząco podnoszą jej poziom. 
Wśród nich mój były klub - Oostende, 
słynne w całej koszykarskiej Europie 
serią siedmiu mistrzostw z rzędu, w tym 
jedno, które przypadło na mój okres gry 
w tym klubie. Fajne doświadczenie.

- W zeszłą sobotę podczas Biesiady 
Kasztelańskiej miałeś okazję przeko-
nać się o tym, ile Anwil znaczy dla wło-
cławian. Mówi się, że Anwil Włocławek 
ma najlepszych i najwierniejszych ki-
biców w Polsce. Słyszałeś coś o tym?

- Słyszałem i muszę się zgodzić.  Wła-
śnie podczas prezentacji zdałem sobie 
sprawę, że to fajni ludzie, świetni ki-
bice, którzy przyszli w dużej liczbie na 
prezentację, by się z nami przywitać. 
Myślę, że gra przy tak dobrej publicz-
ności będzie dla mnie przeżyciem. 

- Jak tam język polski. Zacząłeś się już 
uczyć naszego języka?

- Nic szczególnego, zaledwie parę pod-
stawowych rzeczy - dziękuje, proszę, 
do widzenia. Mam jednak nadzieję, że z 
czasem poznam ten język lepiej.

Rozmawiał Maciej Obuchowicz, cały 
wywiad do obejrzenia w Studio Telewi-
zji Kujawy lub na kujawy.info

Rozmowa z:
Vladimirem Mihailoviciem,

nowym zawodnikiem Anwilu Włocławek

Kibice najlepsi na świecie
W ciągu trzech dekad istnienia Anwilu Włocławek, przez klub przewinęło się wielu cudzoziemców. Najwięcej było Amerykanów, nie brakowało 
graczy z krajów byłej Jugosławii, grali Litwini, Czesi czy Łotysze. Ale od tego roku na tej liście mamy pierwszego Czarnogórca – Vladimira Miha-
ilovicia. Urodzony w 1990 roku zawodnik może poszczycić się grą tak silnych ligach jak adriatycka, belgijska czy niemiecka. Jest także etatowym 
reprezentantem swojej ojczyzny. 
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