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Trwają intensywne prace w jednym 
z najpiękniejszych parków w Polsce. 
Ogród na Pompce został odnowiony i 
zrewaloryzowany, Słodowo będzie go-
towe w przyszłym roku. Park to przede 
wszystkim zieleń. Na Pompce wyeks-
ponowane zostały piękne, stare drzewa. 
Zrekultywowano i zadbano o trawniki. 
Pojawiły się, zróżnicowane piętrowo, 
nowe gatunki i odmiany szaty roślinnej. 
Za każdym razem nasadzenia dostosowa-
no do warunków gruntowych, wodnych, 
nasłonecznienia i dodatkowo w taki spo-
sób, by absorbowały zanieczyszczenia 
komunikacyjne.

To nie wszystko. Przebudowane zo-
stały ścieżki piesze, rowerowe i skwer. 
Ogród na Pompce wzbogacił się o małą 

architekturę. Często można spotkać 
włocławian w drewnianej altanie, albo 
przyglądających się charakterystyczne-
mu globusowi. Całości dopełniają tablice 
dydaktyczne z aplikacją mobilną.

Ciężki sprzęt wciąż można spotkać na 
Słodowie. Ta część Parku Sienkiewicza 
powinna być gotowa wiosną przyszłego 
roku. Warta 14 milionów złotych inwe-
stycja rozpoczęła się od strony ul. Wyso-
kiej. Pierwszym, istotnym zadaniem jest 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej, którą 
w przyszłości przejedziemy przez cały 
park. Będą też ciągi piesze, ławeczki, 
place zabaw, miejsca rodzinnej rekreacji, 
korty tenisowe i nowa szata roślinna. 
Zbocza znajdujące się nieopodal Między-
osiedlowego Basenu Miejskiego zostaną 
umocnione przed osuwaniem się mas 
ziemi. W planach jest wykorzystanie ich 
jako siedziska dla codziennej rekreacji 
oraz podczas organizacji okolicznościo-
wych imprez kulturalnych. Remontem zo-
stanie objęty częściowo zadaszony punkt 
widokowy. W parku powstanie także 
nowy pomost. Ponadto miejski ogród zo-
stanie oświetlony, pojawią się w nim po-
idełka dla spragnionych spacerowiczów i 
elementy małej architektury. W ramach 
inwestycji powstaną także drogi dojazdo-
we z placem manewrowym oraz rondo.

18 włocławskich placówek oświa-
towych zmieniło się nie do poznania. 
W ciągu trzech lat niszczejące elewacje 
szkół i przedszkoli w końcu przestały 
straszyć. Było to możliwe dzięki trzem 
etapom termomodernizacji, czyli pro-
gramowi realizowanemu z unijnym 
dofinansowaniem. Dokumentem, który 
wyznaczył listę obiektów wymagających 
termomodernizacji w pierwszej kolejno-
ści, był audyt energetyczny. W ślad za 
tym samorząd Włocławka składał wnio-
ski dotyczące kolejnych budynków. 

Na przestrzeni ostatnich lat swój wy-
gląd zmieniły m.in. przedszkola przy 
Żurawiej, Cienistej, Bukowej, Uroczej, 
Nowomiejskiej, 14 Pułku Piechoty i 
Targowej, a także Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie, Centrum Kształcenia 
Praktycznego, hala Ośrodka Sportu i 
Rekreacji oraz kryta pływalnia „Delfin”. 
Trwają prace termomodernizacyjne przy 
Zespole Szkół Budowlanych. – Chcemy, 
by docelowo  wszystkie włocławskie pla-
cówki edukacyjne wyglądały jak na XXI 
wiek przystało – podsumowuje Marek 
Wojtkowski, prezydent Włocławka. Trzy 
etapy programu termomodernizacji to po-
nad 24 miliony złotych zainwestowane w 
18 placówek. Unijne dofinansowanie to 
prawie 17 milionów złotych.

Takiego żłobka jeszcze we Włocław-
ku nie było. Na osiedlu Południe ruszyła 
budowa oczekiwanego przez rodziców 
żłobka integracyjnego. To element racjo-
nalnej polityki prorodzinnej. Przy Długiej 
i Gniazdowskiego dzieci będą miały god-
ne warunki do zabawy i integracji. Przy-
pomnijmy: przetarg na to zadanie został 
ogłoszony w tym roku. W czerwcu została 
podpisana umowa z wykonawcą, którym 
jest firma z Włocławka. Koszt budowy 
żłobka to prawie 6 milionów złotych, przy 
czym ponad 2 miliony złotych to unijne 
dofinansowanie. Obiekt będzie dwukon-
dygnacyjny, w jego otoczeniu pojawi się 
zieleń, plac zabaw i 15 miejsc postojo-
wych. Żłobek integracyjny będzie gotowy 
w pierwszej połowie 2019 roku.

Piękny kompleks sportowy powstał 
na osiedlu Południe. Za blisko 3 miliony 
złotych zagospodarowany został teren 
przy Szkole Podstawowej nr 23. – Sukce-
sywnie będziemy tworzyli takie miejsca 
sportu i rekreacji na wszystkich włocław-
skich osiedlach – zapewnia Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka. Imponu-
jący obiekt przy Wyspiańskiego to kilka 
boisk sportowych, szkolne miasteczko 
ruchu drogowego, siłownia zewnętrzna, 
elementy małej architektury, a poza tym 
oświetlenie i monitoring.

Drogowskazem są oczekiwania 
włocławian

Zapraszamy 
do współpracy 

tel. 608 359 798

Już nadajemy!
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Okręg nr 1 
– Śródmieście:

 
1. Wanda Muszalik
2. Jerzy Kopaczewski
3. Małgorzata Przybysz 
4. Adam Skowroński
5. Dawid Kowalski
6. Elżbieta Czerwińska
7. Elżbieta Szczęsna

Okręg nr 2 
– Kazimierza Wielkiego:

1. Joanna Hofman-Kupisz
2. Damian Chełminiak
3. Krzysztof Grządziel
4. Paweł Łapciak
5. Rafał Nowakowski
6. Magdalena Chwiałkowska
7. Monika Budzeniusz

Okręg nr 5 
– Zazamcze:

1. Krzysztof Kukucki
2. Jarosław Hupało
3. Elżbieta Rutkowska
4. Czesław Zarzeczny
5. Katarzyna Balcer
6. Elżbieta Poznańska
7. Jakub Woźnikowski

Okręg nr 4 
– Duże Południe:

1. Stanisław Wawrzonkoski
2. Jakub Girczyc
3. Andrzej Korniluk
4. Mariola Jarzembowska
5. Jolanta Małkiewicz
6. Hanna Konefał
7. Artur Ochociński

Okręg nr 3 
– Małe Południe:

1. Piotr Kowal
2. Henryk Mielczarczyk
3. Ryszard Chodynicki
4. Dorota Górecka
5. Marlena Korpalska
6. Aleksandra Wołk
7. Marcin Lewandowski

Drużyna Krzysztofa Kukuckiego
Razem zbudujemy Lepszy Włocławek

KKW SLD Lewica Razem
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- Jakiś czas temu deklaro-
wał Pan, że nie jest zaintere-
sowany startem w wyborach 
prezydenckich, skąd taka 
nagła zmiana?

Zdaję sobie sprawę, że 
może to budzić pewne emo-
cje, ale to dobrze, bo życie 
oparte jest na emocjach, a 
kandyduje dlatego, iż obec-
na władza zawiodła na całej 
linii. Zostaliśmy oszukani i 
nabrani na piękne uśmiechy 
i obietnice, które z czasem 
jak się okazało były bez po-
krycia. Poniekąd do decyzji o 
stracie w wyborach namówił 
mnie obecny prezydent swo-
im działaniem, a raczej efek-
tami swojej prezydentury. 

4 lata temu go poparłem w 
nadziei na zmiany, na dy-
namiczny kurs w rozwoju 
miasta, myślałem jak 20 ty-
sięcy mieszkańców naszego 
miasta, że przesiądziemy się 

do „pendolino” a tymczasem 
okazało się, że ta prezydentu-
ra to drezyna! Inni nam ucie-
kają a my stoimy w miejscu.

To dlaczego Pan chce zostać 
prezydentem Włocławka?

To pytanie najczęściej mi 
jest zadawane i słusznie. Ja w 
odróżnieniu do moich kontr-
kandydatów mam realny pro-
gram rozwoju miasta, oparty 
na stabilnych, konkretnych 
podstawach, zbudowany z 
projektów, które muszą być 
zrealizowane aby miasto zy-
skało nowy blask i wróciło 
na tory rozwoju. Dlatego po-
wstał ruch Postaw na Wło-
cławek, który wystawił listy 
we wszystkich okręgach wy-

borczych i ponad partyjnymi 
podziałami chce realizować 
program dla miasta. Osią na-
szego programu jest zreali-
zowanie pięciu kluczowych 
inwestycji dla rozwoju Wło-
cławka, tak aby nadać mu 
nowe oblicze. 

Co mieszkańcy zyskają dzię-
ki Pańskiej prezydenturze?

Przede wszystkim zmienimy 
Włocławek, z upadającego 
miasta, opisywanego przez 
media centralne, w rozwija-
jący się ośrodek. Nie opo-
wiem teraz o wszystkim bo, 
byłaby to długa opowieść ale 
powiem o najważniejszych 
sprawach. W ramach naszego 
pakietu „5 na 5” utworzymy 

ponadlokalne centrum komu-
nikacyjne, którego osią bę-
dzie nowy dworzec PKP ale 
uzupełniony o rozwiązania 
komunikacyjne dla autobu-
sów miejskich oraz przewo-
zów między miastami i gmi-
nami.

 Otworzymy tereny PKP na 
drugą część miasta, tak aby 
ożywiać „Kokoszkę” poprzez 
budownictwo i usługi pu-
bliczne. Kolejną rzeczą, któ-
rą chcemy przeprowadzić to 
zmiana wizerunku ulic Tum-
skiej, Łegskiej i przyległych 
wraz z dokończeniem bulwa-
rów. Chcemy tam wprowa-
dzić funkcje mieszkalne oraz 
rekreacyjne wraz z usługami 
publicznymi. To tylko dwie z 
pięciu naszych propozycji.

Wszyscy kandydaci zapo-
wiadają inwestycje…

Ja i moja drużyna nie two-
rzymy haseł, wyborczych 

haseł i dyrdymałów. Ja, my 
myślimy, tworzymy i dzia-
łamy realnie, by mieszkańcy 
mieli i doświadczali codzien-
nie pozytywne i mające sens 
projekty. Moje pomysły są 
realnym i rzeczywistymi pro-
jektami. To jest to, co będzie-
cie mieć, mieć naprawdę.

 Ja przez lata swojej pracy 
pokazałem, że można zmie-
niać miasto, powstały inwe-
stycje, które zmieniły obli-
cze naszego miasta, a byłem 
tylko wiceprezydentem od 
inwestycji i rozwoju. Teraz 
jak zostałbym prezydentem 
miasta pokażemy prawdziwe 
w pełni nasze możliwości.

Pendolino nie drezyna
Rozmowa z:

Jackiem Kuźniewiczem,
kandydatem na prezydenta Włocławka



        Puls Regionu        www.kujawy.infoRozmowa04 28 września 2018

Niektórzy politycy postulują likwi-
dację urzędów pracy. Jak Pani, jako 
długoletni dyrektor tejże instytucji, 
odpowiedziałaby tym, którzy wysu-
wają takie pomysły? 

Zasadność utrzymania urzędów 
pracy wynika wprost z Konstytucji, 
konkretnie art. 65 Konstytucji RP. 
Obowiązek utrzymywania publicz-
nych służb zatrudnienia wypływa 
także z konwencji międzynarodo-
wych oraz innych dokumentów, któ-
rych Polska jest sygnatariuszem, np. 
Konwencji nr 88 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy czy Europejskiej 

Karty Społecznej. Każde państwo 
Unii Europejskiej musi zapewnić 
utrzymanie publicznej, bezpłatnej 
służby zatrudnienia. 

Ponadto należy podkreślić, iż  każ-
dego roku urzędy pracy pomagają 
tysiącom osób bezrobotnych, które 
często bez tego wsparcia nie mia-
łyby szans powrotu na rynek pracy. 
Wspólnym mianownikiem wszyst-
kich podejmowanych przez urząd 
działań jest dążenie do trwałego za-
trudnienia przez osoby bezrobotne, 
zaś w przypadku braku możliwości 
jego uzyskania – ułatwienie bezro-
botnym podjęcia zatrudnienia krót-

kookresowego czy zmiany kwalifi-
kacji.  

Wydaje się zatem, iż likwidacja 
urzędów pracy nie jest możliwa. 
Czy wobec tego planowane są jakieś 
zmiany w sposobie działania pup?

Zmiany w funkcjonowaniu urzędów 
wynikają z dynamiki zjawisk na ryn-
ku pracy. Dziś mamy zupełnie inne 
problemy niż jeszcze kilka lat temu. 
Stąd Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej opracowało pro-
pozycję nowej ustawy regulującej 
funkcjonowanie służb zatrudnienia i 
formy pomocy dla naszych klientów. 
Obecnie obowiązującą ustawę z 20 
kwietnia 2004r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy ma 
od stycznia 2019r. zastąpić ustawa o 
runku pracy.

Na jakim etapie są prace nad nową 
ustawą?

Projekt ustaw o rynku pracy w 
sierpniu br. został poddany konsul-
tacjom społecznym. My, jako PUP 
we Włocławku, wznieśliśmy szereg 
uwag do projektu. Także inne śro-
dowiska np. pracodawcy, agencje 
pracy czy związki zawodowe miały 
możliwość zaproponowania innych 
rozwiązań. Niektóre ze zgłaszanych 
sugestii zostały uwzględnione, inne 
zupełnie pominięte. Obecnie projekt 
ustawy został zaakceptowany przez 
Komitet Stały Rady Ministrów. Przed 
nami zatem prace parlamentarne.

Jakie są najważniejsze zmiany w 
porównaniu z obowiązującymi re-
gulacjami?

Zmian szykuje się bardzo dużo. 
Nie sposób o wszystkim powiedzieć. 
Kluczowe wydaje się zniesienie tzw. 
profilowania, które często ograni-
czało osobie dostęp do danej formy 
pomocy. Po zarejestrowaniu osoby, 

nie będzie już zatem ustalany tzw. 
profil pomocy, który determinował z 
czego bezrobotny może skorzystać.  
Tę zmianę oceniamy bardzo pozy-
tywnie. Ponadto zmienią się zasady 
kierowania na niektóre formy pomo-
cy, a kilka z nich w ogóle przecho-
dzi do lamusa. Warto w tym miejscu 
wskazać chociażby na staże, czyli 
instrument cieszący się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Do ustawy 
wprowadzony zastaje zapis zobowią-
zujący pracodawców do zatrudnie-
nia skierowanego przez urząd pracy 
stażysty na okres co najmniej równy 
długości stażu. Do tego maksymalny 
okres stażu dla wszystkich bezrobot-
nych to 6 miesięcy. Czyli, jeśli praco-
dawca będzie chciał przyjąć stażystę 
na pół roku, to będzie zobowiązany 
do zatrudnienia go przez kolejne 6 
miesięcy w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Kolejne zmiany dotyczą prac 
interwencyjnych. Od nowego roku 
wzrośnie kwota, jaką urząd będzie 
mógł refundować – będzie to nie wię-
cej niż kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę i składki na ubezpie-
czenia społeczne od refundowanego 
zatrudnienia. Wydłużony zaś do 6 
miesięcy zostaje okres utrzymania w 
zatrudnieniu  osoby po zakończeniu 
refundacji trwającej także 6 miesięcy. 
Istotne, iż ograniczono krąg bezro-
botnych, którzy mogą być skierowa-
ni do prac interwencyjnych. Obecnie 
może to być każdy zarejestrowany w 
urzędzie zaś od nowego roku będą to 
3 grupy bezrobotnych: długotrwale 
bezrobotni, osoby powyżej 50 roku 
życia oraz osoby zamieszkujące na 
obszarze powiatów, w których stopa 
bezrobocia przekracza 200% prze-
ciętnej stopy bezrobocia w kraju. 

Zmiany dotyczą także przyznawa-
nia różnego rodzaju bonów - szkole-
niowych, stażowych, na zasiedlenie. 
Poszerzono tu krąg odbiorców tzn. 
ubiegać się o bon będzie mogła osoba 
w każdym wieku, a nie tylko – tak jak 
obecnie – osoba do 30 roku życia.

Czy planuje się wprowadzenie zu-
pełnie nowych form pomocy?

Nowością jest bon ofertowy, który 
ma stanowić gwarancję dla praco-
dawcy refundacji z Funduszu Pracy 
kosztów związanych ze znalezie-
niem osoby spełniającej wymagania 
określone w ofercie pracy, za pośred-
nictwem agencji zatrudnienia wybra-
nej przez tego pracodawcę. Będzie to 
możliwe w przypadku niemożności 
realizacji oferty przez urząd pra-
cy. Nowym rozwiązaniem ma być 
również możliwość sfinansowania 
kosztów szkoleń tzw. biednym pra-
cującym – tj. takim, które nie mogą 
mieć statusu bezrobotnego, a mają 
wynagrodzenie nieprzekraczające 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Szkolenia będziemy 
mogli finansować również osobom 
zwalnianym w ramach tzw. zwolnień 
monitorowanych, rolnikom zwol-
nionym z pracy czy osobom skiero-
wanym przez organ rentowy w celu 
poddania się przekwalifikowaniu za-
wodowemu. Mówiąc o szkoleniach 
warto podkreślić, iż utrzymano, z 
pewnymi modyfikacjami, funkcjo-
nowanie Krajowego Funduszu Szko-
leniowego, ze środków którego wielu 
pracodawców chce korzystać. KFS 
oferuje bowiem wsparcie pracodaw-
ców inwestujących w szkolenia wła-
snych pracowników.

Czy w przypadku zasiłku dla bezro-
botnych będą jakieś zmiany?

Wprowadzona ma być wyższa 
kwota zasiłku dla osób bezrobotnych 
– 130% zasiłku podstawowego – dla 
bezrobotnych posiadających co naj-
mniej 30-letni okres uprawniający do 
tego zasiłku, np. okres zatrudnienia 
czy wykonywania innej pracy zarob-
kowej. Zachowane zostaną pozostałe 
aktualnie obowiązujące warunki jego 
nabywania i pobierania. 

Rozmowa z:
Bożeną Stępniewską,

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Likwidacja to zły pomysł

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
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Moim zdaniem
Co cztery lata słyszymy podobne hasła, obietnice lepszego życia przeplatają się z zapewnieniami, że 

teraz to już może być tylko lepiej, szybciej, bardziej bogato. Wystarczy, że skreślimy właśnie to nazwi-
sko, że nasz krzyżyk stanie właśnie w tym miejscu a długopis zignoruje pozostałe. Kreślimy i pewnie 
nawet nie dlatego, że udaje IM się nas nabrać. Tak naiwni nie jesteśmy. Czasem stawiamy znaczek, 

bo podobają nam się czyjeś działania, kierunek rozwoju, bo dobrze kogoś oceniamy. A czasem, bo 
znamy nazwisko, bo ktoś już kandyduje kolejny raz, bo.... się przyzwyczailiśmy.

 Najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli dokonać wyboru korzystając z praw demokracji. Czy 
to będzie dla nas dobry wybór?  Często sądzimy, że ten stawiany przez nas znaczek niewiele 

zmieni. A przecież to nieprawda. Przecież dzięki naszym głosom może być inaczej. Nowocze-
śniej, sprawniej z większym rozmachem i większą troską o innych- tych najbardziej potrze-

bujących, tych, którym nie wyszło i tych którzy mimo starań żyją poniżej oczekiwań. Są 
w naszym kraju miasta, wsie i powiaty, w których widać oko gospodarza, miejsca, gdzie 

żyje się lepiej, ładniej, ciekawiej i bardziej dostatnio. Od czego to zależy? Przecież 
nie od położenia na mapie. Sadzę, że tam, gdzie rządy sprawują ludzie pełni energii, 
tacy, którym w życiu coś już się udało, którzy osiągnęli sukces jest lepiej. Dlaczego?  
Ludzie, którzy chcą się rozwijać, zmieniać na lepsze swoje otoczenie wciąż stawiają 
sobie nowe cele, nowe wyzwania. Firmy, które prowadzą nie stoją w miejscu nawet, 
gdy ich sytuacja finansowa jest dobra, wciąż inwestują, poszerzają zakres usług. Bo 

spokój i stagnacja nie leży w  ich naturze. A czym, jest spokój i stagnacja w samorzą-
dzie? Niczym innym jak brakiem inwestorów, dziurawymi drogami, sypiącymi się tyn-

kami z budynków szkół, przedszkoli, ośrodków kultury. Spokój to cisza, marazm, stagna-
cja, brak perspektyw i brak nadziei na przyszłość. Spokój nie zawsze jest dobry. Działanie, 
nieustanny rozwój to nowe drogi, piękne szkoły, duże firmy. Po prostu lepsze życie....

Joanna Lewandowska

Twój wybór ma znaczenie!

    WYBORCO
Najwyższy czas wyeliminować partie z Rady i Zarządu miasta!
Miasto to nie interesy partyjne a zmaganie się mieszkańców z trudami codzienności. 
Wiem w jaki sposób można obniżyć we Włocławku ceny ciepła, śmieci, paliwa 
i dokonam tego jako prezydent. Planuję - bo wiem jak to zrobić - otworzyć przejazd kolejowy 
w ul. Kaliskiej i przebudować dworzec kolejowy.
Rozpocznę działania w kierunku realizacji trzeciej przeprawy mostowej przez Wisłę.
Przywrócę szkolnictwo zawodowe w mieście.
Tworzenie miejsc pracy, przy braku inwestorów jest również zadaniem dla przyszłego prezydenta! 
Ja w odróżnieniu od moich konkurentów sam tworzę miejsca pracy od ponad 30 lat.
Włocławek potrzebuje ścisłego, inżynierskiego umysłu a nie historyka, politologa czy kokieta z reklamowym 
uśmiechem; jakby ten uśmiech miał zastąpić wiedzę, doświadczenie i odwagę.
         Eugeniusz Roman Wypijewski  

publikacja płatna
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Marek Wiliński

Kandydat na Burmistrza 
Lubienia Kujawskiego

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubień Kujawski
W dniu 21 października br. przy urnach wyborczych zdecydujemy, komu po-
wierzyć zarządzanie naszą gminą. Gorąco zachęcam do udziału w wyborach 
samorządowych, które są bardzo ważne. Decydują, bowiem, kto będzie go-
spodarzem gminy i przedstawicielem mieszkańców w radzie. Dziękując za 
udzielone poparcie w ostatnich wyborach samorządowych, mam nadzieję, że 
nie zawiodłem Państwa oczekiwań a efekty czteroletniej pracy są widoczne. 
Wszystkie osiągnięcia są owocem zgodnej współpracy z Radą Miejska, za którą  
w tym miejscu radnym mijającej kadencji dziękuję Wiele z zaplanowanych przeze 
mnie celów udało się zrealizować. Mam jednak świadomość, że pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia. Patrząc na widoczne efekty pracy z tej kadencji mogą być Państwo 
pewni, że głos na moją osobę będzie dobrą decyzją. 

W nadchodzących wyborach kandyduje z list Porozumienia Samorządowego Miasta 
i Gminy Lubień Kujawski. Wspólnie ze mną z list porozumienia kandydują 

także radni reprezentujący bezpośrednio Państwa miejscowości. Są to w 
większości kandydaci z doświadczeniem, skuteczni samorządowcy 

rozumiejący istotę funkcjonowania rady tj. woli współpracy  
i porozumienia. Gorąco zachęcam do oddania głosu właśnie 
na tych kandydatów. 

Nasz program wyborczy jest odpowiedzią na Państwa ocze-
kiwania. Stawiamy na inwestycje poprawiające warunki 
życia mieszkańców. Drogi będą nadal naszym priorytetem.  
W mijającej kadencji przebudowanych zostało rekordo-
wo dużo bo ponad 60 km. dróg gminnych. Wykorzystu-
jąc skuteczność w pozyskiwaniu dotacji gwarantuję Pań-
stwu kilometry nowych dróg. 

W naszym programie wyborczym nie zapominamy 
o innych równie ważnych sprawach. Szkoły, remizy, 
świetlice wiejskie, dom seniora, żłobek, nowe targowi-
sko oraz nowa hala widowisko – sportowa w Lubieniu 
Kujawski są dla nas równie ważne. Będziemy konty-
nuować zadania już rozpoczęte i podejmować nowe 
inicjatywy jak gazyfikacja miasta. Nasze cele są real-
ne i przy Państwa wsparciu zostaną zrealizowane.
Dziękując za dotychczasowe wsparcie, liczę 
na Państwa obecność przy urnach oraz proszę  
o głos poparcia.  

Marek Wiliński
Kandydat na Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Materiał KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI

publikacja płatna
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Jarosław Chmielewski
Kandydat na Prezydenta Miasta Włocławek

Szanowni Państwo, Drodzy Włocławianie

Trudna sytuacja społeczno - gospodarcza naszego miasta, jaka utrzymuje się od wielu lat, 
jest nam wszystkim znana. Złożyło się na to wiele czynników, zarówno tych obiektywnych jak 
i będących efektem błędów i zaniechań popełnionych przez poprzednie władze samorządowe. 
Nie jest moim celem rozliczanie przeszłości w tym zakresie. Chciałbym natomiast swój wysiłek 
skierować na budowanie nowych wartości składających się na pomyślną przyszłość Włocławka 
i Nas jego mieszkańców. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby wykorzystać szansę dla naszego 
miasta i niezależnie czy ktoś lubi Prawo i Sprawiedliwość, czy nie, należy postawić na osobę, 
która będzie miała dobry kontakt z rządem i sejmikiem wojewódzkim. Taką osobą jestem ja. 
Z tą myślą budowałem swój program, który konsekwentnie realizowany powinien w ciągu 

najbliższych kilku lat przynieść liczne i pozytywne zmiany w jakości życia wszystkich Włocła-
wian. Program ten oraz moje działania umożliwią również wpisanie naszego miasta w aktywny 
nurt gospodarki kraju, z wszelkimi korzyściami jakie z tego faktu będą wynikać. Włocławek 
przestanie być wreszcie traktowany jako obszar peryferyjny i zapomniany a jego mieszkańcy 
będą dumni z tego, że właśnie tutaj mieszkają.
Szanowni Państwo jeśli pozytywne zmiany w naszym mieście leżą Wam na sercu oraz akcep-

tujecie mój program głosujcie na mnie w dniu 21 października 2018 r. Ze swojej strony obiecuję 
twórczą aktywność w pracy na rzecz rozwoju Włocławka, skuteczne wykorzy-

stanie wszystkich możliwości w zakresie pozyskania różnorod-
nych środków finansowych oraz szczerą i otwartą współpracę 

z wszystkimi, którzy pragną  tutaj godnie mieszkać i żyć 

Z wyrazami szacunku
Jarosław Chmielewski

Kandydat na Prezydenta Miasta Włocławek

Jarosław Chmielewski
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Od chwili wybudowania i oddania 
do użytku autostrady A1, tereny w 
pobliżu Włocławka  stały się niezwy-
kle atrakcyjne do lokowania nowych 
inwestycji. Jednocześnie  na  terenie 
powiatu włocławskiego zidentyfiko-
wać można  potencjały gospodarcze 
w zakresie turystyki, rolnictwa i prze-
twórstwa spożywczego, budownictwa 
i produkcji materiałów budowlanych, 
branży chemicznej i metalowej, co 
sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i 
tworzeniu nowych miejsc pracy.  Dla-
tego  dostosowanie oferty szkolnictwa 
do tych szans oraz podniesienie pozio-

mu kształcenia zawodowego staje się 
jednym z najpoważniejszych wyzwań 
rozwojowych, przed którym stanęły 
władze samorządowe zarówno po-
wiatu jak i województwa. Rozmowy z 
potencjalnymi inwestorami, którzy są 
zainteresowani inwestowaniem  na na-
szych terenach, wskazują, że właściwe 
przygotowanie przyszłego pracownika   
do pracy w nowoczesnym przedsię-
biorstwie jest czynnikiem, który zasad-
niczo wpływa na decyzję o lokalizacji 
inwestycji.  Nie ulega wątpliwości, że  
niewystarczającą i źle przygotowana 
baza do nauczania zawodu, ma wpływ 
zarówno na wyniki egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodo-
we, należyte przygotowanie absolwen-
ta do przyszłej pracy oraz atrakcyjność 
tego typu edukacji. Stąd inicjatywa 
powstania Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Chodczu 
jest tak ważna i potrzebna.

  Centrum ma powstać na 
bazie organizacyjnej Zespołu Szkół 
w Chodczu. Realizacja inwestycji 
pozwoli na utworzenie infrastruktury 
kształcenia zawodowego spełniającej 
wymogi i potrzeby lokalnego rynku 
pracy, w tym rozwijających się stref 
inwestycyjnych, prowadzenie nauki 
zawodu na najwyższym poziomie 

przy użyciu technik i technologii wy-
korzystywanych przez pracodawców. 
W konsekwencji tego możliwe będzie  
kształcenie wysokiej klasy specjali-

stów, poszukiwanych na rynku pracy i 
cieszących się uznaniem pracodawcy. 
Powstanie nowy budynek Centrum, w 
skład którego będą wchodziły warsz-
taty i pracownie kształcenia zawodo-

wego z placem manewrowym, a także 
infrastruktura dodatkowa. Zaplanowa-
no nowoczesne pracownie zawodowe 
wraz z ich wyposażeniem. Powstaną 

pracownie: podstaw konstrukcji ma-
szyn, silników pojazdów samocho-
dowych, gospodarki materiałowej, 
symulatorów jazdy, obrabiarek kon-
wencjonalnych, technologii, do wyko-

nywania połączeń elementów, obróbki 
cieplnej i obróbki plastycznej, mecha-
niki pojazdów i maszyn, obróbki ręcz-
nej materiałów, demontażu, montażu, 
obsługi i naprawy  podzespołów ma-
szyn, procesów magazynowo-spedy-
cyjnych, procesów transportowych, 
zarządzania procesami BHP, oceny ry-
zyka zawodowego, rysunku technicz-
nego, komunikacji w obcym języku 
zawodowym, prowadzenia sprzedaży, 
planowania produkcji gastronomicz-
nej, obsługi konsumenta oraz techno-
logii gastronomicznej. Łączna wartość 
kosztorysowa inwestycji to ponad 14 
mln zł, a wartość dofinansowania ze 
środków unijnych to ok. 10,5 mln zł. 
Na posiedzeniu w dniu 26 września 
b.r. Zarząd Województwa rozstrzygnął 
wyniki postępowania konkursowego i 
projekt Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Chodczu zyskał 
dofinansowanie ze środków Kujawsko-
Pomorskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 –2020.   
Zakończenie inwestycji planowane 
jest na grudzień 2020r. Inwestycje w 
edukację zwracają się najszybciej. 
Trzymajmy kciuki za powodzenie tego 
przedsięwzięcia.  

Sławomir Kopyść
Członek Zarządu Województwa

Ponad 10,5 mln zł dofinansowania na budowę
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu
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Na pamiątkę bohaterskich walk 
polskich żołnierzy z 61 pułku 
piechoty wojska polskiego  z 
armią niemiecką we wrześniu 
1939 roku, które stoczono w 
niewielkiej wsi leżącej na pogra-
niczu gmin Boniewo i Choceń  
zorganizowano uroczystości, w 
których wzięły udział władze 
województwa, powiatu i oby-
dwu gmin. 

Uroczyste obchody rocznicy 
bitwy pod Szczytnem rozpo-
częła msza polowa z udziałem 
pocztów sztandarowych, którą 
w Szczytnie celebrowali księża 
parafii Choceń ks.dr Mieczysław 
Łaszczyk i Boniewo ks. prałat 

Mirosław Michalak. Odczytany 
został Apel Pamięci przy pomni-
ku. Podczas uroczystości odbył 
się również Koncert Orkiestry 
Wojskowej z Torunia. Delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów przy 
mogile zbiorowej na boniew-
skim cmentarzu.

Program uroczystości przewi-
dywał również II edycję Biegu 
Pamięci dla uczczenia pamię-
ci żołnierzy „Armii Pomorze” 
walczących w kampanii wrze-
śniowej 1939 r. na Kujawach, a 
wśród nich żołnierzy 61 Pułku 
Piechoty i Batalionu Obrony 
Narodowej Nakło – 86 Bata-
lionu Specjalnego z 15DP, któ-

rzy w dniach 11 – 12 września 
1939 r. walczyli pod Szczytnem. 
Bieg obejmował dystans 10 km. 
Wzięło w nim  udział 44  zawod-
ników nie tylko z terenu gmin: 
Boniewo i Choceń ale również z 
Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi, 
Zgierza, Włocławka i okolicz-
nych miejscowości.

Uroczystość została organizo-
wana z inicjatywy władz gmin 
Choceń i Boniewo, a także Sta-
rostwa Powiatowego we Wło-
cławku, parafii w Choceniu, 
parafii w Boniewie oraz Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień we 
Włocławku.

Mieszkańcy gmin Boniewo i Choceń dumni są ze swojej historii, czego dowiodły 
uroczyste obchody bitwy pod Szczytnem.

Pamiętamy o naszych 
bohaterach

W dniach 15-23.09 we Włoskim 
Jesolo rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Świata w Kickboxingu. 

W imprezie tej brało udział 
dwoje zawodników Akademii 
Mieszanych Sztuk Walki Wilko-
wice tj. Amelia Cymerman i Jan 
Kuczmaja. Janek stoczył ciężki 
bój z Estończykiem podczas, któ-
rego doznał kontuzji łydki i osta-
tecznie zajął dziewiąte miejsce. 

Amelia Cymerman przeszła jak 
burza przez eliminacje pokonując 
rywalki przed czasem. W walce 
ćwierćfinałowej zmierzyła się z 
zawodniczką z Włoch. 

 - Jestem bardzo zadowolony z 
postawy moich podopiecznych, 
po raz kolejny udowodnili że są 
w czołówce światowej - przyznaje 
Daniel Tobjasz.

Nasi zawodnicy podbijają świat 
Gratulujemy!

9:40                 przejazd do ośrodka AGROFARMA   
                        w Gołaszewie

10:00              oficjalne otwarcie Rajdu

10:10              posiłek regeneracyjny 
          (żurek kujawski) 

11:00-14:00  turnieje wiedzy,  konkursy turystyczne,  
                         sportowo-rekreacyjne,  plastyczne i wokalne

13:00-13:45      pieczenie kiełbasek

Rajd RoweRowy 
Do Gołaszewa
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W dniu 22 września br. odbyły 
się oficjalne obchody 70 lecia ist-
nienia LO im. Królowej Jadwigi w 
Kowalu. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. w Kościele Parafial-
nym Św. Urszuli. Podczas uroczy-
stego otwarcia obchodów przedsta-
wiono historię liceum w Kowalu.
Organem prowadzącym szkołę 
jest Powiat Włocławski. Przemó-
wienie okolicznościowe wygłosił 
w imieniu Powiatu wicestarosta 
Marek Jaskulski, bezpośrednio 
odpowiedzialny za sprawy oświa-

towe, a także absolwent liceum w 
Kowalu. Dyrektor Anna Prokopiak 
– Lewandowska w swoim przemó-
wieniu podziękowała przybyłym 
gościom i absolwentom szkoły 
oraz obecnemu i byłemu gronu pe-
dagogicznemu.

Program przewidywał także wy-
stęp Jana Nowickiego - cenionego, 
polskiego aktora teatralnego, fil-
mowego i telewizyjnego. Przed-
stawienie obejmowało recytację 
wierszy ks. J. Twardowskiego przy 
akompaniamencie poetycko-mu-

zycznego spektaklu „Z obłoków 
na ziemię” opracowanego i wyre-
żyserowanego przez Jana Nowic-
kiego na podstawie wierszy ks. 
Jana Twardowskiego, Bolesława 
Leśmiana, Jana Nowickiego i Ka-
rola Wojtyły do muzyki Cezarego 
Chmiela i Marka Stryszowskiego.

Zwieńczeniem uroczystości było 
wykonanie wspólnego, pamiątko-
wego zdjęcia absolwentów przy 
pomniku Kazimierza Wielkiego.

Liceum ma już 70 lat!

W Czerniewicach odbyła się 
uroczystość związana z nada-
niem nazwy obiektu sportowo- 
rekreacyjnego im. ks. Kazimie-
rza Świątnickiego. Ceremonia 
rozpoczęła się uroczystą Mszą 
św. w Kościele pw. św. Antonie-
go w Czerniewicach. Następnie 

odbyło się oficjalne poświęce-
nie i odsłonięcie pomnika oraz 
złożenie kwiatów przez przyby-
łe delegacje. Program przewidy-
wał również część artystyczną i 
sportową, w tym występ dzieci 
z Przedszkola Niepublicznego 
w Czerniewicach, występ Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej w 
Śmiłowicach oraz rozgrywki 
sportowe.

Boisko w Czerniewicach już ze swoim nowym patronem
Obiekt sportowo-rekreacyjny w Czerniewicach ma już swojego patrona. Został nim ks. Kazimierz Świątnicki

GMinA KOwAl

GMinA chOceń
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AKUMULATORY - ALTERNATORY - ROZRUSZNIKI

NA AKUMULATORY UDZIELAMY 
30 MIESIĘCY GWARANCJI !

Włocławek, ul. Wiejska 141
tel. 54 444 77 39, kom. 784 388 378

NOWE I REGENEROWANE
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Wśród wymienianych przez Pana 
propozycji do programu znaczące 
jest przełamywanie barier w tym 
również realizacja potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Po ostatnich wy-
darzeniach kraju okazało się, że jest 
to jedne z najtrudniejszych tematów, 
gdyż nawet rząd nie potrafi rozwią-
zać całościowo problemów ON. Ja-
kie są Pana propozycje na lokalne 
rozwiązanie tego problemu?
Spełnienie oczekiwań osób niepeł-
nosprawnych jest problemem ogól-
nopolskim i to przede wszystkim w 
kwestii władz centralnych leży jego 
rozwiązanie. Jednak ze względu na 
zwiększone wydatki z budżetu pań-
stwa na inne programy społeczne i 
socjalne, obecna partia rządząca nie 
jest wstanie ich spełnić. Samorząd 
jako jednostka odpowiedzialna, za 
zapewnienie mieszkańcom godnych 
warunków do życia i rozwoju nie po-
winien odwracać się od osób, które 
wymagają pomocy. Mówię tutaj o ta-
kich prostych formach wsparcia jak 
np. stacje ładowania elektrycznych 
wózków inwalidzkich w budynkach 
użyteczności publicznej należących 
do samorządu, umożliwienie wjazdu 
wózkom do komunikacji miejskiej, 
chodzi o zobowiązanie kierowców 
do przyjmowania pasażerów, któ-
rzy tylko tak mogą się poruszać (po 
mimo takiej możliwości dochodzą 
do mnie sygnały, że kierowcy nie 
zawsze chcę udzielić pomocy), czy 
też dostosowanie wszystkich obiek-
tów użyteczności publicznej do ich 
potrzeb. Jednym z rozwiązań, które 
może odciążyć finansowo osoby nie-
pełnosprawne jest dofinansowanie 
do zakupu nowego sprzętu rehabili-
tacyjnego, naprawy uszkodzonego. 
We Włocławku takie wparcie jest 
udzielane, jednak sposób przyzna-
nia środków sprawia, że nie wszyscy 
mogą z niego skorzystać. Powinni-
śmy iść przykładem innych miast 

w których osoba niepełnosprawna 
składa wniosek, otrzymuje środki, a 
następnie się z nich rozlicza. Zamiast 
tego mamy sytuację, w której naj-
pierw trzeba wyłożyć własne środki, 
a następnie w przeciągu określonego 
czasu otrzymuje się zwrot. Samorząd 
powinien również zadbać o rozwój 
lokalnych ośrodków rehabilitacyj-
nych, tak aby mieszkańcy naszego 
miasta nie musieli jeździć do Ciecho-
cinka, Torunia, czy Bydgoszczy aby 
otrzymać wsparcie jakiego wymaga 
ich choroba, oraz jakiego oczekują.

Bardzo mocny nacisk kładzie Pan 
również na rozwój lokalnych spo-
łeczności, w jaki sposób chce Pan 
wpłynąć na zacieśnienie więzi spo-
łecznych w „małych ojczyznach” 
jakimi są osiedla.
Rzeczywiście osiedla możemy na-
zwać małymi ojczyznami. Bardzo 
często  jest tak, że jeżeli ktoś się 
wychował na danym osiedlu swo-
ją dalszą przyszłość również wiąże 
właśnie z nim. We Włocławku są 
osiedla, których mieszkańcy dbają o 
rozwój właściwych relacji społecz-
nych. Zacieśnienie więzi wpływa 
na sposób postrzegania osiedla jako 
osiedla społecznego, w którym nie 
wpływamy tylko na swoje miesz-
kania, ale również na wszystko do-
okoła. Dzięki temu mamy realny 
wpływ na to jak kształtuję się nasze 
otoczenie. W mojej opinii dobrym 
rozwiązaniem może być również 
stworzenie osiedlowych dziennych 
miejsc pobytu dla osób starszych, w 
którym osoby w podeszłym wieku 
mogłyby spędzać swój czas korzy-
stając z usług animatora, oraz świe-
tlic dla dzieci i młodzieży, w których 
rozwijane by były pasje i zaintereso-
wania w bezpiecznych, przyjaznych 
warunkach. Doskonałym pomysłem 
jest zorganizowanie zajęć między-
pokoleniowych w trakcie których 

zarówno osoby starsze jak i młode 
mogłyby korzystać ze swojej wiedzy 
i doświadczeń. Dając mieszkańcom 
odpowiednie narzędzia, oraz możli-
wości możemy wpłynąć na poprawę 
relacji, zacieśnienie więzi, wzrost 
społecznej odpowiedzialności i za-
angażowania w życie całego miasta.

Pana program nie skupia się tylko 
na problemach społecznych, dużą 
jego część poświęca na to co wielo-
krotnie Pan powtarzał jest prioryte-
tem czyli rozwój przedsiębiorczości. 
Czy ma Pan pomysły na to jak zmo-
tywować firmy do tego aby chciały u 
nas stawiać swoje zakłady?
 Włocławek jest miastem posiada-
jącym idealne warunki do tego, aby 
w przyszłości przy odpowiednim za-
rządzaniu stać się jednym z najwięk-
szych ośrodków gospodarczych w 
regionie. Niestety na chwilę obecną 
ze względu na różne uwarunkowania 
w tym znikome zaangażowanie w 
pozyskiwanie inwestorów jesteśmy 
traktowani jako sypialnia dla terenów 
inwestycyjnych zlokalizowanych w 
Pikutkowie. Jako samorząd powin-
niśmy zadbać o stworzenie właści-
wych warunków do powstawania 
przedsiębiorstw chociażby przez 
prawidłowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych, stworzenie Centrum 
Wsparcia Inwestora, które aktywnie 
będzie pozyskiwać i obsługiwać po-
tencjalnych inwestorów. Dla przed-
siębiorstw istotne jest zapewnienie 
odpowiedniej, spełniającej oczeki-
wania pod względem umiejętności 
i wykształcenia kadry. Miasto musi 
zadbać o przygotowanie odpowied-
nich pracowni w szkołach, aby móc 
zaspokoić oczekiwania firm. Mamy 
bardzo dużo do nadrobienia, ale jeże-
li jako miasto wykażemy inicjatywę 
i wyjdziemy wreszcie do inwestorów 
nasza sytuacja może się znacząco 
poprawić.

Rozmowa z:
Jakubem Girczycem

kandydatem do Rady Miasta z okręgu Duże Południe i Michelin

Jakub Girczyc: Nie boję się trudnych tematów

Jakub Girczyc 31 lat, absolwent 
zarządzania na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
w 2017  ukończył prestiżowy 
program Master of Business Ad-
ministration opracowany przez 
Franklin University skierowany 
do kadry zarządzającej. Prowadzi 
działalność gospodarczą, zajmuje 
się doradztwem z zakresu marke-
tingu i zarządzania, realizuję rów-
nież szkolenia wspierające rozwój 
przedsiębiorczości. Uczestniczył 
w powstawaniu pond 250 firm, 
które funkcjonują na terenie Wło-
cławka, oraz w jego okolicy. 
Swoją działalność polityczną roz-
począł tworząc i kierując włocław-
skimi strukturami Nowoczesnej. 
Jednak ze względu na podjęcie 

ogólnopolskiej koalicji z PO, która 
została później również wdrożona 
we Włocławku podjął decyzję o 
rezygnacji z funkcji przewodniczą-
cego, oraz członkostwa w partii. 
Jest liderem projektu dotyczącego 
wdrożenia programu IN VITRO  
we Włocławku. Programu, który 
został podpisany przez ponad 600 
mieszkańców Włocławka, a który 
ze względu na rozgrywki politycz-
ne nie został do tej pory wdrożony. 
Nie będąc Radnym Rady Miasta w 
imieniu mieszkańców Włocławka 
złożył 11 zapytań i interpelacji, 
dotyczących chociażby budowy 
placu zabaw dostosowanego do 
potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych, terenów inwestycyjnych, 
oraz innych.

WŁOCŁAWEK, UL. CHOPINA 46
WEJŚCIE OD UL. ŚW ANTONIEGO

TEL. 534 095 201
NIEDZ.-CZW.: 12-22, PT.-SB.: 12-23

DOWÓZ GRATIS DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 40 ZŁ

10% RABATU NA PIZZE - TYLKO W LOKALU

PROMOCJE

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK W GODZ. 12-15

PONIEDZIAŁEK I WTOREK

www.biesiadowo.pl

W każdy wtorek 

mała pizza za 6 zł!
W ofercie również 

pierogi z pieca i domowe

Organizujemy imprezy okolicznościowe!
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Biszkopty z galaretką 
w czekoladzie 135g. Delicpol

Konserwa Gatunkowa 
mielona 300g. Animex

3,45 zł

Kiełbasa Dębowa 
Nikpol

11,25 zł./kg
Szynka konserwowa 
Staropolskie Wędliny

15,60 zł./kg
2,15 zł



1. Szybko i sprawnie przebudujemy i wyremontujemy 
    drogi wojewódzkie, m.in.:
265 (od Kowala w kierunku Gostynina), 
268 (Brześć Kuj. – Brzezie),  
269 (Szczerkowo- Kowal przez Izbicę Kuj., Chodecz, Choceń),  
270 z obwodnicami  Lubrańca i Izbicy Kuj.,
557 (Lipno-Rypin).

2. Przywrócimy zlikwidowane i wprowadzimy więcej połączeń 
autobusowych obsługiwanych przez Kujawsko-Pomorski 
Transport Samochodowy na terenie Województwa, 
*  poszerzymy ofertę przewozową połączeń dalekobieżnych, 
*  wyposażymy KPTS w nowe autobusy,
*  odnowimy dworce autobusowe.

3. Zwiększymy liczbę pociągów: 
*  z Włocławka do Torunia i Bydgoszczy, 
* z Włocławka do Kutna i Łodzi, 
* z Torunia do Lipna. 

4. Odtworzymy  zlikwidowane  połączenia kolejowe,
 m.in. na trasie:
*  Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek, 
 *  Zduńska Wola Karsznice - Inowrocław  przez Piotrków Kuj.

5.  Zbudujemy nowy dworzec we Włocławku oraz odnowimy dworzec 
w Aleksandrowie Kuj. 

6. Zainwestujemy w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
we Włocławku, by osiągnął standardy porównywalne ze szpitalami 
wojewódzkimi w Toruniu i w Bydgoszczy. 

7. Wesprzemy inwestycje na obszarach wiejskich (melioracyjne 
i wodno-kanalizacyjne).

8. Stworzymy Fundusz Wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

9. Wykorzystamy potencjał turystyczny naszego regionu: 
*  zagospodarujemy Zalew Włocławski, 
*  odbudujemy i uruchomimy basen solankowy przy tężniach 
     w Ciechocinku, 
*  zadbamy o rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice.

10. Stworzymy nowy Program Rozwoju Bazy Sportowej 
w Województwie, w tym formy wsparcia  kadry instruktorskiej 
i trenerskiej pracującej z dziećmi i młodzieżą.
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Mam 54 lata.  Jestem  magistrem historii, absolwentem UMK 
w Toruniu. Na tej uczelni ukończyłem  także studia podyplomowe 
z zakresu prawa europejskiego.  
Pełnię funkcję przewodniczącego „Solidarności” oświatowej 
Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Od 2006 r. jestem radnym 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od 2014 r. 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Dotrzymuję słowa!

WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ

Zadań  szczególnej uwagi i do bieżącej realizacji jest dużo więcej. Wyma-
gają one wrażliwości  na losy ludzkie, stanowczości i systematycznej pracy. 
Starałem się w ostatnich latach udowodnić, że te cechy nie są mi obce, 
dlatego zwracam się o poparcie w wyborach. 

Z wyrazami szacunku
W. Jaranowski

Materiał wyborczy Komitetu Wy-
borczego Prawo i Sprawiedliwość

Moim kandydatem 
na Prezydenta Miasta 

Włocławek 
jest Jarosław Chmielewski
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Mamy dobrą ofertę

87-800 Włocławek, ul. Cicha 4
tel. 54 232 24 34 kom. 668129114
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