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Czy kandydat na prezydenta Wło-
cławka, Krzysztof Kukucki ma szansę 
na zwycięstwo?
Konkurenci Krzysztofa Kukuckiego 
zarzucają mu zbyt młody wiek, by 
ubiegać się o fotel prezydenta Wło-
cławka. Jak Pan ocenia takie głosy?

Krzysztof Kukucki ma 38 lat i uwa-
żam, że jest to właściwy wiek do 
tego, by zmierzyć się ze startem w 
wyborach prezydenckich. 
Znam go nie od dziś. Krzysztof ma 
duże doświadczenie zawodowe, do-
bre wykształcenie, to człowiek pełen 
energii i chęci poznawania nowych 
rzeczy. Wierzę, że to wszystko, po-
łączone z doświadczeniem w samo-
rządzie, spowoduje, że mieszkańcy 
oddadzą na niego głos i zostanie pre-
zydentem Włocławka.

Wrażenie robi jego program wy-
borczy. Na tle innych kandydatów 
jest bardzo merytoryczny i zawiera 
rozwiązania, które służyć mają jego 
realizacji...

Koncepcja Krzysztofa Kukuckiego 
pod hasłem „Lepszy Włocławek” 
wyprzedza innych kandydatów i to 
aż o dwie długości. Te propozycje są 
bardzo realne, są bardzo dopracowa-
ne i zawierają, to o czym Pan wspo-
mniał, podstawę realizacji. Realizacja 
poszczególnych filarów dążyć ma do 
tego, by mieszkańcy Włocławka żyli 
w lepszych warunkach. To także duża 
zachęta do tego, by nie wyjeżdżać z 
miasta i znaleźć tu idealne miejsce do 
życia.

Czy Kukucki będzie samodzielny w 
swoich decyzjach?

Krzysztof Kukucki to najlepszy kan-
dydat na prezydenta. To samodzielny, 
trzeźwo myślący samorządowiec.
Obserwowaliśmy go przez ostatnie 12 
lat. 8 lat temu został radnym. Szybko 
zaczął zbierać doświadczenie i dał się 
poznać jako osoba rozsądna, z racjo-
nalnymi pomysłami na miasto.
Wiem, że Krzysztofowi próbuje się 
przybić łatkę braku samodzielności. Ja 
odsyłam jednak wszystkich do relacji 

z sesji Rady Miasta. Tam można zoba-
czyć, czy KK jest samodzielny, czy nie. 
Jak wiemy, w ciągu ostatnich czterech 
lat dużo się u niego zmieniło. Obecnie 
pracuje w Guala Closures DGS Poland 
SA i Uzdrowisku Wieniec, gdzie zaj-

muje się zintegrowanymi systemami 
jakości i ochroną środowiska. W obu 
tych miejscach podejmuje samodziel-
ne, odważne decyzje, a nie jest to łatwa 
rola. Nie obawiam się o jego samo-
dzielność. To człowiek o wyjątkowych 
umiejętnościach, wrażliwości i ce-
chach, jakie powinien posiadać dobry 
gospodarz.

Co z drużyną SLD, która ubiega się 
o mandaty radnych? Widać tu, że 
doświadczenie łączy się ze świeżością 
i innowacyjnym spojrzeniem na mia-
sto.

Mamy 35 kandydatów, zarówno pań, 
jak i panów. Są wśród nas dwaj byli 
prezydenci Włocławka, czyli Ryszard 
Chodynicki i Stanisław Wawrzonko-
ski. To postacie, które w swojej dzia-

łalności pozytywnie zasłużyli się dla 
Włocławka i jego rozwoju. Na listach 
mamy także byłych i obecnych rad-
nych oraz osoby nowe, związane z 
szeroko rozumianym biznesem, kultu-
rą, oświatą i innymi działaniami, które 
są potrzebne we Włocławku.

Dajecie również szansę osobom mło-
dym...

Tak trzeba robić. Wiadomo, że wszy-
scy nie wygrają, ale część osób zetknie 
się z samorządem. Utworzymy także 
zaplecze na teraz i na później z ludzi, 

którzy są skupieni w SLD i wokół na-
szego ugrupowania.
Mam nadzieję, że włocławianie dobrze 
ocenią naszych kandydatów i wybiorą 
właściwie.

Czy koncepcja programowa „Lepsze-
go Włocławka” jest realna?

Uważam, że tak. Dokument ten zo-
stał uszyty na miarę możliwości mia-

sta. Warto przecież pamiętać, że nie 
wszystko zależy od samorządu.
Można tu mówić o wielu kwestiach, 
ale jako pierwszy na myśl przychodzi 
problem braku mieszkań.
Dobrze wiemy, że gdyby nie opór pew-
nej części radnych, budowa bloku przy 
ul. Tumskiej dawno by ruszyła. Przy-
pomnę, że program ten obliczony jest 
na kilkaset mieszkań, wskazuje źródła 
finansowania i możliwości realizacji.
Mówiąc o edukacji myślę od razu o 
odbudowie szkolnictwa zawodowego. 
Są pieniądze na powstanie warsztatów 
szkolnych, do wyciągniecia z Unii jest 

blisko 1,2 mld euro. Wystarczy po te 
pieniądze sięgnąć.
Ważna jest dla mnie także kwestia sie-
ci komunikacyjnej Włocławka. Jakiś 
czas temu przedstawiliśmy koncepcję 
przebudowy układu komunikacyjnego 
w rejonie ronda Falbanka. Powinien 
tam powstać wiadukt, który rozdzie-
liłby ruch tranzytowy od lokalnego. 
Zapewniam, że odczują to zarówno 
mieszkańcy Włocławka, jak i okolicz-

nych gmin, a także osoby zmierzające 
w kierunku węzła autostradowego i 
pobliskiej strefy gospodarczej. To roz-
wiązanie musi być zrealizowane, i my 
wiemy, jak to zrobić.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również.

Więcej o koncepcji „Lepszego 
Włocławka” i propozycjach 

Krzysztofa Kukuckiego
 dla włocławian można znaleźć 

na facebooku.

Rozmowa z:
Krzysztofem Grządzielem,

włocławskim radnym, działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedsiębiorcą

Krzysztof Kukucki wyprzedza innych 
kandydatów i to aż o dwie długości
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Zatańczę, zaśpiewam, zapukam,
               coś dam na zachętę 

Zaproponowano mi start do powiatu z list Wspólnoty Samorządowej. Zastanawiałam się kilka dni, 
biłam się z myślami, czy jestem dostatecznie znana w gminach Lubień Kujawski i Chodecz, czyli 
moim okręgu wyborczym? Czy mieszkańcy przyzwyczajeni do tych samych nazwisk zwrócą uwagę 
na moje? Postanowiłam jednak zaryzykować, bo uznałam, że mogę wiele zrobić dla regionu wy-
korzystując swoje doświadczenie zawodowe, kontakty, umiejętności, energię i charakter, który nie 
pozwala mi stać w jednym miejscu, zmuszając do podejmowania kolejnych wyzwań. Powiedziałam 
TAK i się zaczęło: 
„Musisz chodzić od domu do domu”- usłyszałam. 
„Pamiętaj powinnaś do każdego dotrzeć pierwsza, przed innymi”, 
„Kup coś na jakiś konkurs, daj coś dzieciom to ociepla wizerunek”, 
„Koniecznie wystąp w jakimś słowiańskim stroju”, 
”Pokazuj się na wszystkich imprezach”, 
„Obiecuj drogi, szkoły, zakłady pracy, nieważne co, byle jak najwięcej, ludzie to kupią to tylko wy-

borcy” - słyszałam na każdym kroju. 
Od tych dobrych rad kręciło mi się w głowie. To tylko wyborcy? Ludzie to kupią? Na potrzeby kam-

panii tańcz, śpiewaj, recytuj? Nie wierzę! 
Nie wierzę, że zakłócanie czyjegoś domowego spokoju, obiecywanie gruszek na wierzbie, udawa-

nie kogoś kim się nawet nie chce być, fałsz zakłamanie, mamienie innych, mydlenie ludziom oczu 
to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu w wyborach. Nie! Ludzie nie są głupi i ja nie będę ich tak 
traktować. Wierzę, że dziś wyborcy są świadomi, nie dadzą się zwieść byle obietnicy. Nie kupią w 
ciemno nagłych odwiedzin raz na cztery lata,  fałszywej troski w oczach, współczującej miny kandy-
data, który niby chce pomóc, rozwiązać problemy, który raz na cztery lata troszczy się o czyjś los. Nie 
będę zakłócać Państwu spokoju, nie będę nachodzić was w domu, fotografować się na imprezach, 
na których rzadko bywam. Mogę jedynie obiecać, że jeśli obdarzycie mnie zaufaniem wykorzystam 
swoją wiedzę, energię i umiejętności dla dobra naszego regionu. 
Obserwuję samorząd od lat jako dziennikarz, wiem, jak i co można zrobić, by było lepiej, skutecz-

niej, szybciej, bezpieczniej.  Sądzę, że ktoś, dla kogo wygrana jest celem samym w sobie a polityka 
jedynym sposobem na życie może mniej niż osoba niezależna, która nie idzie do wyborów dla siebie. 
Ja to wiem i wierzę, że wyborca też ma taką wiedzę.      Joanna LewandowskaK
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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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Dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście mnie Państwo  w poprzednich wyborach.  Spełniłam obietnice złożone  
w kampanii wyborczej  dla osiedli Kazimierza Wielkiego i Zawiśle. Dzięki Państwa oczekiwaniom a moim działaniom 
udało się zrealizować:

publikacja płatna
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Edukacja stanowi jeden z 
najważniejszych priorytetów 
dla władz powiatu włocław-
skiego. Wszelkie działania w 
tym zakresie ukierunkowane 
są na wszechstronny rozwój 
oraz wychowanie młodego 
człowieka. System kształcenia 
zawodowego umożliwia mło-
dym osobom płynne przejście 
z okresu nauki do czynnego 
życia zawodowego, do tego 
niezbędna jest jednak właści-
wa infrastruktura. Dlatego też 
władze powiatu złożyły wnio-
sek o dofinansowanie inwe-
stycji polegającej na budowie 
Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego na bazie 
organizacyjnej Zespołu Szkół 
w Chodczu wraz z infrastruk-
turą niezbędną do prowadze-
nia kształcenia zawodowego 
oraz wyposażeniem placówki. 
Projekt ma na celu poprawę 
jakości usług edukacyjnych 
w zakresie szkolnictwa zawo-
dowego na obszarze powiatu 
włocławskiego. 

Powiatowe Centrum Kształ-
cenia Zawodowego będzie 
składało się z kompleksu bu-
dynków oraz zagospodarowa-
nego terenu, zastępując tym 
samym istniejącą infrastruk-
turę Zespołu Szkół w Chod-
czu. W ramach inwestycji 
przyjęto kompleksowe podej-
ście do rozwoju infrastruktu-
ry kształcenia zawodowego w 
powiecie włocławskim.

Przyjęty zakres projektu 
w pełni umożliwi realizację 
założonych celów, a także 
związany jest z racjonalizacją 
robót budowlanych i związa-
nych z nimi kosztami. Przed-
miotowa infrastruktura zo-
stanie wybudowana zgodnie 
z zasadą projektowania uni-
wersalnego, w szczególności 
ze zwiększeniem dostępności 
infrastruktury publicznej dla 
osób niepełnosprawnych. W 
projekcie oprócz wskazanych 
zadań dotyczących budowy 
kompleksu Powiatowego Cen-
trum Kształcenie Zawodowe-

go, przewiduje się również 
wyposażenie sal dydaktycz-
nych, warsztatów, pracowni, a 
także wszystkich pozostałych 

pomieszczeń placówki. 
-Realizując inwestycję od-

powiadamy na potrzeby lokal-
nego rynku pracy oraz obec-
nych i przyszłych zakładów 
produkcyjnych, które będą lub 
są zlokalizowane na obszarze 
powiatu na wyznaczonych te-
renach inwestycyjnych m.in. 

w gminie Brześć Kujawski 
oraz Lubień Kujawski- mówi 
Kazimierz Kaca, starosta wło-
cławski. - Tereny inwestycyj-

ne są idealnym miejscem do 
rozwoju przedsiębiorczości , 
a ich położenie przy jednej z 
najważniejszych tras w kraju 
oraz odpowiednie skomuni-
kowanie jest niewątpliwym 
atutem, który przyciąga firmy 
produkcyjne z kraju oraz z za-
granicy. 

Konieczność realizacji in-
westycji wynika z potrzeby 
dostosowania infrastruktury 
kształcenia zawodowego do 
sytuacji jaką stawia regional-
ny rynek pracy oraz tworzenia 
takich warunków nauki, które 
odzwierciedlają rzeczywiste 
środowisko pracy. Podstawą 
przy tworzeniu założeń pro-
jektu była analiza obecnego 
rynku pracy oraz deficytów 
jakie występują na obszarze 
powiatu. Zważywszy na cha-
rakter przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych, które działają lub 
rozpoczną działalność, a tak-
że biorąc pod uwagę progno-
zy na 2018 rok wskazane w 
Barometrze Zawodów, moż-
na określić na jakie kierunki 
zawodowe będzie największy 
popyt m.in. wykwalifikowa-
ni mechanicy maszyn oraz 
pojazdów samochodowych, 
operatorzy urządzeń mecha-
nicznych, magazynierzy, logi-
stycy, kierowcy. 

Powiat Włocławki pozyskał 10,5 mln z środków RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację budowy Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Chodczu. 

Unijne miliony na kształcenie 
młodzieży z powiatu

Powiat pozyskał 

10,5 mln zł 

dotacji unijnej
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Decyzja radnych Rady Mia-
sta we Włocławku o przekaza-
niu działki przy ulicy Stodól-
nej Starostwu Powiatowemu, 
była zwieńczeniem długich 
starań o kawałek odpowied-
niego terenu pod tę inwesty-
cję. - Chodziło nam o to, by 
nowy gmach nie znajdował 
się zbyt daleko od głównej 
siedziby Starostwa przy ulicy 
Cyganka – mówi Kazimierz 
Kaca, starosta włocławski. - 
Zastanawialiśmy się nawet 
nad kupnem jakiegoś istnieją-
cego już obiektu i przystoso-
wanie go do naszych potrzeb, 
takie rozwiązanie mogłoby 
jednak okazać się zbyt kosz-
towne.

Sprawa ruszyła z miejsca.  
- Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wszystkim radnym z Wło-
cławka, którzy głosowali za 
przekazaniem nam działki 

przy ulicy Stodólnej z bardzo 
dużą bonifikatą – podkreśla 
wicestarosta Marek Jaskulski. 
I dodaje, że powiat zaanga-
żuje własne środki w budowę 
parkingu obok nowego gma-
chu. Będą z niego korzystać 
nie tylko klienci Starostwa 
Powiatowego, nie tylko go-
ście i urzędnicy, ale również 
mieszkańcy okolicznych do-
mów oraz pacjenci pobliskie-
go Regionalnego Centrum 
Onkologii.

Projekt gmachu jest już 
prawie gotowy. O ile pozwo-
li pogoda, prace budowlane 
wkrótce się rozpoczną. Biu-
rowiec będzie przeznaczony 
dla Wydziału Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami, 
Referatu Budownictwa, Re-
feratu Ochrony Środowiska. 
Pracować w nim będzie 40-45 
osób. W trzykondygnacyjnym 

budynku, zaprojektowanym 
w technologii tradycyjnej, 
znajdzie się winda. Zaplano-
wano ułatwienia dla niepełno-
sprawnych, którzy do siedzi-
by zabytkowego gmachu przy 
Cygance mają ograniczony 
dostęp.  

Pomieszczenia biurowe Wy-
działu Geodezji, mieścić się 
będą na parterze nowego bu-
dynku. Pierwsze piętro zajmie 
referat Budownictwa i Ochro-
ny Środowiska, oraz pozosta-
łe pomieszczenia Wydziału 
Geodezji. Na drugim piętrze 
przewidziano miejsce na ar-
chiwa, a także  salę konferen-
cyjną i pomieszczenia socjal-
ne. - Zadbamy też o otoczenie 
budynku, by stał się on ozdo-
bą tej części miasta- zapewnia 
Kazimierz Kaca.

Powiat zmieni ulicę Stodólną
 -  Starania o odpowiednie miejsce, na którym stanąłby nowy budynek administracyjny Starostwa Powiatowego, zajęły nam wiele mie-
sięcy – mówi starosta Kazimierz Kaca. - Warto było jednak czekać. Budowa gmachu przy ulicy Stodólnej ruszy lada dzień... 

Promocja wydawnictwa 
„MONOGRAFIA POWIA-
TU WŁOCŁAWSKIEGO”pod 
red. Krzysztofa Mikulskiego 
i Tomasza Dzikiego odbyła 
się 3 października. Jak  pod-
kreślono podczas uroczystej 
prezentacji samorząd powia-
tu włocławskiego zdaje sobie 
sprawę, że podstawą prawi-
dłowego funkcjonowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego 
jest utożsamianie się miesz-
kańców z ich małymi Ojczy-
znami. W efekcie gwarantu-
je to zaangażowanie ludzi w 
sprawy miejscowe. Jednym z 
istotnych warunków budowa-
nia społeczeństwa obywatel-
skiego i tożsamości lokalnej 
jest znajomość historii.

Pomysł pojawił się w Radzie 
Powiatu w 2016 r. Powołano 
specjalną Komisję ds. opra-
cowania „Monografii Powia-
tu Włocławskiego” w skład, 
której weszli: Piotr Stanny 
jako jej przewodniczący oraz 
radni: Jerzy Donajczyk, An-
drzej Stasiak, Barbara Wałęsa 
i Mariusz Bladoszewski.  Ko-
misja powierzyła dr. Tomaszo-

wi Dzikiemu przygotowanie 
koncepcji publikacji oraz po-
wołanie zespołu autorskiego. 
Monografię współtworzyli: 
Arkadiusz Bartczak, Ewa Bi-
rek, Mirosław Błaszkiewicz, 
Tomasz Dziki, Przemysław 
Gmurski, Danuta Kuźnicka, 
Andrzej Kwiatkowski, Regi-
na Magier, Tomasz Michalski, 
Krzysztof Mikulski, Barbara 
Moraczewska, Tomasz Wą-
sik. Na początku 2017 r. Za-
rząd Powiatu zlecił dr. T. Dzi-
kiemu koordynację projektu. 
Przystąpiono do energicznych 
prac. Władze powiatu są prze-
konane, że naukowa publika-
cja w istotny sposób rozszerzy 
wiedzę mieszkańców powiatu 
o jego bogatej historii, przy-
czyni się do pogłębienia wię-
zi społecznych, do budowania 
społeczeństwa obywatelskie-
go. Publikacja ukazuje i po-
twierdza również, że powiat 
jako jednostka podziału admi-
nistracyjnego jest jednostką 
historyczną, obecną nie tylko 
w naszej lokalnej historii, ale 
od wielu wieków w dziejach 
Państwa Polskiego.

Powiat Włocławski 
ma swoją Monografię
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Szanowni Państwo, z początkiem 2018r. podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Topólka. Była 
to decyzja przemyślana, podjęta z pełną świadomością obowiązków związanych ze sprawowaniem tej funkcji. 
Mam 41 lat, pochodzę z miejscowości Sadłóg. Samorząd terytorialny nie jest dla mnie nowością. Jestem z nim związa-

ny od 2003r. Rozpocząłem wtedy pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce na stanowisku pracownika 
administracyjnego. W tym samym czasie objąłem również funkcję sołtysa wsi Sadłóg. Od 2014r. jestem radnym powiatu 
radziejowskiego. Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja. Obecnie jestem studentem III 
roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za swoją 
pracę i działania na rzecz lokalnej społeczności zostałem dwukrotnie uhonorowany: tytułem Sołtys Roku 2011 (nagroda  
przyznana przez Gazetę Sołecką, Marszałka Senatu RP oraz Prezydenta RP) oraz tytułem Sołtys Roku 2017 Wojewódz-
twa Kujawsko Pomorskiego (nagroda przyznana przez Marszałka Województwa). Przez lata zajmowałem się wieloma 
programami, z których korzystali mieszkańcy naszej społeczności: Program Uczeń na wsi (środki dla niepełnosprawnych 
dzieci), wakacje dla dzieci w świetlicach, wycieczki, imprezy integracyjne, kursy, szkolenia, staże, komputery wraz z 
Internetem dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. To niewielka cześć inicjatyw, których 
byłem pomysłodawcą i bardzo często realizatorem. W ostatnim czasie dzięki wysiłkom moim i moich kolegów radnych 
powiatowych udało się zmodernizować wiele odcinków dróg na terenie naszej gminy. O skuteczności naszych działań 
niech świadczy fakt, że przez czteroletnią kadencję Rady Powiatu Radziejowskiego na terenie gminy Topólka wyremon-
towano drogi za kwotę ponad półtora miliona złotych (tylko w 2018r. to kwota milion dwieście tysięcy). 
 Jak wspomniałem wcześniej praca w samorządzie nie jest dla mnie novum. Przez lata mojej kariery zawodowej pra-

cowałem na wielu stanowiskach. Pozwoliło mi to zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe i przygotować do no-
wych wyzwań. Kandyduję na stanowisko Wójta Gminy z konkretnym programem, w którym starałem się ująć wszystkie 
problemy mieszkańców naszej urokliwej gminy. W rozmowach z mieszkańcami pojawia się wiele cennych inicjatyw i 
podpowiedzi czego Państwo oczekujecie od przyszłego wójta. Wsłuchuję się uważnie w Państwa wypowiedzi, niejedno-
krotnie je zapisując, po to aby móc w przyszłości je realizować, jeśli otrzymam od wyborców mandat zaufania.
Problemów i potrzeb jest bardzo dużo. W swoim programie wyborczym starałem się wyznaczyć główne kierunki dzia-

łania i ująć w nich Państwa oczekiwania. Z pewnością nie są tam zawarte wszystkie zgłaszane postulaty. Nie oznacza 
to, że nie będą one realizowane. Mój program wyborczy jest wyznacznikiem w jakim kierunku chcę pokierować naszą 
gminę. Tak naprawdę to życie i Państwo w swoich kontaktach z nowo wybranym wójtem będą kształtować w dużej mie-
rze politykę władz gminy.
Szanowni Państwo, moim mottem kampanii wyborczej i pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności są słowa: Każdy 

jest dla mnie ważny – razem możemy więcej. Zapewniam, że zawsze na pierwszym miejscu jest dla mnie drugi człowiek, 
a pracując razem za pięć lat ze spokojnym sumieniem powiemy, że Gmina Topólka jest lepsza, piękniejsza i przyjazna 
dla każdego, a Państwu żyje się w niej dostatnio. Dlatego proszę o Państwa głosy w wyborach na Wójta Gminy Topólka 
w dniu 21 października 2018r.

Z poważaniem
Arkadiusz Jąkalski
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Marek Wiliński
Materiał KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI
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PROGRAM WYBORCZY
Szanowni Państwo
Podobnie jak cztery lata temu przekazuję na Państwa ręce program wyborczy, z którym kandyduję na Burmistrza Lubienia Kujawskiego. Mój program wyborczy jest w części 
kontynuacją rozpoczętych już działań, które chciałbym dla Państwa realizować.
W programie są także nowe postulaty przewidziane do realizacji w przyszłej kadencji. Mijające cztery lata mojej pracy, jako burmistrza dały mi możliwość bezpośredniego kontaktu 
z Państwem. Liczne rozmowy i sugestie pokazały nowe zagadnienia, które, są dla Państwa ważne. Niniejszy program wyborczy jest m.in. odpowiedzią na Państwa oczekiwania.   

Wsparcie przedsiębiorczości:
Jednym z podstawowych moich działań na rzecz przedsiębiorców będzie utrzymanie wizerunku urzędu przyjaznego dla przed-
siębiorcy. W mijającej kadencji starałem się zawsze być do dyspozycji przedsiębiorców tak by wspólnie rozwiązywać ewentu-
alne problemy. Widzę potrzebę dalszego wsparcia przedsiębiorczości w naszej gminie.
W związku z tym będę dążył do:
• rozszerzenia zakresu działalności komórki doradczej dla rolników, o doradztwo dla przedsiębiorców, której zadaniem będzie 
m.in. pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz wspieranie w pozyskiwaniu środków na działalność, 
• promocji lokalnych przedsiębiorców na stronie internetowej urzędu,
• utrzymania podatków lokalnych na niezmienionym poziomie, 
• promocji terenów inwestycyjnych na lotnisku w celu pozyskania kolejnych inwestorów,
• pozyskiwania dotacji zewnętrznych na dalsze uzbrojenie terenów inwestycyjnych na lotnisku,
• wspierania PKN Orlenu w procesie uzyskiwania wszelkich zgód administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy 
kopalni soli.

Inwestycje
Mijająca kadencja przyniosła dla gminy milionowe dotacje zewnętrzne na realizację wielu ważnych inwestycji. Przy udziale 
środków zewnętrznych przebudowanych zostało ponad 60 km. dróg lokalnych. Remontowane były szkoły, remizy oraz świetlice 
wiejskie. Wykorzystując wiedzę i skuteczność w pozyskiwaniu dotacji chcę kontynuować dynamiczny rozwój naszej gminy.
Do priorytetów inwestycyjnych zaliczam:
• dalszą intensywną budowę lokalnych dróg gminnych w oparciu o skutecznie pozyskiwane dotacje,
• gazyfikację Lubienia Kujawskiego,
• przebudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, na którą gmina już pozyskała 700 tys. zł. dotacji,
• budowę targowiska gminnego, na które gmina już pozyskała prawie 1 mln. zł. dotacji,
• utworzenie żłobka w części internatowej budynku po byłym domu dziecka, na które gmina już pozyskała 600 tys. zł. dotacji,
• utworzenie domu seniora w części pałacowej budynku po byłym domu dziecka, na które gmina już pozyskała 600 tys. zł. do-
tacji,
• budowę hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na budowę, której mamy 
już złożony wniosek o 4 mln. zł dotacji,
• inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne (remizy oraz sprzęt strażacki),
• modernizację świetlicy oraz budowę boiska w miejscowości Kamienna, na co gmina już pozyskała ponad 1,1 mln. zł. dotacji,
• program dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków,
• wybudowanie w porozumieniu z władzami powiatu chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Narty, Kłóbka 
– Modlibórz oraz Kanibród,
• instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych z dofinansowaniem unijnym,
• dalsze wspieranie gminnych zabytków poprzez dofinansowanie inwestycji naszych parafii w Kłóbce i w Lubieniu Kujawskim,
• modernizację gminnych ujęć wody tak by zminimalizować letnie niedobory wody.

Rolnictwo
Ostatnie lata były dla rolników wyjątkowo trudne. Powtarzające się niedobory wody powodowały obniżone plony. W tych trud-
nych dla rolnictwa latach nasza gmina zawsze starała się pomagać rolnikom. Nasi rolnicy, jako jedni z nielicznych w powiecie 
w oparciu o gminne protokoły suszowe skutecznie otrzymywali pomoc finansową rządu. 
Chciałbym, aby gmina nadal włączała się aktywnie w pomoc na rzecz rolnictwa. Dlatego będę dążył do:
• utrzymania w urzędzie punktu informacyjno - doradczego mającego na celu wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych. W punkcie 
nadal będzie można uzyskać kompleksową pomoc na przykład w wypełnieniu wniosków o unijne dotacje,
• poprawy stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych poprzez ich utwardzanie kruszywem,
• poprawy wizerunku wsi, w czym systematycznie pomagał będzie wprowadzony w bieżącej kadencji fundusz sołecki,
• organizowania dla rolników wyjazdów na wystawy oraz targi rolnicze,
• utrzymania podatków na niezmienionym poziomie.

Oświata i opieka zdrowotna
Remonty ośrodków zdrowia w Kłóbce i w Lubieniu Kujawskim oraz termomodernizacja szkół podstawowych w Kaliskach, 
Kłóbce i Kanibrodzie wraz z budową systemów solarnych, a także nowoczesny plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych  
w Lubieniu Kujawskim to odpowiedz tylko na część potrzeb naszej oświaty oraz opieki zdrowotnej. Chciałbym kontynuować 
proces zmiany w oświacie oraz opiece zdrowotnej.
Dlatego będę zabiegał, aby:
• pozyskać środki zewnętrzne na budowę hali widowiskowo – sportowej w Lubieniu Kujawskim,
• pozyskać środki zewnętrzne na rozbudowę szkoły w Kłóbce,
• poprawiać standard nauki w szkołach poprzez zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
• poprawić standard opieki zdrowotnej poprzez pozyskanie lekarzy dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim,
• dofinansowywać badania profilaktyczne,
• wspierać kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• systematycznie podwyższać kwalifikacje zawodowe nauczycieli poprzez dofinansowywanie kursów specjalistycznych,
• kontynuować program stypendialny dla dzieci,
• pozyskać środki zewnętrzne na budowę nowych boisk w Kanibrodzie i Kaliskach.

publikacja płatna
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Włocławek ma gotowy Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Dokument to prawie 100 projektów, 
a jednym z ciekawszych jest przebudowa kamienicy przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Rewitalizacji. Mia-
sto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy, przebudowy 
budynku i zmiany sposobu użytkowania. Do ratusza spłynęło 11 prac, a sąd konkursowy przyznał 2 na-
grody – za 1 i 2 miejsce oraz jedno wyróżnienie. Zwycięski projekt (na zdjęciu powyżej) ma szansę stać 
się wkrótce realizacją. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zostały złożone w Wydziale Inwestycji 
Urzędu Miasta Włocławek. 

Rower miejski, ulica Grodzka po przebudowie 
i kamienica przy 3 Maja 18 – dzieje się we Włocławku

Znane są wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Włocławka. Dzięki głosom 
mieszkańców w 2019 roku powstanie 11 inwestycji. W puli ogólnomiejskiej wygrała propozy-
cja systemu roweru miejskiego zdobywając prawie 1300 głosów! W puli okręgowej zwyciężyły 
projekty dotyczące miejsc rekreacji, placów zabaw i małej infrastruktury. W zakończonej edycji 
oddano rekordową ilość głosów: prawie 24 tysiące. 

Kierowcy mogą już jeździć po przebudowanej ulicy Grodzkiej. Na poprawie stanu drogi mieszkańcom zależało od wielu lat. O modernizację wnioskowali między innymi podczas corocznych, osie-
dlowych spotkań prezydenta Marka Wojtkowskiego. Postulaty mieszkańców zostały wysłuchane i kosztem ok. 5 milionów złotych brutto część Grodzkiej została przebudowana. W pierwszym etapie 
nową jakość zyskał 1,5 km odcinek. Docelowo ulica ma zostać przebudowana do granic administracyjnych miasta. To osiedle zasługuje jednak na więcej – podkreśla prezydent Marek Wojtkowski, i 
dodaje: - Na Zawiślu czeka nas jeszcze remont ulicy Lipnowskiej, a także budowa pełnowymiarowej hali. Ta miałaby powstać przy ulicy Willowej w sąsiedztwie szkoły. 
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SKUTECZNA EDUKACJA
• przywrócenie warsztatów dedykowanych dla konkretnych 
szkół technicznych,
• experymentorium – zajęcia doświadczalne dla dzieci w za-
kresie fizyki, chemii, biologii, mechaniki,
• wsparcie miasta dla kierunków technicznych oferowanych 
przez włocławskie uczelnie,
godne zarobki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli,
• przywrócenie gabinetów pielęgniarskich i stomatologicz-
nych do włocławskich szkół
• rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta,
• uruchomienie systemu klas sportowych i mistrzostwa spor-
towego, 
• uporządkowanie współpracy miasta z Miejskim Szkolnym 
Związkiem Sportowym,
• stworzenie Włocławskiego Centrum Wiedzy,
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla uczniów szkół podstawowych

ZDROWI MIESZKAŃCY
• badania przesiewowe w zakresie chorób nowotworowych 
(oparte na analizie DNA w kierunku najpopularniejszych ty-
pów choroby),
• we współpracy z władzami Szpitala Wojewódzkiego roz-
wiązanie problemu osób nietrzeźwych na SOR,
• program In-Vitro,
• program bezpłatnych znieczuleń okołoporodowych,
• przywrócenie gabinetów pielęgniarskich do włocławskich 
szkół,
• osiedlowe centra stomatologiczne,
• szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

SZCZĘŚLIWI SENIORZY
• Osiedlowe Centra Solidarności Międzypokoleniowej,
wsparcie dla funkcjonujących we Włocławku Klubów Senio-
ra oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
bezpłatne udostępnienie infrastruktury miejskiej dla Klubów 
Seniora oraz UTW, 
• rozwój małej infrastruktury przydatnej dla osób w wieku po-
produkcyjnym np. siłownie zewnętrzne, stoliki szachowe itp.,
• mieszkania przeznaczone dla seniorów z dozorem osób 
przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycz-
nej,
• uruchomienie specjalnego Seniorbusa, który dowiezie oso-
bę we wskazane miejsce

DOSTĘPNE MIESZKANIA
• 400 mieszkań na wynajem,
• 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności,
• mieszkania socjalne, które odzyskiwane będą w drodze wy-
kupu,
• mieszkania dla seniora,
• mieszkania akademickie,
• bonifikaty na działki z przeznaczeniem pod budownictwo 
jednorodzinne,
• rozszerzenie działalności Biura Zamian AZK, 
• utworzenie funduszu, z którego finansowany będzie wykup 
mieszkań od osób fizycznych,
• wykorzystując prawo pierwokupu miasto przejmować bę-
dzie mieszkania w obszarze rewitalizacji,
• uzbrajanie obszarów miasta z przeznaczeniem na budow-
nictwo mieszkaniowe

ZADOWOLONY PRACOWNIK I PRZEDSIĘBIORCA
• bezpłatne żłobki dla rodziców zatrudnionych we Włocławku,
• rozkłady jazdy autobusów MPK dostosowane do godzin 
pracy włocławskich zakładów pracy,
• uzbrojenie terenów inwestycyjnych + procedury szybkiego 
uzbrajania terenów, 
• centrum pozyskiwania inwestorów  - zespół zadaniowy wy-
posażony w odpowiednie narzędzia promocji oraz wsparcia 
dla nowych inwestorów, którzy zapewniać będą wysoki stan-
dard miejsc pracy dla mieszkańców Włocławka,
• centrum wsparcia przedsiębiorcy – zespół specjalistów, któ-
rzy służyć będą doradztwem oraz pomocą dla lokalnego biz-
nesu w zakresie promocji, doradztwa prawnego, finansowe-
go, merytorycznego,
• Inkubator Przedsiębiorczości 2.0 – zmiana funkcjonowania 
inkubatora na miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń, wdro-
żenia nowych rozwiązań technologicznych,
• Inkubator rozproszony – wsparciem dla lokalnej przedsię-
biorczości objęte zostaną podmioty znajdujące się w obsza-
rze rewitalizowanym, 
• lokale użytkowe znajdujące się w zasobach miasta włączo-
ne zostaną do Inkubatora Przedsiębiorczości,
• wsparcie dla trzeciego sektora biznesowego: samorządów 
biznesowych, cech rzemiosł, BNI,
• przyjazny urząd – szkolenie z obsługi petenta, wykwalifiko-
wani opiekunowie dla inwestorów

LEPSZY
WŁOCŁAWEK
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Pakiet ekologiczny
• Miejski Program Ekologiczny, w ramach którego właścicie-
le nieruchomości będą mogli skorzystać z dopłat do budowy 
instalacji wewnętrznych CO, wymiany pieców, montażu wę-
złów cieplnych oraz instalacji fotowoltaicznych,
pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na instala-
cje fotowoltaiczne,
• do 2028 r. wszystkie autobusy MPK posiadać będą napęd 
elektryczny

Dostępna komunikacja
• kursowanie autobusów MPK co 15-20 min,
• klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej w MPK,
• sygnalizacja świetlna głównych skrzyżowań nadawać pierw-
szeństwo będzie autobusom MPK,
• przebudowa Dworca Głównego PKP

Rekreacja
• rozwój dużej infrastruktury: otwarte baseny, modernizacja 
stadionu Przylesie, zadaszone lodowisko, hala sportów walki, 
rozkładane trybuny za koszami w Hali Mistrzów,
• place zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych,
uruchomienie Roweru Miejskiego oraz rozwój infrastruktury 
rowerowej,
• rozbudowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne, stoły 
do tenisa itp.),
• podpisanie porozumienia z gminą Włocławek w celu uru-
chomienia kąpieliska nad Jeziorem Łuba,
• poprawienie wyglądu kąpielisk nad Jeziorem Wikaryjskim i 
Jeziorem Czarnym
• połączenie parku H. Sienkiewicza z Bulwarami,
• plaża miejska nad Wisłą od strony os. Zawiśla oraz w oko-
licach ulicy Solnej,
• przedłużenie bulwarów w kierunku os. Zazamcze oraz do 
ul. Barskiej

Zielony Włocławek
• parklety,
• parki kieszeniowe,
• dokończenie rewaloryzacji Parku H. Sienkiewicza,
• Park Młodego Włocławka,
• program nowych sadzeń drzew i krzewów

Infrastruktura drogowa
• poprawa bezpieczeństwa na drogach –  mniej wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym
• rozwiązanie problemu komunikacyjnego osiedla Michelin 
przejazd nad torami na odcinku łączącym ul. Toruńską z ul. 
Promienną,
• rozbudowa infrastruktury ułatwiającej poruszanie się po 
mieście osobom niepełnosprawnym,
• przebudowa mostu drogowego na ul. Wyszyńskiego 

Rewitalizacja
• przebudowa Placu Wolności,
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
• odbudowa ul. Tumskiej,
• ożywienie ulicy 3 – Maja, 
• przebudowa i wprowadzenie nowych funkcji na ul. Żabiej i 
Cyganka,
• interaktywne muzeum fajansu oraz Włocławskiego Centrum 
Nauki,
• woonerfy, parklety oraz paki kieszeniowe, które podniosą 
atrakcyjność najstarszej części miasta,
• autobusy MPK połączą bulwary oraz Centrum Onkologii z 
resztą miasta,
• utworzenie funduszu, który współfinansować będzie remont 
budynków znajdujących się w obszarze rewitalizacji

Włocławek równych możliwości
• infrastruktura miejska przystosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, 
• wdrażanie rozwiązań bezpiecznego poruszania się dla osób 
niewidomych i niedowidzących,
• wyposażenie autobusów MPK w urządzenie ułatwiające ko-
rzystanie z nich oraz identyfikację linii,
• rozwój oferty i infrastruktury Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych i Wolontariatu 

Przyjazny Urząd
• osiedlowe punkty obsługi mieszkańców,
• aplikacja na smartfony – mieszkańcy przy jej pomocy będą 
mogli informować służby miasta np. o przewróconym śmiet-
niku,
• rozwój obsługi mieszkańców za pośrednictwem internetu,
przeniesienie Wydziału Komunikacji oraz stworzenie warun-
ków do szybkiej obsługi 

PRZYJAZNE KOMFORTOWE MIASTO:

Cały program budowy lepszego 
włocławka dostępny na stronie 

www.lepszywłocławek.pl

publikacja płatna
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DYNAMICZNY I SILNY
WŁOCŁAWEK

Program na piątkę z plusem
Aby ta deklaracja stała się faktem, musimy wiele w naszym mieście zmienić. Trzeba rozwiązać liczne problemy dotyczące rynku pracy, szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, patologii społecznych, mieszkalnictwa czy wizerunku miasta. Jest to zadanie trudne, lecz niezbędne do 
tego by miasto mogło się prawidłowo rozwijać. W związku z tym zamierzam:

I.W sferze ekonomicznej
1. Skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne 
   na rzecz rozwoju miasta.
2. Rozwijać Włocławską Strefy Rozwoju Gospodarczego.
3. Wybudować w ciągu pięciu lat minimum 500 mieszkań.
4. Obniżyć koszty życia mieszkańców poprzez: rozwój energii 

odnawialnej – geotermia oraz programy termomodernizacji.
5. Wprowadzić w życie programy rządowe :
- mieszkasz decydujesz,
- dobra okolica,
- internet szybciej, więcej,
- nowoczesna gmina,
- ciepły dom.

II. W sferze społecznej
1. Zwiększyć kwotę budżetu obywatelskiego do poziomu mini-
mum 6,5 mln złotych.
2. Poprawić funkcjonowanie administracji samorządowej mia-
sta (w tym zmienić lokalizację i warunki pracy Wydziału Ko-
munikacji)
3. Zwiększyć udział seniorów w życiu społecznym miasta, wy-
korzystać ich potencjał zawodowy, wiedzę i doświadczenie.
4. Angażować i podejmować współpracę ze wszystkimi organi-
zacjami pozarządowymi zainteresowanymi rozwojem miasta.
5. Utworzyć Włocławskie Centrum Dialogu Społecznego.

III. W sferze gospodarczej
1. Prowadzić aktywne i skuteczne działania w celu przyciągania 
inwestorów zewnętrznych i tworzenia nowych miejsc pracy.
2. Współpracować z przedsiębiorcami i instytucjami w ramach 
partnerstwa publiczno–prywatnego.
3. Powołać Centrum Obsługi i Współpracy Przedsiębiorców.
4. Wprowadzić projekty wspierające zatrudnienie młodych, 
wykształconych włocławian, deklarujących chęć powrotu do 
miasta po ukończeniu studiów oraz stworzyć  skuteczne me-
chanizmy zachęcające młodych ludzi do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.
5. Doprowadzić do rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

V. W sferze bezpieczeństwa i ochrony środowiska
1. Zdecydowanie poprawić estetykę miasta i jakość środowiska 
przyrodniczego (zadbanie o parki miejskie i tereny zielone, re-
waloryzacja śródmieścia, nowe tereny rekreacyjne w mieście, 
ograniczenie zjawiska smogu).
2. Podjąć zdecydowane kroki mające na celu podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i prywatnej.
3. Stworzyć sprawny system monitoringu jakości powietrza na 
terenie całego miasta.
4. Poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.
5. Zwiększyć zakres działania monitoringu miejskiego. 

VIII. W sferze edukacji
1. Przygotować i realizować spójną strategię rozwoju edukacji.
2. Przygotować i konsekwentnie realizować plan remontów i 
inwestycji w placówkach oświatowych uwzględniający zrów-
noważone rozwój poszczególnych dzielnic.
3. Wspierać rozwój szkolnictwa branżowego.
4. Poprawić warunki socjalne uczniów szkół włocławskich.
5. Stworzyć jeden silny ośrodek akademicki we Włocławku.

IX W sferze sportu
1. W pełni wykorzystywać obiekty sportowe.
2. Podnieść poziom sportu włocławskiego.
3. Skutecznie promować Włocławek jako ośrodek sportowy.
4. Doprowadzić do powstania toru kajakarskiego.
5. Doprowadzić do powstania toru motokrosowego
  i downhillowego dla rowerów.  

X    W sferze kultury 
1. Utworzyć orkiestrę miejską.
2. Stworzyć warunki umożliwiające realizację zainteresowań 
mieszkańców miasta w dziedzinie artystycznej.
3. Stworzyć system informacyjny o wydarzeniach kulturalno – 
sportowych w mieście, dostępny dla wszystkich mieszkańców.
4. Zapewnić warunki umożliwiające realizację w mieście sta-
łych corocznych imprez kulturalnych o charakterze ogólno-
polskim (między innymi Festiwal Wisły i Break Session).
5. Stworzymy Włocławski Festiwal Amatorskich Filmów.

To jest realne!!! 
Jarosław Chmielewski

Kandydat na prezydenta Miasta Włocławek

IV. W sferze komunikacji i mediów komunalnych
1. Doprowadzić do budowy nowej przeprawy mostowej przez 
Wisłę we Włocławku.
2. Poprawić jakość i funkcjonowanie istniejącej infrastruktury 
miasta (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetycz-
na, ciepłownicza) w oparciu o spójny program inwestycyjny.
3. Usprawnić połączenia drogowe i komunikacyjne pomiędzy 
poszczególnymi osiedlami w mieście oraz zwiększyć ilość miejsc 
parkingowych w mieście (parkingi wielopoziomowe).
4. Doprowadzić do budowy dwujezdniowego połączenia drogo-
wego miasta z węzłem autostradowym „Włocławek Zachód” 
(na bazie drogi krajowej Nr 62)
5. Rozwijać nowoczesne i ekologiczne systemy transportu pu-
blicznego (autobusy elektryczne, rowery miejskie).

VI. W sferze zdrowia i rodziny
1. Zwiększyć dostępność mieszkańców Włocławka w zakresie 
opieki zdrowotnej.
2. Zakupić miejski dentobus.
3. Stworzyć Kartę Włocławianina. 
4. Upowszechnić elektroniczny system rejestracji pacjentów 
do lekarzy i lekarzy specjalistów.
5. Stworzyć miejsca do integracji międzypokoleniowej – kluby 
osiedlowe.

VII. W sferze rekreacji
1. Zagospodarować naturalne tereny rekreacyjne w mieście, w 
tym rejon Zbiornika Włocławskiego.
2. Zbudować zespół odkrytych basenów kąpielowych w Miche-
linie i na Zazamczu) oraz wodny plac zabaw na bulwarach.
3. Realizować inwestycje służące masowemu wypoczynkowi i 
rekreacji (trasy rowerowe, sale i boiska sportowe)
4. Prowadzić skuteczną promocję walorów miasta i jego oto-
czenia w celu pozyskania kapitału inwestycyjnego w dziedzinie 
turystyki i rekreacji.
5. Zbudować trasę pieszo – rowerową na odcinku pomiędzy 
bulwarami a stopniem wodnym.
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