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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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To 7 życzeń (realnych działań, które są oczekiwaniami mieszkańców).
Szanowni Państwo! Baardzo dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście mnie w 
poprzednich wyborach. Oddając na mnie swój głos zobowiązaliście mnie do 
pracy, która zaowocowała poprawą warunków życia na Osiedlach Kazimierza 
Wielkiego i Zawiśle. Przed nami nowe cele i wyzwania. Chciałabym móc je reali-
zować razem z Państwem, dokończyć to, co zostało zaplanowane.
1. Przebudowa ul. Żytniej od ul. Barskiej do ul. Łanowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa miejsc 
parkingowych i placu rekreacji dla ulic Celulozowa/
Zagajewskiego. Bieżące remonty ulic i chodników na 
Osiedlu Kazimierza Wielkiego.
2. Realizacja skonsultowanego z mieszkańcami pro-
jektu przebudowy dróg wewnętrznych osiedla przy ta-
mie na ulicy Płockiej oraz osedla w ciągu ulic Ptasia/
Barska.
3. Termomodernizacja, remont elewacji Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz budowa na terenie szkoły wielopokole-
niowego placu zabaw. Budowa nowej szatni w Szkole 
Podstawowej nr 11.
4. Doinwestowanie osiedla Rybnica, budowa tam pla-
cu zabaw, poprawa rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, 
utwardzenie ulic budowa chodników.
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 na ul. Willowej 8.
6. Drugi etap przebudowy ul. Grodzkiej z ul. Witoszyńską i całą infrastrukturą towarzy-
szącą oraz bieżące remonty ulic i chodników na Zawiślu.
7. Utworzenie Ogólnokształcącej Szkoły Sportowej na ulicy Leśnej w zmodernizowanym 
budynku pod patronatem klubów sportowych działających w mieście w kilku wyspecjalizo-
wanych dyscyplinach sportowych dla których miasto dysponuje bazą sportową.
Proszę bądźmy razem 21 października, postawcie na młodość, energię i wiedze, 
oddając na mnie swój głos.
Miejsce nr 7 na liście nr 4 Koalicji Obywatelskiej.
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Zygmunt Stanisław Wierzowiecki 
- Przewodniczący Rady

Jadwiga Halina Fijałkowska 
- Wiceprzewodniczący Rady

Anna Kozłowska 
- Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz Bladoszewski
Tomasz  Chymkowski

Jerzy Donajczyk
Bogdan Domżalski
Roman Gołębiewski

Marek Jaskulski
Tomasz Jezierski

 Jan Krzyżanowski 
- objęcie mandatu w dniu 28.10.2015 r.

 Karol Matusiak
 Jerzy Pawłowski
 Elżbieta Płoszaj 

- objęcie mandatu w dniu 28.08.2015 r.
 Wojciech Rudziński

Alicja Sadowska 
- objęcie mandatu w dniu 28.12.2016 r.

 Piotr Stanny
 Andrzej Stasiak

 Grzegorz Śledziński
 Roman Tomaszewski

 Barbara Wałęsa

Dziękujemy...

Dziękujemy, że w kadencji 2014-2018 mogliśmy pracować dla Was, 
tworząc Radę Powiatu we Włocławku. Wspólnie, niezależnie od politycz-
nych różnic, działaliśmy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Mamy się czym 
pochwalić. Minione cztery lata to kilometry wyremontowanych dróg, na co 
wydaliśmy ponad 60 milionów złotych, to odnowione szkoły, nowe domy 
dziecka. Już wkrótce rozpocznie się budowa nowego gmachu administra-
cyjnego, powstającego przy ulicy Stodólnej we Włocławku oraz Centrum 
Szkolnictwa  Zawodowego w Chodczu. 

Zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście, to najcenniejszy dar.
Dobiegająca końca kadencja była bardzo owocna, nie tylko  w inwestycje drogowe, ale również 
w infrastrukturę naszych szkół, DPS – ów, placówek opiekuńczo - wychowawczych. 
Udało nam się dokonać termoizolacji oraz przebudowy dachów w Domach Pomocy Społecz-
nej w Kowalu, Wilkowiczkach oraz Kurowie wraz ze zmianą otoczenia tych obiektów. Koszt 

inwestycji w Wilkowiczkach wyniósł 1mln 114, tys. złotych.  W Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kowalu w 2017 rozbudowano łącznik pozwalający na przemieszczanie 
się pomiędzy budynkami oraz dostosowano sale terapeutyczne do potrzeb pod-
opiecznych.
Prace remontowe w DPS w Kurowie przyczyniły się do poprawy gospodarki 
cieplnej obiektu oraz utrzymania budynku w bardzo dobrym stanie. Kolejną waż-
ną inwestycją była budowa drogi pożarowej po stronie południowo-zachodniej 
kompleksu oraz wymiana chodników i opasek. Wspólnie z Gminą Baruchowo 
w roku 2016 utwardziliśmy szesnaście miejsc postojowych wraz z dojazdem na 
terenie DPS w Kurowie. 
Cyklicznie co roku powiat przy współpracy z gminami i parafiami organizował 
uroczystości. Zalicza się do nich spotkania Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, 

Święto Konstytucji, Święto Niepodległości oraz Parafialno – Gminno – Powiatowe Dożynki. Chcemy, aby nasz powiat był 
miejscem przyjaznym dla wszystkich. Miejscem, gdzie się żyje, pracuje, uczy i bawi. Tym, które nazwiemy swoim miejscem 
na ziemi.

 Marek Jaskulski
Wicestarosta

Kazimierz Kaca, starosta włocławski od 2010 roku, wcześniej wicestaro-
sta. Pochodzi z gminy Choceń, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję wójta. 
 - Nasz powiat, jeszcze niedawno typowo rolniczy, bardzo się zmienił. Wy-

starczy popatrzeć na nowoczesne strefy gospodarcze, na wyremonto-
wane drogi, na warunki, jakie stworzyliśmy podopiecznym domów 

dziecka i pensjonariuszom naszych DPS-ów. Dla mnie, od zawsze 
związanego z gminą Choceń, szczególnie ważna była termomo-
dernizacja placówki w Wilkowiczkach.
 Jeździmy po nowych lub przebudowanych równych drogach,  
mamy ronda, ścieżki rowerowe, siłownie na świeżym powietrzu, 
mamy nowoczesne szkoły, ośrodki zdrowia, oczyszczalnie ście-
ków i baterie słoneczne na dachach budynków. Na imprezy or-
ganizowane w naszym powiecie przyjeżdżają gwiazdy estrady. 
Nie mamy powodów do kompleksów, z dumą możemy mówić, że 

jesteśmy mieszkańcami powiatu włocławskiego.
Dziękuję Państwu za to, co było, bo zaufanie, jakim mnie obdarzyliście jest wartością bezcenną. 

Kazimierz Kaca, 
Starosta Włocławski

Kazimierz Kaca

Marek Jaskulski

Na zdjęciu: Maria Wawrzeńczak - kierownik do spraw 
pracowniczych, Iga Przystałowska - skarbnik Powiatu

Priorytetem było dla mnie zadbanie o infrastrukturę drogową w okręgu wybor-
czym numer 5 tj. Lubień Kujawski, Chodecz. Na dzień dzisiejszy Lubień 

Kujawski ma zmodernizowane drogi powiatowe w 100 proc. a w gmi-
nie Chodecz pozostały szczątkowe odcinki, które w 2019r. powinny 
być zakończone.
 Zobowiązałem się również wobec mieszkańców gminy Lubień Ku-
jawski, że powstanie Dom Seniora. Obecnie trwają prace dotyczące 
adaptacji pomieszczeń w pięknym kompleksie pałacowo-parkowym 
znajdującym się w samym sercu Lubienia Kujawskiego. Dom ten po-
wstanie do końca 2018r. Rada Powiatu wsparła tę inwestycję kwotą 
300 tys. zł.
Mieszkańcom gminy Chodecz obiecałem drogę Chodecz-Dąbrowice. 
Dzięki przychylności i zaangażowaniu radnych oraz burmistrza Jaro-
sława Grabczyńskiego udało tę inwestycję ukończyć. Ważnym projek-

tem który rozpocznie się w  roku 2019  jest  budowa nowej szkoły rolniczej w Chodczu. Nowo wybudowa-
ny budynek na pewno spełni oczekiwania młodzieży i pozwoli swobodnie rozwijać wszystkie umiejętności 
uczniów. 
Chciałbym, aby Powiat Włocławski nadal wspomagał gminy w budowaniu dróg, a w tym zakresie w naszych 
gminach wciąż jest wiele do zrobienia. Potrzebne są siłownie na powietrzu i ścieżki rowerowe. Musimy też 
skupić się na fakcie, że przed nami dwa ostatnie lata z unijnymi środkami...

Zygmunt Wierzowiecki 
Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku w kadencji 2014-2018:

Zygmunt Wierzowiecki
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Za nami już XVI edycja Powiato-
wego Rajdu Rowerowego „Rowerem 
po Europie”, który tradycyjnie od lat 
odbywa się w Gołaszewie w gminie 
Kowal. 

Właśnie tam, w urokliwej Agrofar-
mie, odbywa się finał rajdu. Ucznio-
wie mają wówczas okazję spotkać się 
z przedstawicielami władz powiatu i 
poszczególnych gmin. W tym roku 
była okazja do rozmowy m.in. ze sta-
rostą Kazimierzem Kacą, wicestarostą 
Markiem Jaskulskim, burmistrzem 
Lubrańca Stanisławem Budzyńskim 
czy dyrektorem Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego we Wło-
cławku Markiem Stelmasikiem. 

W tegorocznym rajdzie udział 
wzięło około 200 uczniów ze szkół, 
działających na terenie powiatu wło-
cławskiego.Grupy rowerowe dojeż-

dżały do miejsca zbiórki zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego pod 
nadzorem opiekunów. Program rajdu 
przewidywał turnieje sportowo-re-
kreacyjne, gry i zabawy oraz konkur-
sy wiedzy, plastyczne, w tym quizy 
geograficzne, konkursy wiedzy z za-

kresu bezpieczeństwa oraz pierwszej 
pomocy. Wiele osób uczestniczyło 
w konkursach plastycznych i sporto-
wych, którym towarzyszyła  znako-
mita rywalizacja. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni, a pozostali otrzymali pa-
miątkowe gadżety.

Rajd „Rowerem po Europie”

Zespół Szkół w Izbicy Kujaw-
skiej zorganizował już po raz 
ósmy Powiatowy Konkurs Cho-
pinowski   „ Fryderyk Chopin na 
Kujawach”, który wpisał się już 
w tradycję lokalnego środowiska. 
Do rywalizacji zgłosiło się w tym 
roku 12 uczniów szkół gimna-
zjalnych i podstawowych oraz 14 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatów włocławskiego 
oraz kolskiego.

Zmagania uczestników śledzili 
m.in. wicestarosta Marek Jaskul-
ski, proboszcz parafii w Izbicy 
Kujawskiej ks. prof. dr hab. Le-
onard Fic, oraz przewodnicząca 

Komisji Ochrony Środowiska 
Alicja Sadowska. Rywalizację 
przeprowadzono w dwóch ka-
tegoriach: szkoły gimnazjalne i 
podstawowe oraz ponadgimna-
zjalne. Sprawdzano znajomość 
utworów Fryderyka Chopina  
oraz wiadomości z jego życia i 
twórczości - Informuje Janusz 
Nadolny, dyrektor Zespołu Szkół. 
Koncert  uświetnił koncert utwo-
rów Fryderyka Chopina w wyko-
naniu ucznia  Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej im. Jadwigi 
Kaliszewskiej w Poznaniu Julia-
na Kokocińskiego.

  W kategorii szkół gimnazjal-

nych i podstawowych I miejsce 
zajęła Martyna Kapuścińska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbi-
cy Kuj., II miejsce: Kornelia Bu-
ziewska – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Izbicy Kuj. III miejsce: 
Sandra Kwiatkowska – Zespół 
Szkół w Boniewie. Wśród szkół 
ponadgimnazjalnych I miejsce 
zajęła Joanna Rychlewska – Ze-
spół Szkół  im. W. Reymonta w 
Chodczu. II miejsce:  Wiktoria 
Stęczna– Zespół Szkół im. M. 
Grodzickiej w Lubrańcu- Marysi-
nie, III miejsce: Natalia Kubiak – 
Zespół Szkół im. J. Kasprowicza 
w Izbicy Kuj.

Pamiętamy o Chopinie

Wiejska już jest!

„Bezpańska” - takim mianem 
najchętniej określano odcinek dro-
gi łączącej ulicę Wiejską z tzw. 
Szosą Brzeską, czyli drogą 62. 
Zaniedbywana przez długie lata 
wreszcie została wyremontowana.

 Do spornego odcinka nie przy-
znawało się ani miasto Włocła-
wek, ani gmina Włocławek. Po-
wiat też nie chciał mieć z tą drogą 
nic wspólnego. - W naszej ocenie 
bezsporny jest fakt, że właścicie-
lem tej drogi jest Przedsiębiorstwo 
Lasy Państwowe i działające w 
jego imieniu Nadleśnictwo Wło-
cławek - mówi Leszek Chymkow-
ski ze Starostwa Powiatowego we 
Włocławku. - I wreszcie nowy 
nadleśniczy zakończył wielolet-
ni spór, toczony przez obecnych i 
byłych prezydentów Włocławka, 
starostów, wójta gminy Włocła-

wek, nie mogących się dogadać 
kto i jaki odcinek powinien wyre-
montować. Podjął męską decyzję i 
kosztem 400 tysięcy złotych droga 
została wyremontowana. Jest już 
prawie gotowa, pozostała drobna 
kosmetyka.

  Podczas licznych spotkań, po-
przedzających czas remontu drogi, 
przedstawiciele Starostwa Powia-
towego podkreślali zawsze fakt, że 
przebudowanie skrzyżowania tego 
duktu z drogą krajową 62 leży w 
gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Austostrad. - Chwa-
ła Nadleśnictwu za to, że wyre-
montowało drogę, ale w sprawę 
zdecydowanie powinna być zaan-
gażowana Generalna Dyrekcja - 
podkreśla Leszek Chymowski.

Dla kierowców korzystających z 
tej drogi to ważna wiadomość! 

?
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SKUTECZNA EDUKACJA
• przywrócenie warsztatów dedykowanych dla konkretnych szkół technicznych,
• experymentorium – zajęcia doświadczalne dla dzieci w zakresie 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 stomatologicznych do włocławskich szkół
• rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta,
• uruchomienie systemu klas sportowych i mistrzostwa sportowego, 
• 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 najpo-
pularniejszych typów choroby),
• we współpracy z władzami Szpitala Wojewódzkiego rozwiązanie 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 Seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
bezpłatne udostępnienie infrastruktury miejskiej dla Klubów Seniora oraz UTW, 
• rozwój małej infrastruktury przydatnej dla osób w wieku poprodukcyjnym np. siłownie zewnętrzne, 
stoliki szachowe itp.,
• mieszkania przeznaczone dla seniorów z dozorem osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej,
• uruchomienie specjalnego Seniorbusa, który dowiezie osobę we wskazane miejsce

DOSTĘPNE MIESZKANIA
• 400 mieszkań na wynajem,
• 200 mieszkań na wynajem z dojściem do własności,
• mieszkania socjalne, które odzyskiwane będą w drodze wykupu,
• 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 będzie mieszkania w obszarze rewitalizacji,
• uzbrajanie obszarów miasta z przeznaczeniem na budownictwo 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 wyposażony w odpowiednie narzędzia pro-
mocji oraz wsparcia dla nowych inwestorów, którzy zapewniać będą wysoki standard miejsc pracy dla 
mieszkańców Włocławka,
• centrum wsparcia przedsiębiorcy – zespół specjalistów, którzy służyć będą doradztwem oraz pomocą 
dla lokalnego biznesu w zakresie promocji, doradztwa prawnego, finansowego, merytorycznego,
• Inkubator Przedsiębiorczości 2.0 – zmiana funkcjonowania inkubatora na miejsce wymiany wiedzy, 
doświadczeń, wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych,
• Inkubator rozproszony – wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości objęte zostaną podmioty znajdujące 
się w obszarze rewitalizowanym, 
• lokale użytkowe znajdujące się w zasobach miasta włączone zostaną do Inkubatora Przedsiębiorczości,
• wsparcie dla trzeciego sektora biznesowego: samorządów biznesowych, cech rzemiosł, BNI,
• przyjazny urząd – szkolenie z obsługi petenta, wykwalifikowani opiekunowie dla inwestorów

LEPSZY WŁOCŁAWEK

Pakiet ekologiczny
• Miejski Program Ekologiczny, w ramach którego właściciele nieruchomości będą mogli sko-
rzystać z dopłat do budowy instalacji wewnętrznych CO, wymiany pieców, montażu węzłów 
cieplnych oraz instalacji fotowoltaicznych,
pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na instalacje 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 pierwszeństwo będzie autobusom 
MPK,
• przebudowa Dworca Głównego PKP

Rekreacja
• rozwój dużej infrastruktury: otwarte baseny, modernizacja stadionu Przylesie, zadaszone lo-
dowisko, 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 uruchomienia 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 okolicach 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 niepełnospraw-
nym,
• 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 niepełnosprawnych, 
• wdrażanie rozwiązań bezpiecznego poruszania się dla osób niewidomych i niedowidzą-
cych,
• wyposażenie autobusów MPK w urządzenie ułatwiające korzystanie z nich oraz identyfika-
cję linii,
• rozwój oferty i infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

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

Cały program budowy lepszego 
włocławka dostępny na stronie 

www.lepszywłocławek.pl
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Jarosław Chmielewski 
Dynamiczny i Silny Włocławek

lista nr 10
Znaczące wsparcie finansowe od Rządu 
dla włocławskiej PWSZ - ponad 13 mln 
złotych z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne. Silna uczelnia to silny 
Włocławek. Dotrzymujemy słowa 
w rządzie i w samorządzie. 

#chmielewski2018

Dariusz Jaworski
historyk, MZUKiD. Przewodniczący 

Komisji Kultury 
i Sportu. Radny od trzech kadencji.
Przewodniczący Stowarzyszenia 

Osób Represjonowanych 
w Stanie Wojennym O./Włocławek 

odznaczony krzyżem Wolności 
i Solidarności 

za działalność w stanie wojennym.
Żonaty, dwoje dzieci, wnuczka Maja.

Janusz Dębczyński
– żonaty, dwoje dzieci, wnuczka Maja. 

Przewodniczący 
włocławskiej „Solidarności”. 

Wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Toruńsko-Włocławskiego

NSZZ „Solidarność”.
Radny pięciu kadencji 

aktualnie Wiceprzewodniczący RM. 
W latach 2014-2017 Przewodniczący 

Klubu Radnych PiS

Daria Stachowiak
– mężatka, dwie córki, wykształcenie 

wyższe ekonomiczne, zarządzanie 
zasobami pracy, zarządzanie, gospo-

darka odpadami komunalnymi. 
Posiada doświadczenie 

w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

i kierowania zasobami ludzkimi. 
Społecznik, lubi skutecznie pomagać

 dzieciom i młodzieży

Krzysztof Kowalski
– wykształcenie wyższe pedagogicz-

ne. Od blisko 30 lat pracuje 
jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 3
we Włocławku, zajmując się osobami 

niepełnosprawnymi.
Jest współzałożycielem fundacji 

zajmującej się 
osobami niepełnosprawnymi. 

Działacz „Solidarności” oświatowej.
Radny obecnej kadencji Rady Miasta.

Stanisław Krzemieniewski
– żonaty, syn i wnuczek. 

Włocławski przedsiębiorca 
prowadzący własną 

działalność gospodarczą 
naprawa sprzętu AGD. 

Radny miejski 
od czterech kadencji. 

Członek zarządu miejskiego 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Członek PiS od 2003 r.

Dziś dobre spotkanie w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji z 
Ministrem Jerzym Kwiecińskim. Omawialiśmy temat nowej 
przeprawy mostowej na Wiśle dla Włocławka. Ja, jako przed-
stawiciel lokalnego samorządu i kandydat na prezydenta wiem, 
że ta inwestycja jest konieczna. Rozmawialismy również o na-
prawie dróg lokalnych, programie mieszkanie plus oraz pro-
gramie dostępność plus. Ważne sprawy dla rozwoju naszego 
miasta. Zrobię wszystko, aby wnioski złożone przez miasto był 
dobre i uzyskały akceptację rządu.  

publikacja płatna


