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Ferie kolejnym  
terminem oddania basenu

str. 02

Na modernizowanej od kilku lat  pływalni 
Delfin trwają odbiory techniczne, niecki są 
napełniane wodą, która jest następnie chlo-
rowana. Później swoje czynności wykona 
jeszcze sanepid. 

Włocławski szpital
obrał kurs na rozwój

str. 03

We włocławskim szpitalu wciąż wiele się dzieje. 
Są plany tworzenia nowych oddziałów, trwają 
kosztowne remonty, a na istniejących oddziałach 
nie brakuje problemów dnia codziennego. 

„Babcocha” kolejną 
premierą teatru Skene

str. 06

Książka Justyny Bednarek pt „Babcocha” stała 
się inspiracją dla reżysera teatru Skene Mieczy-
sława Synakiewicza na scenariusz kolejnego 
przedstawienia, które już niebawem  zobaczy-
my na deskach Teatru Impresaryjnego.

Fajans marką 
kulturalną miasta

str. 10

Dwa lata temu prezydent Marek Wojtkowski 
powołał specjalny zespół ds. promocji kultury, 
który miał wybrać markę kulturalną Włocławka. 
Członkowie zespołu nie mieli wątpliwości tym, 
co nas wyróżnia i może promować są tzw.”wło-
cławki”, czyli wyroby z fajansu.

Prezydent powołał swoje zastępczynie!

Marek Wojtkowski  powołał już dwójkę z planowanej trójki swoich zastępców. W tym gronie są Barbara Moraczewska oraz Domicela Kopaczewska. W 
informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma jednak sprecyzowanych dziedzin, jakimi będą zarządzać zastępczynie prezydenta. 

-Kompetencje wiceprezydentów zostaną całkowicie wymieszane. Nie będzie sztywnego przydziału zadań pod konkretnego zastępcę. Pion gospodarki 
komunalnej zostanie podzielony pomiędzy trójkę zastępców – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. Nazwisko trzeciego zastępcy ma być zna-
ne w najbliższy poniedziałek 26 listopada.

MPK sparaliżowane, bo.... kierowcy zachorowali
W spółce zajmującej się przewozem pasażerów zatrudnio-

nych jest ok. 140 kierowców. Od 18 listopada sytuacja z cho-
rującymi kierowcami stała się bardzo poważna. 

Ponad 30 z nich przebywa na L4 co skutkuje zawieszonymi 
połączeniami. Tracą na tym pasażerowie, spółka i miasto. Od 
5 listopada trwa tam spór zbiorowy z zarządem MPK. Wstęp-
ne rozmowy związkowców z prezydentem już się odbyły, ale 
do konkretów daleko. Sprawa kryzysu w firmie znajdzie się w 
porządku obrad sesji Rady Miasta zaplanowanej na 26 listo-
pada, ma być tam dyskutowany wzrost nakładów na spółkę 
(również co za tym idzie na podwyżki dla kierowców). 

Związek Zawodowy Kierowców Komunikacji Miejskiej 
postuluje wzrost wynagrodzeń o 600 złotych brutto od 1 stycz-
nia. W przyszłą środę prezydent ma przedstawić zarządowi 
spółki wysokość podwyżek. Rozwiązanie sporu z pewnością 
leży w interesie wszystkich zainteresowanych stron. 
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HURTOWNIA	PŁYT	MEBLOWYCH
• Blaty Kuchenne
• Akcesoria Meblowe
• Cięcie płyt pod wymiar
• Systemy drzwi przesuwnych
• Usługi stolarskie
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28 listopada 2018 roku  w Klubie „Zazamcze” 
przy ul. Toruńskiej 87 odbędzie się konferencja o 
tematyce historyczno-patriotycznej organizowana 
przez Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trze-
ciego Wieku we Włocławku w ramach obchodów 
100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konferencja jest jednym z wielu wydarzeń za-
planowanych w ramach projektu „Senior aktywny 
Obywatel”, którego celem jest zwiększenie aktyw-
ności obywatelskiej, politycznej i społecznej osób 
starszych z Włocławka i okolicznych miejscowości.

Dzięki dofinansowaniu  ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach pro-
jektu „Senior aktywny Obywatel” włocławscy 
seniorzy mogą wziąć udział w różnorodnych zaję-
ciach warsztatowych (m.in. wokalnych, tanecznych, 
informatycznych), ciekawych wykładach otwar-
tych i spotkaniach z ekspertami organizowanych w 
ramach „Kawiarenki Seniora” oraz wydarzeniach 
związanych z rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

W programie konferencji zaplanowano wykłady 
o tematyce historycznej i patriotycznej, występy ar-
tystyczne seniorów, a także  podsumowanie cyklu 
konkursów organizowanych w ramach obchodów 
100 lecia Niepodległej. 

Więcej informacji nt. działalności Stowarzyszenia 
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wło-
cławku oraz realizowanych przez UTWMed pro-
jektów i aktualnej oferty edukacyjno-kulturalnej 
dla seniorów na stronie internetowej: 

http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl/

Konferencja	o	tematyce
historyczno-patriotycznej
w	Klubie	„Zazamcze”

Okazuje się, że na ten dzień 
mieszkańcy muszą jeszcze po-
czekać. Nie jest to dobra wiado-
mość, zwłaszcza, że  podawano 
już kilka terminów oddania 
pływalni do użytku. 

- Kończymy prace elewacyj-
ne, trwa malowanie w środku. 
To już etap końcowy – zapew-
nia Roman Stawisiński, dyrek-
tor Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miasta. Określenie terminu 
otwarcia basenu to jednak spra-

wa kilku najbliższych tygodni. 
- Można z ostrożnością powie-
dzieć, że na Święta Bożego 
Narodzenia, może w styczniu, 
ale niewątpliwie przed feriami 
zimowymi basen będzie już go-
towy i oddany użytkownikom 
– mówi Roman Stawisiński, 
dyrektor Wydziału Inwesty-
cji Urzędu Miasta. Po perype-
tiach z nieudanymi przetargami 
i rozpisywaniem ich na nowo, 
cena przebudowy przekroczy-

ła 15 milionów złotych. Jest 
też niespodzianka, na pływal-
ni ponownie została zainstalo-
wana stara rura. Włocławianie 
świetnie pamiętają charaktery-
styczną, żółtą zjeżdżalnię, któ-
ra służyła osobom korzystają-
cym z basenu przed remontem. 
Urzędnicy argumentują, że jej 
stan jest dobry i może zostać 
podłączona do zmodernizowa-
nego obiektu. 

Na modernizowanej od kilku lat pływalni Delfin trwają odbiory techniczne, niec-
ki są napełniane wodą, która jest następnie chlorowana. Później swoje czynności 
wykona jeszcze sanepid. Kiedy basen zostanie otwarty?

Ferie	kolejnym	terminem	
oddania	basenu
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Coraz więcej mieszkańców 
naszego regionu boryka się z 
problemami natury psychicznej. 
Stres, pośpiech, wciąż zwięk-
szające się tempo życia i rosnące 
oczekiwania otoczenia, to tylko 
niektóre z czynników powodu-
jących nerwice, depresje, chęć 
częstego sięgania po używki, co 
często kończy się uzależnieniem 
od alkoholu, narkotyków, leków. 
Dziś mieszkańcy regionu muszą 
szukać wsparcia w przy-
chodniach, a ci, któ-
rzy nie radzą sobie 
mimo opieki ambu-
latoryjnej znajdują 
pomoc dopiero w 
szpitalach od-
d a l o n y c h 
o kilka-
dziesiąt 
k i l o -
metrów 
od Wło-
c ł a w k a . 
Jest jednak 
szansa, że to 
się zmieni. 

Dyrektor Wojewódzkie-
go Szpitala we Włocławku Ma-
rek Bruzdowicz podjął starania 
o budowę szpitala psychiatrycz-
nego. Mógłby on stanąć w miej-
scu wyburzonej przed laty lecz-
nicy przy ulicy Wyszyńskiego. 
- Braki w zakresie opieki psy-
chiatrycznej wynoszą około 100 
łóżek, więc byłby to szpital dwu-
trzy oddziałowy - mówi Marek 
Bruzdowicz, dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego we Włocławku. 
Wprawdzie szpital ma w pla-
nie budowę dwóch oddziałów 
psychiatrycznych, ale te mają 

znaleźć się dopiero w budynku 
planowanym do przebudowy w 
końcowej fazie trwającej wciąż 
modernizacji lecznicy. Budowa 
szpitala psychiatrycznego przy 
ulicy Wyszyńskiego, który by-
łyby integralną częścią szpitala 
wojewódzkiego mogłaby zostać 
zrealizowana wcześniej. - To 
rozwiązanie byłoby lepsze, psy-
chiatria byłaby oddzielona od 
pozostałej części szpitala, tak aby 
pacjenci mieli zarówno komfort, 

jak i łatwy dostęp do budyn-
ku- mówi dyrektor.

Wsparcie dla walczących 
z nowotworami

Przymiarki do budowy szpi-
tala psychiatrycznego to nie 
jedyne plany rozwojowe lecz-
nicy. Już na początku nowego 
roku otwarty zostanie nowy 
oddział onkologiczny przezna-
czony na leczenie pacjentów 
walczących z nowotworami i 
chorobami krwi. - Na tym od-
dziale będziemy diagnozowali 
pacjentów w zakresie onkolo-
gii i hematologii- mówi Marek 

Bruzdowicz. - Udało nam się 
przekonać konsultanta woje-
wództwa ds. onkologii i hema-
tologii oraz Narodowy Fundusz 
Zdrowia do tego, żeby utworzyć 
ten oddział. Jeśli wszystko po-
toczy się pozytywnie, to już za 
kilka tygodni pacjenci nie będą 
musieli szukać pomocy w tym 
zakresie poza Włocławkiem.

Nowym wozem do pacjenta

Inwestycje w remonty to nie 
jedyne zadania, na których w 
ostatnim czasie skupiają się 
władze szpitala. W tym mie-

siącu szpital oddał do dys-
pozycji nową karetkę 

pogotowia dla pod-
stacji w Kowalu. 
Nowoczesny wóz 
jest wyposażony 
m.in. w defibryla-
tor i inny niezbęd-

ny sprzęt. Karetka 
wraz z wyposażeniem 

kosztowała około 450 
tys. zł. Jest to druga karet-

ka, która w ostatnim czasie 
wzbogaciła tabor pogotowia. 
Wcześniej nowoczesny wóz 
zaparkował na Zawiślu na par-
kingu przy Państwowej Szkole 
Zawodowej, skąd wyjeżdża na 
pomoc mieszkańcom terenów 
położonych po drugiej stronie 
Wisły.

Codzienność 
na oddziale 
dziecięcym

W szpitalu nie brakuje też 
spraw, które są powodem do 

narzekań dla pacjentów. W 
ostatnich dniach dość głośno 
było o oddziałach dziecięcych 
za sprawą akcji rodziców prze-
bywających tam dzieci, którzy 
głośno zaczęli narzekać na nie 
najlepsze warunki pobytu dla 
opiekunów. Źle oceniali m.in. 
brak czajnika na oddziale, po 
który trzeba chodzić piętro ni-
żej do pokoju socjalnego, nie-
wygodne ich zdaniem fotele, 
na których spędzają noce obok 
swoich dzieci i opłaty za po-
byt, które są zmuszani wnosić 
do szpitalnej kasy. 

Ordynator oddziału dziecię-
cego dr Irena Nowakowska 
tych zarzutów nie rozumie. 
- Za łóżko rodzice nie płacą, 
pobieramy tylko 5 zł na dobę 
za media. Często przebywa-
jący wraz ze swoimi dziećmi 
opiekunowie korzystają z prą-
du na salach, ładują telefony 
komórkowe i tablety i zuży-
wają wodę- wyjaśnia ordyna-
tor. dodając, że brak czajnika 

na oddziale to kwestia bezpie-
czeństwa. - Na oddziale nie 
ma czajnika, bo pamiętajmy że 
przebywają na nim małe dzie-
ci, które biegają po korytarzu 
i mogą się nim oparzyć, a były 
już takie przypadki - mówi Ire-
na Nowakowska.

Likwidacja jest możliwa

Niepokojące informacje pły-
ną również z chirurgii dziecię-
cej, której grozi likwidacja. 
Dyrektor przyznaje, że podob-
nie jak jego koledzy z innych 
części kraju ma problem z ob-
sadą personelu na tym oddzia-
le. Niestety nie jest to tylko 
włocławska przypadłość. Mało 
jest specjalistów w Polsce od 
chirurgii dziecięcej - wyjaśnia 
Marek Bruzdowicz. Przyszłość 
oddziału chirurgii dziecięcej 
do końca roku jest niezagrożo-
na, czy oddział uda się utrzy-
mać pokaże czas.

Włocławski	szpital
obrał	kurs	na	rozwój

Na tym oddziale będziemy 
diagnozowali pacjentów 

w zakresie onkologii 
i hematologii

„

„

- Mamy awarię sufitu podwieszane-
go w jednym z pomieszczeń użytko-
wanych przez bibliotekę. W tej chwi-
li są prowadzone badania techniczne 
i w związku z nimi trzeba zamknąć 
górną część klatek schodowych, 
więc nie ma dojścia do pomieszczeń 
na trzecim piętrze prawego skrzydła 

obiektu – poinformowała w połowie 
miesiąca Lidia Piechocka-Witczak,  
dyrektor CK Browar B.

Przyczyna usterki nie jest jeszcze 
znana, ustali ją inspektor budowy po 
szczegółowym sprawdzeniu stanu 
technicznego podwieszanego sufi-
tu. Jednak do czasu, kiedy się to nie 

stanie oraz dopóki wady nie zostaną 
usunięte, co może potrwać nawet do 
trzech tygodni, filia biblioteki znaj-
dująca się w tym miejscu ma pozo-
stać zamknięta.

W związku z utrudnieniami w 
korzystaniu z biblioteki jej władze 
poinformowały, że w okresie  za-

mknięcia nie będą nakładały kar 
na czytelników, którzy mają na ten 
okres wyznaczony termin oddania 
książek. Osoby zainteresowane wy-
pożyczeniem nowych książek, aby 
umilić sobie jesienne wieczory mogą 
to zrobić w centrali mieszczącej się 
przy ulicy Warszawskiej 11/13, gdzie 

oddać również mogą pozycje, które 
wypożyczyli w Browarze.

Na czas ustalania przyczyn usterki 
sufitu i jej naprawy Centrum Kultu-
ry Browar B musiało zamknąć sale 
plastyczne, w których odbywały się 
do tej pory zajęcia plastyczne dla 
dzieci.

W Centrum Kultury Browar B doszło do usterki sufitu przez co władze placówki musiały zamknąć filię biblioteki. Sprawą zajęła się in-
specja budowlana, odwołano  zajęcia plastyczne odbywające się w pracowniach na trzecim piętrze prawego skrzydła centrum kultury.

Spokojnie to tylko.... usterka?

We włocławskim szpitalu wciąż wiele się dzieje. Są plany 
tworzenia nowych oddziałów, trwają kosztowne remon-
ty, a na istniejących oddziałach .... nie brakuje proble-
mów dnia codziennego. 
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Nowy przewodniczący za-
raz po wyborze podziękował 
radnym i złożył im gratulacje 
z tytułu zdobycia mandatów. 
Taki wynik głosowania na sze-
fa rady potwierdza porozumie-
nie Koalicji Obywatelskiej i 
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Prezydent miasta liczy, 
że efekty pracy tej Rady będą 
lepsze od poprzedniej. -Jestem 
przekonany, że unikniemy nie-
potrzebnych emocji jak to było 
w poprzedniej kadencji, cie-
szę się, że są w składzie Rady 
zupełnie nowe osoby – mówi 
Marek Wojtkowski, prezydent 
Włocławka.

 Lider SLD jest zadowolo-
ny z deklaracji polityków PiS, 
którzy mimo, że są w opozycji 

będą popierać dobre projekty 
dla mieszkańców. Podkreślił, 
też że będzie przewodniczą-
cym całej Rady, a nie tylko 
koalicji. -Liczę na to, że ta 
kadencja upłynie pod znakiem 
stabilizacji i ciężkiej pracy 
dla mieszkańców Włocławka 
– mówi Krzysztof Kukucki, 
przewodniczący Rady Miasta. 
PiS choć jest największym 
klub radnych nie ma wpływu 
na rządzenie. -Nie chcemy być 
opozycją totalną, ale jeste-
śmy gotowi współpracować w 
tych obszarach, które podniosą 
miasto z marazmu. Mam tu na 
myśli np. projekty mieszkanio-
we – mówi Janusz Dębczyński, 
przewodniczący klubu radnych 
PiS. Nowością w tej kadencji 

rady będzie imienny system 
głosowania oraz tablety za po-
mocą których radni będą odda-
wać swoje głosy. Innym roz-
wiązaniem pro obywatelskim 
jest wprowadzenie relacji 
na żywo z obrad. Taką 
możliwość mieszkańcy 
mają poprzez śledzenie 
transmisji ze strony in-
ternetowej i Biuletynu 
Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta. Te 
udogodnienia zostały 
wprowadzone dzięki 
ustawie samorzą-
dowej, która została 
uchwalona w styczniu 
tego roku w Sejmie. 

17  radnych za, 8 wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował przeciw. Krzysztof 
Kukucki po tym głosowaniu ponownie w swojej politycznej karierze został wybrany 
na funkcję przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 

Krzysztof Kukucki przewodniczącym Rady Miasta,
prezydent ze stabilnym zapleczem!
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Po wypadku, w którym doszło do uszko-
dzenia ciała lub śmierci osoby bliskiej po-
szkodowani często nie wiedzą, do kogo mają 
się zwrócić i jak walczyć o odszkodowanie 
adekwatne do poniesionej szkody. Dlatego 
Grupa Doradcza Prawno-Medyczna uru-
chomiła Akademię Odszkodowań, dzięki 
której poszkodowani mogą skorzystać z 
bezpłatnych porad i pozyskać informację o 
swoich prawach dotyczących roszczeń od-
szkodowawczych. 

Masz prawo znać swoje prawa

Projekt „Akademia Odszkodowań” to 
zakrojona na szeroką ska-
lę akcja społeczno-eduka-
cyjna, która ma za zada-
nie podnosić świadomość 
prawną wśród tych, którzy 
są narażeni na nierówną 
walkę z ubezpieczyciela-
mi. 

18-letnie doświadczenie 
GDPM poparte stanowi-
skiem Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości pokazu-
je, że kwoty, które poszkodowani mogliby 
pozyskać, znając swoje prawa i procedury 
likwidacyjne, są kilkukrotnie wyższe od 
kwot uznanych, przez towarzystwa ubez-
pieczeniowe, za bezsporne.

Nawet 20 lat na dochodzenie roszczeń

Osoby, które na skutek przestępstwa do-
znały uszczerbku na zdrowiu lub straciły 
osobę bliską często nie wiedzą, że ich rosz-
czenia ulegają przedawnieniu dopiero po 

upływie 20 lat. Co więcej ma to miejsce tak-
że wtedy, gdy sprawca nie został ustalony 
(lub zginął w wypadku) i nie zapadł wyrok 
go skazujący.  

Nieuczciwe ugody można podważyć

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem wraz 
z zrzeczeniem się roszczeń zamyka (teo-
retycznie) drogę do dochodzenia dalszych 
świadczeń odszkodowawczych. Jednak w 
pewnych sytuacjach możliwym jest wzru-
szenie ugody, która zawarta została np. pod 
wpływem błędu lub w złej wierze. Ocenić 
to może doświadczony doradca odszkodo-

wawczy.
- Chcieliśmy, 

aby tego typu 
wiedza stała się 
ogólna i łatwo 
dostępna. Zbyt 
mało ludzi ma 
świadomość, 
że ugody za-
warte w złej 
wierze, można 
wzruszyć i da-

lej dochodzić roszczeń w odpowiedniej wy-
sokości – mówi Tomasz Rosa. 

Dlaczego GDPM?

GDPM to zaufana grupa doradców, któ-
ra skutecznie dochodzi zadośćuczynienia 
i odszkodowania za szkody osobowe po-
legające na uszkodzeniu ciała, rozstroju 
zdrowia lub śmierci osoby bliskiej. Dotyczy 
to zarówno spraw, które są już w toku, jak 
również w tych, które firma prowadzi od 

samego początku. 
Dzięki współpracy z zespołem lekarzy 

z Centrum Niezależnego Orzecznictwa 
i Usług Medycznych, GDPM pozyskuje 
ekspertyzy medyczne, które orzekają na 
korzyść osób poszkodowanych oraz ich ro-
dzin. 

- Właśnie dzięki opinii medycznej 
z CNOiUM, poszkodowana w wypad-
ku drogowym, którą GDPM reprezen-
towała przed sądem, zamiast propono-
wanej jej przez ubezpieczyciela kwoty  
1,5 tys. zł., otrzymała 45 tys. zł. zadośćuczy-
nienia – dodaje T. Rosa.

Reprezentanci ds. Odszkodowań

GDPM współpracuje z Reprezentanta-
mi ds. Odszkodowań, którzy gwarantują 
rzetelną obsługę osobom poszkodowanym 

i ich rodzinom. W zamian za etyczne działa-
nie oraz skuteczną promocję usług GDPM 
(w tym promocję Programu Rekomenda-
cyjnego AR) Reprezentanci otrzymują god-
ne wynagrodzenie.

- Spotkania w ramach Akademii Odszko-
dowań to doskonała okazja aktywizacji za-
wodowej osób, które mogą i chcą pomagać 
osobom poszkodowanym w wypadkach – 

dodaje Tomasz Rosa.

Przyjdź na darmowe porady prawne 
i dołącz do Akademii Odszkodowań! 

W roku 2018, darmowe porady praw-
ne dla poszkodowanych będą udzielane w 
ośmiu miastach na terenie województwa 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz zachodnio-po-
morskiego w siedzibie Partnerów Akademii 
Odszkodowań.

GDPM zaprasza osoby, które chcą po-
dzielić się swoimi wątpliwościami dotyczą-
cymi ich sytuacji po wypadku oraz pozy-
skać informacje na temat przysługujących 
im praw.

Najbliższe spotkania odbędą się:

Tuchola:  27.11.2018 wtorek, godz. 11.00 
– 15.00, miejsce: Tucholski Ośrodek Kultury,  
Plac Zamkowy 8,

Włocławek: 29.11.2018 czwartek, godz. 
11.00 – 15.00, miejsce: Hotel Ratuszowy, 
ul. Bojańczyka 7

Niskie zadośćuczynienie, kosztowne leczenie, rehabilitacja oraz utrata zarobków to najczęstsze problemy poszkodowanych w obliczu odniesionej 
szkody. Jak zapobiec sytuacji, w której ubezpieczyciel proponuje skandalicznie niską kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania?

Umów się na spotkanie: 

tel.: 58 303 46 38 ; 801 120 020 
e-mail: smpr@gdpm.pl

Organizator: 

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48

www.gdpm.pl

Nie	daj	się	oszukać,	bądź	mądry	po	szkodzie!	

GDPM	
zaprasza	

do	Akademii	
Odszkodowań
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Dla Sławka nie jest to pierwsza styczność z kamerą. 
Dzięki udanym występom tanecznym miał już okazję 
sprawdzić się przed obiektywem. Młody aktor swo-
ją karierę rozpoczął w agencji aktorskiej dla dzieci, 
do której zgłosili go rodzice. Maluch do tego stopnia 
przykuł uwagę twórców serialu, że po zapoznaniu się 
z jego agencyjnym profilem od razu zaprosili go na 
zdjęcia próbne.

Sławek Wróblewski w serialu zagra jedną z kluczo-
wych postaci, która wpłynie na losy innych bohaterów. 
Jednak sam 5-latek na ekranach telewizorów pojawi 
się dopiero w dwóch ostatnich odcinkach pierwszego 
sezonu.  Młody aktor zagra u boku takich gwiazd jak 
Magdalena Boczarska i Michalina Łabacz. Jak przy-
znaje sam Sławek na początku trochę się stresował, 
ale szybko odnalazł się na planie serialu, ponieważ 
aktorzy i cała ekipa przyjęli go z dużą otwartością. 

Chłopiec może liczyć na bardzo silne wsparcie ze 
strony rodziny oraz kolegów z grupy przedszkolnej, 
którzy ucieszyli się, że będą mogli oglądać swojego 
przyjaciela w serialu telewizyjnym. Sami opiekuno-
wie przedszkolaków tłumaczyli dzieciom, że ich ko-
lega zagra w filmie i jeżeli tylko rodzicie pozwolą to 
będą mogli go oglądać po drugiej stronie telewizora. 

Serial można oglądać w każdą niedzielę o go-
dzinie 21:30

Przed młodym mieszkańcem Wło-
cławka stoi duża szansa na wejście do 
świata show-biznesu. Pięcioletni Sła-
wek Wróblewski, wystąpi w nowym 
serialu TVN-u „Pod Powierzchnią”.

Młody	włocławianin	gwiazdą	TVN

Książka Justyny Bednarek pt „Bab-
cocha” stała się inspiracją dla reży-
sera teatru Skene Mieczysława Sy-
nakiewicza na scenariusz kolejnego 
przedstawienia, które już niebawem  
zobaczymy na deskach Teatru Impre-
saryjnego.

Jak czytamy na stronie teatru: Bab-
cocha potrafi wszystko: cofnąć czas, 
zamienić żołędzie w złote dukaty czy 
smakowite pączki, a siebie – w owada 
czy inne straszydło. Dzięki niej Ber-
nadetta – dziewczynka z warkoczami 
– podróżuje na chmurze, dostaje króli-
ka z czekolady i znajduje kogoś, kogo 

chciała znaleźć. Zmieniają się też inni 
mieszkańcy Grajdołka – sołtys, pro-
boszcz, młynarz czy sprzedawca, ale 
także zwierzęta i Orzechowe Licho, 
które nie wiadomo czym czy kim jest.  
Babcocha będzie 84 premierą Teatru 
Skene. Premierę sztuki zaplanowa-
no na 7 grudnia. Spektakle dla szkół 
będą grane w dniach 5 i 6 grudnia, 
a przedstawienie otwarte w ramach 
Niedzielnych Spektakli Familijnych 
zaplanowano na niedzielę 9 grudnia 
na godz.11.00. Bilety do nabycia w 
kasie teatru.

„Babcocha”	kolejną	
premierą	teatru	Skene
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zdrowia

Na czym polega fenomen Villa 
Park? - Villa Park MED&SPA to obiekt 
wyjątkowy, w którym goście mogą nie 
tylko spędzić miło czas i wypocząć, ale 
także zadbać o swoje zdrowie. W ho-
telu funkcjonuje Klinika Rehabilitacji 
Strukturalnej, w której, dzięki stoso-
wanej metodzie strukturalnej pracy z 
ciałem można w stosunkowo krótkim 
czasie wrócić do formy. To co nas wy-
różnia, to z pewnością indywidualne 
podejście do każdego z Gości - 
mówi Ewa Rennack, dyrek-
tor Hotelu.

 Villa Park słynie z 
innowacyjnych me-
tod rehabilitacji. Na 
czym polegają? - In-
nowacyjność meto-
dy Anatomy Trains 
Structural Integration 
polega na globalnym 
podejściu do leczenia 
biomechaniki ciała i ana-
tomii pacjentów oraz oparciu 
analizy biomechanicznej o koncep-
cję taśm anatomicznych (Anatomy 
Trains). Szukamy przyczyn, a nie skut-
ków odczuwanych dolegliwości. Te-
rapeuta poprzez przesuwanie warstw 
tkankowych w ciele dokonuje zmian 
w ułożeniu ciała w przestrzeni i popra-
wę wzajemnych zależności pomiędzy 

strukturami ciała powodującymi do-
legliwości lub brak prawidłowej pra-
cy odpowiednich struktur. Tego typu 
podejście do pracy z pacjentem jest 
niewątpliwie nowatorskie - podkreśla 
Wojciech Cackowski, fizjoterapeuta, 
certyfikowany terapeuta metody ATSI 
(dawniej nazywane KMI) oraz certyfi-

kowany nauczyciel Anatomy Trains.
W Klinice Rehabilitacji Struktural-

nej Villa Park Goście mają możliwość 
skorzystania z profesjonalnej diagno-
styki strukturalnej Contemplas, terapii 
manualnej oraz nowatorskiej metody 
ATSI, skutecznie eliminującej rozmaite 
dolegliwości układu ruchowego. Po-
przez pracę na tkankach miękkich te-
rapeuta może dokonać zmian w posta-
wie człowieka, co pozwala skutecznie 

zwalczyć przewlekłe do-
legliwości układu 

ruchowego. - To do-
skonała propozycja dla osób 

zmagających się z problemami ukła-
du ruchu i bólami kręgosłupa - mówi 
Marek Króliczewski, doświadczony 
terapeuta. I dodaje: Bardzo dokładnie 
przyglądamy się każdemu z naszych 
gości, przeprowadzając wywiady na 
temat jego stanu zdrowia, trybu życia, 

przebytych schorzeń. Patrzymy jak się 
porusza, jak oddycha, gdyż to wszyst-
ko ma istotne znaczenie w późniejszym 
procesie integracji strukturalnej.

Dyrektor Ewa Rennack podkreśla 
zdrowotną moc solanki. Koncepcja 
nowoczesnej strefy Saltaris SPA w Vil-
la Park MED&SPA została oparta na 

bogactwie regionu - solance. Składniki 
mineralne zawarte w solance pozy-
tywnie wpływają na układ oddecho-
wy, redukują stres i napięcie. Działają 
także wspomagająco na dolegliwości 

związane z reumatyzmem, czy 
chorobami kręgosłupa. Kąpiel w base-
nie solankowym, seans w wewnętrz-
nej tężni, czy laconium ze źródłem 
naturalnej solanki? A może relaks w 
jacuzzi ze słodką wodą i seans w sau-
nie suchej? W Villa Park MED&SPA 
wszystko jest możliwe!

Hotel przyciąga też osoby, które 
marzą o chwili relaksu. Villa Park ME-
D&SPA jako jeden z nielicznych hoteli 
w Polsce, posiada własną, autorską 
marką kosmetyczną - Villa Park Exc-
lusive Line. Marka ta bazuje na trzech 
specjalnie skomponowanych produk-
tach:peelingu solnym do skór suchych 
i atopowych z ekstraktem z kopru 
morskiego oraz masłem shea,kremie 
nawilżającym z koprem morskim 
oraz masce detoksykującej zawiera-
jącej unikalną kompozycję olejków: 
lawendy, rozmarynu, eukaliptusu oraz 
cytryny.

  - Nowością w naszym Instytucie 
MED&SPA są dwa urządzenia, któ-
re pomagają w nieinwazyjny sposób 
przywrócić skórze młody wygląd – 
mówi dyrektor Ewa Rennack. Aqu-
aSure H2 to innowacyjne połączenie 
technologii oczyszczania wodorowe-
go, hydro peelingu z funkcją infuzji, 
czyli wtłaczania preparatów oraz opa-
tentowanej głowicy MCS z prądami 
galvanicznymi do liftingu skóry. Z 
kolei Seyo MED TDA to pierwszy na 
świecie dermatologiczno-estetyczny 
system do intensywnego i głębokiego 
leczenia i regeneracji skóry, włosów, 

paznokci, który przenosi składniki 
lecznicze zawarte w ampułce, wzboga-
cone wysoko stężonym tlenem do naj-
głębszych warstw. TDA jest to opaten-
towana Transdermalna aplikacja, czyli 
dostarczanie substancji aktywnych do 
skóry właściwej, tkanki podskórnej, 
ścięgien i więzadeł. Dla promiennie 
pięknej skóry - od środka na zewnątrz 

- opowiada Ola Brzozowska, manager 
SPA. Już po pierwszym zabiegu skóra 
jest wyraźnie rozjaśniona, promienna,  
nabiera blasku i młodszego wyglądu, a 
co ciekawe w Polsce Seyo MED TDA 
dostępne jest tylko w Villa Park ME-
D&SPA. 

Głęboczek Vine Resort&SPA 
- tam gdzie cisza raduje

Marzysz o chwili relaksu? Poszuku-
jesz miejsca niebanalnego? Głęboczek 
Vine Resort&SPA to miejsce idealne. 
Tutaj luksus, sielska atmosfera i otacza-
jąca przyroda tworzą harmonię, a wino 

odgrywa główną rolę. Ta oaza spokoju 
znajduje się na Pojezierzu Brodnickim, 
nad brzegiem jeziora Forbin. To miej-
sce urzeka zarówno poszukujących 
prawdziwego relaksu, jak i wielbicieli 
aktywnego spędzania czasu. Tutaj czas 
płynie wolniej, a cisza raduje…

Hotel Villa Park MED&SPA, zlokalizowany jest w Cie-
chocinku, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojo-
wego. Dogodny dojazd autostradą, tradycje słynnego 
uzdrowiska i zdrowotne właściwości solanki to połączenie 
idealne zarówno dla osób poszukujących chwili relaksu, 
jak i tych pragnących zadbać o swoje zdrowie.

Villa Park MED&SPA - Ciechocinek
w wersji premium

Villa Park MED&SPA

Zarezerwuj zabieg 
Oczyszczanie wodorowe 
AquaSure H2 lub kurację 

Seyo MED TDA 
i zyskaj 30% rabatu. 

Oferta jest ważna od 1 do 
31.12.2018 na hasło SPA!*

Głęboczek Vine 
Resort&SPA

Kup dowolny zabieg 
na twarz lub ciało 

w terminie 
od 1 do 31 grudnia br. 

i skorzystaj 
z 10% rabatu!*

*Oferty nie łączą się z innymi promocjami i nie obowiązują w okresie Świąt i Sylwestra.

Specjalna oferta dla czytelników! 
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Karty w powiecie włocław-
skim zostały rozdane! Zygmunt 
Wierzowiecki został przewod-
niczącym Rady Powiatu we 
Włocławku. Nowym starostą 
włocławskim jest od czwartku 
Roman Gołębiewski z gmi-
ny Włocławek, reprezentant  
PSL, a przedstawiciel Prawa 
i Sprawiedliwości Jan Am-
brożewicz z Chodcza został 
wicestarostą. Funkcje wi-
ceprzewodniczących Rady 
Powiatu pełnić będą w tej 
kadencji Jadwiga Błasz-
kiewicz z gminy 
Fabianki oraz 
Anna Kozłowska 
z Boniewa. Eta-
towym członkiem 
zarządu powia-
tu została Agata 
Wojtkowska z 
gminy Lubraniec, 
prywatnie zona 
prezydenta Wło-
cławka, która nie 
jest członkiem 
Rady Powiatu. 
W zarządzie są 
również Grze-
gorz Śledziński z 
Izbicy Kujawskiej 
oraz Jacek Jabłoń-
ski z gm. Brześć Kujawski.

Nikt nie wątpił, że będzie to 
trudny dzień. Układ sił w nowej 
Radzie Powiatu we Włocławku, 

wybranej 21 października, nie 
dał przewagi żadnemu ugrupo-
waniu. Najwięcej głosów, bo 9 
zdobyli reprezentanci Wspól-
noty Samorządowej, to jednak 
zbyt mało by rządzić samo-
dzielnie i dyktować warun-

ki. 8-o-

sobowe przedstawicielstwo 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego  tym bardziej nie dyspo-
nuje wymaganą większością. 

Porozumienie było więc ko-
niecznością.

Tuż przed sesją Kazimierz 
Kaca, lider Wspólnoty Samo-
rządowej Powiatu Włocław-
skiego nie miał już wątpliwo-
ści, że będą zmiany.Zawiązano 
koalicję, tym razem my jako 

Wspólnota Samorządowa bę-
dziemy w opozycji. Trudno, 
tak to się ułożyło, ale rada jest 
po to, żeby współpracować By-

liśmy jako rządzący i współ-
pracowaliśmy z opozycją i nie 
wyobrażam sobie, że mogłoby 
być inaczej. 

Czwartkową sesję obserwo-
wało wielu gości, obecnych na 
sali. Mieszkańcy powiatu mie-
li możliwość śledzenia obrad 

za pośrednictwem internetu. 
Seniorka Rady Powiatu Ewa 
Kończyńska, która znalazła się 
w tym gremium po 4-letniej 

przerwie, prowadziła obrady 
do chwili wyboru przewodni-
czącego Rady, którym został 
Zygmunt Wierzowiecki. Dzię-
kując za wybór podkreślał, że 
w jego ocenie starostę powinni 
wybierać bezpośrednio wszy-
scy mieszkańcy, zaś okręgi  

powinny być jednak 
j e d n o m a n d a t o w e , 
ponieważ w składzie 
Rady nie znaleźli się 
kandydaci, którzy 
uzyskali imponujące 
poparcie. 

Radni zdecydowa-
li o zmianach w po-
rządku obrad i wpro-
wadzeniu punktów o 
wyborze wiceprze-
wodniczących Rady 
Powiatu, starosty 
włocławskiego, wi-
cestarosty oraz człon-
ków zarządu. Roman 
Gołębiewski nie miał 

kontrkandydatów. Z 21 
radnych, obecnych na sali, od-
dało na niego głos 13 osób. Po-
dobnie było w przypadku pozo-
stałych głosowań.

Pierwsza sesja włocławskiej Rady Powiatu w nowej ka-
dencji i wielkie zmiany. Nie tylko kadrowe. Po raz pierw-
szy mieszkańcy mieli okazję śledzić obrady na żywo, ma-
jąc też podgląd na to, jak głosują ich przedstawiciele.

Roman Gołębiewski 
nowym starostą włocławskim

Z jednej strony bardzo się cieszę, że objąłem najważniejszy urząd w po-
wiecie, z drugiej mam świadomość, że spoczywa na mnie ogromna od-
powiedzialność za kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszego powiatu. 
Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu zarządowi na czele z 
panem starostą Kazimierzem Kacą za dotychczasową pracę. W wielu spra-
wach się nie zgadzaliśmy, wiele spraw zrobiliśmy wspólnie... Polityka jest 
taka, że w tej chwili następuje zmiana we władzach.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy oddali 
na mnie głos, ale także tym, którzy postawili krzyżyk w tej drugiej kratce. 
Zasady polityki są, jakie są. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do 
współpracy. Zapraszam samorządowców, radnych, dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, pracowników, ale przede wszystkim wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by jak najle-
piej reprezentować ich na stanowisku starosty włocławskiego

Nowy przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki Głosuje nowy wicestarosta Jan Ambrożewicz
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Okręg nr 3  
gm. miasto Kowal, gm. Kowal, 

gm. Baruchowo

Okręg nr 6  
gm. Lubraniec, gm. Izbica Kujawska

Jerzy Pawłowski
Wspólnota Samorządowa

Okręg nr 2  
gm. Fabianki, gm. Włocławek

Roman Gołębiewski
PSL

Okręg nr 5  
miasto i gm. Chodecz, 
gm. Lubień Kujawski

Zygmunt Wierzowiecki
Wspólnota Samorządowa

Okręg nr 1  
gm. Brześć Kujawski, gm. Lubanie

Wojciech Zawidzki
Wspólnota Samorządowa

Okręg nr 4  
gm. Choceń, gm. Boniewo

Ewa Kończyńska
Wspólnota Samorządowa

Włodzimierz Kaczmarek
PiS

Uczciliśmy stulecie odzyskania Niepodległości
W Choceniu mieszkańcy i 

liczni goście uczestniczyli w 
mszy świętej w intencji Oj-
czyzny w kościele św. Idziego, 
którą celebrował ks. proboszcz 
Mieczysław Łaszczyk. Podczas 
powiatowej uroczystości odsło-
nięto i poświęcono tablicę ofiar 
II wojny światowej. 

Zwieńczeniem uroczystych 
obchodów był koncert Andrzeja 
Sikorowskiego i Mai Sikorow-
skiej z zespołem, dedykowany 
mieszkańcom powiatu. Młodzież 
z Zespołu Szkół w Marysinie 
rozpoczęła m.in.  akcję zbiera-

nia wśród mieszkańców woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go podpisów pod „Deklaracją z 
okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę”. 

17 października wszyscy 
uczniowie szkoły w Marysinie  
uczestniczyli w koncercie Kuby 
Michalskiego, który odbył się 
w Lubranieckim Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego. „Reymon-
ciaki” z Chodcza uczestniczyli 
w licznych okolicznościowych 
wydarzeniach. Jednym z nich 
było wspólne śpiewanie czterech 
zwrotek polskiego hymnu...

W całym powiecie odbywały się uroczystości poświęcone 
tej wyjątkowej rocznicy. 

Zmiana warty! Teraz oni rządzą powiatem

Mariusz Bladoszewski
PSL

Jacek Jabłoński
Porozumienie Samorządowe

Tomasz Jezierski
Wspólnota Samorządowa

Barbara Wałęsa 
PSL

Jadwiga Błaszkiewicz
Porozumienie Samorządowe

Marek Jaskulski
Wspólnota Samorządowa

Roman Tomaszewski
Wspólnota Samorządowa

Wojciech Rudziński
PSL

Kazimierz Kaca
Wspólnota Samorządowa

Dawid Dalman
Wspólnota Samorządowa

Anna Kozłowska
PSL

Bogdan Domżalski
PSL

Jan Ambrożewicz
PiS

Karol Matusiak
PSL

Grzegorz Śledziński
PSL
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Kultura

BAL	
SYLWESTROWY	

31.12.2018

450	zł/para

GOŚCIN IEC
Toruńska 	104A	

87 -800 	Włoc ławek
te l . 	 608 	057 	748
lub 	602 	215 	783

www.gosc in iec .w loc lawek .p l

 Znakiem specjalnym została 
wybrana Róża Kujaw. Władze 
miasta, aby jeszcze bardziej roz-
powszechnić markę kulturalną 
zorganizowały konkurs na mały 
przedmiot użytkowy. Chciano 
w ten sposób nawiązać do 120-
letniej historii produkcji fajansu 

we Włocławku, który od dawna 
był wizytówką naszego miasta a 
jednocześnie przedstawić fajans 
w nowoczesnej, oryginalnej for-

mie, która stanowić może nowy 
element tożsamości miasta.

Po ogłoszeniu konkursu 
do ratusza wpłynęło siedem 
prac. Sześć z nich zostało podda-
nych ocenie. Założenie projektu 
było takie, że zwycięska praca 
trafi do produkcji. W pierwszej 

edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Małą Formę Użytkową 
„Włocławki  - Nowa Odsłona”  
zwyciężył wykonany z fajansu 

przybornik biurkowy w kształ-
cie kujawskiej róży.

- Chcieliśmy, aby to była nie 
tylko wizytówka naszego mia-
sta, ale i doskonała pamiątka z 
Włocławka. Jestem przekonana, 
że będziemy mogli używać jej 
na co dzień, a nie tylko odłożyć 
do szuflady - mówiła Barbara 
Moraczewska, zastępca prezy-
denta Włocławka. 

Produkcję przyborników zle-
cono Fabryce Fajansu Ewy Sza-
nowskiej. Na razie powstało 100 
sztuk. Wiosną przyszłego roku 
zostanie zorganizowana druga 
edycja konkursu „Włocławki - 
Nowa Odsłona” Organizatorzy 
liczą, że zainteresowanie przed-
sięwzięciem będzie większe i 
że wezmą w nim udział także 
projektanci i artyści z Wło-
cławka, bo w pierwszej edycji 
ich zabrakło.

Fajansowy przybornik moż-
na kupić za około 50 zł w in-
formacji turystycznej przy ul. 
Warszawskiej. Będzie też upo-
minkiem wręczanym gościom 
ratusza.  

Dwa lata temu prezydent Marek Wojtkowski powołał specjalny zespół ds. promocji kultu-
ry, który miał wybrać markę kulturalną Włocławka. Członkowie zespołu nie mieli wątpli-
wości tym, co nas wyróżnia i może promować są tzw.”włocławki”, czyli wyroby z fajansu.

Fajans	marką	kulturalną	miasta

zagra	
zespół	HEYSER	BAND

Józef Stolorz to wybitny artysta. 
Malowaniem obrazów zajmuje się już 
od ponad 40 lat. Urodzony na Śląsku, 
ale to z Włocławkiem związał się na 
dobre. I właśnie w naszym mieście 
artyście wręczono odznaczenie Glo-
ria Artis. Malarzowi brązowy medal 
przekazał osobiście wojewoda Mi-
kołaj Bogdanowicz podczas benefisu 
zorganizowanego w Centrum Kultury 
Browar B.  Na uroczystości, na którą 
przybyli  rodzina artysty, przyjaciele, 
sympatycy twórczości oraz władze lo-
kalne zaprezentowano dzieła, do któ-
rych Józef Stolorz ma największy sen-
tyment. Te obrazy malarz przekazał do 
dyspozycji Centrum Kultury Browar 

B. Józef Stolorz ma na koncie ponad 
70 wystaw indywidualnych oraz dwa 
razy większą liczbę wystaw zbioro-
wych na całym świecie. 

Józef Stolorz był jednym z bohate-
rów cyklu reportaży o włocławskich 
artystach realizowanych przez Tele-
wizję Kujawy w ścisłej współpracy ze 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecz-
no-Ekonomicznych Sukces i Urzędem 
Miasta Włoclawek. Cykl „Włocławia-
nie zatrzymani w kadrze” można oglą-
dać na www.kujawy.info. Bohaterami 
pozostałych odcinków są Mieczysław 
Synakiewicz, reżyser Teatru Skene i 
Antoni Bisaga, rzeźbiarz. Zapraszamy 
do oglądania. 

Włocławski	artysta	wyróżniony
medalem	Gloria	Artis!
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Szlachetna Paczka to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych akcji 
społecznych w Polsce. W projekt 
co roku włącza się wielu Polaków. 
Cała inicjatywa nabiera rozpędu 
tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia, kiedy to darczyńcy i wolon-
tariusze ruszają do akcji pomagając 
rodzinom w potrzebie. 

Szlachetna paczka to również 
najlepszy projekt społeczny w Pol-
sce. Ta akcja charytatywna trwa 

już nieprzerwanie od 17 lat a jej 
finał następuje zawsze w grudniu. 
Co roku w ten projekt angażują się 
osoby, które z pierwszych stron ga-
zet: politycy, sportowcy, muzycy, 
czy aktorzy. 

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć 
udział w tegorocznej edycji mają 
jeszcze szanse. Rekrutacja wolon-
tariuszy, którzy mogą wybrać kon-
kretną rodzinę ruszyła w sobotę 17 
listopada. Chętne osoby mogą re-

jestrować się na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl. Na chwilę obecną 
jest ok. 80 rodzin z Włocławka, 
jednak organizatorzy spodziewają, 
że liczba jeszcze wzrośnie.

Finał akcji zaplanowany jest na 
8 grudnia. To właśnie tego dnia 
należy przywieźć zebrane przez 
siebie paczki do magazynu skąd 
powędrują one do potrzebujących 
rodzin

Osiemdziesiąt włocławskich rodzina czeka na pomoc tych którzy zechcą udzielić im 
materialnego wsparcia w ramach akcji Szlachetna Paczka

Paczki	pełne	miłości

 Celem orkiestrowego grania bę-
dzie zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Przygotowania 
do kolejnego finału WOŚP w całej 
Polsce i wielu miejscowościach na 
świecie ruszyły 16 października. Od 
tego dnia rozpoczęła się rejestracja 
sztabów. Włocławek jak co roku włą-
cza się w całą akcję i choć całkiem 
niedawno został zarejestrowany sztab, 
który będzie znajdował się w Browa-
rze B, to rejestracja wolontariuszy już 
trwa. Osoby, które chciałby to zrobić 
elektronicznie, mają taką możliwość 

na stronie iwolotariusz.wosp.org.
pl. Jednak Ci, którzy wolą tradycyj-
ne metody mogą to zrobić przy ul. 
Łęgskiej gdzie na przyszłych wolon-
tariuszy czeka pomoc przy dokona-
niu poprawnego zgłoszenia. Miejsca 
dla kwestujących są ograniczone. 
Włocławski sztab WOŚP otrzymał 
mniejszą liczbę wolontariuszy niż w 
poprzednim roku. W tym roku to tyl-
ko 550 osób. 

Podstawowym warunkiem, który 
trzeba spełnić, aby móc kwestować 

13  stycznia na ulicach Włocławka jest 
uśmiech i chęci do pomocy przy fina-
le. Włocławski sztab może pochwalić 
się wolontariuszami w różnym wieku. 
Są to osoby już od 1 roku życia do na-
wet 80 lat. – Pani Teresa, najstarsza 
kwestująca już się zgłosiła i od kilku 
tygodni dopytywała o dokładny ter-
min rejestracji – mówi Beata Krajew-
ska, szefowa włocławskiego sztabu. 
Organizatorzy jednak proszą o to, aby 
wszyscy, którzy zgłaszają się na 27. 
Finał WOŚP robili to z pełnym prze-
konaniem, ponieważ osoba raz zare-
jestrowana, która zajmie to miejsce 

będzie wolontariuszem już na stałe. 
Już teraz wiadomo, że Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
we Włocławku będzie pełen atrakcji. 
Dla każdego znajdzie się coś co go 
zainteresuje. Jednak na chwilę obec-
ną włocławski sztab jest w trakcie 
ustalania dokładnych eventów. Nie 
wiadomo również, kto w drugą nie-
dzielę stycznia zagra na WOŚP-owej 
scenie.  

13 stycznia już po raz 27. zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Drużyna Owsiaka zagra dla ma-
łych dzieci. Włocławek oczywiście włącza się w akcję 
z pełną energią.

WOŚP	zagra	
we	Włocławku!	
Wolontariusze	
poszukiwani!	
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Na tych mistrzostwach możemy 
spodziewać się startu całej plejady 
gwiazd „królowej sportu”, bo będzie 
to już ostatni etap przygotowań do 
letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 
Polski Związek Lekkiej Atletyki bez 
wahania przydzielił miastu organiza-
cję imprezy sportowej o takiej ran-
dze. -Włocławek jest aktywnym lek-
koatletycznie środowiskiem, PZLA 
docenia pracę jaką wykonujecie tu z 
młodzieżą. 

Dodatkowo macie tu piękny obiekt. 
Podjęliśmy, zatem  z przyjemnością 
decyzję o tym, że Włocławek będzie 
gospodarzem krajowych mistrzostw 
w 2020 roku. – mówił Tomasz Ma-
jewski, wiceprezes PZLA, były 
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą na 
konferencji prasowej, w której poda-
no informację o tym, że nasze miasto 
będzie areną zmagań lekkoatletów. 

Sukces jest istotny, bo o organizację 
zawodów ubiegało się kilka ośrodków. 
Dla miasta będzie to spore wyzwanie 
organizacyjne. -Myślę, że to dla nas 
znakomita promocja na zewnątrz. Je-
stem przekonany, że włocławskie śro-
dowisko działaczy lekkoatletycznych 
we współpracy z miastem zorganizuje 
świetne zawody – mówi Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka. 

Kibice zobaczą w akcji polską 
czołówkę tej dyscypliny sportu, a w 
rywalizacji wystartują również spor-
towcy Vectry Włocławek. Dobrym 
sprawdzianem organizacyjnym dla 
Włocławka były już czerwcowe Mi-
strzostwa Polski w lekkiej atletyce do 
lat 20 na stadionie OSIR-u. Wypadły 
bardzo dobrze, a jedynym ich mi-
nusem były ulewne opady deszczu, 
które przeszkadzały w rozgrywaniu 
konkurencji. 

Takiego wydarzenia sportowego we Włocławku nie było w historii. W 2020 roku to w stolicy Kujaw zostaną rozegrane lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski seniorów. 

Najlepsi	polscy	lekkoatleci	
przyjadą	do	Włocławka!

Drużyna prowadzona przez trenera Jaro-
sława Chwiałkowskiego bez kompleksów 
podeszła do rywalizacji i sprawiła kilka 
niespodzianek. 7 wygranych, 1 remis i 3 
porażki wywalczone w 11 meczach to bar-
dzo dobre osiągnięcie. „Wilczyce” prezen-
towały ofensywny futbol o czym świad-
czy 30 strzelonych bramek przy 7 golach 
straconych. -Z perspektywy czasu gdyby 
przed startem rundy ktoś powiedział mi, 
że na koniec będziemy na drugim miejscu 
brałbym to w ciemno, ale jest też pewien 
niedosyt – mówi Jarosław Chwiałkowski, 
trener zespołu. Żal zwłaszcza pechowej 
porażki z Kotwicą Kołobrzeg 1:2 w ostat-
nich minutach meczu. Ekipa „Wilczyc” to 
młode, obiecujące zawodniczki, które nie 
przestraszyły się bardziej doświadczonych 
na tym poziomie drużyn. 

Już 29 listopada klub organizuje te-
st-mecz dla nowych zawodniczek. Jeśli 
wypadną one pozytywnie mają szansę 
na włączenie do pierwszego zespołu. Na 
ligowe boiska Włocławska Akademia Pił-
karska wróci już za kilka miesięcy wraz z 
początkiem rundy wiosennej. Klub po je-
siennej do lidera Kotwicy Kołobrzeg traci 
5 punktów. Awans na zaplecze ekstraklasy 
wywalczy tylko zwycięzca II ligi.

Beniaminek musi zapłacić „frycowe”, musi parę razy wysoko przegrać na zapoznanie się z nową ligą. W tym wypadku te sportowe powiedzenia się nie 
sprawdziły. Debiutująca na poziomie II ligi kobiet piłki nożnej Włocławska Akademia Piłkarska zakończyła rundę jesienną na drugim miejscu w tabeli. 

„Wilczyce”	wiceliderem	drugiej	ligi	
ale	mają	apetyt	na	więcej!	
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Nowa	ramówka	TV	Kujawy

Oglądaj	
nas	również	
w	internecie!

PONIEDZIAŁEK

17.20 Puls Miasta
17.40 Studio
18.00 Puls Miasta
18.20 Pulsometr
18.35 Świat Kobiet
18.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
19.00 Puls Miasta
19.20 Studio
19.40 Pulsometr
19.55 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
20.00 Puls Miasta 
20.20 Pulsometr długi
20.35 Świat kobiet
20.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
21.00 Puls miasta
21.20 Studio
21.40 Pulsometr
21.55 Autopromocja
22.00 Powtórki programu

WTOREK

17.20 Puls Miasta
17.40 Studio
18.00 Puls Miasta
18.20 Pulsometr
18.35 Szkoła Tańca
18.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
19.00 Puls Miasta
19.20 Studio
19.40 Pulsometr
19.55 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
20.00 Puls Miasta 
20.20 Pulsometr
20.35 Szkoła Tańca
20.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
21.00 Puls miasta
21.20 Studio
21.40 Pulsometr
21.55 Autopromocja
22.00 Powtórki programu

ŚRODA

17.20 Puls Miasta
17.40 Studio
18.00 Puls Miasta
18.20 Pulsometr
18.35 Przez dziurkę od klucza
19.00 Puls Miasta
19.20 Studio
19.40 Pulsometr
19.55 Autopromocja
20.00 Puls Miasta 
20.20 Pulsometr
20.35 Przez dziurkę od klucza
21.00 Puls miasta
21.20 Studio
21.40 Pulsometr
21.55 Autopromocja
22.00 Powtórki programu

CZWARTEK

17.20 Puls Miasta
17.40 Studio
18.00 Puls Miasta
18.20 Pulsometr
18.35 Kulturalnie i Sportowo na Kujawach
18.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
19.00 Puls Miasta
19.20 Studio
19.40 Pulsometr
19.55 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
20.00 Puls Miasta 
20.20 Pulsometr
20.35 Kulturalnie i Sportowo na Kujawach
20.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
21.00 Puls miasta
21.20 Studio
21.40 Pulsometr
21.55 Autopromocja
22.00 Powtórki programu

PIĄTEK

17.20 Puls Miasta
17.40 Studio
18.00 Puls Miasta
18.20 Pulsometr
18.35 Kwadrans z psychologiem
18.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
19.00 Puls Miasta
19.20 Studio
19.40 Pulsometr
19.55 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
20.00 Puls Miasta 
20.20 Pulsometr
20.35 Kwadrans z psychologiem
20.50 W obiektywie/sonda/moim zdaniem
21.00 Puls miasta
21.20 Studio
21.40 Pulsometr
21.55 Autopromocja
22.00 Powtórki programu

www.kujawy.info
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99,4
 I  już nigdy nie zmienisz stacji!

FM


