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NASZ	KANDYDAT	
DOSENATU

JERZY	
WENDERLICH

WSPÓLNY KANDYDAT 
DLA WYBORCÓW 

KOALICJA OBYWATELSKA, 
PSL, SLD

KANDYDAT,	KTÓREMU	POPARCIA	UDZIELILI	TAKŻE 
• PREZYDENT LECH WAŁĘSA, 

• PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, 
• PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI 
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Szanowni Państwo,
mijają cztery lata kadencji Parlamentu. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając 
na swojego przedstawiciela w Sejmie.
Od początku mojej pracy poselskiej koncentrowałam się na działalności na rzecz naszego Regionu. 
Cztery lata w Sejmie były dla mnie czasem wytężonej pracy, służącej poprawie jakości życia mieszkańców kraju, 
jak i lokalnej społeczności.
Praca posła to także liczne spotkania z ludźmi i rozwiązywanie zgłaszanych przez nich problemów. 
Każda udzielona pomoc i rozwiązana sprawa przynosiły mi wiele radości i dodawały sił do dalszej pracy. 
Dziękuję Państwu za okazywaną życzliwość i wyrazy wsparcia. Dziękuję za dobrą i owocną współpracę.
Dużo udało się zrobić ale mam świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego ponownie proszę 
o Wasze zaufanie i oddanie na mnie głosu w wyborach do Sejmu 13 października.
Udowodniłam, że jestem godna zaufania - możecie na mnie liczyć.

Razem dokonajmy dobrego wyboru.
Joanna Borowiak

Prezes	Fundacji	„Rodzice	Szkole”
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- 

Spotykamy się na pikniku strażac-
kim w Krzyżówkach, tym razem 
współorganizowanym przez poseł 
Joannę Borowiak. Przed chwilą 
mieliśmy okazję zobaczyć na scenie 
twój wyjątkowy taniec. Czy często 
bierzesz udział w podobnych, lokal-
nych wydarzeniach?

- Często! Tutaj, w Krzyżówkach, je-
stem już trzeci czy czwarty raz, w 
tym roku już po raz drugi. Tak się 
złożyło, że byłem tu na początku 
lata i teraz, pod koniec sezonu.

- Spotkamy się w niezwykle ważnym 
dla ciebie momencie życia. Można 
powiedzieć, że zaszły w nim nie-
mal rewolucyjne zmiany. Najpierw 
u twego boku zaczęła pojawiać się 
piękna brunetka o imieniu Daria, 
jakiś czas temu był ślub, a teraz po-
witaliśmy już na świecie  owoc tej 
miłości, malutkiego Nikodema. Jak 
odnajdujesz się w tym wszystkim?

-Szczerze? Myślałem, że będzie go-
rzej. Mam przecież niełatwą pracę, 
bowiem spędzam w niej po 12 go-
dzin, mam pasję, jaką jest taniec. 
Ale godzenie tego wszystkiego z 
obowiązkami domowymi udaje się 
w całkiem naturalny sposób. Razem 
z żoną dajemy radę, a nasz synek, 
choć czasem płacze, jak to dziecko, 
jest wspaniały.

- Twoich fanów interesuje przede 
wszystkim to, jak rozwija się two-
ja taneczna kariera. Po wygraniu 
pierwszej polskiej edycji Got to 
Dance stałeś się przecież bardzo 

znany. To dzięki temu należysz z 
pewnością do najbardziej rozpo-
znawalnych włocławian młodego 
pokolenia?

- Dziecko zmieniło wszystko, więc i 
kariera trochę przystopowała. Może 
trudno to zrozumieć, ale rodzina na-
prawdę jest dla mnie ważniejsza. To 
nie znaczy, że nic nie robię. Ostat-
nio byłem w Mam talent, dostałem 
trzy razy tak plus owacje na stojąco, 
ale do półfinału już się nie dostałem. 
Nie wiem dlaczego tak się stało, ale 
nie ubolewam, bo - jak wspomnia-
łem wcześniej - mam teraz inne 
priorytety.

- Nie wierzę jednak, że całkowicie 
zerwałeś z tańcem?

-No, co to, to nie! Zawsze znaj-
dę parę minut, by stanąć przed 
lustrem i troszkę potańczyć.

- To dzięki temu masz taką re-
welacyjną sylwetkę?

- Rewelacyjną? Uważam, że 
jestem trochę zbyt szczupły, 
chciałbym przytyć.

- Kiedyś na pewno tak tak się 
stanie, nie spiesz się! Dziękuję 
za rozmowę i szczególne uści-
ski dla Nikodema.

- Mam nadzieję, że mój syne-
czek też będzie kiedyś udzielał 
wywiadów Telewizji Kujawy.

Rozmowa z:
Dawidem Ignaczakiem,

zwycięzcą pierwszej polskiej edycji programu  Got to Dance

Mam	Talent,	trzy	razy	tak	
i	owacje	na	stojąco
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Przez	całą	minioną	
kadencję	aktywnie	

uczestniczyłem	w	życiu	
lokalnej	społeczności	

oraz	zabiegałem	o	jej	inte-
resy	na	szczeblu	
ogólnokrajowym

Wśród niezliczonej ilości działań 
podejmowanych przeze mnie
warto wskazać:
- dążenia do rewitalizacji 
i odbudowy basenu termalno-
solankowego w Ciechocinku, - wspie-
ranie wniosków o dofinansowania 
dla wybitnie cennych zabytków 
z województwa kujawsko - po-
morskiego, w tym  zespołu tężni w 
Ciechocinku, dworca kolejowego
w Aleksandrowie Kujawskim

Wśród moich działań wskazać
należy także kwestię budowy 
drugiego stopnia wodnego na 
Wiśle, dzięki czemu Ciechoci-
nek zostanie uchroniony przed 
zalaniem, uzyskamy źródło 
darmowej energii, miejsca pracy 
i zakończy się postępujące 
stepowienie Kujaw

ZESPOŁY PARLAMENTARNE

• Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg 
Wodnych (obsługiwany przez Kancela-
rię Senatu)
• Kujawsko-Pomorski Zespół Parla-
mentarny
•Parlamentarny Zespół ds. Kultury i 
Tradycji Łowiectwa
• Parlamentarny Zespół ds. zbadania 
przyczyny katastrofy TU-153 M z 10 
kwietnia 2010 r.
• Parlamentarny Zespół Przyjaciół 
Lotników Polskich

JÓZEF MIKOŁAJ ŁYCZAK
JEDYNY KANDYDAT 
PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO SENATU
W OKRĘGU KUJAWSKO- POMORSKIM
„Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować,
 za udzielone zaufanie, jak również za bardzo dobrą i owoc-
ną współpracę na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnie lata 
były okresem wytężonej pracy oraz nieustannym prowadze-
niem dialogu, tak, aby w jak najpełniejszy sposób wykony-
wać spoczywające na mnie zadania i aby osiągnąć zamierzo-
ne cele. Myślę, że wiele udało nam się zdziałać do tej pory, ale 
też dalsza droga przed nami. Rozwój całego regionu kujaw-
sko – pomorskiego leży mi głęboko na sercu i dołożę wszelkich 
starań, aby proces modernizacji i korzystnych zmian ewolu-
ował i skutkował zadowoleniem mieszkańców, jak i uznaniem 
w Polsce i na świecie.”

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Jesienna promocja 

w salonie meblowym 

HAWEX!

Za każde wydane 1 000 zł zyskujesz 100 zł 
na następne zakupy lub 50 rat bez żadnych kosztów.

Salon Meblowy 
Hawex Włocławek 
ul. Toruńska 104 
tel. 694 499 053

Promocja trwa 
od 7 do 19 października 

2019 roku.

www.elbud-wysz.pl

•	ARTYKUŁY	
MALARSKO	-	
REMONTOWE

•	WYPOSAŻENIE	
ŁAZIENEK	
I	MEBLE	

ŁAZIENKOWE
•	ZLEWOZMYWAKI
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AM

pn-pt			8:00-17:00				
sob.					8:00-13:00

ELBUD-WYSZ	
Włocławek,	ul.	Pogodna	9		

tel:	54	236	92	32

RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH

695 731 581
723 972 428

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE

•	ARMATURA	
HYDRAULICZNA,	
CO.	GAZOWA
•	GRZEJNIKI	
ŁAZIENKOWE	
I	POKOJOWE

•	ART.	METALOWE	
I	WENTYLACYJNE

•	I	INNE
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SPRAWDZONA
HURTOWNIA
BUDOWLANA

ul. Baśniowa4/6
87-800 Włocławek

54 235 50 65
602 463 945

www.dom-hurtownia.pl
biuro@dom-hurtownia.pl

ATRAKCYJNE	CENY

FACHOWE	DORADZTWO
DARMOWY	TRANSPORT

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE
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Wieści z gmin

NOWOŚCI JESIEŃ 2019
WIETRZENIE MAGAZYNU

•	OŚWIETLENIE
•	ŻARÓWKI	LED
•	TAPETY
•	LUSTRA
•	OBRAZY
•	ROLETY
•	KARNISZE
•	MOSKITIERY

Włocławek, ul. Zielna 92 przy trasie P2
tel.	54	233	35	97,	www.eurodom.wloclawek.pl

GALERIA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

PRACOWNIA FIRAN I ZASŁON

AGA-STYL

PRACOWNIA:

UL. GRODZKA 12
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL: 502 626 423

PUNKT PRZYJĘĆ:

HURTOWNIA „ŻAKARD”
UL. DZIEWIŃSKA 19 A
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL: 661 193 326

KRÓTKIE TERM
INY

NISKIE CENY!

www.firanywloclawek.pl

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE

Mieszkańcy powiatu wło-
cławskiego uroczyście oddali 
w Boniewie cześć pamięci bo-
haterom bitwy pod Szczytnem. 
123 żołnierzy dzielnie broni-
ło przed osiemdziesięciu laty 
polskich ziem.

 Polegli, ale pamięć o nich 
wciąż jest żywa. Uroczystości 
związane z obchodem rocznicy 
tego ważnego wydarzenia zor-
ganizowały samorządy Bonie-

wa, Chocenia i powiatu wło-
cławskiego. Mszę w kościele 
w Boniewie z udziałem pocz-
tów sztandarowych celebro-
wali księża z parafii Choceń 
i Boniewo. Po liturgii prze-
maszerowano na miejscowy 
cmentarz, gdzie znajdują się 
groby pochowanych żołnierzy 
i odczytano Apel Pamięci przy 
pomniku z udziałem wojsko-
wej asysty honorowej Centrum 

Szkolenia Artylerii i Uzbroje-
nia z Torunia. Dla uczczenia 
pamięci poległych żołnierzy 
oddano salwę honorową i zło-
żono  wiązanki kwiatów przed 
pomnikiem upamiętniającym 
bohaterów z września 1939 r. 
Obchody 80 rocznicy bitwy 
pod Szczytnem uświetniły 
koncerty orkiestry wojskowej i 
chóru Copernikus z Torunia.

Boniewo

Pamięci	bohaterów	spod	Szczytna Po raz kolejny w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lubaniu odbędzie się 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Re-
ligijnej „Nie lękajcie się”.   Start 20 
października. Koncert galowy zapla-
nowano na godz. 17.15. Gościem spe-
cjalnym będzie Michalina Skraburska 
- zwyciężczyni 7. odcinka ubiegło-
rocznej  „Szansy na sukces”. 

Projekt jest finansowany przez 
Fundację „Anwil dla Włocławka” 
w ramach grantu „Ocalić od zapo-
mnienia”, którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa w Lubaniu w 
partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz miejscowym Urzędem 
Gminy.

Lubanie

Koncert	z	gwiazdą
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Szesnaście ekip i szesnaście zup, niby takich 
samych, a jednak zupełnie innych, poddanych 
zostało ocenie  przez jury ze znanym szwajcar-
skim kucharzem Kurtem Schellerem na czele 
podczas Festiwalu Czerniny w Lubrańcu. Po 
burzliwej naradzie  gremium uznało, że najlep-
szą czarninę ugotowała Restauracja z Poznania, 
drugie miejsce zajęły panie z KGW „Kazanio-

ki” z Kazania, trzecie zaś członkinie zespołu 
folklorystycznego „Spod strzechy” z Brześcia 
Kujawskiego. Festiwal Czerniny to impreza, 
która z roku na rok zdobywa coraz większą 
popularność. Rośnie nie tylko grono odwiedza-
jących, ale  i wystawców, którzy przygotowują 
przepyszne potrawy według staropolskich re-
ceptur. 

Zespół boisk sportowych, pla-
ce zabaw i teren rekreacyjny  - to 
atrakcje kompleksu sportowo – re-
kreacyjnego, jaki do końca przy-
szłego roku powstanie na osiedlu 
mieszkaniowym Falborek. 

Gmina Brześć Kujawski ogło-
siła  przetarg na wykonanie tego 
zadania. Na blisko 1,7 hektarowej 
działce zaprojektowano jeden z 
najnowocześniejszych obiektów 
w regionie. Głównym elementem 
części sportowej będzie treningo-
we boisko piłkarskie z murawą z 
trawy naturalnej, a także boisko 
wielofunkcyjne do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę. Powstaną pla-
ce zabaw, piaskownica, a dla pełni 
komfortu użytkowników - budy-
nek sanitarno – szatniowy.

 - Nie mam najmniejszych wąt-
pliwości, że ten nowoczesny i  do-
stępny dla wszystkich kompleks 
sportowo - rekreacyjny będzie 

doskonałym miejscem do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 
Ta przestrzeń sprzyjać będzie 
rozwijaniu sprawności fi-
zycznej, a przede wszystkim 
wspólnej zabawie zarówno 
najmłodszych, jak i trochę 
starszych mieszkańców gmi-
ny - mówi Tomasz Chym-
kowski, burmistrz Brześcia 
Kujawskiego.

    Huśtawka „ptasie gniaz-
do”, zjeżdżalnia do skarpy, 
tunel do zabudowy pod-
ziemnej, trampolina ziemna, 
karuzela, zabawka „głuchy 
telefon”- to elementy placu 
zabaw przeznaczonego dla 
najmłodszych mieszkańców. 
Nieco starsze dzieci będą 
mogły korzystać z piramid 
wspinaczkowych oraz huś-
tawki podwójnej „ptasie 
gniazdo”. 

W centralnej części placu stanie 
piaskownica.  Atrakcją komplek-

su będzie również tor przeszkód 
oraz zjazd linowy z podestem. 

Całości dopełnią elementy małej 
architektury.

Brześć	Kujawski

Plac	zabaw	w	Wieńcu
na	miarę	XXI	wieku

Lubraniec	
Najlepsza	czernina	okiem
szwajcarskiego	szefa	kuchni
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Zakład Medyczny DIAG MED PLUS 
z siedzibą we Włocławku informuje, 

iż od miesiąca sierpnia 2019 roku 
są wykonywane zabiegi usunięcia zaćmy, 
również bezpłatnie w ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Placówki przy ul. Okrzei 66. 

Tel. 54 411 11 11, 54 411 12 22

ZAPRASZAMY www.diagmed.net

DIAG	MED	PLUS	
sp.	z	o.o.	ul.	Okrzei	66
87-800	Włocławek	
tel.	54	411	11	11
54	411	12	22

Czym jest system TOP SOR?

TOP SOR to tryb obsługi pa-
cjenta na szpitalnym oddziale ra-
tunkowym. Jest to projekt Mini-
sterstwa Zdrowia mający na celu 
ujednolicenie sposobu przyjmo-
wania pacjentów w SOR-ach w 
zależności od stanu zdrowia. Pa-
cjenci będą poddawani segregacji 
medycznej. Przydzielona zostanie 
im kategoria pilności według jed-
nolitych zasad w całym kraju oraz 
numer i opaska z odpowiednim 
kolorem. Zakupiony zostanie od-
powiedni sprzęt, w tym monitor 
do wyświetlania informacji, dru-
karka do drukowania numerków 
i opaski. Powstaną kioski infor-
macyjne, zakupiony zostanie rów-
nież sprzęt niezbędny do badania 
parametrów życiowych. Prioryte-
towo przyjmowani będą pacjenci 
w stanie zagrożenia życia.

Jakie zmiany niesie dla pacjen-
ta nowy system?

TOPSOR pozwoli na segre-
gację, dzięki czemu pacjenta-
mi, którym pomoc powinna być 
udzielona w pierwszej kolejności 
szybko zajmą się lekarze. Dodat-
kowo dzięki wiedzy na temat dłu-
gości oczekiwania, w którą zosta-
ną wyposażeni pacjenci, będą oni 
mogli alternatywnie wybrać inne 
miejsce, na przykład przychodnię 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej. TOPSOR  umożliwi również  
kontrolę nad tym, w jakim cza-
sie pacjentowi zostaje udzielona 
pomoc. W każdej chwili będzie 
można sprawdzić, jak długo pa-
cjent przebywał na SOR-ze, kiedy 
miał pierwszy kontakt z lekarzem 
i kiedy został wypisany do domu.

Co to jest TRIAGE?

TRIAGE inaczej segregacja 
medyczna, jest to procedura, któ-
rej celem jest nadanie pacjentom 
kategorii pilności przyjęcia do 
szpitala. Jest to swoisty podział 

pacjentów na 
tych, którzy w 
danej chwili 
pilnie potrze-
bują pomocy 
i tych, którym 
pomoc może 
zostać udzie-
lona z nieco 
później.

Jacy pa-
cjenci powinni 
zgłaszać się do 
SOR-u?

Do SOR-u 
powinien zgłosić się pacjent, 
który jest w stanie nagłego za-
grożenia zdrowia lub życia, 
bądź też doznał świeżego urazu. 
Zdecydowaną większość będą 
stanowili pacjenci przywiezieni 
przez Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego, zwłaszcza pacjenci 
nieprzytomni, z bólami w klatce 
piersiowej, udarem mózgu oraz z 

zaburzeniami świadomości i po 
wypadkach komunikacyjnych.

Jakie inne alternatywy pomo-
cy lekarskiej mają włocławscy 
pacjenci?

Alternatywnymi miejscami 
gdzie może zostać udzielona 
pomoc pacjentom są od ponie-

działku do piątku w godzinach 
8:00-18:00 są Przychodnie Re-
jonowe. Po tych godzinach oraz 
w weekendy i święta pomoc le-
karska można uzyskać w Ambu-
latorium Nocnej i Świątecznej 
Pomocy Lekarskiej przy ulicy 
Lunewil 15.

Rozmawiał Mateusz Serek

Rozmowa z Przemysławem Kożanem Kierownikiem Stacji Po-
gotowia Ratunkowego we Włocławku oraz Koordynatorem pro-
jektu „TOP SOR”

TOP	SOR	wielkie	zmiany	na	szpitalnym
oddziale	ratunkowym
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TEL. CAŁODOBOWY 

660 233 013

Od blisko 18 lat istniejemy na Włocławskim rynku pogrzebowym służąc 
Państwu wsparciem w najtrudniejszych chwilach.Wieloletnie doświad-
czenie pozwoliło nam wyspecjalizować się w świadczeniu komplekso-
wych usług na najwyższym poziomie. Zostaliśmy docenieni przez rzeszę 
usatysfakcjonowanych klientów. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom 
realizujemy wszelkie zamówienia gwarantując najwyższą jakość usług.

Mimo, że monitoring miejski się rozwija, 
to wciąż nie ma go na cmentarzu komunal-
nym we Włocławku, co zdecydowanie nie 
podoba się mieszkańcom. Do naszej redakcji 
wpłynęło już wiele petycji w tej sprawie. Nic 
dziwnego złodzieje śmiało sobie na cmenta-
rzu poczynają.

- Ja już nie wiem, co mam zrobić,  hieny 
cmentarne na naszej nekropolii czują się  
bezkarne i w biały dzień okradają groby 
-  podobne sygnały do naszej redakcji Wło-
cławka docierają systematycznie.  Wszystko 

wskazuje jednak na to, że problem uda się 
rozwiązać. Na ostatniej sesji rady miasta 
dokonano zmian w budżecie na ten rok. Na 
wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej 
radni wycofali zadanie pod nazwą „Stabili-
zacja muru przy Cmentarzu Komunalnym 
we Włocławku” za kwotę 50 tys. zł i  wpro-
wadzili montaż monitoringu. Kamery poja-
wią się wkrótce przy bramach wejściowych 
i w alei głównej. Dzięki nim ma poprawić 
się bezpieczeństwo osób, którzy odwiedzają 
groby bliskich na cmentarzu.

Nekropolia	pod	czujnym	
okiem	kamery

Organizatorami przedsięwzięcia byli: staro-
sta Roman Gołębiewski, burmistrz Eugeniusz 
Gołembiewski i wójt Stanisław Adamczyk. W 
ćwiczeniach udział wzięli: saperzy z II Pułku 
Inżynieryjnego z Inowrocławia, żołnierze z 8 Po-
morskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Byd-
goszczy, policjanci z Komendy Miejskiej Policji 
we Włocławku i Kowalu, 
strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej z Wło-
cławka oraz strażacy z 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Kowala, 
Gołaszewa i Rakuto-
wa, a także Wojskowa 
Komenda Uzupełnień 
we Włocławku, Pomoc 
medyczna Wojewódz-
kiego Szpitala Specjali-
stycznego we Włocław-
ku, Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Aeroklub 
Włocławski, uczniowie 
z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kowalu.

Scenariusz przewi-

dywał pożar obiektu, w którym odbywało się 
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego we Włocławku, Gminnego i 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w Kowalu wraz z ewakuacją oraz atak terrory-
styczny na autobus przewożący kierownictwo. 
W autobusie statystami byli uczniowie z liceum.

Na pograniczu miasta i gminy Kowal, w pobliżu hotelu Podgrodzie, zor-
ganizowane zostały tegoroczne działania pod kryptonimem KOBRA.

Miasto	i	Gmina	Kowal	-	Kobra	już	tu	była
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Kryzys w Kujawsko -Pomorskim 
Transporcie Samochodowym  ma 
związek z niezrealizowaną deklaracją 
władz województwa z wiosny tego 
roku. Zarząd województwa obiecał 
kierowcom 600 zł podwyżki. Jednak 
pieniądze nie wpłynęły na ich kon-
ta.  Temat na ostatniej sesji Sejmiku 
podniósł Wojciech Jaranowski radny 
wojewódzki z Prawa i Sprawiedliwo-
ści. - Zarobki kierowców włocław-
skiego oddziału KPTS są najniższe 
w województwie, średnia pensja 
kształtuje się na poziomie 3 tysięcy 
złotych brutto, grozi nam paraliż, ko-
lejne kursy są zawieszane, związkow-
cy domagają się obiecanej im pod-
wyżki – mówi Wojciech Jaranowski, 
radny wojewódzki PiS. 

Prezes spółki zaproponował roz-
wiązanie w postaci podwyżki 300 
złotych od stycznia przyszłego roku i 
kolejnych 300 złotych na koniec 2020 

roku. Kierowcy podeszli do niej scep-
tycznie. Zarząd województwa będzie 
chciał przekształcić KPTS w spółkę 
in-house współfinansowaną przez 
poszczególne gminy. 11 października 

mają się odbyć rozmowy marszałka 
województwa z przedstawicielami 
kierowców i władzami KPTS. W 
przypadku braku porozumienia może 
dojść do strajku generalnego. 

Najpierw 13, później 19, a pod koniec września już ponad 25 kierowców z włocław-
skiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego przebywało 
na L4. Kursy były odwoływane, a pasażerowie, którzy na czas nie dotarli do pracy 
mogli tylko z bezsilnością obserwować sytuację.

Paraliż	w	KPTS	
realnym	zagrożeniem!

Burmistrzowie i wójtowie większo-
ści gmin powiatu włocławskiego  w 
towarzystwie dwojga ministrów, se-
natora, posła i wicewojewody zawarli 
porozumienia warte miliony!

W Starostwie Powiatowym we 
Włocławku odbyła się uroczystość 
przekazania samorządom gminnym 
powiatu włocławskiego voucherów, 
informujących o dofinansowaniu 
zadań w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych – edycja 2019. W 
uroczystości udział wzięli Minister 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju 
Anna Gembicka, Senator Józef Łu-
czak, Poseł Joanna Borowiak oraz 
Wicewojewoda Józef Ramlau.   

   Wśród zadań, które otrzymają do-
finansowanie znalazły się dwie inwe-

stycje z gminy Lubień Kujawski, do-
tyczące przebudowy dróg gminnych 
w miejscowościach Narty, Nowa 
Wieś, Kąty - zadanie zrealizowane 
w bieżącym roku oraz Kaliska - lot-
nisko. Łączna kwota dofinansowania 
dla gminy zadań wynosi 1,42 mln zł! 

 Być może to nie wszystko. Na li-
ście rezerwowej znalazła się bowiem 
kolejna inwestycja, związana z prze-
budową drogi gminnej w Kaczaw-
ce. Ostateczne przyznanie środków 
dla tego zadania uzależnione jest od  
oszczędności poprzetargowych.

Wśród nagrodzonych gmin nie za-
brakło gmin: Baruchowo, Chodecz, 
Choceń, Włocławek, Izbica Kujaw-
ska, Lubanie, Lubraniec, Kowal i Fa-
bianki.

Powiat	Włocławski

Pieniądze	na	drogi
w	dobrym	towarzystwie
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