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Włocławek•	
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D ocieramy:

Rok 2018 w liczbach
15 po tylu latach przerwy Anwil Wło-

cławek ponownie został mistrzem 
Polski w koszykówce mężczyzn

19 na tylu zabytkach w mieście pojawi-
ły się tablice informacyjne o historii 
tych obiektów

23 926 tyle głosów oddali mieszkańcy na propozycje 
do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
we Włocławku

4600 
tyle polubień na fan-
page na Facebooku 
miał profil TV Kujawy 
na początku grudnia 
2018 roku

303 tylu kandydatów ubiegało się o man-
dat radnego w wyborach do Rady 
Miasta we Włocławku

660 tylu zawodników wystartowało w lekko-
atletycznych MP do lat 20 rozegranych w 
czerwcu we Włocławku

10,2%
tyle wyniosła stopa bezrobo-
cia we Włocławku na koniec 
października 2018 roku

15% 
tyle wyniosła stopa 
bezrobocia w powie-
cie włocławskim na 
koniec października 
2018 roku.

26 tyle lat ma najmłodszy 
radny Rady Miasta w tej 
kadencji – Piotr Kowal

76 tyle lat ma najstarszy radny Rady 
Miasta w tej kadencji – Stanisław 
Wawrzonkoski

2,1 ton produktów zebrano w przedświątecznej 
zbiórce żywności dla ubogich we Włocławku 
przed Świętami Bożego Narodzenia 10 na tylu kierunkach pierwszego stopnia licencjac-

kich i inżynierskich kształci w roku akademickim 
2018/2019 PWSZ we Włocławku

13 września 
wystartowało 
Radio Kujawy
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Wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia,

pachnących choinką, 
spędzanych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze, dających 
radość i odpoczynek

oraz nadzieję na Nowy Rok.
Wszystkim Klientom, 

Kontrahentom
oraz Pracownikom Społem,

życzenia składają:

Rada Nadzorcza oraz Zarząd „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców 

we Włocławku

Zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej, i rodzinnej atmosferze 

oraz samych sukcesów 
i szczęśliwych dni 

w Nowym Roku 2019

życzy Senator RP
Józef Łyczak
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Zdrowych , radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz

wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2019 Roku

życzą
Zarząd i Pracownicy DIAGMED PLUS

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele 
radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach w imieniu 
Radnych Rady Miasta Włocławek życzę Państwu  

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

 Krzysztof Kukucki
Przewodniczący Rady Miasta Włocławek

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła i wzajemnej życzliwości oraz miłych chwil 

spędzonych w gronie najbliższych, a także wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku, zdrowia, szczęścia oraz spełnienia marzeń

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza

oraz pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze”
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Niech Ciche piękno
 Narodzenia Boga 

ogrzewa Państwa domy
aby Święta były właśnie 
tym, czym powinny być

odrobiną ciepła 
w środku zimy, światłem 
w mroku a nadchodzący 

Nowy Rok przyniósł 
wiele sukcesów

w realizacji planów 
osobistych i zawodowych

w imieniu  Samorządu SM Południe
Zbigniew Lewandowski  Ryszard Machnowski

Mieszkańcom Gminy 
Osięciny pragniemy 

złożyć życzenia
spokojnych, rodzinnych,

pełnych radości 
Świąt Bożego

Narodzenia 
oraz wszelkiej
pomyślności 
i spełnienia

marzeń w Nowym 
2019 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

 Dane z 2018 roku jeśli cho-
dzi o liczbę urodzeń są porów-
nywalne z rokiem ubiegłym.  
W 2017 urodziło się 1621 
dzieci, na początku grud-
nia bieżącego roku 1472  
i można przypuszczać, że na 
koniec 2018 roku liczba uro-
dzeń będzie zbliżona. Moda na 
nadawane swoim pociechom 
zagranicznych imion już prze-
minęła na dobre. Alan, Kevin 
czy Jessica, to już sporadyczne 
przypadki. Wśród dziewczynek 
w pierwszej trójce najczęściej 
nadawanych imion w 2018 roku 
są: Lena, Zuzanna i Alicja, zaś 
w przypadku chłopców Jakub, 
Adam i Aleksander. Liczba za-
wartych małżeństw na początku 
grudnia wyniosła 524. A w ca-
łym poprzednim zawarto łącznie 
606 ślubów. Niepokojące rośnie 
z roku na rok trend rozwodów. 
Z danych USC wynika, że 2017 
wygasło 247 związków. Do 
końca obecnego roku pozostały 
jeszcze dwa tygodnie, a ta licz-
ba już wynosi 267. Pocieszający 
jest fakt, że nadal rocznie dwa 
razy więcej osób bierze ślub niż 
się rozwodzi.

Mija	rok,	czyli	2018	w	pigułce

TOP trzy imiona 
dziewczęce 2018

Lena
Zuzanna

Alicja

TOP trzy imiona 
chłopięce 2018

Jakub
Adam 

Aleksander

2017 liczba urodzeń 1621 
2018 liczba urodzeń 1472 

Śluby 2018 – 542
Rozwody 2017 – 247
Rozwody 2018 -267
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Od przyszłego roku posiadacze 
ciężarówek, busów i dostawcza-
ków zapłacą wyższy podatek. 
Podobnie posiadacze nierucho-
mości. Prezydent miasta pod-
kreśla, że było to koniecznością. 
Podobnie jak wiele samorządów 
w całym kraju, także i Włocławek 
będzie musiał zmierzyć się z pod-
wyżkami cen energii elektrycznej. 
Rekordziści w Polsce będą płacić 
nawet o 60-70% więcej w porów-
naniu  z tym rokiem. W przypad-
ku naszego miasta podwyżki nie 
zapowiadają się tak drastycznie, 
niemniej wzrost nastąpi i to nie 
mały, o 20 - 30%. - Może to jest 

też pytanie do rządu, dlaczego 
musimy podnosić obciążenia fi-
skalne? - mówił  prezydent - Nie 
ukrywam, że będziemy też roz-
ważać podniesienie stawek za 
wywóz odpadów komunalnych.  
Krzysztof Kukucki z SLD pod-
kreślał, z kolei, że stawki nie były 
zmieniane od 2013 roku. 

Opozycja z PiS punktowała pre-
zydenta wytykając mu kłamstwa 
w kampanii wyborczej.  - Prezy-
dent deklarował przed wyborami, 
że nie podniesie podatków – mó-
wił Krzysztof Kowalski, radny 
PiS.

Radni głosami Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej zdecydowali o podwyższeniu o 
3% od stycznia stawek podatków od nieruchomości 
oraz środków transportowych. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych w tym roku 

i po uchwale, która zacznie obowiązywać od stycznia 2019

• Podatek od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przed zmianą 0,78 zł od 1m² od nowego roku 0,80 zł od 1m²

• Od budynków mieszkalnych przed zmianą 0,63 zł od 1m² od nowego roku 0,65 zł od 1m²

• Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 ton przed zmianą 698 
zł od nowego roku 720 zł

• Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5, 5 ton przed zmianą 1176 
zł od nowego roku 1212 zł

• Od autobusu mającego mniej niż 22 miejsca przed zmianą 500 zł od nowego roku 504 złote

• Od autobusu mającego 22 lub więcej miejsc przed zmianą 1000 zł od nowego roku 1008 zł

Podatki	w	górę,	
drenaż	portfeli	już	
od	nowego	roku
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publikacja płatna

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, fran-
cuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć 
swoje umiejętności w zakresie tych języków? 
Będzie to możliwe dzięki darmowym kursom, 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski we 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Eduka-
cji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training 
House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący 
się na stronie internetowej www.projektmowisz-
masz.pl.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się 
na terenie województwa kujawsko-pomorskie-
go, które z własnej inicjatywy są zainteresowa-
ne nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższe-
niem kwalifikacji z zakresu języków obcych  
i przynależą do minimum jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. maksy-
malnie średnie wykształcenie),

- osoby z niepełnosprawnościami (bez wzglę-
du na poziom wykształcenia),

- osoby powyżej 50 roku życia (bez względu 
na poziom wykształcenia).

Do uczestnictwa zapraszamy również osoby 
w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują 
gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończe-
niu udziału w projekcie. Z udziału w projekcie 
wyłączone są osoby prowadzące działalność go-
spodarczą. 

Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z 
województwa kujawsko – pomorskiego. Będą 
one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym cza-
sie przygotują się do egzaminu językowego 
po którym otrzymają certyfikat potwierdzają-
cy zdobycie określonego poziomu biegłości 

językowej (zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, 
WiDaF, TFI. 

Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, 
uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do po-
krycia kosztów zakupu podręczników. 

Dodatkowe informacje o projekcie można 
uzyskać pod adresem mailowym:
zapisy@projektmowiszmasz.pl 
lub pod numerem telefonu 507927366.

Szkolenie	językowe	–	sprawdź,	czy	także	dla	Ciebie

Życzymy, zdrowych,rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

Z	okazji	nadchodzących	Świąt	Bożego	Narodzenia	
chcemy	życzyć	Państwu,	aby	wszystkie	

chwile	spędzone	w	rodzinnym	gronie	były	radosne
i	spokojne,		a	każdy	dzień	Nowego	Roku	

był	pełen	szczęścia	i	nadziei.
																																																																																																																																					

Prezes	Zarządu	PGK	Saniko	
wraz	z	Radą	Nadzorczą	i	Współpracownikami
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Na choroby nowotworowe umiera 
ponad 8 milionów osób rocznie. W Pol-
sce rak zabija blisko 110 tysięcy osób, 
z czego około 100 tysięcy umiera w 
wyniku nowotworów złośliwych. Po-
mimo głośnych kampanii medialnych, 

uświadamiających konieczność prze-
prowadzania badań profilaktycznych, 
nowotwory są drugą przyczyną zgonów 
w Polsce.  - Rak to nie wyrok – przypo-
mina znaną sentencję dr n. med. Mał-
gorzata Zarzycka, radioterapeuta - on-
kolog, kierująca Zakładem Radioterapii 
we Włocławku. - Wczesna diagnoza, 
szybkie poddanie się terapii w wielu 
przypadkach daje szansę na całkowite 
wyleczenie.

Jak to w Europie...

We włocławskiej praktyce jest to 
łatwiejsze od listopada 2016 roku, 
kiedy to rozpoczął swoją działalność 
nowy Zakład Radioterapii, będący filią 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy.   - 
Początkowo dysponowaliśmy jedną 
zintegrowaną linią terapeutyczną z ak-
celeratorem Clinac iX, na której już w 
2016 roku rozpoczęliśmy napromienia-
nie pacjentów – mówi dr Małgorzata 

Zarzycka. -  Dzięki staraniom Centrum 
Onkologii oraz otrzymaniu dotacji ce-
lowej z Ministerstwa Zdrowia z Naro-
dowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych pod nazwą „Doposa-
żenie Zakładów Radioterapii w Polsce”, 

Zakład Radioterapii we Włocławku zo-
stał wyposażony w kolejny akcelerator 
Clinac iX. 

27 marca 2017 roku z nowego urzą-
dzenia skorzystali pierwsi pacjenci. 
Wcześniej codziennie napromienia-
nych było około 30 pacjentów. Poten-
cjał Zakładu Radioterapii zwiększył 
się od kwietnia 2017 o kolejnych 30 
osób dziennie. W ciągu roku Centrum 
Onkologii w swojej filii we Włocławku 
może zapewnić nowoczesną terapię dla 
prawie 1000 pacjentów.

Darmowy hotel? To możliwe!

Pacjenci, którzy poddawani są ra-
dioterapii we włocławskim Zakładzie, 
otrzymują leczenie na najwyższym eu-
ropejskim poziomie, identyczne jakie 
ma miejsce w macierzystej jednostce 
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 
Odpowiada za to wysoko wykwali-
fikowany personel medyczny oraz 

najnowocześniejsze aparaty do napro-
mieniowania. Chorzy napromieniani są 
w systemie jednozmianowym w godzi-
nach 8.00-15.00 codziennie o wyzna-
czonej porze. Konsultacje w Zakładzie 
Radioterapii we Włocławku dla pacjen-
tów korzystających z radioterapii po raz 
pierwszy, odbywają się codziennie od 
godziny 9.00.

Pacjenci w trakcie leczenia w Za-
kładzie mają możliwość korzystania 

z darmowych miejsc noclegowych w 
hotelu w ramach refundacji z NFZ. - 
Warto przypomnieć, że  radioterapia 
onkologiczna jako samodzielna metoda 
leczenia lub stanowiąca integralną część 
leczenia skojarzonego z chirurgią, che-

mioterapią, jest stosowana u około 70 
procent chorych w trakcie całego prze-
biegu choroby nowotworowej.

Komisja na miejscu

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
pacjentów oraz aby zapewnić kom-
pleksową opiekę dla mieszkańców 
Włocławka, w Centrum Diagno-

styczno-Leczniczym działa Komisja 
Multidyscyplinarna, która przyjmuje 
pacjentów w każdy poniedziałek, śro-
dę i czwartek. Na Komisji pacjenci są 

kwalifikowani do leczenia przez zespół 
lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii, 
chemioterapii, radioterapii, radiologii, 
ginekologii oraz laryngologii. Oszczę-
dza to pacjentom konieczności dojazdu 
na komisję do Bydgoszczy.

Najpierw jest szok. I niedowierzanie. Jak to? Ja? Choroba może dotykać innych, ale 
mnie? Później pojawia się strach, potężny, obezwładniający. I kolejne pytania o to, ile 
czasu mi jeszcze zostało?

Chorujesz?	
Walcz!
Radioterapia	na	europejskim	poziomie	również	we	Włocławku

Na 100 tys. mężczyzn - mieszkańców woj. kuj-pom.
na raka rocznie umiera 177

Najczęstsze przyczyny nowotworów u mężczyzn
17,7% płuca, 17,4% gruczoł korkowy, 7% okrężnica,
6,5% pęcherz moczowy, 4,4% odbytnica

Na 100 tys. kobiet - mieszkanek woj. kuj-pom.
na raka rocznie umiera 106 

Najczęstsze przyczyny nowotworów u kobiet
22,2% piersi, 9,2% płuca, 7,6% trzon macicy,
6,2% okrężnica, 4,6% jajniki

dr Małgorzata Zarzycka
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Program przewidywał nie tylko 
zwiedzanie wystawy i degustowanie 
potraw, ale również koncert kolęd w 
wykonaniu Eleni.

W tegorocznej wystawie wzięły 
udział aż 23 reprezentacje, które przy-
gotowały potrawy wigilijne.  Gminę 
Baruchowo reprezentował Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
gminę Boniewo  reprezentowała 
Gminna Rada Kobiet w Boniewie, 
gminę Brześć Kujawski reprezen-
towało Sołectwo Aleksandrowo, 
gminę Choceń reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich Szczytno, mia-
sto i gminę Chodecz  reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich Kromsze-

wice, gminę Fabianki reprezentowało 
Stowarzyszenie Nowoczesnych Ko-
biet w Fabiankach, gminę Izbica Ku-
jawska reprezentował Babski Stół z 
Izbicy, gminę Kowal  reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich Więsławi-
ce, Urząd Miasta Kowal  reprezento-
wało Koło Gospodyń Wiejskich  Ko-
wal, gminę Lubanie reprezentowała  
Gminna Rada Kobiet w Lubaniu, 
gmina Lubień Kujawski, gminę Lu-
braniec reprezentowała Gminna Rada 
Kobiet  w Lubrańcu, gminę Włocła-
wek reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich Kruszyn, Stowarzyszenie 
„Na Skraju”, Koło Nowoczesnych 
Gospodyń „Dziewanna” oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich Telążna Leśna, 
Społeczna Branżowa Szkoła I Stop-
nia im. A. Mickiewicza w Choceniu i  
Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Choceniu, Zespół Szkół im. Wł. 
Reymonta w Chodczu, Zespół Szkół 
w Kowalu im. Jana Pawła II, Zespół 
Szkół im. Marii Grodzickiej w Lu-
brańcu-Marysinie, Zespół Szkół CKR 
im. Kazimierza Wielkiego w Kowa-
lu. Zespół Szkół CKR im. Jadwigi 
Dziubińskiej w Starym Brześciu, 
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, 
W uroczystości wzięło udział wielu 
twórców ludowych z terenu powiatu 
włocławskiego.

16 grudnia w Sali Sportowej w Kruszynie odbyła się XX Powiatowa Wystawa „Stoły 
Wigilijne na Kujawach”. Organizatorami byli gmina Włocławek oraz Starostwo Po-
wiatowe we Włocławku.

Po	raz	dwudziesty
w	bożonarodzeniowym	klimacie

Gospodarze wystawy Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek i Roman 
Gołębiewski, starosta włocławski

Stoiska twórców ludowych cieszyły się wielkim zainteresowaniem

Reprezentacja Lubrańca z prezydentem Włocławka Markiem 
Wojtkowskim, mieszkańcem tej gminy

Babski stół z Izbicy Kujawskiej z burmistrzem Markiem 
Dorabiałą na czele

Wszyscy wystawcy otrzymali nagrody (na zdjęciu reprezentacja 
Lubienia Kujawskiego z burmistrzem Markiem Wilińskim) W hali sportowej Kruszynie pojawiły się prawdziwe tłumy
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Reprezentacja Boniewa z władzami gminy i powiatu

Podziękowania dla twórców ludowych

Miejscowe gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie z władzami gminy i powiatu

Koncert Eleni był niewątpliwie dodatkową atrakcją wystawy

Wszyscy wystawcy otrzymali nagrody (na zdjęciu gospodynie z Lubania z 
wójt Larysą Krzyżańską)
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MEBLE
HEBAN
ul.	Zielony	Rynek	21

(hala SDH)raty

Nowa kadencja, nowe zarobki?
Gmina Baruchowo: Gmina Boniewo: Gmina Brześć Kujawski: Gmina Choceń:

Gmina Chodecz: Gmina Fabianki: Gmina Izbica Kujawska: Miasto Kowal:

Gmina Kowal: Gmina Lubanie: Gmina Lubień Kujawski: Gmina Lubraniec: Gmina Włocławek:

Było: 10.180 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 9.586 zł

Jest: 9.586 zł

Było: 11.170 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 10.180 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 10.180 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 10.180 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 10.180 zł

Jest: 10.180 zł

Było: 8.880  zł

Jest: 9.850 zł

Było: 
10.180 zł

Jest: 
10.180 zł

Planowane – 
sesji nie było)

Było: 
10.180 zł

Jest: 
10.180 zł

Było: 
8.515 zł

Jest: 
8.515 zł

Było: 
9.616 zł

Jest: 
9.616 zł

Było: 
10.180 zł

Jest: 
9.860 zł
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AUTORYZOWANY	SPRZEDAWCA	ORAZ	SERWIS	KAS	I	DRUKAREK	FISKALNYCH
•KASY	FISKALNE
•DRUKARKI	FISKALNE
•WAGI	ELEKTRONICZNE
•METKOWNICE
•TERMINALE	PŁATNICZE

Największy	wybór	
kas	fiskalnych,	

wag	elektronicznych	
oraz	metkownic.

Na	miejscu.	Dostępnych	
od	ręki.	Przyjdź...	,	zobacz...	
porównaj...	,	wypróbuj...

www.gregor.com.pl
WŁOCŁAWEK,	UL.PROMIENNA	11	A,	TEL:	54	231	01	77

DLA	NASZYCH	OBECNYCH	
I	PRZYSZŁYCH	KLIENTÓW

NAJLEPSZE	ŻYCZENIA	ŚWIĄTECZNE	
ORAZ	POMYŚLNOŚCI	W	NOWYM	ROKU

25	lat	na	rynku

1993 - 2018

Kredyty 

Zapraszamy codziennie

od 9.00 do 17.00

w soboty od 9.00 do 13.00

• BANKOWE i POZABANKOWE
  - GOTÓWKOWE
  - KONSOLIDACYJNE
• CHWILÓWKI

Włocławek, 
ul. Piekarska 5/7
(lokal przy aptece)
tel. 54 426 92 78
kom. 729 712 007

Dzięki dofinansowaniu ponad 150 
włocławskich seniorów wzięło udział 
w różnorodnych zajęciach warsztato-
wych, m.in. warsztatach tanecznych i 
wokalnych organizowanych we współ-
pracy z Centrum Kultury Browar B we 
Włocławku oraz kursie informatycz-
nym prowadzonym przez kadrę PWSZ 
we Włocławku; konkursach tematycz-
nych (rękodzielniczym, wokalnym, 
recytatorskim, sportowym, wiedzy); 
ciekawych wykładach otwartych i spo-
tkaniach z ekspertami i specjalistami w 
różnych dziedzinach życia społecznego 

i publicznego organizowanych w ra-
mach „Kawiarenki Seniora”. Co warte 
podkreślenia – w planowanie i organi-
zację wszystkich wydarzeń w projekcie 
aktywnie włączyli się sami uczestni-
cy – wspierani przez Radę Słuchaczy 
UTWMed.

W projekcie zaplanowano także 
szereg wydarzeń wpisujących się w 
obchody 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 28 listopada 
zorganizowana została konferencja o 
tematyce historyczno-patriotycznej, 
podczas której Seniorzy mieli okazję 

posłuchać ciekawych prelekcji m.in. 
nt. postrzegania kwestii Ojczyzny i 
niepodległości w literaturze polskiej; 
lokalnych bohaterów okresu odzyski-
wania przez Polskę niepodległości czy 
działań na rzecz odzyskania niepodle-
głości w regionie kujawsko-pomorskim 
podejmowanych przez środowiska 
medyczne i farmaceutyczne. W trakcie 
konferencji podsumowano także cykl 
konkursów organizowanych w ramach 
obchodów 100 lecia Niepodległej i na-
grodzono zwycięzców. Nie zabrakło 
także czegoś dla ucha – były występy 
laureatów konkursów wokalnego i re-
cytatorskiego oraz okazjonalny występ 
chóru UTWMed. 

Czy projekt spełnił pokładane w nim 
nadzieje i przyczynił się do zwiększenia 
aktywności obywatelskiej, politycznej 
i społecznej osób starszych z Wło-
cławka i okolicznych miejscowości? 
Władze Stowarzyszenia są zgodne, że 
TAK. Potwierdzają to bardzo wysoka 
frekwencja na zajęciach, pozytywne 
komentarze uczestników i powtarzają-
ce się pytanie czy projekt doczeka się 
kolejnych edycji?

Grudzień to już ostatni miesiąc z projektem „Senior aktywny Obywatel” - ciekawą 
inicjatywą na rzecz włocławskich seniorów, którą Stowarzyszenie Medyczny Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku we Włocławku realizuje w ramach Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. 

Senior	aktywny	Obywatel Niech	nadchodzące
Święta	Bożego	Narodzenia
upłyną	Państwu	w	zdrowiu,	

radości	i	ciepłej,	
rodzinnej	atmosferze.

Niech	świąteczny	nastrój	
przyniesie	spokój,	wytchnienie	

od	codziennych	trosk	
	oraz	będzie	okazją	

do	wzajemnego	zrozumienia,	
przebaczenia	i	życzliwości.

Nowy	2019	Rok	
niech	będzie	pasmem	

wielu	sukcesów,	
odważnych	marzeń,	mądrych	

decyzji,	satysfakcji	oraz	wszelkiej	
pomyślności	w	życiu	osobistym	

i	zawodowym.

Przewodniczący
	Rady	Gminy	Fabianki

Adam	Rejmak

Wójt	
Gminy	Fabianki
Zbigniew	Słomski
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Tel:	668	284	408

Dziękując Państwu serdecznie 
za dotychczasową współpracę życzymy

ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i wielu sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku!
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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

zagra	
zespół	HEYSER	BAND
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99,4FM

Przebojowe święta 
tylko w Radiu Kujawy


