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Zamiast imprez masowych…
ogrodzenie z siatki
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Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji pozostaje 
ogrodzona od września ubiegłego roku. Stało 
się tak po tym, gdy kilka tygodni wcześniej z 
elewacji obiektu odpadła płytka.

Margaret
w studiu Radia Kujawy

str. 05

Choć jeszcze kilka lat temu o jej działalności 
artystycznej wiedzieli tylko nieliczni, dziś jest 
jedną z największych gwiazd polskiej sceny 
muzycznej.

Brzeska Strefa Gospodarczej to 
obszar, który staje się wizytówką 
oraz wyznacznikiem rozwoju go-
spodarczego i wzrostu konkuren-
cyjności nie tylko samej gminy 
Brześć Kujawski, ale i całego regio-
nu kujawsko-pomorskiego. Gmina 
od wielu lat pokazuje, że można 
wykorzystać znakomite położenie. 
Atrakcyjna lokalizacja to jednak 
nie wszystko. Zaangażowanie i 
otwartość na współpracę, połączo-
na z proinwestorskim podejściem, 
a także szybkimi działaniami przy-
noszą określone rezultaty. Dyna-
micznie zmieniający się krajobraz 
terenów inwestycyjnych, nowe 
podmioty lokujące przedsięwzię-
cia, przygotowane tereny, które są 
magnesem przyciągającym biznes 

- to wyróżniki brzeskiej Strefy.   
   -  Jestem głęboko przekonany, 
że tereny Brzeskiej Strefy Go-
spodarczej to nie tylko szansa na 
rozwój dla inwestorów. To rów-
nież okazja na wzmocnienie oraz 
zaktywizowanie rozwoju lokalnej 
gospodarki- mówi burmistrz To-
masz Chymkowski – W związku 
z dynamiką rozwoju Strefy w naj-
bliższym czasie zadbamy również 
o rozwiązanie problemów miesz-
kaniowych na terenie gminy oraz 
stworzenie dogodnych warunków 
dla nowych mieszkańców poprzez 
rozwój budownictwa jedno – jak i 
wielorodzinnego. Strefa daje nowe 
możliwości w zakresie wzrostu do-
chodu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, a tym samym realiza-

cji nowych inwestycji infrastruktu-
ralnych, społecznych, kulturalnych 
i sportowych w gminie. 

W celu wzmacniania marki 
Brzeskiej Strefy Gospodarczej i 
zachęcania kolejnych inwestorów 
do lokowania biznesu zaplano-
wano szereg działań. Megaboar-
dy na terenie portów lotniczych, 
reklama na telebime, uczestnic-
two w targach krajowych i mię-
dzynarodowych, kampania inter-
netowa oraz spoty telewizyjne 
pozwolą dotrzeć do nowej, sze-
rokiej grupy klienta biznesowe-
go.  Kolejni inwestorzy docenia-
ją  brzeskie tereny inwestycyjne 
i lokują projekty na terenie BSG. 
Obok  firm o profilu działalno-
ści magazynowo – logistycznej 

powstają firmy produkcyjne. W 
roku 2018 do grona podmiotów 
gospodarczych dołączyli między 
innymi firma LPP – znany na 
światowych rynkach producent 
odzieży, która już wkrótce roz-
pocznie prace przy budowie hali 
o powierzchni ponad 100 tysię-
cy metrów kwadratowych oraz 
portugalski producent rowerów 
– firma RTE Sp. z o.o. Brzeska 
Strefa staje się rozpoznawalną 
marką, gospodarczą lokomo-
tywą, wpływającą nie tylko na 
rozwój gminy i regionu, a także 
konkurencyjności i innowacyj-
ności województwa. Wzmacnia 
się lokalna gospodarka, wzmac-
nia się pozycja miasta na gospo-
darczej mapie kraju.

27 podmiotów gospodarczych z deklaracjami utworzenia 4 000 miejsc pracy, 50 580 m2 hal i budynków pobudowanych 
lub w trakcie realizacji, 120 ha sprzedanych gruntów, 20 ha z podpisanymi umowami przedwstępnymi i kolejne grunty 
będące w trakcie negocjacji - tak można podsumować ostatni czas w obszarze Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Brześć Kujawski pokazał, że można...

99,4FM

Kolejne ofiary
Zakrętu Śmierci

str. 09

Dwie osoby nie żyją! Dziewczyna miała 21 lat, 
chłopak zaledwie 16! Oboje zgineli w wypad-
kach drogowych w rejonie Józefowa. 
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Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydz. Gospodarczy 
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KRS 0000306552 
NIP 8882998854
REGON 340462591

Prezes zarządu:
Joanna Lewandowska
Członkowie Zarządu
Renata Kończyńska
Barbara Szmejter

Miodowa	z	piersią	
kurczaka

13,45	zł./kg
Podudzie	wędzone	
Drobimex			

3,75	zł

Żurek	450g.	Profi

10,86	zł./kg

Taką sporządził prof. Adam 
Podhorecki. Działacze Prawa 
i Sprawiedliwości zwrócili się 

w trybie informacji publicznej  
o udostępnienie wyników z ra-
portu.

- Aktualny stan elewacji hali 
może stwarzać istotny stopień 
zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi. Należy również pilnie 
zabezpieczyć otoczenie hali 
przed ewentualnym spadaniem 

płyt ze szkła hartowanego. Eks-
pertyza zaleca monitorowanie 
elewacji w cyklu półrocznym. 
Apelujemy do prezydenta mia-
sta, aby przedstawił wszystkie 
umowy wraz z aneksami doty-
czące remontu hali- mówił na 
specjalnie w tym celu zwołanej 
konferencji prasowej  Janusz 
Dębczyński, przewodniczący 
klubu radnych PiS. 

Radny Krzysztof Kowalski 
podkreślał, że w związku z tą 
sytuacją na hali nie mogą się 
odbywać żadne imprezy bile-
towane sportowe czy kultural-
ne, na czym traci także budżet 
miasta.

 Ratusz odpowiadając Prawu 
i Sprawiedliwości podkreśla, 
że w tej ekspertyzie jest napi-
sane, że elewacja może zagra-

żać bezpieczeństwu 
ludzi, ale nie wyni-
ka z niej, wprost, że 
stanowi zagrożenie. 
-Prezydent miasta 

naciska na wykonawcę, aby 
przeprowadził naprawę ele-

wacji- mówi Angelika Żychle-
wicz, rzecznik prasowy prezy-
denta Włocławka.

 Na chwilę obecną planowana 
jest druga ekspertyza dotycząca 
jakości elewacji hali, która ma 
rozwiać wszelkie wątpliwości 
na temat bezpieczeństwa. Nie-
stety przez kolejne tygodnie 
główne wejście do zmoderni-

zowanej w marcu ubiegłego 
roku hali pozostanie otoczone 
siatką. 

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji pozostaje ogrodzona od września ubiegłego roku. 
Stało się tak po tym, gdy kilka tygodni wcześniej z elewacji obiektu odpadła płytka. Po 
wnikliwej kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego nakazano miastu również przeprowadzenie ekspertyzy.

Zamiast imprez masowych… 
ogrodzenie z siatki 
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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 TERMINY

NISKIE CENY!

www.firanywloclawek.pl

W połowie marca do Szpitala 
Wojewódzkiego we Włocław-
ku zgłosiła się 23-letnia kobieta 
Paulina O., która przyjechała do 
lecznicy z synkiem. Dziecko mia-
ło wyraźne ślady po-
bicia. Na ciele 
malucha wi-
dać było 
siniaki i 
zadrapa-
nia. Gdy 
l e k a r z e  
zoriento-
wali się, 
że dziecko 
było bite, 
k o b i e t a 
próbowa -
ła uciec. 
Jednak nie 
udało jej się 
uniknąć od-
powiedzia lności . 
Przesłuchała ją policja, 
a Prokuratura Rejonowa wnio-
skowała o tymczasowy areszt dla 
niej i jej 40-letniego partnera. Sąd 
Rodzinny odrzucił ten wniosek 
argumentując, że do znęcania się 
na dzieckiem nie doszło, a jedy-
nie do naruszenia nietykalności 
osobistej. - Z zarzutu wynika, że 
czyn miał trwać od nieustalone-
go dnia lutego do 11 marca 2019 

roku. Partner kobiety nie jest 
ojcem Doriana, a kobiecie 
już wcześniej ogra-
niczono władzę 

rodzicielską nad dwójką jej córek. 
Są to dziewczynki w wieku 3 lat 
oraz 2 lat i 2 miesięcy. Przebywają 
one w Placówce-Opiekuńczo Wy-
chowawczej Maluch – mówił na 
antenie Telewizji Kujawy prezes 
Sądu Rejonowego we Włocławku 
Dariusz Bracisiewicz.  22 marca 
po wyjściu ze szpitala Dorian trafił 

do „Malucha” przy ul. Sielskiej. Z 
kolei 20 marca Prokuratura Re-
jonowa złożyła zażalenie o braku 
tymczasowego aresztu dla Pauli-
ny O. i jej partnera do Sądu Okrę-
gowego we Włocławku. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpo-
czął również poszukiwania rodzi-
ny zastępczej dla chłopczyka.

13-miesięczny Dorian jest już w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Czy jego matka i jej partner odpowiedzą za pobicie dziecka? 

Mały Dorian czeka 
na rodzinę zastępczą

Kryzys w małżeństwie rodzi-
ny Zbonikowskich rozpoczął 
się na krótko przed wyborami 
parlamentarnymi w paździer-
niku 2015 roku. Zbonikowska 
we wrześniu złożyła na policji 
zeznania, które obciążyły jej 
męża. Z zawiadomienia, któ-
re wpłynęło do prokuratury w 
Chełmnie oraz z zeznań kobiety, 
wynikało, że poseł w obecności 
swojej teściowej pobił żonę i 
siłą odebrał jej telefon komór-
kowy, na którym wcześniej go 
nagrała. Ostatecznie doszło do 
rozwodu, orzeczonego przed 
kilkunastoma dniami. 
Małżeństwo się 
skończy -

ło, sprawy sądowe nie...
22 marca w Sądzie Rejono-

wym we Włocławku zapadł ko-
lejny wyrok w sprawie tej pary. 
Tym razem to parlamentarzysta 
oskarżył swoją żonę o to, że od 
marca do czerwca 2015 roku ra-
zem z prywatnym detektywem 
założyła urządzenie GPS w jego 

aucie. Poseł twierdził, że takie 
działania miały szkodzić jego 
politycznemu wizerunkowi. 

Sąd Rejonowy we Włocław-
ku uznał byłą żonę Zbonikow-
skiego za winną i wymierzył jej 
1000 zł grzywny.

- Sąd uwierzył w to co wie-
działem od początku. Detektyw 
pan R. namówił moją żonę do 

przestępstwa, a moja żona z 
chęci zysku postanowiła spie-
niężyć  małżeństwo, zniszczyć 
rodzinę i przyszłość dzieci. - 
powiedział po wygranej spra-
wie Łukasz Zbonikowski

Wyrok sądu Rejonowego we 
Włocławku jest nieprawomocny. 

Poseł PiS Łukasz Zbonikowski  niedawno się rozwiódł z żoną, jed-
nak choć małżeństwo oficjalnie zostało zakończone, parę wciąż łą-
czą sprawy sądowe. Niedawno zapadł wyrok w jednej z nich.

Poseł	PiS	
znów	do	wzięcia



        Puls Regionu        www.kujawy.infoNasze Sprawy04 29 marca 2019

Niewymieniana od lat na-
wierzchnia dróg wewnętrz-
nych, dziurawe chodniki, brak 
koszy na śmieci, czy auta par-
kujące na pasach zieleni to 
tylko część problemów o ja-

kich mówią z rozgoryczeniem  
mieszkańcy bloków przy Płoc-
kiej. Brakuje również ławek, 
a boiska sportowe za blokami 
swoje lata świetności mają już 

dawno za sobą. Rozgoryczeni 
lokatorzy wytykają władzom 
zapomnienie i brak zaintereso-
wania ich sytuacją. 

- W czasach gdy budowano 
tamę tutaj było kilka bloków  

i powstały drogi wewnętrzne 
z trelinki, niestety na naszym 
osiedlu nie widać ręki żadnego 
gospodarza, teren jest miejski 
śmieci jest pełno bo brakuje 

koszy. W Urzędzie Miasta leży 
projekt przebudowy dróg we-
wnętrznych włącznie z miej-
scami parkingowymi, ale nie 
jest realizowany. Przed wybo-
rami były „obiecanki-cacanki”, 
a teraz latarnie się psują, nie 
ma gdzie zaparkować, a zdarza 
się, że przyjeżdża dzielnicowy 
daje mandaty za złe parkowa-
nie, a sam stawia samochód 
na trawniku – denerwują się 
mieszkańcy bloków przy ul. 
Płockiej. 

Władze miasta deklarują, 
że dołożą wszelkich starań, 
aby poprawić sytuację na tym 
osiedlu, ale nie padają żadne 
konkretne daty co do wymia-
ny zniszczonej nawierzchni. 
- Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych i Dróg oraz Saniko ma 
częściej odbierać śmieci z tego 
rejonu, koszy na śmieci także 

pojawi się więcej, rzeczywi-
ście dokumentacja przebudo-
wy dróg wewnętrznych jest 
opracowana, mam nadzieję, 
że wkrótce uda się ją wcielić 
w życie- zapewnia Bartłomiej 
Kucharczyk, z Biura Prasowe-

go Urzędu Miasta.
Mieszkańców obietnice  

i kolejne deklaracje nie uspo-
kajają. Boją się, że na zmiany 
będą musieli czekać kolejnych 
50 lat....

Osiedle Kazimierza Wielkiego od lat jest niedoinwestowane i zapomniane przez 
kolejne ekipy rządzące miastem- twierdzą mieszkańcy. - Blokowisko przy Płoc-
kiej jest tego najlepszym przykładem. 

Na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Płockiej 
czas stanął w miejscu…
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www.elbud-wysz.pl

•	ARTYKUŁY	MALARSKO	-	
REMONTOWE
•	WYPOSAŻENIE	
ŁAZIENEK	I	MEBLE	
ŁAZIENKOWE
•	ARMATURA	

HYDRAULICZNA,
	CO.	GAZOWA
•	GRZEJNIKI	
ŁAZIENKOWE	
I	POKOJOWE

•	ZLEWOZMYWAKI
•	ART.	METALOWE	
I	WENTYLACYJNE

•	I	INNE
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PRZY
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	SPR
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AM
pn-pt			8:00-17:00				
sob.					8:00-13:00

ELBUD-WYSZ	
Zbigniew	Wyszyński
ul.	Pogodna	9,	87-800	

Włocławek
tel:	54	236	92	32

NOWOŚĆ!!!	-	GRZEJNIKI	CO.	
HYBRYDOWE	PODTYNKOWE	
SUPER	ENERGOOSZCZĘDNE!

W tym roku mija dziesięć lat, 
od momentu wygrania przez 
wokalistkę jednego z odcinków 
programu „Szansa na sukces”, 
w którym bezbłędnie wykona-
ła utwór z repertuaru Moniki 
Brodki. Pomimo tego, usły-
szeliśmy o niej dopiero w roku 
2013, wraz z premierą piosenki 
„Thank You Very Much”, która 
bardzo szybko zyskała status 
przeboju. Od tego momentu 
rozpoczęła się jej trwająca do 
dnia dzisiejszego kariera.

Margaret słynie z dużej pra-
cowitości i dbałości o swoich 
słuchaczy. Każdego roku wy-
daje przynajmniej jeden sin-
giel. Zdecydowana większość 
z nich osiąga bardzo wysokie 
pozycje na listach przebojów 
i wielomilionowe odsłony w 
sieci. Choć artystkę najmocniej 
kojarzymy z dynamicznych 
piosenek popowych, cztery lata 
temu wydała album z wokalistą 
jazzowym, Mattem Duskiem. 
W zeszłym roku zaskoczyła nas 
swoją liryczną, bardzo emo-
cjonalną odsłoną, nagrywając 
swój pierwszy polskojęzycz-
ny utwór „Byle jak”. Margaret 
przyznała w rozmowie z nami, 
że zupełnie nie spodziewała się 
tak ciepłego przyjęcia tej pio-
senki przez fanów.

W trakcie wywiadu nie mo-

gliśmy nie zapytać wokalistki 
o jej karierę zagraniczną. Pio-
senki Margaret pojawiały się 
m.in. w austriackich i niemiec-
kich notowaniach muzycznych, 
dużą popularność artystka od-
nosi także w Szwecji. Dowie-
dzieliśmy się, że jest to zwią-
zane z wieloma podróżami, co 
pozwala na dotarcie do kolej-
nej grupy słuchaczy, od któ-
rych pojawiają się pozytywne 
opinie i głosy wsparcia.

Najbliższe miesiące będą 
dla artystki bardzo pracowite. 
W okolicach maja ukaże się 
jej nowa płyta, zatytułowana 
„Gaja Hornby”. Tytuł stanowi 
alter ego piosenkarki, którym 
posługuje się na co dzień w 
Internecie. Na albumie znajdą 
się utwory nagrane wyłącznie 
w języku polskim. Wraz z roz-
wojem artystycznym, Marga-
ret zaczęła eksperymentować 
z różnymi gatunkami, m.in. z 
hip-hopem, co także znajdzie 
swoje potwierdzenie na nowym 
krążku.

Płyta będzie promowana trasą 
koncertową. Miejmy nadzieję, 
że przy tej okazji piosenkarka 
ponownie odwiedzi Włocła-
wek. Trzymamy kciuki za suk-
ces nowego albumu i dalsze 
sukcesy artystyczne!

Choć jeszcze kilka lat temu o jej działalności ar-
tystycznej wiedzieli tylko nieliczni, dziś jest jedną 
z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
Chętnie słuchana przez starszych, a zarazem podzi-
wiana przez młodszych, o czym świadczy jej bar-
dzo duża popularność w Internecie. Studio Telewi-
zji i Radia Kujawy odwiedziła Małgorzata Jamroży, 
znana pod pseudonimem Margaret.

Margaret w studiu Radia Kujawy
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RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH

695 731 581
723 972 428

-Społeczeństwo Włocławka się 
starzeje- przyznaje Piotr Grudziń-
ski, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. Do tego stwier-
dzenia skłaniają dane MOPR-u 
wskazujące na to, że maleje grono 
podopiecznych korzystających ze 
wsparcia z powodu bezrobocia, a 
wzrasta ilość osób starszych nie 
radzących sobie z trudami dnia 

codziennego i wymagających spe-
cjalistycznej opieki. W ubiegłym 
roku znacząco spadła liczba osób 
korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej z tytułu bezro-
bocia. MOPR zanotował  wzrost 
w statystykach dotyczących osób 
starszych korzystających z usług 

opiekuńczych i umieszczanych w 
domach pomocy społecznej. W 
ubiegłym roku na usługi opiekuń-
cze miasto wydało ponad 5 mln zł 
a na pokrycie kosztu umieszcze-
nia włocławian w domach pomo-
cy społecznej 6 mln zł.

- Problem dotyczy nie tylko 
Włocławka, ale całego kraju- 
przekonuje dyrektor Grudziński. 

Ten trend będzie trudny do za-
trzymania, a żadne świadczenia 
nie spełnią swojej roli.

Na szczęście z roku na rok 
poszerza się oferta domów po-
mocy społecznej. Dziś na rynku 
z powodzeniem funkcjonują nie 
tylko państwowe i samorządowe 

placówki, ale również prywatne. 
Przykładem może być choćby 
Dom Opieki dla Osób Starszych 
„Wiktoria” położony w malowni-
czej, spokojnej kujawskiej wsi w 
pobliżu pięknego historycznego 
i wciąż rozwijającego się miasta 
jakim jest Kowal. Dużym atutem 
jest również niedaleko położony 
węzeł Autostrady Bursztynowej 

A1. Dom jest placówką stałego 
pobytu, przeznaczoną dla osób, 
które wymagają opieki z powo-
du wieku, choroby lub niepełno-
sprawności i nie mogą samodziel-
nie funkcjonować w codziennym 
życiu.   

Już nie tylko bezrobocie, choroby i nieporadność życiowa są powodami, dla których wło-
cławianie korzystają z pomocy społecznej. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta 
zwraca się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z powodu podeszłego wieku....

Adres: Dom 
pomocy społecznej

Dwa pierwsze przetargi na to za-
danie nie przyniosły rozstrzygnięcia. 
Dopiero za trzecim podejściem w 
lipcu 2018 roku ratusz znalazł wy-
konawcę. Wpłynęło to wszystko 
na termin zakończenia robót. Pier-
wotnie w budynku po kamienicy z 
początków zeszłego wieku budowa 
czternastki miała zakończyć się w 
listopadzie 2018 roku. Data ta okaza-

ła się nierealna. Na początku marca 
obecnego roku Urząd Miasta poinfor-
mował o kolejnych kłopotach. - Na 
obiekcie trwają intensywne prace, 
ale zakończenie robót to kwestia 
kilku miesięcy. Wykonawcę w cza-
sie zadania spotkały pewne niespo-
dzianki, mam tu na myśli problemy 
z geometrią dachu. Przygotowaliśmy 
aneks do umowy, ale chcę uspokoić 

to nie wpłynie na żadne dodatkowe 
koszty za przebudowę tej kamienicy  
i dostosowanie jej do potrzeb placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej. My-
ślę, że realnym terminem zakończenia 
prac budowlanych i oddania placów-
ki do użytku jest  czerwiec bieżącego 
roku – mówi Bartłomiej Kucharczyk, 
z Biura Prasowego Urzędu Miasta 
we Włocławku. Inwestycja łącznie 

ma kosztować 1,6 miliona złotych. 
2/3 środków na ten cel pochodzi z 
budżetu miasta, 1/3 dołożył Urząd 
Marszałkowski. Zgodnie z nowymi 
przepisami o wsparciu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej samorządy 
muszą tworzyć tzw. „czternastki” i 
likwidować duże Domy Dziecka do 
końca 2020 roku. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje przy ul. 
Łubnej. Wcześniej miasto zbudowało dwa domy przy ul. 
Jasnej oraz jeden przy ul. Sielskiej. Od początku najwię-
cej problemów towarzyszyło „14” przy ul. Łubnej. 

Trwa budowa
ostatniej „czternastki”
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Szanowni Państwo,  w kampanii parlamen-
tarnej obiecałam, że jako poseł będę amba-
sadorem mojego rodzinnego Włocławka i 
regionu kujawsko – dobrzyńskiego:
Wypełniam tę obietnicę nie tylko inten-

sywnie pracując w Sejmie, ale także stwa-
rzając możliwości do pokazania potencjału 
Włocławka i obszaru byłego województwa 
włocławskiego oraz do przedstawiania  naj-
pilniejszych potrzeb i problemów wymaga-
jących rozwiązania. 
Taki cel miały organizowane przeze mnie 

liczne wizyty ministrów i wiceministrów 
w naszym regionie -  na przestrzeni trzech 
lat takich wizyt, konferencji tematycznych, 
spotkań z przedstawicielami różnych śro-
dowisk było ponad 30.  Poruszano w nich 
tematy ważne dla miasta i regionu. Na 
moje zaproszenie dwukrotnie z wizytą we 
Włocławku gościł Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki.
Pracuję intensywnie, by jak najlepiej 

wypełniać mandat posła, godnie repre-
zentować państwa w Sejmie i nie zawieść 
Państwa zaufania -  to były niezwykle in-
tensywne 3 lata.
Pamiętam o miejscu, z którego pochodzę  

-  praca na rzecz mieszkańców Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyńskiej jest dla mnie za-
szczytem. Jako, że nie da się w krótkiej for-
mie przedstawić moich wszystkich działań, 
dlatego odsyłam Państwa do mojego spra-
wozdania poselskiego  - 

Kilka działań, podjętych dla Państwa i zakończonych sukcesem:
Dzięki mojej owocnej współpracy z Prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Pawłem Lulewiczem, w maju 2018 roku we Włocławku zostało 
otwarte Biuro Terenowe Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Biuro 

obsługuje miasto Włocławek i obszar byłego województwa włocławskiego, wspiera-
jąc samorządowców w pozyskiwaniu inwestorów, a tym samym tworzeniu tak bardzo 
potrzebnych miejsc pracy. Imponująco prezentuje się rok pracy Biura – ponad 340 
podjętych działań, w tym: ponad 150 spotkań z przedsiębiorcami, 100 kontaktów z 
przedstawicielami gmin, 30 spotkań z przedsiębiorcami w zakresie nowej ustawy o 
strefach ekonomicznych, 40 spotkań w gminach w ramach akcji ,,Cała Polska Strefą”, 
20 szkoleń i spotkań promujących inwestowanie w powiecie włocławskim.

Z mojej inicjatywy w sierpniu 2018 roku do Włocławka powrócił 
Wydział Terenowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Aby załatwić wiele spraw nie trzeba już jechać do Bydgoszczy. 

Dla mieszkańców powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, lip-
nowskiego i radziejowskiego to ogromne ułatwienie w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących Ochrony Środowiska. To także duże ułatwienie 
dla firm, a pracownicy dojeżdżający dotąd do bydgoskiej strefy siedziby 
oszczędzają czas i redukują koszty. Od momentu otwarcia pracownicy 
Wydziału Terenowego RDOŚ rozpatrzyli 879 spraw.

Sukces w sprawie modernizacji włocławskiego dworca - mieszkańcy 
Włocławka i okolic czekali na to od wielu lat. Nasz dworzec zamiast 
zdobić jest niechlubną wizytówką miasta, dlatego wspólnie z Posłem do 

PE Kosmą Złotowskim oraz Senatorem Józefem Łyczakiem podjęliśmy starania,  
aby włocławski dworzec został wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych 
na lata 2016 - 2023. Stało się to w październiku 2017 roku. Dworzec zostanie 
wyremontowany do lipca 2022 roku,  koszt projektu opiewa na 16 mln zł. 

Od października 2018 roku mieszkańcy Włocławka i okolic oraz 
służby ratunkowe mogą jeździć pięknie wyremontowaną drogą 
łączącą ulicę Wiejską z DK62. Dzięki moim staraniom udało 

się doprowadzić do modernizacji mocno zniszczonego odcinka drogi ze 
środków  Nadleśnictwa Włocławek - to efekt poczucia odpowiedzialno-
ści Ministra Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwo-
wych w Toruniu za bezpieczeństwo mieszkańców.  

Joanna Borowiak Poseł na Sejm

@BorowiakJoanna

joannaborowiak.pl

Joanna	Borowiak:
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W Polsce liczba zdarzeń dro-
gowych spada bardzo wolno. 
Nasz kraj pod względem liczby 
wypadków i kolizji przypada-
jących na jednego mieszkańca 
jest w niechlubnej, europejskiej 
czołówce. To jeden z powodów, 
dla których polscy kierowcy 
coraz częściej sięgają po tzw. 
wideorejestratory, mogące sta-
nowić dowód podczas kłopotli-
wej sytuacji na drodze. Popyt 
na tego typu urządzenia rośnie, 
tym bardziej, że mogą one słu-
żyć nie tylko do nagrywania 
stłuczek, ale I innych użytkow-
ników dróg, łamiących przepi-
sy drogowe.

Komenda Wojewódzka Policji 
udostępniła specjalną skrzynkę 

mailową, na którą kierowcy 
mogą przesyłać takie nagra-
nia. Te filmy przekazywane są 
do  jednostki policji, na terenie 
której doszło do zdarzenia. 

Policja prosi o dołączanie do 
nagrań dodatkowych informacji 
takich jak: data, godzina, miej-
sce zdarzenia i pojazd którego 
dotyczy sprawa, czyli marka, 
numer rejestracyjny, a także 
dane kontaktowe zgłaszające-
go. Dozwolone jest przesyłanie 
wiadomości maksymalnie 20 
MB, niedozwolone są wiado-
mości dzielone. W przypadku 
nadesłania zbyt dużego lub nie-
dozwolonego pliku policjanci 
kontaktują się z nadawcą, aby 
ustalić właściwy sposób dorę-

czenia nagrania. 
Do Włocławskiej komendy 

wpłynęło już ponad 100 takich 
nagrań. Każde zgłoszenie, każ-
dy filmik jest dokładnie ana-
lizowany i w zależności od 
ustaleń policjanci podejmują 
stosowne działania. I tak już w 
68 przypadkach ukarali spraw-
ców mandatami, 11 spraw zo-
stało skierowanych do sądu, a 
w 4 przypadkach mundurowi 
zastosowali pouczenie. Oczy-
wiście były też sprawy, które 
zakończyły się odstąpieniem od 
ukarania z powodu braku do-
wodów. 

Nagrania można wysyłać na 
adres mailowy podany na stro-
nie KMP Włocławek.

Wypadek, stłuczka? Ktoś chce ci coś wmówić? Nie dasz się wrobić, bo masz 
w swoim aucie zamontowany wideorejestrator. Popyt na tego typu urządzenia 
wciąż rośnie!

Uwaga! Nagrywamy się,
nagrywają cię!

Moto-ambulans miałby się pojawić 
we włocławskim szpitalu już w maju. 
W całym województwie do tej pory 
jeździ tylko jeden taki pojazd - w Byd-
goszczy.

Moto-karetka według planów słu-
żyć ma pomocą od maja do końca 
października w godzinach od 7:00 do 
19:00. 

Szpital wystąpił w tej sprawie do 
wojewody, ale obecnie szuka środków 
na sfinansowanie moto-ambulansu. 

Średni koszt takiego motocykla 
spełniającego odpowiednie wymogi 
to 100 tysięcy zł. Natomiast Szpital 
Wojewódzki powinien posiadać takie 
dwa, ponieważ w każdej chwili, gdy 
zdarzy się awaria jednego z motocykli 
drugi musi być podstawiony, nie może 
być przerwy. 

Jeżeli uda się kupić dwa motocykle 
to szpital zapewni całe wyposażenie 
medyczne, które byłoby przewożone 

w specjalnych kufrach. Szpital posiada 
różnego rodzaju urządzenia zaczyna-
jąc od sprzętu podstawowego takiego 
jak strzykawki, aparat ambu, defibry-
lator, w które może wyposażyć taką 
motokaretkę. 

Taka moto-karetka jest bardzo ocze-
kiwana przez Pogotowie Ratunkowe 
we Włocławku, ponieważ z powodu 
ulicznych korków ten rodzaj pomocy 
jest w stanie szybciej dotrzeć na miej-
sce wypadku niż tradycyjna karetka. 
Ratownik medyczny na motocyklu 
sprawniej przejedzie niedostępnymi 
drogami czy skrzyżowaniami i szyb-
ciej oceni stan poszkodowanych i zde-
cyduje jaką jeszcze pomoc wezwać.

Jak poinformował nas szef pogoto-
wia ratunkowego wielu ratowników 
medycznych posiada już odpowiednią 
kategorię by móc poruszać się takim 
ambulansem. 

Władze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku chcą, 
aby do naszego miasta trafiła karetka na dwóch kołach. 

Karetka 
na 2 kółkach

Rozpoczęła pani karierę w 1975 
roku. Czy od samego początku 
planowała pani, że będzie śpiewać 
i do dziś zachwycać nas piosenka-
mi?

W 1975 roku roku, jak już zdo-
byłam nagrodę w Opolu, to wie-
działam, że mam szansę troszkę 
pośpiewać. Dostałam nagrodę, 
potem nagrania, uznania, kolejne 
festiwale, ale, że aż tak długo i z 
takim sukcesem to nie śmiałam o 
tym marzyć.

22 marca ukazała się pani nowa 
płyta, czy to przypadkowa data 
premiery?

Data jest przypadkowa, gdyż pla-
nowaliśmy wydanie płyty ósme-
go marca. Były jednak problemy 
techniczne ze zgraniem materiału 
i tak dalej, dlatego na wszelki wy-
padek wytwórnia przesunęła ter-

min premiery.

Pani Alicjo, jaka jest ta płyta?

Ta płyta to dwanaście nowych pio-
senek, zupełnie nowych, premie-
rowych, pięknych. Zostały napisa-
ne przez Włodzimierza Korcza do 
tekstów Andrzeja Sikorowskiego, 
Moniki Partyk, Artura Andrusa, 
Tomasza Misiaka. Magda Czapiń-
ska po trzydziestu ośmiu latach (po 
„Być Kobietą”) napisała dla mnie 
piosenkę „Apetyt wciąż na życie 
mam”. Jest też piosenka (taki wła-
ściwie tren) pamięci Zbyszka Wo-
deckiego. Monika Partyk napisała 
piękny tekst. 
Jest jeden bardzo znany utwór mu-
zyczny, będący też piosenką, taki 
bonus, bo nie jest to nowa piosen-
ka. To motyw z filmu „07 zgłoś 
się” z tekstem, który ja ileś lat temu 
nagrałam. Nie ma jednak studyj-
nego i fonograficznego wydania 

tej piosenki w związku z tym te-
raz jest i to tak potraktowane przez 
Włodzimierza Korcza, jako rodzaj 
duetu mojego głosu z solowym 
głosem saksofonu muzyka, który 
pierwszy to grał, czyli Henryka 
Miśkiewicza. Pan Henryk pięknie 
tam łka na tym saksofonie.

Jakim współpracownikiem i 
akompaniatorem jest Włodzi-
mierz Korcz?

Legenda o Włodku, którą Zbyszek 
Wodecki roztaczał, że „Włodzi-
mierz Korcz jest perfekcjonistą do 
szlaku trafienia” i to jest prawda. 
Cierpię czasami i się kłócimy, uwa-
żam, że z nim jest za trudno. Jed-
nak te cierpienia twórcze wycho-
dzą mi na dobre, jestem wdzięczna 
losowi i przede wszystkim swojej 
intuicji sprzed lat, że postawiłam 
na Włodzimierza Korcza.

Okrągły Jubileusz Alicji Majewskiej 
również we Włocławku
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Dlatego też polskie miasta masowo 
stawiają na miejskie rowery. Takie sys-
temy działają już m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu, 
zaś wiele innych ośrodków, wśród nich 
Włocławek, przygotowuje się do reali-
zacji tego przedsięwzięcia.

Nie bez powodu! W ubiegłym roku 
właśnie rower miejski okazał się zwy-
cięską propozycją z budżetu obywatel-
skiego. Zdobył poparcie wielu miesz-
kańców Włocławka i  wygrał znaczącą 
różnicą głosów.

Władze Włocławka już pracują nad 
realizacją pomysłu. Odbyły się już  spo-
tkania z inicjatorami przedsięwzięcia, 
dzięki którym rower miejski w budżecie 
obywatelskim się znalazł. W trakcie tych 
spotkań wybrano  też miejsca, gdzie sta-

cje rowerowe miałyby powstać. 
- Trwa  procedura wyłaniania wyko-

nawcy czy operatora - to potrwa chwilę. 
Jednak wszystko jest na dobrej drodze 
i włocławianie już niedługo będą mogli 
korzystać z roweru miejskiego - podkre-
śla zastępca prezydenta Krzysztof Ku-
kucki, który w dzień kobiet miał okazję 
testować prototyp włocławskiego rowe-
ru miejskiego.

Stacje miejskich rowerów będą znaj-
dywać się w 13 punktach na terenie 
miasta, m.in. na placu Wolności, przy 
dworcu czy na bulwarach. Co ważne - 
stacje z rowerami będą stacjami mobil-
nymi, a to oznacza, że jeśli nie przyjmą 
się w jakimś miejscu będzie można je 
bezproblemowo przemieścić do innej. 

Na rowerach nie jeździmy już tylko na wycieczki. Tak jak 
przed laty, gdy nie było tylu samochodów, korzystamy z 
nich podczas dojazdów do pracy, czy szkoły. W zakorko-
wanych miastach to ogromna oszczędność czasu.

Przystanek:	Rower

W ostatnim czasie na trasie Wło-
cławek – Brześć Kujawski, będącej 
fragmentem drogi krajowej nr 62, do-
szło do kilku niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych. Dwa z nich skończyły się 
tragicznie. W wypadku, który miał 
miejsce 21 lutego życie straciła 21-
latka. W kolejnym, 9 marca, ucierpiało 
pięć osób. Wszyscy trafili do szpitala. 
Niestety, po kilku dniach walki o życie 
zmarł 16-letni chłopak. 

Po tych tragicznych zdarzeniach w 
sieci rozgorzała dyskusja, czy w pobli-
żu zakrętu nie powinien zostać umiesz-
czony fotoradar, albo może winien być 
oznakowany czarny punkt?

Włocławscy policjanci złożyli wnio-
sek o zainstalowanie w rejonie łuku na 
tej drodze fotoradaru. Dodatkowo wy-
stosowali wniosek do Generalnej Dy-
rekcji Dróg i Autostrad o pomalowanie 
pasów w poprzek drogi informujących, 
że to niebezpieczny odcinek plus ogra-
niczenie prędkości do 50 km/h.

- Z naszych ustaleń wynika, że sporny 
odcinek nie jest miejscem szczególnej 
koncentracji wypadków i zdarzeń dro-
gowych – przekonuje Tomasz Okoński 
- rzecznik bydgoskiego oddziału GDD-

KiA. - Zrobiliśmy specjalną wizję w 
terenie. Nie stwierdziliśmy jakichś nie-
prawidłowości, mogących mieć wpływ 
na występowanie zdarzeń drogowych. 
Droga jest oznakowana zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Najbardziej 
prawdopodobną przyczyną występo-
wania tutaj wypadków drogowych jest 
nadmierna prędkość i niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze.  

Z naszych nieoficjalnych informacji 
wynika, że Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego nie przewiduje na 
terenie kraju instalacji nowych fotora-
darów wcześniej niż w 2021 roku. 

Dwie osoby nie żyją! Dziewczyna miała 21 lat, chłopak zaledwie 16! Oboje zginęli w 
wypadkach drogowych w rejonie Józefowa. 

Kolejne ofiary Zakrętu Śmierci



        Puls Regionu        www.kujawy.info10 29 marca 2019
Region

Samotność - to podstawowy pro-
blem wielu polskich seniorów. Mają 
co jeść, mają dach nad głową, ale nie 
mają z kim porozmawiać o swoich 
sprawach, swoich problemach, nie 
mają z kim podzielić się wspomnie-
niami. Zapracowane dzieci, zajęte 
wnuki nie są w stanie poświęcić im 
swojego czasu...

    Szara egzystencja może jednak 
nabrać kolorów. Spotkania w gronie 
rówieśników, żyjących podobnymi 

problemami, to najlepsze rozwiąza-
nie.  Dostępne jednak nie dla wzyst-
kich. Już wkrótce taką możliwość 
mieć będą leciwi mieszkańcy miasta 
i gminy Lubień Kujawski. 

 -Kończymy prace remontowe w 
części pałacowej budynku po by-
łym Domu Dziecka – mówi Marek 
Wiliński, burmistrz  Lubienia Ku-
jawskiego. - W wyremontowanym 
obiekcie swoją siedzibę będzie miał 
Dzienny Dom Seniora. Inwestycja 

o wartości 740 tys. zł. jest współfi-
nansowana w kwocie 300 tys. zł. ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w ramach 
programu „Senior+” oraz w kwocie 
300 tys. zł. ze środków budżetu Po-
wiatu Włocławskiego.

Na zdjęciu burmistrz Lubienia 
Kujawskiego Marek Wiliński oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Zyg-
munt Wierzowiecki podczas wizyta-
cji remontowanego gmachu. 

Kolory dojrzałego wieku

To było w gminie Lubanie ważne 
wydarzenie! 16 marca odbyła się uro-
czystość poświęcenia i przekazania 
„wypoasionego” wozu strażackiego 
dla jednostki OSP Janowice. 

Na zakup specjalistycznego pojaz-
du samorząd udzielił jednostce OSP 
Janowice dotację w wysokości 294 
tys. zł, co stanowiło 35 procent jego 
ceny. Pozostałe 65 procent pocho-
dziło z dofinansowania z Funduszy 
Unijnych Urzędu Marszałkowskie-

go w ramach projektu „Nowoczesne 
służby ratownicze – zakup pojazdów 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych” 
realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Serdecznie dziękuję osobom, które 
pomogły mi w realizacji tej ważnej 
inwestycji – mówi Larysa Krzyżań-
ska, wójt gminy Lubanie. - Serdeczne 
podziękowania dla marszałek  Anety 
Jędrzejewskiej, radnego Rady Powia-

tu Włocławskiego  Mariusza Blado-
szewskiego, prezesa Zarządu Powia-
towego OSP a Mariana Mikołajczyka 
oraz radnych Gminy Lubanie, którzy 
podjęli uchwałę, umożliwiającą za-
kup samochodu.

  Wójt Larysa Krzyżańska nie ma 
wątpliwości , że praca strażaków cie-
szy się od pokoleń  zasłużonym uzna-
niem mieszkańców. Ratowanie ży-
cia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz 
niesienie pomocy potrzebującym to 
działania wpisane w codzienną stra-
żacką służbę. - Wyrazy największego 
uznania kieruję do Druhów wszyst-
kich jednostek OSP działających na 
terenie naszego samorządu. Dzięku-
ję za codzienną realizację zadań, za 
ofiarność i za profesjonalizm pod-
czas akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Dziękuję za wierność ideałom tej 
humanitarnej służby. Dzięki wasze-
mu zaangażowaniu pożarnictwo jest 
nowoczesną, cieszącą się społecznym 
zaufaniem formacją – podkreśla  La-
rysa Krzyżańska, przekazując preze-
sowi oraz druhom życzenia wszelkie 
pomyślności.

Nowy wóz dla podopiecznych 
świętego Floriana

Od minionego poniedziałku trwa-
ją prace polegające na przebudowie 
dróg gminnych na terenie gminy 
Baruchowo. Są to drogi nr 191061C, 
191062C i 191063C , znajdujące się 
w rejonie tzw. działek.  Przebudowę 
dróg na niektórych odcinkach po-
przedzają roboty rozbiórkowe, czyli 
rozbieranie chodników, frezowanie 
nawierzchni jezdni, wymiana przy-
łączy wodnych i kanalizacyjnych, 
co może powodować utrudnienia w 
korzystaniu z tych dróg. 

  - Apeluję do wszystkich korzy-
stających z dróg o szczególną ostroż-
ność – mówi Stanisław Sadowski, 
wójt gminy Baruchowo. I dodaje, że 
chwilowe utrudnienia są po to, aby 
wszystkim już wkrótce jeździło się 
zdecydowanie wygodniej.

Zakres prac obejmuje, m.in.: wy-
konanie warstwy wiążącej z mie-
szanki mineralno-asfaltowej; wyko-
nanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno –asfaltowej; wykonanie 
odwodnienia; regulację studzienek 

istniejącej kanalizacji sanitarnej; 
wykonanie chodników; wykonanie 
zjazdów w nawierzchni z kostki 
brukowej szlachetnej śrutowanej z 
wcześniejszym umocnieniem ich 
podbudową z kruszywa łamanego 
oraz nowe oznakowanie dróg.

  W najbliższych dniach rozpoczną 
się też prace polegające na budowie 
drogi gminnej nr 191023C Trzebowo 
– granica gminy/województwa. Re-
alizacja tego zadania będzie polegała 
m.in. na zdjęciu warstwy ziemi uro-
dzajnej, wykonaniu robót ziemnych, 
podbudowy zasadniczej z kruszywa, 
wykonanie warstwy wiążącej z mie-
szanki mineralno-asfaltowej itd. 

 Również w tym roku przebudo-
wane będą  drogi w miejscowościach 
Stawek i Grodno. Słynąca z umie-
jętności pozyskiwania pieniędzy 
gmina Baruchowa i  te zadania chce 
wspierać finansowo z  zewnętrznych 
dptacji.

Inwestycyjny	
boom	w	Baruchowie	

Decyzją radnych obniżono wyso-
kość diet dla radnych gminy Wło-
cławek.

Podczas obrad VIII w tej kadencji 
sesji Rady Gminy Włocławek, rad-
ni zapoznali się z  informacją o sta-
nie bezpieczeństwa i porządku na 
terenie gminy Włocławek, zapre-
zentowaną przez  Krzysztofa Ra-
kowskiego, zastępcę komendanta 

miejskiego policji we Włocławku. 
Informacje o stanie bezpieczeństwa 
pożarowego w gminie przedstawił 
z kolei  Grzegorz Sadowski z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej we Włocławku.

Podjęte przez radnych uchwały 
dotyczyły m.in. zmian w budże-
cie gminy na ten rok oraz zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Włocławek na lata 2019 – 
2039. Zajęto się także programem 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Włocła-

wek na 2019 r.
Ważna informacja dla druhów 

OSP. Uchwalona została bowiem 
wysokość ekwiwalentu pieniężne-
go członkom ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy Wło-
cławek na poziomie 20 zł za każdą 
godzinę uczestnictwa w działaniu 
ratowniczym i 5 zł za każdą godzi-
nę uczestnictwa w szkoleniu po-

żarniczym, organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gmi-
nę Włocławek. W praktyce oznacza 
to wzrost ekwiwalentu za każdą 
godzinę  uczestnictwa w działaniu 
ratowniczym o 10 zł. Stawka za  go-
dzinę udziału w szkoleniu pozostała 
na tym samym poziomie.  

Decyzją radnych obniżono wyso-
kość diet dla radnych gminy Wło-
cławek oraz wysokość diety zry-
czałtowanej dla przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Rady oraz 
ustalono zasady przyznawania diet.

Podwyżka	dla	druhów	OSP,	
obniżka	dla	radnych
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Samorząd Miasta Kowala  jest jed-
nym z kilku w województwie kujaw-
sko -   pomorskim, który podjął decy-

zję o powołaniu Rady Seniorów już w 
poprzedniej kadencji. 

Działalność rady wzbogaciła życie 
społeczne całego miasteczka oraz 
samych seniorów. Liczne wyjazdy, 
rajdy turystyczne, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, różnorakie warsztaty 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 
seniorów. Rada zainicjowała także 
szereg form działalności o charak-

terze dobroczynnym, angażując się 
w największą w Kowalu coroczną  
akcję charytatywną Święty Mikołaj 
przyjeżdża do Kowala, ale także w 
organizację Jarmarku Kazimierzow-
skiego czy imprezę Powitania Lata. 
Nic zatem dziwnego, że decyzja o 

kontunuacji dzialalności rady była 
oczywista. Na sesji mocą uchwały po-
wołano członków Rady Seniorów na 
drugą kadencję. W jej   skład weszli 
seniorzy: Ryszard Głogowski, Bar-
bara Prokopiak, Halina Stolarczyk, 
Genowefa Szatkowska, Maria Jaku-
bowska, Klara Kowalska, Władysław 
Nowakowski, Anna Górska, Gabriela 
Rojewska, Jan Olecki, Aleksandra 
Daczkowska, Maria Kierzkowska, Ja-
nina Latowska, Władysław Ozimski, 
Elżbieta Wdzięczna. Przewodniczącą 
rady seniorów została pani Halina 
Stolarczyk. Pierwsze merytoryczne 
posiedzenie Rady miało miejsce w 
Klubie Puchatek. Ustalono wówczas   
harmonogram działań planowanych 
na 2019 r. Przewiduje on m.in.: spo-
tkanie z ratownikiem medycznym lub 
geriatrą, lepienie pierogów i pieczenie 
ciast na  Jarmark Kazimierzowski, 
rajd pieszy po Parku Krajobrazowym, 
wycieczkę do Gdańska, wykonanie 
wianków na powitanie lata, zajęcia na 
siłowni, udział w paradzie seniorów 
w Warszawie, zorganizowanie kon-
kursu „smaki kujawskie”, organizację 
Dnia Seniora, zabawy andrzejkowej.

Inauguracja działalności 
Rady Seniorów 

Gmina Kowal otrzyma dofinanso-
wanie do budowy piętnastu mikroin-
stalacji fotowoltaicznych. Zostaną one 
zamontowane zarówno na budynkach 
mieszkaniowych, jak i na obiektach  
użyteczności publicznej.

Władze gminy Kowal już podpi-
sały umowę na dofinansowanie pro-
jektu budowy instalacji. Niebawem 
zostanie ogłoszony przetarg, wyła-
niający wykonawcę inwestycji, której 

celem jest zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej przez zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych.  Budowa 15 szt. 
mikroinstalacji fotowoltaicznych o 
łącznej mocy 45,75 kW przyczyni się 
także do wzrostu jakości życia miesz-
kańców w gminie Kowal poprzez po-
prawę czystości i jakości powietrza. 
Łączna wartość projektu to ponad 
357 tys. zł.

Eko energia w 
gminie Kowal

Lubraniec w tym roku będzie obchodził 510 rocznicę uzyskania praw 
miejskich. Przygotowania do zaplanowanych na maj uroczystości już się 
rozpoczęły. Konferencje naukowe ze znanymi profesorami historii będą 
jednymi za najważniejszych punktów obchodów tej wyjątkowej rocznicy. 
Władze Lubrańca chcą zwrócić uwagę nie tylko na bogatą historię miasta, 
ale również przedstawić sylwestki osób, których wpływ na miasto jest nie-
kwestionowany. - Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców 
na teren gminy, aby znów spotkać się z jej historią, osiągnięciami, szko-
łami, chcemy pokazac miejsca sukcesów i porażek oraz ciekawych ludzi 
- mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca. Tegoroczne dni Lu-
brańca, które jak co roku odbędą się na początku czerwca również będą 
przebiegać w klimacie jubileuszu. 

Lubraniec jest miastem od 510 lat
Wiosna to czas, w którym zwykle 

rozpoczynają się prace przy budowie 
i remontach dróg. Jakie inwestycje 
zostaną zrealizowane w gminie Izbica 
Kujawska w tym roku?

Plany na ten rok są ambitne. Będzie-
my budować drogę relacji Sokołowo- 
Pasieka, Izbica- Zdrojówka, budujemy 
parking w miejscowości Błenna, za kil-
ka dni rozpoczną się prace na drogach 
w  kilku miejscowościach m.in. Rogóż-
ki, Chociszewo. Na części z tych inwe-
stycji pozyskaliśmy dofinansowanie. 
Koszty budowy niektórych dróg mini-
malizujemy również dzięki wykonywa-
niu podbudów własnym sumptem. 

Jakie jeszcze inwestycje planujecie 
realizować w tym roku?

Najważniejszą tegoroczną inwe-
stycją jest niewątpliwie gruntowna 
modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Wietrzychowicach. Udało nam się 
pozyskać dotację na ten cel, ale pokry-
je ona jedynie jedną trzecią kosztów. A 
koszt modernizacji to 3 miliony złotych. 
Przetarg na to zadanie został już roz-
strzygnięty. Wykonawca już wszedł na 
budowę. Mamy nadzieję, że z końcem 
roku prace uda się zakończyć.

Czy nadal aktualne są plany doty-

czące przebudowy targowiska?
Chcemy realizować tę inwestycję, 

bo jest ona dla Izbicy Kujawskiej bar-
dzo ważna. Tradycje handlowe są u 
nas wciąż żywe, choć nie ukrywam, że 
targi odbywają się teraz nieco rzadziej. 
Na tę inwestycje otrzymaliśmy dotację, 
jednak musimy zmienić dokumentację, 
co będzie wiązało się z koniecznością 
powtórnego wystąpienia o dofinanso-
wanie. Mam jednak nadzieję, że uda 
nam się ponownie pozyskać finansowe 
wsparcie i przebudować  targowisko. 

Inwestycje to priorytet
Rozmowa z:

Markiem Dorabiałą
burmistrzem Izbicy Kujawskiej 
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LMK – 100 lat tradycji w przygotowywaniu młodzieży
do udanego startu w dorosłe życie.

Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku  to szkoła, która 
łączy tradycję z nowoczesnością, czerpie z doświadczeń minio-
nych pokoleń, ale nieustannie myśli też o przyszłości. W roku  
szkolnym 2019/20 otwieramy  10 klas pierwszych, 5 dla absol-
wentów szkół podstawowych i 5 dla absolwentów gimnazjów. 
Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, dlatego uruchamiamy 
klasy o profilu politechnicznym, skierowane do uczniów, któ-
rzy planują w przyszłości studia na kierunkach ścisłych,   kla-
sy o profilu biologiczno-chemicznym dla przyszłych lekarzy, 
stomatologów, laborantów;  oddziały   o nachyleniu społecz-
no–prawnym, dla pragnących w przyszłości studiować prawo, 
administrację, dziennikarstwo, psychologię  oraz  klasy mate-
matyczno-geograficzne, dla marzących o oceanografii,  szkole 
morskiej, rachunkowości, bankowości czy księgowości. Nowo-
ścią będą grupy dwujęzyczne w klasie „d” oraz „i”, w których 
można się będzie uczyć biologii i historii  w dwóch  językach 
wykładowych – języku polskim i języku angielskim. 
Naszą siedzibę stanowi gruntownie wyremontowany budynek, 
położony przy ul. Bechiego 1. Dysponujemy wielofunkcyjny-
mi boiskami, salą gimnastyczną, salą fitness, 27 pracowniami  
lekcyjnymi, wyposażonymi w nowoczesne i estetyczne meble, 
komputery, tablice multimedialne, sprzęt laboratoryjny, mikro-
skopy i roboty. Budynek jest przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Naszymi największymi atutami są: rzetelne przy-
gotowanie do matury potwierdzone srebrną tarczą w rankingu 
najlepszych szkół w Polsce oraz niezwykle ciepła, niemal ro-
dzinna atmosfera panująca w szkole. 
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99,4FM

Ogłoszenie płatne, reklama, konkurs 
z nagrodami, a może sponsor 

prognozy pogody, wybierz najlepszy 
wariant promocji swojej firmy 

tel. 608 359 798
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
 IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

87-800 Włocławek  ul. Leśna 1A tel./fax. 54 232 58 13  

www.zss.q4.pl     zss_sekretariat@poczta.onet.pl
www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek

Dla absolwentów gimnazjum
TECHNIKUM NR 5 

nauka trwa 4 lata
zawód: technik pojazdów samochodowych 

zawód: technik informatyk 
(oddziały integracyjne)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
nauka trwa 3 lata

kierunek: psychologiczno – pedagogiczny
(oddziały integracyjne)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 4 
nauka trwa 3 lata

zawód: mechanik pojazdów 
samochodowych- KLASA PATRONACKA

zawód: elektromechanik pojazdów
samochodowych

zawód: kierowca mechanik

Dla absolwentów szkoły podstawowej
TECHNIKUM NR 5 

nauka trwa 5 lat
NOWOŚĆ!!! - zawód: technik  

transportu  drogowego
zawód: technik  pojazdów samochodowych

zawód: technik informatyk 
(oddziały integracyjne)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
nauka trwa 4 lata

kierunek: psychologiczno – pedagogiczny
(oddziały integracyjne)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  NR 4 
nauka trwa 3 lata

zawód: mechanik pojazdów
samochodowych

zawód: elektromechanik pojazdów
samochodowych

zawód: kierowca mechanik
 Wybierz Samochodówkę!

To szkoła przyjazna uczniom!

09DOD EDUDODATEK EDUKACYJNY

Pomoc psychologiczno 
– pedagogiczna w 3 krokach:

1.  Konsultacja
- co się ze mną dzieje? (rodzice)
-  zachowanie dziecka odzwiercie-
dleniem sytuacji rodziny
-  Mamy problem?

2. Diagnoza
-  rozwoju dziecka
-  przyczyn trudności w nauce
-  psychologiczna rodziny

3.  Terapia
-  psychologiczna, pedagogiczna,  
logopedyczna
-  integracja sensoryczna
-  terapia z dzieckiem autystycznym 

UL. ŁANOWA 23a, 87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.  660 887 300 / 662 923 513 

„WATRA”
Ośrodek Terapii Uzależnień, 

Profilaktyki i  Pomocy Rodzinie

OFERUJE:

• KONSULTACJE, 
GRUPY WSPARCIA, 

GRUPY MOTYWACYJNE
• TERAPIE INDYWIDUALNE 

DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH

• POMOC I WSPARCIE 
OSOBOM 

WSPÓŁUZALEŻNIONYM 
• TERAPIE DDA, DDD
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Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalizm – na tych trzech wartościach 
opiera się prowadzony przez nas gabinet medycyny estetycznej, która 

skupia się przede wszystkim na poprawie jakości życia 
swoich pacjentów.

Dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu i nowatorskich metod 
leczenia jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom oferowanych 
usług. Wieloletnia praktyka medyczna uzupełniana certyfikowanymi 

preparatami sprawdzonymi w zabiegach medycyny estetycznej 
jest gwarancją doskonałych efektów leczenia.

Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach 
dokształcających, dzięki którym jesteśmy w stanie zaoferować naszym 

pacjentom najnowsze rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej 
czy przeciwstarzeniowej.

Zapraszamy!
Gabinet Medycyny Estetycznej
lek. Alicja Dmuchowska-Iliev

ul. Słowackiego 13
87–800 Włocławek
tel.: 509 161 603

e-mail: alicjailiev@gmail.com

Rekomendowane zabiegi:

    Wypełniacze na bazie kwasu hialurunowego
    Wypełniacze na bazie karboksymetylocelulozy

    Wypełniacze poprawiające owal i napięcie skóry
    Powiększanie, modelowanie i nawilżanie ust

    Korekcja zmarszczek mimicznych
    Mezoterapia igłowa

    Zabiegi na okolice oczu
    Zabiegi na włosy

    Osocze bogatopłytkowe
    Przebarwienia

    Kuracja przeciwtrądzikowa
    Peelingi na twarz

    Lipoliza inekczyjna
    Likwidacja celulitu

    Poprawa wyglądu dłoni
    Leczenie nadpotliwości

    Wlewy dożylne
Odpowiednia pielęgnacja skóry całego ciała nie 

powinna ograniczać się jedynie do codziennej higieny 
osobistej. Codzienne korzystanie z silnie nawilżają-

cych oliwek, balsamów, czy kremów to jedna ze sku-
teczniejszych metod na dbanie o wygląd skóry ciała.

Delikatna skóra wymaga delikatnego traktowania. 
Pielęgnacja, kremy, kosmetyki i maseczki – wszystkie 
te sposoby pozwalają utrzymać jędrność skóry dekol-
tu chwilę dłużej. Dla bardziej permanentnych efektów, 
lub by cofnąć efekty postępującego czasu na skórze. 

Właściwa pielęgnacja skóry – przy pomocy ko-
smetyków – jest w stanie opóźnić procesy starzenia, 
ale tylko zabiegi medycyny estetycznej są w stanie 
je wyraźnie cofnąć. Szyja jest nie tylko doskonałą 

wizytówką ale i metryką każdej kobiety. 

Najlepszym sposobem na uniknięcie nadmiernej ilości 
zmarszczek i opóźnienie procesu starzenia w skórze 
i organiźmie w ogóle jest profilaktyka. Medycyna 

estetyczna oferuje szereg nieinwazyjnych zabiegów 
poprawiających kondycję i jędrność skóry twarzy.


