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Włocławek•	
Baruchowo•	
Boniewo•	
Brześć	Kujawski•	
Choceń•	
Chodecz•	
Fabianki•	
Izbica	Kujawska•	
Kowal	Miasto	i	Gmina•	
Lubanie•	
Lubień	Kujawski•	
Lubraniec•	
Włocławek	Gmina•	
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str. 09

Pod koniec marca doszło do tragicznego pożaru 
przy ul. Dziewińskiej. Ogień pojawił się  w miesz-
kaniu na pierwszym piętrze i był na tyle mocny, że 
rozprzestrzenił się na sąsiednie kondygnacje.

Legendarny piłkarz
w studiu Telewizji Kujawy

str. 12

We Włocławku gościł Andrzej Szarmach, dwu-
krotny srebrny medalista Mistrzostw Świata w 
piłce nożnej z 1974 i 1982 roku oraz srebrny me-
dalista Igrzysk Olimpijskich z 1976 roku.

str. 13

Już 26 maja czekają nas wybory do Parla-
mentu Europejskiego. Wybierzemy posłów 
na 5-letnią kadencję.

Śmierć 
w płomieniach

Kobiety
do Brukseli

Egzaminy	w	cieniu
nauczycielskiego	strajku

Strajk nauczycieli. Dane z 11 kwietnia z godz. 8.00

887
Liczba nauczycieli 

w placówkach

739
Liczba nauczycieli 

przystępujących 
do strajku

148
Liczba nauczycieli, 

którzy nie przystąpili 
do strajku i zgłosili 
gotowość do pracy

121
Pracownicy administracji 

i obsługi, którzy 
przystąpili do strajku

466
Pracownicy administracji 
i obsługi, którzy zgłosili 

gotowość do pracy

19,64%
Strajkujący pracownicy 
administracji i obsługi 

procentowo

81,42 %
Strajkujący nauczyciele 

procentowo

117
Liczba dzieci 
w placówkach

30
Liczba dzieci 

korzystających ze świetlic 
środowiskowych 

i placówek kultury str. 3
Czytaj więcej

Okulary?
.... hmmm

Gdy masz problemy ze wzrokiem warto wybrać 
sprawdzony salon optyczny! 

Salony optyczne Drabczak przy ul. Rzemieślniczej 1, Kaliskiej 
oraz Promiennej od wielu, wielu lat spełniają najwyższe normy 
wykonania okularów. Oferujemy najlepsze soczewki okularowe 

i kontaktowe. Szkła do pracy przy komputerze, biurowe i progresywne. 
Jak również najlepsze na rynku soczewki kontaktowe. 

Podążając za najnowszymi trendami tworzymy świat mody okularowej 
nie zapominając przy tym o normach i precyzji wykonania okularów 

dla naszych klientów. Bo wiemy, że wzrok jest najważniejszym ze zmysłów.

Serdecznie zapraszamy! 

54 232 36 26
54 235 37 33

698 263 644
54 444 01 33
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Szanowni Państwo,
życzymy Państwu radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, spędzonych 

w atmosferze serdecznych spotkań z najbliższymi, przy rodzinnym stole. 
Niechaj pamiątka Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas symbolem 

chrześcijańskiego odradzania się oraz czasem otuchy i ukojenia.

Życzymy Państwu wiosny w sercu i wszelkiej pomyślności!

Marek Wojtkowski
Prezydent Włocławka

Stanisław Wawrzonkoski
Przewodniczący Rady Miasta Włocławka

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 

nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny dla Naszych Klientów, 

Kontrahentów oraz wszystkich pracowników „Społem”
życzy

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Społem
Powszechnej Spółdzielni Spożywców we Włocławku
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Życzenia Radosnych Świąt 
Wielkanocnych wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej 

z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego.

życzy Senator RP
Józef Łyczak

Wesołych	Świąt	Wielkiejnocy,	dużo	zdrowia,	
radości,	pogody	ducha,	smacznej	święconki	

i	mokrego	poniedziałku

życzy	
Sławomir	Kopyść

Członek	Zarządu	Województwa

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych,
Wszystkim Mieszkańcom Włocławka i całego Regionu Kujaw i Ziemi 

Dobrzyńskiej życzę wszelkich łask bożych, pokoju serca, poczucia 
spełnienia w życiu zawodowym  i osobistym. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
otoczy nas swoją opieką każdego dnia i da nam siłę 
w pokonywaniu wszelkich przeciwności życiowych.

Wojciech Jaranowski
Wiceprzewodniczący  Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wielkanoc 2019

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary
nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie najbliższych
życzy Katarzyna Zarębska

radna Rady Miasta Włocławek
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Co to jest hybrydowy grzejnik pod-
tynkowy pytamy właściciela firmy 
ELBUD-WYSZ Pana Zbigniewa Wy-
szyńskiego.

Grzejnik podtynkowy to nowa generacja 
ogrzewania ściennego, pomysłu i wyko-
nania polskich inżynierów. Technologia ta 
zmienia ścianę domu w aktywną przegro-
dę termiczną, emitującą ciepło do wnętrza. 
Grzejnik jest wykonany z aluminium, składa 
się z poziomego kolektora wodnego, piono-
wych radiatorów i siatki rozprowadzającej 
ciepło w tynku.

Grzejnik może być zasilany dowolnym 
kotłem centralnego ogrzewania a ciepło do 
tynku jest przenoszone przez aluminiowe 
radiatory bez użycia wody.

Jakie są zalety w stosun-
ku do tradycyjnych grzejni-
ków ściennych?

Ogrzewanie ścienne 
3THERMO to jedyny system 
grzewczy, który nie wysusza 
powietrza w pomieszczeniu  a 
jednocześnie osusza ściany i 
zapobiega rozwojowi grzybów 
i pleśni. Grzejnik i cała instala-
cja jest całkowicie niewidocz-
na i nie wymaga czyszczenia, 
malowania, odpowietrzania 
ani jakichkolwiek czynności 
obsługi i konserwacji. W czasie ogrzewania 
nie wytwarza się ruch ciepłego powietrza i 
zjawisko elektrostatyczne, nie powodując 

brudzenia ścian.
Ciepła ściana nie powoduje unoszenia 

się kurzu, pyłków i alergenów. Grzejnik 
3THERMO jest   najbardziej higienicznym 
grzejnikiem na rynku.

Eksploatacja tych grzejników 
zapewnia oszczędność w stosun-
ku do tradycyjnych grzejników 
naściennych 40 do 50% energii.

Gdzie można stosować 
grzejniki podtynkowe?

Wszędzie tam, gdzie jest 
centralne ogrzewanie wodne. 
Grzejniki 3THERMO można 
stosować zarówno w nowo bu-
dowanych budynkach mieszkal-
nych, remontowanych domach 
i kamienicach, szpitalach, przy-

chodniach i wszędzie tam, gdzie wymagane 
są grzejniki higieniczne.
Jak montuje się grzejniki podtynkowe?

Montaż jest bardzo prosty i szybki lecz 
powinien być wykonany przez certyfikowa-
nego instalatora, gdyż tylko wtedy producent 
udziela pełnej 20-letniej gwarancji.

Jakie są koszty wykonania ogrzewa-
nia podtynkowego 3THERMO?

Koszt jest porównywalny do popular-
nej podłogówki a droższy od tradycyjnych 
grzejników naściennych, lecz znacznie tań-
sze w eksploatacji ( ponad 40%), więc różni-
ca w cenie bardzo szybko się spłaci.

Więcej informacji można uzyskać od-
wiedzając naszą firmę ELBUD-WYSZ 
Zbigniew Wyszyński we Włocławku ul. Po-
godna 9/7 (róg Chocimskiej) lub na stronie: 
www.elbud-wysz.pl  tel.54-236-92-32

Hybrydowe	grzejniki	podtynkowe	centralnego	ogrzewania
3THERMO	-	NOWOŚĆ	w	ofercie	firmy	ELBUD-WYSZ

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

LICZN
E	PR

OMO
CJE	

PRZY
JDŹ	I

	SPR
AWDŹ	S

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!

publikacja płatna

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych, kolorowych spotkań z budzącą 
się do życia przyrodą oraz wszelkiej pomyślności i radości

życzy

Lech Kuropatwiński
Przewodniczący Samoobrony RP

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym, Partnerom, Przyjaciołom,

Klientom i Współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, 
pogody ducha, smacznego święconego jajka

i mnóstwo wiosennego słońca

Prezes PGK Saniko
wraz z Radą nadzorczą
i Współpracownikami
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Z okazji zbliżającej się Wielkanocy – życzymy 
Wszystkim Mieszkańcom

radości z rodzinnych spotkań, obfitości smaków 
na Wielkanocnym stole

oraz dużo wiosennego optymizmu.
Niech nadchodzące Święta przyniosą spokój 
i harmonię,poczucie spełnienia i satysfakcji.

Wesołych Świąt Wielkanocnych
Życzą

Starosta Włocławski
Roman Gołębiewski

Przewodniczący Rady Powiatu
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Księża, nauczyciele ze szkół, któ-
re nie przystąpiły do strajku, osoby 
mające do tego uprawnienia- słowem 
wszystkie ręce na pokład- tak w więk-
szości włocławskich szkół kompleto-
wano komisje egzaminacyjne. Do 
ostatniej chwili trwała walka z cza-
sem. Istniały obawy, że szkoły mogą 
mieć problem ze skompletowaniem 
komisji egzaminacyjnych ze wzglę-
du na ogólnopolski strajk nauczycie-
li. Na szczęście dla uczniów, bo prze-
cież wyniki tego najważniejszego dla 
gimnazjalistów sprawdzianu są klu-
czowe przy rekrutacji do szkół, egza-
miny się odbyły, chociaż dyrektorzy 
szkół mówią o cudzie. - Był problem 
ze skompletowaniem kadry egzami-
nacyjnej, mieliśmy mieć egzamin w 
ośmiu salach, mamy na jednej, na sali 
gimnastycznej - przyznaje Kazimierz 
Mendala, dyrektor Zespołu Szkół nr 
4. W komisji egzaminacyjnej w ZS 

nr 4 tej szkole zasiadł tylko jeden nie-
strajkujący nauczyciel z tej szkoły i 
wicedyrektor. Na szczęście pomogło 
trzech nauczycieli z ZSK im. ks. Jana 
Dlugosza i ksiądz z liceum im. Marii 
Konopnickiej. Procedury zostały za-
chowane. 

Problem ze skompletowaniem 
kadry był również w Szkole Podsta-
wowej nr 2. - Przed egzaminami była 
nerwówka- przyznaje Mówi Ilona 
Składanowska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2. - Zdołaliśmy skom-
pletować komisje, ale nie takie jak 
planowaliśmy wcześniej. Są tylko 
trzy komisje, duża grupa dzieci pisze 
egzamin na korytarzu. Nie mamy re-
zerwowych nauczycieli, ale egzami-
ny na szczęście się odbyły, uczniowie 
przyszli na nie w komplecie. 

Nerwowo było w niemal wszyst-
kich szkołach. We Włocławku do 
ogólnopolskiego protestu nauczycieli 

przystąpiło w poniedziałek, 885 wło-
cławskich nauczycieli, 124 zdecydo-
wało się pozostać przy tablicy. Wła-
dze miasta zapewniały, że wszystkim 
uczniom opiekę zapewnią instytucje 
miejskie, m.in. Browar B, biblioteki 
i świetlice środowiskowe. - Nie ma 
w naszych placówkach takiej sytu-
acji, że któreś dziecko nie ma opie-
ki- zapewnia Barbara Moraczewska, 
zastępca prezydenta Włocławka. 
Zainteresowanie miejską ofertą było 
jednak niewielkie. W pierwszy dzień 
strajku zaledwie 57 dzieci zgłosiło 
się do świetlic prowadzonych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

Włocławscy nauczyciele tak jak 
ich koledzy z całej Polski domaga-
ją się 1000 zł podwyżki. - Jeżeli ten 
zawód będzie dobrze płatny, wyko-
nywać go będą najlepsi- przekonuje 
Krzysztof Buszka, prezes zarządu 
ZNP we Włocławku, zwracając uwa-

gę, że dziś problem kadrowy w wielu 
polskich szkołach, zwłaszcza w du-
żych miastach jest faktem. 

Krzysztof Buszka podkreśla, że 
nauczyciele chcą godnie zarabiać, tak 
jak ich koledzy z innych krajów. - W 
Unii Europejskiej jesteśmy drugim 
państwem od końca pod względem 
wysokości zarobków- mówi prezes 
zarządu ZNP we Włocławku. - W 
Polsce nauczyciele zarabiają mniej 
niż przedstawiciele służb munduro-
wych. 

Spośród wszystkich miejskich 
placówek oświatowych 56 przystą-
piło do strajku, bez zmian pracowały 
tylko przedszkola nr 16,17,29, Bur-
sa Szkolna nr 1 oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy. Do strajku 
nie przystąpili nauczyciele z Zespo-
łu Szkół Katolickich a w powiecie 
włocławskim ze szkół z Wilkowic i 
Modzerowa. 

Zdecydowana większość szkół i przedszkoli z Włocławka i powiatu włocławskiego przystąpiła do strajku. Nauczyciele nie przychodzą do pracy, 
uczniowie mają dodatkowe dni wolne, a egzaminy gimnazjalne odbywają się.... cudem. 

Egzaminy	w	cieniu
nauczycielskiego	strajku
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JTDMA

Ćwiczenia ratownictwa lotni-
czego zostały przeprowadzone 
z udziałem Państwowej Straży 
Pożarnej, Policji, Pogotowia 
Ratowniczego i AeoPartnera z 
Warszawy.

Lotnisko Areoklubu 
Włocławskiego, które 
przed dwoma laty sta-
ło się tzw. lotniskiem 
użytku publicznego 
o ograniczonej cer-
tyfikacji zobowiąza-
ne jest do tego, aby 
co dwa lata przeprowa-
dzać ćwiczenia związane 
z zagrożeniami kryzysowymi. 
W tym przypadku była to symu-
lacja wypadku lotniczego.  Ćwi-
czenia zostały przeprowadzone 
zgodnie ze scenariuszem.

- Jestem zobowiązany w trybie 

pilnym powiadomomić wszyst-
kie służby o zdarzeniu – mówi 
Marek Koziński, dyrektor Are-
oklubu Włocławskiego. - Na-

t y c h -
miast  uruchamiana jest akcja 
ratownicza. Tutaj natomiast, na 
lotnisku, musimy niezwłocznie 
przystąpić do udzielenia po-

szkodowanym 
p i e r w s z e j 
pomocy.

Na lot-

nisku w 
Kruszynie 
pojawili się 
również przedsta-
wiciele AreoParnera z Warsza-
wy zarządzającego tym lotni-
skiem. Podkreślali oni, że taka 

akcja powinna wyglądać szybko 
i bezpiecznie. 

Ćwiczenia na lotnisku w Kru-
szynie odbyły się bez przeszkód 

i wszystko poszło zgodnie z pla-
ne. Służby ratownicze zdały eg-
zamin – oceniają obserwatorzy.

W	Kruszynie	spadł	samolot...
Uszkodzony samolot, który musiał natychmiast lądować, kilkanaście osób ran-
nych i wszystkie służby ratunkowe w jednym miejscu - to nie sceny z filmu 
akcji, to rzeczywistość! Tak było we wtorek na lotnisku w Kruszynie. Na 
szczęście to tylko ćwiczenia!
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Na	zbliżające	się	Święta	Wielkanocne
przesyłamy	koszyk	pełen	świątecznych	życzeń

wplecionych	między	wiosenne	kwiaty	
i	kolorowe	pisanki.

Niech	radosne	Alleluja	będzie	
dla	Wszystkich	ostoją

zwycięstwa	miłości	i	wiary.

życzą
w imieniu Samorządu SM Południe

Zbigniew 
Lewandowski   

Ryszard 
Machnowski 

WIETRZENIE MAGAZYNU

Lasy państwowe wydały w ubiegłym roku 
ponad 19 mln zł na sprzątanie śmieci. Te 
pieniądze można było wykorzystać w inny 
racjonalny sposób - budując nowe trasy i in-
frastrukturę turystyczną tak, aby mieszkańcy 
mogli z tego korzystać. 

 Nadleśnictwo Włocławek systematycznie, 
zwłaszcza wiosną I jesienią,  sprząta lasy, wy-
dając na ten cel krocie... Leśników wspierają 
internauci. W sieci  pojawiają się różne  stro-
ny. Był ice bucket challenge, był 10 years 
challenge, teraz czas na #trashchallenge. Za-
sady są proste - znajdź zaśmiecone miejsce i 
je posprzątaj. 

To działa! Nadleśnictwo Włocławek obser-
wuje trend sprzątania lasów. Ostatnio pozy-
tywny przykład dali mieszkańcy osiedla Mi-
chelin, którzy zorganizowali się i posprzątali 

las w swojej okolicy. Takie akcje organizowa-
ne są również na Zawiślu. 

Z kolei straż miejska wystawia fotopułap-
ki w miejscach, gdzie często występują dzi-
kie wysypiska.  Wpaść w nią, to naprawdę 
wstyd!

Bartosz Skrajnowski

Wiosna to czas kiedy większość z nas zabiera się za porządki domowe. 
Niektórzy bojąc się wysokich kosztów, które ponosi się za wywóz odpa-
dów, wyrzucają śmieci do lasów. A to, niestety, kosztuje jeszcze więcej. 

Fotopułapki
i	miliony	na	śmietniku99,4FM

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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Na ostatniej sesji Rady Miasta gorącą dyskusję wywołał temat remon-
tu chodnika na moście. Formalnie nie został on otwarty, a już zdecydowa-
no o jego ponownym zamknięciu. Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
i Dróg wykrył sporo nieprawidłowości. Po ekspertyzie wykonanej przez 
Laboratorium Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku 
uwagi dotyczą m.in. mrozoodporności i nasiąkliwości, a także rodzaju uży-
tego betonu i stali w czasie remontu. Dyrektor MZUKiD zawiadomił w tej 
sprawie prokuraturę. -Sprawa dotyczy nierzetelnego wykonania tej inwe-
stycji, nadzór nad tym był zewnętrzny, dlatego temat trafił do prokuratury, 
nie mogę sobie pozwolić na to, że mogłoby być zagrożone bezpieczeństwo 
mieszkańców- mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. Opozycja  
w czasie sesji atakowała władze za nieumiejętne w ich opinii wykonywanie 
ważnych dla mieszkańców remontów. -Chodnik na moście to jest kolejny 
przykład niefrasobliwości obecnej władzy i braku refleksji w jaki sposób wy-
dajemy publiczne pieniądze. Nie możemy mówić o tym, że nadzór był ze-
wnętrzny i miasto nie miało na to wpływu, bo w każdej inwestycji to inwestor 
jest najważniejszy. To pokazuje jak prezydent podchodzi do inwestycji- mówi 
Janusz Dębczyński, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Do czasu wyjaśnienia sprawy chodnik na moście pozostanie wyłączony 
z użytkowania.

Mateusz Piernikowski       

Wyremontowany	chodnik	na	moście…	
wyłączony	z	użytku

Mieszkańcom	Gminy	Osięciny	
pragniemy	złożyć	życzenia	radosnych	Świąt	Wielkanocnych,	

wypełnionych	nadzieją	budzącej	się	wiosny,	pogody	
w	sercu	oraz	smacznego	Święconego	w	gronie	najbliższych	osób

życzy

Wójt	Gminy	Osięciny
JERZY	IZYDORSKI

Przewodniczący	Rady	Gminy
RYSZARD	BŁASZCZYK
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Dzień później zaczęło się liczenie 
strat. Sytuacja jest na tyle trudna, że 
lokatorzy budynku na-
dal potrzebują 
pomocy. 

Włocła-
wianie kolejny 
raz pokazali, że można i 
trzeba pomagać! 

Oliwa Sudomir założyła „Zrzut-
kę” internetową by zebrać kwotę na 
pomoc mieszkańcom tego budynku. 
- Kiedy dowiedziałam się o tym ca-
łym zdarzeniu to pierwsza myśl jaka 

wpadła do głowy to to, że trzeba tym 
ludziom jakoś pomóc. Wykorzystując 

moc internetu postano-
wiłam zorga-

nizować 

zrzutkę 
internetową. 

Taki zwykły ludzki gest - 
tłumaczy Oliwia.

Do końca zrzutki zostały niecałe 
dwa tygodnie. Organizatorzy mają 
już na koncie ponad 4 tysiące złotych. 
Cel to 5000 zł. 

Do pomocy włączyła się Kujawska 

Sekcja Ratownicza, która zbierała 
potrzebne artykuły dla rodzin z bloku 
przy Dziewińskiej. Zor-
ganizowali oni 
zbiórkę 
p ie -

niężną 
przy koście-
le św. Stanisława. 
Udało się pozyskać dla pogo-
rzelców 3600 zł. Piękny gest 
wykonał proboszcz parafii św. 
Stanisława, ks. prałat Sławomir 
Deręgowski, przekazując na 
pomoc pogorzelcom wszystkie 
pieniądze, zebrane na tacę w 
czasie mszy pogrzebowej. 

 Za zebrane pieniądze 
zostały zakupione artykuły che-
miczne dla wszystkich rodzin z 

bloku. Rodzinie zmarłego tragicznie 
99-latka przekazano ponadto mate-

riały budowlane, 
niezbędne 

d o 

wyremontowania mieszkania, łącznie 
z drzwiami wejściowymi.  Również 
dzięki wsparciu Oliwii Sudomir oraz 
po dołożeniu przez rodzinę pozosta-
łej kwoty zamówiono nowe okna i 
drzwi balkonowe. 

O pomoc finansową dla poszkodo-
wanych zaapelowała również wspól-

nota mieszkaniowa budynku Dzie-
wińska wraz ze spółką „Zarządca”. 
Chodzi o wsparcie remontu bu-
dynku, który wskutek pożaru zo-
stał poważnie uszkodzony.

 Bartek Skrajnowski

 Pod koniec marca doszło do tragicznego pożaru przy 
ul. Dziewińskiej. Ogień pojawił się  w mieszkaniu na 
pierwszym piętrze i był na tyle mocny, że rozprze-
strzenił się na sąsiednie kondygnacje. Mieszkańcy 
bloku zostali ewakuowani, a dwanaście osób trafiło 
do szpitala. Niestety, w jednym z mieszkań znaleziono 
zwłoki 99-letniego mężczyzny.

Śmierć	w	płomieniach

PRZEDSIĘBIORSTWO	WIELOBRANŻOWE

SZUB-BUD
Tomasz Szubski

UKŁADANIE	KOSTKI	BRUKOWEJ

SZYBKO  •  TANIO  •  SOLIDNIE

•	PLACE	MANEWROWE
•	PODJAZDY

•	ŚCIEŻKI	OGRODOWE
•	PARKINGI

ITP.Szpetal	Górny,	
ul.	Włocławska	103,	
87-811	Fabianki
663	737	728
szubiakt@gmail.com
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Pełniąc służbę w WOPR trzeba re-
agować bardzo szybko, więc samo-
chód z napędem 4x4, terenowy Ford 
Ranger wraz ze sktuterem i platfor-
mą ratowniczą bardzo się przyda. 
Jest on do dyspozycji przez całą dobę 
i wszystkie dni tygodnia. To świe-
ży nabytek włocławskich WOPR-
owców. Samochód wraz ze skuterem 
wodnym kosztował 331 tysięcy zł. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe pełni dyżury 12 miesięcy w 
roku. Jest powołana specjalna grupa 
interwencyjna i członkowie tej grupy 
dyżurują pod telefonami. W każdej 
chwili są gotowi do podjęcia akcji 

ratowniczych. 
O nowy sprzęt dla WOPR-u za-

biegała poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Joanna Borowiak. - Staram się 
wspierać WOPR dlatego, że zależy 
mi na bezpieczeństwie mieszkańców 
naszego regionu - tłumaczy pani po-
seł.

Ratownicy z włocławskiego WO-
PR-u pracują na terenie miasta, po-
wiatu, ale kiedy są potrzebni przy 
specjalistycznych akcjach, trafiają na 
teren całego województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Dlatego warto w 
nich inwestować. 

Bartosz Skrajnowski

Ratownicy włocławskiego WOPRu otrzymali nowocze-
sny samochód i skuter wodny. Ma to dla nich ogromne 
znaczenie, bo jak się okazuje, bardzo często wyjeżdżają 
na akcje poza Włocławek. 

Ratownicy	na	skuterze

 Liceum im. Mikołaja Kopernika 
ma już 60 lat. Od momentu założenia 
do dzisiaj szkołę ukończyło  tysiące 
absolwentów. W Teatrze Impresa-
ryjnym odbył się wyjątkowy koncert 
z okazji jubileuszu placówki. Na 
scenie zaprezentowali się absolwen-
ci z różnych roczników. Widownia 
świetnie się bawiła i wspominała 
lata edukacji w „Koperniku”. -Re-
pertuar przygotowany przez naszych 
uczniów jest urozmaicony, pojawią 
się utwory z czasów PRL, aż do cza-
sów współczesnych – mówi Mał-
gorzata Ćwikowska, dyrektor II LO 
im. Mikołaja Kopernika. Absolwen-
ci, którzy w wielu przypadkach żyją 
już poza Włocławkiem podkreślali 
świetną atmosferę jaką panowała  

w szkole. - Liceum wspominam 
wspaniale, super nauczyciele, zawią-
załam też przyjaźnie, które trwają 
do dziś- dodaje Kinga Brodnicka, 
absolwentka II LO im. Mikołaja 
Kopernika. -Pamiętam, że nauczy-
ciele z uczniami mieli w tej szkole 
zawsze pozytywne relacje, te 3 lata 
miło wspominam- zapewniał  Łu-
kasz Bąkowski, absolwent II LO im. 
Mikołaja Kopernika. Koncert w Te-
atrze zapoczątkował cykl wydarzeń 
związanych z 60. rocznicą utworzenia 
szkoły. Kulminacją obchodów będzie 
zjazd i bal absolwentów, który odbę-
dzie się 1 czerwca. 

Mateusz Piernikowski 

60	lat	minęło…
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Znani i Lubiani

Zespół MEJK istnieje od ponad 
20 lat. Na scenie występują „żywe” 
instrumenty! Grupa występowała 
ponad 1300 razy w kraju i za granicą. 
Łącznie posiada ponad 70 mln odsłon 
w serwisie YouTube. MEJK wypro-
mował liczne przeboje, m.in.: „Tań-
czę z nim do rana” – hit klubowy i 
plenerowy, podwójna platynowa pły-
ta; „Bo to miłość”  – duet z Fisherem 
– rekordy popularności jako pierwszy 
taniec, platynowa płyta; „Na parterze” 
– hit rozgłośni radiowych, złota płyta; 
„Janek”, „Z Apetytem,” „Dzisiaj Cię 
ukradnę”, „Przez dwa serca”.

Zzespół rozpoczął działalność w 
latach dziewięćdziesiątych, kiedy ro-
dziła się popularna dziś muzyka Di-
sco-Polo. Oryginalna nazwa MEJK, 
to pierwsze litery imion ówczesnych 
członków zespołu. Kiedy na począt-
ku dwudziestego wieku Disco-Polo 

stało się upadłym gatunkiem, Elwira 
i Mariusz (partnerzy w życiu pry-
watnym i na scenie) nie „spoczęli na 
laurach”. Cały czas robili to, co ko-
chają najbardziej. Grali na weselach, 
przebrani za bajkowe postacie, grali 
koncerty w przedszkolach. Występo-
wali na festynach, w domach pomocy 
społecznej, w zakładach karnych. Po 
wielkim powrocie polskiej muzyki 
tanecznej w serwisie YouTube poja-
wił się teledysk do piosenki „Tańczę 
z nim do rana”. Był to strzał w dzie-
siątkę. Utwór obejrzało prawie 20 
milionów sympatyków i fanów. Od 
tego momentu MEJK gra w całym 
Kraju w klubach, dyskotekach i na 
plenerowych scenach. Elwira MEJK 
była również gospodynią programów 
kulinarnych w TV Morąg „Przepis na 
disco”, oraz „Kuchania Polowa” w 
telewizji muzycznej Polo TV. 

ZESPÓŁ	MEJK	GRA	PONAD	20	LAT

Zapewne każdy kojarzy Da-
wida Ignaczaka, który kilka 
lat temu wzruszył swoim wy-
stępem w programie „Got to 
dance” jury, publiczność i 
telewidzów. Wygrał pierw-
szą edycję programu „Got 
to dance” w TV Polsat, 
oraz 100 tysięcy zło-
tych. Sporą część wy-
granej przeznaczył na 
potrzeby chorej mamy. 
Dziś Dawid Ignaczak 
mieszka i pracuje w 
Kowalu. 

W połowie sierpnia 
zostanie szczęśliwym 
ojcem a taniec musi 
traktować jedynie 
jako hobby. Dlacze-
go? Otóż po zwy-
cięstwie całej edycji 
programu rozdzwo-
niły się telefony. 
Dostawał propozy-
cje udziału w wy-
wiadach, reklamach 
odzieży, najwięk-
szych telewizyjnych 
wydarzeniach mu-
zycznych w kraju, 
a nawet propozycję 
współpracy od jed-
nego ze znanych 
managerów, który 
prowadził grupę 

„Najlepszy Przekaz w Mie-
ście”. Przed Dawidem 

Ignaczakiem otworzyły 
się drzwi do wielkie-

go świata. Nieste-
ty, nie na długo. 

Po kilkunastu 
m i e s i ą c a c h 

z a w r o t n e j 
k a r i e r y 

p r o g r a m 
„Got to 
dance” 
w y -
g r y -
w a l i 
i n n i , 

n o w i 
uczes t -

nicy. A o 
Ignacza-
ku prze-
stało się 
m ó w i ć . 
Manager 
ze wzglę-
du na co-
raz mniej-
szą liczbę 
koncertów 
z a k o ń -
czył z nim 
w s p ó ł p r a -
cę. W ży-
cie artysty 
wkradła się 

szara rzeczywistość. Rozpo-
czął współpracę z Jarosławem 
Wróblewskim ze znanej wło-
cławskiej grupy tańca break-
dance. Pod nazwą „No name” 
Dawid ma możliwość zarobku 
podczas pokazów tańca pop-
ping i break-dance dla dzieci 
i młodzieży polskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Od kilku miesięcy włocław-
ski tancerz pracuje i mieszka 
ze swoją narzeczoną w Ko-
walu, a już w połowie sierp-
nia zostanie szczęśliwym tatą. 
W synka, który przyjdzie na 
świat będzie chciał wszcze-
pić miłość do tańca i przeka-
zać mu pałeczkę. Dziś Dawid 
Ignaczak jest szczęśliwy, choć 
nie ukrywa, że brakuje mu co-
dziennego kontaktu ze sceną. 
Pracuje, bo musi, ale w jego 
sercu jest cały czas muzyka a 
przede wszystkim taniec, któ-
ry dziś traktuje niestety tylko 
jako hobby, a nie źródło za-
robku. 

Wspomniał, że w maju bę-
dzie próbował swoich sił w 
pewnym projekcie i będzie 
próbował spełnić swoje ma-
rzenia. Jakie? Tego na razie 
nie zdradza, aby nie zape-
szyć....

Dawid	Ignaczak	-	popping,
to	jego	druga	miłość!



 Panie Andrzeju spotkał się pan 
z młodymi piłkarzami oraz miesz-
kańcami Włocławka, lubi pan takie 
dyskusje?

Nigdy nie odmawiam, ludzie są 
ciekawi, chętnie słuchają tego co 
mam do powiedzenia, zadają też 
różne pytania o ciekawostki z życia 
piłkarza.

Powstała książka o panu pt. „Dia-
beł nie anioł”. Skąd taki tytuł?

Gdy grałem jeszcze w Polonii 
Gdańsk koledzy mówili na mnie 
Anioł, ale po strzelonym golu w 
trudnej sytuacji w barwach młodzie-
żowej reprezentacji Polski jeden z 
kolegów powiedział o mnie jaki to 
Anioł, to diabeł nie Anioł.

W reprezentacji narodowej grał 
pan w latach 1972-1982, z którym z 
trenerów współpracowało się panu 
najlepiej?

W dorosłej reprezentacji bez wąt-
pienia z Kazimierzem Górskim, z 
gry w młodzieżówce cenię sobie 
współpracę z Andrzejem Strejlau-
em.

Który z pańskich sukcesów jest  
najcenniejszy?

Myślę, że srebro z MŚ z 1974 
roku, pojechaliśmy tam skazywani 
na porażkę, a sprawiliśmy wielką 
niespodziankę i zdobyliśmy srebrny 
medal.
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W klubie bokserskim Champion trenuje ok. 40 młodych 
pięściarzy. Z pewnością najbardziej obiecującym z tej gru-
py zawodników jest Michał Jarliński, który w kategorii junio-
rów w Polsce nie ma sobie równych. Na rozegranych w mar-
cu w Koninie Mistrzostwach Polski utalentowany sportowiec 
pewnie sięgnął po złoty medal. - W drodze po tytuł wygrałem 
wszystkie swoje walki, w półfinale wygrałem przed czasem. 
Mistrzostwa uważam za bardzo udane, cieszy mnie ten suk-
ces- przyznaje Michał Jarliński. Zdolny bokser walczy obecnie  
w kategorii do 69 kg. Szkoleniowiec zawodnika podkreśla jego 
determinację w dążeniu do celu. - Michał to jest prawdziwa pe-
rełka, od 3 lat nie przegrał żadnej walki w naszym kraju. Trzy 
razy z rzędu zdobył złoty medal MP w grupie juniorów. Jest 
świadomy swoich celów i przyjemnie się z nim pracuje na tre-
ningach - mówi Daniel Łuczak, trener w klubie Champion. Ko-
lejnym wyzwaniem przed Jarlińskim będą wrześniowe Mistrzo-
stwa Europy Juniorów.

Mateusz Piernikowski 

Bezkonkurencyjny	Michał	Jarliński

W	1974	roku	nikt	nas	nie	stawiał,
a	my	zdobyliśmy	medal

We 
Włocławku 

gościł Andrzej Szarmach, 
dwukrotny srebrny medalista Mi-

strzostw Świata w piłce nożnej z 1974 i 
1982 roku oraz srebrny medalista Igrzysk 

Olimpijskich z 1976 roku i najlepszy 
strzelec tej imprezy. Spotkał się w Bibliotece 
Publicznej z młodzieżą z piłkarskich klubów 
oraz z mieszkańcami opowiadając o swoim 
życiu, karierze sportowca oraz książce o nim 

napisanej przez dziennikarza TVP Sport 
Jacka Kurowskiego pt. „Diabeł nie 
anioł”. Szarmach udzielił również 

wywiadu TV Kujawy.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 

wszelkiej pomyślności,
szczęścia, optymizmu

oraz wielu radosnych chwil

życzą

Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze”
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publikacja płatna

Na liście Koalicji Europej-
skiej znalazły się Aneta Jędrze-
jewska oraz Katarzyna Zaręb-
ska. Prawo i Sprawiedliwość 
umieściło na swojej liście z 
okręgu kujawsko-pomorskiego 
poseł Joannę Borowiak. 

Joanna Borowiak – mieszka 
we Włocławku, 4. Miejsce na 
liście Prawa i Sprawiedliwości. 
Obecna poseł partii rządzącej 
zasiada pierwszą kadencję w 
parlamencie. W tym czasie bli-
sko 200 razy występowała z 
mównicy sejmowej, działa w 
14 komisjach i podkomisjach. 
Z jej inicjatywy w 2018 roku 
m.in. otworzono we Włocław-
ku Terenowe Biuro Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej oraz przywrócono Wydział 
Terenowy Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska. -W 
Europie potrzebujemy silnej 
drużyny, a to gwarantuje Prawo  
i Sprawiedliwość. W Brukseli 
muszą znaleźć się takie oso-
by, które będą dobrze mówiły  
o Polsce, a nasze interesy nie 
mogą mniej ważne niż intere-
sy niemieckie czy francuskie- 
mówi posłanka. 

Aneta Jędrzejewska – miesz-
ka w powiecie lipnowskim, 
3. miejsce na liście Koalicji 

Europejskiej. Od kilku lat 
jest członkiem zarządu 
województwa. W 
ostatnich wy-
borach sa-
morządo-
w y c h 
z d o -
b y -
ł a 

na j -
lepszy 
w y n i k  
w na-
szym okrę-
gu (ponad 15 
tysięcy głosów) i 
uzyskała mandat rad-

nej Sejmiku. Ordynacja 
wyborcza preferuje 

 w tych wyborach 
kandydatów z 

„1”, ale dla 
J ę d r z e -

j e w -
skiej 

b ę -

dzie 
t o 

kolejne 
wyzwanie: 

Przez ponad 
4 lata odkąd za-

siadam w zarządzie 
województwa miałam 

wpływ na to jak są dzielone 
środki unijne, znam procedury  
z tym związane, nie jestem fa-
worytem, ale chcę pomóc swo-
im startem całej liście – mówi 
Aneta Jędrzejewska.

Katarzyna Zarębska – miesz-
ka we Włocławku, 7. miejsce 
na liście Koalicji Europejskiej. 
Zasiada drugą kadencję w Ra-
dzie Miasta. W ostatnich wy-
borach samorządowych pew-
nie zdobyła ponownie mandat 
uzyskując jeden z najlepszych 
wyników z grona wszystkich 
radnych (990 głosów). W tej 
kadencji przewodniczy Komi-
sji Budżetu, Rozwoju i Pro-
mocji Miasta. - „Moje pokole-
nie pamięta jeszcze czasy gdy 
Polska nie była w UE, ale od 
15 lat gdy jesteśmy członkiem 
Unii nasz kraj zrobił niesamo-
wity postęp. Moim zdaniem 
nasze miejsce jest w tym gre-
mium, powinniśmy dążyć tak-
że do tego by nasza rola w UE 
była adekwatna do naszego 
potencjału - mówi Katarzyna 
Zarębska 

Łącznie Polacy w tych wy-
borach wybiorą 52 posłów do 
Parlamentu Europejskiego. 

Mateusz Piernikowski 

Już 26 maja czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy posłów na 5-letnią kadencję. Kampania wyborcza już wystarto-
wała, o mandat walczą trzy kobiety z Włocławka i okolic.

Kto	z	naszego	regionu	powalczy
o	mandat	eurodeputowanego?

Radosnych, słonecznych, wiosennych Świąt 
Wielkanocnych oraz dużo 

zdrowia, radości, pogody ducha
życzą

Zarząd i Pracownicy DIAG MED PLUS
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Na stronie interneto-
wej Zielonej Szkoły są już 
informacje o tegorocznych 
atrakcjach i aktualne cen-
niki. Podobnie jak w latach 
poprzednich jest mnóstwo 
ofert spędzenia tu czasu, 
zarówno w grupach, jak i 
indywidualnie. Rok 2019 
obfituje jednak w liczne no-
wości. Kilka miesięcy temu 
na terenie Zielonej Szkoły 
zakończono prace związane 
z budową otwartych stref 
aktywności na terenie  Ba-
ruchowa. Gmina otrzymała 
dofinansowanie na ten cel 
ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej. 

W ramach tego zadania na 

terenie gminy Baruchowo 
wybudowano dwie Otwar-
te Strefy Aktywności. 
Pierwsza powstała 
właśnie w Goreniu 
Dużym, na terenie 
Zielonej Szko-
ły, druga nato-
miast na tere-
nie Kompleksu 
S p o r t o w o - R e -
kreacyjnego w  
B a r u c h o w i e . 
Kwota otrzyma-
nego dofinan-
sowania to 50 
tysięcy zł, co sta-
nowi 47,5 procent 
całkowitego kosztu 
realizacji inwestycji. 

W ramach Otwartych Stref 
Aktywności po-

wstały siłownie 
plenerowe 

oraz strefy relaksu, czyli 
plenerowe urządzenia do 
gier planszowych typu sza-
chy czy warcaby, przezna-

czone do użyt-
ku wszystkich 
m i e s z k a ń c ó w 
oraz osób wy-

p o c z y w a j ą c y c h 
na terenie gminy.
Rónocześnie trwa-

ją prace przy kolejnej 
inwestycji na terenie Zie-

lonej Szkoły. To budowa 
dwóch domków letnisko-
wych, dla gości ośrodka. Na 
to zadanie gmina otrzymała 
dofinansowanie z PROW 
w wysokości blisko 69 tys. 
złotych. Wybudowanie i 

wyposażenie domków 
kosztować będzie prawie 
244 tysiące złotych. 

Niewątpliwą atrakcją 
Zielonej Szkoły jest mini 
ZOO, w którym mieszka 
wiele oryginalnych zwie-
rząt. Już od teraz na dzieci 
przyjeżdżające do Zielonej 
Szkoły czekają nowe zwie-
rzęta - mówi Stanisław Sa-
dowski, wójt gminy Baru-
chowo. - Do naszej zagrody 
edukacyjnej zakupiliśmy 
daniele oraz owieczki ka-
meruńskie. A wkrótce poja-
wią się kolejne okazy...

Zielona Szkoła w Goreniu 
Dużym zaprasza przez cały rok.

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym to żywy dowód na to, że można wykorzystać 
niepotrzebną, jak mogłoby się wydawać, nieruchomość po zlikwidowanej pla-
cówce i urządzić ośrodek, tętniący życiem.

Goreń	Duży,	
czyli	atrakcje	
na	zielono

Burmistrz Tomasz Chymkowski 
członkiem Rady Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego

W czerwcu ubiegłego roku w ży-
cie weszła ustawa o wspieraniu no-
wych inwestycji. Na jej podstawie 
Pomorska Specjalna Strefa Ekono-
miczna Sp. z o.o. jest zobligowana 
do powołania Rady Rozwoju Ob-
szaru Gospodarczego, która pełnić 
będzie funkcje opiniodawczo – do-
radcze dla PSSE. W jej skład wcho-
dzić będą przedstawiciele przed-
siębiorców, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz przedstawiciele 
rad dialogu społecznego. Burmistrz 
Brześcia Kujawskiego  Tomasz 
Chymkowski  został wytypowany 
jako reprezentant powiatu do prac 
w Radzie Rozwoju Obszaru Go-
spodarczego. 

Brzeska Strefa Gospodarcza to 
obszar wpływający na rozwój nie 
tylko gminy Brześć Kujawski, ale 
całego regionu. Dynamicznie zmie-
niający się krajobraz terenów, nowe 
podmioty gospodarcze, przygoto-

wane tereny są magnesem przy-
ciągającym biznes, stają się szansa 
na wzmocnienie i zaktywizowanie 
gospodarki. Kreatywność, zaanga-
żowanie i inicjatywa w szeregu 
podejmowanych działań sprawiły, 
że Strefa stała się rozpoznawalną 
marką regionu. Zgodnie z założe-
niami, członkowie Rady powinni 
posiadać wiedzę oraz mieć wi-
zję rozwoju gospodarczego 
regionu. Dotychczasowa 
aktywność, zaangażo-
wanie oraz otwartość 
na współpracę popar-
ta wiedza i doświad-
czeniem sprawią, że 
obecność burmistrza 
Brześcia Kujawskie-
go wśród członków 
Rady,  przyniesie 
korzyści w zakresie  
zwiększania atrak-
cyjności inwestycyj-
nej regionu.

(źródło: www.
brzesckujawski.pl)

W	doborowym	towarzystwie

Kolejna dotacja dla Lubienia Ku-
jawskiego! Tym razem pół miliona 
na instalacje fotowoltaiczne!

Firma Eprosument S.A. z Byd-
goszczy na zlecenie gminy Lubień 
Kujawski montuje instalacje. foto-
woltaiczne na budynkach mieszkal-
nych, gmachach użyteczności pu-
blicznej. Zamontowane też zostaną 
cztery pompy ciepła. - To wszystko 
w ramach unijnego projektu, który 
otrzymał wsparcie w wysokości pół 
miliona złotych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego - podkreśla 
burmistrz Marek Wiliński.     

Dotacja z Unii europejskiej pokry-
wa połowę kosztów budowy instalacji, 
natomiast pozostałe środki pochodzić 
będą z wpłat mieszkańców, którzy 
w 2017 roku zgłosili chęć udziału w 
projekcie oraz z pieniędzy z  budżetu 

gminy.
Instalacje fotowoltaiczne na budyn-

kach użyteczności publicznej powsta-
ną na budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych w Lubieniu Kujaw-
skim, budynkach remiz ochotniczych 
straży pożarnych w Bilnie, Kanibro-
dzie, Kłóbce oraz Morzycach.

Ciepło	prosto
ze	słońca
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Intencją uroczystego spotkania, 
które kilka dni temu odbyło się w Ko-
walu było przypomnienie wszystkich 
dobrych inicjatyw i uczynków, jakie 
zaistniały w mieście w ubiegłym roku. 
Jak czytamy w relacji z uroczystości: 
„Dobrodziejami Miasta Kowala, jak 
wskazuje podstawowe znaczenie 
tego pięknego staropolskiego słowa, 
są ludzie bezinteresownie czyniący 
dobro dla naszej społeczności. Dobro 
tak rozumiane można czynić na róż-
ne sposoby. Bardzo często jest to pra-
ca społeczna, a czasem także finanso-
we wsparcie dla ważnych inicjatyw 
społecznych, takich choćby jak akcja 
charytatywna: „Święty Mikołaj przy-
jeżdża do Kowala”.

Burmistrz Eugeniusz Gołembiew-
ski podkreślił, że to dzięki kowalskim 
dobrodziejom klimat społeczny Ko-
wala jest wyjątkowy i przyjazny. W 
tym gronie znaleźli się: włocławski 

filatelista – Zbigniew Kurpiński, ku-
stosz historii Miasta Kowala – Jerzy 
Giergielewicz, regionalista i przyjaciel 
twórców literatury w Kowalu - Arka-
diusz Ciechalski, Henryk Pietrzak 
– założyciel i administrator interneto-
wego profilu: „Kowalacy - jakich pa-

miętamy” oraz aktor  Jan Nowicki za 
całokształt swoich dokonań dla Ko-
wala. Za szczególne zaangażowanie 
w obchody 100- lecia Niepodległości 
burmistrz podziękował także rzeźbia-
rzowi Tadeuszowi Biniewiczowi oraz 
p. Aleksandrowi Zbonikowskiemu, 
który m.in. bardzo mocno społecznie 
angażował się w prace przy przebu-
dowie kowalskiego rynku, a także 
dwukrotnie „wcielił się” w postać 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Upo-
minkiem dla wszystkich zebranych 
w remizie był autorski recital znako-
mitego satyryka, felietonisty Marka 
Majewskiego, niegdyś współpracują-
cego z kabaretem Jana Pietrzaka oraz 
współtworzącego przed kilku laty te-
lewizyjne szopki noworoczne.  

Niewykluczone, że  impreza „Do-
brodziejom Miasta Kowala” wpisze 
się w kalendarz kowalskich imprez.

Osoby, które bezintersownie pomogły innym, podejmowały ciekawe, ważne dla lo-
kalnej społeczności inicjatywy- słowem robiły coś dla innych z potrzeby serca zostały 
docenione. Miało to miejsce na gali Dobrodziejów Miasta Kowala. 

Kowal.
Podziękowali	dobrodziejom

Przekazanie nowego wozu dla 
OSP Janowice to nie tylko konkretne 
wsparcie codziennej pracy  ochotni-
ków, którzy są gotowi nieść pomoc 
innym, ale swoiste podziękowanie 
strażakom za ich codzienny trud. - 
Wyrazy największego uznania kie-

ruję do druhów wszystkich jednostek 
OSP działających na terenie naszego 
samorządu. Dziękuję za codzienną 
realizację zadań, za ofiarność i za 
profesjonalizm podczas akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Dziękuję za 
wierność ideałom tej humanitarnej 

służby. Dzięki waszemu zaangażo-
waniu pożarnictwo jest nowoczesną, 
cieszącą się społecznym zaufaniem 
formacją- mowiła Larysa Krzyżań-
ska, wójt gminy Lubanie. - Życzę, 
aby ten nowy wóz służył przez wiele 
lat, dawał poczucie bezpieczeństwa 
oraz pomagał ratować życie i mie-
nie ludzkie, ale oby działo się to jak 
najrzadziej. Druhom życzę zdrowia, 
pomyślności w służbie, działalności 
społecznej i życiu osobistym. Niech 
wasza praca pod sztandarem świę-
tego Floriana będzie źródłem satys-
fakcji, wspieranej przez uznanie i 
powszechny szacunek.

Na zakup wozu samorząd udzielił 
jednostce OSP Janowice dotację w 
wysokości 294 tys. zł, co stanowiło 
35% kosztu zakupu pojazdu. Pozo-
stałe 65% pochodziło z dofinanso-
wania z Funduszy Unijnych Urzędu 
Marszałkowskiego.

Ochotnicy	z	Janowic	mają	nowy	wóz

- Wszystko wskazuje na to, że tu 
nad Zgłowiączką istniało grodzisko z 
drugiej połowy X wieku a więc z cza-
sów Mieszka i Bolesława Chrobrego, 
potwierdzają to badania archeologicz-
ne dr Drozd Lipińskiej i dra Łuczaka 
prowadzone metodą nieinwazyjną  - 
mówi Stanisław Budzyński, burmistrz 
Lubrańca. 

Gród jak wynika z relacji burmistrza 

był otoczony wałami. Nasi przodko-
wie mieli zajmować terytorium o po-
wierzchni ponad 20 arów. O istnieniu 
osady mają świadczyć m.in. znalezio-
ne podczas wykopalisk garnki z dru-
giej połowy X wieku. - Mówiąc o 510 
rocznicy powstania Lubrańca musimy 
wspomnieć o 2018 roku, kiedy miało 
miejsce to odkrycie- dodaje burmistrz 
Budzyński. 

Lubraniec, który świętuje w tym roku 550 rocznicę po-
wstania może się pochwalić historią sięgającą kilku ty-
sięcy lat. Są na to dowody.

Osada	z	czasów	
Mieszka	w	okolicach	
Lubrańca

Smak	żuru
chodeckiego	

Święto żuru w Chodczu to impreza, która wpisała się w kalendarz 
gminnych uroczystości.  Celem jest promocja tej tradycyjnej wielka-
nocnej potrawy, której smak, jak można się  przekonać w dużej mie-
rze zależy od inwencji twórczej kucharzy. Podczas tegorocznej edycji 
uczestnicy mogli spróbować żuru przygotowanego przez kilka delegacji 
zarówno  miejscowych sołectw, jak i okolicznych gmin.
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99,4FM
Przebojowe święta tylko w Radiu Kujawy


