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Ostatnie miesiące 
obfitowały w wiele 
tragicznych zdarzeń. 
Zabójstwa, tragiczne 
wypadki, utonięcia- 
minione lato przej-
dzie do historii jako 
jedno z najbardziej 
dramatycznych w 
naszym regionie.
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Wiadomość o awaria 
warszawskiej oczysz-
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pod koniec sierpnia. 
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Władze szpitala 
planują połączenie 
pierwszego i trzeciego 
oddziału wewnętrzne-
go w jeden. Sytuacja  
jest raczej przesą-
dzona i zmiany mają 
obowiązywać już od 1 
października.

Połączenie dwóch oddziałów
wewnętrznych nieuniknione!



02         Puls Regionu        www.kujawy.infoWłocławek 13 września 2019

Reklama	i	ogłoszenia:																																		
sekretariat@tvkujawy.pl

Renata Kończyńska
tel. 608 - 359 - 798

Sławomir Mistera 
tel. 537 - 055 - 003

Medialne Centrum Kujaw
ul. Piaski 9 
87 - 800 Włocławek
tel. 54 231 17 77
e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl
www.kujawy.info

Wydawca:

54	231	17	77
608	359	798
sekretariat@tvkujawy.pl

Dane	kontaktowe:

Skład	i	grafika:
Piotr Kędzierski

Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000306552 
NIP 8882998854
REGON 340462591

Prezes zarządu:
Joanna Lewandowska
Członkowie Zarządu
Renata Kończyńska
Barbara Szmejter

publikacja płatna

Smalec	z	mięsem	
Sokołów
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Pasztet	pieczony	
z	gęsiną	Sokołów

6,60	zł.

	Mieszkania?	Będą!
Przy ul. Celulozowej powstanie osiedle złożone z czterech wielorodzinnych bloków miesz-

kalnych. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę ze spółką Miejskie Budownictwo Miesz-
kaniowe na realizację tego przedsięwzięcia. Urząd Miasta przeprowadzi nabór wniosków o 
zawarcie umowy najmu, jednak najpierw – zarządzeniem Prezydenta Włocławka - zostaną 
określone wzory dokumentów aplikacyjnych.

Nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku 2019 r. i potrwa
 do końca marca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Włocławek przy 

Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Gospoda-
rowania Mieniem Komunalnym. Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy 
najemców, która zostanie przekazana Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., 
celem zawarcia umów najmu. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez przyszłych najemców 
wniosku o dopłaty wraz z kopią umowy najmu mieszkania oraz niezbędnymi oświadczeniami. 
Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat i będzie w stałej wysokości. Gmina Miasto 
Włocławek co roku będzie weryfikować prawo do dofinansowania, w zakresie dalszego speł-
niania kryteriów dochodowych. 

Wysokość dopłaty jest uzależniona od lokalizacji oraz wielkości gospodarstwa domowego. 
Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przelicze-
niowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowią-
zującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszka-
nie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%.

Wysokość dopłaty Mieszkanie na Start = ( koszt odtworzenia 1 m2 x pow. normatywna 
[m2] x 1.8%) / 12

Wysokość średniego 
wskaźnika przeli-

czeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytko-
wej (zł)

Miesięczna 
wysokość 
dopłaty 

za 1 m2 (zł)

Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospo-
darstwa domowego (zł)

1,80% 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.

województwo 
kujawsko-pomorskie

3488,00
5,23% 105 183 262 340 419 497

Wysokość dopłaty Mieszkanie na Start = ( koszt odtworzenia 1 m2 x pow. normatywna [m2] x 1.8%) / 12
Gospodarstwo 
domowe

Próg dochodowy
%* w zł** w zł/os**

1-osobowe 60,0 2 562,91 2 562,91
2-osobowe 90,0 3 844,36 1 922,18
3-osobowe 120,0 5 125,81 1 708,60
4-osobowe 150,0 6 407,27 1 601,82
5-osobowe 180,0 7 688,72 1 537,74
6-osobowe 210,0 8 970,17 1 495,03

Progi dochodowe umożliwiające ubieganie się o dopłaty do czynszów, według danych za 2017 r.

* w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; ** dochody „netto”
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Dobry wybór	-	Joanna	Borowiak		
pracuje	dla	Was

Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest dla mnie bardzo 
ważne. Pracując w Sejmowej Komisji Zdrowia angażowałam się w 

działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w naszym regionie. 
Ministerstwo Zdrowia w ramach wsparcia realizacji zadań wynikających 

z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w ramach Pro-
gramu Wymiany Ambulansów, jeszcze w roku 2019 sfinansuje zakup 7 nowocze-
snych karetek, które trafią do: Brześcia Kujawskiego, Izbicy Kujawskiej, Osięcin, 
Dobrzynia nad Wisłą, Nieszawy, Górzna i Grudziądza.

Dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Zdrowia – blisko 7 milionów złotych – 
otrzymają szpitale powiatowe w naszym Okręgu.

Wszyscy chcemy poruszać się po dobrych i bezpiecznych drogach. Właśnie z myślą o poprawie 
połączeń komunikacyjnych powstał Fundusz Dróg Samorządowych – ustawa podjęta przez Sejm 
w październiku 2018 r. To 6 mld złotych w bieżącym roku (docelowo 36 mld) na remonty i moderni-
zację dróg, z czego do naszego województwa trafiło aż 320 mln zł. Powiaty i gminy z terenu byłego 
województwa włocławskiego otrzymają ponad 55 mln zł dofinansowania. Do Włocławka z tej 
puli trafi blisko 10 milionów złotych. Jeżeli dodamy prawie 4 miliony zł. dofinansowania z Mini-
sterstwa Infrastruktury na remont obiektu mostowego – od ronda ks. Jerzego Popiełuszki przez tamę 
na rzece Wiśle (DK 67), to dla miasta będzie to kwota ok. 14 milionów złotych. 

Z myślą o ułatwieniach dla mieszkańców Włocławka i terenu 
byłego województwa włocławskiego z mojej inicjatywy powstały 
biura terenowe kilku instytucji. Wśród nich  - z myślą o przedsię-
biorcach - Biuro Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
ü Wymiernym efektem pracy Biura było wręczenie inwe-

storom decyzji PSSE o wsparciu przy realizacji inwestycji na na-
szym terenie. Wsparcie trafiło do przedstawicieli dużego podmiotu 
z branży chemicznej, średniego z branży spawalniczej i do mikro 
przedsiębiorcy z branży usługowo-projektowej. Co ważne - będą 
nowe miejsca pracy! 
ü Moja współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – 

Biurem terenowym we Włocławku -  zaowocowała otwarciem  Klasy Pa-
tronackiej Strefy w ZST we Włocławku. To przykład dobrej praktyki – edukacji  
realizowanej przez szkołę w porozumieniu z przedsiębiorcami. Kształcąc młodzież w za-
wodach potrzebnych na lokalnym rynku realizujemy założenia reformy systemu edukacji i przywra-
camy właściwą rangę szkolnictwu zawodowemu.   

Od wielu lat we Włocławku te problemy komunikacyjne nie były rozwiązane. Okazuje się, że 
niemożliwe stało się możliwe – wystarczy podjąć skuteczne działania: 
ü Na mój wniosek Nadleśnictwo Włocławek wyremontowało przedłużenie ul. Wiejskiej we 

Włocławku - drogę pożarową stanowiącą dojazd do DK62 i autostrady A-1. Od października 2018 
kierowcy i służby ratunkowe mogą bezpiecznie jeździć pięknie wyremontowaną 
drogą. 
ü Również na mój wniosek złożony do Generalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych jeszcze w tym roku z Funduszu Leśnego zostanie wyre-
montowana droga pożarowa (tzw. ulica Chełmicka) prowadzącą 
do PWSZ i stacjonującego tam Zespołu Ratownictwa Medyczne-
go. Zespół stacjonuje na Zawiślu w odpowiedzi na wniosek złożo-
ny przeze mnie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
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-  Cieszę się, że jestem wspólnym kandydatem do Senatu, wyborców KOALICJI OBYWATELSKIEJ, SO-
JUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO,wielu samo-
rządowców, wielu sołtysów, radnych,wójtów, burmistrzów, prezydentów Włocławka, wielu członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich, wielu druhów Ochotniczych Straży Pożarnych,wielu pielęgniarek, które za działania 
na ich rzecz uhonorowały mnie swoim wysokim wyróżnieniem. Dziękuję też za poparcie wielu młodym 
ludziom, wielu rolnikom,emerytom,wielu innym... Swój autorytet i możliwości wykorzystam aby zrobić to, 
czego inni  nie zrobili,  mimo, że tyle naobiecywali. Z SZACUNKIEM I PRZYJAŹNIĄ.

Jako dziennikarz Gazety Pomorskiej, 
jako Poseł i Wicemarszałek Sejmu, 

pomógł tysiącom ludzi 
w rozwiązaniu ich problemów. Państwa 

wspólny Kandydat do Senatu.

znan
y

cenio
ny

skute
czny

NASZ	KANDYDAT	
DOSENATU

JERZY	
WENDERLICH
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Chcesz nauczyć się języka angielskie-
go, francuskiego lub niemieckiego, a może 
podwyższyć swoje umiejętności w zakresie 
tych języków? Będzie to możliwe dzięki 
darmowym kursom, organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski we współpracy z Re-
gionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicz-
nej 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 peł-
noletnich zamieszkujących, pracujących 
lub uczących się na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, które z wła-
snej inicjatywy są zainteresowane naby-
ciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
kwalifikacji z zakresu języków obcych  
i przynależą do minimum jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. mak-
symalnie średnie wykształcenie),

- osoby z niepełnosprawnościami (bez 
względu na poziom wykształcenia),

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

Do uczestnictwa zapraszamy również 
osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile 
zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnie-
nia po zakończeniu udziału w projekcie. Z 

udziału w projekcie wyłączone są osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą. 

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 potwierdza-
jący zdobycie określonego poziomu biegło-
ści językowej (zgodnie z Europejskim Sys-
temem Opisu Kształcenia Językowego), np. 
TOEIC, WiDaF, TFI. 

Udział w kursach i egzaminach jest darmo-

wy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie 
do pokrycia kosztów zakupu podręczników, 
tytułem wkładu własnego – 150 zł. Szcze-
gółowe informacje o projekcie: www.pro-
jektmowiszmasz.pl, zapisy@projektmowisz-
masz.pl, tel.: 507927366.

Szkolenie	językowe	–	sprawdź,	
czy	także	dla	Ciebie

   Kontrowersyjne plany wynikają 
m.in. z niewystarczającej obsady le-
karskiej na wewnętrznym pierwszym. 
Są jednak inne, ważniejsze przyczyny 
planowanej reorganizacji.  

- Przygotowujemy się do najwięk-
szej inwestycji od lat, czyli budowy 
nowego budynku głównego szpitala 
- mówi dr Krzysztof Szczepański, za-
stępca dyrektora ds. lecznictwa. - Po-
wstanie on w miejscu, w którym teraz 
funkcjonują oddziały ginekologiczno-
położniczy i wewnętrzny trzeci. Ten 
budynek zostanie wyburzony. 

Inwestycja musi rozpocząć się w 
styczniu przyszłego roku. Wszystkie 
oddziały wewnętrzne mają się zmie-
ścić w obecnym budynku głównym. 

Wewnętrzny drugi będzie na parterze 
w tym miejscu, gdzie funkcjonowa-
ła chirurgia dziecięca (zawieszona  
z uwagi na brak lekarzy – przyp. red). 
Przestrzeń po wewnętrznym drugim 
zostanie wyremontowana i tam prze-
niesione będzie położnictwo. - Na 
pewno nie będzie deficytu łóżek, bo 
pacjentów internistycznych przejmą 
kardiologia, pulmonologia i rehabi-
litacja  – mówi dr Krzysztof Szcze-
pański. Zdaniem dr Szczepańskiego 
nie zmniejszy się ani zatrudnienie, ani 
liczba łóżek. Lecznica nie straci też 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. - Kontrakt mamy w ryczał-
cie, więc nie ma zagrożenia - dodaje 
dyrektor Krzysztof Szczepański.

Zaniepokojony tymi planami jest 
radny Sejmiku Wojciech Jaranowski, 
który wystosował  już interpelację do 
marszałka województwa. - Uważam, 
że są to działania zbyt wczesne, nie 
powinno się likwidować oddziałów, 
bo później trudno odzyskać kadrę 
lekarską, ponadto trwa postępowanie 
konkursowe, które wyłoni nowego 
dyrektora jednostki i to on powinien 
zadecydować o przyszłości oddzia-
łów wewnętrznych. 

Wojciech Jaranowski podkreśla, że 
ratunkiem dla włocławskiego szpita-
la, borykającego się z problemem bra-
ku lekarzy, jest przekształcenie go w 
szpital kliniczny pod patronatem Col-
legium Medicum UMK w Toruniu. 

Władze szpitala planują połączenie pierwszego i trzeciego oddziału wewnętrznego w jeden. 
Sytuacja  jest raczej przesądzona i zmiany mają obowiązywać już od 1 października. 

Połączenie	dwóch	oddziałów
wewnętrznych	nieuniknione!

publikacja płatna
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Józef	Mikołaj	
Łyczak

„Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie 
podziękować za udzielone zaufanie, jak również 
za bardzo dobrą i owocną współpracę na 
rzecz lokalnej społeczności. Ostatnie lata były 
okresem wytężonej pracy oraz nieustannym 
prowadzeniem dialogu, tak, aby w jak 
najpełniejszy sposób wykonywać spoczywające 
na mnie zadania i aby osiągnąć zamierzone cele. 
Myślę, że wiele udało nam się zdziałać do tej pory, 
ale też dalsza droga przed nami. Rozwój całego 
regionu kujawsko-pomorskiego leży mi głęboko 
na sercu i dołożę wszelkich starań, aby proces 
modernizacji i korzystnych zmian ewoluował 
i skutkował zadowoleniem mieszkańców, jak 
i uznaniem w Polsce i na świecie.”

Jedyny kandydat Prawa 

i Sprawiedliwości do Senatu 

w okręgu toruńsko-włocławskim

senator
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Czarna	seria:	wypadki,	zabójstwa,	utonięcia

Ostatnie miesiące obfitowały w wiele tragicznych 

zdarzeń. Zabójstwa, tragiczne wypadki, utonięcia- 

minione lato przejdzie do historii jako jedno z naj-

bardziej dramatycznych w naszym regionie.

Do tragicznego wypadku, w którym zginął 17 - letni chłopak doszło 
na terenie gminy Choceń w miejscowości Olganowo. Młody mężczyzna 
wypadł z przyczepy podczas zbioru pomidorów wprost pod koła dru-
giej ciągniętej przez traktor przyczepy. 17-letni mieszkaniec Włocław-
ka był reanimowany, lecz niestety nie udało się go uratować. Funkcjo-
nariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego ciągnikiem. Okazało 
się, że 59-latek był trzeźwy w chwili zdarzenia, ale nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zdarzenie to nastąpi-
ło jednak poza drogą publiczną, gdzie uprawnienia nie są wymagane. 
Śledztwo wyjaśni dokładne okoliczności tej tragedii. 

Podczas prac polowych 

Pod koniec lipca włocławian dosłownie zmroziła informacja o 
zakatowanym Nikodemie. Trzyletni chłopczyk został brutalnie 
pobity przez konkubenta matki, który w trakcie przesłuchań 
zeznał, że chciał go tylko „zdyscyplinować”. Śledczy ustalili, 
że dziecko było regularnie bite od dawna, a formy i metody, 
które stosował konkubent były niczym innym jak znęcaniem 
się ze szczególnym okrucieństwem. Taki właśnie zarzut usły-
szał Paweł K., konkubent Agnieszki S. matki zmarłego Ni-
kodema. - Mężczyzna wielokrotnie, z dużą siłą bił trzylatka 
po całym ciele, po głowie, brzuchu między innymi drewnianą 
miarką budowlaną, rzucał w niego  różnymi przedmiotami. 
Jego działanie cechowała intensywność i długotrwałość stoso-
wania przemocy fizycznej i psychicznej - mówiła Prokurator 
Okręgowa Justyna Plechowska. 
Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec miał rozległe obrażenia 
zewnętrzne i wewnętrzne. „Dyscyplinowania” niestety nie 
przeżył... Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa ze szcze-
gólnym okrucieństwem. 

Pod siłą ciosów 

16 latek został porażony prąd.em. Stało się to w miejscowości Przerytka na terenie gminy Włocławek. Jak poinformował 
rzecznik straży pożarnej, do wypadku doszło najprawdopodobniej podczas uruchamiania urządzenia elektrycznego. Poli-
cjanci pracujący pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Pod napięciem 
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Czarna	seria:	wypadki,	zabójstwa,	utonięcia

Ostatnie miesiące obfitowały w wiele tragicznych 

zdarzeń. Zabójstwa, tragiczne wypadki, utonięcia- 

minione lato przejdzie do historii jako jedno z naj-

bardziej dramatycznych w naszym regionie.

Tragicznie zakończyła się kąpiel w jeziorze Chodeckim dla 19- latka z woje-
wództwa wielkopolskiego. W sierpniowe popołudnie dyżurny włocławskiej 
komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jez. Chodeckim 
najprawdopodobniej utonął młody chłopak. Natychmiast na miejsce po-
jechały służby ratownicze oraz policjanci. Po kilkudziesięciu minutach od 
zgłoszenia płetwonurek straży pożarnej ujawnił na głębokości około 6 me-
trów ciało, które zostało wyłowione i przekazane ratownikom medycznym. 
Pomimo podjętej próby reanimacyjnej nie udało się przywrócić czynności 
życiowych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że grupa młodych osób 
podczas przebywania na plaży spożywała alkohol i w pewnym momencie 
dwóch z nich postanowiło się wykapać w miejscu niestrzeżonym. Podczas 
pływania jeden z nich zanurkował i kiedy przez dłuższy czas nie wypływał 
na powierzchnię drugi powiadomił ratowników z pobliskiego kąpieliska. 

Pod wodą

Pod koniec sierpnia w godzi-
nach popołudniowych do policji 
dotarła informacja o rzekomej 
napaści w lesie, w okolicach 
osiedla Michelin. Okazało się, 
że została śmiertelnie pobita 59-
letnia Bożena Z., nauczycielka 
mieszkająca pod Włocławkiem. 
Śledczy szybko ustali, że spraw-
cą zabójstwa może być 57-letni 
Janusz Z., mąż kobiety i ojciec 
jej trojga dzieci. Mężczyzna 
usłyszał zarzut zabójstwa. Pro-
kuratura złożyła wniosek do 
sądu o tymczasowy areszt. 57-
latkowi grozi dożywocie.

 W  lesie

W sierpniu do ogromnej tragedii doszło na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym w miejscowości Walentowo na terenie gminy 
Lubień Kujawski. Pod kołami pociągu zginęła 31- letnia matka i 
jej dwoje 8-letnich dzieci.  Z informacji zebranych przez mundu-
rowych wynikało, iż rowerzystka z dwójką dzieci wjechała na nie-
strzeżony przejazd kolejowy chwilę po przejechaniu pociągu. Nie 
zauważyła, że z przeciwnej strony nadjeżdża  drugi skład. 
 - Kobieta z jednym dzieckiem jechała na jednym rowerze, dru-
gie dziecko jechało na odrębnym rowerze - mówi Arkadiusz Ar-
kuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku. Funkcjona-
riusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zbierali ślady, 
ustalali i przesłuchiwali świadków. Sprawdzili także trzeźwość ma-
szynistów, obaj byli trzeźwi. Do sprawy zabezpieczono nagrania z 
kamer umieszczonych w lokomotywach. Dalsze okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia wyjaśni prokuratorskie śledztwo. 

Pod kołami pociągu

Kronika 
Kryminalna
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Rozmaitości

 Najczęściej do śmieci trafiają: pieczy-
wo, owoce i wędliny - wynika z badań 
przeprowadzonych pod koniec ubiegłego 
roku przez Federację Polskich Banków 
Żywności. W Polsce powstają jadłodziel-
nie, gdzie każdy może przyjść i zostawić 
jedzenie dla potrzebujących. To szlachetna 
akcja, obrazuje jednak problem, o którym 
większość z nas wolałaby nie pamiętać – 

że wokół nas jest wielu biednych ludzi, 
niezaradnych, chorych, szukających 

pożywienia nawet w śmietnikach.
Od 6 września również we 

Włocławku  funkcjonuje jadło-
dzielnia z prawdziwego zda-
rzenia. Lokal został otwarty w 
centrum miasta, przy ul. Cygan-
ka 24. - Przygotowania do uru-
chomienia tego punktu trwały 
od września ubiegłego roku 
– mówi Wojciech Grabczew-
ski ze Stowarzyszenia Jadło i 
Dzielnia Włocławek. - Pienią-

dze na odnowienie pomieszczenia dostaliśmy od 
darczyńców. Głównym celem naszej działalności 
jest doprowadzenie do sytuacji, by jak najmniej 
wartościowej żywności trafiała do śmietników. 
My wspólnie z 
wolontariusza-
mi przekażemy 
te produkty po-
trzebującym. 
Najlepiej gdy-
by trafiały do 
nas produkty 
zamknięte her-
metycznie np. 
puszki i słoiki, 
które mają 
dłuższy termin 
przydatności 
do spożycia.

Punkt ma 
być otwarty od 
poniedziałku 
do piątku w 

godzinach 10.00 do 18.00, ale w przyszłości, o 
ile będzie taka potrzeba,  może być  czynny rów-
nież w soboty i niedziele. 

Nie	wyrzucaj	jedzenia,	
oddaj	do	jadłodzielni!

42 proc. Polaków przyznaje, iż zdarza im się wyrzucać żywność, a 35 proc. robi to kilka razy w miesiącu.
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Nasze Sprawy

 Do naszej redakcji zgłosiła się pani 
Hanna Matusz. Jej syn od października 
2016 roku jest prześladowany przez in-
nych uczniów. Kobieta jest zdesperowana 
i szuka pomocy w różnych instytucjach. 
Pierwsze ataki na jej syna, ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 14, zaczęły się w 2016 
roku, podczas przerw lekcyjnych.  Sprawa 
rozpoczęła się dość niewinnie. Oprawcy 
najpierw żądali od jej syna Jakuba drob-
nych kwot pieniędzy, później doszło do 
pobicia chłopca i kierowanych pod jego 
adresem gróźb, by nie ośmielił się powia-
domić kogokolwiek o tych zdarzeniach. 

-Te prześladowania zaczęły się, gdy syn 
chodził do szóstej klasy - mówi Hanna 
Matusz. - Główny sprawca, Jonathan M., 
nie wypuszczał go z szatni wymuszając 
pieniądze. Zgłosiłam sprawę do pedago-
ga. Jonathan M. nie zdał w gimnazjum i 
trafił na Jakuba w siódmej klasie. To wte-
dy zobaczyłam, jak po którejś lekcji ude-
rzył mojego syna w twarz...  

Sprawa  ciągnie się od miesięcy. Mimo 
że Jonathan M. został rok temu przenie-
siony do innej placówki, ataki na Jaku-
ba wciąż trwają. Grupa prześladowców 
wysyła do Kuby pogróżki. W sierpniu 
chłopak został zwabiony na  Bulwary pod 
pretekstem pogodzenia się z innym prze-

śladowcą. - Niestety, został pobity przez 
kolegów Jonathana M – mówi Hanna 
Matusz.    

   Matka szukała pomocy między innymi 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 
Przedstawiono jej szeroką ofertę możli-
wości, łącznie ze wsparciem pedagoga, 
psychologa czy radcy prawnego. Sprawę 
do Sądu Rodzinnego przeciwko nieletnie-
mu Jonathanowi M. skierowała KMP we 
Włocławku. 15-latek miał już wcześniej 
dozór kuratora. - Pani Matusz oznajmiła, 
że jej syn był prześladowany przez tego 
sprawcę, w szkole żądał od niego pienię-
dzy, groził Jakubowi, że jeśli poinformuje 
mamę lub policję to zostanie zamordowa-
ny – mówi Iwona Łowicka wiceprezes 
Sądu Rejonowego we Włocławku. 

Przeciwko nieletniemu toczy się już 
inna sprawa - o pobicie w maju tego roku 
29-letniego mężczyzny. Sędzia prowa-
dząca zdecydowała o połączeniu tych 
spraw i wyznaczyła rozprawę przeciwko 
Jonathanowi M. na 16 października. Czy 
to wreszcie zakończy koszmar Kuby? 
Obecnie syn pani Hanny  uczy się w Ze-
spole Szkół Technicznych, a w tej samej 
klasie jest również jeden z prześladow-
ców z gangu Jonathana M.

Czy przed młodocianymi gangsterami nie ma ucieczki? 

Od	3	lat	broni	syna	przed	prześladowcami	
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Mamy	już	rok!
• Najlepsza muzyka

• Najwięcej 
wiadomości lokalnych

• Interesujące rozmowy
• Konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami
• Rosnąca 

słuchalność
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 - Jesteś autorem wiel-
kiego hitu „Ona by tak 
chciała”. Ile ta piosenka 
ma wyświetleń na Youtu-
be?

 - Została wrzucona na 
youtuba niedawno, bo we 
wrześniu. Sama piosenka 
audio bez teledysku, ma 
na chwilę obecną około 47 
milionów wyświetleń.

 - Szok! Jak zaczęła 
się twoja przygoda 
z muzyką?

 - W domu za-
cząłem so-
bie śpiewać 
pod nosem, 
ludzie za-
uważyli że 
coś potrafię. 
Jeździłem na 
różne kon-
kursy,  później 
były pierwsze 
solówki, na przy-
kład na szkolnych 
apelach. Zachęciło 
mnie to do różnych 
muzycznych ekspe-
rymentów, wkrót-
ce okazało się, że  
zmieszałem trochę 
gatunków muzycz-
nych i tym samym, w 
oczach niektórych, 
awansowałem na 
pioniera nowego ga-
tunku muzyki.

 - Kiedy ty, włocła-
wianin od urodze-
nia, podjąłeś decyzję 
o przeprowadzce do 
Gdyni?

 - Do Trójmiasta 
ściągnęła mnie moja 
partnerka, za co je-

stem jej bardzo wdzięczny. 
Sam bowiem niechętnie 
podchodzę do wszelkich 
zmian, a ona tak mną po-
kierować, że studiuję ame-
rykanistykę w Wyższej 
Szkole Bankowej. Mało 
tego! Obiecałem swoim 
bliskim, że jeśli nie skoń-
czę studiów, to kariera 
muzyczna idzie w las!

 - To byłaby wielka stra-
ta dla twoich fanów,  

liczonych przecież 
w milionach. Czy 
piosenka „Ona 
by tak chciała” 
to był twój po-
mysł? Gdzie 
była nagrana?

 - Uwierzysz 
jeśli powiem, 

że w szafie, w 
moim domu? 

Jeśli chodzi to 
sam pomysł na 

ten utwór to ja 
wymyśliłem sobie 

taki skoczny bit , troszkę 
go przerobiłem, a później 
wszedłem do szafy  i za-
cząłem śpiewać. Ja nie pi-
szę sobie tekstów, po pro-
stu zaczynam śpiewać...

 - W którym momencie 
wiedziałeś już, że to jest 
hit?

 - Wiedziałem to już po 
godzinie, bo tyle potrze-
bowałem na pierwszych 
15 tysięcy wyświetleń. 
Znajomi sami się do mnie 
odzywali, gratulowali, że 
piosenka jest fajna. 

 - Jakie są twoje plany na 
przyszłość?

 - Do przyszłego roku już 
wszystkie piątki, soboty 
i niedziele mamy zajęte. 
Zdarzają się również kon-
certy w tygodniu.

 - Czy masz jakieś nowe 
hity?

 - Podniosłem sobie po-
przeczkę. Sądzę jednak, 
że mam na tyle otwar-
ty umysł, że coś nowego 
wkrótce się pojawi. Na 
szczęście nie jestem ogra-
niczony przez żadną wy-
twórnię, która każe mi coś 
robić.

 - A co z teledyskiem ?

 - Uważam że teledysk do 
piosenki nie jest potrzeb-
ny, teledysk może tylko 
podkręcić liczbę wyświe-
tleń, ale do piosenki „Ona 
by tak chciała” nie będzie 
teledysku. Trochę anoni-
mowości jeszcze mi się 
przyda.
 
 - Bardzo dziękuję za roz-
mowę. Życzymy wielu 
koncertów i kolejnych hi-
tów na miarę światową.

Rozmawiał: 
Andrzej Koziński

Ronnie	Ferrari:	
-	Największy	hit	nagrałem	w	szafie
Pochodzi z Włocławka, tutaj się urodził i kończył szkołę. Wyprowadził się jednak do Gdyni, gdzie mieszka ze swoją dziewczyną oraz rozwija pasję, 
jaką jest muzyka. Zapraszam na rozmowę z Hubertem Kacperskim, który pod pseudonimem Ronnie Ferrari jest dziś znany w całym kraju.

47 921 095 wyświetleń
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Z wyliczeń Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej 
wynikło, że w Płocku czoło fali 
nieczystości znajdzie się po 84 
godzinach od zrzutu do rzeki. 
Na podstawie tych danych ob-
liczono, że we Włocławku fali 
można było się spodziewać po 

około 125 godzinach, czyli w 
poniedziałek 2 września w po-
łudnie, a do Torunia miały one 
dotrzeć we wtorek, 3 września, 
nad ranem.

Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Bydgoszczy 
planował rozpoczęcie badań 
zbiornika włocławskiego oraz 

Wisły na odcinku wo-
jewództwa ku-

jawsko-po-
m o r -

skiego 2 września - jeszcze 
przed nadejściem fali ścieków 
i miał je sukcesywnie powta-
rzać w kolejnych dniach. - Ko-
lektora przesyłającego ścieki 
do oczyszczalni “Czajka” nie 
uda się naprawić w ciągu kilku 
dni - informował kilka godzin 
później prezydent Warszawy, 
Rafał Trzaskowski. 

Sytuacja była również mo-
nitorowana cały czas we 
Włocławku, gdzie doszło do 
spotkania sztabu kryzysowe-
go. Prezydent miasta Marek 
Wojtkowski zapewniał, że 
mieszkańcy stolicy Kujaw są 
bezpieczni i nie ma zagroże-
nia, a to wszystko dlatego, że 
Włocławek jest zaopatrywany 
w wodę z trzech studni głę-
biowych - jednej na Zawiślu 

i dwóch na tzw. Krzywych 
Błotach. W związku z ani 
miasto, ani gminy ościen-

ne nie korzystają z wód 
powierzchniowych.

Zdania mieszkańców Wło-
cławka i Płocka były podzie-
lone. - Woda taka jak wczoraj, 
rozcieńczona przez inne rzeki. 
10 lat temu było to samo, też 
płynęła i piliśmy wodę nic ni-
komu się nie działo - mówił 
mieszkaniec Płocka w rozmo-
wie z naszym dziennikarzem. 
- Sądzę, że wiedzą co robią i 
takie katastrofy mogą się zda-
rzyć, bo to tylko człowiek pra-
cuje. Dadzą radę - przekony-
wała mieszkanka Włocławka

 - Wszyscy się boją. Mamy 
jeden kraj, jedną Polskę. Trze-
ba o nią dbać - mówiła miesz-

kanka Włocławka, którą spo-
tkaliśmy na  bulwarach. - Jest 
czysto, jest ładnie, a za chwile 
może być nieładnie. Każdy się 
przejmuje - tłumaczył starszy 
włocławianin, patrząc z niepo-
kojem na Wisłę.

W niedzielę, 1 września, 
Urząd Miasta we Włocław-
ku poinformował, że ścieki 
dopłynęły do Zbiornika Wło-
cławskiego. Powierzchnia 
zbiornika była jednak czysta, 
co oznacza, że prawdopodob-
nie tzw. frakcja ciężka osiadła 
na dnie... Strach pomyśleć, co 
się tam znajduje!

Wiadomość o awaria warszawskiej oczyszczalni “Czajka” zelektryzowała całą 
Polskę pod koniec sierpnia. Pojawiło się pytanie, kiedy nieoczyszczone ścieki dotrą 
z Warszawy do innych miast, a w szczególności do Włocławka...

„Czajka”	nawaliła,	problem	mamy	my...

 Nowy sezon już za 2 tygodnie. 
Podwyżka cen karnetów była 
pewna. Kibice na forach zasta-
nawiali się tylko o ile więcej za-
płacą za całoroczną wejściówkę. 
W zeszłym roku w zależności 
od miejsca na trybunach ceny 
kształtowały się od 420 do 
840 złotych za karnet. Klub 
Koszykówki Anwil Wło-
cławek dwa razy z rzędu 
został Mistrzem Polski, 
a przed nowymi roz-
grywkami sprowadził 
klasowych graczy. Ja-
kość widowiska w Hali 
Mistrzów jeszcze wzro-
śnie. Podwyżki karne-
tów stały się faktem, 
ale nowością są dwa ro-
dzaje karnetów na całą 
rundę zasadniczą oraz 
na sezon zasadniczy plus 
play-offy. Ceny tych pierw-
szych wynoszą od 525 do 1150 
złotych, tych drugich od 650 do 
1400 złotych. Oba obowiązują na 
mecze Polskiej Ligi Koszykówki 
oraz Ligi Mistrzów. Miasto jako 
współwłaściciel Klubu Koszy-
kówki cen za karnety nie ustala, 
ale prezydent Marek Wojtkowski 

jeszcze przed ogłoszeniem no-
wych stawek zapewniał, że nie 
dopuści do drastycznych podwy-
żek: - To są tylko spekulacje, my-
ślę że i Rada Nadzorcza i Zarząd 

p o w a ż n i e przeanalizują 
ten temat, ja swoim reprezentan-
tom w Radzie Nadzorczej prze-
kazałem, aby podwyżki nie były 
karą wobec kibiców. .  

   Anwil ma spore grono kibi-
ców niepełnosprawnych, którym 
w zeszłym sezonie klub zmie-
nił zasady nabywania karnetów. 
Wprowadzono regułę, że takim 
fanom całoroczne wejściówki 
będą sprzedawane po 50 proc. 

zniżce od kwoty nominalnej 
za cenę karnetu na trybunie 

za koszami.  W poprzed-
nim roku miejsce na tym 
sektorze kosztowało 560 
złotych, a więc niepełno-
sprawni i ich opie-
kunowie płacili 280 
złotych. Po kolej-
nym mistrzostwie 
kraju klub podniósł 
ceny na karnety za 
sezon 2019/2020.
Wszyscy niepełno-

sprawni zaintereso-
wani meczami Anwi-

lu muszą teraz zapłacić 
za oglądanie przez cały 

rok swoich ulubieńców 560 
złotych. Do naszej redakcji 
zgłosił się niepełnospraw-
ny kibic, którego nie stać 
na sfinansowanie karnetu, 
nie przekonuje go też moż-
liwość zapłacenia za wej-

ściówkę na raty. - Ja nie jestem 
w stanie zapłacić tych pieniędzy 
ponieważ mój miesięczny dochód 
wynosi 516 złotych – mówi Ma-
ciej Maćkowiak. Przed poprzed-
nim sezonem karnet jemu i opie-
kunowi sfinansowali darczyńcy. 
Klub założył, że sprzeda przed se-
zonem 2019/2020 3000 karnetów. 
2800 dla posiadaczy całorocznych 
w e j ś c i ó -
wek z po-
przedniego 

roku pod warunkiem, że wszyscy 
z nich przedłużą swój abonament 
na ten sezon oraz 200 karnetów z 
wolnej puli. Na początku wrze-
śnia KK Włocławek poinfor-
mował o sprzedaży rekordowej 
sumy 3100 karnetów. Oznacza to, 
że do wolnej sprzedaży dla osób 
nieposiadających karnetów przed 
każdym meczem we Włocławku 

będzie trafiało zale-
dwie ok. 800 sztuk 
biletów. 

Anwil Włocławek obronił w zeszłym sezonie tytuł Mistrza Polski w koszykówce. Finałowe starcia z Polskim Cukrem Toruń cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem. Hala Mistrzów pękała w szwach, a w strefie kibica przed obiektem dopingowało „Rotweillery” setki włocławian.

„Rottweillery”	biją	rekordy
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