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

D ocieramy:

Po raz pierwszy w historii powiatu 
włocławskiego urzędujący starosta 

został tatą. Tatą po raz pierw-
szy. W maju urodziła się 

mała Hania.

Po  raz pierwszy utwór włocławianina bije re-
kordy w serwisie youtube. Ronnie Ferrari,  

czyli Hubert Kacperski stał się gwiazdą 
dzięki produkcji hitu „Ona by tak 

chciała” - ma 98 947 297 
wyświetleń.

Z inicjatywy zastępcy prezydenta  Do-
miceli Kopaczewskiej po raz pierw-

szy powołano we Włocławku peł-
nomocnika do spraw osób 

niepełnosprawnych

Pierwsze święto powiatu wło-
cławskiego na lotnisku aero-

klubu włocławskiego 
w Kruszynie

I edycja Festiwalu Dobrej Ener-
gii „Cudnolandia” zakończyła 

się sukcesem. Pomysłodaw-
cami są muzyk  Grzegorz 

Walczak i poeta Ja-
cek Cudny

Pierwsze elektryczne auto-
busy MPK na ulicach 

Włocławka

Pierwsze ataki hakerskie na inter-
netowe witryny - początek roku 

Starostwo Powiatowe, koniec 
roku Urząd Miasta 

Włocławka

2019	-	Zdarzyło	
się	po	raz	pierwszy...
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Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, pachnących choinką, spędzanych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok.

Wszystkim Klientom, Kontrahentom oraz Pracownikom Społem,

życzenia składają:

Rada Nadzorcza oraz Zarząd „Społem”Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców we Włocławku
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Zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej, i rodzinnej atmosferze 

oraz samych sukcesów 
i szczęśliwych dni 

w Nowym Roku 2019

życzy Senator RP
Józef Łyczak

Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 

Roku 2020 życzę wszystkim zdrowia i spokoju, radosnych 
spotkań z bliskimi oraz spełnienia marzeń. Niech ten wyjątkowy 

czas będzie pełen serdeczności, obfitości, ale także wiary 
i nadziei. Blask gwiazdy betlejemskiej w tę świętą 

noc poprowadzi nas w kierunku jedności i wspólnoty, 
a w sercach zagości ukojenie.

Prezydent Włocławka
Marek Wojtkowski

Drodzy Włocławianie!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu Radnych Rady Miasta 

Włocławek życzę Państwu, aby świąteczny  czas przepełniony 
był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech przyniesie 

odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków 
oraz szczęście i pomyślność na cały następny rok.

Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
Stanisław Wawrzonkoski
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Życzymy, zdrowych,rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2020 Roku

Pod koniec listopada w central-
nym punkcie Włocławka pojawiło 
się 28 nowych ławek. Mają brą-
zowy kolor i poprawiają estetykę 
tego miejsca. Stare były już mocno 
zniszczone, zarówno przez wandali 
i siły natury. Co ciekawe te, które 
były jeszcze w przyzwoitym stanie, 
zostały przeniesione w inne punkty 
miasta. Nie są to jednak aleje spa-
cerowe, przy których mieszkańcy 
odpoczywają. Ławki z placu Wolno-
ści znalazły „drugie życie” m.in. w 
pobliżu jednego z marketów przy ul 
Kruszyńskiej, czy w pobliżu ronda 
Falbanka. 

Uważam, że w reprezentacyjnym 
punkcie miasta muszą być nowe 
ławki  – mówi Marek Wojtkowski, 
prezydent Włocławka. - Te stare 
zostały zagospodarowane i przenie-
sione w inne miejsca. To nie koniec 

zmian, chcemy w przyszłym roku 
opracować kompleksową koncepcję 
przebudowy placu Wolności.

 Temat wędrujących ławek po-
jawił się też na listopadowej sesji 
Rady Miasta. Opozycja ostro skryty-
kowała takie rozwiązanie.  - Myślę, 
że jest to kompletnie bzdurny po-
mysł, bo ławki na przykład w oko-
licy Tesco, gdzie są dwa pasy jezdni 
i duże natężenie spalin, nie zdadzą 
egzaminu - mówi Janusz Dębczyń-
ski, przewodniczący klubu radnych 
PiS.  - Byłoby lepiej, gdyby więcej 
ławek pojawiło się na przykład przy 
dworcu... 

Jak udało nam się ustalić o ławki 
w tych miejscach zabiegali u władz 
miasta włocławscy rowerzyści. 28 
nowych ławek na placu Wolności to 
koszt ok. 30 tysięcy złotych. 

(MaP)

Nawet zwykłe ławki mogą wzbudzać liczne emocje...

Włocławskie	ławki	
dostały	„drugie	życie”

Do pierwszego z nich doszło w 
bloku przy ul. 14 Pułku Piechoty 
na osiedlu Kazimierza Wielkiego. 
Po ugaszeniu ognia w mieszkaniu 
strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny. 
81-latek był właścicielem mieszka-
nia. Zmarł wskutek zatrucia gazami 
pożarowymi, ale jak wyjaśniali stra-
żacy, mężczyzna był już częściowo 
dotknięty bezpośrednim oddziały-
waniem płomieni. 

Tydzień później do kolejnego po-
żaru doszło na osiedlu Zazamcze. 

Jego przyczyną, było zbieranie ma-
kulatury i innych nieprzydatnych 
rzeczy. Śmieci, które kilogramami 
zalegały w mieszkaniu spłonęły przy 
okazji niszcząc cały dobytek loka-
torki. – Pożarem było objęte całe 
mieszkanie, w szczególności pokój, 
w którym pożar został zainicjowany. 
– wyjaśniał bryg. Mgr inż. Dariusz 
Krysiński – Paliły się nagromadzone 
w dużych ilościach papiery, makula-
tura, stare ubrania- dodaje oficer pra-
sowy PSP we Włocławku. 

Do kolejnego śmiertelnego po-
żaru doszło przy ul. Jagiellońskiej. 
Zmarł  tam 68-letni mężczyzna, 
którego ewakuowano z płonącego 
domu. Niestety, pomimo natych-
miastowych działań podjętych przez 
załogę pogotowia, nie udało się go 
uratować. Włocławscy policjanci 
pod nadzorem prokuratora wyjaśnia-
ją okoliczności tego pożaru.

Przyczyną wszystkich pożarów 
prawdopodobnie było zaprószenie 
ognia. 

Wraz z nadejściem jesieni i coraz niższymi temperaturami panującymi na dworze 
we Włocławku rozpoczęła się fala pożarów. Tylko w samym listopadzie doszło do 
trzech z czego dwa okazały się tragiczne. 

Zabójcze	pożary
we	Włocławku
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Największy wybór kas fiskalnych, 
wag elektronicznych oraz metkownic.
Na miejscu. Dostępnych od ręki.
Przyjdź, zobacz, porównaj, wypróbuj...

Terminale płatnicze. Konkurencyjna oferta.

Wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia

pełnych ciepła i wzajemnej 
życzliwości oraz miłych chwil 

spędzonych w gronie 
najbliższych, a także wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku, 

zdrowia, szczęścia
oraz spełnienia marzeń

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza

oraz pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zazamcze”

Sławomir Kopyść
Członek Zarządu Województwa

Wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 

roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzy

Drodzy	Mieszkańcy	Gminy	Lubanie!

Niech	zbliżające	się	Święta	Bożego	Narodzenia	będą	dla	Państwa	magicznym	
czasem	refleksji	i	wzruszeń.	Niech	ten	czas	spędzony	w	gronie	rodziny	napełni	
Wasze	serca	spokojem	i	radością.	Niech	błogosławieństwo	Bożego	Dzieciątka	
towarzyszy	Wam	przez	nadchodzący	2020	rok	oraz	przez	całe	Wasze	życie.

Życzymy	Państwu	dostatnich,	spokojnych	i	zdrowych	świąt.

	Wójt	Gminy	Lubanie	
Larysa	Krzyżańska

	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Lubanie
	Barbara	Rolirad
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Od 2001 roku Szlachetna Paczka sprawia radość wolon-
tariuszom, darczyńcom, koordynatorom, a przede wszyst-
kim tysiącom rodzin z całej Polski. 7-8 grudnia odbył się te-
goroczny finał czyli tzw. „weekend cudów”. Od wczesnych 
godzin porannych do późnych popołudniowych paczki tra-
fiały do rodzin, wybranych wcześniej przez darczyńców. 

We Włocławku w tym roku w celu sprawniejszego zor-
ganizowania finału miasto zostało podzielone na 2 rejony. 
Do każdego z nich trafiały dary, które następnie rozwożo-
no do potrzebujących. - Myślę, że udzielił nam się klimat 
świąt. Nie brakło łez wzrudzenia.. Każda paczka była inna, 
ale większość zawierała opał,, chemię, żywność, bywały 
też lodówki i pralki” – mówi Marzena Afeltowska-Gruchot, 
jedna z liderek Szlachetnej Paczki we Włocławku. 

Historie rodzin, do których trafiały paczki chwytają za 

serce.... Panu Mariuszowi Bisiorowskiemu niespodziankę 
sprawili darczyńcy z Torunia. - Pękły mi tętnice żyły w no-
gach. Samoczynnie, do dziś nie wiem z jakiego powodu. 
Potem był wylew krwi do jamy brzusznej. Ledwo mnie 
uratowano, konieczny był transport śmigłowcem do Gru-
dziądza, gdzie miałem operację, kolejną po 3 miesiącach 
i po tej drugiej nie mogę chodzić. Mam przecięte ścięgna 
w pachwinach.  Przed tym zdarzeniem byłem plastykiem, 
pracowałem w Kujawskiej Fabryce Farb i Lakierów. Jestem 
wzruszony nie spodziewałem się takiej niespodzianki i aż 
tylu paczek” – mówił Mariusz Bisiorowski. 

Takich poruszających odwiedzin w czasie „weekendu 
cudów” było więcej bo łącznie paczki trafiły do około 80 
rodzin z Włocławka.  

(MaP)

7-8 grudnia odbył się tegoroczny finał Szlachetnej Paczki, czyli tzw. „weekend cudów”.

Weekend	cudów	i	łez	wzruszeń
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Mieszkańcom Gminy Osięciny 
pragniemy złożyć życzenia

spokojnych, rodzinnych,
pełnych radości Świąt Bożego

Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i spełnienia

marzeń w Nowym 
2020 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

 PCK chętnie w swoje szeregi 
przyjmuje osoby, które nie są obo-
jętne na biedę, krzywdę i ubóstwo 
ludzi. W strukturach organizacji 
nie brakuje członków, którzy więk-
szość swojego życia poświęcili tej 
organizacji. 

Polski Czerwony Krzyż ma od lat 
szczególne znaczenie. W okresie II 
wojny światowej służył pomocą 
tym, którzy doznawali uszczerbku 
na zdrowiu, a w latach pokoju po-

przez propagowanie solidaryzmu 
społecznego m.im. krwiodawstwa, 
które jest darem życia dla innych.  
Dziś zakres działań organizacji 
jest bardzo szeroki: począwszy 
od niesienia pomocy osobom po-
trzebującym, ubogim, czy niepeł-
nosprawnym, aż po szkolenia z 
pierwszej pomocy. Odział Pol-
skiego Czerwonego Krzyża we 
Włocławku zrzesza około ok. 2 
tysięcy członków.

Włocławski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w tym roku obchodzi jubileusz 
100-lecia swojej działalności. Ten wyjątkowy dzień był okazją do podziękowań, wy-
różnień i długich rozmów o historii i działalności PCK-a.

Ten	znak	znaczy	pomoc
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w imieniu  Samorządu SM Południe
Zbigniew Lewandowski  Ryszard Machnowski

Niech nadchodzący magiczny czas będzie przepełniony radością, 
miłością, zapachem piernika i świerku.  Niech z nut świątecznych 
zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii 
spełni Państwa  marzenia. Niech Tajemnica Bożego Narodzenia

wzbogaci łaską, napełni pokojem a blaskiem swym niech oświetla
wszystkie dni Nowego Roku.

życzą

Prezenter telewizyjny na 
swoim profilu facebookowym 
umieszczał posty sugerujące 
takie rozwiązanie i ostatecz-
nie podjął decyzję o ubieganiu 
się o urząd prezydenta Polski. 
Kilka dni wcześniej gościł we 
Włocławku w  Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w ramach spo-
tkań z cyklu „Czytelnicze Ob-
licza”. Pytań o ewentualny start  
w wyborach prezydenckich nie 
uniknął i mówił wówczas:  - Lu-
bię kiedy mam wszystkie dane na 
stole i dopiero wtedy podejmuję 
decyzję i z nią nie zwlekam. Zda-
niem Hołowni prezydent kraju 
powinien dążyć do jednoczenia 
Polaków. Dziennikarz, prezen-
tując swoją wizję prezydentury, 
podczas spotkania w Teatrze 
Szekspirowskim w Gdańsku 
stwierdził, że nie chce być już 
siedzącym na kanapie recenzen-
tem. Przekonywał, że do wzięcia 
większej odpowiedzialności za 

Polskę motywuje go jego dwu-
letnia córka. – Chcę jej zostawić 
coś więcej niż dwadzieścia ksią-
żek i katalog lajków na Facebo-
oku – przekonywał słuchaczy.

 Szymon Hołownia twierdzi, 
że  choć nie stoją za nim żad-
ne polityczne siły i nie ma tylu 
środków na kampanię wyborczą 
ile mogą mieć kandydaci par-
tyjni, to czuje wsparcie rzeszy 
ludzi znudzonych konfliktem 
polsko-polskim.  Podziękował 
im za wyrazy wsparcia, jakie ślą 
mu za pośrednictwem społecz-
nościowych portali.

 Przed „kandydatem na kan-
dydata” trudne zadanie zgroma-
dzenia i powołania sztabu wy-
borczego, a następnie - zgodnie 
z procedurami Państwowej Ko-
misji Wyborczej - zebranie wy-
maganych 100 tysięcy podpisów 
poparcia pod jego kandydaturą. 
Wybory prezydenckie mają się 
odbyć w maju. 2020 roku.

Mateusz Piernikowski 

Szymon Hołownia znany dziennikarz  i pisarz potwierdził to, o czym mówiło się od wielu tygodni. 8 grudnia w Gdańsku oficjalnie ogłosił, że 
zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. Decydujący wpływ na tę decyzję miała ponoć jego córka, 2-letnia Maria Franciszka...

Z	telewizji	do	polityki

Zdrowych , radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz

wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2020 Roku

życzą
Zarząd i Pracownicy DIAGMED PLUS



Zakład Medyczny DIAG MED PLUS 
z siedzibą we Włocławku informuje, 

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

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

Tel. 54 411 11 11, 54 411 12 22

ZAPRASZAMY www.diagmed.net

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

 W naszym regionie działa 19 
schronisk, 3 noclegownie i 5 ogrze-
walni, które łącznie dysponują 1500 
miejscami. We Włocławku schroni-
sko dla bezdomnych kobiet i męż-
czyzn, w tym schronisko z usługa-
mi opiekuńczymi, działa przy ul. 
Karnkowskiego, gdzie każdego dnia 

przychodzi kilka osób proszących 
o nocleg. Są tam już przygotowane 
miejsca dla wszystkich, którzy będą 
potrzebowali pomocy w okresie zi-
mowym. - Dla nikogo miejsc nie 
zabraknie – zapewnia kierownic-
two schroniska dla bezdomnych. 
- Mamy przygotowane dodatowe 

łóżka i ubrania dla osób, które tego 
będą potrzebowały – dodaje siostra 
Dominika. 

W dwóch schroniskach, które pro-
wadzi Caritas we Włocławku jest 
już blisko 170 osób. Przy ul. Płoc-
kiej jest już komplet, natomiast przy 
Karnkowskiego są jeszcze wolne 
miejsca. 

Przy ul. Wyszyńskiego funkcjo-
nuje również ogrzewalnia, która co-
dziennie przyjmuje osoby, które nie 
kwalifikują się do spędzenia nocy 
w schronisku. W okresie jesienno-
zimowym nie zdaża się, by nikogo 
tam nie było. Zazywczaj jest to 10-
15 osób po spożyciu alkoholu. 

Z badania przeprowadzonego 
na zlecenie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wynika, 
że w Polsce bez dachu nad głową 
pozostaje ponad 30 tysięcy osób, w 
kujawsko-pomorskim nieco ponad 
1,5 tysiąca.

Schronisko dla bezdomnych wy-
szło z inicjatywą, by grudzień, któ-
ry jest miesiącem szczególnym ze 
względu na nadchodzące święta, 
był również wyjątkowy dla pod-
opiecznych. Po raz pierwszy została 
zorganizowana akcja „Prezent dla 
ubogiego”, w ramach której schro-
nisko przyjmowało różne artykuły 
higieniczne. - Miejsce w schronisku 

jest, odzież również, gdyż przynoszą 
ją ludzie dobrej woli. Natomiast ta-
kie rzeczy jak kosmetyki, szampon, 
czy mydło musimy kupować sami – 
tłumaczy siostra Dominika. Odzew 
był spory, więc wszystko wskazuje 
na to, że tegoroczne święta będą dla 
włocławskich bezdomnych choć 
nieco przyjemniejsze.

 Na dworze z dnia na dzień jest coraz chłodniej, to szczególnie niebezpieczny czas dla 
osób bezdomnych.  Ci, których los skrzywdził, radzą sobie bez naszej pomocy niemal 
cały rok,  jednak zimą potrzebują wsparcia.

Bezdomność	problem
wciąż	aktualny
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        Kilkanaście lat temu po 
wejściu Polski do UE nasi ro-
dacy szturmowali zagraniczne 
rynki pracy. Polska emigracja 
do Wielkiej Brytanii czy Nie-
miec była liczona w setkach ty-
sięcy osób. Dziś to Polska stała 
się atrakcyjna dla przybyszów 
zza wschodniej granicy, którzy 
przyjeżdżają do Polski za chle-
bem. We Włocławku również 
znaleźli zatrudnienie. Urząd 

Pracy ma kompetencje do le-
galizacji zatrudniania obco-
krajowców w dwóch formach.  
W pierwszym przypadku jest 
to oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy. Możliwość 
ta dotyczy obywateli sześciu 
państw zza wschodniej grani-
cy, którzy mogą na podstawie 
takich oświadczeń, rejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, pracować maksymalnie 

przez 6 miesięcy w roku. Z da-
nych pośredniaka wynika, że 
we Włocławku w 2019 roku z 
tej opcji skorzystało ponad 2 
tysiące obcokrajowców.  To do-
tyczy obywateli Ukrainy, Moł-
dawii, Armenii, Gruzji, Rosji i 
Białorusi. W tej grupie dominu-
ją Ukraińcy stanowiąc blisko 95 
proc. wszystkich pracujących. 
Do końca listopada PUP przy-
jął 2347 takich oświadczeń. W 

tym przypadku przyjmowani do 
pracy są głównie w budownic-
twie i przemyśle  – mówi Anna 
Jackowska, zastępca dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy.

 To nie koniec możliwości, 
dzięki którym obcokrajow-
cy, przy pomocy pośredniaka, 
mogą zacząć u nas legalną pra-
cę. W drugim przypadku jest to 
pozwolenie na prace sezonowe. 
Tu zainteresowanie  pracodaw-
ców jest mniejsze. - Mówimy  
głównie o branży rolniczej i ho-

telarstwie. Na podstawie takich 
pozwoleń przedsiębiorca może 
zatrudnić pracownika przez 9 
miesięcy w roku. Dotyczy to 
osób ze wszystkich państw spo-
za Unii Europejskiej. Do końca 
listopada wydaliśmy 238 takich 
pozwoleń na pracę sezonową” – 
mówi Anna Jackowska,     

Najnowsze dostępne dane GUS  
z końca października wskazują, 
że bezrobocie we Włocławku 
wynosi  obecnie 9 procent.

W tym roku we Włocławku i okolicach pracowało legalnie  ponad 2,5 tysiąca obywateli innych państw, głównie zza wschodniej granicy.

Ukraińców	zatrudnię	od	zaraz

JEDYNA WE WŁOCŁAWKU EKSKLUZYWNA MYJNIA 
RĘCZNA GDZIE DO MYCIA AUT UŻYWAMY 

WYŁĄCZNIE WODY OSMOTYCZNEJ, KTÓRA 
TO CAŁKOWICIE NIWELUJE PROBLEM 

BIAŁYCH ZACIEKÓW.
NA CZAS WYKONYWANEJ USŁUGI OFERUJEMY 

AUTO ZASTĘPCZE, MOŻLIWY ODBIÓR OD KLIENTA 
I DOSTARCZENIE JUŻ UMYTEGO SAMOCHODU.

JEŻELI DECYDUJESZ SIĘ POCZEKAĆ 
ZAPRASZAMY NA PYSZNĄ KAWĘ

ul.	Okrzei	65
tel.	601	830	909
www.carspapremium.pl

POSIADAMY APLIKACJĘ PREMIUM DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ŚLEDZIĆ 
CAŁY PROCES WYKONYWANEJ U NAS USŁUGI.

TYLKO W MYJNI PREMIUM ZAWSZE MASZ MOŻLIWOŚĆ 
NEGOCJACJI CENY ZA WYKONANA USŁUGĘ.

CAR SPA DETAILING TO PEŁEN ZAKRES USŁUG DETAILINGU 
SAMOCHODOWEGO WRAZ Z POWŁOKAMI CERAMICZNYMI 

I FOLIAMI OCHRONNYMI
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Życzenia

Wójt Gminy Kowal, 
Stanisław Adamczyk

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2020 niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

życzy

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy, aby radość, szczęście i dostatek zagościły 
w Państwa domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, po całym 
roku ciężkiej pracy, będzie dla Państwa czasem wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
2020 roku. Oby Nowy Rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji 

osobistych planów.
Jarosław Komorek

Przewodniczący
Rady Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski
Wójt Gminy
Baruchowo
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Niech	zbliżające	się	Święta	Bożego	Narodzenia	będą
dla	Państwa	czasem	odpoczynku,	rodzinnych	spotkań,	

a	przede	wszystkim	przebaczenia	i	miłości.	W	tym	świątecznym	okresie	
w	Państwa	domach	niech	gości	rodzinna	atmosfera,

	pełna	ciepła	i	życzliwości,	a	radość	z	narodzin	Bożej	Dzieciny	
wniesie	w	życie	każdego	wiele	światła,	ufności	i	pokoju.	

Nadchodzący	Nowy	2020	Rok	niech	przyniesie	wiele	dobrych	
i	pozytywnych	zmian,	spełnionych	marzeń	i	nadziei	oraz	sukcesów		

w	życiu	rodzinnym	i	zawodowym.

Przewodniczący
	Rady	Gminy	Fabianki

Adam	Rejmak

Wójt	
Gminy	Fabianki
Zbigniew	Słomski

Błogosławionych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
wraz z radnymi

Wójt Gminy
Marek Klimkiewicz

ze współpracownikami

Magdalena Korpolak-Komorowska
Wójt Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki
Przewodniczący Rady Gminy
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Szanowni Mieszkańcy Gminy 
i Miasta Izbica Kujawska

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku, prosimy przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia: niech 

nadchodzące Święta będą 
dla Państwa niezapomnianym 
czasem, spędzonym bez  trosk 
i zmartwień wśród Rodziny, 

Bliskich i Przyjaciół, a Nowy 
Rok przyniesie Państwu 

zdrowie, szczęście 
oraz wszelką  pomyślność.

Marek Śledziński
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
wraz z Radnymi

Marek Dorabiała
Burmistrz Izbicy Kujawskiej 

z Pracownikami 
Urzędu Miejskiego 

w Izbicy Kujawskiej

Szanowni	Mieszkańcy	
Miasta	i	Gminy	Chodecz

Z	okazji	nadchodzących	Świąt	Bożego	
Narodzenia	oraz	Nowego	Roku	

składamy	Państwu	najserdeczniejsze	
życzenia	zdrowia,	wszelkiej	

pomyślności,	wewnętrznego	spokoju	
i	radości.	Życzymy	ukojenia	trosk	i	

udanych	spotkań	w	gronie	najbliższych.	
Niechaj	światłość	betlejemskiej	

gwiazdy	przyniesie	nadzieję	i	otuchę,	
a	Nowy	Rok	2020	będzie	dla	Państwa	

czasem	spełnionych	marzeń	
i	zawodowych	planów.	

Burmistrz	Chodcza
Jarosław	Grabczyński

Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	
Anna	Twardowska

wraz	z	Pracownikami	Urzędu

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

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

był	pełen	szczęścia	i	nadziei.
życząBurmistrz	Lubienia	Kujawskiego

Marek	Wiliński
Przewodniczący	Rady	Miejskiej

Marek	Małachowski

wraz	z	Radnymi	Rady	
Miejskiej	w	Chodczu
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Włocławek, jak co roku 
włącza się w całą akcję i już 
przygotowuje się do wielkiego 
finału. W tym roku doszło do 
zmiany na stanowisku szefa 
włocławskiego sztabu - został 

nim Kacper Marciniak. - Dzię-
kuję, że Kacper przyjął nasze 
zaproszenie i zdecydował się 
szefować we włocławskim 

sztabie – mówił Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka 
w trakcie konferencji. Ustępu-
jąca wieloletnia szefowa szta-
bu, Beata Krajewska podzię-
kowała wszystkim osobom, z 

którymi współpracowała przez 
te kilkanaście lat. Zapewniła 
również, że WOŚP we Wło-
cławku jest jej bliski i w każ-

dej chwili służy pomocą i swo-
im doświadczeniem. 

We włocławskim sztabie re-
jestracja pięciuset wolontariu-
szy zakończy się 13 grudnia.  

Wolontariuszem mogła zostać 
każda osoba bez względu na 
wiek. Włocławski sztab WOŚP 
przygotowuje również koncert 
finałowy w naszym mieście. 
Organizatorzy jednak na ra-
zie nie zdradzają, kto zagra na 
Zielonym Rynku. Sztabowcy 
pracują w pocie czoła by rów-
nież w naszym mieście odbyło 
się wiele imprez towarzyszą-
cych głównemu finałowi.

- Jeżeli ktoś chce zorgani-
zować takie wydarzenie, to 
jesteśmy otwarci na wszelkie 

propozycje – zapewnia Kacper 
Marciniak. – Wówczas dajemy 
takiej osobie puszkę stacjonar-
ną, do której darczyńcy mogą 
wrzucać datki na cel 28. Fina-
łu – dodaje szef włocławskiego 
sztabu. 

W chwili obecnej sztab przy 
ul. Łęgskiej czeka również na 
osoby, które chciałby wystawić 
różne rzeczy na licytacje, które 
ruszą pod koniec grudnia. Cze-
ka już specjalna szafa w której 
wszystkie podarowane „fanty” 
są magazynowane.

Już 12 stycznia po raz 28. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane do koloro-
wych puszek przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. 

Trwają	przygotowania	
do	włocławskiego	
orkiestrowego	grania
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Niezwykle rzadka choroba 
genetyczna po swojemu ukła-
da życie państwa Pęszyńskich 
zmuszając ich do nieustannego 
kontaktu ze służbą zdrowia. Za-
miast kina są szpitale, kontakty 

ze znajomymi? Tak - tylko pod 
warunkiem że są lekarzami. 
Tych znają wielu, wszystkich 
specjalizacji, z różnych stron 
Polski. Chcieliby inaczej. Nie-
stety, los zdecydował za nich. 

Bo Alicja przed czternastoma 
laty urodziła się z rzadką wadą 
genetyczną.

- Niewykluczone, ze Alicja 
jest jedyną osobą na świecie w 
wielu czternastu lat chorą na 
tę chorobę. To niezwykle rzad-
kie schorzenie genetyczne,  a 
co najgorsze nie ma ma żad-
nej terapii, lekarze wręcz boją 
się podjąć leczenia - mówi 
Agnieszka Pęszyńskia, mama 
Alicji.

 Choroba jest nie tylko nie-
uleczalna, ale jej konsekwen-
cją są liczne schorzenia. Nie-
dawno okazało się, że Alicja 
ma hipoplazję nerki prawej, 
czyli marską nerkę, ze zwężo-
nymi tętnicami. Rodzice szyb-
ko musieli znaleźć urologa, 
który podejmie się operacji, a 
to nie było łatwe. Przeprowa-
dzona operacja kosztowała 50 
tysięcy złotych. Zabiegów, ani 
leczenia nie refunduje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

 Koszty wszystkich opera-
cji pokrywać muszą rodzice z 
własnej kieszeni. Jednak tak 
wysokie sumy są poza ich za-

sięgiem. Mimo że oboje pra-
cują nie są w stanie odłożyć 
tak wysokich sum na leczenie 
. Tymczasem, by Alicja mogła 
normalnie funkcjonować po-
trzebna jest terapia. Szpital w 
Krakowie podejmie się lecze-
nia dziewczynki. Pod jednym 
tylko warunkiem- rodzice mu-
szą za nie zapłacić.

- Ta operacja sprawi, że 
skończą się krwotoki, popra-
wią wynika badań - mówi 
mama dziewczynki. - Bardzo 

na to liczymy, bo córka w tej 
chwili cierpi.

Alicja do końca życia będzie 
wymagała opieki, jednak lecze-
nie może sprawić, że poczuje 
się lepiej. Rodzice dziewczynki 
już nawet nie marzą, że dziew-
czynka wyzdrowieje, chcą tyl-
ko by poczuła się lepiej. Żeby 
nie bolało. 

Wsparcie dla Alicji Pęszyń-
skiej Fundacja Avalon nr konta 
62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001

Kosztów leczenia niezwykle rzadkiej choroby genetycznej, na którą cierpi włocła-
wianka nie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Alicja	liczy	na	naszą	pomoc

Według statystyk policji od początku roku 
do końca września funkcjonariusze interwe-
niowali w centrum miasta ok. 400 razy. Naj-
częściej na ul. Okrzei, Placu Wolności i Ki-
lińskiego oraz w okolicach dworca PKP/PKS, 
gdzie interwencje dotyczyły głównie osób 
nietrzeźwych. Na Placu Wolności dochodzi-
ło głównie do zdarzeń drogowych, a także 
do zakłóceń spokoju i porządku publicznego 
oraz incydentów związanych ze spożywa-
niem alkoholu. Na ulicy Kilińskiego na ilość 
zdarzeń ma wpływ obecność centrum handlo-
wego - funkcjonariusze najczęściej interwe-
niują przy kradzieżach sklepowych. Jeszcze 

gorzej sprawa wygląda, w statystykach pro-
wadzonych przez Straż Miejską. Municypalni 
w Śródmieściu tylko w tym roku interwenio-
wali ponad 5 tys. razy. Najwięcej zgłoszeń do 
dyżurnego Straży Miejskiej dotarło z Placu 
Wolności, a następnie z ulicy 3 Maja. Więk-
szość interwencji dotyczyła nadużywania 
alkoholu. Kilkaset razy strażnicy miejscy in-
terweniowali również na Zielonym i Starym 
Rynku, ul. Królewieckiej św. Antoniego, czy 
Starodębskiej. Na ulicach, gdzie dochodzi do 
największej liczby wykroczeń prowadzone 
są  zintensyfikowane działania całodobowych 
patroli policji i straży miejskiej.

O rewitalizacji Śródmieścia mówi się od dawna. Podjęte zostały już  pierwsze działania, zmieniające centrum Włocławka: nowe parki, murale, 
czy woonerfy poprawiają wizerunek miasta.  Włocławianie jednak wskazują na jeszcze jeden istotny problem niż odpychający wygląd Śród-
mieścia. Chodzi mianowicie o spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

Śródmieście	wciąż	niebezpieczne
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