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100 lat temu Włocławek był areną walk w ramach
Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”
Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zdecydowała o zachowaniu przez Polskę
niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Wielkie zwycięstwo nad bolszewikami,
rolę Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, natarcie gen. Michaiła Tuchaczewskiego, klęskę wojsk
sowieckich, przypomniano podczas wojewódzkich
obchodów setnej rocznicy tych wydarzeń, zorganizowanych w miniony weekend we Włocławku.
Potrzebujemy cudu i błagamy Was o niego…
Mamy TYDZIEŃ na uzbieranie kosmicznej kwoty,
by ratować życie naszego synka. Prawie 4 miliony
złotych i wylot do USA - to jedyna nadzieja, tylko
w ten sposób możemy ocalić Kacperka! - apelowali
całkiem niedawno rodzice i bliscy 10-latka z Włocławka, u którego stwierdzono guza mózgu. I stał
się cud... W pomoc dla chłopca zaangażowali się
niemal wszyscy, zbiórki prowadzono w urzędach
i kościołach, w ramach akcji challenge i podczas
licznych festynów, koncertów i pikników, które nadal są organizowane. Wielką pomoc okazały nie tylko włocławskie firmy, akcję wsparło wiele znanych
osób. Dziś na koncie chłopca są już ponad 4 miliony złotych, nadal jednak są zbierane pieniądze na
kosztowną rehabilitację Kacpra po jego powrocie z
USA. Specjalną mszę świętą o zdrowe dla chłopca
oraz koncert pod hasłem „Anioły dla Kacperka” , o
którym piszemy na stronie 7 już w najbliższą niedzielę przy parafii św. Stanisława we Włocławku.
fot. Sławomir Kowalski, tarantoga.pl dla UMWKP
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Deskorolki i rowery BMX

opanowały Słodowo
Skatepark na włocławskim Słodowie, po latach oczekiwań, wreszcie został rozbudowany.
Miłośnicy tej formy ruchu mają
już do dyspozycji nowe przeszkody
i rampy, na których mogą oddawać
się swojej pasji. Inwestycja została
wybrana do realizacji w Budżecie
Obywatelskim już wiele lat temu, ale
użytkownicy długo musieli czekać na
zmiany. Od kilku tygodni mogą swobodnie korzystać z obiektu. W otwarciu skateparku wzięły udział władze
miasta: - Przede wszystkim dbajmy
o warunki bezpieczeństwa, to są elementy twarde, betonowe dlatego nie-

zbędne są kaski i ochraniacze. To nie
jest plac zabaw, proszę stosować się
do regulaminu – mówił podczas uroczystego otwarcia obiektu prezydent
Włocławka Marek Wojtkowski.
W pracach nad rozbudową tego
miejsca czynny udział wzięła też
grupa California Park, skupiająca
miłośników jazdy na deskach i bmxach. - Szczególnie zależało nam na
udziale przyszłych użytkowników
podczas etapu projektowania inwestycji – podkreślał Krzysztof Kukuc-

F. Biesiadny Pss Społem

ki, zastępca prezydenta Włocławka,
dziekując przedstawicielom grupy
California Park za pomoc.
O tym, że skate park był trafioną
inwestycją, świadczy liczba uzytkowników tego obiektu. Każdego dnia
dziesiątki osób korzystają z nowych
atrakcji. Obiekt jest wyposażony w
infrastrukturę towarzyszącą – m.in.
ławki. Skatepark jest również monitorowany. Rozbudowa kosztowała
ponad milion złotych.

www.biesiadny@spolempsswl.pl

F. Biesiadny Pss Społem
DANIE
DNIA
14,50 ZŁ

Organizacja imprez okolicznościowych, polecamy 3 sale 34, 40 i 60 osób oraz pokój konferencyjny na 6 osób
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Deskorolki i rowery BMX
opanowały Słodowo

z odkrytych basenów!
Po raz pierwszy o pomyśle
utworzenia we Włocławku
odkrytych basenów mówiło
się w 2012 roku za sprawą
interpelacji ówczesnego radnego Krzysztofa Kukuckiego. Zdania już wówczas były
podzielone. Temat powrócił
w obecnej kadencji samorządu, gdy Krzysztof Kukucki
został zastępcą prezydenta
i forsował przedsięwzięcia,
zawarte w jego programie
wyborczym. Udało się! Zadanie zostało zrealizowane
dość szybko. Wykonawca
spędził na placu budowy niewiele ponad 2 miesiące.
Oficjalne otwarcie odkrytych basenów nastąpiło 8
sierpnia, a zainteresowanie
mieszkańców od początku
jest ogromne. Do dyspozycji
mają trzy niecki o głębokości
1,5 metra, 1,2 metra oraz 60
cm - dla dzieci. Nad wszystkim czuwają ratownicy, są
przebieralnie oraz stoiska z
małą gastronomią.
- Otwieramy baseny bo
szkoda marnować wakacji i
sezonu urlopowego oraz tej
pięknej pogody. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą
zadowoleni – mówił podczas
uroczystej inauguracji Marek Wojtkowski, prezydent

Włocławka. Postępy na budowie, zdaniem prezydenta,
były widoczne z tygodnia na
tydzień. Wykonawcę chwalił
też jego zastępca Krzysztof
Kukucki. - Czapki z głów dla
tych ludzi, którzy pracowali tutaj od rana do wieczora,
praktycznie od poniedziałku
do soboty. Przez ostatnie dwa
miesiące dużo się tu zmieniło. Wówczas nie było tu ani
przyłącza
energetycznego,
ani wodociągowego.
W obiekcie każdego dnia
czuwać będzie 5 ratowników – po dwóch na dużych
nieckach i jeden na basenie
dla dzieci. Przed wejściem
do basenów należy skorzystać z natrysków. Włocławianie chętnie odwiedzają to
miejsce. - Obiekt jest fantastyczny, władze miasta w tej
kadencji szybko go zrealizowały. Będą korzystać wszyscy, nie tylko mieszkańcy pobliskiego Zazamcza – mówił
Czesław Zarzeczny, mieszkaniec Włocławka.
Do końca sezonu wejścia
na baseny są bezpłatne. Od
14 sierpnia OSiR wprowadził
następujące godziny wejść
na pływalnię - 10:00-11:30,
12:00-13:30,
14:00-15:30,
16:00-18:00.

Skatepark na włocławskim Słodowie, po
latach oczekiwań, wreszcie został rozbudowany.

str. 02

Niezwykła lekcja
historii we Włocławku

Z okazji 100. rocznicy jednej z najważniejszych bitew w historii Polski i 18. najważniejszej bitwy w historii świata, zorganizowano pokaz świetlny tzw. mapping.

str. 07

Niemożliwe
jest możliwe!

Zebranie 4 milionów złotych w niecały miesiąc? Wydaje się niemożliwe. Jednak nie dla
włocławian. Nie, jeśli chodzi o ratowanie życia. Włocławianie po raz kolejny pokazali, że
potrafią się jednoczyć i pomagać.

str. 09

Zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki jako jeden
z pierwszych wypróbował nowy basen

Challenge
znaczy wyzwanie

Wiele razy mogliśmy przekonać się o sile
wirtualnych akcji charytatywnych. Tym razem też tak było! Mowa tutaj o #hot16challenge2 zainicjowanej przez rapera Solara.
Włocławek też dał radę!

str. 10

Mieszanka rutyny
z młodością po słoweńsku

Anwil Włocławek w nowym sezonie poprowadzi Słoweniec Dejan Mihevc. Szkoleniowiec rozpoczął pracę w lipcu i skompletował
ciekawy skład.

str. 16
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Pieniądze płyną strumieniem
Dodatkowe środki na służbę zdrowia i budowę stopnia wodnego w Siarzewie, działania na rzecz turystyki
i seniorów – te tematy zajmowały ostatnio Annę Gembicką, poseł na Sejm RP z naszego regionu.
Czy ma Pani Poseł jakieś dobre wieści
dla naszego regionu?
- Dzięki decyzji premiera Mateusza
Morawieckiego 300 000 złotych powędruje do Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zakup
aparatu USG. Niedawno ponad 200 tysięcy złotych trafiło do Szpitala w Rypinie, a 300 tysięcy złotych do Szpitala
w Golubiu Dobrzyniu. W trakcie kampanii wyborczej obiecałam, że będę się
starać o dodatkowe środki na służbę
zdrowia w regionie. I swoje obietnice
spełniam.
Pełni Pani funkcję Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły. Czy są jakieś postępy jeśli chodzi o prace nad stopniem
wodnym w Siarzewie?
- Ostatnio miałam przyjemność ogłosić, że na prace projektowe dotyczące
stopnia wodnego zostanie przeznaczone 100 mln złotych. To pokazuje skalę
tej inwestycji - jej łączna wartosc będzie wynosić kilka miliardów złotych
- to środki, które w dużej mierze trafią

do naszego regionu. Cieszę się z tego
ogromnie, bo wielokrotnie podejmowałam ten temat w rozmowach z Premierem Morawieckim. Dofinansowanie
jest częścią tzw. planu Andrzeja Dudy,
czyli planu wielkich inwestycji, które
będą stymulować gospodarkę dotkniętą koronawirusem.
Jak wygląda wsparcie rządu dla naszego regionu w obliczu pandemii?
Wsparcie udzielane jest różnymi
ścieżkami. Można tu wymienić Tarczę Finansową, która objęła 447 firmy
w powiecie włocławskim. Dzięki 71
mln złotych możliwe było zachowanie 2 988 miejsc pracy. Z kolei w samym Włocławku blisko 176 milionów
powędrowało do 888 firm zatrudniających 7757 osób.
Oprócz tego ogromnym wsparciem jest
Fundusz Inwestycji Samorządowych,
utworzony by walczyć z gospodarczymi skutkami koronawirusa. To miliony złotych dla powiatu włocławskiego. Gminy otrzymały od 500 tysięcy
do nawet 3 milionów złotych.

Co jeszcze udało się Pani zrobić w
ostatnim czasie?
Bardzo ważne były dla mnie spotkania
„Bezpieczny Senior”, na których starsze osoby mogły dowiedzieć się, jak
chronić się przed oszustami (zwłaszcza
tzw. metodą na wnuczka). Cieszę się,
że udało nam się podjąć działania w ramach lokalnej wersji projektu „Patriot”,
który polega na tłumaczeniu haseł dotyczących polskiej historii, zabytków i
miejsc na języki obce. Efektem jest blisko 140 haseł w językach obcych promujących wiedzę na temat naszego
regionu. Niedługo powinien ukazać
się także raport turystyczny na temat
tego, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na branżę turystyczną w naszym
regionie. Ważnym wydarzeniem były
także obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Obrony Wloclawka. Z tej
okazji wspólnie ze Stowarzyszeniem
ProBiznes zorganizowaliśmy multimedialny pokaz świateł, „żywą lekcję
historii” na włocławskich Bulwarach.
Wydarzenie to cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem.

21 sierpnia 2020
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BEZPŁATNE SZKOLENIA
Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu
województwa kujawsko – pomorskiego do
udziału w bezpłatnych szkoleniach połączonych z doradztwem poświęconym wzmocnieniu potencjału i profesjonalizmu kadr organizacji pozarządowych.
Tematyka szkoleń obejmować będzie:
Zakładanie organizacji pozarządowej
Pozyskiwanie środków finansowych
na działalność
Prowadzenie organizacji pozarządowej –
aspekty prawne, księgowe, biznesowe,
marketingowe oraz psychologiczne

Rozpoczęcie zajęć
– październik 2020 r.
Informacje i zapisy w biurze projektu
– Włocławek ul. Młynarska 1a/3
tel. 54 426 26 66,
e-mail: sise.sukces@onet.eu

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy!
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Niezwykła lekcja
Z okazji 100. rocznicy jednej z najważniejszych bitew
w historii Polski i 18. najważniejszej bitwy w historii
świata, zorganizowano pokaz świetlny tzw. mapping.

Niezwykłą lekcję historii dla
Włocławian, odwiedziło licznie
około 1500 osób. Stowarzyszenie ProBiznes -w ramach projektu upamiętniło w nowoczesny
sposób włocławskich obrońców
Wisły z 1920 roku.
W czasie Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad
Wisłą, bardzo ważną rolę odegrał bowiem Włocławek. Obrona Włocławka, która trwała w
dniach między 13-19 sierpnia
1920 roku, to jedna z najważniejszych kart w historii miasta
i regionu.
Między 13-15 sierpnia, w
setną rocznicę dramatycznych
wydarzeń, odbył się pokaz,
który miał na celu przybliżenie
mieszkańcom przebiegu tej bitwy. Stowarzyszenie Otoczenia
Przedsiębiorców
ProBiznes,
które na ten cel pozyskało do-

tację z Programu Niepodległa,
zorganizowało multimedialny
pokaz świateł (tzw. mapping) ,
pod tytułem „Włocławscy Bohaterowie 1920 roku”. Za pomocą
projektorów stworzono barwny
spektakl, ożywiający fasadę jednego z włocławskich budynków
na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezentowany był od zmroku co 15 minut.
Widowisko można było również
obejrzeć w internecie.
- Nasz pokaz miał charakter
popularno-naukowy z naciskiem na słowo „popularno”.
Właśnie taka miała być iluminacja we Włocławku - mówi
Daniel Nowak, prezes Stowarzyszenia Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes. - Za pomocą multimedialnych narzędzi w
postaci grafiki, animacji, fotografii, muzyki i słowa pisane-

go powstała ciekawa opowieść
o wielkich czynach, ale pisana
bez zbędnego patosu. Znajdziemy w niej chwilę zadumy
nad bolesnymi wydarzeniami,
ale też sporo uśmiechu. Jest to
także relacja z ciężkich czasów
dla wielkich państw, ale widziana oczami zwykłych ludzi. W
projekt zaangażowaliśmy wiele
osób, które już wykonywały takie pokazy. Mają doświadczenie
i sprawiły, że pokaz we Włocławku był niezapomnianym
wydarzeniem. Przy organizacji
tego przedsięwzięcia współpracowaliśmy z panią poseł Anną
Gembicką, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Projekt był dofinansowany ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”.
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Niemożliwe jest możliwe!
Zebranie 4 milionów złotych w niecały miesiąc? Wydaje się niemożliwe. Jednak nie dla włocławian. Nie, jeśli chodzi o ratowanie życia. Włocławianie
po raz kolejny pokazali, że potrafią się jednoczyć i pomagać.
Historia choroby Kacperka
Tesznera zaczęła się dwa lata
temu. Na początku pojawiły
się bóle głowy, do których
dołączyły wymioty. Po rezonansie magnetyczn okazało się, że w głowie chłopca
rośnie guz, jest też ostre wodogłowie. Wtedy zaczął się
wyścig o życie. W Centrum
Zdrowia Dziecka Kacper
przeszedł operację zatrzymania wodogłowia i pobrania próbek guza. Guzem, z
którym przyszło walczyć
Kacperkowi była germinoma. Rodzice usłyszeli, że w
tej sytuacji, to jak wygrana
w totolotka. Że to najlepsze
co mogło się przytrafić, bo
guz łatwo poddaje się leczeniu i nie wraca. Po czterech
miesiącach leczenie zostało uznane za zakończone,
a Kacperek zaczął wracać
do
normalności.Rodzicom
Kacpra świat zawalił się 6
czerwca. Kacperek przeszedł
kolejny kontrolny rezonans.
Jego wynik nie pozostawiał
żadnych wątpliwości. Choroba wróciła i to w bardzo
agresywnej postaci.
W Polsce lekarze powiedzieli wprost - w przypadku
tak zaawansowanej choroby
nigdy nie udało się uratować
żadnego pacjenta. Jednak
profesor Finlay z Columbus
w USA zaproponował nowatorską metodę leczenia.
Chemioterapię połączoną z
cyklem
autoprzeszczepów

www.elbud-wysz.pl

szpiku. Niestety Ta szansa na
życie kosztuje fortunę.
Pod koniec lipca uruchomiona została zbiórka na
rzecz Kacpra Tesznera. Wte-

cławka poruszyła nie tylko
włocławian, ale i mieszkańców okolicznych miejscowości. Osoby prywatne, przedsiębiorcy i wiele instytucji

Internauci wystawiali i licytowali. Dzięki temu udało
zebrać się blisko 730 tysięcy
złotych. W pomoc dla Kacperka włączyły się Morsy

przy parafii pw. św. Józefa,
turniej charytatywny zorganizowany przez MPK, czy
Kacperkowy Challenge.
Kilkadziesiąt wydarzeń i

dy wydawało się, że potrzebny jest cud, by zebrać kilka
milionów złotych w niecały
miesiąc. Szybko okazało się,
ze historia chłopca z Wło-

włączyło się w akcje ratowania 10-latka.
Na facebooku uruchomiona została specjalna grupa
do licytowania przedmiotów.

Kujawskie, które już na początku sierpnia zorganizowały festyn na Placu Wolności.
Za ciosem poszli inni, którzy
organizowali m.in. Piknik

tysiące osób, które zbierały i
wpłacały pieniądze na rzecz
Kacperka dały rezultat. Udało się! Na zbiórce siępomaga.
pl jest ponad 4 mln złotych.

CJESAM
O
M
O
Ź
E PR
AWD
N
R
Z
P
LIC DŹ I S
YJ
PRZ

• ARTYKUŁY
MALARSKO REMONTOWE
• WYPOSAŻENIE
ŁAZIENEK
I MEBLE
ŁAZIENKOWE
• ZLEWOZMYWAKI

• ARMATURA
HYDRAULICZNA,
CO. GAZOWA
• GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE
I POKOJOWE
• ART. METALOWE
I WENTYLACYJNE
• I INNE

ELBUD-WYSZ
Włocławek, ul. Pogodna 9  
tel: 54 236 92 32

pn-pt   8:00-17:00    
sob.     8:00-13:00
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Challenge znaczy wyzwanie
Wiele razy mogliśmy przekonać się o sile wirtualnych akcji charytatywnych. Tym
razem też tak było! Mowa tutaj o #hot16challenge2 zainicjowanej przez rapera Solara. Włocławek też dał radę!
Ten challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do udziału
w akcji, miały one stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Wszystko po to,
aby wesprzeć polską służbę zdrowia
w walce z koronawirusem. W akcji
udział wzięły największe gwiazdy
Polskiego Hip Hopu i Rapu, show
biznesu, politycy i sportowcy. Włocławek też miał swoich reprezentantów w #hot16challenge2. Jako jeden
z pierwszych wyzwanie podjął Hubert Kacperski – znany jako Ronnie
Ferrari. Swoją „szesnastkę” nawinął
również Krzysztof Sulima z Anwilu
Włocławek, a także proboszcz Para-

fii św. Stanisława ksiądz Sławomir
Deręgowski i były senator Andrzej
Person.
Na zbiórce Siepomaga.pl dzięki
h#ot16challenge2 zebrano blisko 3,7
miliona złotych, które wsparły polską
służbę zdrowia.
#GaszynChallenge to kolejna akcja
charytatywna, która opanowała cały
internet. Na czym polegała? Nominowane osoby miały za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów,
wpłacić minimum 5 zł na internetową
zbiórkę. Jeśli nie zrealizują zadania,
kwota ta wzrasta do 10 zł. Nominowani mają 48 godzin na wykonanie
zadania i muszą nominować mini-

mum 3 kolejne osoby, grupy czy instytucje. Wszystko po to, aby zebrać
fundusze na najdroższy lek świata dla
chorych dzieci.
Akcja ta dotarła również do naszego miasta. Wziął w niej udział prezydent Włocławka Marek Wojtkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miasta,
Włocławski Inkubator Przedsiębiorczości, miejskie spółki, szkoły i przedszkola, pracownicy poszczególnych
wydziałów Starostwa Powiatowego,
włocławska policja i wiele innych
instytucji, które otrzymały nominację
od wyżej wymienionych. Działo się i
było warto!
Bartosz Skrajnowski

GALERIA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

• OŚWIETLENIE
• ŻARÓWKI LED
• TAPETY
• LUSTRA
• OBRAZY
• ROLETY
• KARNISZE
• MOSKITIERY

NOWOŚCI LATO 2020
WIETRZENIE MAGAZYNU

Włocławek, ul. Zielna 92 przy trasie P2
tel. 54 233 35 97, www.eurodom.wloclawek.pl

DODATEK EDUKACYJNY
www.kujawy.info
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DOD EDU
DodEdu

KUP REKLAMĘ W DODATKU TEMATYCZNYM

PULSU REGIONU
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w 3 krokach:

EMISJA W TV KUJAWY

GRATIS!

DZWOŃ: 54 231 17 77

1. Konsultacja
- co się ze mną dzieje? (rodzice)
- zachowanie dziecka odzwierciedleniem sytuacji
rodziny
- Mamy problem?
2. Diagnoza
- rozwoju dziecka
- przyczyn trudności w nauce
- psychologiczna rodziny
3. Terapia
- psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
- integracja sensoryczna
- terapia z dzieckiem autystycznym

MEDIALNE CENTRUM KUJAW

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

Przedsiębiorcze Koła

Gospodyń Wiejskich a RHD

W naszym regionie odbyło się 20 szkoleń zorganizowanych przez Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes
pt.„Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków KGW”. Projekt
ten był skierowany do polskich gospodyń i
gospodarzy będącymi członkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
Celem projektu było przeprowadzenie
szkoleń dotyczącego rolniczego handlu
detalicznego i przybliżenie rolnikom możliwości jakie daje ta ustawa, a przez to pobudzenie przedsiębiorczości na terenach
wiejskich. W szkoleniu wzięło udział 406
osób w tym 104 organizacje pozarządowe
(KGW, stowarzyszenia). Szkolenia swoim
patronatem objęła Poseł Anna Gembicka - zaangażowana w aktywne działania
KGW.
- Projekt ten cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród Pań i Panów z
Kół Gospodyń Wiejskich.Odwiedziliśmy
kilka powiatów m.in włocławski, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, toruński, brodnicki, rypiński, grudziądzki,
golubsko-dobrzyński. Dostaliśmy bardzo
dużo zaproszeń od samorządowców, by
przeprowadzić szkolenie w ich powiatach

i gminach. Udało się nam połączyć idee
przedsiębiorczości z działalnością kół gospodyń wiejskich— mówi Daniel Nowak,
prezes Stowarzyszenia ProBiznes

Podczas szkoleń prelegenci przedstawiali aspekty prawne i marketingowe. Podczas
panelu prawnego prowadzonego przez
Pana Ryszarda Machnowskiego poruszano zagadnienia dotyczące   m.in Ustawy
o sprzedaży żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego, która
daje możliwość sprzedaży bezpośredniej
swoich produktów do sklepów, restauracji
czy stołówek.
Beneficjenci otrzymali również wiedzę
praktyczną z zakresu marketingu - jak opakować i gdzie sprzedawać swój produkt,
jak wykorzystać internet do promowania
produktu oraz jak budować markę organizacji, co jest kluczowym elementem rozpoznawalności.
W ramach projektu powstała publikacja
pt. „Rolniczy handel detaliczny ujęty na tle
krajów UE”.
„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”

UL. OKRZEI 54
87-800 WŁOCŁAWEK

SZKOLENIA
I DORADZTWO

GAŚNICE
HYDRANTY
ARMATURA PPOŻ.

www.kujawy.info
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Brześć Kujawski 13

„Wieniecka Kraina Malucha”

W sierpniu rozpoczął funkcjonowanie
pierwszy na terenie Gminy Brześć Kujawski
żłobek. „Wieniecka Kraina Malucha” zlokalizowana jest w budynku Szkoły Podstawowej
w Wieńcu i zapewnia opiekę grupie 20 maluchów. W zmodernizowanym obiekcie znajdują
się między innymi: sale zabaw z wydzielonymi
strefami aktywności dostosowanymi do potrzeb
i wieku najmłodszych, miejsce wypoczynku, kącik jadalny, zaplecze kuchenne, pokój socjalny,
szatnia, wózkownia oraz przystosowane łazienki. Na przyległej działce powstał kolorowy plac
zabaw uwzględniający potrzeby najmłodszych.
Żłobek posiada odrębne wejście, niezależne
od szkoły podstawowej.
Żłobek „Wieniecka Kraina Malucha” utwo-

rzony został w związku z realizacją umowy
o dofinansowanie Projektu „Żłobek – Wieniecka Kraina Malucha” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku
pracy. Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.2 Rozwój
usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020.
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 dla 20 kobiet powracających na rynek pracy z terenu gminy Brześć
Kujawski. W czasie trwania realizacji projektu
udział dzieci w placówce jest bezpłatny.

Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Brzeziu

Nowe życie

dawnego ośrodka
zdrowia w Wieńcu
Dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy
europejskich, w ramach działania 7.1 Rozwój
lokalny kierowany przez społeczność w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014
– 2020, rozpoczęto prace remontowe związane
z modernizacją obiektu byłego ośrodka zdrowia
w Wieńcu. Budynek przeznaczony będzie na

potrzeby aktywizacji społeczno – zawodowej.
Utworzona zostanie filia biblioteki publicznej
z kawiarenką internetową oraz filia Brzeskiego Klubu Pracy. Zaprojektowane zostały nowe
utwardzenia i zagospodarowanie terenu działki
wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Zaplanowano remont pomieszczeń na poziomie
I piętra oraz pomieszczeń piwnicznych.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej
w Brzeziu o pomieszczenia świetlicy
środowiskowej. Powstaną tam nowoczesne pomieszczenia przeznaczone na potrzeby aktywizacji społeczno
– zawodowej. Ponadto modernizacji
i zagospodarowaniu poddano teren boiska sportowego znajdującego się przy
szkole.
Nowo zaprojektowany budynek w
kompleksie szkoły podstawowej znajduje się za jej głównym gmachem od
strony południowej. Inwestycja zakłada
gruntowną przebudowę budynku. W ramach prac zaplanowane zostały m.in.:
docieplenia obiektu, wykonanie instalacji sanitarnej, przyłącza wodno-kanali-

zacyjnego oraz prac elektrycznych. Budynek będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zostanie
połączony komunikacyjnie z istniejącym obiektem przez łącznik. W zakres
prac projektowych wchodzi również
zaprojektowanie otaczającego terenu.
Powstanie parking, droga manewrowa,
chodnik, taras, siłownia zewnętrzna.
Wartość zadania ogółem wyniesie 1
mln 565 tys. zł.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy
europejskich, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014
– 2020.
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Miasto Kowal

Chwile pełne wzruszeń

www.kujawy.info

Gmina Lubraniec

Sarnowo. Perełka
turystyczna gminy Lubraniec
Park Kulturowy w Sarnowie to miejsce
idealne dla miłośników historii. Znajdują się
tam megality sprzed 5,5 tysiąca lat, starsze od
egipskich piramid. Około kilometra od tego
miejsca trwały na początku sierpnia prace archeologiczne. Właścicielem terenu jest Nadleśnictwo Kutno, a gmina Lubraniec oczyściła las
z krzewów, jeżyn i innych roślin w celu uzyskania odpowiedzi co kryje w sobie kolejne znalezisko na tym obszarze. Na wyniki przyjdzie jeszcze trochę poczekać. - Są to badania sondażowe,
zobaczymy czy jest to rzeczywiście kolejny
megalit. Wykonaliśmy dużą robotę, bo jest tu 40
arów, które trzeba było odkrzaczyć i oddrzewić
za zgodą Lasów Państwowych – mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca. Bez wątpienia miejsce to jest chlubą gminy Lubraniec.

Kowalakom z Miasta jedynego w świecie...
- tak rozpoczyna swój wpis na facebooku Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, zachęcając ich do obejrzenia wyjątkowego filmu...
Film o Kowalu powstał, gdyż tego lata Kowalacy rozsiani po całym świecie, nie mogli - z
powodu pandemii - przybyć do swego miasta.
Dzięki internetowi mogą podziwiać swoje miasto, posiłkując się wyjątkową, poetycką ucztą.
Pierwszemu Honorowy Obywatel Miasta Kowala Jan Nowicki mistrzowsko recytuje bowiem wiersz „Kowal - moje serce”.
Film zrealizowany został przez Telewizję
„Kujawy”. O nową aranżację hymnu Kowala
i dokonanie profesjonalnych nagrań dźwiękowych w swoim kowalskim studiu zadbali Piotr
Matuszkiewicz i Jagoda Sobolewska.

Odwiedzają je goście z całej Polski, ale także z
Europy. Atrakcja turystyczna przyciąga gości w
różnym wieku. - Cmentarzysko składa się z dziewięciu grobowców kujawskich rozlokowanych
w postaci dwóch zgrupowań po trzy obiekty
i trzech pozostałych na mini góreczkach. Zwykle każdy obiekt był budowany najczęściej dla
jednej osoby. Z reguły były to grobowce mężczyzn po 40. roku życia. Wówczas byli to ludzie w podeszłym wieku, bo ówczesna średnia
długość życia wynosiła ok. 25 lat. Zwykle byli
to przywódcy polityczni lub religijni – mówi dr
Piotr Papiernik, prezes Fundacji Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego.
Podobne grobowce występują również w
Wietrzychowicach na terenie gminy Izbica Kujawska.

Kto jak kto, ale burmistrz Eugeniusz Gołembiewski potrafi dbać o promocję swego miasta. Właśnie dlatego w lipcu gościł w Kowalu
jednego z najbardziej lubianych dziennikarzy
telewizji TVN Tomasza Zubilewicza, znanego
jako Słoneczny Prezenter. Do Kowala przyjechał na zaproszenie jednej z firm, zajmującej
się montażem instalacji fotowoltaicznych. Dał
się namówić burmistrzowi na krótką wycieczkę po miasteczku. Szczególnie spodobał mu
się pięciornik krzewiasty – jedna z najczęściej
posadzonych roślin w mieście. Najwięcej czasu
trwała wycieczka po parku im. Króla Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zubilewicz interesował
się nie tylko pomnikiem, ale także roślinnością
oraz parkowymi wystawami.

Gmina Lubanie

W Lubaniu łapią deszcz

Czasem woda spada z nieba, warto więc ją łapać. Tak właśnie robią w gminie Lubanie.
Gmina Lubanie realizuje pilotażowy program
ochrony zasobów wodnych „Złap deszczówkę”.
- Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która udziela dotacji z środków budżetu gminy dla mieszkańców na zakup i montaż zbiorników na wodę
deszczową - mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie. - Cieszę się, że Rada Gminy wsparła
moją inicjatywę i podjęła stosowną uchwałę.
Nabór wniosków, które można składać w
miejscowym Urzędzie Gminy, ruszył 13 lipca.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie
kosztów zakupu, wykonania i montażu elementów, wchodzących w skład systemu deszczowego
do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych, a także kosztów remontu istniejącego
systemu deszczowego w celu poprawienia jego

sprawności. Uzyskać można nawwet 100 procet
kosztów kwalifikowanych, jednak nie węcej niż
500 złotych. Możliwy jest zakup więcej niż zbiornika.
Rozpatrywanie wniosków następuje według
kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Lubanie, w miarę posiadanych środków finansowych.
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do
momentu wyczerpania środków finansowych,
przeznaczonych na realizację tego zadania. W
tym roku w budżecie zaplanowano na ten cel 50
tys. zł. Dotację otrzyma 100 osób. W przyszłym
roku - zapewnia pani wójt - program będzie kontynuowany.
Wniosek o udzielenie dotacji będzie można
pobrać ze strony: lubanie.com, zakładka: poradnik interesanta, oraz w Urzędzie Gminy Lubanie
(pok. nr 16).

Gmina Izbica Kujawska

Izbica czeka na żłobek

Przy przedszkolu samorządowym w Izbicy
Kujawskiej powstanie żłobek dla najmłodszych
mieszkańców gminy.
Marek Dorabiała burmistrz Izbicy Kujawskiej ma nadzieję, że prace związane z tą inwestycją rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Dobrą wiadomością jest to, że został już wy-

łoniony wykonawca. Przeciągające się procedury wstrzymują budowę, jednak władze gminy liczą, że inwestycja zostanie zakończona w
następnym roku.
Na to zadanie władzom gminy udało się
uzyskać dofinansowanie w wysokości 1,6 mln
złotych

www.kujawy.info
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Gmina Kowal

Marzenia się spełniają!

Uczniowie i mieszkańcy gminy Kowal doczekali się sali gimnastycznej. Powstanie ona
przy Zespole Szkół w Grabkowie. Dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł pochodzi z rządowego programu „Sportowa Polska”.
W trakcie spotkania 27 lipca, w którym
uczestniczyli wiceminister Funduszy i Polityki
Regionalnej Anna Gembicka, dyrektor szkoły
Anna Kłódka, przewodniczący Rady Gminy
Edward Dominikowski, radny Wojciech Szatkowski oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie Stanisław Szatkowski, wójt
Stanisław Adamczyk tłumaczył, że bez wsparcia finansowego z zewnątrz, tak duża i potrzeb-

na inwestycja nie byłaby, niestety, możliwa.
- Bardzo się cieszę, że to właśnie do gminy
Kowal te pieniądze mogły trafić. Myślę, że ta
sala będzie bardzo dobrze służyć i że uczniowie
będą z niej zadowoleni – podkreślała minister
Anna Gembicka – Dużo się mówi o problemach z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli chcemy ich zachęcać do sportu, to musimy
też stworzyć im odpowiednie warunki.
Wójt Stanisław Adamczyk ma nadzieję,
że już za dwa lata nowa sala, wyposażona w
nowoczesny sprzęt, będzie służyła uczniom i
mieszkańcom.
Bartosz Skrajnowski
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Gmina Włocławek

Na drogach nie oszczędzają!

Gmina Lubień Kujawski

Polcalc rozwija produkcję
w Lubieniu Kujawskim
Firma Polcalc to jeden z największych pracodawców w strefie przemysłowej na terenie
gminy Lubień Kujawski. Zakład specjalizuje
się w produkcji nawozów wapniowych.

zakład ma być uruchomiony i oddany do użytku – mówi Marek Wiliński, burmistrz Lubienia
Kujawskiego.
Firma Polcalc angażuje się również w dzia-

Wszystkie samorządy z terenu powiatu
włocławskiego za jeden głównych priorytetów
uznają modernizację dróg. W budżetach gmin
wydatki na to stanowią istotną część. Nie inaczej
jest na terenie gminy Włocławek.
Prace drogowe trwają od miesięcy, teraz na
przykład w Warząchewce Polskiej. Gminna
droga przechodzi rozbudowę na odcinkach Jedwabnej, Warząchewki Nowej oraz Łagiewnik.
- Dla nas to ważna arteria, łącząca drogę krajową
nr 91 z drogą wojewódzką 265. Łącznie jest to
ponad pięć kilometrów. Obecnie kończymy już
ostatni etap o długości ok. 850 metrów – mówi

Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek.
Zakres robót jest dość szeroki. Na remontowanej drodze pojawi się m.in. nowy asfalt, chodnik o szerokości półtora metra
i nowe oświetlenie. Władze gminy, inwestując
w poprawę stanu jakości dróg, sięgają także po
środki zewnętrzne. Modernizacja tego odcinka
to ponad 1,3 miliona złotych. Dofinansowanie
z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło 70 proc. kosztów całości. Zadanie ma
zostać zakończone już we wrześniu.

Gmina Baruchowo

Ścieżka w Zielonej
Szkole otwarta
Swoją działalność w lubieńskiej strefie spółka rozpoczęła w 2009 roku od zakupu działki
o powierzchni 3 ha. W 2019 roku firma wykupiła dodatkowo 13 ha gruntów pod budowę następnego obiektu - W tym miejscu budowany
jest kolejny zakład. Firmie udało się pozyskać
dofinansowanie z Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jeszcze w tym roku pierwszy

łalność społeczną w Lubieniu Kujawskim.
-Zawsze można liczyć na dofinansowanie z
Polcalcu przy organizacji różnego rodzaju pikników, festynów, wszelkiej działalności charytatywnej” – podkreśla Marek Wilinski.
Polcalc na terenie strefy zatrudnia ponad 150
osób.

Gmina Boniewo

W Lubominie na nowy
wóz strażacki poczekają…
PrzedIIturąwyborówprezydenckichMSWIA
zorganizowało konkurs pod nazwą „Bitwa
o wozy”. Projekt miał na celu podniesie frekwencji i polegał na nagrodzeniu tych gmin z
najwyższą frekwencją. U nas wygrało Boniewo!
Idea zakładała wyróżnienie jednostek sprzed
podziału administracyjnego Polski z 1999
roku. Zwycięzcami zostało zatem 49 gmin na
terenie całego kraju. W byłym województwie
włocławskim najlepszy wskaźnik odnotowano
w gminie Boniewo. Znajdują się tam jednostki OSP w Boniewie, Lubominie i Bierzynie.
Ostatecznie, po trudnych rozmowach władz
gminy z druhami zdecydowano, że nowy
wóz bojowy trafi do Lubomina. - Samochód
używany do akcji przez OSP Lubomin po-

chodzi z 1977 roku, ta jednostka od samego
powołania czeka na nowy wóz. Rzeczywiście
mieszkańcy poszli tłumnie do urn. W całej
gminie poziom wyniósł 72,28 procenta, zaś
w samym Lubominie frekwencja przekroczyła
80 procent - mówi Marek Klimkiewicz, wójt
gminy Boniewo.
Od wyborów minęło już kilka tygodni, ale
nie nic nie wskazuje na to, by nowy wóz jeszcze w tyn roku trafił do Lubomina. - Tu jest
pewien kłopot, bo produkcja tych specjalistycznych aut dla straży jest bardzo obciążona i mamy obawy, czy otrzymamy nowy samochód bojowy w 2020 roku - mówi Marek
Klimkiewicz.
Rządowa promesa na wóz dla gminy Boniewo to ok. 800 tysięcy złotych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w Zielonej Szkole
w Goreniu Dużym” 16 lipca nastąpiło oficjalne
otwarcie ścieżki pod nazwą „Poznajemy przyrodę Gminy Baruchowo”.
Ta wirtualna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przeznaczona jest dla wszystkich - od lat
pięciu do stu pięciu. Składa się z siedmiu punktów terenowych, przy których spacerowicze
otrzymają na swoje mobilne urządzenia wiele
ciekawych informacji na temat otaczającej ich
wokół przyrody.
Wszystko to za sprawą kodów QR, które umieszczone są na tabliczkach w każdym
z punktów ścieżki lub z wykorzystaniem apli-

kacji Mrówka.
Dla osób, które nie będą miały okazji osobiście odwiedzić nowopowstałej ścieżki, została
stworzona specjalna elektroniczna mapka, dzięki której wirtualnie, z każdego miejsca na ziemi,
będą mogły poznać ciekawostki przyrodnicze
gminy Baruchowo. Natomiast dla tych, którzy
chcą przebyć ścieżkę, ale bez urządzeń elektronicznych, stworzona została wersja przewodnika do wydrukowania w formacie PDF.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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z młodością po słoweńsku

Anwil Włocławek w nowym sezonie
poprowadzi Słoweniec Dejan Mihevc.
Szkoleniowiec rozpoczął pracę w lipcu i
skompletował ciekawy skład. Nowy sezon to niewiadoma, COVID-19 utrudnił
transfery np. Amerykanów, długo trwały
formalności z ich przylotem do Włocławka. Obecnie zespół jest już na ostatniej prostej przygotowań do nowych rozgrywek
i ma rozegranych kilka gier kontrolnych.
Ekipa zbudowana przez nowego trener to
połączenie doświadczenia i młodzieńczej
energii. „Myślę, że zrobiliśmy dobrą pracę, jesteśmy już w komplecie i możemy
się zgrywać. Zespół jest odpowiednio zbilansowany” – mówi Dejan Mihevc, trener
Anwilu Włocławek. Wszystkie drużyny z
polskiej ligi musiały trenować przez długie tygodnie bez większości graczy. Włocławianie ćwiczą w komplecie dopiero od
kilku dni. W gronie tych doświadczonych
zawodników jest wielokrotny mistrz Polski Przemysław Zamojski. „Bardzo dobrze
spożytkowaliśmy te wszystkie tygodnie
przygotowań, włożyliśmy bardzo dużo pracy i myślę, że da to efekt w późniejszej fazie

sezonu. Budujemy też wspólnie atmosferę
w zespole bo dla wielu graczy jest to nowe
otoczenie”. – mówi Przemysław Zamojski,
zawodnik Anwilu Włocławek. W składzie
na sezon 2020/2021 uwagę kibiców przykuwa nazwisko Andrzeja Pluty. Syn znakomitego niegdyś koszykarza może być
objawieniem rozgrywek. Pomimo młodego wieku ma jasno sprecyzowane ambicje.
„Przygotowania były specyficzne, ale my
skupiliśmy się tylko na koszykówce, staramy się wkomponować wszyscy do drużyny. Chcę ciężko pracować i walczyć w
każdym meczu. Czekam już na mecze we
Włocławku bo tu są najlepsi kibice w Polsce” – mówi Andrzej Pluta. Anwil pierwszy
mecz o stawkę zagra już 26 sierpnia w Kaliszu. Rywalem włocławian w pojedynku o
Superpuchar Polski będzie Stelmet Zielona
Góra. Skład zespołu na sezon 2020/2021
wygląda następująco: McKenzie Moore,
Deishuan Booker, Tre Bussey, Andrzej Pluta, Wojciech Tomaszewski, Garlon Green,
Przemysław Zamojski, Artur Mielczarek,
Krzysztof Sulima, Walery Lichodiej, Adrian Bogucki, Ivica Radić.

