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D ocieramy:

Bez wątpienia tegoroczne święta Bożego 
Narodzenia będą inne niż zawsze. Nie lepsze, 
czy gorsze. Zwyczajnie inne. Oczywiście w 
naszych domach nie zabraknie choinki, pięknie 
nakrytego stołu, znamienitych potraw, 
prezentów, tradycyjnych kolęd. Spotkamy się 
z najbliższymi i podzielimy opłatkiem na znak 
pokoju i będziemy życzyć sobie, aby to co złe 
odeszło w zapomnienie, a Nowy Rok przyniósł 
same radosne chwile.

Wydawać by się mogło, że kilka miesięcy 
tego „nieszczęsnego” 2020 roku nauczyło nas 
więcej, aniżeli moglibyśmy przypuszczać. Cała ta 
sytuacja związana z koronawirusem, lockdown, 
zmusiły nas do przemyśleń. Nad tym, co w 
życiu jest naprawdę ważne. Czy najważniejsze 
są pieniądze? Pogoń za sukcesem i awansem? 
Nowe auto? Piękne mieszkanie, nieważne, że na 
kredyt, ale przecież ludzie tego nie wiedzą. Widzą 
tylko to, co sami im pokażemy. Aż tu nagle. 
BUM. I wszystko przestało się liczyć. Nagle na 
nowo odkryliśmy  takie wartości, jak dom, ale w 
znaczeniu rodzina, zdrowie. Znów nauczyliśmy 
się cieszyć ze spacerów po lesie, z gry w piłkę z 
dzieckiem na boisku przed blokiem... 

Wcześniej to było takie normalne, nic 
spektakularnego. A nagle  teraz oddychanie 
świeżym powietrzem stało się spełnieniem 
marzeń. Dlaczego zatem umiemy cieszyć się 
z  najprostszych rzeczy dopiero wtedy, gdy je 
stracimy? Dlaczego brak wolności uzmysławia 
co jest w życiu naprawdę ważne? Czy potrzebny 
był wybuch pandemii na całym świecie, byśmy 
sami w sobie, odnaleźli siebie na nowo?

Człowiek to bez wątpienia najbardziej 
skomplikowana istota. Nasza psychika 

nieustannie jest zagadką dla wielu uczonych, 
psychologów i psychiatrów. Musimy coś stracić, 
żeby poniekąd zyskać...

Wielu z nas straciło pracę, przez to i pieniądze 
na utrzymanie rodziny, popadło w długi. Są 
jednak i tacy, którzy stracili więcej. Życie. A my 
przecież, dopóki oddychamy, mamy dla kogo 
żyć i mamy siłę w dłoniach i sprawny umysł, 
straty możemy odrobić. Życia, niestety, nikt 
nikomu nie przywróci.

Nadzieja na lepsze jutro. To nam pozostało. 
Wiara, że jeszcze będziemy się witać, podając 
sobie dłoń i uśmiechać się bez maseczek. 

Święta Bożego Narodzenia od zawsze 
zwiastowały Nowy Początek. W końcu narodził 
się Chrystus, który, na świat przyszedł w 
stajence, okryty sianem. Choć nie miał nic , dał 
nadzieję ludziom na zbawienie. Na lepsze jutro.  
I w tym roku, Chrystus znów się narodzi. Znów 
da nam nadzieję.

Oby lekcja, jaką w tym roku otrzymali ludzie 
na całym świecie, na zawsze zapisała się w 
pamięci. Abyśmy za wszelką cenę nie dążyli 
tylko do dóbr materialnych, lecz pamiętali co 
w życiu jest naprawdę ważne.  Ile radości może 
dać śmiech dziecka, śpiew słowika, wzięcie 
głębokiego oddechu na świeżym powietrzu. 

Abyśmy, zdążyli powiedzieć KOCHAM tym, 
których kochamy.

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia na 
pewno będą inne niż zawsze. Nie lepsze, czy 
gorsze. W końcu zrozumiemy może, o co tak 
naprawdę w nich chodzi. 

Patrzę na was!
Wasz Święty Mikołaj

Kochani!
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Na Placu Wolności nowością jest 
kominek z choinką. Są oczywiście 
przyozdobione lampkami choinki i 
ramka z napisem „Wesołych Świąt”, 
która idealnie nadaje się do zdjęć. Na 
Starym Rynku stanął dobrze znany 
mieszkańcom zamek świetlny. De-
koracje pojawiły się również na ron-
dach oraz kilku śródmiejskich, i nie 
tylko śródmiejskich, ulicach. Poza 
tym na bulwarach mamy napis Wło-
cławek w wydaniu świątecznym, 
czyli z czapeczką Mikołaja. Świą-
teczne iluminacje będą nam towa-
rzyszyć do pierwszych dni lutego.

Od 6 grudnia włocławianie i włocławianki cieszą się świątecznie udekorowanym miastem. Tego dnia zakończył się montaż tegorocznych, bożo-
narodzeniowych iluminacji. Ozdoby pojawiły się tradycyjnie w centrum miasta, ale nie tylko. 

Świąteczne	iluminacje	już	cieszą	oko

Urząd Miasta ogłosił wyniki 
konkursu architektonicznego na 
opracowanie koncepcji progra-
mowo-przestrzennej zagospoda-
rowania kwartału pomiędzy uli-
cami Brzeską, Cyganka, 3 Maja 
i Żabią. 

Na konkurs, który włocławski 
ratusz zorganizował we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Ar-
chitektów Polskich Oddział w 
Bydgoszczy, wpłynęło 18 prac. 
Każda z propozycji ukazywała 
kwartał pomiędzy ulicami Brze-
ską, Cyganka, 3 Maja i Żabią, w 
zupełnie nowym świetle. Kon-
kurs wygrał projekt nr 3 - firmy 
ARR ARCHITECTURE Kacper 
Rojek. Jury konkursu uznało 
tę koncepcję za najlepszą pod 
względem architektonicznym, 
funkcjonalno-użytkowym i eks-
ploatacyjnym.

- Cieszy mnie, że Włocławek 
jest postrzegany jako miasto z 
potencjałem, o czym świadczy 
liczny udział architektów w na-
szym konkursie. Koncepcja, któ-
ra okazała się zwycięska, zna-
komicie łączy aspekty lokalne z 
wymogami nowoczesności, co 
pomoże nam stworzyć w rejonie 
ul. Brzeskiej, Cyganki, 3 Maja i 

Żabiej nowe, wygodne i funkcjo-
nalne miejsce do życia w ramach 
społecznego budownictwa czyn-
szowego – mówi prezydent Wło-
cławka Marek Wojtkowski.

Przedsięwzięcie jest realizo-
wane w ramach Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Wło-
cławek na lata 2018-2028. 

Historyczna	część	Śródmieścia	
zostanie	zagospodarowana
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Szanowni Państwo

Życzę wszystkim magicznych Świąt Bożego Narodzenia
i udanego wejścia w Nowy Rok 2021. Z powodu pandemii 

jest to czas niezwykle trudny i choć z dystansem, postarajmy 
się być jak najbliżej siebie, w naszych sercach 

i za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji.

Dbajmy o siebie nawzajem. Niech tegoroczne święta, jeszcze 
bardziej niż zwykle będą symbolem wsparcia i nadziei. 

Życzę Państwu zdrowia, serdecznego kontaktu 
z przyjaciółmi i bliskimi, a w niedalekiej przyszłości 

– wspaniałych, rodzinnych spotkań, jak dawniej.

Wszystkiego najlepszego! Prezydent Włocławka
Marek Wojtkowski

Zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w ciepłej, i rodzinnej atmosferze 

oraz samych sukcesów 
i szczęśliwych dni 

w Nowym Roku 2021

życzy Senator RP
Józef Łyczak
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Odejdźmy na chwilę od polityki. Pani 
Poseł, jakie będą te Święta Bożego Na-
rodzenia?

Zawsze czekam na Boże Narodzenie z 
radością i utęsknieniem. Czas spędzony 
wspólnie z rodziną przy stole w Wigilię, 
to jeden z tych najpiękniejszych mo-
mentów w całym roku. Te nadchodzące 
będą rzeczywiście inne. Nie spotkamy 
się wszyscy, będzie nam z tym zapewne 
trudno. Ale ten rok jest szczególny i mu-
simy się dostosować. 

Jak Pani przygotowuje te Święta? Na 
co Pani najbardziej czeka?

W okresie przedświątecznym, z mo-
imi najbliższymi, pomagamy kilku sa-
motnym seniorom, w zaopatrzeniu i w 
przygotowaniach przedświątecznych. 
W tym roku również tak będzie. Nie 
wyobrażam sobie, by te osoby pozosta-
wić bez opieki. 
Święta Bożonarodzeniowe spędzę 
z najbliższymi. Od zawsze dzielimy 
się obowiązkami. Mam jednak swoje 
ulubione zajęcia związane z przygoto-

waniami Wieczerzy Wigilijnej i Świąt 
Bożego Narodzenia. Jestem od pokoleń 
Kujawianką, toteż na naszym stole obo-
wiązkowo będą dania regionalne: zupa 
grzybowa oraz karp. Ze względu na za-
miłowania pszczelarskie mojego Taty, 
koniecznie musi być wspaniały piernik 
wypiekany na miodzie. Sam przepis jest 
naprawdę wyjątkowy, ma przynajmniej 
75 lat.

O tym, że Pani Poseł szczególnie lubi 
śpiew, chyba nie jest tajemnicą. Pewno 
u Pani w domu w Wigilię rozbrzmie-
wają kolędy śpiewane rodzinnie?

Szczególnym momentem, na który cze-
kam z wytęsknieniem, to czas pomiędzy 
zakończeniem Wieczerzy a Pasterką. W 
mojej rodzinie śpiewamy wtedy kolędy. 
To wyjątkowy czas: wzruszamy się i 
cieszymy, wspominamy.

Wszyscy patrzymy na nadchodzący rok 
2021 z nadzieją na powrót do normal-
ności.

Tak, zdecydowanie! Myślę, że wszyscy 
będziemy chcieli jak najszybciej powró-
cić do normalności w życiu rodzinnym, 
społecznym i zawodowym. Czekam na 
powrót do tradycyjnych spotkań, pod-
czas których mogłam wsłuchać się w 
problemy i potrzeby Włocławian, ale i 
mieszkańców z pozostałych miejsco-
wości naszego Regionu. Mogę szcze-
rze powiedzieć, że brakuje mi tego. Jak 
tylko sytuacja związana z zagrożeniem 
epidemicznym powróci do normy, z ra-
dością otworzę drzwi moich biur posel-
skich i zaproszę na dyżury.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowa z:
dr Joanną Borowiak,

Posłem VIII i IX kadencji oraz Przewodniczącą Sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej

Święta	inne	niż	wszystkie
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 Kiedy świat szarzeje, widziany ob-
raz jest zniekształcony, przed oczami 
pojawiają się ciemne plamy, linie pro-
ste widzimy jako pokrzywione, pod-
czas czytania gubimy litery czy wyrazy 
– to może być zwyrodnienie plamki 
żółtej – AMD  (Age-related Macular 
Degeneration) .  

 
Jedną z najgroźniejszych chorób 

oczu związanych ze starzeniem się 
organizmu  jest zwyrodnienie plamki 
żółtej. Jak można zdefiniować tę cho-
robę?

Zmiany związane z wiekiem doty-
czą także wzroku. AMD jest najczęst-
szą chorobą oka prowadzącą do utraty 
funkcjonalnego widzenia i jedną z 
najgroźniejszych chorób oczu związa-
nych właśnie z wiekiem.  Plamka żółta 
to część siatkówki oka, odpowiada za 
90 proc. widzenia. Jest niewielka, ale 
stanowi największe skupisko fotore-
ceptorów – komórek światłoczułych. 
Odpowiada za centralne widzenie, 
ostrość obrazu, dostrzeganie szczegó-
łów i barw. Zapewnia ostre i wyraźne 
postrzeganie obiektów znajdujących 
się w centrum pola widzenia, np. liter 
w tekście, twarzy czy znaków drogo-
wych. Do zwyrodnienia plamki żółtej 
dochodzi w związku ze starzeniem się 
siatkówki, która z wiekiem jest coraz 
słabiej odżywiana. Prowadzi to do 
degeneracji siatkówki, a tym samym 
do zmian w plamce żółtej. Zaburzony 
zostaje proces przemiany materii w 
komórkach, m.in. tych w plamce żół-
tej. Komórki nie są w stanie pozbyć się 
szkodliwych cząsteczek i związków 
chemicznych oraz wolnych rodników. 
Przyczynia się to do obumierania ko-
mórek siatkówki, a w efekcie do utraty 
ostrości widzenia. Kiedy plamka żółta 
przestaje prawidłowo funkcjonować 
coraz trudniej czytać, pisać, prowa-
dzić samochód. W zaawansowanym 
stadium dochodzi do funkcjonalnej 
ślepoty. Dotknięte nią osoby nie są 
niewidome, bo zachowują obwodowe 
widzenie, ale centrum pola widzenia 
jest ciemną plamą. To oczywiście unie-
możliwia wykonywanie wielu czynno-
ści i ogranicza samodzielność. U około 
40 proc. pacjentów z AMD, w przecią-
gu 5 lat  zmiany zwyrodnieniowe poja-
wiają się również w drugim oku.

 Choroba dotyka najczęściej  osoby 
po 60. roku życia, ale zmiany mogą 
również występować u nieco młod-
szych pacjentów. Co jeszcze zaliczamy 
do przyczyn i czynników ryzyka roz-
woju AMD?

 Kolejnym czynnikiem ryzyka są 
choroby układowe: nadciśnienie tęt-
nicze, cukrzyca, otyłość. Częściej 
chorują osoby o jasnych, niebieskich 
tęczówkach z powodu mniejszej ilo-
ści melaniny w siatkówce. Choroba 

częściej ujawnia się u osób rasy białej. 
Również płeć ma znaczenie, staty-
stycznie nieco częściej chorują kobiety. 
Kolejne czynniki to nadmierna ekspo-
zycja na słońce, nieodpowiednia dieta 
– niedostateczna podaż antyoksydan-
tów, nadmierne spożywanie alkoholu, 
pokarmów bogatych w nasycone kwa-
sy tłuszczowe i cholesterol. Palenie 
tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania 
6-krotnie.

Są dwie postaci AMD, sucha oraz 
wysiękowa. Zacznijmy od suchej, ła-
godniejszej...

Postać sucha występuje aż w 85-90 

proc. przypadków. Jest łagodniejszym 
typem AMD i cechuje się powolnym 
postępem choroby. Pogorszenie ostro-
ści wzroku następuje stopniowo, w 
ciągu miesięcy lub lat. W tej postaci, 
zmiany zachodzące w plamce, mają 
charakter przede wszystkim zanikowy. 
Obumierają komórki odpowiedzial-
ne za prawidłowe odbieranie wrażeń 
wzrokowych oraz funkcjonowanie 
siatkówki. Stopniowo dochodzi do 
utraty widzenia centralnego. W począt-
kowym stadium choroby na dnie oka 
pojawiają się tzw. druzy. Powodują 
gorsze widzenie przy słabym oświetle-
niu, wrażenie krzywienia liter lub ich 
pogrubiania w trakcie czytania. Dzie-
je się tak zwłaszcza wtedy, jeśli druzy 
występują bardzo licznie i zlewają się 
ze sobą.

W zaawansowanym stadium cho-
roby dochodzi do rozległych zaników 
siatkówkowo-naczyniówkowych. Po-
wstaje tzw. zanik geograficzny. Jest to 
wyraźnie odgraniczony, okrągły lub 
owalny obszar siatkówki w plamce, 
który powstaje w wyniku zmian zani-
kowych w warstwie nabłonka barw-
nikowego siatkówki, fotoreceptorów 
i naczyń włosowatych naczyniówki 
oka. Zmiany zanikowe powodują po-
wolny spadek ostrości wzroku. Pacjent 
skarży się na trudności w czytaniu, ma 
wyraźnie gorsze widzenie przy słabym 
oświetleniu, utrudnione zachowanie 
ostrości i problemy z przeczytaniem 
linijki liter w tekście.

Postać wysiękowa jest zdecydowa-
nie groźniejsza. Błyskawicznie może 
odbierać wzrok... 

Występuje u ok. 10-15 proc. przy-
padków. Ma zwykle ciężki przebieg, a 
znaczna utrata widzenia może nastąpić 
nawet w ciągu kilku dni. Rozwój tej 
postaci AMD wiąże się uruchomie-
niem przez niedokrwiony obszar plam-
ki mechanizmu obronnego. Siatkówka 
broniąc się z powodu niedostatku sub-
stancji odżywczych, produkuje nowe 
naczynia krwionośne. Powstają one 
pod siatkówką, są niepełnowartościo-
we i mają bardzo cienkie ścianki. Z 
powodu nieszczelności naczyń krwio-
nośnych do siatkówki przedostaje się 
surowica krwi. Płyn unosi siatkówkę 
powodując falowanie obrazu. Nato-
miast, gdy słabe ścianki naczyń pękną 
i powstanie krwotok pod siatkówką, to 
w polu widzenia pojawi się szara lub 
czarna plama. W końcowym stadium 
choroby może dojść do powstania tar-

czowatej blizny i trwałego uszkodzenia 
siatkówki.

Jakie jeszcze objawy zgłaszają pa-
cjenci w przebiegu AMD? 

Zniekształcenie obrazu jest pierw-
szym symptomem charakterystycz-
nym dla postaci mokrej AMD.  Obraz 
faluje, linie wykrzywiają się. Zmiany 
mogą dotyczyć jednego oka, dlatego 
mogą być  niezauważone przy obser-
wacji obuocznej. Ponadto występują 
trudności z czytaniem, ponieważ wyra-
zy lub ich fragmenty mogą być niezau-
ważone, pominięte lub zniekształcone. 
Aby je odczytać trzeba poruszać głową 
na boki. Barwy są zgaszone, świat 
szarzeje, bo kolory są mniej nasycone, 
zlewają się ze sobą. Taki objaw daje 
obumieranie fotoreceptorów odpo-
wiedzialnych za widzenie barw. Kon-
trast jest słaby, kontury się rozmywają, 
trudniej dostrzec szczegóły obrazu. Po-
jawia się także wrażenie, że oko prze-
słania chmurka zaciemniająca obraz. 
W centrum pola widzenia pojawia się 
ciemna plama. Początkowo jest nie-
wielka, ale w miarę postępowania cho-
roby powiększa się. Można dostrzec 
tylko to, co znajduje się na obrzeżach 
pola widzenia, ale obraz na peryferiach 
jest nieostry i gorszej jakości.

Jak przebiega diagnostyka AMD? 

Po 50. roku życia samodzielnie po-
winno się przeprowadzać test Amslera 
dla każdego oka osobno. Ten test jest 
bardzo prosty i jednocześnie bardzo 
czuły na wszelkie zmiany zachodzące 
w plamce. Można go otrzymać niemal 
w każdym gabinecie okulistycznym. 
W warunkach domowych pozwala  
wykryć chorobę i śledzić jej postęp. 
Badanie przeprowadza się regularnie 
dla każdego oka osobno w okularach 
do bliży. Badanie SOCT - tomogra-
fia siatkówki, pomaga w postawieniu 
rozpoznania oraz w ocenie progresji 
choroby lub też w ocenie jej leczenia. 
Wykonuje się także badanie angio- 
OCT- poszerzone o występowanie 
procesu neowaskularyzacji, czyli po-
wstawania nowych, nieprawidłowych 
naczyń w obrębie plamki. Badanie 
AF- angiografia fluoresceinowa- jest 
najbardziej inwazyjne, odbywa się z 
podaniem dożylnym kontrastu - fluore-
sceiny- która pozwala uwidocznić bło-
nę neowaskularną w przebiegu postaci 
wysiękowej AMD

Jak zatem zapobiegać i hamować 
rozwój AMD?

Gdy AMD zostanie zdiagnozowane 
wystarczająco szybko możliwe jest za-
hamowanie postępu choroby. Jednak 
nie u wszystkich pacjentów możliwa 
jest poprawa stanu siatkówki. Naj-
ważniejszą rolę w profilaktyce AMD 
odgrywa zapobieganie zmianom 
miażdżycowym, ochrona oczu przed 
mocnym światłem i niepalenie tytoniu. 
Osobom, u których już pojawiają się 
zmiany zwyrodnieniowe siatkówki, za-
leca się uzupełnienie diety o substancje 

ochraniające plamkę żółtą, najczęściej 
w formie tabletek lub kapsułek. Na-
leży stosować dietę bogatą w luteinę, 
która gromadzi się w plamce i stanowi 
jej naturalny żółty filtr. Chroni plamkę 
przed toksycznym działaniem światła 
słonecznego. Ponieważ ilość luteiny w 
plamce maleje z wiekiem, dlatego tak 
ważne jest, aby ją uzupełniać. Jedzmy 
więc szpinak, jarmuż, sałatę, brokuły, 
borówki. Pamiętajmy, aby dodawać 
kilka kropli oliwy, gdyż luteina roz-
puszcza się w tłuszczu. Dostępne są 
też leki zawierające luteinę krystalicz-
ną w pożądanej dawce dziennej 6 mg. 
Ważne jest także stosowanie przeciw-
utleniaczy – wit. C (500 mg/dziennie) 
oraz E (200-400 mg/dziennie), których 
zadaniem jest usuwanie  toksycznych 
rodników tlenowych.  Witamina E uła-
twia też przyswajanie i gromadzenie 
także pożądanej witaminy A.

Jak leczymy postać wysiękową 
AMD? 

Rozpoznanie postaci wysiękowej 
AMD powinno skutkować natychmia-
stowym wdrożeniem leczenia, ponie-
waż może ona w ciągu kilku miesięcy 
doprowadzić do nieodwracalnej utraty 
widzenia.

Można ją leczyć lekami blokującymi 
czynnik wzrostu naczyń. Wstrzyknię-
cie dogałkowe preparatów anty-VEGF 
może proces zatrzymać, ale nie cofnie 
zmian. Przeciwciała anty-VEGF stosu-
je się w zastrzykach do ciała szklistego. 
Leczenie może spowodować poprawę 
widzenia nawet o 2 – 3 rzędy na tablicy 
do badania ostrości wzroku. Podanie 
leku przeprowadzane jest w warun-
kach sali operacyjnej. Po ok. 1 godzinie 
pacjent może wrócić do domu. Po za-
biegu wskazane są badania kontrolne, 
w czasie których przeprowadza się ba-
danie ostrości wzroku, ocenę wyglądu 
oka w biomikroskopie. Wykonuje się 
również badania OCT, pozwalające na 
obiektywną ocenę dynamiki zmian w 
wyniku leczenia oraz na podjęcie decy-
zji o ponownych iniekcjach lub zakoń-
czeniu terapii.

Czy zawsze następuje poprawa po 
iniekcji przeciwciał anty-VEGF?

Podstawowym warunkiem poprawy 
jest wczesne rozpoznanie wysięko-
wego AMD. Występują pewne uwa-
runkowania genetyczne, przy których 
poprawa widzenia może nie wystąpić. 
Dlatego decyzja o kontynuacji leczenia 
jest zawsze związana z analizą badania 
OCT po 1. iniekcji leku.

Nie można spodziewać się poprawy 
po iniekcji anty-VEGF w przypadku, 
gdy AMD trwa od dawna i spowodo-
wało nieodwracalny zanik komórek 
wzrokowych siatkówki lub gdy ma 
miejsce krwotok podsiatkówkowy, 
który przekształcił się w trwałą bliznę. 
W takich przypadkach istnieje prze-
ciwwskazanie do podjęcia leczenia z 
powodu braku dobrego rokowania.

 Rozmawiała
Anna Majchrowicz

Rozmowa z:
Martą Lagner,
specjalistą chorób oczu

Żółty	złodziej	wzroku
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Życzymy, zdrowych,rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku
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Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i zbliżającego się Nowego Roku 2021 
życzę wszystkim zdrowia i spokoju, 

radosnych spotkań z bliskimi 
oraz spełnienia marzeń. Niech 

ten wyjątkowy czas będzie pełen 
serdeczności, obfitości.

Jakub Girczyc
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Jak	jeść	w	święta	i	nie	przytyć

Okres świąteczny to piękny i ro-
dzinny czas, ale również czas pytań 
jak postępować, aby suto zastawiony 
potrawami i przysmakami stół nie był 
powodem dolegliwości czy wzrostu 
masy ciała. Pytanie, które zazwyczaj 
pada: jak postępować w czasie świąt 
kiedy pokus jest tak wiele? Czy nale-
ży trzymać ścisły rezim dietetyczny? 
Oczywiście, że nie. Czy należy myśleć 
o okresie świątecznym jako okresie 
objadania się? Również nie. Podstawą 
jest racjonalne podejście, a słowem 
klucz jest: umiar. Jeśli zachowamy 
wspomniany umiar, ale również pew-
ne zasady nie powinniśmy martwić się 
o wzrost masy ciała po świętach czy 
dolegliwości w trakcie trwania. 

Zasady postępowania:
1. W pierwszej kolejności należy 

wspomnieć o ilości posiłków. Jeśli na 
co dzień spożywamy 4-5 posiłków, 
liczbę taką zachowajmy również w 
trakcie świąt. Mając w głowie kolacje 
wigilijną czy obiad rodzinny w pierw-
szy lub drugi dzień świąt zachowajmy 
liczbę posiłków ale niech będą to po-
siłki lekkostrawne, niskokaloryczne 
jak chociażby sałatka czy jogurt z owo-
cem.

2. Jedzenie na mniejszych talerzach 
sprawi, że możemy zjeść zdecy-
dowanie mniej. Ba-
dania potwier-
dzają, że posiłki 
na mniejszych 
talerzach wyda-
ją się nam duże 
objętościowo 
co spowoduje, 
że szybciej się 
nasycimy posił-
kiem.

3. Porcja wa-
rzyw do posiłku. 
Warzywa to duża 
ilość błonnika, 
która sprawia, że 
sytość w trakcie 

ich jedzenie wzrasta. Nie zapominaj-
my o nich i dokładajmy do każdego 
posiłku.

4. Nawodnienie kolejną cegiełką 
utrzymania sytości. Odpowiednie na-
wodnienie również utrzyma sytość, 
usprawni przemianę materii. Sięgajmy 
po wodę mineralną, niesłodzone herba-
ty czy zioła tj. rumianek, mięta i koper 
włoski (dodatkowo łagodzą dolegliwo-
ści żołądkowo-jelitowe). Ograniczmy 
napoje słodzone, dodatkowe kalorie 
nie są potrzebne.

5. Ruch to zdrowie, również w świę-
ta. Nie spędzajmy całego dnia przy sto-
le, spacer z całą rodziną pozwoli spalić 
spożyte kalorie oraz poprawić perystal-
tykę jelit.

A co z potrawami? Czy obawiać się 
ich kaloryczności, a może z góry jeste-
ś m y narażeni na dolegli-

wości żołądkowo 
– jelitowe?

Bardzo czę-
sto zapomina-
my o tym jak 
bardzo kalo-
ryczne mogą 
być potrawy 
świąteczne 
(tab. 1), ale 

mamy wiele 
możli-

wości, aby ograniczyć ich kaloryczność 
oraz wpływ na organizm. Tymi możli-
wościami są odpowiednie zamienniki 
produktów a także ich przygotowanie. 

1. Na ,, pierwszy ogień ’’ rzućmy 
owiany złą sławą cukier, który do wy-
pieków możemy zamienić słodzi-
kami tj. bezkaloryczny erytrol. 
Różnica smaku w gotowym 
produkcie nie będzie za-
uważalna.

2. Nikt nie wyobra-
ża sobie sałatek bez 
majonezu. 1 duża 
łyżka tego produktu 
to około 180 kilo-
kalorii! Zamieńmy 
go na produkt light 
o obniżonej ilości 
tłuszczu albo naj-
zwyczajniej jogur-
tem naturalnym. 
Jogurt naturalny 
czy grecki również 
wykorzystajmy do 
zabielania zupy.

3. Pierogi świątecz-
ne to potrawa na którą 
czekamy całym rokiem 
i czy możemy coś w niej 
ulepszyć, żeby miała mniej 
kalorii lub była lepiej straw-
na? Oczywiście. Zamiast mąki 
pszennej wykorzystajmy mąkę pełno-
ziarnistą a zamiast smażenia i dodatku 
tłuszczu wybierzmy pieczenie.

4. Bardzo podobnie jak z pierogami 
ma się sprawa ze smażonymi rybami, 
chociażby karpiem na wieczór wigi-
lijny. Smażenie na głębokim tłuszczu 
podbija kaloryczność potrawy oraz 
sprawia, że jest ciężkostrawna. Rów-
nież wybierzmy pieczenie bez tłusz-
czu.

5. Chude mięsa na pierwszy i 
drugi dzień świąt to kolejny roz-
sądny wybór. Mięso wieprzowe 
czy wołowe posiada spore ilości 
tłuszczów (tłuszcz ma najwięcej 

kilokalorii) zamieńmy je na drobiowe, 
które zawierają dużo białka i są mniej 
kaloryczne.

Czy wchodzenie na wagę po okresie 

świąt jest dobrym rozwiązaniem?
Po okresie świąt najbardziej roz-

chwytywanym przedmiotem jest waga. 
Mimo strachu wchodzimy na nią i 
sprawdzamy czy nie przesadziliśmy z 
jedzeniem. Mimo umiaru w jedzenie 
bardzo często pokazuje nam wynik po-
wyżej liczby, która pojawiała się przed 
świętami. Czy to oznacza, że tkanka 
tłuszczowa odłożyła się w naszym cie-
le? Do zwiększenie tkanki tłuszczowej 
o 1 kg, musielibyśmy spożyć o 7000 
kilokalorii więcej względem naszego 
zapotrzebowania. Ciężko będzie to 

zrobić w ciągu dwóch dni, więc przy-
rost masy ciała wynika z uzupełnienia 
glikogenu wątrobowego i mięśniowe-
go, wiążącej ten glikogen wody oraz 
treści jelitowej, która będzie trawiona 

przez najbliższe dni. Wynik ten 
może sięgać do około 2 kilo-

gramów. Po kilku dniach 
powrotu do swoich 

prawidłowych na-
wyków żywie-

niowych oraz 
aktywności fi-
zycznej waga 
pokaże wy-
nik z przed 
świąt.

Dlacze-
go okres 
świąt jest 
momentem 
newralgicz-
nym dla 
naszej syl-

wetki?
A co jeśli 

święta prze-
dłużają się aż do 

Nowego Roku? 
Badania potwier-

dzają, że osoby, które 
nie wróciły do prawidło-

wych nawyków żywienio-
wych oraz aktywności fizycznej 

- a tak możemy nazwać przedłużający 
się okres objadania z racji dużej ilo-
ści jedzenia pozostałej po świętach – 
utrzymują nadwyżkę wagową aż do 
wakacji. W takim przypadku kilka dni 
objadania będzie miało wpływ długo-
terminowo na naszą sylwetkę.

Święta Bożego Narodzenia nie po-
winny być czasem na skrupulatnie 
liczenie kalorii i strachem przed zje-
dzeniem potrawy, ale umiejętne postę-
powanie pozwoli nam cieszyć się tym 
okresem i niemyśleniem co będzie da-
lej, gdy się skończą.

Wesołych Świąt 

Radzi	dietetyk	Michał	Rutkowski

Kaloryczność przykładowych 
potraw świątecznych  (potrawa – porcja 250 g)

- czysty czerwony barszcz – 50 kcal
- czerwony barszcz z uszkami – 200 kcal

- zupa grzybowa – 100 kcal
- kapusta z grzybami – 240 kcal

- pierogi z kapustą i grzybami – 420 kcal 
(1 pieróg = 70 kcal)

- ryba po grecku – 350 kcal
- śledź w śmietanie – 240 kcal

- śledź w oleju – 750 kcal
- karp smażony – 470 kcal

- kutia – 620 kcal
- keks – 1000 kcal (1 kawałek 

ok. 55 g = 200 kcal)
- kompot z suszu – 200 kcal
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BIURO	
SPRZEDAŻY:

ul. Baśniowa 8/10, 
Włocławek

OKRĘŻNA

REYMONTA

tel. 572 34 65 81 
lub 54 232 45 47

www.budomex.wloclawek.pl

Czy zatem jest w tym czasie miejsce na 
książkę? Dla miłośników książek te pyta-
nia wydają się bezpodstawne. Gdy często 
rozmawia się o książkach i o czytaniu, 
to można także usłyszeć, jak ostatnio, i 
taką konkluzję, że czytanie to najbardziej 
samolubna czynność. Czas świąt jest mo-
mentem, w którym łapiemy oddech, dla 
innych, ale także dla siebie. Momentem, 
w którym możemy odkryć książkę ży-
cia, albo tę do, której zawsze będziemy 
wracać w tym szczególnym czasie. Poza 
tym rozmowa o przeczytanych książkach 
może być niezwykle ciekawa i co naj-
ważniejsze inspirująca. Czytajmy zatem, 
rozmawiajmy, inspirujmy się wzajem. 
Książka wciąż jest przecież jednym z 
najpopularniejszych prezentów pod cho-
inkę. 

Tak jak w telewizji nie ma Świąt Bo-
żego Narodzenia bez filmu „Kevin sam 
w domu”, tak w świecie książek nie ma 
świąt bez przywołania słynnego dzieła 
Charlesa Dickensa „Kolęda prozą” zna-
nego bardziej jako „Opowieść wigilijna” 
– jednego z kilku  świątecznych opowia-
dań tego autora. Wiktoriańska opowieść 
o bogatym skąpcu, który w noc wigilijną 
przechodzi duchową przemianę, niesie 
w sobie ponadczasowe przesłanie, i po-
dobnie jak „Mały Książe” jest jedną z 
najbardziej magnetycznych pozycji w 

literaturze. 
Świątecznych książek jest tak dużo, 

że każda próba wyboru będzie mocno 
subiektywna. Grunt jednak, żeby książ-
ka była  dobra. Na pewno książką, którą  
warto przeczytać jest powieść  Williama 
Whartona „W księżycową jasną noc” 
Ardeny w grudniu 1944 r. Amerykanie i 
Niemcy w niemal ostatecznym wojennym 
rozstrzygnięciu i nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia. Czy w obliczu woj-
ny możliwe jest świąteczne zawieszenie 
broni? W kolejnej książce zatytułowanej 
„Wieści” Wharton przenosi czytelników 
do starego młyna pięknie położonego w 
dolinie Morvandeau we Francji. Tam przy 
wigilijnym stole małżeństwo w średnim 
wieku spróbuje wykorzystać wyjątkowy 
czas i wyjątkową scenerię.

Jest jakaś naturalna skłonność do się-
gania po klasyki. W literackie powroty 
do lat młodzieńczych idealnie wpisują się 
np. „Święta z Anią i inne opowiadania na 
Boże Narodzenie” autorstwa Lucy Maud 
Montgomery.

Wiadomo powszechnie, że największy 
poziom czytelnictwa w Europie jest w 
krajach skandynawskich. Wiadomo też, 
że Skandynawowie preferują rodzimą 
literaturę. Czytanie literatury pisanej we 
własnym języku zawsze jest wartością, 
zwłaszcza, że nasz fleksyjny język oj-

czysty  jest literacko piękny. „9 Wigilii” 
to zbiór opowiadań znanych współcze-
snych polskich pisarzy m.in. Antoniego 
Libery, Nataszy Goerke, Jerzego Pilcha, 
Pawła Huelle, Wojciecha Kuczoka, Joan-
ny Szczepkowskiej,  zróżnicowanych w 
formie, stylu i treści spojrzeń na Wigilię i 
Święta Bożego Narodzenia. 

Grudniowe święta są jedyne takie, dla-
tego często w treści świątecznych życzeń 
pojawia się słowo – magia. Nie ma w 
tym  teologicznej poprawności, ale dość 
powszechna wydaje się chęć, by ten czas 
był jakiś magiczny i wszystko wokół było 
magiczne. Zwłaszcza teraz, w samym 
środku pandemii. A jeśli nie magiczne 
to baśniowe. I tu pozycja bardzo, bardzo 
ciekawa, choć niekoniecznie świątecz-
na i niekoniecznie tylko dla dorosłych 
- Władysława Kopalińskiego „125 baśni 
do opowiadania dzieciom”. Bez nudy i 
sztampy. Krótko, węzłowato i sentencjo-
nalnie tak jak to lubią nasi współcześni 
milusińscy. O nich przede wszystkim my-
ślimy w te święta i im przede wszystkim 
jesteśmy winni zaszczepianie… miłości 
do książek. 

Wszystkie wymienione książki można 
wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zdzisława Arentowicza we 
Włocławku

Andrzej Chmielewski

O książkach „na święta”? Czy w ogóle czytanie książek w okresie świątecznym jest cool 
czy może raczej passe? Święta Bożego Narodzenia mają swą wielowiekową rodzinną tra-
dycję. Życzymy rodzinnych świąt, świąt w rodzinnej atmosferze.

Książka	na	święta
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Mija rok, przed nami kolejna wiecze-
rza wigilijna, przypadająca w dzień po-
przedzający Święta Bożego Narodzenia. 
Z radością oczekujemy na tę wyjątko-
wą kolację z niecodziennymi dania-
mi. Obyczaje kulinarne związane z 
tym dniem, zajmują wyjątkowe 
miejsce w naszej kulturze. Każ-
dy dom ma swoje własne zwy-
czaje i potrawy usankcjonowane 
regionalną i rodzinną tradycją. 
Charakterystyczną cechą wigilijnego 
jadła było i jest nadal przyrządzanie go 
z produktów pochodzących z pola, lasu, 
ogrodu i wody, czyli na stole musi zna-
leźć się wszystko, co przyniósł kończący 
się rok, co urodziło się w sadzie, ogrodzie 
i na polu.

Wszyscy dobrze znamy smaki na-
szych domowych potraw wigilijnych i 
często mówimy, że są niepowtarzalne. 
Wynika to z tego, że tylko jeden raz w 
roku zasiadamy do stołu, przy którym 
będziemy smakować to samo, co pod-
czas przeżytych już Wigilii. Rytmicz-
ność tego kulinarnego zwyczaju, jest 
dowodem na ludzką potrzebę porządku 
świata. Tradycje nadają sens naszemu 
życiu i pozwalają ze spokojem myśleć 
o przyszłości, wiedząc że za rok znów 
zasiądziemy do stołu nakrytego dobrze 
znanymi i lubianymi daniami.

W XIX wieku, w wieczór wigilijny 
na kolację przygotowywano jagły, czyli 
kaszę jaglaną z miodem i rodzynkami, 
groch gotowany polany olejem lub przy-
rządzany z kiszoną kapustą, szablok (fa-
sola) sam polany olejem, betki (grzyby) 
odgotowane, obsypane mąką i usmażo-
ne, zupę grzybową oraz z kruszek (gru-
szek) i śliwek, do nich kluski z żytniej 
mąki, a także śledzie, jabłka i orzechy. Z 
pewnością bywały też ryby, uchodzące 
od dawna za pożywienie postne. Mogło 
się jednak zdarzyć, że z jakiś powodów 
(np. zamarzniętego stawu) zabrakło ich 
na wigilijnej kolacji. Wymiennie z poda-
nymi zupami gotowano też na Kujawach 
barszcz czerwony, najczęściej na kwa-
sie buraczanym tzw. kulisie. Nie mogło 
zabraknąć i maku, parzonego i utartego 
w makutrze, wymieszanego z kluskami 
swojej roboty. Jego obecność na świą-
tecznym stole była bardzo wskazana. 
Ważny był też miód, który w tradycyj-
nej kulturze ludowej posiadał niezwykle 
znaczenie. Najczęściej dodawano go na 
naszym terenie do kaszy jaglanej.

W pierwszej połowie XX wieku, w la-
tach dwudziestych i trzydziestych zaczy-
nają pojawiać się nowe dania, dobrze ak-
ceptowane, które wpisują się na stałą listę 
potraw wigilijnych. Część tradycyjnych 
zostaje udoskonalona, są to np. grzyby w 
cieście naleśnikowym lub przyrządzane 
z nieznanymi dotąd dodatkami. Przykła-
dem są ryby w galarecie. Po raz pierw-
szy wymieniane są w tym okresie: zupa 
rybna, pierogi, ryż na słodko, ciasta. Spo-
radycznie pojawiające się wówczas w 
kujawskiej chacie pierogi, to pomysł za-
pożyczony z dworów. Starsze Kujawian-
ki z przekonaniem twierdziły, że były one 
tylko w lepszych domach. Mało popular-
ne jeszcze w XIX wieku w centrum kra-
ju, a dobrze znane na polskich kresach, 
powoli podbijały swym smakiem tereny 
dzisiejszej Polski. Na dobre upowszech-
niły się dopiero w drugiej połowie XX 
wieku. Dziś są jedną z głównych potraw 
wigilijnych, nie tylko u nas. Na wiecze-

rzę 
p o 
k u -
jawsku, 
w okresie 
międzywo-
jennym, gospo-
dynie szykowały 
przeważnie dwie 
zupy. Do wyboru były: 
owocowa, grzybowa, 
barszcz czerwony, rybna 
lub śledziowa. Owocowe 
mają długą tradycję w naszym 
regionie, gotowane były na różne 
sposoby i do dziś nie posiadają jednej 
wspólnej nazwy. Mogły być z samych 
suszonych śliwek, mieszanych owoców, 
tj. jabłek, gruszek i śliwek lub tylko śli-
wek i gruszek. Doprawiano je cukrem, 
czasami goździkami (jeśli kogoś było 
stać na nie). Następnie była grzybowa z 
suszonych grzybów oraz barszcz czer-
wony ze świeżych buraków ćwikłowych 
lub na kwasie. Zupy, w zależności od ro-
dzinnych tradycji, jadane były tzw. czyste 
lub zabielone śmietaną, czasami z nie-
wielką domieszką mąki, z kluskami 
krojonymi, własnej roboty, zagnie-
cionymi z mąki pytlowej, rzadziej 
pszennej. Nie mogło zabraknąć 
śledzi pod różnymi postaciami, ryb 
słodkowodnych smażonych, ka-
pusty kiszonej w kilku wariantach, 
roślin strączkowych (grochu lub 
fasoli), grzybów, jabłek, orzechów, 
maku, miodu i ryżu na słodko.

W drugiej połowie XX wieku 
zachodzą kolejne drobne zmiany w 
wieczerzy. W dalszym ciągu obowią-
zują takie zupy, jak owocowa, grzybo-
wa, barszcz czerwony, rybna lub śle-
dziowa. W wielu domach owocowa 
zostaje zamieniona na czysty kompot 
z suszu, podawany po kolacji i 
spożywany na zimno. Do 
barszczu czerwonego, 
gotowanego ze słod-
kich buraków, nie-
które gospodynie 
dodają kwasu z 
kiszonej kapu-
sty. Tradycyj-
nie, w niektó-
rych domach 
przyrządza się 
go na kwasie 
buraczanym 
tzw. kulisie 
lub kuleśniaku. 
Częściej poja-
wiają się już ryby 
morskie i coraz po-
pularniejsze stają są 
pierogi. Do wigilijnego 
pożywienia na stałe dołą-

czyły sałatki jarzynowe z majonezem, a 
im bliżej współczesności, na naszych 

stołach mamy też dania z warzyw, 
nie tylko krajowych, dostępnych 

cały rok.
Naturalnym zjawiskiem 
w dziedzinie kulinariów, 

zwłaszcza w obecnych 
czasach, są zmiany 

polegające na 
przygotowy-

waniu no-
wych dań 

w opar-
ciu o 

d o -
zwolone w 

tym dniu artykuły 
spożywcze. Ponadto, 

jedną z kuchennych zalet 
jest możliwość urozmaicenia 

tradycyjnej potrawy poprzez dodanie 
nowych przypraw, przez co zyskuje ona 
nowy smak, a czasami nawet i nazwę. 
Duże zmiany za- chodzą 
w kate-

gorii ciast. Oprócz 
serników, szarlo-
tek, pierników 
i pierniczków, 
ciastek z ma-
szynki oraz 
makowcy, 
które zna-
ne są już od 
kilkudziesięciu 
lat, piecze się no-
woczesne słodkości z 
przepisów dostępnych w 
prasie, Internecie czy od kole-
żanek.

Przedstawiając wigilijne potrawy na 
Kujawach, warto zwrócić uwagę, że 
nie mamy ani jednego dania z kaszy 
jęczmiennej (tak popularnych dawniej 

krup) i gryczanej, choć długa jest ich 
historia w naszej polskiej kuchni. 

Często pojawiały się w codzien-
nym pożywieniu. Natomiast 
powszechnie przyrządzano 

kaszę z prosa, czyli jagły, jednak i 
ona, na przełomie XIX i XX wieku za-
częła zanikać, zastąpiona ryżem. Trudno 
dziś wytłumaczyć jakie były przyczyny, 
iż nie weszły na stałe do wigilijnych ku-
linariów naszego regionu. Ciekawa jest 
też historia ziemniaka, a właściwie jego 
brak na wieczerzy w naszym regionie. 
Od dawna uważano, że nie powinno się 
ich podawać, gdyż spożywane w tym 
dniu powodują choroby wrzodowe skóry. 
Wynika to prawdopodobnie z ich późne-
go pojawienia się w polskiej kuchni, w 
porównaniu z innymi produktami. Choć 

w wielu regionach stanowią jedno z 
dań lub jako część składowa miej-

scowej potrawy. Po raz pierwszy 
i bardzo rzadko zaczynają być 

podawane w okresie między-
wojennym, jako dodatek 
do śledzi lub zup śledzio-
wych.

Na przestrzeni minione-
go wieku zaszły ogromne 

zmia-
ny na kujawskiej 
wsi. Widoczne są one w wielu aspektach 
życia. Natomiast wigilijne tradycje kuli-
narne, w swym podstawowym schemacie, 
zarówno na wsi jak w miastach, dla więk-
szości są wciąż żywym elementem naszej 
kultury. Wieczerza kujawska od lat zacho-
wuje własny charakter, biorąc pod uwagę 
tradycyjne potrawy, czyli takie, które po-
wtarzane są w domach od kilku pokoleń. 
Natomiast wprowadzane nowości, czy 
zapożyczenia z innych regionów, to znak 
postępu i cywilizacji naszych czasów, ale 
te potrawy bywają ulotne i przeważnie już 
nie wracają za rok. Nie otrzymują statusu 
potrawy tradycyjnej.

Wigilia pod wieloma względami to 
wyjątkowy dzień w roku. Jak w żadne 
inne święta, tak w ten wieczór łączą się 
różne wątki, pielęgnowane od pokoleń. 
Mamy silnie zakorzenione tradycje kuli-
narne, pierwiastki związane z naszą reli-
gią chrześcijańską, wierzenia magiczne, 
kulturę dbałości o świąteczny strój i oto-
czenie (specjalny wystrój izb dawniej, a 
mieszkań obecnie). Bardzo ważna w ten 
wieczór jest wartość i jedność rodziny. Od 
pokoleń szanujemy wigilijne zwyczaje, 
gdyż (…) tli się w nich iskra wiecznie ży-
wego piękna i wiecznie żywej tęsknoty do 
szczęścia i pokoju.

Dorota Kalinowska
Muzeum Ziemi 

Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Zwyczaje	Świąt	Bożego	Narodzenia

JAGŁY
składniki: kasza jaglana, sól, olej, 

miód lub cukier, rodzynki.
wykonanie: kaszę gotujemy do mięk-

kości w wodzie z solą i olejem. Po 
ugotowaniu, jeszcze ciepłą, mieszamy 

z rodzynkami i miodem.

KAPUSTA Z GROCHEM 
LUB FASOLĄ (SZABLOKIEM), 

potrawa nie tylko wigilijna.
składniki: 2 kg kiszonej kapusty, 30–50 dag grochu 

łuskanego lub szabloku, 3–4 cebule, olej, pieprz, ziele 
angielskie, liść laurowy, sól.

wykonanie: kapustę i fasolę lub groch gotujemy 
początkowo oddzielnie. Kapustę w miarę potrzeby od-
lewamy, aby nie była zbyt kwaśna. Dodajemy do niej 
liść laurowy, ziele angielskie, kilka łyżek oleju oraz 

przesmażoną na szklisto cebulę. Dusimy, aż kapusta 
zrobi się miękka i miałka. Następnego dnia gotujemy, 
namoczony na noc, groch lub fasolę do miękkości. Po 

ugotowaniu część przecieramy (lub wystarczy roz-
gnieść widelcem) i razem z pozostałym ziarnem dokła-
damy do kapusty. Doprawiamy solą do smaku. Całość 

jeszcze dusimy 1–2 godziny, często mieszając.

KLUSKI Z MAKIEM
składniki: kluski grubo krojone, mak, 
rodzynki, miód lub cukier, ewentualnie 

cynamon.
wykonanie: mak parzymy, ucieramy w 

makutrze z cukrem, dodajemy rodzynki, 
miód i cynamon do smaku. Mieszamy z 

ugotowanymi kluskami.

Na
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DYNAMIC AUTO
• SERWIS SZYB SAMOCHODOWYCH •
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • NAPRAWA •

• PRZYCIEMNIANIE SZYB • SZKLENIE BUSÓW •
• POLEROWANIE REFLEKTORÓW •
PILKINGTON	TEAM	PARTNER

SAINT-GOBAIN	SEKURIT	PARTNER
Włocławek 

ul. Okrzei 59
dynamicauto@op.pl
www.dynamicauto.pl

662 130 751
54 232 02 44

W magiczny czas Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć

moc gorących życzeń, zdrowia 
oraz spokojnych chwil spędzonych 

w gronie Rodziny.
Świąt prawdziwie świątecznych, 

ciepłych w sercu, zimowych 
na zewnątrz, jaśniejących

pierwszą gwiazdką.
Niech kolejny rok upłynie 

pod znakiem pozytywnych emocji 
oraz wielu sukcesów osobistych

i zawodowych.

w imieniu  Samorządu SM Południe
Zbigniew Lewandowski  
Ryszard Machnowski

życzą

Jarosław Chmielewski
szef miejskich struktur PiS

i Radni Rady Miasta

Janusz Dębczyński
Józef Mazierski

Mariola Gawłowska
Zbigniew Lewandowski

Stanisław Krzemieniewski
Krzysztof Kowalski
Andrzej Gołębieski

Piotr Czarnecki

Wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej 
zabawy sylwestrowej
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Dzień Dobry

Dzień Dobry, bardzo mi miło

Zacznijmy od początku. Obecnie 
występujesz między innymi w Me-
diolanie, ale jak zaczęła się  twoja 
przygoda z operą?

Na moje życie artystyczne skła-
da się warstwa aktorska i warstwa 
muzyczna. Ta muzyczna zaczęła sie 
już w domu, skąd wyniosłem miłość 
do muzyki,  a  ta aktorska narodzi-
ła się w teatrze we Włocławku, już 
od najmłodszych lat występowałem 
w „Teatrze Skene” prowadzonym 
przez Mieczysława Synakiewicza.  
Cieszę sie, że teraz w ramach drogi 
artystycznej śpiewaka operowego 
mogę połączyć  te dwie sztuki. Na 
scenie operowej trzeba być  akto-
rem i śpiewakiem jednocześnie. Już 
na etapie występowania w „Skene” 
wiedziałem, że  chcę być śpiewa-
kiem,a  nie aktorem dramatycznym. 
Postanowiłem  uczyć się na Bydgo-
skiej Akademii Muzycznej, na drugi 
etap studiów wybrałem święte dla 
opery miejsce jakim jest Mediolan. 
Tam spędziłem dwa lata, ucząc się u 
prawdziwych mistrzów tej sztuki. 

No właśnie, Mediolan. W ostat-

nich miesiacach, z wiadomych 
wzgledów, dość ciężko było tam 
dotrzeć, jednak tobie się udało i 
przywiozłeś ze sobą sukces. Podzie-
lisz się nim z czytelnikami „Pulsu 
Regionu”?

Oczywiście! Przywiozłem ze 
sobą rolę Leporella w  operze Don 
Giovanni. Opera ta została skompo-
nowana w XVIII wieku przez Mo-
zarta na podstawie sztuki Moliera. 
Spektakle bedą w lutym, już się na 

nie cieszę i mam nadzieje, że będą 
mogły się odbyć z żywą publiczno-
ścią.

Z całego serca Ci tego życzymy. A 
jak to jest z językiem, czy śpiewajac 
opery po włosku musisz znać ten 
język?

Bardzo dobre pytanie. Języka 
znać nie trzeba, ale jeżeli się go zna 
to do tego śpiewu podchodzi się z 
zupełnie inną świadomością. Kiedy 

śpiewałem po włosku bez znajo-
mości tego języka robiłem to w po-
prawny sposób bo wzorowałem się  
na nagraniach. Jak zacząłem korzy-
stać z tego języka moje spojrzenie 
na warstwę tekstową arii, czy pieśni 
zmieniło się zupełnie. Dlatego, że 
język śpiewany jest odzwierciedle-
niem tego jak mówi się w nim na 
codzień. 

Jakie miałbyś rady dla osób które 
chcą pójść artystyczną ścieżką przez 

życie, co zrobić, aby znaleźć się tam 
gdzie jesteś Ty? 

Przede wszystkim warto ryzyko-
wać, nie należy iść w konformizm.  
Oczywiście pojawiają się pytania 
typu „może nie będzie pracy?” . No 
faktycznie jest trudno w tej branży, 
ale warto realizować swoje ma-
rzenia bo tylko wtedy można być 
szczęśliwym. 

Życzymy Ci zatem szczęścia! 
Bardzo dziekuje za poświęcony 
czas i rozmowę. 

Dziękuje serdecznie. 

Filip Waćkowski

Z	Nieszawy	do	La	Scali
Rozmowa z:

Aleksandrem Kamedulskim,
Pochodzącym z Nieszawy uznanym śpiewakiem operowym. który z Kujaw 

zawędrował aż do operowej Mekki - Mediolanu 
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„Uparci” zostali w ostatnim cza-
sie uhonorowani statuetkami 
Lwowskich Lwów w ramach „V 
Festiwalu Polskich Amatorskich 
Teatrów – Lwowskie Dzieci” 
Cały zespół otrzymał nagrodę za 
przedstawienie pt. „Moralność 
Pani Dulskiej”, natomiast indy-
widualne nagrody trafiły do Ka-
tarzyny Salamończyk za główną 
rolę w tym spektaklu oraz do Pio-
tra Gutowskiego za wcielenie się 
w króla w „Kopciuszku” 

Dzień dobry

Dzień dobry, witam serdecznie. 

Nie jest Pani zawodową aktorką, 
na co dzień pracuje Pani w jakże 
trudnej branży – służbie zdrowia. 
Jak udało się to połączyć z przy-
gotowaniami do roli Dulskiej? 

Musiałam się bardzo spinać, 
chciałam z tego miejsca podzię-
kować koleżankom z oddziału 
dzięki którym mogłam uczest-
niczyć regularnie w próbach, a 
Pani oddziałowa podczas przy-
gotowywania grafiku miała twar-
dy orzech do zgryzienia i robiła 
wszystko abym mogła chodzić 
do teatru.

Dlaczego w ogóle teatr? A nie 
gry planszowe, śpiew, czy zajęcia 
kulinarne. Skąd taki pomysł na 
spędzanie czasu po pracy? 

Zawsze ciągneło mnie na scenę. 
Już jako uczennica szkoły podsta-
wowej miałam okazje zagrać
w „Bajce o trzech braciach i ży-

wej wodzie”  w reżyserii Pani 
Bożeny Jabłońskiej. Tam dosta-
łam nawet główną rolę, co cieka-
we była to rola męska. Zagrałam 
Jasia, ale dziś wspominam to 
bardzo dobrze. Brałam też udział 
w konkursach recytatorskich, 
a następnie przez 6 lat byłam 
członkiem policyjnego zespołu 
wokalno-instrumentalnego. Póź-
niej nastąpiła długa przerwa, na 
świecie pojawiły się dzieci, które 
ten ciąg do teatru odziedziczyły 
chyba w genach. .Jak prowadzi-
łam je na próby do „Impresaryj-
nego” to poczułam tęsknotę za 
występami, ale córka powiedzia-
ła „Mamo! Albo ja, albo Ty! Nie 
możesz mnie przyćmić” pocze-
kałam więc, aż dzieci wyjadą na 
studia i w roku 2015 zgłosiłam 
się do prowadzącego Teatr Ludzi 
upartych Jana Polaka z prośbą o 
przesłuchanie, to zakończyło się 
sukcesem i  dostałam rolę dzien-
nikarki w spektaklu „Między 
nami dobrze jest” na podstawie 
tekstu Doroty Masłowskiej. Tym 
sposobem po latach wróciłam na 
włocławską scenę. 

Taka nagroda jaką otrzymała 
Pani ostatnio to spełnienie ak-
torskich marzeń? 

Tak, było to totalne zaskoczenie, 
nie spodziewałam się tej statuet-
ki. Polały się łzy wzruszenia. W 
rolę włożyłam bardzo dużo pracy 
i serca, starałam się jak mogłam 

żeby wszystko grało. Cieszę się, 
że zostało to docenione. 

Ten rok dla teatru jest trudny, nie 
możecie grać dla publiczności, 
jest tęsknota? 

Jest i to wielka! Nie mogę się już 
doczekać kolejnego spektaklu, 
kolejnych prób. Brakuje mi tego 
uczenia się tekstów, kontaktu z 
publicznością. Czymś wyjątko-
wym są finały przedstawienia, 
kiedy wychodzimy wszyscy na 
scenę i kłaniamy się publiczno-
ści. Ja bardzo lubię jak ci ludzie 
się cieszą, to daje mi największą 
satysfakcję, większą niż jakakol-
wiek nagroda. 

A gdzie oprócz Włocławka uda-
ło Wam się zagrać „Moralność 
Pani Dulskiej”?

Ten spektakl zagraliśmy jesz-
cze w Warszawie, w Teatrze „Za 
Daleki” którego dyrektorem był  
Zbigniew Zapasiewicz. Bardzo 
miło wspominam te występy po-
nieważ warszawska publiczość 
jest bardzo spontaniczna, bardzo 
żywo reagowała na różne humo-
rystyczne sceny z „Dulskiej” i 
wtedy się po prostu. bardzo do-
brze gra. 

Życzymy Pani kolejnych sukce-
sów teatralnych i mamy nadzieję, 
że spektakle z udziałem publicz-
ności niedługo znów będą mogły 
się odbywać. Dziękuję bardzo za 
rozmowę.

Dziękuję, wesołych świat.
Filip Waćkowski

Lwowskie	Lwy	we	Włocławku
Rozmowa z:

Katarzyną Salamończyk,
aktorką Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych
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NOWOŚCI ZIMA 2020/2021
WIETRZENIE MAGAZYNU

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

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

GALERIA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

Serwis Silników Elektrycznych 
Wiktor Krzysztofek 

ul. Ceglana 21 
87-800 Włocławek, 

tel. Wiktor 780-185-885
Damian 785-323-030 
www.wywazanie.com 

ssekrzysztofek@gmail.com

W naszym zakładzie 
wykonujemy:

- remonty silników 
  elektrycznych
- wyważanie wentylatorów 
  i wirników
- wyważanie w łożyskach 
  własnych ( możliwość 
  wyważania u klienta)
- osiowanie
- naprawa elektronarzędzi

- Moja przygoda z WOŚP jest po-
dobna, jak pewnie tysięcy Polaków. 
Zaczęło się od mojej siostry, która 
jako pierwsza wyruszyła na miasto z 
puszką. Ja byłam jej pomocnikiem na 
przykład przy wycinaniu serduszek. 
Długo rozmawiałam o tym z rodzi-
cami, żebym także i ja została wolon-
tariuszką, a nie tylko pomocnikiem. 
No i udało się. Wszystko zaczęło się 
w szkole podstawowej. Na początku 
było to tradycyjne chodzenie z puszką 
po ulicy. Kilka lat później załapałam 
się do sztabu, w którym działam do 
dnia dzisiejszego. Rok w rok, praca 
w sztabie przynosiła nowe wyzwania. 
Wszyscy, którzy go tworzyli, tworzą 
lub tworzyć będą wnoszą od siebie 
coś nowego. 

Ten rok przyniósł sporo zmian. 
Byłam na szkoleniu Pokojowego Pa-
trolu, a także zostałam Szefową Szta-
bu WOŚP Włocławek. Nasz Sztab, 
przygotowania do 29. Finału WOŚP, 
rozpoczął w październiku. Za moment 
kończymy rejestrację wolontariuszy. 
Natomiast w naszym mieście ruszyły 
już skarbony stacjonarne, które może-
cie znaleźć m.in. w sklepach.

Po więcej aktualnych informacji 
zapraszam na naszą stronę www.face-
book.com/wosp.wloclawek 

„Gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej!”

Siema!

Paulina Kletkiewicz
fot.: Michał Świerski

Gramy!
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Oddanie do użytku budynku ad-
ministracyjnego Starostwa Powia-
towego we Włocławku przy ulicy 
Stodólnej nastąpiło w połowie 
sierpnia. Przeniesiono tam wiele 
ważnych komórek. Przed i za bu-
dynkiem jest łącznie kilkadziesiąt 
miejsc parkingowych, a standard 
obsługi odbywa się w lepszych wa-
runkach niż w dotychczasowych 
siedzibach poszczególnych instytu-
cji przeniesionych do gmachu przy 
ul. Stodólnej. „18 sierpnia rozpo-
częliśmy obsługę interesantów w 
Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Gospodarki Nieruchomościami, w 
Referacie Administracji architek-
toniczno-budowlanej, w Wydziale 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Co ważne przeniosło się tutaj 
również Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie tak by interesanci 
mogli korzystać z niego w godnych 
warunkach. Obiekt jest w pełni 
dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych”. – mówi Roman 
Gołębiewski, starosta włocławski. 
O planach budowy gmachu mówiły 
już poprzednie władze powiatu, cel 
ten zrealizowała obecna ekipa rzą-
dząca. „Budowa przebiegła zgod-
nie z planem, w czerwcu została 
zakończona, później nastąpił pro-
ces wyposażenia urzędu w sprzęt 
biurowy i meble”. – mówi Roman 
Gołębiewski. Koszt inwestycji wy-
niósł ok. 7 milionów złotych. 

Mateusz Piernikowski

Mają bardzo dobre oceny na świa-
dectwie, wygrywają konkursy, biorą 
udział w olimpiadach. Ponad tysiąc 
uczniów z naszego regionu otrzyma 
stypendia w ramach dwóch marszał-
kowskich programów edukacyjnych 
„Prymus Kujaw i Pomorza” i „Huma-
niści na start”. Jeszcze przed świętami 
poznamy stypendystów trzeciego na-
szego programu – „Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza II”. 

- Dobra edukacja to klucz do dobrej 
przyszłości. Samorząd województwa 
przykłada dużą wagę do jakości kształ-
cenia i czyni bardzo wiele, by zwią-
zane z kształceniem wydatki nie ob-
ciążały nadmiernie budżetów rodzin, 
zwłaszcza tych mniej zamożnych. Za-
leży nam, by uzdolnieni młodzi ludzie 
mieli warunki ku temu, by w pełni wy-
korzystać swój potencjał – podkreśla 
marszałek Piotr Całbecki. 

Prymus Kujaw i Pomorza

To już piąta edycja programu. W ra-
mach czterech poprzednich z pomocy 
skorzystało blisko 5 tysięcy młodych 

ludzi. Marszałkowskie wsparcie skie-
rowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół 
podstawowych, liceów, techników i 
szkół branżowych z województwa ku-
jawsko-pomorskiego, uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, 
matematyki oraz przedsiębiorczości. 

W roku szkolnym 2020/2021 wspar-
cie trafi do 644 młodych ludzi. Wśród 
nich jest 211 uczniów szkół podstawo-
wych i 433 szkół ponadpodstawowych. 
Otrzymają oni stypendia na okres 10 
miesięcy, maksymalna łączna kwota 
wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 
złotych miesięcznie. Wysokość zależy 

od pozycji ucznia na liście rankingo-
wej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń 
pobiera naukę. 

Najliczniej reprezentowane szko-
ły to Uniwersyteckie Liceum Ogól-
nokształcące w Toruniu, VI Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Li-
ceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Toruniu. Wśród placó-
wek, które mają co najmniej 10 sty-
pendystów są szkoły z Inowrocławia 
(II Liceum Ogólnokształcące im. Ma-
rii Konopnickiej) oraz Włocławka (I 
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Kujawskiej).

Humaniści na start 

W ramach tegorocznego projektu 
stypendium otrzyma 400 uczniów z 
regionu. W tym programie o wsparcie 
mogli się ubiegać uczniowie dwóch 
ostatnich klas szkół podstawowych i 
liceów, którzy uzyskali dobre oceny 
w zakresie nauk humanistycznych 
oraz osiągnęli sukcesy w konkursach 
przedmiotowych i olimpiadach. Wśród 

stypendystów jest 48 uczniów podsta-
wówek oraz 352 licealistów.  Młodzi 
ludzie otrzymają stypendia na okres 10 
miesięcy, maksymalna łączna kwota 
wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 
złotych miesięcznie.

Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza II 

Program adresowany był do uta-
lentowanych uczniów klas drugich 
i wyższych techników oraz szkół 
branżowych I stopnia w regionie.  
Najlepsi otrzymają stypendia na 
okres 10 miesięcy. Maksymalna 
łączna kwota wsparcia to 5 tysiące 
złotych, czyli 500 złotych miesięcz-
nie.

Wszystkie trzy marszałkowskie 
programy stypendialne finansowane 
są w oparciu o środki z  Regionalne-
go Programu Operacyjnego i budże-
tu samorządu województwa - infor-
muje Beata Krzemińska, rzecznik 
marszałka. 

Stypendium	dla	prymusa

Gmach	na	miarę
powiatowych	marzeń
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Sklep Porto Alkohole Świata mieści się przy ul. POW 16 we Włocławku 
i jest jedynym miejscem na terenie Włocławka , w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie. Jesteśmy w grupie RABATWLO promującej włocławskich 

przedsiębiorców. Z kartą RABATWLO udzielamy 5% rabatu. Sklep 
jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 20.00 a w soboty 
od godz.10.00 do 19.00. Realizujemy nietypowe zamówienia, posiadamy 

w ofercie kolekcjonerskie whisky i wódki.

Fundacja Caietanus działa od 
2014 roku. Jej  celem jest podno-
szenie aktywności zawodowej i 
integracja społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. 
Teraz podopieczni fundacji będą 
mieli więcej miejsca.

Zachodnia 100 to nowy adres sie-
dziby organizacji. Jest on wynajęty 
od Zgromadzenia zakonnego Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej 
Maryi.  Mimo, że jest dużo miejsca 
to trzeba też dużo czasu i pieniędzy 
by wyremontować cały budynek. 
Trzeba kapitalnego remontu by w 
pomieszczeniach można realizować 
zaplanowane działania m.in. terapii 
indywidualnej, czy rehabilitacji. 

Od 16 listopada fundacja Caieta-
nus prowadzi już zajęcia przy Za-
chodniej 100. Realizowane są tam 
projekty m.in. Klub Kajetan, czy 
Mosty. Jednak plany co do całego 

budynku i jego przeznaczenia są 
bardzo duże.

 - Chcemy otworzyć tutaj świetli-
cę z prawdziwego zdarzenia, która 
będzie oferowała popołudniowe za-
jęcia specjalistyczne dla dorosłych 
niepełnosprawnych. Będą mogli 
tutaj znaleźć coś dla siebie i czuć 
się jak we własnym domu. Nato-
miast rodzice będą ze spokojem 
mogli zostawić swoje dzieci nie-
pełnosprawne. Sam lokal daje duże 
możliwości. - Możemy prowadzić 
zajęcia z gospodarstwa domowego, 
integracyjne  i wiele innych - tłu-
maczy Maria Krasucka z Fundacji 
Caietanus.

Na wszystko jednak trzeba cza-
su i pieniędzy oraz zaangażowania 
ludzi o dobrych sercach, którzy 
pomogą doprowadzać budynek do 
obowiązujących standardów.

Bartosz Skrajnowski

Caietanus:	Zachodnia	100
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Czy Waszym zdaniem moż-
na złapać św. Mikołaja na tzw. 
„gorącym uczynku”? Udało się 
Wam to kiedyś?

- Próbowałem, ale niestety mi 
się to nie udało. Chociaż byłem 
blisko. Nastawiłem kamerkę w 
moim telefonie, który ustawiłem 
na wprost mojego buta i posze-
dłem spać. Rano okazało się, 
że bateria w telefonie padła po 
dwóch godzinach i nic się nie 
nagrało- mówi Marcel 

- Ja próbowałam wyglądać na 
św. Mikołaja z mojego pokoju, 
ale czekając zasnęłam. Kiedy się 

obudziłam, było już po zawodach 
– dodaje z uśmiechem Julia. 

A czy Waszym zdaniem Mi-
kołaj zostawia prezenty tylko 
grzecznym dzieciom, czy dorośli 
też mogą na coś liczyć?

- Oczywiście, że mogą. Moja 
mama zawsze dostaje tusz do 
rzęs – mówi Robert

- A moja kiedyś dostała szmin-
kę- dodaje Julia

- U nas co roku wszyscy znaj-
dowali coś w butach, ale niestety 
w zeszłym roku prezenty dostały 
tylko dzieci – opowiada Maria

- Moja mama nie zauważyła 

kiedyś, że św. Mikołaj zostawił 
dla mamy prezent na choince. 
Dopiero tata pokazał mamie ko-
pertę, a w niej było 200 czy 300 
zł –mówi Dominik

Jak to jest dokładnie z tymi 
świętami, czy cała ich magia 
związana jest tylko z otrzymy-
waniem prezentów?

- Oczywiście, że nie – odpo-
wiedziały zgodnie wszystkie 
dzieci

- Chodzi o to, żeby być razem 
z rodziną – dodaje Robert

Ostatnie już moje pytanie do-
tyczy „nadprzyrodzonych” zdol-

ności św. Mikołaja. Jak on to 
robi, że dostaje się do każdego 
domu? Przecież nie w każdym 
jest komin. Macie na to jakąś 
teorię?

- Mikołaj jest niezwykle szyb-
ki, albo ma pomocników – Anio-
ły – mówi Robert

- Święty Mikołaj zna bardzo 
dużo różnych sztuczek i wie jak 
dostać się do domu, nawet kie-
dy nie ma komina. Ma też za 
pomocników – Elfy. Mikołaj na 
pewno da radę – mówi Julia

- Może umie przenikać przez 
ściany – dodaje Robert

- Moim zdaniem, to Mikołaj 
ma specjalne urządzenie, któ-
re pozwala mu się zmniejszyć i 
wejść do domu np. przez dziur-
kę od klucza. Potem wraca do 
normalnych rozmiarów, zosta-
wia prezenty i wychodzi – mówi 
Maria

Jak święty Mikołaj przenika do 
wszystkich domów w jedną noc? 
Jego renifery muszą się nieźle 
sprężać. Reszta nadal powinna 
pozostać tajemnicą. W końcu te 
święta muszą mieć swoją magię.

Iwona Bluszcz

Czy da się przyłapać św. Mikołaja w akcji? Czy tylko dzieci znajdują prezenty w bucikach? Jak przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia i czy 
najważniejsze są prezenty? Na te wszystkie pytania odpowiedziały dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku.

Czy	da	się	przyłapać	Św.	Mikołaja

602	643	945,	54	235	50	65
Włocławek,	ul.	Baśniowa	4/6

BEZPŁATNY	TRANSPORT	NA	TERENIE	MIASTA
TOWAR	DOSTĘPNY	OD	RĘKI
WYSOKIE	STANY	MAGAZYNOWE
FACHOWE	DORADZTWO
WSPÓŁPRACA	Z	WYKONAWCAMI

Wszystkim Klientom, Współpracownikom 
i Partnerom biznesowym życzymy

pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu 

tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte 
działania zakończą się sukcesem.

 
Prezes Zarządu i Pracownicy 
Hurtowni Budowlanej DOM
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SZKOLENIA	
I	DORADZTWO

GAŚNICE
HYDRANTY
ARMATURA	PPOŻ.

UL.	OKRZEI	54
87-800	WŁOCŁAWEK

Mieszkańcom Gminy Osięciny 
pragniemy złożyć życzenia

spokojnych, rodzinnych,
pełnych radości Świąt Bożego

Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i spełnienia

marzeń w Nowym 
2021 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

Zdrowych , radosnych 
i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2021 Roku
życzą

Zarząd i Pracownicy 
DIAGMED PLUS
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Zakład Kamieniarski 
MARCO

Elżbieta Nowak
Pińczata 18

87-809 Włocławek
tel. 513 129 160
tel. 509 633 545
tel. 54 231 31 93

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku składamy 

wszystkim naszym pacjentom 
oraz mieszkańcom Włocławka 
życzenia wszelkiej pomyślności 

i niepowtarzalnej atmosfery.
 Niech radość i pokój Świąt 

Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia towarzyszą 
Państwu przez cały Nowy 2021 Rok

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o. o. we Włocławku.

Świąteczne piosenki uwielbiane są 
przez miliony, a może nawet miliar-
dy osób na świecie. 

Nagranie grudniowego przeboju 
to też sposób na zarobek dla wielu 
gwiazd światowej sceny muzycznej. 

Jakie są najpopularniejsze piosen-
ki w tym okresie? Większość osób 
odpowiedziałaby, że „Last Christ-
mas” grupy wham! oraz „All I want 
For Christmas” Mariah Carey. Jed-
nak to nie one przynoszą najwięcej 
zysków. Najbardziej dochodową pio-
senką świąteczną od lat jest „Merry 
Xmas Everybody” zespołu Slade. 

Piosenka ma na karku blisko 50 lat, 
a rokrocznie przynosi właścicielom 
praw autorskich ponad 5 milionów 
złotych! Dla porównania za „All I 
Want for Chrismas” Mariah Carey 
otrzymuje średnio 2 miliony złotych 
rocznie, natomiast „Last Chritmas” 
generuje zyski na poziomie miliona. 
Piosenki świąteczne zawsze są bar-
dzo przyjemne i pomagają wpaść 
nam w wyjatkowy, grudniowy na-
strój. Oczywiście wszystkie najpięk-
niejsze usłyszycie w Radiu Kujawy 
na 99.4FM. 

Filip Waćkowski. 

Świąteczne	Hity
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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

Swiateczny smak tradycji
,

,

Biesiadny	PSS	Społem tel.	54	234	68	93

BIESIADNY	POLECA
potrawy wigilijne, dania bożonarodzeniowe 

oraz wyroby garmażeryjne własnej produkcji

Kaliska	65/67

Sprzedaż tylko na wynos, lokal czynny pn-pt 1000-1800, sob. 1000-1500 , wigilia 900-1500

BIESIADNY	zaprasza	i	życzy	Smacznego

 Od kilkunastu lat zarząd woje-
wództwa przyznaje nagrody w tym 
konkursie dla osób zaangażowanych 
na rzecz drugiego człowieka. Wła-
dze doceniają ich bezinteresowność  
i ofiarność. W tegorocznej edy-
cji „Stalowych Aniołów” zna-
lazła się Justyna Rykowska  
z włocławskiego Stowarzyszenia 
Oligo. Podmiot ten działa w mie-
ście od 2004 roku. Justyna Ry-
kowska działa społecznie na wielu 
płaszczyznach.

 „Nasza organizacja pomaga 
rodzinom z krewnymi z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Pro-
wadzimy szereg zajęć terapeu-
tycznych, rehabilitacyjnych, ale 
stawiamy także na integrację spo-
łeczną.

 Staramy się z naszymi pod-
opiecznymi wychodzić do ludzi. 
W Oligo, ale również innych sto-
warzyszeniach zajmuje się ponad-
to sprawami formalnymi. W tej 
kwestii niezwykle ważne jest m.in. 
pozyskiwanie 1% podatku na dzia-
łalność statutową. 

W tej dziedzinie mało jest cza-
su prywatnego, wiele godzin spę-
dzam na pracy w Oligo, ale lubię 
to co robię i nie chcę tego zmie-
niać” – mówi Justyna Rykowska, 
ze Stowarzyszenia Oligo. W 2020 
roku zarząd województwa przy-
znał piętnaście nagród – jedenaście 
indywidualnych i cztery zbiorowe. 
Justyna Rykowska w tym gronie 
jest jedyną włocławianką. 

„Stalowy	Anioł”	dla	włocławianki!
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CARGUM PLUS

WŁOCŁAWEK
UL.	SPÓŁDZIELCZA	5

tel.	889	650	649
tel.	693	840	244

cargumplus@gmail.com

KLIMATYZACJA
MECHANIKA

MYJNIA	TIR	BUS	
OSOBOWE

SERWIS	OPON
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AKUMULATORY - ALTERNATORY - ROZRUSZNIKI

NA AKUMULATORY UDZIELAMY 
30 MIESIĘCY GWARANCJI !

Włocławek,	ul.	Wiejska	141
tel. 54 444 77 39, kom. 784 388 378

NOWE I REGENEROWANE
CZĘŚCI ZAMIENNE • HURT DETAL • NAPRAWA

W poprzedniej kadencji samo-
rządu nie powstały żadne czyn-
szowe mieszkania wybudowane 
przez Urząd Miasta. O ile dewe-
loperzy budują w mieście liczne 
bloki, ratusz nie może się tym 
pochwalić.

 Jeszcze jako radny SLD 
Krzysztof Kukucki zgłaszał pro-
jekt budowy tanich mieszkań na 
wynajem. Po założeniu spółki 
Miejskie Budownictwo Miesz-
kaniowe na Celulozowej miały 
powstać nowe lokale. Dziś po la-
tach oczekiwań projekt budowy 
mieszkań na ulicy Celulozowej 
wreszcie się spełnia. Na placu 
są robotnicy i toczą się pierw-
sze prace. Docelowo powstanie 
tam 288 mieszkań na wynajem 
w czterech blokach. „Na po-
czątku grudnia zakończyło się 

przygotowanie pod pierwszy 
blok, trwa montaż płyty dennej, 
fundamentowej. Ona jest już 
zabetonowana. Wszystkie czę-
ści nadziemne będą budowane  
w technologii prefabrykowanej. 
Obecnie na budowie nie ma dużej 
liczby pracowników, bo to jest 
właśnie specyfika tej metody. To 
na fabryce powstają ściany pod 
kolejne kondygnacje, które przy-
jadą do Włocławka i będą składa-
ne trochę jak z klocków lego. 

Wykonawca planuje, że w cią-
gu tygodnia będzie stawiana jed-
na kondygnacja” – mówi Krzysz-
tof Kukucki, zastępca prezydenta 
Włocławka. Zakończenia budo-
wy czterech bloków na wynajem 
można spodziewać się w drugiej 
połowie 2022 roku.

Mateusz Piernikowski

Od	lat	obiecywali,	
w	końcu	budują!
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Powiat 
włocławski

Szkolnictwo Zawodowe od wielu 
lat jest coraz chętniej wybierane przez 
młodzież. 

Interesujące profile kształcenia, lep-
sze możliwości zatrudnienia po szkole 
i szansa odbycia praktyk już w okresie 
nauki przyciągają uczniów. Z myślą o 
nich Starostwo Powiatowe wybudowa-
ło nowy kompleks. W Lubieńcu na tere-
nie gminy Chodecz 1 września zainau-
gurowano rok szkolny w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego. Miejsce to ma kształ-
cić fachowców. Szkoła powstała na ba-
zie dotychczasowego Zespołu Szkół w 
Chodczu. „Będzie to technikum oraz 
branżowa szkoła zawodowa I stopnia. 
W technikum mamy profile: technik 
żywienia usług gastronomicznych, 

technik rolnik, technik logistyk oraz 
technik pojazdów samochodowych. 

W szkole branżowej mamy min. 
specjalność mechaniki pojazdów sa-
mochodowych” – mówi Grażyna 
Wilińska, dyrektor szkoły. Kompleks 
w Lubieńcu to jedna głównych z in-
westycji zrealizowanych przez powiat 
włocławski w 2020 roku. 

- Zrealizowaliśmy to zadanie 
warte ponad 15 milionów zło-
tych zgodnie z planem. Uczniowie 
znajdą tu komfortowe warunki do 
praktycznej nauki zawodu - mówi 
Roman Gołębiewski, starosta wło-
cławski. W roku szkolnym 2020/2021  
w Lubieńcu nauki pobiera 250 
uczniów. 

Mateusz Piernikowski

Zawodówka	nowych	czasów
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Życzenia

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy 
serdeczne życzenia radości, spokoju, ciepłych chwil spędzonych 

w gronie rodzinnym, w atmosferze wzajemnej  życzliwości, 
szacunku i zrozumienia. 

Niech ten szczególny czas będzie źródłem siły i szczęścia, 
a spotkania przy wigilijnym stole przyniosą radość i wzruszenie.

Życzymy, aby Nowy Rok obfitował w sukcesy, niech stanie się czasem 
spełnienia marzeń oraz realizacji osobistych i zawodowych planów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Anna Twardowska

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński

wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Chodczu                                                        
wraz z Pracownikami Urzędu

Boże Narodzenie, 25 grudnia 2020 r.

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 2021 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

Błogosławionych,
 radosnychŚwiąt 

Bożego Narodzenia
i szczęśliwego 

Nowego Roku 2021
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
wraz z radnymi

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

ze współpracownikami
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
By w tym szczególnie trudnym 

dla wszystkich okresie, 
tegoroczne święta upłynęły w zdrowiu i ciepłej 

rodzinnej atmosferze,
pełnej miłości, przebaczenia, życzliwości 

oraz nadziei na lepsze jutro.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021

 będzie czasem pokonania pandemii, spokoju 
i powrotu 

do wyczekiwanej przez nas codzienności.
A pozytywna energia niech wzbogaci osobiste 

i zawodowe plany 
o nowe wyzwania i marzenia. 

Przewodniczący
Rady Gminy Fabianki

Adam Rejmak

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski
z Pracownikami

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

Mieszkańcom 
i Przyjaciołom Królewskiego 

Miasta Kowala, radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego 

Nowego 2021 Roku
życzy

Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Kowala

Wójt Gminy Kowal, 
Stanisław Adamczyk

W tym trudnym czasie
Mieszkańcom Gminy Kowal

Świąt wypełnionych radością 
i miłością, niosących spokój 

i zdrowie, Nowego Roku 
spełniającego wszelkie 

marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia

życzą:

Przewodniczący Rady 
Gminy Kowal

Edward Dominikowski
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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	
2021	rok	oraz	przez	całe	Wasze	życie.

Życzymy	Państwu	dostatnich,	
spokojnych	i	zdrowych	świąt.

	Wójt	Gminy	Lubanie	
Larysa	Krzyżańska

	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Lubanie
	Barbara	Rolirad

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.

Burmistrz	Lubienia	Kujawskiego
Marek	Wiliński

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Marek	Małachowski

Magdalena Korpolak-Komorowska
Wójt Gminy Włocławek

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia pragnę złożyć Państwu 

serdeczne życzenia. Świąt otulonych śnie-
giem, ciepłem rodzinnym, radością 

i nadzieją. By w tym szczególnie trudnym 
dla wszystkich okresie tegoroczne Święta 

Narodzenia Pańskiego podtrzymywały 
wielowiekową tradycję lecz niestety 

w mniejszym wymiarze a nadchodzący 
2021 rok będzie czasem pokonania 

pandemii i powrotu do wyczekiwanej 
normalności.

Wszystkiego Najlepszego

„Aby Święta 
Bożego Narodzenia

były Bliskością 
i Spokojem,
a Nowy Rok 

– Dobrym Czasem”
K.I. Gałczyński

Zbigniew Reniecki
Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
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publikacja płatna

 Narodowy Instytut Wolności 
-Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego to pierwsza w hi-
storii Polski agencja wykonawcza 
odpowiedzialna za wpieranie społe-
czeństwa obywatelskiego, działalno-
ści pożytku publicznego i wolonta-
riatu. Głównym celem Programu jest 
wsparcie rozwoju instytucjonalnego 

organizacji społeczeństwa obywa-
telskiego oraz zwiększenie udziału 
tych organizacji w życiu publicznym 
i upowszechnianiu demokratycznych 
norm obywatelskości. Szczegóło-
wym celem Programu jest wzrost za-
angażowania obywateli i organizacji 
obywatelskich w życiu publicznym, 
wzmocnienie organizacji obywa-

telskich w wymiarze strategicznym 
oraz poprawa stabilności finansowej 
organizacji. Priorytet 2A zakłada 
wsparcie projektów, których celem 
będzie przygotowanie i realizacja 
działań zmierzających do zbudowa-
nia, w oparciu o lokalne środowisko 
organizacji, jej partnerów społecz-
nych i publicznych, początkowych 
kapitałów żelaznych organizacji oby-
watelskich .

Z takiego wsparcia skorzystała 
Włocłavia. Kwota dotacji wynosi     
500 000 złotych i jest rozłożona na 
trzy lata. W tym czasie klub może 
skorzystać ze specjalistycznych szko-
leń w zakresie pozyskiwania partne-
rów wspierających Klub, środków 
finansowych (fundrising),            z 
których pewną część można odkła-
dać na przyszłość, a także nabycie 
umiejętności opracowywania strate-
gii inwestycyjnych posiadanych za-
sobów pieniężnych. Zainwestowanie 
w profesjonalny marketing sporto-
wy, nawiązanie ścisłych kontaktów 
z klubami o wyższym standardzie 
funkcjonowania, wizyty studyjne 

czy też konferencje tematyczne mają 
podnieść kompetencje działaczy 
i pracowników Klubu w zakresie 
prowadzenia działalności statuto-
wej. Pozyskane środki mogą być 
przeznaczone także na organizację 
różnorodnych eventów, które przy-
bliżają społeczeństwu zakres dzia-
łalności Klubu, służą zwiększeniu 
rozpoznawalności marki, zachęcają 
lokalny biznes do długofalowego 
wspierania Klubu. Wszelkie działa-

nia podejmowane w okresie realiza-
cji projektu mają przede wszystkim 
służyć podniesieniu jakości organi-
zacyjnej, instytucjonalnej Klubu co 
w przyszłości powinno skutkować 
podniesieniem poziomu sportowego 
wszystkich drużyn funkcjonujących 
w Klubie. To z kolei może napędzać 
koniunkturę na piłkę nożną w mie-
ście. 

Anna Olejniczak
WKS WŁOCŁAVIA

Na początku  lipca 2020 r Klub Sportowy Włocłavia Włocławek pozyskał Grant w konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności 
w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata  2018-2030 PROO -Priorytet 2 A. Tytuł zadania brzmi: Kapitał żelazny szansą 
stabilizacji finansowej Klubu Sportowego . 

Program	Rozwoju	Organizacji	Obywatelskich
na	lata	2018-2030	PROO	-Priorytet	2	A

Za lekkoatletami Vectry bardzo udany 
sezon. Zdobywali medale zarówno w 
gronie seniorów, młodzieżowców jak i 
w najmłodszych rocznikach. Poprawia-
li rekordy życiowe stawali na podium i 
znakomicie reprezentowali Włocławek. 
Młodzi sportowcy bez kompleksów ry-
walizowali także na seniorskich Mistrzo-
stwach Polski we Włocławku.

Na stadionie OSIR-u największy suk-
ces w dotychczasowej karierze odniosła 
utalentowana Klaudia Kazimierska. Se-
zon choć był krótki, kibicom dostarczył 
wielu pozytywnych emocji. „Od marca 
mamy pandemię, było wiele niewiado-
mych. Mistrzostwa Polski we Włocław-
ku stanęły pod znakiem zapytania, ale 
ostatecznie pod koniec sierpnia udało 

się je zorganizować. Było to najwięk-
sze wydarzenie w historii włocławskiej 
lekkiej atletyki. My mieliśmy sukces  
i srebrny medal Klaudii Kazimierskiej w 
biegu na 1500 metrów. 

Na mistrzostwach kraju do lat 20 
Klaudia zdobyła 2 złote medale na 1500 i 
3000 metrów. Z kolei Sebastian Urbaniak 
był najlepszy na dystansie 400 metrów 
przez płotki, brąz w tym biegu dołożył 
także Dawid Skowyra. Nie możemy też 
zapominać o osiągnięciach dzieci pod-
czas Mistrzostw Województwa” – mówi 
Marek Wódecki, prezes klubu Vectra 
Włocławek. Po nowym roku pierwszym 
sprawdzianem formy zawodników wło-
cławskiego klubu będą starty w hali. 

Mateusz Piernikowski

To	był	ich	sezon!



2020 rok był udany dla Włocłavii. 
Klub założony w 1946 roku w ak-
tualnych rozgrywkach IV ligi grupy 
kujawsko-pomorskiej radzi sobie bar-
dzo dobrze. Włocłavia ustabilizowała 
sytuację finansową, zespół może li-
czyć na grono kilku poważnych spon-
sorów. Na koszulkach zawodników 

pojawiło się w tym sezonie m.in. logo 
marki Lotto, a banery tego partnera są 
widoczne również na meczach roz-
grywanych we Włocławku. Drużyna 
została wzmocniona kadrowo i efekty 

tego są dostrzegalne w tabeli po run-
dzie jesiennej.  

- Naszym celem było, aby po 
pierwszej rundzie znaleźć się w czo-
łowej siódemce, co daje komfort gry 
na wiosnę. To nam się udało zrobić, 
nawet z pewną nawiązką bo zespół 
zajmuje drugie miejsce po rundzie 
jesiennej z niewielką stratą do lidera 
– Zawiszy Bydgoszcz - mówi Dariusz 
Pokrywczyński, wiceprezes Włocła-
vii - Otwiera się przed nami szansa na 
walkę o awans, ale o tym możemy mó-
wić wiosną. Do gry wrócimy w marcu, 
wtedy zagramy jeszcze dwa pojedynki 
zaległe z rundy jesiennej z Cuiavią 
Inowrocław i Liderem Włocławek. 
Później liga zostanie podzielona na 
górną siódemkę i pozostałe drużyny.  
W czołowej siódemce zagramy z 
najlepszymi zespołami ligi mecz i re-
wanż. Przed nami zatem dużo grania. 
Punkty będzie można łatwo zgubić, 
ale jesteśmy optymistami.

Walka o III ligę będzie pasjonująca 
do ostatniej kolejki. Szczebel rozgryw-
kowy wyżej awansuje tylko zwycięz-
ca IV ligi. 

Mateusz Piernikowski

Włocławska Akademia Piłkarska od 
dwóch sezonów walczy o awans do I 
ligi. Kobieca drużyna w poprzednim 
sezonie rywalizowała o to z Pogonią 
Tczew i do celu zabrakło niewiele. 

W rozgrywkach 2019/2020 „Wilczy-
ce” na zaplecze ekstraklasy nie awanso-
wały. Zespół w bieżących zmaganiach 
celu nie zmienił. WAP chce awansować 
o ligę wyżej. Jesień dla ekipy prowadzo-
nej przez Jarosława Chwiałkowskiego 
była udana, choć drobnych potknięć nie 
zabrakło. Szczególnie boli porażka ze 
Skrą Częstochowa 2:4 oraz remis 1:1  
z rezerwami Medyka Konin. W tym 
drugim meczu włocławianki straciły 
gola w ostatnich minutach gry. Po 10 
spotkaniach pierwszej rundy sytuacja 

wyjściowa przed rundą rewanżową 
jest niezła. „Wilczyce” zajmują drugie 
miejsce ze stratą 3 punktów do lidera z 
Częstochowy. - Mamy potencjał, w dru-
żynie są ambitne i zdolne zawodniczki. 
Chcemy awansować do pierwszej ligi – 
mówi Jarosław Chwiałkowski, trener..  
       W sezonie 2020/2021 WAP walczył 
również w Pucharze Polski. W meczu 
1/32 finału włocławianki uległy wyraź-
nie GKS Katowice 1:7. 

Zawodniczkom na wiosnę pozosta-
nie zatem rywalizacja tylko na boiskach 
II ligi. Przygotowania do rundy rewan-
żowej piłkarki mają zacząć w styczniu. 

Mateusz Piernikowski
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Włocłavia	w	grze	o	awans	do	III	ligi!

Wilczyce	prą	do	przodu
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WESOŁYCH ŚWIĄT
NA  99,4FM


