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

D ocieramy:

Niech Włocławek wraz z powiatem
Rozwijają się wspaniale
Niech nie mówią, że znikamy,
No bo nie giniemy wcale 
Niech Mikołaj z reniferem
Moc prezentów dla nas mają
A ci, którzy nami rządzą
Niech głupszym nie odpuszczają. 
Polski mądrej, Polski takiej,
która w przyszłość, 
a nie w przeszłość patrzy 
No i miasta, w którym wkrótce 
geriatrów zastąpią pediatrzy.
Wszystkim zdrowia i dostatku 
i radości na te święta, 
bez wirusa i problemów, 
z radiem, które trzeba zapamiętać 99.4

życzę wszystkim mieszkańcom naszego regionu
ciepłych, zdrowych i bezpiecznych chwil spędzonych 

w rodzinnym gronie.

Niech ten szczególny czas upłynie w radosnej atmosferze,
a troski dnia codziennego odejdą na dalszy plan.
Życzę, aby nadchodzący rok był pełen nadziei,

nowych perspektyw i spełnionych marzeń.
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Szanowni Państwo
Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu radość, 

pokój i wzajemną życzliwość. Życzymy wszystkim świąt 
w ciepłym, rodzinnym gronie, a magiczna moc tego czasu niechaj 

przyniesie ukojenie i chwile wytchnienia od codziennych trosk. 
Zadbajmy o siebie nawzajem i o naszych najbliższych,

 by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były udane, 
a Nowy Rok 2022 zdrowy i szczęśliwy.

Dlatego też 1 grudnia 
na sesji Rady Powiatu Włocław-
skiego podjęta została decyzja o utworzeniu dodat-
kowych trzech linii autobusowych. Ich głównym 
zadaniem będzie skomunikowanie mieszkańców 
powiatu z Brzeską Strefą Gospodarczą.

Pierwsza linia przebiegać będzie od Baruchowa 
przez Kowal i Kruszyn, druga od Chodcza przez 
Choceń i Brześć Kujawski, a ostatnia od gminy 
Fabianki przez Włocławek i Wieniec. 

Przy czym utworzenie trzeciej linii wymaga po-
rozumienia z miastem Włocławek.

Bardzo się cieszę, że Rada Miasta Włocławek 

podjęła 
uchwałę zezwalają-
cą na podpisanie takiego porozumienia. 
Dzięki temu nie ma już żadnych przeszkód, aby 
tę linię uruchomić - stwierdził starosta włocławski 
Roman Gołębiewski.

Jak dodaje Starosta, Brzeska Strefa Gospodar-
cza jest bardzo ważna dla całego regionu. Dlatego 
władze powiatu z chęcią pomagają w jej rozwi-
janiu.

Mamy informacje o rozwoju firm, o większych 

po-
trzebach kadro-
wych w przyszłym roku. Dlatego 
też zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. 
Oczywiście będziemy zabiegać o wsparcie z tzw. 
“funduszu autobusowego”. - dodaje.

Nowe linie autobusowe zaczną funkcjonować 
od nowego roku.

Nie od dziś wiadomo, że transport zbiorowy jest bardzo ważny dla każdego miasta i powiatu.

Dodatkowe	linie	autobusowe	w	powiecie

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski

Prezydent Włocławka
Marek Wojtkowski
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PORADNIA 
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

WŁOCŁAWEK 
UL. MIŁA 18 

TEL. 798 802 951
www.almedic.com.pl

CZYNNA OD PN-PT OD 1500

PORADNIA  MEDYCYNY PRACY
PORADNIA SPORTOWA

PORADNIA MEDYCYNY PODRÓŻY

CZYNNE WE WTORKI OD 1230

Choć poznaliśmy ją jako małą dziewczynkę 
śpiewającą dziecięce przeboje, to w tym roku ob-
chodzi ćwierćwiecze dorosłej kariery muzycznej. 
Natalia Kukulska gościła w naszym mieście, gra-
jąc koncert przed włocławską publicznością oraz 
oceniając wokalne zmagania uczestników X Festi-
walu Piosenki Ojczyźnianej.

Przez minione 25 lat wokalistka dała się poznać 
z wielu różnych muzycznych stron - od brzmień 
popowych, przez R&B, elektronikę, aż wreszcie 
po muzykę klasyczną, czego efektem jest wyda-
na w ubiegłym roku płyta „Czułe struny”. Jest to 
album zawierający kompozycje Fryderyka Cho-
pina, do których po raz pierwszy powstały teksty 
wyśpiewane przez artystkę. Jak przyznała - „każ-
dy jej krążek stanowi swego rodzaju ‘the best of’, 
okazję do współpracy z twórcami, którzy pokazują 
nowe przestrzenie muzyczne, a zarazem pretekst 
do otwarcia kolejnych drzwi”.

Zapytaliśmy piosenkarkę o to, czy słuchacze 
pamiętający początki działalności wokalistki, cały 
czas towarzyszą jej na artystycznej drodze. Duża 
część z nich pozostaje wierna jej twórczości, choć 
rozmaite eksperymenty muzyczne powstałe w 

ostatnich latach poszerzyły krąg odbiorców. Są 
również tacy, którzy powracają, m.in. przy wspo-
mnianej płycie z dziełami Chopina.

Oceniając występy uczestników konkursu Na-
talia Kukulska mogła wykorzystać doświadcze-
nie trenerskie zdobyte w programie telewizyjnym 
„The Voice of Poland”. Jak się okazało, była to 
jednosezonowa przygoda. Artystka zdradziła, że 
wynikało to nie tylko z trudności podejmowania 
decyzji o dalszym losie osób stawiających pierw-
sze kroki na scenie, ale również brakiem potrzeby 
tworzenia otoczki „show” wokół obecności w for-
macie. Warto zauważyć, że finałowa reprezentant-
ka drużyny piosenkarki, Anna Karwan, dzisiaj ma 
już na koncie własny repertuar i coraz mocniejszą 
pozycję na scenie muzycznej.

Na wszystkich fanów Natalii Kukulskiej czeka 
nowa twórczość artystki, zarówno premierowe 
utwory z albumu „Czułe struny”, jak również czte-
ry nowe piosenki dostępne na wydanej w tym roku 
EP-ce „Jednogłośna”. Wokalistka występuje ze 
swoimi projektami w całej Polsce, dlatego liczymy, 
że już niebawem powróci do naszego regionu!

Od	25	lat	nosi	światło	
i	zachwyca	publiczność
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Nasz pierwszy kontakt był kilka dni 
temu. Zadzwoniła, przedstawiła się 
pytając, czy mieszkam na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Po-
twierdziłam, chcąc zaraz się  rozłączyć. 
Coś w jej głosie sprawiło jednak, że 
kontynuowałam rozmowę. Gdy okaza-
ło się, że jesteśmy z tego samego mia-
sta, umówiłyśmy się na bezpośrednie 
spotkanie. I oto siedzi w moim domu, 
tuż obok mnie. - Nie chcę pani na nic 
naciągać - mówi przepraszającym to-
nem. Proszę tylko mnie wysłuchać.
Słucham więc, mimo iż 

kwestie dotyczące ekologii

 przez wiele lat mało mnie obchodzi-
ły. Zajęta pracą zawodową, prowadze-
niem domu, dziećmi, później wnukami, 
skupiona byłam właśnie na tych spra-
wach. Teraz mamy z mężem znacznie 
więcej czasu, lecz też mniej pieniędzy. 
Oszczędzanie, które nigdy nie było 
naszą mocną stroną, powoli staje się 
koniecznością. A młoda kobieta,  sie-
dząca obok mnie, obiecuje konkretne 
korzyści.

- Na całym świecie popularność sys-
temów fotowoltaicznych dynamicznie 
rośnie - zapewnia dziewczyna. - Trudno 
się temu dziwić, bowiem fotowoltaika 
ma wiele zalet.  Oszczędzanie, czy-
li mniejsze rachunki za prąd, to tylko 
jedna z nich. - Wytwarzanie własnego 
prądu z instalacji fotowoltaicznej po-
woduje zmniejszenie rachunków za 
energię kupowaną z sieci, dzięki temu, 
iż urządzenia domowe lub firmowe w 

pierwszej kolejności pobierają prąd 
wyprodukowany z mikroelektrowni 
fotowoltaicznej. Chociaż instalacja 
fotowoltaiczna wymaga inwestycji, 
która początkowo wydaje się wysoka, 
to będzie się ona stopniowo zwracać w 
postaci spadku rachunków za energię.  
Opłacalność paneli fotowoltaicznych 
rośnie z roku na rok, szczególnie w ob-
liczu podwyżek cen energii elektrycz-
nej pobieranej z sieci.

Kobieta  wyjmuje z zielonej teczki 
tabelki i wykresy, kontynuując opo-
wieść...  - Z instalacji o mocy o mocy 
1 kWp, który będzie skierowana w od-
powiednią stronę i pod odpowiednim 
kątem, można wyprodukować nawet 
1100 kWh energii rocznie. Przyjmując, 
że statystyczna polska rodzina rocznie, 
na potrzeby gospodarstwa domowego, 
pobiera nawet do 5000 kWh energii, 
można mówić  że instalacja fotowolta-
iczna o mocy 4 kWp jest wstanie wy-
produkować nawet do 76% rocznego 
zapotrzebowania  energii elektrycznej. 
To, rzecz jasna, zależy od mocy falow-
nika, tego elementu sytemu fotowolta-
icznego, który przekształca prąd stały w 
prąd zmienny.  Oszczędzając prąd oraz 
wykorzystując własną energię z instala-
cji fotowoltaicznej można znacznie

 zredukować koszty rachunków
 
za prąd przez wiele lat. Uśmiecham 

się, propozycja wydaje się nęcąca. 
Moje wątpliwości budzą jednak kwe-
stie techniczne. Czy my, para emery-
tów, którzy dopiero niedawno  nauczyli 

się korzystać ze smartfonów, damy radę 
ogarnąć kwestie techniczne? Młoda 
kobieta szybko je rozwiewa przekonu-
jąc, że niezależnie od lokalizacji paneli 
produkcja energii oraz jej przesył odby-
wają się automatycznie, bez jakiejkol-
wiek ingerencji inwestora. Co ważne 
- eksploatacja instalacji jest praktycznie  
bezkosztowa, zaś jedynym wydatkiem 
może być okresowe mycie modułów 
fotowoltaicznych.

Za montażem instalacji 

fotowoltaicznej przemawiają też 
kwestie środowiskowe. Fotowoltaika 
w procesie produkcji energii elektrycz-
nej z promieniowania słonecznego nie 
emituje żadnych szkodliwych dla zdro-
wia substancji. Nie generuje hałasu, nie 
zużywa wody pitnej. Nie wykazano 
także szkodliwości modułów fotowol-
taicznych dla flory i fauny... 

Jako miłośniczka i roślin i zwierząt 
doceniam ten fakt. Tylko... skąd wziąć 
pieniądze? W moim wieku niechętnie 
wydaje się całe oszczędności, zawsze 
bowiem warto pozostawić rezerwę na 
ratowanie zdrowia czy życia. Tymcza-
sem z wstępnej kalkulacji wynika, że 
baterie fotowoltaiczne na naszym nie-
wielkim domu kosztowałyby około 20 
tysięcy złotych, czyli niewiele mniej, 
niż mamy” w pończosze”. Dziewczy-
na, sięgając po kruche ciasteczko mojej 
produkcji i popijając łykiem wody, roz-
wiewa kolejne wątpliwości. - Osoby in-
westujące w technologie fotowoltaicz-
ne mogą skorzystać z wielu możliwości 

dofinansowania - od dofinansowań lo-
kalnych, po branżowe do czasowych. 
Liczne firmy zapewniają wsparcie 
zarówno merytoryczne, jak i formalne 
w znalezieniu odpowiedniej formy do-
finansowania. Wspierają klientów tak-
że na etapie przygotowania wniosków 
skierowanych do instytucji zewnętrz-
nych w celu pozyskania środków na 
instalacje fotowoltaiczną. Współpracu-
ją z instytucjami finansowymi, dzięki 
czemu osoby lub firmy inwestujące w 
czystą energię mogą skorzystać także z 
dogodnych form finansowania: nisko 
oprocentowanego kredytu lub leasingu.

Fotowoltaika uniezależnia nas od 
podwyżek cen energii, w tym kosztów 
dystrybucji na wiele lat. Im bardziej 
wzrasta cena energii elektrycznej, tym 
czas zwrotu z inwestycji w mikroelek-
trownię fotowoltaiczną jest krótszy. 
Analizy cen energii w ostatnich latach 
wskazują sukcesywny wzrost cen ener-
gii elektrycznej. Można zdecydować 
się na ofertę z gwarancją ceny, ale nikt 
nie zagwarantuje nam, że nie wzrosną 
ceny dystrybucyjne, a wiele z nich na-
liczanych jest na podstawie naszego 
zużycia. Elektrownia fotowoltaiczna 
produkuje prąd na potrzeby właściciela 
w związku z czym jest on w mniejszym 
stopniu zależny od dostawcy energii. 
W pierwszej kolejności do zasilenia 
urządzeń domowych bądź firmowych 
wykorzystywana jest energia produko-
wana przez moduły fotowoltaiczne.

Fotowoltaika to pewna inwestycja, 
niezależnie do ilości wyprodukowanej 
energii elektrycznej, stanowi ona o na-
szej większej niezależności względem 
dostawców. Odnawialne źródło energii, 
powstałe dzięki instalacji fotowoltaicz-
nej może być więc traktowane nie jako 
pomocnicze źródło zasilania, ale jako 
zasadnicze źródło pozyskiwania energii 
elektrycznej w naszym domu lub firmie 
– zapewnia dziewczyna.  

Zostawia mi plik dokumentów – bro-
szurki informacyjne, wzory potrzeb-
nych dokumentów, kalkulacje. Prze-
analizujemy je z mężem na spokojnie. 
Jeszcze wizytówka z nazwą firmy i 
numerem telefonu mojego gościa. Na 
dworze, mimo późnej jesieni,

jest ciepło, świeci słońce

Dziewczyna rozgląda się z zaintere-
sowaniem. - Na sprawność instalacji fo-
towoltaicznej wpływa wiele czynników  
przypomina. Tutaj u państwa warunki 
są idealne.  I proszę się nie obawiać, że 
mamy w Polsce niewiele słonecznych 
dni.  Słońce jest niewyczerpalnym źró-
dłem darmowej energii a instalacja fo-
towoltaiczna produkuje prąd nawet w 
pochmurną pogodę.

Mąż, który właśnie wrócił do domu, 
uśmiecha się do mnie. - Widzę po mi-
nie, że ta dziewczyna cię przekonała – 
mówi do mnie. 

Nie zaprzeczam.

Młoda dziewczyna, której nie dałabym więcej niż 18 lat, wyciąga z przepastnej torby plik dokumentów. - 
Dziękuję, że mogłyśmy się spotkać - mówi z uśmiechem. Proponuję kawę, herbatę. Odmawia. - Wolałabym 
od razu przejść do rzeczy - proponuje. 

Jasne	jak...	słońce
Czyste	powietrze	to	także	moja	zasługa
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30 lipca 2019 roku włocławska policja została powiadomiona o śmierci trzy-
letniego chłopca. O tragedii w mieszkaniu przy ulicy Chopina poinformował 
wezwany lekarz, który stwierdził zgon dziecka i obrażenia świadczące o tym, 
że mogło zostać pobite.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano matkę dziecka i jej konkubenta po-
dejrzanych o dokonanie tej zbrodni. 

31 lipca 2019 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy prze-
prowadzono sekcję zwłok. Jeszcze tego samego dnia Agnieszka Sz. i Paweł K. 
usłyszeli zarzuty.

18 listopada zakończył się proces. Paweł K. oskarżony został o znęcanie się 
fizycznie i psychiczne ze szczególnym okrucieństwem nad małym Nikode-
mem, co ostatecznie doprowadziło do śmierci chłopca.

Oskarżony został uznany winnym znęcania się fizycznego i psychicznego 
nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, a także doprowadzenia do 
choroby realnie zagrażającej życiu tego dziecka oraz tego, że nieumyślnie spo-
wodował jego śmierć. Został za to skazany na 20 lat pozbawienia wolności – 
poinformowała Aneta Sudomir – Koc Rzecznik Sądu Okręgowego

Sąd uznał również, że matka Nikodema także jest winna śmierci chłopca. 
Jeśli chodzi o Agnieszkę S., to kobieta stanęła pod zarzutem pomocnictwa w 

dokonaniu tych czynów. Została uznana winną i została jej wymierzona kara 
13 lat pozbawienia wolności. 

Wyrok na ten moment jest nieprawomocny, aktualnie wpłynęły wnioski o 
sporządzenia uzasadnienia.

Zapadł	wyrok	ws.	śmierci	
3-letniego	Nikodema



Życzymy, zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego 2022 Roku
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tel. 572 34 65 81 
lub 54 232 45 47

www.budomex.wloclawek.pl

BIURO	
SPRZEDAŻY:

ul. Baśniowa 8/10, 
Włocławek

NOWE MIESZKANIA 
PRZY ULICY 

CHŁODNEJ/PROSTEJ

OFERTA	SPECJALNA
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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

Lokal czynny pn-pt 1100-1800, sob. 1100-1600 , wigilia 900-1300

BIESIADNY	zaprasza	i	życzy	Smacznego

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

Niestety nie dla wszystkich. Jak pokazują 
dane statystyczne i doświadczenia ostatnich 
miesięcy pandemicznej rzeczywistości w 
świecie wirtualnych możliwości nie odnala-
zło się pokolenie „Digital aliens” czyli nasi 
seniorzy, którym brakuje wiedzy i podsta-
wowych umiejętności w zakresie obsługi 
urządzeń IT i korzystania z rozwiązań cy-
frowych. 

Wprowadzony z dnia na dzień lockdown, 
a co za tym idzie liczne ograniczenia w 
funkcjonowaniu sklepów, urzędów, banków 
czy przychodni lekarskich i przeniesienie 
ich działalności do sfery e-usług stały się dla 
wielu najstarszych mieszkańców naszego 
miasta 100% barierą uniemożliwiającą sa-
modzielne funkcjonowanie. 

I właśnie z myślą o potrzebie rozwijania 

kompetencji cyfrowych włocławskich senio-
rów powstał projekt „Akademia e-Seniora” 
realizowany w ostatnich miesiącach przez 
Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku we Włocławku. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków pro-
gramu wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021-2025 w 
okresie od czerwca do grudnia 2021 r. udało 
się zrealizować kompleksowy projekt w 
zakresie edukacji cyfrowej seniorów, w ra-
mach którego ponad 150 mieszkańców Wło-
cławka w wieku 60+ mogło wziąć udział 
w ciekawych wykładach i różnorodnych 
zajęciach warsztatowych realizowanych w 
pracowniach komputerowych Państwowej 
Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz za-
jęciach praktycznych na ulicach Włocławka 

– podczas których mieli okazję wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce np. korzystając 
z odpowiednich aplikacji odebrać paczkę w 
paczkomacie, kupić bilet do parkomatu czy 
przejechać się miejskim Włowerem.

Podczas warsztatów informatycznych 
uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności 
potrzebne do efektywnego i bezpiecznego 
korzystania z Internetu, obsługi kompute-
ra, tabletu czy smartfona. Poznali też wieli 
przydatnych w życiu codziennym progra-
mów komputerowych, aplikacji i stron inter-
netowych, dzięki którym mogą bez wycho-
dzenia z domu załatwić urzędową sprawę, 
dokonać zakupów, wyszukać informacje, 
skomunikować się z innymi osobami czy 
ciekawie spędzić wolny czas w sieci. Dzięki 
zajęciom cyfrowym korzystanie z aplikacji 

takich jak: mObywatel, ePUAP, Messenger 
czy Blik dla włocławskich seniorów nie sta-
nowią już problemu. 

Swoistym testem dla nowo nabytych 
umiejętności były zorganizowane w ramach 
projektu konkursy – interaktywna gra miej-
ska oraz 5 konkursów tematycznych orga-
nizowanych w formie internetowego quizu 
lub konkursu talentów multiedialnych. Dla 
tych, którzy najlepiej poradzili sobie z kon-
kursowymi zadaniami przewidziane zostały 
atrakcyjne nagrody – oczywiście cyfrowe – 
smartwatche i smartbandy.

Dzięki realizacji projektu wyposażeni 
w pewien zasób wiedzy i praktycznych 
umiejętności cyfrowych oraz odpowiednio 
zmotywowani seniorzy będą bardziej świa-
domie i chętniej korzystać z sieci Internet i 
urządzeń cyfrowych (smartfonów, kompu-
terów, tabletów) do załatwiania bieżących 
spraw życia codziennego czy spędzania 
czasu wolnego.

Mamy nadzieję, że koniec projektu bę-
dzie dla jego uczestników   początkiem 
nowej przygody w świecie Internetu i jego 
cyfrowych dobrodziejstw.

Cyfryzacja to klucz do współczesnego świata. Szybki rozwój Internetu i technologii IT stał się 
wyznacznikiem rozwoju i zmian społecznych, a rewolucja informacyjna objęła wszystkie aspek-
ty życia współczesnego człowieka. Komputer i Internet stały się nieodzownym narzędziem w 
naszej pracy, edukacji czy dostępie do usług publicznych i rozrywki.

Cyfryzacja	to	klucz
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wiele 
zdrowia i pomyślności. Niech ten czas świąteczny będzie dla Państwa 

chwilą wytchnienia i radości oraz źródłem nadziei na przyszłość.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.           

C. K. Norwid Opłatek

Sławomir Kopyść                                
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

oraz samych sukcesów 
i szczęśliwych dni 

w Nowym Roku 2022

życzy Senator RP
Józef Łyczak

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 2022 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
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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

•	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
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DOMCAR SP. O.O. ; ul. Toruńska 153, 
87-800 Włocławek , tel. 54 231 99 99 
www.domcar.pl

Auta	dostępne	od	ręki!

Dziecięcy 
Telefon 

Zaufania 

Dzieci nie zawsze po-
trafią prawidłowo ocenić, 
kiedy zachowania rodzi-
ców lub opiekunów za-
mieniają się w przemoc 
fizyczną lub słowną i po-
trzebują w tym zakresie 
wsparcia dorosłych – nie 
zostawiajmy ich samych! 
Muszą wiedzieć, że za-
wsze mogą liczyć na po-
moc nie tylko swoich 
opiekunów w przedszkolu 
czy nauczycieli w szkole, 
ale także bliskich osób 

lub sąsiadów. 
- Gdy ta przemoc jest 

zamiatana pod domowy 
dywan pomocny może 
być numer Dziecięcego 
Telefonu Zaufania Rzecz-
nika Praw Dziecka 800 
12 12 12 czynny przez 
cała dobę siedem dni w 
tygodniu – apeluje wi-
ceprzewodniczący Rady 
Miasta Krystian Łuczak, 
który zwrócił się z pil-
ną prośbą do Prezydenta 
Marka Wojtkowskiego, 
aby w każdej włocław-
skiej szkole numer ten 
znalazł się w widocznym 
miejscu.  Radny zwrócił 

się także z prośbą o orga-
nizację w każdej ze szkół 
zajęć edukacyjnych na te-
mat praw dziecka. 

Co każde dziecko po-
winno wiedzieć o Tele-
fonie Zaufania? Przede 
wszystkim należy podkre-
ślić, że podczas rozmowy 
dzwoniący może pozostać 
anonimowy. Eksperci z 
Telefonu Zaufania pomo-
gą dziecku rozwiązać pro-
blem i wskażą konkretne 
rozwiązania, wyjaśnią, co 
należy zrobić i jak dalej 
postępować. Pamiętajmy, 
że dzieci doświadczone 
przestępstwem, potrze-

bują natychmiastowej 
pomocy w przywróce-
niu poczucia bez-
pieczeństwa oraz 
wsparcia ze strony 
specjalistów. Na-
rastająca presja 
otoczenia, hejt 
i cyberprzemoc 
zagrażają zdro-
wiu psychicz-
nemu dziecka. 

- Dzieci czują 
są coraz bardziej 
bezradne wo-
bec piętrzących 
się problemów, 
szczególnie pod-
czas izolacji w cza-

sie trwania pan-
demii – podkreśla 
radny Krystian 
Łuczak – para-
d o k s a l n i e 

w s z e c h -
obecna cyfry-
zacja tylko pozornie 
zbliża do siebie ludzi, 
w rzeczywistym świe-
cie bowiem oddala nas 
od siebie!

Nieodpłatna 
pomoc 
prawna

Na pomoc w trudnych 
chwilach mogą liczyć 
nie tylko najmłodsi. 
Świąteczny nastrój każ-
demu mogą zepsuć tro-
ski związane z codzien-
nością, nierozwiązane 
sprawy i przytłaczające 
problemy. Często przed 
sięgnięciem po pomoc 
staje obawa o jej koszt. 
Warto wtedy polecić 
skorzystanie z Nieod-
płatnej Pomocy Praw-

nej 
zarów -
no we Wło-
cławku, jak i w 
Powiecie Włocławskim. 

Włocławianie na bez-
płatna poradę prawną 
mogą umówić się pod nu-
merem telefonu 54 414-
49-20 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
od 9.00 do 11.00 bądź 
za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej: npp@
um.wloclawek.pl. Porady 
odbywają się w czterech 
punktach, w różnych czę-
ściach miasta.

Mieszkańcy Powiatu 
Włocławskiego powinni 
zaś dzwonić do Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiato-
wego we Włocławku, tel. 

54 230-46-39 (od ponie-
działku do piątku).  Wi-

zytę można umówić w 
Brześciu Kujawskim, 

Chodczu, Izbicy Ku-
jawskiej, Kowalu, 
Lubieniu Kujaw-
skim i Lubrańcu. 

Jakiej pomo-
cy można ocze-
kiwać? Przede 
wszystkim zo-
staną wyjaśnione 
prawne wątpli-
wości dotyczące 
zgłaszanej spra-
wy, dlatego war-
to zabrać wszyst-
kie dokumenty 
z nią związane 

– informuje radny 
Krystian Łuczak - 
Mieszkańcy mogą 

liczyć na 

nie-
odp ł a tną 
mediację czy 
sporządzenie projek-
tu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych. 

Pomocna będzie rów-
nież informacja o kosztach 
postępowania i ryzyku 
finansowym związanym 
ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową. Dla-
tego nie warto zostawać 
samemu z problemami 
prawnymi, a szczególnie 
w tym świątecznym cza-
sie, któremu nie powinny 
towarzyszyć troski.

Świąteczna atmosfera otacza nas z każdej strony. Wśród życzeń, prezentów i kolęd nie zapominajmy jednak, że nie wszyscy mogą się nią cie-
szyć. Tym radosnym i niezwykłym dla każdego dziecka bożonarodzeniowym chwilom może niestety towarzyszyć przemoc. Nie pozostawajmy 
wobec niej obojętni również w tym niezwykłym czasie i zawsze reagujmy! Lepiej nawet choćby na wyrost prosić o pomoc odpowiednie służby 
niż mieć na sumieniu ból lub życie małego człowieka. 

Radosne	Święta	–	
bez	trosk	i	przemocy!
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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

Mieszkańcom Gminy Osięciny 
pragniemy złożyć życzenia

spokojnych, rodzinnych,
pełnych radości Świąt Bożego

Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i spełnienia

marzeń w Nowym 
2022 Roku

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

 We Włocławku już prawie dzie-
więć lat nie ma izby wytrzeźwień. 
Pijani, agresywni pacjenci stali się 
od tego czasu zmorą szpitalnego SO-
R-u. Władze Włocławka postanowiły  
w końcu o budowie kompleksowego 
Centrum dla osób w kryzysie. Uza-
leżnieni nie tylko od alkoholu trafiać 
będą na Krzywą Górę. W miejscu z 
dala od centrum miasta mają być też 
poddawani terapii. Roboty budowlane 
postępują zgodnie z harmonogramem. 
Obiekt jest już zadaszony, wyposażony 
w okna i drzwi, a na dachu zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną. Toczą 
się również roboty wewnątrz obiektu. 
„Gdy jest dobry wykonawca to praca 

idzie zgodnie z planem,  myślę, że bę-
dziemy gotowi do otwarcia placówki 
w pierwszym kwartale 2022 roku i 
pomożemy w ten sposób szpitalowi. 
Pacjenci pod wpływem alkoholu dali 
się mocno we znaki personelowi SO-
R-u na przestrzeni lat”. – mówi Marek 
Wojtkowski, prezydent Włocławka. Z 
Centrum Wsparcia będą korzystać też 
obywatele z powiatu włocławskiego, 
a gminy będą partycypować w kosz-
tach. Koszt zadania to ponad 3 milio-
ny złotych, a inwestycja jest wsparta 
pieniędzmi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

Centrum	Wsparcia	Dla	Uzależnionych
powstaje	na	Krzywej	Górze
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Po drugie, w marcu na emeryturę 
przeszła dyrektor Bożena Stępniew-
ska, osoba związana  z urzędem pra-
cy niemal od początku swojej kariery 
zawodowej. To także bardzo ważny, 
wzruszający moment w życiu naszej 
instytucji.

Wreszcie zmiany, jakie wprowadzi-
liśmy wewnątrz urzędu. Tu wydarzyło 
się bardzo dużo. Zaczęliśmy od 

zmiany filozofii myślenia 

o naszej instytucji. Zawsze uważa-
łam, że urząd pracy to nie jest typowy 
urząd, do którego przychodzi się „za-
łatwić” sprawę administracyjną. Je-
steśmy podmiotem, którego centrum 
zainteresowania jest aktywność ludzi 
na rynku pracy. Z jednej strony naszym 
celem jest pomóc – różnymi metodami 
– w wejściu lub powrocie do aktywno-
ści zawodowej, z drugiej zaś pomóc 
pracodawcom zaspokoić ich potrzeby 
kadrowe. 

W centrum naszych działań zawsze 
jest zatem PRACA. A przecież praca 
jest jedną z najważniejszych wartości 
w życiu człowieka. Ale także praw. 
Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka stanowi: „Każdy człowiek ma 
prawo do pracy, do swobodnego wy-
boru oraz godnych i zadowalających 
jej warunków, jak również do ochrony 
przed bezrobociem”. Praca, obok za-
pewnienia utrzymania, może być rów-
nież źródłem samorealizacji, miejscem 
nawiązywania relacji, niekiedy wręcz 
nadając sens życiu. 

Z drugiej strony, bezrobocie może 
być jednym najbardziej traumatycz-
nych doświadczeń w życiu człowieka, 
szczególne długotrwałe – nie tylko 
pozbawiającym poczucia bezpieczeń-
stwa, ale niejednokrotnie odbierającym 
godność. Dlatego my – pracownicy 
służb zatrudnienia – powinniśmy mieć 
świadomość istotności materii, z jaką 
się mierzymy i wrażliwości na proble-
my, na jakie powinniśmy odpowiadać. 

By stać się bardziej otwartym i sku-
tecznym dla naszych Klientów do-
konaliśmy zmian w wielu obszarach. 
Zminimalizowaliśmy ilość wymaga-
nych dokumentów i oświadczeń, zwe-
ryfikowaliśmy procedury związane z 
przyznawaniem wsparcia w ramach 
różnych form pomocy czy legalizacją 
pracy cudzoziemców, zmieniliśmy spo-
sób pracy z naszymi klientami stawiając 
na indywidualizację oferty w zależności 

od oczekiwań klienta, poszerzyliśmy 
zakres współpracy międzyinstytucjo-
nalnej, stworzyliśmy własne, autorskie 
programy pilotażowe (aktualnie ocze-
kujemy na rozstrzygnięcie konkursu 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej), napisaliśmy i wydaliśmy 
poradniki dla Przedsiębiorców i Poszu-
kujących Pracy, realizujemy badania 
wśród pracodawców (..) i wiele, wiele 
innych działań. O wszystkich ze wska-
zanych przedsięwzięć mogłabym napi-
sać odrębny artykuł. Próbując jednak 
krótko ująć ideę, jaka przyświeca nam 
przy dokonywaniu zmian wewnątrz 
naszej instytucji i dalszych planach 
jej reformowania, wyraziłabym to w 
jednym zdaniu: patrzymy na naszych 
klientów nie jak na Petentów, tylko jak 
na Partnerów, a w tej relacji kluczowe 
są: współpraca oraz identyfikacja pro-
blemów i skuteczne ich rozwiązywa-
nie.

Dwie główne grupy 

naszych partnerów to osoby poszuku-
jące pracy oraz przedsiębiorcy. Patrząc 
na pierwszą grupę, warto wskazać, iż 
w bieżącym roku w różnych formach 

aktywizacji uczestniczyło ponad 3,5 
tys. osób bezrobotnych, a w ramach 
różnych programów  wydatkowaliśmy 
dotąd niemal 26 mln zł. 

Największą popularnością cieszyły 
się staże – aktywizowaliśmy w ten spo-
sób 785 osób. Kolejną formą wsparcia, 
która jest popularna szczególnie w po-
wiecie ziemskim, to roboty publiczne. 
Dzięki naszym programom szansę na 
pracę w ramach robót publicznych, 
głownie w jednostkach samorządu te-
rytorialnego, miało 697 osób. 

Bardzo cieszy, że mimo pandemii, 
przy współpracy z nami własne firmy 
otworzyło niemal 230 osób bezrobot-
nych. Są to biznesy z bardzo różnych 
branż – zarówno budownictwo, jaki i 
usługi czy handel. Pojawiło się także 
kilka bardzo ciekawych, oryginalnych 
pomysłów związanych z bardzo sze-
roko rozwijającym się sektorem e-c-

ommerce czy mediami społecznościo-
wymi.

Pozytywne jest też zainteresowanie 
ze strony Pracodawców pozyskaniem 
środków na stworzenie zupełnie no-
wych miejsc pracy – przy naszym 
wsparciu stworzono ich niemal 200. 
Kolejne 200 osób podjęło pracę w 
związku z umowami, jakie zawarliśmy 
z pracodawcami w ramach prac inter-
wencyjnych.

Miniony rok to także realizacja tarcz 
antykryzysowych, które również mia-
ły odzwierciedlenie w naszej ofercie. 
Liczby i skala działań są 

zupełnie bez precedensu: 

w okresie pandemii wydatkowali-
śmy w tym zakresie niemal 86,5 mln zł, 
które skierowaliśmy do ponad 18,6 tys. 
pracowników i przedsiębiorców z na-
szego terenu. Przeformułowanie pracy 
urzędu, w celu jak najszybszej realiza-
cji  dofinansowań, pożyczek czy dotacji 
covidowych, znakomicie pokazuje jak 
sprawną i merytoryczną potrafimy być 
instytucją. Przy tej okazji nawiązaliśmy 
szereg bardzo cennych kontaktów z 
podmiotami, które wcześniej nie po-

dejmowały z nami współpracy. Wiele 
z tych podmiotów podpisywało z nami 
kolejne umowy – chociażby w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go, czyli możliwości uzyskania przez 
pracodawcę finansowania kształcenia 
ustawicznego własnych pracowników. 
KFS to niezwykle popularna forma 
pomocy, która bardzo często w nie-
dostatecznym stopniu odpowiada na 
ogromne zapotrzebowanie ze strony 
pracodawców. W 2021 roku wydat-
kowaliśmy w tym zakresie niemal 1,5 
mln zł, podpisaliśmy 192 umowy z pra-
codawcami, które 

dotyczyły kształcenia 811 osób. 

W tak szybko zmieniającej się rze-
czywistości kształcenie ustawiczne 
staje się niemal naturalnym procesem. 
Oczywiście w naszej ofercie były i są 

również  szkolenia dla osób bezrobot-
nych. Zresztą dla osób poszukujących 
pracy, poza zatrudnieniowymi forma-
mi wsparcia oferujemy także szereg 
możliwości edukacyjnych, takich jak 
szkolenia, czy studia podyplomowe. 
Podnoszenie kwalifikacji jest ważną 
metodą wychodzenia z bezrobocia 
stąd niemal 300 osób bezrobotnych 
uczestniczyło w tym roku w różnego 
rodzaju szkoleniach – zarówno gru-
powych, jak i indywidulanych, a stu-
dia podyplomowe finansowane przez 
nas podjęło 18 osób.  Nasi doradcy 
zawodowi zaś odbyli steki rozmów 
doradczych, by pomóc osobom w 
znalezieniu swojego miejsca na rynku 
pracy, a pośrednicy pracy dystrybu-
owali i realizowali zapotrzebowanie 
na niemal 6,5 tys. miejsc pracy i akty-
wizacji zawodowej zgłaszanych przez 
przedsiębiorców.

W naszej stałej ofercie 

są także konsultacje zdalne pn. 
„E-doradca na łączach”. Każdego 
dnia wybrany pracownik meryto-
ryczny oferuje pomoc poprzez kon-
takt zdalny. Harmonogram spotkań 

opracowany jest z góry na każdy 
miesiąc zatem nasi klienci swobod-
nie mogą umawiać się na konsul-
tacje z interesującego ich obszaru. 
A ten zakres wiedzy jest niezwykle 
szeroki. Poczynając od samego pro-
cesu rejestracji w urzędzie poprzez 
wszelkie formy wsparcia, zatrud-
nienie cudzoziemców czy rozmo-
wy doradcze. 

I absolutnie nie jest tak, że pod 
koniec roku nasza oferta jest już 
wyczerpana. Zaproszenie do współ-
pracy z nami jest zatem nieustannie 
aktualne, a nowy rok pozwoli na 
poszerzenie naszej oferty o kolejne 
działania, które na dziś nie są już 
możliwe do urzeczywistniania.

W kontekście Świąt Bożego Na-
rodzenia, ekipa naszego urzędu 
własnoręcznie przygotowała ozdo-
by na choinkę – efekt zadziwił nas 
wszystkich. Może zatem choćby z 
tego powodu warto nas odwiedzić, 
zobaczyć i ocenić nasze bombki, a 
przy okazji porozmawiamy o pracy 
i współpracy ZAPRASZAMY!

Anna Jackowska
dyrektor PUP we Włocławku

Rok 2021 jest dla naszego Urzędu naprawdę niezwykły i to w wielu aspektach. Po 
pierwsze, to co widzimy wszyscy, czyli budynek  – nabrał zupełnie innej estetyki. Nie-
zmiernie się cieszę, że w kwietniu tego roku  starosta Roman Gołębiewski wraz z za-
rządem powiatu włocławskiego podjęli decyzje o termomodernizacji naszego miejsca 
pracy. Design zmienił się nie do poznania i dziś to już zupełnie inny budynek.

PUP	zmienił	się	na	zewnątrz,	
ale	najważniejsze	jest	w	środku

Wszystkim Czytelnikom życzymy cudownych 
Świąt, a w 2022 roku satysfakcjonującej pracy, 
zadawalającego wynagrodzenia oraz dobrych 

Szefów i Współpracowników
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Sukcesy w hali i na otwartym stadionie, 
medale seniorów, młodzieżowców, junio-
rów i poprawiane rekordy życiowe. Koń-
czący się rok był pełen osiągnięć zawod-
ników lekkoatletycznego klubu Vectra. 
W tym sezonie krążki wywalczyli m.in. 
Klaudia Kazimierska, Sebastian Urbaniak 
czy młociarze Mateusz Szczerbiak oraz 
Izabela Duda. 

Zawodnicy klubu błysnęli zwłaszcza 
podczas Mistrzostw Polski do lat 16 w Kar-
paczu wygrywając klasyfikację medalową 
tej imprezy. „W tym sezonie sięgnęliśmy 
po 13 medali na zawodach rangi mistrzow-
skiej, zdobyliśmy prawie 200 punktów w 

klasyfikacji sportu młodzieżowego, jeste-
śmy najlepszym klubem młodzieżowym 
w mieście. Mieliśmy również sporo pracy 
przy organizacji takich wydarzeń jak: Bieg 
Kujawiaka czy Anwil Półmaraton Włocła-
wek” – mówi Marian Nowakowski, trener 
Vectry Włocławek.

 Klub jest też doceniany przez władze 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Przy-
kładem zaufania ze strony działaczy jest 
kolejne duże wydarzenie, którego gospo-
darzem była Vectra. Na stadionie OSiR-u 
pod koniec lipca rywalizowali o medale 
Mistrzostw Polski zawodnicy do lat 18. 

To	był	ich	sezon

   Od kilku lat Włocławska Akademia 
Piłkarska próbuje awansować na zaple-
cze ekstraklasy. Spełnienie tego zadania 
w tym sezonie jest możliwe. WAP ma 
za sobą udaną rundę jesienną w roz-
grywkach II ligi grupy północnej. Klub  

w jedenastu spotkaniach zanoto-
wał osiem wygranych, dwa remisy  
i porażkę. Wiosną „Wilczyce” będą 
walczyć o awans do I ligi. Głównym 
rywalem włocławianek będzie Marcus 
Gdynia. „Trzeba być zadowolonym, 

dziewczyny pokazały dobry futbol, 
obyło się bez kontuzji, a efekt końco-
wy widać w tabeli. Jesteśmy na drugim 
miejscu po rundzie jesiennej” – mówi 
Jarosław Chwiałkowski, trener Wło-
cławskiej Akademii Piłkarskiej. Z 

bardzo dobrej strony w tym sezonie 
pokazują się najmłodsze zawodniczki 
Weronika Górecka i Zuzanna Witecka. 
Trener daje im szansę gry, one zdoby-
wają bramki. Po jedenastu meczach 
sezonu 2021/2022 włocławianki tracą 

do prowadzącego Marcusa Gdynia 
dwa punkty. W pierwszej rundzie na 
wyjeździe WAP zremisował w Gdyni 
2:2. Rewanż na wiosnę odbędzie się 
we Włocławku. Runda rewanżowa ma 
rozpocząć się w marcu. 

Udana	runda	„Wilczyc”
I	liga	na	wyciągnięcie	ręki	


