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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:

Ogromna popularność ogólnopol-
skich „talent show” była impulsem 
do tego, by taki pokaz wokalnych 
talentów zorganizować również we 
Włocławku. Bo przecież w naszym 
mieście nie brakuje dzieci i młodzie-
ży,  mających talent wokalny wcale 
nie mniejszy niż Ci, którzy dosta-
ją szanse, by prezentować swoje 
umiejętności na wielkich scenach. 
W tym roku organizacją plebiscytu 
zajęło się stowarzyszenie Aktywne 
Kujawy, które za cel stawia sobie 
między innymi aktywizację lokalnej 
społeczności. - Zdajemy sobie spra-
wę, że wielu włocławian robi bar-
dzo wartościowe rzeczy, ma talenty 
i umiejętności, które są znane tylko 
niewielkiemu gronu osób, a szkoda- 
mówią członkowie stowarzyszenia. 
-Każdy talent to powód do dumy i 
należy się nim chwalić. Potrzebne 
są tylko odpowiednie narzędzia i tak 
zwana okazja. Taką stał się konkurs 
„Głos Włocławka”.  Jesteśmy sto-
sunkowo młodą organizacją, dzia-
łamy non profit, więc prawdziwym 
wyzwaniem stała się organizacja 
konkursu. Ogólnopolskie stacje te-
lewizyjne dysponują gigantycznymi 
sumami. My nie mieliśmy prawie 
nic. Na szczęście dzięki współpracy 
z Telewizją i Radiem Kujawy, me-
diami, które zawsze chętnie wspiera-
ją wartościowe i lokalne inicjatywy 
oraz Urzędem Miasta udało się!

 - mówią członkowie stowarzysze-
nia. - Choć marzyliśmy o wielkiej gali 
na jakiejś pięknej scenie, to z uwagi 
na ograniczone środki finansowe oka-
zało się to tym razem niemożliwe, ale 
najważniejsze, że włocławianie mogli 
zobaczyć dziesięć fantastycznych wy-
stępów. I oglądali je bardzo chętnie ak-
tywnie włączając się w głosowanie na 
swoich ulubieńców. Zaangażowanie 
widowni przerosło nasze oczekiwa-
nia. Wysłano setki sms-ó. Najwięcej 
na swoim koncie zgromadził ich Ju-
lian Wojciechowski z Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza. I to 
właśnie on otrzyma nagrodę pienięż-
ną ufundowaną przez Stowarzyszenie 
Aktywne Kujawy. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji konkursu, zwłaszcza młodym 
uczestnikom, którzy zdecydowali się 
na udział. 

Wszyscy jesteście zwycięzcami!

Julian Wojciechowski ma talent! 
Nie mieli nigdy co do tego wątpli-
wości jego znajomi i nauczyciel 
muzyki. Dzięki konkursowi Głos 
Włocławka mogli się o tym prze-
konać wszyscy mieszkańcy mia-
sta. I o to właśnie chodzi, by pro-
mować uzdolnioną, włocławską 
młodzież.

Razem	
wybraliśmy

Amelia	Gaudyn
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	18

Zofia	Kubiatowska
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	8

Lena	Łuczak
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	23

Lena	Masztakowska	
ZESPÓŁ	SZKÓŁ	NR	11

Szymon	Mistera
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	20

Julia	Rypińska
ZESPÓŁ	SZKÓŁ	
MUZYCZNYCH

Sergiusz	Stańczak
PRYWATNA	SZKOŁA	PODSTAWOWA	
ZESPOŁU	EDUKACJI	„WIEDZA”

Róża	Średnicka
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	22

Natalia	Zielińska
SZKOŁA	

PODSTAWOWA	NR	14

Julian	Wojciechowski
ZESPÓŁ	SZKÓŁ	KATOLICKICH
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Po dwuletniej przerwie, spowodowanej 
pandemią koronawirusa, wrócił cykl co-
rocznych spotkań prezydenta Marka Wojt-
kowskiego z mieszkańcami. Frekwencja na 
spotkaniach potwierdza, że formuła bezpo-
średnich spotkań na osiedlach, to strzał w 
dziesiątkę. W sumie, we wszystkich spo-
tkaniach, wzięło udział kilkaset osób. Do 
najczęściej poruszanych tematów zaliczyć 
można czystość, inwestycje, zieleń miej-
ską i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

- To były cenne, merytoryczne rozmo-
wy – tak cykl siedmiu spotkań na osie-
dlach podsumowuje Marek Wojtkowski, 
prezydent Włocławka. – Pojawiło się 
wiele spraw i postulatów, które moż-
na zrealizować niewielkim kosztem, a 
jednocześnie wpłyną na komfort życia 
mieszkańców. Na wiele pytań i wątpli-
wości włocławianie uzyskali odpowiedź 
podczas spotkań. Wnioski zostały spi-
sane i będziemy je analizować m.in. w 
kontekście projektowania budżetu mia-
sta na przyszły rok.

Protokoły ze spotkań zostaną opubliko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent	spotkał
się	z	mieszkańcami
włocławskich	osiedli

Poznaliśmy już ostateczną listę na-
jemców, którzy otrzymają klucze do 
278 nowych mieszkań i jesienią tego 
roku wprowadzą się na ul. Celulozo-
wą. To wygodny, funkcjonalny teren. 
Przy blokach powstały ciągi pieszo-
jezdne, miejsca parkingowe, zieleń i 
mała architektura, a dzieci skorzysta-
ją z nowego placu zabaw.

Powierzchnia mieszkań w blo-
kach waha się od 27 do 73 metrów 
kwadratowych. Na parterze zapro-
jektowano przestrzeń na ogródki 
przypisane do 40 lokali mieszkal-
nych. Bloki są podpiwniczone, w 
każdej z piwnic znajdzie się m.in. 
rowerownia.  Projekt Celulozowa 
to jedna z kluczowych inwestycji 
włocławskiego samorządu. Obecnie 
zrealizowany etap jest pierwszym, w 
drugim etapie przewidziano budowę 
144 mieszkań.

Jesienią	mieszkańcy
wprowadzą	się	na	Celulozową

To już ostatnie szlify przed ofi-
cjalnym otwarciem rozbudowanej 
przystani na Zalewie Włocławskim. 
Niedługo mieszkańcy będą mogli cie-
szyć się ze wszystkich atrakcji, które 
czekają w tym miejscu. A jest ich wie-
le: 30 nowych miejsc cumowniczych, 

nowoczesny kemping z miejscami na-
miotowymi i domkami letniskowymi. 
Dzieci – i nie tylko – ucieszą się na 
pewno z pierwszego we Włocławku 
wodnego placu zabaw, który powstał 
przy odkrytym basenie. 

Kolejna	atrakcja	
na	mapie	Włocławka
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Pani Poseł, niedawno ogłoszono 
wyniki II edycji „Polskiego Ładu”. 
Przyznać trzeba, że wielu było wąt-
piących czy te środki będą dostępne 
dla samorządów.

30. maja ogłoszono wyniki II Edy-
cji Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”, a już 13. 
Czerwca, podczas dwóch uroczysto-
ści zorganizowanych przez Kujawsko 
- Pomorski Urząd Wojewódzki mia-
łam przyjemność wraz z Wojewodą 
oraz Parlamentarzystami naszego 
Regionu wręczyć samorządowcom 
promesy ze środkami z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład II Edycja. To 146 zadań, 
które dostały dofinansowanie na łącz-
ną kwotę blisko 800 mln zł. Podkre-
ślę tu, że wszystkie wnioski zostały 
pozytywnie rozpatrzone i będą w 
najbliższym czasie realizowane dla 
dobra mieszkańców. To bardzo dobre 
wiadomości, jak podkreślają samo-
rządowcy, bo w wielu przypadkach 
zwyczajnie nie było ich stać na samo-
dzielne sfinansowanie tych długo wy-
czekiwanych inwestycji. To tysiące 
kilometrów dróg, ścieżki rowerowe, 
nowoczesna infrastruktura sportowa, 
inwestycje w oświatę oraz infrastruk-
turę wodno-kanalizacyjną bądź od-
nawialne źródła energii na potrzeby 
mieszkańców. Dzięki rządowemu 
programowi i bezzwrotnemu wspar-
ciu, nasz Region ma szanse na szyb-
ki rozwój. Rządowy Fundusz Polski 
Ład umożliwia realizację inwestycji, 
które są najbardziej potrzebne miesz-
kańcom.

Miasto Włocławek, gmina Wło-
cławek i pozostałe gminy Powiatu 
Włocławskiego otrzymały około 120 
mln zł z programu „Polski Ład”. Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje 

obietnic i konsekwentnie realizuje 
założony rozwój Polski w ramach 
Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych. Dodam tylko, że w 
skali kraju to 4989 wniosków z dofi-

nansowaniem. Cieszę się, że pomimo 
wszystkich trudności, zwłaszcza sy-
tuacji ogólnoświatowej związanej z 
kryzysem i wojną na Ukrainie, udało 
się te środki wygospodarować.

Nazwy projektów, które dostały do-
finansowanie, to głównie zadania in-
frastrukturalne:  budowa dróg i sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnych. To 
chyba najczęściej wybierane projekty 
przez wnioskodawców?

Faktycznie, od kilku lat obserwuję, 
że największy nacisk samorządowcy 

kładą na modernizację i budowę dróg, 
również na inwestycje wodociągowo 
- kanalizacyjne. Dzięki temu jeździmy 
po naprawdę coraz lepszych drogach. 
Potrzeby budowy sieci wodociągów 
są nadal niespełnione w wielu miej-
scach. Cieszę się, że program „Polski 
Ład” zaspokaja te potrzeby w ogrom-
nym stopniu.

Co zostanie zbudowane ze środków 
programu „Polski Ład” w mieście i 
gminie Włocławek?

Dla miasta Włocławek przekaza-
liśmy promesę na 22,1 mln zł na in-

westycje drogowe. Z tych środków 
17,1 mln zł zostanie wydatkowane na 
przebudowanie ulicy Lipnowskiej, a 
pozostałe 5 mln zł przeznaczone jest 
na budowę ulicy łączącej ulice Kru-

szyńską i Kaliską. Dzięki inwesty-
cjom rządowym, takim jak Program 
Inwestycji Strategicznych, sytuacja na 
drogach w moim mieście Włocławku 
sukcesywnie się poprawia. 

Gmina Włocławek otrzymała dofi-
nansowanie na dwa zadania: na kwotę 
5 mln zł na budowę Centrum Integra-
cji Społecznej w Kruszynie oraz 8,55 
mln złotych na modernizację stacji 
uzdatniania wody w m. Dębice Dąb 
Polski. 

A jak to wygląda w Powiecie Wło-

cławskim? 
Do Powiatu Włocławskiego trafi 

11 milionów na rozbudowę drogi Lu-

braniec – Kruszynek oraz 4 miliony 
na przebudowę czterech odcinków 
dróg powiatowych. Chodecz, Lubień 
Kujawski, Lubanie, gmina Kowal, 
Fabianki i Izbica Kujawska również 

będą rozbudowywać i modernizować 
drogi na swoich terenach. Powstaną 
też inwestycje w sportową infrastruk-
turę. Jedna z nich to długo wyczekiwa-
na budowa hali sportowej w Kowalu. 
Miasto samo nie mogło z własnych 
środków, ani też poprzez kredytowa-
nie, sfinansować tej inwestycji, ocze-

kiwanej przez mieszkańców. Dzięki 
dofinansowaniu w wysokości 9,9 mln 
złotych wreszcie się to ziści. Podobna 
inwestycja w Lubieniu Kujawskim 
powstanie za 6,15 mln złotych. Na 
budowę infrastruktury sportowej w 
Lubrańcu wpłynie 5 mln zł. W gminie 
Kowal będzie też termomodernizacja 
budynku wielorodzinnego w Grabko-
wie. W Kowalu powstanie  Centrum 
Społeczno – Kulturalne za kwotę 5 

mln zł.
Samorządy decydowały same na 

jakie inwestycje składają wnioski. 
Miałam przyjemność uczestniczyć 
w konsultacjach wielu z nich. To na-

prawdę ważne, że mieszkańcy wraz 
z włodarzami odpowiedzialnie wy-
bierali i decydowali na co apliko-
wać. W końcu to oni będą korzystać 
w niedalekiej przyszłości z tych 
obiektów. 

.
Sejm przyjął ustawę o dodat-

kowym na rok 2022 świadczeniu 
emerytalnym i rentowym nazwane  
czternastą emeryturą. 

Jako Przewodnicząca Sejmowej 
Komisji ds. Polityki Senioralnej, 
bardzo się cieszę, że konsekwent-
nie, jako Prawo i Sprawiedliwość, 
realizujemy program Emerytura+. 
Podczas prac 55. posiedzenia Sej-
mu uchwaliliśmy ustawę o czterna-
stej emeryturze. To realne wparcie 
finansowe obok zagwarantowanej 
ustawowo trzynastej emerytury i 
7%-owej waloryzacji, którą emery-

ci i renciści otrzymali w bieżącym 
roku. Polscy Seniorzy otrzymają 
kolejne dodatkowe świadczenie w 
drugiej połowie 2022. r. W skali 
kraju to 9 mln emerytów i renci-
stów, którzy otrzymają 14. emery-
turę, z czego 7,7 mln uprawnionych 
otrzyma pełną kwotę świadczenia.

W ostatnim czasie dzięki uchwa-
lonym w Sejmie ustawom wsparcie 
otrzymają kredytobiorcy, którzy są 
obciążeni skutkami wzrastających 
stóp procentowych.  

Pani Poseł, a co z rodzinami z 
dziećmi? Co się tutaj zmienia?

Wspieramy nie tylko Seniorów. 
Rodziny z małymi dziećmi otrzy-
mują od tego roku środki z Ro-
dzinnego Kapitału Opiekuńczego. 
Przypomnę, dotyczy to rodzin, w 
których jest drugie i kolejne dziec-
ko w wieku 12 do 36 miesięcy. Tym 
programem objęte jest 410 tys. dzie-
ci. Każde z nich otrzymuje 500 zło-
tych miesięcznie przez dwa lata lub, 
jeżeli tak wybiorą rodzice, 1000 zł 
miesięcznie przez rok. Dodatkowo, 
wpłynęło 95 mln złotych dofinan-
sowania pobytu dzieci w żłobkach, 
z czego skorzystało 110 tys. dzieci. 
Oczywiście, niezmiennie wypłaca-
my środki z programy 500+ oraz 
Mama+.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
pomimo różnych przeciwności, czy 
to krajowych, czy w skali globalnej, 
będzie kontynuował wypracowane 
przez minione 7 lat standardy pomo-
cy polskim rodzinom i Seniorom.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiamy o najnowszych wydarzeniach z panią dr Joanną Borowiak, Posłem na Sejm RP VIII i IX Kadencji, 
Przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Dotrzymujemy	słowa	
-	realizujemy	obietnice!

Samorządowcy Powiatu Włocławskiego tuż po odebraniu promes 
z II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, 
Włocławek 13.06.2022. r.

Przekazanie promes z programu „Polski Ład” II Edycja samorządowcom 
naszego Regionu, Włocławek 13.06.2022.r.
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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

Od 7 maja droga przy ul. Wysokiej 
jest nieprzejezdna. W wyniku awarii 
zniszczona została jezdnia wraz z 
podbudową na odcinku blisko 200 
metrów oraz nasyp znajdujący się  
w sąsiedztwie mostu. Mieszkańcy 
ponad dwa tygodnie czekali na reak-

cję w tej sprawie. Wszystko z powo-
du opóźniającego się przyjazdu rze-
czoznawcy firmy ubezpieczeniowej 
zajmującego się tą tematyką. Roboty 
naprawcze ruszyły 24 maja i dotyczą 
odbudowy ulicy oraz przywróce-
nia ruchu w tej części Włocławka. 

Korki w tym rejonie zwłaszcza w 
godzinach szczytu dają się we znaki 
kierowcom. Była to duża awaria wo-
dociągowa, ale MPWiK jako spółka 
miejska jest ubezpieczona na takie 
wypadki i naprawa będzie sfinan-
sowana w całości z polisy ubezpie-

czeniowej miejskich wodociągów. 
Z informacji uzyskanych przez nas 
w Urzędzie Miasta wynika, że naj-
wcześniej zniszczony odcinek ul. 
Wysokiej może zostać przywrócony 
do ruchu pod koniec lipca. 

Ulicą	Wysoką	długo	nie	pojedziemy…
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Rząd

Promesy z Polskiego Ładu wręczone 
Polska, podobnie jak wiele innych państw świata, do niedawna zmagała się z kolejnymi
falami niszczycielskiej pandemii COVID-19. Z nadzieją czekamy na środki, które należą
się Polkom i Polakom z KPO. Sami jednak podejmujemy szereg działań zmierzających
do głębokiej odnowy infrastruktury naszego kraju. W tym celu Rząd przygotował
program wsparcia samorządów, który jest faktycznie pakietem modernizacyjnym o
nieznanej wcześniej skali. 13 czerwca w Toruniu i Włocławku odbyło się wręczenie
promes w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.
 
Czym jest Rządowy Fundusz Polski Ład i kto mógł zostać jego beneficjentem? 

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji strategicznych, który ma na celu
skuteczne zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie
inwestycji realizowanych przez samorządy. Program realizowany jest dzięki specjalnym
promesom inwestycyjnym udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Beneficjentami
tego rządowego programu są jednostki samorządu terytorialnego. Bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji publicznych pozwoli utrzymać tysiące miejsc pracy i wyrównywać
szanse mieszkańców różnych części naszego kraju. Szczególnie ciepło myślę o
mieszkańcach mojego województwa, gdzie Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
pozwoli wielu gminom na prawdziwy skok w przyszłość. Wierzę, że w wielu wypadkach uda
się powstrzymać odpływ młodych ludzi, często moich rówieśników, z miast powiatowych do
metropolii. Powstrzymując upadek tych „średniaków”, jak czasem nazywają miasta powiatowe
demografowie, dbamy o zrównoważony rozwój Polski. 

Jakie inwestycje będą zrealizowane w naszym województwie? 

Skorzystają zarówno małe jednostki samorządu terytorialnego, jak i lokomotywy naszego
województwa – duże miasta. Warto wskazać, że w programie szczególne znaczenie mają
drogi. Miasto Włocławek otrzymało ponad 22 mln zł na realizację dwóch strategicznie
ważnych zadań drogowych we Włocławku. Gmina Zakrzewo na modernizację dróg gminnych
na odcinku Przybysław- Sędzin Kolonia, w Kolonii Bodzanowskiej i w Gęsinie II otrzymała 3
135 000 zł. Nie ma społeczeństwa obywatelskiego bez zdrowych i rozwijających się usług
społecznych, miejsc gdzie można realizować siebie i swoje potrzeby. Również na takie
wyzwania odpowiada Program Polski Ład - Gmina Kijewo Królewskie na Budowę Centrum
Usług Społecznych otrzymała 4 866 250 zł. Skorzystają także wszyscy, którym nie obca jest
miłość do sportu. Rząd stawia na promocję zdrowego stylu życia również w małych
miejscowościach. W Gminie Tłuchowo zostanie przebudowany Stadion Gminny za 2 880 000
zł. Podałam tylko skromny wycinek z wielu innych projektów, które będą wkrótce świadczyć o
nowoczesności naszego województwa. Nowoczesności dobrze rozumianej jako określenie
poprzez które rozumiemy miejsce przyjazne do osiedlania się i zakładania rodziny. 

Podsumowując chciałabym podkreślić, że wspólnie modernizujemy Polskę docierając z
inwestycjami nawet do tych gmin i do tych powiatów, które przez lata po transformacji
zmagały się ze społecznym wykluczeniem. Nie ma i nie było zgody na Polskę dwóch
prędkości, na dynamicznie rozwijające się centra i pozbawione szans peryferie. Cieszę się,
że mogę brać udział w procesie odbudowy kraju w którym szanse na rozwój są równe dla
wszystkich.

Anna	Gembicka
WICEMINISTER	ROLNICTWA	
I	ROZWOJU	WSI,	
POSEŁ	NA	SEJM	RP
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Władze województwa zapewniają 
jednak, że poszczególne odcinki tego 
traktu będą sukcesywne remontowa-
ne. Jako pierwszy doczekał się tego 
trzykilometrowy odcinek prowadzą-
cy od miejscowości Błenna na terenie 
gminy Izbica Kujawska aż do granic 
województwa. Wyremontowana dro-
ga ma poprawić bezpieczeństwo na 
tym odcinku. Teraz jest ona dobrze 
oznakowana, dodatkowo wybudo-
wano zjazdy na pola czy posesje. 

W oficjalnym otwarciu wyremon-
towanych trzech kilometrów drogi 
wzięli udział przedstawiciele zarządu 
województwa Zbigniew Sosnowski, 
Sławomir Kopyść oraz Aneta Jędrze-
jewska, a także radny województwa 
Stanisław Pawlak.

Inwestycja pochłonęła 4,1 mln 
zł. Została sfinansowana w całości 
z budżetu województwa kujawsko-
pomorskiego. Wkrótce władze woje-
wództwa zamierzają ogłosić przetarg 
na zaprojektowanie i przebudowę 
6-kilometrowego odcinka z Chodcza 
do Woli Adamowej. Kiedy? Kierow-
cy mają nadzieję, że już niebawem, 
bo czekają już wiele lat, a jazda tym 
traktem to droga przez mękę. 

W sprawie przebudowy tej drogi 
zamieszczono również petycję na 
stronie petycjeonline.com. Podpisało 
ją już ponad pół tysiąca osób. 

Droga wojewódzka 269 to 
jeden z wielu traktów w na-
szym powiecie, który czeka 
na rozpoczęcie lub zakończe-
nie przebudowy. Opóźniona 
jest inwestycja polegająca na 
modernizacji drogi wojewódz-
kiej nr 265 na odcinku Brześć 
Kujawski – Kowal. Prace tam 
miały skończyć się kilka lat 
temu. Władze województwa 
mają obawy, że ten problem 
może dotyczyć również bu-
dowy długo wyczekiwanej 
obwodnicy Lubrańca. - Mamy 
potężne obawy jeżeli chodzi o 
wykonanie tej drogi. Podpisa-
liśmy umowę znacznie wcze-
śniej, w związku z tym firma 
powinna zakończyć budowę 
już w przyszłym roku. Nie-
stety obecnie spotykamy się 
z szalejącą drożyżną. Firmy 
przeliczają to w różny sposób 
i udowadniają, że za kwotę za 
którą wygrały przetargi nie są 
w stanie wybudować drogi – 
mówił przed kilkoma dniami 
w Izbicy Kujawskiej Zbigniew 
Sosnowski, wicemarszałek 
województwa.

Na budowę obwodnicy Lu-
brańca zaplanowano wydać 48 
mln zł.

Stan drogi wojewódzkiej numer 269 relacji Szczerkowo-Kowal prowadzącej z Chocenia przez Chodecz do Izbicy Kujawskiej jest tragiczny. 
O potrzebie gruntownej przebudowy trasy mówi się od lat. Niestety, realizacja całej inwestycji wciąż pozostaje w sferze mglistych obietnic.

Dramatyczny	stan	
dróg	wojewódzkich

Szanowny Panie Marszałku!!! Szanowni Radni Województwa!
Jesteśmy użytkownikami drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Cho-

decz – Choceń – Kowal. Droga jest nam potrzebna na co dzień i z niej 
korzystamy. Chociaż stan techniczny, w jakim się znajduje pozosta-
wia wiele do życzenia. Jak długo mamy jeszcze czekać na jej przebu-
dowę?  Pragniemy podkreślić, że jesteśmy zmęczeni tym czekaniem, 
bo niestety od prawie 9 lat i pamiętnej sesji Rady Gminy w Chodczu, 
podczas której Marszałek złożył deklarację o konieczności przebudo-
wy drogi, nie widzimy efektów. Dla nas ciągle nie ma komunikacji 
z węzłem autostradowym, jest on po prostu niedostępny. Droga jest 
w fatalnym stanie, na niektórych odcinkach nie nadaje się do użytku, 
podczas deszczu kałuże wody utrudniają normalne korzystanie, brak 
oświetlenia, chodników, a te które są, niestety są w fatalnym stanie! A 
gdzie w tym wszystkim bezpieczeństwo pieszych? Od lat mamy wra-
żenie, że Marszałek dawno już zapomniał o drodze 269, szczególnie 
o tym odcinku, który przebiega przez gminę Choceń.

Ps. Gratulujemy Panu Marszałkowi jubileuszu 15-lecia od objęcia 
Stanowiska Marszałka, bo możemy dziś przytoczyć słowa wypowie-
dziane przez Marszałka prawie 9 lat temu i mieć nadzieję, że docze-
kają się wreszcie realizacji: „Jeśli chodzi o dostępność komunika-
cyjną to akurat w dobrym jesteśmy miejscu, bo autostrada A1, jest 
rzeczywiście priorytetem, który będziemy chcieli wykorzystywać w 
następnej perspektywie w pierwszej kolejności. I tak robiona by była 
nie autostrada, która przebiega przez nasze województwo, ale taką, 
która otwiera nasze województwo na świat. Mają to być po prostu 
wrota, a jeśli tak to do węzłów musimy zbudować porządne w naj-
wyższym standardzie drogi, które skomunikują nasze województwo z 
tymi węzłami. Więc w pierwszej kolejności będziemy budować takie 
drogi, które właśnie będą komunikować, otwierać węzły. Łatwo się 
domyśleć, że wszystkie te trzy (węzły), które leżą na terenie Powiatu 
Włocławskiego stają się absolutnym priorytetem.”

Przypominamy więc Panu Marszałkowi, że słowo dane kiedyś 
przez Marszałka my pamiętamy i oczekujemy konkretnych działań!

Źródło: www.petycjeonline.com



•	OŚWIETLENIE
•	TAPETY
•	LUSTRA
•	OBRAZY
•	ROLETY
•	ŻALUZJE
•	MOSKITIERY
•	KARNISZE

Włocławek, ul. Zielna 92 przy trasie P2
tel.	517	964	292,	www.eurodom.wloclawek.pl

GALERIA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
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ul. Baśniowa4/6
87-800 Włocławek

54 235 50 65
602 463 945

www.dom-hurtownia.pl
biuro@dom-hurtownia.pl

ATRAKCYJNE	CENY
TANI	TRANSPORT	HDS

PRZYJAZNA	INWESTOROM	
I	WYKONAWCOM

HURTOWNIA
BUDOWLANA	
DOM
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Tradycyjnie jak co 
roku we Włocławku 
odbyły się uroczystości 
z okazji Powiatowego 
Dnia Strażaka w trakcie 
których wręczono od-
znaczenia najbardziej 
zasłużonym strażakom 
oraz awanse zawodo-
we na wyższe stopnie. 
Była to też okazja do 
podsumowań:

Co	dwie	godziny	wyjeżdżają	na	wezwanie!
Obecnie gaszenie po-

żarów to tylko ułamek 
pracy strażaka. Wyjeż-
dżają oni do wszyst-
kich zdarzeń takich jak 
wypadki, ratunek me-
dyczny, pomoc innym 
służbom ratunkowym. 
Co roku strażacy usu-
wają również skutki 
nawałnic. 

3920	zdarzeń	interwencyjnych	na	terenie	powiatu
653	z	tych	zdażeń	to	pożary.
3002	miejscowe	zagrozenia	
265	fałszywych	zgłoszeń
Ponad	10	zdarzeń	dziennie	w	powiecie	włocławskim
Co	2		godziny	z	remizy	wyjeżdża	wóz	na	akcje
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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

Rosnące ceny paliw skłaniają kierow-
ców do poszukiwania tańszych środków 
transportu. Warto postawić na auta elek-
tryczne.

Samochody elektryczne w całej Polsce 
cały czas stanowią novum, mimo ich co-
raz dłuższej obecności rynkowej. Zgod-
nie z ostatnimi doniesieniami  Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryza-
cyjnego, w Polsce zarejestrowanych jest 
ponad 20,5 tys. aut zelektryfikowanych, 
czyli hybryd plug-in i w pełni elektrycz-
nych aut, w tym niemal 10,5 tys. pojazdów 
czysto elektrycznych. Jest to o wiele mniej 
niż w przypadku rejestracji pojazdów o 
napędach konwencjonalnych. 

Jak wynika z danych Urzędu Miasta we 
Włocławku na około 500 rejestrowanych 
miesięcznie aut tylko jedno - góra dwa są 
elektryczne. A  korzyści z zamiany auta 
napędzanego silnikiem benzynowym lub 
diesla na samochód elektryczny dla śro-
dowiska są ogromne. Jak wynika z ogól-
nodostępnych danych małe samochody 
elektryczne w całym swoim cyklu życia 

generowały średnio o 63% mniej gazów 
cieplarnianych niż ich spalinowe odpo-
wiedniki. I to bez uwzględnienia w tym 
rachunku korzyści z recyklingu. Po ich 
uwzględnieniu auta elektryczne emitowa-
ły średnio nawet 70% mniej szkodliwych 
subtancji. 

W ustawie o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych określono, iż rozwój 
pojazdów elektrycznych stanowi kluczo-
wy element zrównoważonego rozwoju 
kraju. Ustawa ta ma wspomóc rozwój 
sektora poprzez zachęty finansowe, cho-
ciażby zwolnienie z podatku akcyzowego 
czy objęcie pojazdów firmowych wyższy-
mi stawkami amortyzacji. 

Przejście na pojazdy elektryczne po-
zwoli na znaczne ograniczenie niekontro-
lowanej emisji zanieczyszczeń do atmos-
fery, będących między innymi przyczyną 
smogu. Co więcej pojazdy zasilane bate-
ryjnie są mało awaryjne i o wiele mniej 
kosztowne w serwisowaniu. A co w tej 
chwili niezwykle istotne- jeździ się nimi 
niemal za darmo! Bo elektryka podwyżka 
cen ropy nie dotyka!

Kup	elektryka!	
Tych	aut	podwyżka	nie	dotyka!
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POWIAT W

obiektywie

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

Pełne	atrakcji	XXV	Dni	Lubrańca

XXV Dni Lubrańca trwały od 3 do 5 czerwca. Wydarzenie rozpoczęła parada dzieci i młodzieży uli-
cami miasta.

Drugiego dnia nie brakowało imprez sportowych w postaci biegu na 5 kilometrów, turnieju siatkówki 
plażowej oraz koszykówki. W sobotę 4 czerwca po południu czekały na mieszkańców kolejne atrakcje 
plenerowe. Na terenie szkoły w Lubrańcu Marysinie odbyły się koncerty, a na scenie zaprezentowały się 
m.in. Lubranieckie Gitary, Heaven Rock i Andre. „ Lubraniec „na piątkę” wypadł pozytywnie, biegacze 
byli zadowoleni. Debiut wypadł dobrze.

 Tutaj z kolei w Lubrańcu-Marysinie przyszliśmy wspólnie świętować z mieszkańcami, zaprosiliśmy 
różnych wykonawców” – mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca. W czasie weekendu miesz-
kańcy Lubrańca  bawili się bez względu na wiek. „Moim zdaniem wszystko jest dobrze zorganizowane, 
muzyka dostosowana jest do różnych gustów” – mówi Karolina. Tradycyjnie podczas święta Lubrańca o 
apetyt odwiedzających zadbało kilka lokalnych kół gospodyń wiejskich. Panie przygotowały dania i dla 
łasuchów i dla miłośników tradycyjnego jadła. Ostatni dzień atrakcji upłynął na sportowo.

W niedzielę odbył się turniej tenisa ziemnego na kortach przy Szkole Podstawowej, a na stadionie miej-
skim rywalizowali uczestnicy rozgrywek piłkarskich dla zawodników z roczników 2010-2011. 

W ostatnim czasie samorząd gminy Kowal realizował projekt związany z rewitalizacją sołectwa Bogu-
sławice. Dzięki temu mieszkańcy mają nowy plac zabaw i miejsce rekreacji wraz ze stawem. W minioną 
sobotę został zorganizowany rodzinny piknik i zawody wędkarskie na zrewitalizowanym terenie.

Integracyjny	piknik	w	Kowalu
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Sezon 2021/2022 dla 
włocławskiej koszykówki 
okazał się udany. Anwil 
zwyciężył pod wodzą tre-
nera Przemysława Frasun-
kiewicza w rozgrywkach 
European North Basket-
ball League i sięgnął po 
brązowy medal w polskiej 
lidze. Atmosfera wokół 
klubu poprawiła się po 
poprzednim fatalnym se-
zonie. Zespół zbudowany 
przez Frasunkiewicza „ku-
pił” kibiców walecznością 
i charakterem. Trofea sto-
ją już w klubowej gablo-
cie ku uciesze działaczy. 
Z funkcją prezesa Klubu 
Koszykówki Włocławek 
po wielu latach pożegnał 
się wraz z końcem maja 
Arkadiusz Lewandowski. 

Za jego prezesury An-
wil dwukrotnie został 
Mistrzem Polski i bez-
sprzecznie to Włocławek 

był określany jako stolica 
polskiego basketu. 

Nowym sternikiem 
klubu został 1 czerwca 
Łukasz Pszczółkowski. 
Przed nim trudne wy-
zwanie. Wiadomo już, że 
przez najbliższe dwa lata 
klub będzie spłacał za-
dłużenie. Finansowanie 
włocławskiej koszykówki 
nie jest zagrożone dzię-
ki umowie sponsorskiej z 
Anwilem, dotacji z Urzę-
du Miasta i wsparciu licz-
nych mniejszych donato-
rów. W zespole na kolejny 
sezon zostają m.in. Kamil 
Łączyński, i Luke Petra-
sek. Budowa składu trwa, 
a nowym nabytkiem „Ro-
tweillerów” został Amery-
kanin znany z występów 
z polskiej lidze Josh Bo-
stic. Sprzedaż karnetów 
na nowe rozgrywki ma ru-
szyć w sierpniu.  

Zmiana	warty	w	Klubie
Koszykówki	Włocławek

Wielki sukces odniósł Piotr Śliwiński z 
Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.  
W dwójce podwójnej wraz z Danielem 
Gałęzą podczas Mistrzostw Europy Ju-
niorów we Włoszech wioślarze sięgnęli 
po brązowy medal. Polska osada decydu-
jący bieg rozpoczęła spokojnie dopiero  
w końcówce przesuwając się na po-
zycję medalową. Majowy suk-
ces to największe osiągnięcie  
w dotychczasowej karierze młodego 
włocławianina. „Finał był bardzo ciężki 
wszystkie osady od początku poszły na 
całego, my rozpoczęliśmy spokojnie. W 
miarę upływu dystansu przyspieszaliśmy  
i odrabialiśmy straty. Ostatnie 500 metrów 
popłynęliśmy ze wszystkich sił, to dało nam 

medal” – mówi Piotr Śliwiński, zawodnik 
WTW. Wioślarz treningi w klubie WTW 
rozpoczął w 2016 roku pod okiem trenera 
Krzysztofa Gabryelewicza. 

Od samego początku swojej przygody 
ze sportem wykazywał duży talent i zapał 
do pracy. Sukcesy osiągał już od młodzi-
ka. Liczymy na jego dalszy rozwój – mówi 
Krzysztof Gabryelewicz, trener WTW. Piotr 
Śliwiński jest drugim zawodnikiem w po-
wojennej historii WTW Włocławek po Fa-
bianie Barańskim, który wywalczył medal 
na Mistrzostwach Europy. Kolejnym pre-
stiżowym startem młodego zawodnika będą 
Mistrzostwa Świata Juniorów w połowie 
wakacji we Włoszech.

Życiowy	sukces	zawodnika	WTW!
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99.4FM
WESOŁYCH	WAKACJI!


