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ŚRÓDMIEŚCIE TO JA I TY.
POMÓŻ NAM JE ZMIENIĆ
J

ednym z narzędzi wspierających proces zmian w Śródmieściu poprawy sytuacji w naszej dzieljest zaangażowanie lokalnych liderów. To oni najlepiej znają nicy. Wiele przecież zależy od nas
środowisko, w którym mieszkają i wiedzą, jak je zmienić. Chcesz samych - mówi pani Monika.
działać społecznie i zaangażować się w rewitalizację? Zgłoś się!
Pani Marzena podkreśla rolę
Monika Kacprzak i Marzena także bezpieczeństwo, nie tylko liderów i ideę zawiązywania grup
Afeltowska-Gruchot od urodzenia dla mnie i mojej rodziny, ale nieformalnych. - Zaangażowanie
związane są ze Śródmieściem. też innych osób. Wiem, że dziś mieszkańców to podstawa.
W proces zmian najstarszej czę- dochodzi tu do różnych incyden- Wiem, co się mówi o osobach ze
ści Włocławka włączyły się, bo tów, ale przecież różnie dzieje się Śródmieścia, ale nie wszyscy tutaj
jak wyjaśniają, chcą by ten rejon też na innych włocławskich osie- są źli. Zachęcam wszystkich do
miasta stał się przestrzenią bez- dlach. Wierzę, ze dzięki naszym aktywności społecznej. Działajmy,
pieczną i przyjazną, otwartą na działaniom uda się Śródmieściu zrzeszajmy się, róbmy coś dla
gości z zewnątrz.
odkleić „łatkę” niebezpiecznej siebie, zadbajmy o podwórka.
Panie chcą pokazać, że warto dzielnicy - zapewnia.
Rewitalizacja to czas dla liderów.
zadbać o swoje podwórko i dzielnicę, że każdy może realizować
tu swoje pomysły i zmieniać
dzięki temu rzeczywistość. Są
przekonane, że uda się to w najbliższych latach zrealizować dzięki
współpracy i szerokiemu zaangażowaniu społecznemu.
Od lutego działają w Komitecie
Rewitalizacji, organie opiniodawczym i doradczym Prezydenta
Włocławka, w którym zasiadają
mieszkańcy, przedsiębiorcy, społecznicy, a także przedstawiciele
ratusza i miejskich instytucji oraz
radni. To jednak nie jedyna forma
aktywności obu pań, które podejmują również różne działania
Monika Kacprzak i Marzena Afeltowska-Gruchot
nieformalne skierowane do mieszkańców tej części miasta.
- Od urodzenia jestem zwiąObie panie mają szereg pomy- Mnie udało się już zachęcić do
zana z ul. Cyganka. Przez 10 lat słów, które chcą zrealizować, współdziałania lokatorów z kamiemieszkałam i pracowałam wpraw- zarówno w ramach Komitetu nicy, w której mieszkam - dodaje.
dzie w Irlandii, ale gdy wróciłam Rewitalizacji, jak również stoO pomysłach, a także
na stałe do Polski, ponownie warzyszenia, które zamierzają o ważnych wydarzeniach na
zdecydowałam się na zamieszka- powołać oraz grup nieformalnych. Śródmieściu, pani Marzena
nie przy tej ulicy. Nie wyobrażam - Wspólnie z radnym Danielem i Monika informują na Facebooku.
sobie życia w innym miejscu. Tobjaszem zbieraliśmy podpisy Działa już fanpage „Śródmieście
Kocham Włocławek, kocham w ramach akcji „Kolorowe kamie- - odbudujmy je razem” oraz
Śródmieście. Jestem bardzo nice”. Ostatnio zorganizowaliśmy grupa „Śródmieście na droemocjonalnie związana w z tym akcję sprzątania Śródmieścia, dze do zmian”. W planach jest
miejscem. Pamiętam czasy świet- w której chcieliśmy pokazać zorganizowanie cyklu dyżurów
ności naszej dzielnicy i chcę, żeby mieszkańcom, że warto zadbać dla mieszkańców Śródmieścia,
to wszystko wróciło - mówi pani o swoje podwórko czy najbliż- w trakcie których każdy będzie
Marzena.
szą okolicę. Wiele osób było mógł dowiedzieć się, co może
Mieszkanka ul. Żabiej, pani zaskoczonych, ale na niektórych zrobić dla swojego podwórka
Monika podkreśla, że zależy jej na podwórkach udało się zachę- i dzielnicy, w jaki sposób działać
poprawie estetyki i bezpieczeń- cić mieszkańców do udziału we i pozyskiwać środki finansowe na
stwa w Śródmieściu.
wspólnym sprzątaniu. Uważam, realizację ciekawych pomysłów.
- Chcę, aby stało się czy- że trzeba pokazywać mieszkaństym i estetycznym. Ważne jest com co i jak można zrobić dla

Szanowni Państwo, oddajemy
w Wasze ręce pierwszy numer
„Gazety Śródmiejskiej”. Jej
wydanie jest częścią Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028.
To oznacza, że regularnie, co
miesiąc, przez kolejnych kilka
lat będziemy publikować bieżące informacje dotyczące
rewitalizacji lub będące z nią
w ścisłym związku. W „Gazecie
Śródmiejskiej” pokażemy nie
tylko aktualny postęp realizacji
projektów wpisanych do GPR,
ale zaprezentujemy też ciekawe
osoby, organizacje i inicjatywy,
które mają związek z obszarem
rewitalizowanym.
W tym wydaniu przedstawiamy działalność Lokalnej
Grupy Działania Miasta
Włocławek jako nowego operatora kawiarni obywatelskiej
„Śródmieście Cafe”. Warto
przeczytać artykuł o lokalnych
liderkach: pani Monice Kacprzak
i pani Marzenie AfeltowskiejGruchot a także zapoznać się
z projektem pierwszego z kilku
tzw. parków kieszonkowych,
które pojawią się w obszarze
rewitalizacji.
„Gazeta Śródmiejska” wpisuje
się w szereg działań, których
ideą jest zmiana wizerunku najstarszej części naszego miasta.
Wizerunku, który dzięki realizacji projektów i zaangażowaniu
wszystkich stron procesu rewitalizacji, systematycznie będzie
ulegał poprawie. Zapraszam do
lektury.
Prezydent Włocławka

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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„Śródmieście Cafe”
przyciąga mieszkańców

D

ziałanie mają w nazwie. I we krwi. Lokalna Grupa Działania
w tym roku prowadzi kawiarnię obywatelską przy ul. 3 Maja.
„Śródmieście Cafe” zyskało nowy wystrój, pojawiły się też nowe
inicjatywy.
Kawiarnia obywatelska działa
LGD doskonale wpisują się więc
od grudnia 2016 roku. Jest częw ideę prowadzenia kawiarni
ścią projektu „Śródmieście na
obywatelskiej – miejsca międzydrodze do zmian - opracowanie
sąsiedzkiej komunikacji, ale też
narzędzi aktywizacji zawodowej
wymiany poglądów, opinii i oczei społecznej mieszkańców cenkiwań względem rewitalizacji.
trum Włocławka”. Początkowo
- LGD skupia społeczników,
kaw iarnia by ła prowadzona
którzy wspierają działania na
przez urzędników, następnie
rzecz rozwoju Włocławka. Są

pr zez stowar z yszenie „Teatr
Nasz”. W tym roku nowym operatorem „Śródmieście Cafe” jest
Lokalna Grupa Działania (LGD).
Przyjrzyjmy się jej bliżej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Miasto Włocławek działa
od grudnia 2015 roku. Działalność
grupy to przede wszystkim rewitalizacja społeczna, czyli m.in.
budowanie lokalnych partnerstw,
integracja środowiskowa, rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami. Cele

to zarówno osoby pr y watne,
przedsiębiorcy, przedstawiciele
instytucji czyli reprezentanci różnych środowisk i dziedzin życia
– mówi Ewelina Brodzińska, prezes włocławskiej Lokalnej Grupy
Działania.
Warsztaty, spotkania,
rozmowy. Dzieje się w kawiarni
obywatelskiej
„Środmieście Cafe”
sprzyja realizowaniu
pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz

miejski parklet stanął
w centrum Włocławka
W ramach mikrograntu ze
środków „Programu wsparcia projektow lokalnych” Gwoździarnia
zainicjowała budowę pierwszego
miejskiego parkletu, czyli miejsca zielonego o charakterze
rekreacyjnym, urządzonego na
stalowo-drewnianej podstawie. Zgodnie z ideą parkletu,
konstrukcja stanęła na miejscu
parkingowym, przekształcając
tym samym przestrzeń dla aut
w miejsce przyjazne pieszym.
Włocławianie już mogą korzystać z parkletu, ustawionego
u zbiegu ul. Kościuszki i Placu

Wolności. Niebawem
pojawią się kolejne.
W ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na
lata 2018-2028 zaplanowano w okresie jego
obowiązywania budowę
i montaż 5 kolejnych parkletów. O tym gdzie staną,
ratusz zdecyduje wspólnie z mieszkańcami. Co
ważne, w zależności od
zainteresowania włocławian, będą one mogły
zmieniać swoją lokalizację.

aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Lokalna Grupa Działania
doskonale wykorzystuje ten
potencjał. Regularnie pojawiają
się inicjatywy, z których chętnie korzystają włocławianie. Na
przestrzeni ostatnich tygodni zorganizowane zostały zajęcia dla
dzieci z pobliskich przedszkoli
i szkół, prelekcje historyczne,
kosmetyczne, zajęcia z rękodzieła,
warsztaty eksperymentalne,
Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek,
Dzień Zakochanych, dni sportu,
pokaz sztuk walki oraz turniej
warcabowy. W maju LGD zorganizowała spotkanie autorskie
z Agnieszką Maciejewską
i Małgosią Waszkiewicz, które
opowiedziały jak radzić sobie
z przeciwnościami losu, jak żyć
z niepełnosprawnością i być
szczęśliwą. A że ciepłe miesiące coraz bliżej, nie mogło
też zabraknąć szkolenia jak
być piękną i pięknym na wiosnę oraz warsztatów dbania
o cerę.
Operator kawiarni został
wybrany w procedurze konkursowej, ja ko że jest to
zadanie dofinansow y wane
przez miasto. Tę rolę Lokalna
Grupa Działania pełni kilka miesięcy. Już dziś można ocenić, że
wywiązuje się z niej znakomicie.
Pojawiły się ciekawe inicjatywy,
kreowane są nowe pomysły, nic
więc dziwnego, że „Śródmieście
Cafe” jest tak często odwiedzane
przez mieszkańców. Kawiarnię
przy 3 Maja 9, od początku jej
funkcjonowania, odwiedziło już
prawie 5 tysięcy osób.

Punkt
Adopcji
Roślin

Przeprowadzka, alergia, brak
miejsca, a może nieumiejętna pielęgnacja? Powodów, dla których
pozbywamy się rośli jest wiele.
Najczęściej zostają porzucone
przy osiedlowych śmietnikach,
albo po prostu giną w worku na
śmieci. Włocławskie Centrum
o rg a n i z a cj i Poz a r z ą d o w yc h
i Wolontariatu uruchomiło 1
kwietnia w yjątkow y punkt dla
osób, które z różnych względów
chcą oddać domową roślinę.
Na z y wa si ę „Punk t Adop cji
Roślin” i mieści się w siedzibie
Centrum przy ul. Żabiej 12a. Tutaj
swoją siedzibę ma wiele organizacji pozarządowych i grupa
wolontariuszy: AnaNas możesz
liczyć. Dzięki troskliwej opiece
„ A n a n a s ó w ” k w i a t y s z y b ko
dochodzą do siebie. Miejsce
cieszy się sporym zainteresowaniem odwiedzających, a wiele
kwiatów doniczkowych znalazło
już nowych właścicieli. Oddanie
lub przyjęcie roślin jest całkowicie
bezpłatne.
Włocławskie Centrum
O rga niz acji Poz a r z ądow ych
i Wolontariatu to miejsce przyjazne inicjaty wom oddolnym.
Powstało w celu promowania
wszelkich tego t ypu działań,
wspierania wolontariatu i organizacji III sektora.
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Pierwszy park kieszonkowy
w Śródmieściu
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Będzie bezpieczniej!
Nowy posterunek
w Śródmieściu
Od 3 czerwca do końca września
tego roku, w ramach programu pilotażowego – przy ul. 3 Maja będzie
funkcjonował nowy posterunek strażników miejskich. 5-osobowa ekipa będzie
pracować w systemie dwuzmianowym:
od 6.00 do 22.00 przez 5 dni w tygodniu.
Ideą nowego posterunku jest poprawa
bezpieczeństwa w Śródmieściu, ale też
– co niemniej ważne – poprawa poczucia bezpieczeństwa. Dlatego kierujący
posterunkiem strażnik, wraz z pomagającymi mu osobami, będą rozmawiać
z mieszkańcami, przedsiębiorcami
i spacerowiczami w ścisłym centrum
Włocławka, identyfikować problemy
i potrzeby i interweniować w ramach
swoich możliwości.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Włocławka zrealizowanych zostanie ponad 100
projektów. Infrastrukturalnych, społecznych,
dotyczących różnych obszarów funkcjonowania miasta. Jednym z nich jest budowa tzw.
parków kieszonkow ych, cz yli niewielkich

obszarowo miejsc zieleni, które będą sprzyjać
odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Na
łamach „Gazety Śródmiejskiej” prezentujemy
projekt pierwszego z parków kieszonkowych,
który powstanie jeszcze w tym roku przy ul.
Brzeskiej.

Jak wyglądać
będzie ul. 3 Maja?
Trwa konkurs
Trwa konkurs na opracowanie
koncepcji przebudowy ul. 3 Maja.
Zwycięskie prace poznamy 21
czerwca. W konkursie organizowanym
na Wydziale Architektury Politechniki
Poznańskiej bierze udział ponad 80
studentów z II stopnia studiów magisterskich, którzy opracowują koncepcje
w ramach przedmiotu „Zarządzanie
rozwojem zrównoważonym miast”.
Młodzi architekci pracują w grupach
2 lub 3 osobowych. Wiadomo już, że
do konkursu wpłynie około 25 - 35 projektów. Pierwszy włocławski woonerf,
bo tym właśnie stanie się ulica 3 maja,
będzie przestrzenią łączącą w sobie
cechy ulicy, chodnika oraz miejsca
rekreacji i wypoczynku, ze szczególnym naciskiem na wysoki poziom
bezpieczeństwa.

Byliśmy na
konferencji
poświęconej
rewitalizacji

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ
WYDARZENIE W ŚRÓDMIEŚCIU?
NAPISZ WNIOSEK O MIKROGRANT!
Wystawa, akcja międzysąsiedzka, a może
impreza rekreacyjna? Zachęcamy do ubiegania
się o mikrogranty na realizację przedsięwzięć
skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Kwota dofinansowania może wynieść
nawet 2500 zł.
Celem „Programu wsparcia projektów lokalnych”, realizowanego w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018 – 2028, jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru
rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału

w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
O wsparcie (od 500 do 2500 zł) mogą ubiegać
się m.in. nieformalne grupy mieszkańców, grupy
obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz
instytucje. Wyboru projektów, które uzyskają
dofinansowanie, dokona Komisja Konkursowa,
której przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta
ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek. O tym, jakie
dokumenty należy złożyć i które projekty do tej
pory dofinansowaliśmy, można przeczytać na
stronie rewitalizacja.wloclawek.eu.

Barbara Moraczewska, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta
Włocławek oraz pracownicy włocławskiego ratusza wzięli udział
w konferencji „Łódź Rewitalizuje Działania społeczne szyte na miarę”.
Wyjazd był dobrą okazją nie tylko do
zapoznania się ze zmianami, jakie
wprowadzane są w Łodzi, ale też do
zaprezentowania pomysłu na rewitalizację Włocławka oraz rozmów
z przedstawicielami różnych samorządów i wymiany doświadczeń w zakresie
rewitalizacji. W programie dwudniowej konferencji znalazły się wykłady,
prezentacje, warsztaty oraz panel
dyskusyjny.
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Złóż wniosek o dotację
M

ożna już składać wnioski o dotacje w Specjalnej Strefie
Rewitalizacji (SSR). Do wydania pierwszy milion złotych
Do 28 czerwca trwa nabór Specjalnej Strefy Rewitalizacji
wniosków o udzielenie dotacji na obszarze rewitalizacji Miasta
na roboty budowlane polegające Włocławek, wsparcie może
na remoncie lub przebudowie być udzielone w następującym
oraz na prace konserwatorskie zakresie:
i restauratorskie w odniesieniu do
nieruchomości niewpisanych do
rejestru zabytków dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
O wsparcie finansowe mogą
ubiegać się właściciele lub
użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych w obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
którzy w bieżącym roku planują
wykonać roboty budowlane
polegające na remoncie lub
przebudowie oraz prace konserwatorskie i restauratorskie
w odniesieniu do nieruchomości
niewpisanych do rejestru zabytków.
- „Inwestycja z klasą” – do 50%
Zgodnie z przyjętą przez Radę nakładów koniecznych, na prace
Miasta Włocławek uchwałą nr lub roboty, dotyczące tylko części
VIII/57/2019 z dnia 9 kwietnia wspólnych budynku,
2019 roku w sprawie ustanowienia
- „Remont krok po kroku” – do
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30% nakładów koniecznych, na
prace lub roboty, dotyczące tylko
części wspólnych budynku lub
lokali usługowych,
- „Witryna +” – do 30% nakładów koniecznych, na prace lub
roboty, obejmujące opracowanie

projektu budowlanego oraz graficznego na wykonanie witryny
i reklamy lokalu usługowego,
- „Historia się opłaca” – do 50%
nakładów koniecznych, na prace

konserwatorskie i restauratorskie, wymienione w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
dotyczy budynków niewpisanych
do rejestru zabytków.
Kompletne wnioski, złożone
na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do Zasad udzielania dotacji na roboty budowlane
polegające na remoncie lub
przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie
w odniesieniu do nieruchomości
niewpisanych do rejestru zabytków
dla właścicieli lub użytkowników
wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej
Strefy Rewitalizacji, należy składać na stanowisku Wydziału
Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta
Włocławek przy Zielonym Rynku
11/13 (pokój 3 w budynku B).
Szczegółów szukajcie na rewitalizacja.wloclawek.eu oraz na
bip.um.wlocl.pl.

Adres: Urząd Miasta Włocławek,
ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Telefon: 54/414 43 61; 54/414 40 25
E-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

