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WIERZĘ, ŻE ŚRÓDMIEŚCIE ODZYSKA BLASK

R

ozmowa z Edytą Sulkowską, właścicielką firmy Klinika Zdrowia i Urody Edyta
Sulkowska, która prowadzi biznes przy ul. 3 Maja.

Warto robić rewitalizację, Pani zdaniem?
Często powtarzam ludziom, żeby zamknęli
oczy i wyobrazili sobie taki widok: plac
Wolności, przepiękna ulica 3 Maja, która
prowadzi bezpośrednio do królowej polskich
rzek, dalej cudowne bulwary, kościół św.
Jana, nieopodal katedra... Czyż nie pięknie?
Włocławek zawsze był dla mnie miastem,

które jest fantastycznie położone i może się
pochwalić ciekawą historią. Nie należę do
osób, które tylko narzekają i nie dają nic od
siebie. Chcę, aby było lepiej, piękniej. Dlatego
cieszę się, że opracowany został Gminny
Program Rewitalizacji dla włocławskiego
Śródmieścia.
Dlaczego akurat ul. 3 Maja stała się
tą lokalizacją, w której postanowiła Pani
otworzyć swoją firmę? To dobre miejsce
na biznes?
Od paru lat mieszkam poza Włocławkiem,
ale zawsze coś mi podpowiadało: „wróć tu

i działaj”. Wróciłam zatem i chcę prowadzić
biznes właśnie przy ulicy 3 Maja. Namawiam
wszystkich, którzy chcą się rozwijać, aby
związali się z naszym deptakiem.
Działalność, którą Pani prowadzi,
jest nastawiona na bardzo bezpośredni
kontakt z klientem. Toczą się rozmowy

na przeróżne tematy, ludzie wymieniają
się doświadczeniami... Czy wśród tych
tematów są zmiany, które dzieją się
wokół?
Włocławianie potrafią narzekać i krytykować,
że nic się nie dzieje, a oczekiwania są duże.
Ale mam wielu klientów, z którymi mogę
porozmawiać o naszym mieście, o biznesie,
o ludziach tu mieszkających. Każdy
oczekuje i wierzy, że nasze miasto zmieni
się, a Starówka będzie zasługiwała na taką
nazwę. Klienci podpowiadają, że przy ulicy 3
Maja powinno być wiele markowych sklepów,
kawiarni, galeria obrazów, biura prawników

i punkty rzemieślnicze. Dlaczego nie stworzyć
takiego miejsca we Włocławku, które będzie
przyciągać nie tylko mieszkańców, ale również
turystów?... Będę wciąż powtarzać, że po to
jest Program Rewitalizacji aby zmienić miasto
i mentalność mieszkańców.
Najwięcej mówimy o rewitalizacji
społecznej, o zmianach w naszych
środowiskach: domach, miejscach pracy...
Czy bycie przedsiębiorcą i społecznikiem
działającym na rzecz
innych da się połączyć?
Jak Pani sądzi?
To w s z y s t k o d a s i ę
połączyć. Musimy zacząć
od społeczeństwa, które
zamieszkuje Śródmieście.
To oni są na pierwszej
linii. Nie może być tak,
że będziemy mówić, że
jest tutaj niebezpiecznie.
Mieszkają tutaj dobrzy
ludzie i czas skończyć
z tym wyświechtanym
powiedzeniem, że nic tu nie
warto zrobić. Warto i będę
to powtarzała. Potrzebne
są spotkania, rozmowy,
festyny. Częste wizyty
straży miejskiej, monitoring.
Uważam, że najlepszy
sposób dotarcia do ludzi to
piękno i szacunek do pracy
i siebie samego.
Podsumowując,
zacytujmy słowa
z popularnej baśni:
„Lustereczko, powiedz
przecie...” Gdyby
zerknąć, jakie wizerunki
nas samych, naszych pozytywnych cech
charakteru, odbijają zwierciadła w Pani
salonie, to jakie cechy włocławian by to
były?
Cechy charakteru widać gołym okiem
i nikt tego nie ukryje. Moja Firma to Klinika
Zdrowia i Urody i po to tu jestem, aby pięknem
i zadowoleniem zarażać każdego. Pokażmy,
że może być lepiej. Jestem pewna, że wkrótce
włocławianie zobaczą piękno i na twarzach
ich będzie widać uśmiech, a niedowierzanie
odejdzie do lamusa.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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WAKACJE W MIEŚCIE? JAK NAJBARDZIEJ!
Zajęcia sportowe i rekreacyjne w cyklu pt.
„Wakacje z pasją”, taneczne plenery, warsztaty
teatralne, rodzinne spotkania miłośników gier
planszowych, ciekawe spotkania dla miłośników
książek – te i wiele innych propozycji przygotowanych przez miejskie instytucje czeka na dzieci,
które spędzają wakacje w mieście.
Naturalnie, w okresie pandemii COVID-19
zajęcia wakacyjne realizowane są za zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia oraz Ministra
Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Od 13 lipca trwają „Kreatywne
Wakacje 6.” z Fundacją
„Vladislawia”, współfinansowane
przez Gminę Miasto Włocławek.
W programie m.in.: artystyczne
poniedziałki, zajęcia sportowe,
warsztaty z zakresu promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia,
warsztaty taneczne oraz zabawy
w Parku Trampolin.
Bogatą ofertę wakacyjną
dla najmłodszych włocławian
przygotowało Centrum Kultury
Browar B. W ramach “Letnich
Akcji Na Wakacje” organizatorzy
zapraszają na zajęcia plastyczne,
muzyczne, wiedzowe, kulturowe,
taneczne, zręcznościowe i wiele
innych.
Galeria Sztuki Współczesnej
zaprosi dzieci na warsztaty plastyczne, a Teatr Impresaryjny
m.in. na ćwiczenia dykcyjne
z wykorzystaniem m.in. wierszy
znanych i lubianych autorów, itp.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą
się też wielu ciekawostek.
Miejska Biblioteka Publiczna
wraz z filiami bibliotecznymi
zaproszą między innymi do
zbudowania makiety związanej tematycznie z Muminkami,

zaplanowano też zajęcia ilustratorskie, „planszowisko” dla miłośników gier czy popularne głośne
czytanie.
Wszystkie propozycje zajęć przygotowanych przez samorząd Włocławka zebraliśmy
w wakacyjnym informatorze. Na stronie internetowej wloclawek.pl funkcjonuje dział: „Wakacje
w Mieście”. Zamieszczone są w nim propozycje
wydarzeń, spotkań, imprez, z których można
skorzystać tego lata we Włocławku. Polecamy.

Tak bawili się mieszkańcy podczas Śródmiejskiego Powitania Wakacji.
Imprezę przygotowała Fundacja Vladislawia, która jest operatorem kawiarni
obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.

BRYGADA
SPRZĄTAJĄCA
W CENTRUM MIASTA
W lipcowe niedziele na miasto
wyrusza lotna brygada sprzątająca.
Pracownicy Miejskiego Zakładu
Zieleni i Usług Komunalnych
porządkują tereny w centrum
Włocławka, położone poza pasami
drogowymi. Chodzi m.in. o parki,
skwery i place – będące własnością
Gminy Miasto Włocławek.
Interwencyjne prace porządkowe
prowadzone są w godzinach 7.00
- 11.00.

KONKRETNE
ROZWIĄZANIA DLA
PLACU WOLNOŚCI
Plac Wolności to serce miasta,
dlatego tak pieczołowicie
przygotowujemy się do
rewitalizacji centralnego placu
Włocławka. Kompletując sugestie
mieszkańców, zebrane w ramach
otwartej ankiety, zapraszamy do
podzielenia się swoim zdaniem w
skonkretyzowanych propozycjach
zmian, które mogą stać się częścią
przebudowy placu Wolności. Zieleń,
meble miejskie czy komunikacja
– między innymi te zagadnienia
zawiera przygotowana w Urzędzie
Miasta Włocławek ankieta. Na głosy
czekamy do 17 lipca, a ankieta
dostępna jest na www.wloclawek.pl

MAŚLANA 4/6
DOCZEKA SIĘ
PRZEBUDOWY
Dwie oferty wpłynęły do ratusza
w ramach postępowania, które
wyłoni autora opracowania
dokumentacji projektowej dla
kompleksowej przebudowy
i remontu nieruchomości przy ul.
Maślanej 4/6. Zakres dokumentacji
obejmuje w szczególności:
kompleksową przebudowę
i remont kamienicy wraz
z oficyną oraz zmianę sposobu
użytkowania parteru kamienicy
na lokale usługowe, wykonanie
inwentaryzacji budowlanej,
w tym również użytkowanych 19
lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu
usługowego, wymianę wszystkich
elementów konstrukcyjnych
zgodnie z opracowaną szczegółową
ekspertyzą techniczną, przebudowę
wszystkich instalacji oraz
zagospodarowanie terenu.
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REALIZUJEMY PROJEKT „PARTNERSTWO – OD CZEGO
ZACZĄĆ?”. ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
Urząd Miasta Włocławek realizuje projekt
grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?”,
który obejmuje działania edukacyjne
skierowane do osób zagrożonych ubóstwem
bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich
otoczenia zamieszkałych na terenie miasta
Włocławek.
Działania projektowe mają posłużyć
upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości
społecznej i poszerzeniu wiadomości o
tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów
ekonomii społecznej. Ich formuła ma
jednocześnie zachęcić uczestników projektu

do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby
zmiany swojego najbliższego otoczenia,
bądź ścieżki swojej kariery zawodowej
poprzez utworzenie w partnerstwie publicznospołecznym np. spółdzielni socjalnej.
W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu
dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa
prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznych i dla osób z
ich otoczenia,
- 25 spotkań w ramach poradnictwa
indywidualnego dla osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,
- wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej
dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym i dla osób z ich
otoczenia,
- badania wraz z opracowaniem diagnozy
w zakresie zakładania podmiotów ekonomii
społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania
partnerstw publiczno – społecznych,
- konferencję podsumowującą projekt.
Szczegóły na stronie rewitalizacja.
wloclawek.eu

U zbiegu ul. Piekarskiej i Brzeskiej rozpoczęły się prace związane z budową Centrum Wsparcia Społecznego. To jeden z projektów
wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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Z OKAZJI NADCHODZĄCEJ 100. ROCZNICY
BITWY O WŁOCŁAWEK (1920 – 2020)
W dn. 16-19 VIII 1920 r. Armia Czerwona
zaatakowała Włocławek, żeby przejąć pełną
kontrolę nad bardzo ważnymi szlakami
komunikacyjnymi, tj. Wisłą i linią kolejową
warszawsko – bydgoską. Celem było odcięcie broniącej się Warszawy od zaopatrzenia
i posiłków z zachodu. Bitwa o Włocławek stanowiła ważny element Bitwy Warszawskiej,
która przeszła do historii Świata pod pojęciem
„Cudu nad Wisłą”.
Atak bolszewicki nastąpił w południe 16 VIII.
Najeźdźcy rozbili obronę na prawym brzegu
rzeki i ok. 13.30 podjęli próbę zdobycia mostu.
W mieście udało się pospiesznie utworzyć
kilka punktów strzeleckich i odparto pierwszy szturm. Bolszewicy nie znając organizacji
obrony na prawym brzegu Wisły postanowili
wycofać się i lepiej przygotować atak. Ten
czas wykorzystano do organizowania obrony
na Bulwarach, które stały się jej centrum.

Jeden z wymienionych punktów strzeleckich
utworzono w Pałacu Biskupim. Nieprzyjaciel
uznał, że pałac stanowił ważny punkt obrony
i skierował siłę bombardowania na obiekty
kościelne z nim na czele. Na płonący od
godzin popołudniowych budynek,
w czasie głównego szturmu, który
rozpoczął się ok. godz. 21, spadło
kilkanaście pocisków. W efekcie
zabytek spłonął, „Pałac spalony,
nic nie ocalało. Przepadły wszystkie meble, dywany, portrety
wszystkich biskupów włocławskich, słowem, całe urządzenie
wewnętrzne. [...] J.E. Ks. Biskup
stracił wszystko.”.
Zniszczeniu uległo także wyposażenie działającego w jego
lewym skrzydle 8-kl. Gimnazjum
Filologicznego Męskiego im. ks.

Jana Długosza, inwentarz biura konsystorza
wraz z dokumentacją bieżącą i zasób archiwum (zasób XIX w.).
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne

Rewitalizacja to nie tylko działania samorządu, ale też aktywność mieszkańców, społeczników, przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości.
Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się odmienić najstarszą część Włocławka. Zobaczcie, jak zmienia się ulica Zapiecek.

GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

Nakład: 3000
Redakcja: dr Barbara Moraczewska, Bartłomiej Kucharczyk, Aneta
Chełminiak, Łukasz Daniewski, Aleksandra Bartoszewska, Jakub Sosiński

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

