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TAK ZMIENIA SIĘ ŚRÓDMIEŚCIE KTO BĘDZIE OPERATOREM
KAWIARNI OBYWATELSKIEJ
W 2020 ROKU?

Dzięki dotacjom śródmiejskie kamienice pięknieją. W tym roku sześć
nieruchomości zyskało nowe oblicze. Efekty najlepiej ilustrują zdjęcia.
Prezentujemy kamienice przy ul. Brzeskiej i ul. Bulwary. Przypomnijmy:
dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji możliwe jest finansowe
wsparcie właścicieli i użytkowników wieczystych prywatnych budynków
w Śródmieściu. W tym roku na ten cel miasto przekazało 840 tysięcy
złotych.

Tę nazwę zna chyba każdy.
Kawiarnia obywatelska przy ul. 3
Maja 9 działająca w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji
integruje lokalną społeczność.
W tym miejscu odbywają się
zajęcia edukacyjne, artystyczne,
dyżury ekspertów, ciekawe pokazy;
można przyjść i napić się kawy czy herbaty a nawet odrobić lekcje czy
poczytać.
Miasto ogłosiło właśnie otwarty konkurs ofert na prowadzenie
kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” w roku 2020, od 1 lutego
do 31 grudnia. Kawiarnia jest otwarta 6 dni w tygodniu, w godzinach
od 12.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 10.00 do
14.00.
„Śródmieście Cafe” to nie tylko miejsce międzypokoleniowych
spotkań. Kawiarnia obywatelska jako podmiot współpracuje również
„po sąsiedzku” z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu oraz Szkołą Podstawową nr 3. Chodzi o to, by przypomnieć mieszkańcom o wartościach płynących z sąsiedzkiej współpracy
i zachęcić ich do realizowania wspólnych przedsięwzięć.
Zgodnie ze specyfikacją otwartego konkursu, wysokość środków
publicznych przeznaczonych na działalność „Śródmieście Cafe”
w 2020 roku wynosi 80 000 zł.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI ZMIENIAMY ŚRÓDMIEŚCIE

Z

dr Barbarą Moraczewską, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta
Włocławek rozmawiamy o tym, co działo się w obszarze rewitalizacji w ostatnich
tygodniach.
Park kieszonkowy, mural, remonty projektów czy wydarzeń w obszarze rewitalikamienic, nasadzenia zielei, a także nowe zacji. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
ławki - to wszystko pojawiło się w ostatnim do realizacji skierowano 6 mikrograntów na
czasie w obszarze rewitalizacji. Z czego
łączną sumę blisko 12 tys. zł. Dzięki wsparPani, jako Pełnomocnik Prezydenta ds.
ciu z budżetu miasta przeprowadzono akcję
Rewitalizacji Miasta Włocławek jest naj- edukacyjną związaną z rozsądnym gospodabardziej dumna?
rowaniem żywnością, jesienny piknik rodzinny,
To, co zostało wymienione, to tylko część
projekt dotyczący planowania czasu wolnego
działań, jakie prowadzone są w ostatnich mie- dla dzieci i młodzieży, przedsięwzięcie z udziasiącach w Śródmieściu
łem osób zmagających się
Włocławka przez
z niepełnosprawnościami,
wydziały Urzędu Miasta
a także inicjatywę dotyczącą
i jednostki miejskie.
promocji historii najstarszej
Dlatego bardzo dziękuję
części miasta. Przy wsparciu
wszystkim pracowniz miejskiej kasy odbędzie
kom zaangażowanym
się też projekt integracji mięw przedsięwzięcia rewidzypokoleniowej związany
talizacyjne. Obecnie
z Bożym Narodzeniem.
realizowanych jest kilWróćmy na chwilę do
kadziesiąt projektów,
remontów prywatnych
dr Barbara Moraczewska,
zarówno infrastruktukamienic w Śródmieściu.
pełnomocnik prezydenta
ralnych, technicznych,
Czy one się już zakończyły?
ds. rewitalizacji
przestrzennych jak
Decyzją prezydenta
i tych, których nie
Włocławka i na podstawie
widać na pierwszy rzut oka, czyli społeczzłożonych wniosków, w 2019 roku wsparcie
nych. Zapewniam jednak, że do wszystkich
finansowe zostało udzielone na realizację
przykładamy równie dużą wagę, bo tylko prac budowlanych w 6 nieruchomościach.
kompleksowa realizacja Gminnego Programu
Niektóre już się zakończyły, obecnie trwają
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018- odbiory. Więcej na ich temat będziemy mogli
2028 daje gwarancję zmiany.
powiedzieć po nowym roku. Przypomnę, że
Cieszy szczególnie aktywność mieszkańna ten rok zabezpieczyliśmy kwotę 1 mln zł,
ców, którzy chętnie włączają się w proces
z której na dotację ostatecznie przeznaczylirewitalizacji. Mam tu na myśli nie tylko właśmy blisko 840 tys. zł. W 2020 na chętnych
ścicieli nieruchomości prywatnych, którzy właścicieli i użytkowników wieczystych nierukorzystają z dotacji na remonty, czy uczest- chomości czekać będzie aż 1,5 mln zł. Nasza
ników wydarzeń związanych z procesem
propozycja, wpisana do Gminnego Programu
rewitalizacji, ale też inne osoby, np. bezrobot- Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018nych biorących udział w szkoleniach mających 2028 cieszy się dużym zainteresowaniem.
na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy
Zauważalny jest szeroki odzew na ten proczy posiadających dług z tytułu zadłużenia
jekt. Cieszymy się, że dzięki temu poprawi
czynszowego, chcących je odpracować.
się stan obiektów prywatnych. Nie zapomiSpołeczna aktywność widoczna jest także
namy również o nieruchomościach miejskich.
w Programie wsparcia projektów lokalnych,
W ostatnim czasie rozpoczął się remont dachu
który zakłada udzielanie mikrograntów na nieruchomości Wojska Polskiego 3, ponadto
organizację akcji sąsiedzkich, ciekawych
gotowa jest dokumentacja modernizacji

nieruchomości 3 Maja 6. W planach mamy
kolejne działania. Przypomnę, że w listopadzie
Gmina Miasto Włocławek nabyła zabytkową
siedzibę dawnego Banku Gdańskiego, w którym chcemy ulokować interaktywne centrum
fajansu.
Zmienia się także śródmiejska przestrzeń. Na co mieszkańcy zwrócili
szczególną uwagę?
Najgłośniej w ostatnich tygodniach było
chyba o muralu, który pojawił się na ścianie
bloku przy ul. Żabiej 14/16. To efekt konkursu,
który wygrała młoda artystka z Krakowa.
Cieszymy się, że malowidło ubarwiło tę część
Śródmieścia. W planach mamy kolejne konkursy, których celem jest wykonanie kolejnych
murali. Tuż przy muralu w połowie grudnia
zakończyły się prace przy parku kieszonkowym. To kolejna nasza propozycja, mające na
celu zmiany przestrzenne w obszarze rewitalizacji. W grudniu na placu Wolności pojawiły
się nowe ławki, w przyszłym roku zamontujemy
kolejne parklety. Zmienia się też przestrzeń
wokół Szkoły Podstawowej nr 3. Nie można
również nie wspomnieć o nasadzeniach drzew
i krzewów, które w pozytywny sposób zmieniają wizerunek Śródmieścia.
Głośnym echem odbił się także konkurs
Markowy Lokal Śródmieścia...
Zainteresowanie konkursem skierowanym
do przedsiębiorców przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu dwóch tygodni głos
oddało blisko 950 włocławian. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła kawiarnia „Miodnia”,
mieszcząca się przy ul. 3 Maja 1. Laureat
odebrał specjalny certyfikat oraz voucher na
usługi reklamowe we włocławskich mediach.
Serdecznie zachęcam do udziału w kolejnych konkursach. Przypomnę, że do 2028
roku odbędzie się ich jeszcze dziewięć.
Cieszymy się, że między innymi dzięki takim
akcjom możemy wspierać przedsiębiorców.
Na tym jednak nie koniec. Zachęcam do lektury Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 i zapoznania
się z przedsięwzięciami i projektami, które są
realizowane w Śródmieściu.

MIESZKAŃCY ZADOWOLENI Z POSTERUNKU PRZY ul. 3 MAJA
Coraz więcej mieszkańców dostrzega zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa w
poprawę bezpieczeństwa w Śródmieściu.
tej części miasta. W pilotażu postawiono
również na działania o charakterze informaZ przeprowadzonej ankiety wynika, że aż
87,61 procent respondentów uważa, że cyjno-prewencyjnym, czyli m.in. prowadzenie
patrole Straży Miejskiej w tej części miasta,
rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i
przechodniami, by identyfia także utworzony w
kować problemy i potrzeby
tym roku posterunek,
w zakresie bezpieczeństwa.
przyczynia się do
zmniejszenia liczby
Sukces pilotażowego
incydentów zakłócaprogramu, który zakończył się 30 września,
jących ład i porządek
przekonał władze miasta
publiczny.
do kontynuowania działalPosterunek Straży
Miejskiej przy ul. 3
ności posterunku SM, który
Maja 22, czyli w samym Na zdjęciu st. inspektor Marek Skibiński. jest dobrze oceniany. Na
ręce prezydenta Włocławka
centrum obszaru rewitalizacji, został otwarty 3 czerwca br. w ramach Marka Wojtkowskiego wpłynął list od włapilotażowego programu wpisującego się w ścicieli nieruchomości, osób prowadzących
cele Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta działalność gospodarczą w Śródmieściu i
mieszkańców tej części miasta, w którym
Włocławek na lata 2018-2028.
Przedsięwzięcie wyszło naprzeciw oczedziękowali za działania podjęte na rzecz
podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
kiwaniom mieszkańców, związanym ze

- „Pragniemy złożyć wyrazy uznania i podziękowania za włożony trud pracy i wielkie
zaangażowanie dla strażników funkcjonujących na tym posterunku. W związku z tym
mamy szansę na poprawę naszego społeczeństwa, wizerunku Śródmieścia oraz ładu
i porządku w rejonie objętym rewitalizacją” –
czytamy w przesłanym liście.
Komendant Straży Miejskiej podjął również
decyzję o przeprowadzeniu ankiety, w której
wzięło udział 105 osób. Wynika z niej, że aż
87,61 % respondentów jest zdania, iż obecność Straży Miejskiej na ulicach Śródmieścia
wpływa na poprawę bezpieczeństwa w tym
obszarze. Z kolei 81,90% ankietowanych
uważa, że działalność municypalnych wpływa
na zmniejszenie się negatywnych zjawisk
związanych z ładem i porządkiem publicznym.
Za kontynuowaniem działalności posterunku
SM przy ul. 3 Maja 22 opowiedziało się 90,47%
ankietowanych osób.

GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

ESTETYCZNIE I BARDZIEJ ZIELONO.
ZMIENIA SIĘ PRZESTRZEŃ
W OBSZARZE REWITALIZACJI

Zakończyła się budowa parku kieszonkowego, pierwszego takiego miejsca
w obszarze rewitalizacji. Na tym nie koniec,
bo na mieszkańców czeka jeszcze więcej
nowości.
Park kieszonkowy powstał na działce
przy ul. Brzeskiej w pobliżu skrzyżowania
z ul. Żabią, tuż obok okazałego muralu
znajdującego się na ścianie budynku
mieszkalnego. Nowa miejska przestrzeń
składa się z parkowej alejki, czterech
ławek, 2 koszy na śmieci i ogrodzenia oraz
2 latarni solarnych. Jest też oczywiście zieleń, czyli kilka drzewek oraz krzewy.
Działanie zostało zrealizowane w
ramach przedsięwzięcia 3.1.3. Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią
wysoką Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Plan
zakłada utworzenie trzech kolejnych takich

parków. Wskazane lokalizacje to: Gdańska
5, Królewiecka 20 i Zapiecek 3/5.
W ostatnim czasie zieleń pojawiła się
także w innych częściach obszaru rewitalizacji. W ramach przedsięwzięcia 3.2.1
Zieleń wysoka - zadrzewienie Śródmieścia
GPR Urząd Miasta Włocławek zrealizował
nasadzenia na Starym Rynku i przy ul.
Królewieckiej: w rejonie skrzyżowań z ul.
Cyganka/Stodólną i ul. Złotą/Piekarską.
Nowości związane z aranżacją miejskiej przestrzeni czekają również na
placu Wolności. W ramach projektu 3.1.5.
Program Ławka - miejskie meble i aranżacje do siedzenia GPR na centralnym
placu Włocławka pojawiło się kilkadziesiąt nowych ławek. Działanie spotkało
się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. A to dopiero początek zmian w tym
miejscu!
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WARSZTATY, PIKNIK, KRĘCENIE
FILMÓW… WASZE POMYSŁY
NA MIKROGRANTY
Jednym z działań Gminnego Programu Rewitalizacji
jest „Program wsparcia projektów lokalnych”, popularnie zwany mikrograntami. Na prospołeczne
inicjatywy czy pomniejsze inwestycje przestrzenne
można otrzymać od 500 zł do 2500 zł. W ostatnich
trzech miesiącach dzięki dotacjom z ratusza zrealizowano sześć ciekawych projektów. Stowarzyszenie
„Jadło&Dzielnia Włocławka” zaproponowało
„Śródmiejską Miseczkę Zupy dla Rodzinno-Sąsiedzkiej
Grupy”. Stowarzyszenie „Mieszkańcy Śródmieścia
Włocławek” zaprosiło mieszkańców na jesienny piknik rodzinny i świąteczną choinkę. Nieformalna grupa
Śródmieszczanie zorganizowało projekt „Ale o co chodzi”, zwracający uwagę na konieczność planowania
i organizowania dzieciom czasu wolnego. Włocławskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w projekcie
„Bukiet o smaku zrozumienia” przybliżyło problemy
osób z niepełnosprawnością, a Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Sukces” zaangażowało uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej
nr 3 w realizację filmów o włocławskim śródmieściu.
Od października kwota wydatkowana przez ratusz na
mikrogranty wyniosła prawie 12 tysięcy złotych.

POWSTAJE PLAN RUCHU
DLA ŚRÓDMIEŚCIA

NIEGDYŚ BANK, W PRZYSZŁOŚCI
NOWOCZESNE CENTRUM
Kompleks budynków dawnej
siedziby Banku Gdańskiego, znajdujący się na rogu ul. Żabiej i ul.
Królewieckiej, zmienił właściciela. Od
22 listopada br. stał się własnością
włocławskiego samorządu.
W skład kompleksu wchodzi budynek z 1911 roku, wybudowany na
potrzeby Włocławskiego Towarzystwa
Wzajemnego Kredytu oraz budynek administracyjny, który powstał
w drugiej połowie minionego wieku.
Obiekt, choć zagadkowy z zewnątrz,
całkiem dobrze zachował swoje
wnętrze. W związku z planami dotyczącymi jego przyszłości, czeka go
jednak gruntowna modernizacja.
Nabycie nieruchomości przez
Urząd Miasta oznacza, że w najbliższych latach zrealizowane zostanie
tam jedno z przedsięwzięć Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028. Mowa
tutaj o nowoczesnej, interaktywnej
placówce, w której nacisk położony
będzie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.
Ko s z t p r z e j ę c i a k o m p l e k s u
budynków przy zbiegu ulic Żabiej
i Królewieckiej wyniósł prawie 2,2
mln złotych.

Dokument ma być dogłębną analizą obecnego
stanu dróg i infrastruktury drogowej pod względem
ich przepustowości oraz popytu. Wnioski zebrane
podczas obserwacji uczestników ruchu będą motywatorem do działań inwestycyjnych w ścisłym
centrum Włocławka. Docelowo chodzi o usprawnienie
korzystania z dróg zarówno osobom zmotoryzowanym, jak i najmniej chronionym uczestnikom ruchu,
czyli pieszym. Zostaną przy tym opracowane
metody zwiększenia dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, dla których
nawierzchnia czy szerokość chodnika mają często
zasadnicze znaczenie. Ważnymi elementami planu
ruchu dla Śródmieścia będą również: komunikacja
zbiorowa, miejsca parkingowe oraz infrastruktura
rowerowa. Wszelkie zmiany muszą uwzględniać
historycznego ducha Śródmieścia.

WŁOCŁAWEK OBECNY
NA KONGRESIE
POLITYKI MIEJSKIEJ
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta
Włocławek dr Barbara Moraczewska wzięła udział
w Kongresie Polityki Miejskiej, który w dniach 14-16
listopada br. odbywał się w Kielcach. Podczas sesji
tematycznej o rewitalizacji zorganizowanej przez
Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu
Rozwoju Miast i Regionów, dr Barbara Moraczewska
mówiła o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 i jego realizacji, która,
przypomnijmy, trwa od 17 lipca 2018 roku.
W trakcie dyskusji ze szczególnie dużym zainteresowaniem uczestników tego ogólnopolskiego
wydarzenia spotkały się takie zagadnienia jak m.in.
społeczne budownictwo czynszowe, Specjalna Strefa
Rewitalizacji i system dotacji do remontów nieruchomości, Program wsparcia projektów lokalnych oraz
funkcjonowanie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście
Cafe”.
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„PORADNIK ORGANIZATORA
IMPREZ” GOTOWY
Wydawnictwo skierowane do osób
i podmiotów, które chciałyby zrealizować
przedsięwzięcie kulturalne, ukazało się
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
„Poradnik organizatora imprez” ma na
celu wsparcie organizacji pozarządowych,
potencjalnych liderów społecznych i innych
podmiotów w podejmowaniu wyzwań
organizacyjnych związanych z życiem kulturalnym miasta, którego centrum wydarzeń
stanowi Śródmieście Włocławka. Za jego
realizację odpowiedzialny jest Wydział
Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Włocławek. Poradnik ma
ułatwić poruszanie się po szeroko pojętej
kulturze we Włocławku oraz wyjaśnić procedury organizacji wydarzeń kameralnych
i masowych, a także sposoby pozyskania

środków finansowych na realizację wydarzeń. Pozwoli na usprawnienie organizacji

i zwiększenie ilości imprez przyciągających
społeczność miasta i jego okolic do obszaru
rewitalizacji, wpływając tym samym na jego
ożywienie gospodarcze i społeczne.

MOST ŁYŻWOWY NA WIŚLE
Pierwszy most w historii Włocławka
pobudowano w 1865 r. Już w latach
40-tych XIX w. mieszkańcy miasta
zdawali sobie sprawę z konieczności budowy przeprawy rzecznej.
Przeważały przesłanki ekonomiczne,
chodziło o połączenie miasta z rolniczą ziemią dobrzyńską. Inwestycja
nie została wówczas zrealizowana
z uwagi na brak środków finansowych. Do sprawy powrócono w 1860
r. kiedy w Warszawie budowano nowy most
stalowy w miejsce starego łyżwowego.
We Włocławku narodziła się koncepcja
odkupienia obiektu. W 1864 r. powołano
Komitet Społeczny w skład, którego weszli
znani obywatele miasta na czele z Rafałem
Bojańczykiem i Wilhelmem Haackiem.
Ostatecznie nie doszło do zakupu warszawskiego mostu, lecz wybudowano
zupełnie nowy most łyżwowy. Prace rozpoczęto w 1865 r. Projekt opracował członek
Zarządu Komunikacji i Korpusu Inżynierów
Komunikacji kap. Czerniawski. Do użytku
został oddany 17 X 1865 r.
Obiekt przez szereg lat był wydzierżawiany
osobom prywatnym. Za korzystanie z niego
należało płacić. Most został zniszczony 2 VIII

GAZETA ŚRÓDMIEJSKA

ZEGAR NAPRAWIONY,
RENOWACJA OBRAZU
ZAKOŃCZONA
Zmiany w Klubie Stara Remiza. Naprawiony
został mechanizm zabytkowego zegara mieszczącego się na wieży dawnej remizy strażackiej.
Zakończyła się również renowacja obrazu „Wyjazd
do pożaru” autorstwa Józefa Bergmana. Okazałe
malowidło, o wymiarach 8 na 2,5 metra, pochodzi
z 1909 roku.
To nie koniec prac w obiekcie przy ul. Żabiej.
Gruntowny remont czeka też „Salę Zebrań”.
Przypomnijmy: Stara Remiza to budynek z XIX
wieku, pierwsza siedziba Miejskiej Straży
Ogniowej we Włocławku. Modernizacja ma poprawić stan techniczny obiektu o wysokiej wartości
historycznej, w którym obecnie mieści się filia
Centrum Kultury Browar B. Prace prowadzone
są w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

CYKL SPOTKAŃ
Z PROJEKTANTEM
ZA NAMI
1914 r. przez wycofujące się z miasta wojska
rosyjskie. W 1915 r. Niemcy zbudowali w tym
samym miejscu nową przeprawę. Z miasta
wyjeżdżało się na niego z ul. Gdańskiej.
Most łyżwowy (pływak) składał się z 37
tafel umieszczonych na 80 łodziach. Dwie
tafle, które przepuszczały statki były większe od pozostałych. Obiekt nie działał przez
cały rok kalendarzowy, w czasie zimy były
demontowany a łodzie przechowywano
w przystani przy prawym brzegu rzeki. Wisła
zamarzała a mieszkańcy swobodnie mogli
przejeżdżać z i od miasta po lodzie nawet
ciężkimi furmankami.
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział we Włocławku
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W listopadzie i grudniu włocławianie mogli
skorzystać z porad projektanta. W kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” odbyło się 12
spotkań ze specjalistą. Zainteresowani mogli
dowiedzieć się m.in. jak poprawić funkcjonalność lokalu użytkowego czy jak zaprojektować
wystawę. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a były realizowane jako projekt
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dotyczący wsparcia w aranżacji i dostosowania lokali.
Dodatkowo w listopadzie, również w kawiarni przy
ul. 3 Maja 9, zorganizowane zostały szkolenia
z obowiązujących przepisów prawnych w procesie inwestycyjnym. To zadanie zostało wpisane
do GPR jako wsparcie dla właścicieli i wspólnot
mieszkaniowych zainteresowanych inwestycjami
w swoich nieruchomościach. Na szkoleniach omówione zostały skomplikowane, często niejasne
dla inwestorów procedury inwestycyjne a także
zasady umieszczania reklam i szyldów na lokalach
usługowych.
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