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R

ozmowa z Moniką Jabłońską, szefową Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej
Szkoły Wyższej we Włocławku. Fundacja jest nowym operatorem kawiarni
obywatelskiej „Śródmieście Cafe”.
Rozszyfrujmy na początek słowo:
Pierwsza impreza: „Zakochaj się
Vladislawia (pisownia oryg.), bo może nie w Śródmieściu” już za nami. Za co Pani
wszyscy wiedzą, co oznacza...
kocha nasze miasto?
W języku łacińskim to Włocławek i….
nazwa Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej
Szkoły W yższej we Włocławku, która
powstała w 2013 roku i od 4 lat jest organizacją pożytku publicznego. Jako jedna
z dwóch z Włocławka i jedna z sześciu NGO
z naszego województwa otrzymaliśmy w 2017
r. certyfikat „Organizacja sprawdzona” przyznany przez Kujawsko-Pomorską Federację
Organizacji Pozarządowych. Zrealizowaliśmy
ponad 25 projektów adresowanych do różnych grup – dzieci, młodzieży i dorosłych,
w tym do seniorów. Zdecydowana większość
z nich adresowana była do włocławian, w tym
również do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Działania Fundacji „Vladislawia”
wpisują się w społeczną odpowiedzialność nauki co oznacza popularyzację nauki
z akcentowaniem jej praktycznego wykorzystania w wielu dziedzinach życia oraz
integrację ze społecznością lokalną. Nazwa
„Vladislawia” zobowiązuje do działań wspierających oraz integrujących społeczność
lokalną, również w kontekście rewitalizacji
– ważnego procesu zmieniającego oblicze
naszego Włocławka.
Jakim wyzwaniem dla organizacji jest
rola operatora „Śródmieście Cafe”?

Jestem włocławianką od urodzenia. Mimo,
że od 2 lat nie mieszkam we Włocławku, to
pracuję w naszym mieście i tutaj działam społecznie. Moje serce zawsze należeć będzie do
Włocławka. Należę do tej grupy osób, które
po studiach w innym mieście (Uniwersytet
Łódzki w Łodzi) wróciły, aby tutaj żyć i rozwijać
swoje pasje. Kocham moje miasto za to, że
jest miejscem wielu szans i ciekawych ludzi.
Czy to prawda, że planują Państwo
rekordową ilość wydarzeń w „Śródmieście
Cafe”?
Nie wiem, czy to rekordowa liczba, ale planując nasze działania chcieliśmy pokazać,
że Śródmieście to wspaniali ludzie, których
trzeba słuchać, rozmawiać z nimi o ważnych
dla nich sprawach i problemach. Chcemy
włączyć się w odczarowanie Śródmieścia,
jako miejsca straconych szans, zamkniętego
na rozwój. Obok wydarzeń okolicznościowych tj. dzień dziecka, dzień kobiet, święta
itp. chcemy sięgnąć do wspierania tożsamości lokalnej w oparciu o działania z obszaru
historii i kultury (np. cykle: „Każda kamienica to kawał historii”, „Koncertowo” czy
„Poetyckie Cafe”, „Zapomniani bohaterowie

Włoclawka”, realizacji działań integracyjnych
– cykl: „Klub Bajkolubka”, „Kalendarz miejski”
czy popularyzacji ekologicznego i zdrowego
stylu życia – cykl: „Eko-Śródmieście”,
„Przepiśnie – nieoczywiste pasje kulinarne”
i „Bezpieczeństwo”. Te cykle tematyczne
budują przestrzeń również dla aktywności
innych organizacji pozarządowych i instytucji, które chętnie zapraszamy do współpracy.
Pierwsze ustalenia mamy już za sobą, kolejne
przed nami.
Pani zdaniem, dlaczego integracja:
sąsiedzka, międzypokoleniowa jest tak
ważna?
Tylko ona może generować pozytywną
zmianę myślenia i konstruktywnego działania. To długotrwały i niełatwy proces ale przy
wsparciu wielu podmiotów ma szansę na
pozytywny wynik.
Proszę podsumować pierwszych kilkanaście dni w roli nowego operatora
kawiarni.
To był dla nas czas intensywnej pracy
organizacyjnej. Za nami pierwsze wydarzenia oraz cykl pierwszych spotkań
z organizacjami i instytucjami, które chciałyby
włączyć się w działania kawiarni obywatelskiej
„Śródmieście Cafe”. Odzew jest bardzo pozytywny. Wiemy jaki mamy cel i motywacji nam
nie brakuje. Chcemy, żeby było to miejsce
spotkań dla każdego.

Podczas kilku lat intensywnej działalności
środowiskowej zbudowaliśmy zespół, relacje
z otoczeniem oraz gotowość, aby dzielić się
tym, co może być ważne dla mieszkańców
Śródmieścia. Mamy w sobie dużą pokorę
wobec nowego wyzwania, ale i pełną gotowość aby je zrealizować z pożytkiem dla
innych.
Proszę dokończyć zdanie: „Kawiarnia
obywatelska, czyli...”
….miejsce spotkań, integracji i wymiany
poglądów na ważne dla środowiska
mieszkańców tematy tj. rewitalizacja, tożsamość lokalna, integracja społeczna,
ekologia i bezpieczeństwo. To miejsce otwarte
na mieszkańców Śródmieścia i innych dzielnic, organizacji pozarządowych i instytucji,
które chcą włączyć się w proces rozwoju społeczności lokalnej.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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Placówka powstanie u zbiegu Piekarskiej
i Brzeskiej (zdjęcie obok). Do końca lutego
ratusz czekał na oferty firm zainteresowanych realizacją prac budowlanych na
dwóch nieruchomościach w obszarze rewitalizacji. Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia
Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie) jest jednym z elementów Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek
na lata 2018-2028. Zgodnie z zapisami tego

dokumentu, w nieruchomościach Brzeska 27
i Piekarska 25 powstanie Centrum Wsparcia
Społecznego. W placówce na pomoc będą
mogli liczyć seniorzy, a także osoby z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam również
mieszkania dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

GALA GRANTOBIORCÓW ZA NAMI
W ramach konkursu grantowego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Miasto Włocławek przyznała dofinansowanie
na realizację projektów społecznych. Za nami
Gala Grantobiorców, podczas której przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji,
odebrali specjalne certyfikaty. Jeden trafił m.in.
do dyrektor Wydziału Rewitalizacji Urzędu
Miasta, który zrealizuje projekt „Partnerstwo od czego zacząć?”.
Wśród projektów zaplanowanych do
realizacji przez podmioty w obszarze
rewitalizacji wsparcie otrzymały również:
Szkoła Podstawowa nr 3 na organizację
Klubu Młodzieżowego Śródmieście i Firma
Handlowo Usługowa SPLENDORA na projekt
związany z aktywizacją i włączeniem społecznym cudzoziemców zamieszkujących Gminę
Miasto Włocławek.
Projekt „Partnerstwo - od czego zacząć?”,
który realizowany będzie przez Wydział
Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek,
jest zbieżny z celami Gminnego Programu

Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 20182028 i ma przyczynić się do stworzenia
warunków służących włączeniu społecznemu
oraz wsparciu mieszkańców objętych Lokalną
Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji
społeczno-zawodowej.
Celem projektu jest
rozpowszechnienie idei ekonomii społecznej na terenie
miasta Włocławek, jako
jednego z narzędzi integracji społecznej i zawodowej
grup defaworyzowanych
na rynku pracy oraz prezentację dotychczasowych
usług i produktów wypracowanych przez podmioty
ekonomii społecznej
z Włocławka. Działanie ma
przyczynić się do inicjowania współpracy pomiędzy
Jednostkami Samorządu
Terytorialnego, Podmiotami

Ekonomii Społecznej oraz przedsiębiorcami
dla zwiększenia synergii działań podejmowanych w procesie aktywizacji osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii
społecznej.
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KOLEJNY BUDYNEK PRZY
UL. 3 MAJA ODZYSKA BLASK

Nawet 2500 zł można otrzymać na organizację wydarzenia w obszarze rewitalizacji. Akcja sąsiedzka, wystawa, a może wydarzenie
sportowe? Na wsparcie z miejskiego budżetu mogą liczyć organizacje
pozarządowe, instytucje, a nawet grupy nieformalne.
Mikrogranty udzielane są w związku z realizacją Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w ramach Programu
wsparcia projektów lokalnych. Jego celem jest zwiększenie aktywności,
zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy
lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
Od początku realizacji programu, zrealizowano 13 mikrograntów.
Wśród nich m.in. kino sąsiedzkie, akcja skierowana do seniorów,
budowa parkletu, warsztaty wakacyjne czy akcja promująca zdrowe
odżywianie i ideę dzielenia się żywnością.

Włocławskie Śródmieście zmienia się i nieustannie przyciąga kolejne
osoby zainteresowane nabyciem nie tylko lokalu mieszkalnego czy użytkowego, ale też całych nieruchomości.
W ostatnim czasie nastąpiły zmiany właścicielskie nieruchomości
przy ul. 3 Maja 26, znajdującej się u zbiegu z ul. Zapiecek. Według
zapowiedzi właściciela, mają tu powstać lokale użytkowe i mieszkania.
Jest już gotowa wizualizacja budynku po zakończeniu robót.

Jak wynika z danych Wydziału Rewitalizacji, tylko w 2020 roku doszło
do 9 transakcji, których przedmiotem były lokale lub nieruchomości w
obszarze rewitalizacji. Łącznie, od początku 2019 roku odnotowano ich
łącznie blisko 40.
Przypomnijmy, iż właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości
położonych w obszarze rewitalizacji mogą liczyć na dotację do remontów. W 2019 r. dzięki wsparciu z miejskiego budżetu przeprowadzono
roboty w 6 nieruchomościach. O tym, kto otrzyma wsparcie na prace
remontowe zaplanowane na 2020 r. przekonamy się w najbliższych
miesiącach.

Plac Wolności z lotu ptaka. Autorem zdjęcia jest Jakub Karpiński.
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TRWA ZBIÓRKA DUŻYCH ODPADÓW, WARTO ZROBIĆ PORZĄDKI
Wraz z początkiem roku na włocławskich osiedlach,
również w Śródmieściu, ruszyła zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Mieszkańcy Śródmieścia mają
okazję pozbyć się wielkogabarytów korzystając ze
zbiórek organizowanych: 29 lutego, 25 kwietnia i 5
lipca 2020.
Co to są odpady wielkogabarytowe? To m.in.:
meble: szafy, krzesła, stoły, łóżka, komody itp., ale
także elektrośmieci czyli np. lodówki, pralki, sprzęt rtv.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np.
opon czy odpadów budowlanych.
Mieszkańcy powinni wystawić meble i inne odpady
wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, najpóźniej dzień przed zbiórką.
Jednak, jeśli ktoś spóźni się z „porządkami”, może
bezpłatnie dostarczyć wielkogabaryty do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Punkt funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4.
PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00
(styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień)
i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień, październik).
Szczegółowe harmonogramy zbiórek są opublikowane w serwisie zbierajselektywnie.pl

SYNAGOGA ŻYDOWSKA PRZY ULICY ŻABIEJ
Przed 1939 r. przy ul. Żabiej (obecnie Żabia nr 14) istniała synagoga żydowska. Świątynię pobudowano w 1854
r. według projektu architekta gubernialnego Franciszka
Tournelle na terenie ówczesnego rewiru żydowskiego, który
zaczął funkcjonować w 1824 r. W efekcie jego powstania
Żydzi mogli osiedlać się tylko w wyznaczonym fragmencie
miasta. Obiekt powstawał w szybkim tempie, przez co już po
kilku latach wymagał remontów.
Potrzeba budowy synagogi w mieście w pierwszej połowie XIX w. podyktowana była dynamicznym wzrostem liczby
ludności żydowskiej. Pierwsze rodziny pochodzenia żydowskiego pojawiły się tutaj w latach 1803-1805. Byli to kupcy:
Wolff Aron, Aleksander Zander, Abraham Hersz Rottard
i Majer Rypiński. W następnych dziesięcioleciach okresu
zaborów udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców miasta
wzrastał i osiągnął w połowie XIX w. ok. 20%.
Synagoga nie przetrwała do naszych czasów. Została
zniszczona przez Niemców 24 X 1939 r. Żołnierze niemieccy
przywieźli pod synagogę beczki ze smołą, następnie zmusili
Żydów do rozładowania samochodu i wtoczenia do środka
oraz podpalenia budynku. Ogień był na tyle silny, że rozprzestrzenił się także na sąsiednie budynki. Za spowodowanie
pożaru Niemcy oskarżyli włocławskich Żydów, co stało się
podstawą do fali najść, rewizji i aresztowań, które miały miejsce w dniach 24-25 X. Aresztowano wówczas 800 – 1000
Żydów.

Synagoga, fot. J. Wołyński

Tak zmienia się obszar rewitalizacji we Włocławku dzięki
dotacjom z Urzędu Miasta. 28 lutego upłynął termin składania
wniosków przez właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości zainteresowanych dotacjami na 2020 rok.
Więcej informacji na ten temat w kolejnych wydaniach Gazety
Śródmiejskiej.
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