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GDZIE USTAWIĆ PARKLETY? MIESZKAŃCY DECYDUJĄ!
Mieszkańcy Włocławka zdecydują, gdzie
w obszarze rewitalizacji powinny pojawić się
nowe parklety. Głosowanie odbywa się za
pośrednictwem strony internetowej www.wloclawek.pl
Parklety, czyli służące wypoczynkowi drewniane konstrukcje, wzbogacone o zieleń,
zostały wpisane do Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 20182028 (GPR) w wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych.
Przedsięwzięcie 3.1.4 realizowane przez
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Włocławek, skierowane jest do społeczności obszaru rewitalizacji oraz osób
odwiedzających obszar i wdrażane w związku
z niską jakością przestrzeni publicznej oraz
brakiem miejsc do wypoczynku i rekreacji.
Działanie polega na zaprojektowaniu parkletów - małych ulicznych wysp aktywności, ich
wykonaniu i montażu na ulicy. Zgodnie z zapisami GPR, celem przedsięwzięcia jest wzrost

atrakcyjności obszaru, w tym gospodarczej
i poprawa jego wizerunku. Parklet zajmując
z reguły jedno miejsce parkingowe oferuje
w zamian miejsce do siedzenia lub zabawy.
Ciekawa forma przy niskich nakładach finansowych pozytywnie wpływa na odbiór obszaru.
Przedsmak tego, co nas czeka w 2020 r. i
w latach kolejnych (GPR zakłada powstanie 5
parkletów), mogliśmy zobaczyć już w ubiegłym
roku, gdy staraniem Artura Baranowskiego,
architekta działającego w obszarze rewitalizacji i twórcy Gwoździarni przy ul. Szpichlernej
7/9, powstał pierwszy parklet we Włocławku.
Konstrukcja, którą dofinansowano z mikrograntu Urzędu Miasta Włocławek w ramach
Programu wsparcia projektów lokalnych, w
maju ub. r. została ustawiona u zbiegu ul.
Kościuszki i placu Wolności.
Zgodnie z zapisami GPR, który realizowany
jest przez samorząd Włocławka od 17 lipca
2018 roku, parklety powinny zostać zamontowane w rejonie ul. 3 Maja i ul. Zduńskiej. Gdzie

dokładnie? O tym zdecydują mieszkańcy.
W wyniku analizy technicznej i formalnej,
przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki
Komunalnej, Wydział Dróg, Transportu
Zbiorowego i Energii oraz Miejski Zarząd
Infrastruktury Drogowej i Transportu pod głosowanie skierowaliśmy 4 lokalizacje. Są to
widoczne na fotografiach: ul. Zduńska 4 (chodnik na wys. nieruchomości), plac Wolności
na wysokości wylotu z ul. Zduńskiej (miejsce
postojowe po lewej stronie za przejściem dla
pieszych), 3 Maja 9 (chodnik na wys. kawiarni
obywatelskiej „Śródmieście Cafe”) i 3 Maja 31
(chodnik na wys. nieruchomości).
Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.wloclawek.pl w terminie od 20
kwietnia (godz. 12:00) do 4 maja (godz. 11:59)
Parklety pojawią się w dwóch lokalizacjach,
które zyskają największą liczbę głosów.
LINK DO GŁOSOWANIA: www.wloclawek.
pl/pl/artykul/237/14821/wybieramy-lokalizacjedla-parkletow-w-obszarze-rewitalizacji

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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ZBIERAJĄ HISTORIE I FOTOGRAFIE Z DAWNEGO WŁOCŁAWKA

A

rchiwalne fotografie, dokumenty oraz relacje włocławian, również z obszaru
rewitalizacji, składają się na zbiór Społecznego Archiwum Włocławka, projektu
prowadzonego przez Fundację Ładowarka we współpracy z Fundacją Ari Ari. O
jego realizacji i przebiegu spotkań z włocławianami rozmawiamy z Łukaszem
Daniewskim, osobą zaangażowaną społecznie w realizację projektu, zawodowo
związaną z Wydziałem Rewitalizacji UM Włocławek.
Skąd pomysł na Społeczne
Archiwum Włocławka?
Celem projektu było przede wszystkim stworzenie swoistej biblioteki, popularyzowanej
poprzez wystawy, spotkania, prelekcje, a docelowo skompletowanie wirtualnej publicznie
dostępnej bazy fotografii, wspomnień i pamiątek mieszkańców Włocławka. Chcieliśmy ocalić
od zapomnienia historii, miejsc i osób, które są
ważnym elementem przeszłości naszego miasta. Pomysł „dorastał” od dłuższego czasu, od
lat zarówno ja, jak i Fundacja Ari Ari i Fundacja
Ładowarka prowadzimy szereg działań związanych z popularyzację wiedzy o przeszłości
Włocławka. Udało się ostatecznie wcielić w
życie w 2019 roku dzięki grantowi z Fundacji
Anwil dla Włocławka.
W jakim odzewem spotkały się
Wasze działania?
Do udziału w projekcie zachęcaliśmy za
pośrednictwem strony internetowej, fanpage’a na Facebooku, grup tematycznych oraz
w lokalnych mediach. W ciągu kilku miesięcy
pozyskaliśmy od włocławian skany kilkuset
fotografii oraz dokumentów. Łącznie udało
nam się zachęcić do podzielenia się swoimi
zbiorami i wspomnieniami kilkanaście osób.
Mamy już umówione kolejne spotkania, jednak
z powodu zagrożenia epidemicznego, zostały
one odłożone w czasie. Mamy nadzieję, że niezwłocznie uda nam się je zrealizować.
Czy w Społecznym Archiwum
Włocławka znalazło się miejsce dla
obszaru rewitalizacji?
Oczywiście! Śródmieście, które w dużej
części objęte jest dziś obszarem rewitalizacji,
to ważna część ówczesnego Włocławka. W
zbiorze fotograficznym są to przede wszystkim kadry uliczne, wykonane na ul. 3 Maja, w
parku Sienkiewicza czy innych miejscach nad
Zgłowiączką oraz na bulwarach. Są też chwile
prywatne, uchwycone w domach, ogrodach,

podczas uroczystości prywatnych. Nie jest
oczywiście tak, że skanujemy wszystkie fotografie, znajdujące się w udostępnianych nam
albumach. Chciałbym podkreślić, że w trakcie
doboru zdjęć szanujemy prywatność naszych
donatorów i to oni decydują, co możemy
zdigitalizować, a potem przygotować do upublicznienia. Skupiamy
się na historiach osób,
które zaznaczyły swój
ślad w życiu społecznym czy zawodowym
we Włocławku, architekturze dawnego
Włocławka i ważnych
wydarzeniach. Ważną
częścią zbioru SAW
jest spuścizna po oficerach i żołnierzach
14 Pułku Piechoty
stacjonującego we
Włocławku w okresie II
RP. Dzięki życzliwości
Łukasz Daniewski
uczestników naszego
projektu w zbiorze znajdują się kadry nie tylko
z prywatnych chwil ich ojców czy dziadków, ale
też ważnych wydarzeń związanych z garnizonem włocławskim.
Niektóre wywiady są dostępne
również w formie video. Gdzie je
można obejrzeć?
W chwili obecnej filmy dostępne są na
facebookowej stronie projektu pod adresem:
www.facebook.com/archiwumwloclawka.
Rozmowy ze świadkami historii to ważna
część Społecznego Archiwum Włocławka. Na
Facebooku dostępny jest m.in. filmowy
zapis rozmowy z panią Anną, mieszkanką dawnej dzielnicy Grzywno,
brutalnie spacyfikowanej w grudniu
1939 roku. Udało nam się również
dotrzeć do pani Barbary, która dużą

część swojego życia mieszkała w mieszkaniu kolejowym w gmachu dawnego dworca.
Cieszymy się, że dzięki nawiązanym kontaktom
udaje się zarejestrować to, co w dużej mierze
zachowane jest jedynie w pamięci ludzkiej.
Dzięki projektowi o tej ciekawej historii miasta,
mogą dowiedzieć się również inni mieszkańcy
Jakie macie plany na rozwój
Społecznego Archiwum Włocławka?
Zgodnie z uzyskanym grantem, który pozwolił na zakup profesjonalnego skanera, datę
końcową projektu wyznaczono na 31 marca
2020 r. Jednak już na początku wiedzieliśmy,
że będziemy chcieli go kontynuować. Stąd apel do włocławian o
dzielenie się swoimi wspomnieniami
i pamiątkami rodzinnymi jest nadal
aktualny. Docelowo chcielibyśmy
popularyzować uzyskane informacje i materiały w trakcie spotkań
otwartych, wystaw i poprzez publikacje, które trafią m.in. do szkół.
Chciałbym dodać, że podobne
archiwa społeczne z powodzeniem
funkcjonują w różnych polskich miastach. Najczęściej takie działania
podejmowane są przez społeczników, organizacje pozarządowe i
są ważnym narzędziem służącym
poznawaniu lokalnych historii. O
kontakt proszę wszystkie osoby, które
zechciałyby wesprzeć nasz projekt. Liczymy
na wspomnienia, fotografie i dokumenty, które
poddamy digitalizacji. Zachęcam do kontaktu
telefonicznego: 500-525-079 lub z Dominikiem
Cieślikiewiczem z Fundacji Ładowarka pod
numerem 792-777-398. Obaj jesteśmy też
dostępni w mediach społecznościowych. Po
więcej informacji odsyłam do stron: www.archiwumwloclawka.pl i fanpage: www.facebook.
com/archiwumwloclawka, gdzie publikujemy
część pozyskanego już zbioru Społecznego
Archiwum Włocławka.
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CO ZNADZIE SIĘ W INTERAKTYWNYM CENTRUM FAJANSU?
Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs na opracowanie Projektu
Koncepcyjnego strefy historyczno-wystawowej, która będzie jedną z
głównych stref Interaktywnego Centrum Fajansu, realizowanym w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu,
zgodnie z warunkami Regulaminu, projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz
budynku przy ul. Żabiej 2 we Włocławku oraz konspektu scenariusza dla interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, jako twórczej pracy projektowej.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Projektu Koncepcyjnego
interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, który docelowo będzie zrealizowany w przestrzeni Interaktywnego Centrum Fajansu.
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 zł brutto i
zostanie zaproszony przez Organizatora do udziału w postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z
wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie Projektu
Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej na kwotę 105
000 zł brutto.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja br. Ogłoszenie wyników
nastąpi w terminie do 29 maja br. Link do regulaminu konkursu: http://
rewitalizacja.wloclawek.eu/news,interaktywne_centrum_fajansu_rusza_konkurs_na_opracowanie_projektu_koncepcyjnego_,870.html

POWSTANIE PLAN ODWODNIENIA DLA ŚRÓDMIEŚCIA
Urząd Miasta Włocławek wyłonił wykonawcę „Planu odwodnienia dla Śródmieścia”.
Realizacją dokumentacji zajmie się firma
Komes Water z Wrocławia.
Działanie prowadzone przez Wydział Dróg,

Transportu Zbiorowego i Energii, realizowane
jest w związku z realizowanym procesem
rewitalizacji oraz potrzebą uporządkowania
gospodarki wodami opadowymi w tej części
miasta
Opracowanie
Planu odwodnienia
Śródmieścia związane
jest z planowanym
rozwojem budownictwa mieszkaniowego i
usługowego, modernizacją istniejących ulic,
miejsc parkingowych i
innych obiektów.
Dokument ma za
zadanie zdiagnozowanie istniejącego
stanu technicznego
kanalizacji w centrum

WŁOCŁAWEK W FILMIE MINISTERSTWA
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Rewitalizacja Włocławka jest tematem przewodnim jednego z filmów przygotowanych w 2019 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Cykl nagrań z udziałem samorządowców z całej Polski, który został właśnie
opublikowany, ma popularyzować wiedzę na temat procesu rewitalizacji i
konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.
W ramach ministerialnego konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” samorząd Włocławka zrealizował w latach 2016-2018 projekt pn. „Śródmieście na
drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej
mieszkańców centrum Włocławka”, dzięki któremu przeprowadzono szereg
działań służących przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).
Przygotowane w latach 2016-2018 rozwiązania są od 17 lipca 2018 r. realizowane w obszarze Śródmieścia na podstawie wdrażanego GPR-u. Ponadto,
wypracowane we Włocławku pomysły stanowią inspirację dla innych samorządów, realizujących lub dopiero planujących proces rewitalizacji. O części
z nich mówi w filmie przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej dr Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek oraz inne
osoby zaangażowane w proces rewitalizacji we Włocławku.
Link do filmu: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,wloclawek_w_modelowej_rewitalizacji_miast_zobacz_film_,867.html

Włocławka i wskazanie kierunków rozbudowy sieci, jej modernizacji i remontu, a
także konieczności, budowy, modernizacji i
remontu wlotów kanalizacyjnych do rzeki Wisły
i Zgłowiączki.
Istniejąca w obszarze rewitalizacji sieć
kanalizacji deszczowej jest niewystarczająca
i wymagająca wielu remontów i modernizacji.
Kolektory deszczowe zlokalizowane są tylko w
kilku ulicach obszaru, a ich stan techniczny jest
bardzo różny. Obecnie występuje konieczność
pilnej modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na przedmiotowym osiedlu, a
także budowy urządzeń podczyszczających
ścieki deszczowe. Ponadto istnieje obowiązek
rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej
na terenach, gdzie wody opadowe są obecnie
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.
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ZAZIELENIAMY OBSZAR REWITALIZACJI
W ramach utrzymania terenów zieleni
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we
Włocławku przygotowuje się do letnich nasadzeń. Akcja, która obejmie również obszar
rewitalizacji, rozpocznie się 15 maja.
Część roślin wieloletnich pozostała z ubiegłorocznych nasadzeń letnich, dodatkowo
jesienią 2019 posadzono 2945 szt. krzewów i
136 szt. bylin. Podpisano również umowę na
zakup 33 201 sztuk roślin jednorocznych.
W obszarze rewitalizacji tegoroczne prace
obejmą plac Wolności, bulwary i ul. 3 Maja. Co
zaplanowano?
Jak informuje MZZiUK, Plac Wolności to

miejsce, w którym charakterystycznym elementem są dywany kwiatowe, zmieniające się
w zależności od pory roku. W 2019 r. wprowadzono nowy projekt dywanów kwiatowych,
uwzględniający motywy sztuki kujawskiej.
Nasadzenia różnią się od poprzednich, zrezygnowano z symetrii oraz wprowadzono
więcej kwiatów, a mniej trawy. W ramach projektu na centralnym placu Włocławka zostały
sadzone rośliny z takich gatunków jak m.in.
żeniszek meksykański, Irezyna Herbsta, starzec popielny, aksamitka rozpierzchła, Turzyca
oszimska, smagliczka nadmorska. Roślinną
kompozycję uzupełnia 7 wież kwiatowych. W

roku 2020 w ramach nasadzeń letnich bratki
rosnące od jesieni 2019 zostaną zastąpione
roślinami jednorocznymi. Łącznie zostanie
posadzonych 10 500 szt. kwiatów.
Na bulwarach pojawi się 1720 szt. roślin
jednorocznych z gat. starzec popielaty,
begonia wieczniekwitnąca czerwona i biała.
Nasadzenia uzupełnią szatę roślinną w tej
części miasta, składającej się z drzew wielogatunkowych iglastych i liściastych oraz
krzewów. Zieleń sezonowa pojawi się także na
ul. 3 Maja i Starym Rynku.

TAK DAWNIEJ
WYGLĄDAŁA
ULICA 3 MAJA
Tak wyglądała ulica 3 Maja w rejonie skrzyżowania z
ul. Żabią w II połowie lat 30. XX wieku. Po prawej stronie widoczna fasada budynku, w którym mieściło się
starostwo powiatowe (dziś rektorat Państwowej Uczelni
Zawodowej). W głębi widoczny fragment wyburzonej
podczas okupacji niemieckiej pierzei Starego Rynku
i wieża kościoła św. Jana Chrzciciela. W tym okresie nawierzchnia głównej ulicy Śródmieścia została
wyłożona nowoczesną, jak na tamte czasy, kostką sześciokątną, tzw. trylinką. Fot. T. Kuligowski, ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego (Zespół: Koncern
Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji).
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