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Powrót „Śródmieście Cafe”
Włocławianie przyzwyczaili się, że kawiarnia
obywatelska przy ul. 3 Maja 9 tętni życiem.
Niestety, z powodu epidemii „Śródmieście
Cafe” zanotowała kilkunastotygodniową przerwę w stacjonarnej działalności (w tym czasie
realizowała swoje działania w przestrzeni
mediów społecznościowych), ale od 25 maja
2020 lubiana kawiarenka znów jest otwarta
i zaprasza, jednak na nieco innych zasadach
niż do tej pory, bo pamiętać należy, że wciąż
obowiązuje nas reżim sanitarny. Co się zmieniło? Sporo. Co jest niezmienne? Serdeczna
atmosfera w tym miejscu.

Kawiarnia obywatelska funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w godz. 12.00-17.00.
Przed wejściem do „Śródmieście Cafe”
musimy zdezynfekować dłonie i założyć
maseczkę ochronną. Maksymalny czas przebywania w kawiarni obywatelskiej wynosi 2
godziny.
Każda osoba chcąca skorzystać z usług
kawiarni obywatelskiej musi być zdrowa, bez
objawów infekcji. Podwyższona temperatura,
kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe
oczy, osłabienie (bez względu na etiologie)
wykluczają z możliwości korzystania z kawiarni

w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

panujących warunków, gdzie kluczowym kryterium/wartością jest zdrowie i życie tych, do
których te działania są adresowane.

Wprowadzono limit osób w „Śródmieście
Cafe”: na jedną osobę muszą przypadać co
najmniej cztery metry kwadratowe. W kawiarni
(oprócz pracowników) jednorazowo może
przebywać maksymalnie dziesięć osób.
Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku
może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
W innym przypadku przy stoliku mogą sie-

Operator kawiarni zaznacza, że poszczególne obostrzenia będą „luzowane”
w miarę pojawiania się nowych, rządowych
wytycznych.

dzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości
między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą
one naprzeciw siebie. Dzieci do 13 roku życia
mogą przebywać w kawiarni wyłącznie pod
opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Teraz w „Śródmieście Cafe” nie napijemy się
herbaty i nie skosztujemy ciasteczek - obowiązuje zakaz spożywania żywności. Wyłączone
są z użytkowania przestrzenie samoobsługowe, w tym stanowisko do samodzielnego
nalewania napojów. Pandemia koronawirusa
dla wszystkich jest nową i trudną sytuacją,
która wymaga dostosowania działań do

Czy mieszkańcy tęsknili za kawiarenką?
- W ciągu kilku zaledwie pierwszych dni
pojawiają się mieszkańcy, złaknieni obecności w kawiarni, kontaktu z drugim
człowiekiem. To dopiero początek, wszyscy musimy przystosować się do nowych
warunków. Ponownie pojawiają się propozycje np. ze strony przedsiębiorców
działających w obszarze Śródmieścia
na wspólne z kawiarnią realizacje działań warsztatowych, oczywiście przy
zastosowaniu wszelkich środków ostrożności. Wszyscy widząc się po takiej
przerwie, cieszymy się i czujemy jakbyśmy wracali z długiej i trudnej podróży...
– mówi Monika Jabłońska, Prezes
Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia” - Operator kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” w 2020 r.
Od czerwca 2020 planowany jest
powrót do wydarzeń w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” - część
z nich będzie realizowana zdalnie, część
bezpośrednio w kawiarni z jednoczesną
opcją zdalną tak aby jak najwięcej osób
mogło w nich uczestniczyć poza przyjętym ustawowo limitem miejsc w kawiarni.
Wrócą lubiane cykle: „Każda kamienica
to kawał historii”, „kalendarz miejski”,
„Zapomniani bohaterowie Włocławka”,
popularyzacja muzyki i muzykowania
w ramach cyklu „Koncertowo”, „Przepiśnie
czyli nieoczywiste pasje kulinarne”, Klub
Bajkolubka. Będzie też gratka dla miłośników
filmów „W oku kamery”; spotkanie z wierszem, literaturą i piosenką w „Poetyckie Cafe”,
a także promocja zdrowego i ekologicznego
stylu życia w ramach „Eko-Śródmieście”.
Jak zatem widać, organizatorzy i mieszkańcy powoli wracają do celebrowania
wspólnych spotkań, wśród których ważne
miejsce zajmują np. warsztaty z okazji rocznic
i świąt. W najbliższych planach jest wydarzenie łączące powitanie wakacji, dzień Dziecka
i dzień Mamy.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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DOTACJE DO REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI PRZYZNANE
10 nieruchomości położonych w Specjalnej
Strefie Rewitalizacji zostanie odnowionych
w 2020 roku dzięki wsparciu Gminy Miasto
Włocławek w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028. Łączna suma dotacji do remontów wyniesie 1 437 889,85 zł. To już druga

edycja miejskiego programu skierowanego
do właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej
Strefie Rewitalizacji.
W tym roku do ratusza wpłynęło 15
wniosków, spośród których 11 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym.

Ostatecznie Komisja ds. oceny wniosków
zarekomendowała udzielenie dotacji dla 10
nieruchomości - lista i zdjęcia poniżej. Na realizację i rozliczenie prac lub robót budowlanych
wnioskodawcy będą mieli czas do końca roku.
Dużo więcej na ten temat na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu
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WIEMY, GDZIE STANĄ KOLEJNE PARKLETY
Włocławianie wybrali lokalizację
miejskich parkletów. W ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028
Wydział Gospodarki Komunalnej
postawi 2 konstrukcje z siedziskami i zielenią przy pl. Wolności
i ul. Zduńskiej. Zdecydowali o tym
mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Wzięło w nim udział blisko
350 osób. W najbliższym czasie
konstrukcje pojawią się na miejscu
postojowym po wschodniej stronie
placu Wolności (po lewej stronie
jezdni za przejściem dla pieszych
na wysokości wylotu z ul. Zduńskiej
(na tę lokalizację oddano 39% głosów) i na deptaku przy ul. Zduńskiej
4 (35,9 %). Z mniejszym zainteresowaniem spotkał się pomysł, by
parklety ustawić przy ul. Maja 9
(14,5%) i 3 Maja 31 (10,6%).

MILION ZŁOTYCH NA REMONT NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Administracja Zasobów Komunalnych przystępuje do kolejnych remontów nieruchomości
gminnych w obszarze rewitalizacji. Łącznie na
ten cel w 2020 roku przeznaczymy ponad 1
mln złotych.
W Gminnym Programie Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR)
przewidziano remont i modernizację 19 nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy

Miasto Włocławek. Realizacja prac rozpisana
jest do 2028 roku, a przygotowania do przebiegu powyższych inwestycji prowadzone są
od dłuższego czasu. W związku z realizacją
GPR, na 2020 rok Administracja Zasobów
Komunalnych zaplanowała prace w następujących nieruchomościach: Wojska Polskiego
3 - termomodernizacja budynku mieszkalnego
w celu wykonania wymiany stolarki okiennej,

remontu elewacji i klatki schodowej; Stary
Rynek 5 - przebudowa budynku mieszkalnego
w celu wykonania więźby dachowej, stropu
i naprawy elewacji; Brzeska 2 - przebudowa
budynku mieszkalno-użytkowego w celu wykonania przebudowy pokrycia dachowego oraz
Piekarska 6 - remont elewacji budynku wraz
z wymianą stolarki okiennej.

ul. Brzeska 2

ul. Piekarska 6

ul. Stary Rynek 5

ul. Wojska Polskiego 3
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JAKI POWINIEN BYĆ NOWY PLAC WOLNOŚCI?

W maju 2020 zapytaliśmy włocławian
o plac Wolności. Na stronie wloclawek.
pl dostępna była ankieta, w której mieszkańcy wypowiedzieli się, jaki w przyszłości
powinien być centralny plac
Włocławka. Jaki powinien
być nowy plac Wolności pod
względem architektonicznym, komunikacyjnym? Może
powinno się pojawić więcej
zieleni lub miejsce do organizacji imprez kulturalnych
i rozrywkowych? Co z miejscami
parkingowymi, przystankami,
ławeczkami? Mieszkańcy
podzielili się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami.
W ankiecie Urzędu Miasta
wypowiedziało się 161 osób.
Zdaniem włocławian, na placu
Wolności powinno być więcej zieleni i miejsc
służących wypoczynkowi, m.in. ławek i leżaków. Mieszkańcy chętnie widzieliby w tym

miejscu np. sklep z pamiątkami z Włocławka,
ogródki restauracyjne oraz małą gastronomię
z lokalną, zdrową żywnością. Ważną kwestią
są miejsca parkingowe. Uczestnicy ankiety

proponują wybudowanie parkingu podziemnego, ale również przekierowanie ruchu
samochodowego z placu Wolności na inne
ulice.

Wspólnym mianownikiem większości nadesłanych do ratusza opinii i oczekiwań jest
zachowanie na placu Wolności już istniejącej
zieleni i wygospodarowanie nowych miejsc na
dodatkowe kwiaty, drzewa, domki dla ptaków
i owadów. Wiele osób opowiedziało się za
okazałą fontanną; padła propozycja, by nawiązywała ona w jakiś sposób do tradycji fajansu
włocławskiego.
Pojawiła się również kwestia pomnika na
placu Wolności. Głosy są różne: od postulatu zachowania pomnika, nawet odsłonięcia
jego wcześniejszej warstwy, po przeniesienie
postumentu w inną lokalizację.
To tylko część zgłoszonych propozycji. Wszystkie głosy odegrają ważną rolę
w opracowaniu koncepcji nowego zagospodarowania placu Wolności - wyznaczą ramy
projektu i pozwolą przekuć ogólne wyobrażenia w konkretne projekty, które również zostaną
skonsultowane z mieszkańcami.

TADEUSZ REICHSTEIN. NOBLISTA RODEM Z WŁOCŁAWKA
W 2005 r. na ścianie kamienicy przy Placu
Wolności 20 zawieszono tablicę upamiętniającą Tadeusza Reichsteina (1897-1996).
Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż jej bohater od 1988 r. jest Honorowym Członkiem
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Ur. się 20 VII we Włocławku w rodzinie polskich Żydów, jego ojciec był przedsiębiorcą.
Z Włocławka Reichsteinowie przenieśli sie
do Kijowa a stamtąd w 1905 r. do Szwajcarii.
W Zurichu ukończył szkołę średnią, następnie
studia wyższe, obronił pracę doktorską i otrzymał nominację na profesora (1934 r.).
Ludzkość zawdzięcza mu bardzo dużo,
jest autorem metody syntezy witaminy C,
która umożliwiła jej produkcję na skalę przemysłową, a kwas askorbinowany używany
jest powszechnie np. do produkcji znanych
leków na odporność. W efekcie dalszych
badań naukowych udało mu się wyizolować 26 hormonów w tym kortyzon, hormon

o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Zastosowanie jego w medycynie do
dzisiaj uratowało i ratuje życie milionom ludzi
na całym świecie. Za wykrycie hormonów
kory nadnercza, ich identyfikację chemiczną,
syntezę oraz wprowadzenie do lecznictwa
otrzymał wraz z dwoma innymi naukowcami
w 1950 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny.
T. Reichstein jest m.in. doktorem honoris
causa 10 uczelni, członkiem honorowym wielu
instytucji na całym świecie. Od 1994 r. jest
Honorowym Obywatelem Miasta Włocławka,
od tego roku Szwajcarskie Towarzystwo
Farmaceutyczne przyznaje Medal im.
Reichsteina za najlepsze prace z farmacji na
świecie. Zmarł w Bazylei, krótko po ukończeniu
100 lat.
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział we Włocławku

Tadeusz Reichstein

Trwa akcja letnich nasadzeń. Tak prezentują się zieleń i kwiaty na Placu Wolności i Starym Rynku.
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