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Każdy chce być aktywny

R

WŁOCŁAWIANKA ŻONĄ
WITKACEGO?

ozmowa z Anną Jackowską – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Pani Dyrektor, dlaczego aktywizacja
zawodowa mieszkańców jest tak ważna?
Pytam między innymi w kontekście
projektu o tej nazwie, realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy...

– tej aktywności nie wykazują. Problemem, jaki
widzę dziś jest fakt, że dla niektórych praca nie
jest żadną wartością. Naszym zadaniem jest
wskazywanie, przekonywanie, iż aktywność
zawodowa jest równie ważna, jak udane
życie osobiste, że daje radość, satysfakcję,
wzmacnia poczucie własnej wartości, że
stwarza zupełnie nowy obszar możliwości.
Praca moich koleżanek i kolegów z urzędu

Mówiąc aktywizacja myślę o działaniu,
pobudzeniu, ożywieniu, mobilizacji.
W procesie rewitalizacji
naszego Śródmieście właśnie
o to chodzi. Stąd jeśli do całej
gamy działań podejmowanych
w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji dodamy jeszcze
aspekt aktywizacji w kontekście
zawodowym, to poprzez
synergię uzyskany efekt
będzie trwalszy i osadzony
na głębszych fundamentach.
W projekcie aktywizacji
zawodowej mieszkańców
Ś r ó d m i e ś c i a o d 2 0 1 8 r.
uczestniczyło już 429 osób,
z czego co trzecia podjęła pracę
po zastosowanym działaniu.
Zakres naszych działań był
i jest bardzo szeroki: zaczynając
od spotkań z doradcami
zawodowymi, którzy pomagają
ustalić plan działań, określić
predyspozycje zawodowe
czy wskazać na możliwości
zdobycia nowych kwalifikacji
poprzez uczestnictwo
w szkoleniach czy stażach
aż do pomocy w podjęciu
pracy na subsydiowanych
Anna Jackowska – Dyrektor Powiatowego
stanowiskach. W efekcie
Urzędu Pracy we Włocławku
zawsze chodzi o włączenie
mieszkańca do grupy osób
aktywnych zawodowo, w czym
także pomagają pośrednicy pracy.
czasem nie przynosi oczekiwanych efektów,
gdyż jest to praca nad przekonaniami,
A czy mieszkańcy chcą być aktywni?
motywacją czy też głęboko posuniętymi
Dostrzegają w Powiatowym Urzędzie
zmianami mentalnymi. Nie zawsze kończy się
Pracy szansę na pozytywną zmianę powodzeniem. Jednak największa satysfakcja
w swoim życiu?
jest wówczas, gdy widzimy osobę wcześniej
przyjmującą bierną postawę, którą w wyniku
Wychodzę z założenia, że każdy chce być
podjętego procesu aktywizacji możemy
aktywny, tylko niektórzy jeszcze w sobie tego z wielką radością wyłączyć z naszego rejestru
nie odkryli. Naszym zadaniem jest wydobycie bezrobotnych. Właśnie dla takich chwil warto
d r z e m i ą c e g o w k a ż d y m p o t e n c j a ł u , pracować.
wskazanie, iż aktywność to życie, aktywność to
energia, aktywność to radość. Równocześnie
Oczywiście są również osoby, które chcą
rozumiem, że są osoby, które wskutek różnych podjąć pracę, zmienić kwalifikacje, ale nie
zdarzeń – często zupełnie od nich niezależnych
bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać.
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Wówczas my jesteśmy takim przewodnikiem,
który pokazuje jak poruszać się po rynku
pracy.
W trakcie realizacji jest m.in. projekt: "Tu
mieszkam - tu pracuję". To również część
programu rewitalizacji Włocławka...
Ideą projektu „Tu mieszkam, tu pracuję”
jest z jednej strony zachęcenie osób spoza
obszaru rewitalizacji, by chcieli właśnie
tam otwierać swoje biznesy, z drugiej
zaś by sami mieszkańcy Śródmieścia
decydowali się na aktywność
zawodową w formie własnej działalności
gospodarczej. W okresie realizacji GPR
22 osoby zdecydowały się na taki krok.
Czy to dużo, czy mało? Zależy od
punktu odniesienia. W mojej ocenie, jest
to wynik bardzo satysfakcjonujący – tym
bardziej, że zakładaliśmy iż projektem w
tym okresie obejmiemy 9 osób. Nasz
wskaźnik został zrealizowany ponad
dwukrotnie. Ubolewam jednak, że
pandemia zahamowała kilka bardzo
dobrze rokujących przedsięwzięć, jakie
zostały zainicjowane przy współudziale
środków z urzędu pracy na obszarze
rewitalizacji. Mam nadzieję, że niektóre
z nich będzie można reanimować.
Społecznie zasiada Pani
w Komitecie Rewitalizacji. To
gremium jest ważnym łącznikiem
pomiędzy mieszkańcami
a instytucjami realizującymi
poszczególne projekty. Jak Pani,
jako szefowa Powiatowego Urzędu
Pracy, postrzega rolę i działalność
Komitetu Rewitalizacji?
Wartością komitetu jest
doświadczenie osób reprezentujących
wiele, różnych środowisk. Każdy ma inne,
ciekawe spojrzeniem na rewitalizację.
Niewątpliwie łączy nas jedno: chcemy, by
Śródmieście się zmieniało, chcemy, by stało
się miejscem, gdzie chce się być. Zderzenie
naszych opinii, daje szansę na bardzo
wartościowy dialog.
Moja rola w tym gremium? Jako szefowa
PUP, ale także mieszanka Włocławka, chcę
być z jednej strony swoistą ambasadorką
całego procesu rewitalizacji, z drugiej zaś
konstruktywnie wpływać na przebieg tego
przedsięwzięcia od wewnątrz.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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„CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO” CORAZ BLIŻEJ
W czerwcu ma zakończyć się budowa
Centrum Wsparcia Społecznego. Inwestycja
realizowana w nieruchomościach: Brzeska
27 i Piekarska 15 znajduje się na etapie
robót wykończeniowych. Obecnie trwają
prace szpachlarsko-malarskie we wnętrzu
budynków oraz elewacjach zewnętrznych.
Ponadto, powstaje drewniana galeria od strony
podwórza, montowane są również elementy
windy.
Projekt 4.1.6. Centrum Wsparcia
Społecznego (remont, adaptacja i wyposażenie)
jest jednym z elementów Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 20182028. Zgodnie z zapisami tego dokumentu,
w obszarze rewitalizacji powstanie Centrum
Wsparcia Społecznego jako placówka
wsparcia dziennego dla seniorów i osób
z niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami
dla osób, które potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

WŁOCŁAWEK JEDYNYM MIASTEM
W WOJEWÓDZTWIE W TYM PROGRAMIE

Włocławek zakwalifikował się do programu
"Wzorcowa rewitalizacja", realizowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wniosek
przygotowany przez Wydział Rewitalizacji
Urząd Miasta Włocławek został pozytywnie
zweryfikowany przez ekspertów, w wyniku
czego Włocławek został jednym z 24
miast w Polsce, i jedynym w województwie
kujawsko-pomorskim, które weźmie udział
w tym przedsięwzięciu. O udział walczyło 96
samorządów.
Program umożliwi ukazanie różnorodności
włocławskiego detalu architektonicznego
i poznania istotnych faktów historycznych
zabytków, placów i ulic w obszarze rewitalizacji,
przy jednoczesnym zaangażowaniu
w ten proces mieszkańców. Plan zakłada
m.in. przygotowanie jeszcze w tym roku
opracowania o zachowanym zabytkowym
detalu architektonicznym w obszarze
rewitalizacji, które będzie wprowadzeniem
do przyszłorocznych spacerów i warsztatów
z mieszkańcami organizowanych w przestrzeni
Śródmieścia. Więcej szczegółów na stronie
rewitalizacja.wloclawek.eu

TEN KWARTAŁ W ŚRÓDMIEŚCIU ZMIENI SIĘ NIE DO POZNANIA
Umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową I etapu zadania inwestycyjnego pn. Społeczne
Budownictwo Czynszowe podpisana! Działanie
realizowane jest w związku z Gminnym Programem
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
(GPR). Wykonawcą dokumentacji będzie „ARR
ARCHITECTURE Kacper Rojek” - laureat zorganizowanego przez Urząd Miasta Włocławek konkursu
na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków
mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami
Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na
potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Na
realizację zlecenia wykonawca będzie miał 10 miesięcy.
I etap działania wpisanego do GPR zakłada powstanie
na działce zlokalizowanej przy ul. Cyganka budynków
mieszkalnych z ok. 90 lokalami mieszkalnymi.
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SPRAWDŹ JAK NAM POSZŁO W 2020 ROKU
Zachęcamy do zapoznania się ze
„Sprawozdaniem z realizacji w 2020 roku
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028”. W dużym
skrócie:
• Po raz kolejny postawiliśmy na aktywizację
społeczną i zawodową oraz, choć w dość
ograniczonym zakresie z powodu Covid-19,
działania integracyjne i kulturalne skierowane do mieszkańców.
• Aktywnie działała kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe". Rok 2020, mimo
sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie
czasowego zamknięcia placówki, a później
ograniczenia liczby uczestników organizowanych tam wydarzeń, upłynął pod znakiem
przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie tradycyjnej
i online.
• W 2020 r. samorząd Włocławka wsparł
prace lub roboty budowlane w 10 nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych
na obszarze objętym Specjalną Strefą
Rewitalizacji.
• Rozpoczęto (lub już ukończono) odnawianie
nieruchomości miejskich przy Starym Rynku
5, Wyszyńskiego 4, Piekarskiej 6, Wojska
Polskiego 3 i Zapiecku 3/5.
• Na ul. Zduńskiej i Placu Wolności pojawiły
się 2 parklety, przy ul. Wojska Polskiego 3
oko mieszkańców i turystów cieszy nowy

mural nawiązujący do tradycji włocławskiego fajansu.
• W śródmiejskiej przestrzeni pojawiły się
także nowe drzewka, ławki i kosze, jest też
miasteczko rowerowe uruchomione przy
Szkole Podstawowej nr 3.
• W 2020 roku na realizację przedsięwzięć
i projektów z budżetu miasta wydatkowano

3 819 798,35 zł. Uwzględniając wkład
środków prywatnych w ramach dotacji do
remontów w kwocie 2 423 860,05 zł, należy
wskazać, iż w 2020 roku realizacja procesu
rewitalizacji zaangażowała łącznie 6 243
658,40 zł.
Z pełną wersją sprawozdania można zapoznać się na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu

NIEBAWEM OTWARCIE SENSORYCZNEGO PLACU ZABAW
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) w
Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 powstaje
sensoryczny plac zabaw, z którego korzystać będą mogli podopieczni placówki oraz
pozostałe dzieci ze Śródmieścia. Otwarcie
niebawem!
Inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu środków z budżetu miasta i Fundacji
Orlen.
Sensoryczny plac zabaw jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole
Kreatywne wpisanego do Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 20182028. Podmiotem realizującym przedsięwzięcie
jest Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi, jedyne przedszkole publiczne
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z zapisami GPR: Głównym celem
przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności
i dostępności przedszkola dla dzieci w wieku

od 3 do 6 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności,
zainteresowań, samodzielności oraz wiary we
własne siły i możliwości. Realizacja zadania
ma pozytywnie wpłynąć na poziom wykształcenia w obszarze rewitalizacji. Wsparcie
rozwoju intelektualnego i społecznego jako
szansa dobrego startu w szkole podstawowej nastąpi poprzez wdrożenie: programu
pedagogiki Montessori, programu Integracji
Sensorycznej, terapii logopedycznej, nauki jęz.
angielskiego, programu artystycznego, zajęć
rytmiczno-tanecznych, programu „Zdrowy
Przedszkolak” utrwalającego wśród dzieci
i ich rodziców zdrowy tryb życia. Ponadto,
w ramach przedsięwzięcia utworzony zostanie
otwarty, bezpieczny plac zabaw celem zagospodarowania dzieciom czasu po godzinach
pracy placówki, odpowiadając tym samym na
potrzebę zwiększenia ilości miejsc rekreacji,
w tym placów zabaw dla dzieci.

FILMOWO O WŁOCŁAWSKIEJ REWITALIZACJI
Funkcjonowaniu i znaczeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji we Włocławku poświęcono jeden
z podcastów zrealizowanych w ramach projektu EDINA - Rozwój efektywności energetycznej
w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich. Nagranie, w którym udział wziął
prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wraz z zastępczyniami Domicelą Kopaczewską i Moniką
Jabłońską dostępne jest na stronie projektu.
W półgodzinnym nagraniu omówione zostały m.in. przygotowania do wdrożenia Specjalnej
Strefy Rewitalizacji oraz sposoby udzielania dotacji do remontów dla właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek. Poruszono również wątek
wymiany źródeł ciepła jako istotnego elementu redukcji niskiej emisji i poprawy środowiska naturalnego zwłaszcza w ścisłej zabudowie centrum miasta.
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WŁOCŁAWIANKA MIAŁA ZOSTAĆ ŻONĄ STANISŁAWA
IGNACEGO WITKIEWICZA „WITKACEGO”
„cykoria” – niedoszła żona
W 1922 r. słynny polski filo„Witkacego”? W latach II RP
zof, malarz i pisarz Stanisław
Ignacy Witkiewicz „Witkacy”
była m.in. współwłaścicielką,
członkiem zarządu fabryki
spędził we Włocławku
w domu Eichenwaldów
„Ferd. Bohm et. Co, Fabryka
Święta Bożego Narodzenia.
Cykorii we Włocławka S.A.”
(obecnej Delecta), w l. 30.
Planował oświadczyć się
„młodej Żydówce, dziewiętbyła udziałowcem i członkiem Komisji Rewizyjnej
nastoletniej damie, strasznie
inteligentnej i bardzo bogaspółki „Zjednoczenie Fabryk
Cykorii Ferd. Bohm i Gleba
tej, córce „króla cykorii” [...]”.
Ostatecznie zamiaru nie zreS.A.”, jednego z największych
zakładów branży w Europie.
alizował i do zaręczyn nie
doszło. W efekcie w 1923 r.
Związki
rodziny
poślubił on wnuczkę Juliusza
Eichenwaldów
z
Włocławkiem
Stanisław Ignacy
zapoczątkował jej dziadek
Kossaka, natomiast włocławWitkiewicz
ska „Baronówna Cykorii”
Andrzej z zawodu fotograf,
który ok. 1878 r. poślubił jedną
Stefana Marescha, z którym w
1927 r. zamieszkała w Warszawie.
z córek Ferdynanda Bohma. Z nią miał dwóch
Kim była Elżbieta - „królowa cykorii, synów Aleksandra i Teodora. W 1881 r. po

śmierci Augusty Bohm (żony Ferdynanda) jej
córki wraz z mężami założyły spółkę firmową
pod nazwą „Ferd. Bohm et Co” i tak współwłaścicielem fabryki stał się Andrzej Eichenwald.
Elżbieta ur. się 31 I 1903 r. w Bernie w
Szwajcarii (zm. 1939 r.), była córką Teodora
Eichenwalda (1881-1904), wyznania prawosławnego. Po śmierci Teodora jego brat
Aleksander (u Witkacego „król cykorii”) ożenił
się ze swą szwagierką. Zaopiekował się też jej
córką Elżbietą, która wraz z matką przeniosła
się do Włocławka. Z powodu zawiłości tej sytuacji w literaturze często błędnie podawano, że
Elżbieta była córką Aleksandra. Elżbieta była
wyznania ewangelickiego.
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
i Włocławskie Towarzystwo Naukowe

DBAMY O JAKOŚĆ POWIETRZA
Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza polegających na ograniczeniu niskiej emisji obejmujące lokale
mieszkalne i budynki wielorodzinne we Włocławku. W praktyce chodzi o wymianę dotychczasowego ogrzewania na niskoemisyjne, bardziej przyjazne dla środowiska. Wnioski
będą przyjmowane do końca czerwca br. W zależności od skali prac, wysokość dotacji
może wynieść od 4 do 10 tysięcy złotych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne oraz wspólnoty
mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek. Więcej szczegółów na ten temat na
stronie www.wloclawek.pl.
Warto pamiętać, że wnioski o wymianę „kopciuchów” mogą również składać osoby
fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej lub bliźniaczej) położoną na terenie Włocławka (np. własność/
współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Warunkiem koniecznym do skorzystania z finansowego wsparcia jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.
Wysokość dotacji to 4 tysiące złotych. Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w sposób
ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym
roku kalendarzowym. Istnieje możliwość przyjęcia 100 wniosków. Są jeszcze wolne miejsca
na liście, ale warto się pospieszyć, bo zainteresowanie włocławian jest duże. Część umów
została już przesłana wnioskodawcom, którzy otrzymają fundusze na wymianę pieców.

PREZYDENT SPOTKAŁ SIĘ Z MIESZKAŃCAMI.
MÓWIONO RÓWNIEŻ O REWITALIZACJI
Nowa formuła, konkretne tematy, dużo ważnych
informacji. Tak wyglądały tegoroczne spotkania
prezydenta Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami
Włocławka. W związku z pandemią spotkania odbyły
się za pośrednictwem strony Urzędu Miasta Włocławek
na Facebook’u. Jedno ze spotkań poświęcone było
m.in. rewitalizacji. Jako że mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, z chęcią dopytywali właśnie o
to zagadnienie. Pojawiły się pytania m.in. o możliwość
poszerzenia strefy rewitalizacji, o prace w kamienicach
prywatnych, o pomysły na zagospodarowanie konkretnych obszarów w centrum Włocławka (Stary Rynek)
i o czystość w Śródmieściu. Na pytania odpowiadali
prezydent Marek Wojtkowski oraz Monika Jabłońska,
zastępca prezydenta Włocławka.
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