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NIEWAŻNE, ŻE PADA. SENSORYCZNY PLAC ZABAW JEST
CHĘTNIE ODWIEDZANY PRZEZ DZIECI I RODZICÓW

R

ozmowa z Wandą Szczygielską, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 przy
ul. Targowej we Włocławku
W ramach projektu odbyło się szkolePierwszy we Włocławku sensoryczny
nie nauczycieli i wprowadzenie programu
plac zabaw już otwarty. Wyjaśnijmy na
pedagogiki Marii Montessori w edukację
początek, co oznacza „sensoryczny”….
przedszkolną. Realizujemy też własny program „Zdrowy Przedszkolak.” Dodatkowo,
Doznawany za pomocą zmysłów: dotyku, z myślą o dzieciach z obszaru rewitalizawzroku, słuchu, smaku, węchu. I nasz sen- cji, zatrudniliśmy logopedę i nauczyciela
soryczny, zmysłowy plac zabaw jest tak
języka angielskiego. Kupiliśmy też zestawy
urządzony, aby rozwijać i stymulować wszyst- komputerowe, które pozwolą na rozwijanie
kie zmysły dzieci. Plac powstał ze środków
zainteresowań cyfrowych u dzieci. Działania
Fundacji Orlen i Gminnego Programu związane z innowacjami pedagogicznymi
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
oraz projektami edukacyjno – wychowaw2018-2028.
czymi będziemy rozwijać w kolejnych latach.
Cel jest prosty: chcemy w pełni zasłużyć na
Plac dostępny jest nie tylko dla dzieci
miano przedszkola kreatywnego.
z przedszkola,
ale popołudniami
również dla innych
dzieci. Jakim zainteresowaniem się
cieszy?
Dużym. I to
nawet wtedy, kiedy
pogoda nie dopisuje. Ostatnio aura
nie sprzyjała zabawie na świeżym
powietrzu, a mimo
to dzieci chętnie
z rodzicami odwiedzały nasz plac
zabaw. Oczywiście
w godzinach pracy
przedszkola jest
on dostępny dla
naszych podopiecznych. Ale warto
wiedzieć, że od 17
maja codziennie od
Wanda Szczygielska, dyrektor Przedszkola
godziny 16.00 do
Publicznego nr 8 przy ul. Targowej we Włocławku
20.00 otwarty jest
dla dzieci w wieku
przedszkolnym
z osiedla Śródmieście, ale także dla dzieci
z całego miasta, które mają zaburzenia
Jak Pani widzi rolę przedszkola w prosensoryczne.
cesie rewitalizacji?
Otwarcie placu zabaw to nie koniec projektu dla przedszkola…
Nasze przedszkole do 2024 roku realizuje
projekt „Przedszkole kreatywne”, który został
wpisany w Gminny Program Rewitalizacji.

Myślę, że nieprzypadkowo uwzględniono
naszą placówkę w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Powodzenie programu zależy
od wszystkich mieszkańców, dlatego warto
włączyć w ten proces przedszkolaków - najmłodszych mieszkańców osiedla, którzy

kiedyś będą jego ambasadorami. Zadowolenie
przedszkolaków przełoży się na zadowolenie
rodziców, przyjaciół, znajomych.
Rewitalizacja to nie tylko duże, sztandarowe projekty, ale równie istotne mniejsze,
jak choćby kieszonkowe parki czy place
zabaw. Jak ważne jest, w Pani ocenie,
urządzanie wspólnej, przyjaznej mieszkańcom przestrzeni?
Powstanie sensorycznego placu zabaw
wyszło naprzeciw oczekiwaniom środowiska
przedszkolnego jak i lokalnego. To doskonałe
miejsce do rozwijania zmysłów u wszystkich
przedszkolaków poprzez odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie i działanie. To także
okazja do nawiązywania
kontaktów rówieśniczych,
relacji społecznych
pomiędzy rodzicami, do
aktywnego i miłego spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Po czasie
zamknięcia w domach
przyszedł czas na kontakty bezpośrednie, a tych
wszystkim nam brakowało.
P r z e d s z k o l n y, s e n soryczny plac zabaw to
ciekawy przykład idei
rewitalizacji włocławskiego Śródmieścia. Idea
jest taka, że powodzenie procesu rewitalizacji
zależy od działań infrastrukturalnych, ale też
społecznych. Dodatkowo
ważne jest zaangażowanie mieszkańców
w każdym wieku. Również
najmłodszych.
Zgadzam się. Sporo już
powiedzieliśmy o powodzeniu rewitalizacji w kontekście działań
naszego przedszkola, czyli działań zintegrowanych, łączących działania infrastrukturalne
z działaniami społecznymi. Jest też wiele
innych projektów, które wpisują się w tę ideę.
Wystarczy wymienić powstające Centrum
Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeskiej.
Z własnej perspektywy możemy zaświadczyć,
że takie działania są bardzo skuteczne.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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DOTACJE DO REMONTÓW PRZYZNANE! W TYM ROKU
TRAFIĄ DO 12 WŁAŚCICIELI LUB UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH 12 NIERUCHOMOŚCI W ŚRÓDMIEŚCIU
To już trzecia edycja miejskiego programu skierowanego do właścicieli
lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych
w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Samorząd Włocławka wspiera
realizację prac lub robót budowlanych dzięki zapisom Ustawy z 9
października 2015 roku o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady
Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek,
które umożliwiają udzielanie dofinansowania robót lub prac w wysokości
do 50% nakładów koniecznych.
W 2021 roku do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 17 wniosków, ale
ostatecznie dotacja na roboty budowlane lub prace konserwatorskie
i restauratorskie trafi do właścicieli lub użytkowników wieczystych 12
nieruchomości. Łączna kwota dofinansowania to 1 371 615,44 zł.
Warto podkreślić, iż niektórzy wnioskodawcy uzyskali dotację po raz
kolejny. Jest to możliwe dzięki zapisom Uchwały w sprawie ustanowienia
Specjalnej Strefy Rewitalizacji i uzależnione od wskazanego we wniosku
zakresu robót i np. wysokości środków, jakie właściciel lub użytkownik
wieczysty jest w stanie przeznaczyć w danym roku na prace w swojej
nieruchomości.
Właściciele i użytkownicy wieczyści 7 nieruchomości zrealizują roboty
w ramach Programu Remont krok po kroku zakładającego dotację
wwysokości 30% nakładów koniecznych. Chodzi o nieruchomości: Żabia 5
w zakresie: remont balkonów, wymiana instalacji elektrycznej abonenckiej
i administracyjnej, remont klatek schodowych - 2 szt., wymiana drzwi
wejściowych do klatek schodowych - 2 szt. Wysokość dotacji 53
385,27 zł; Plac Wolności 17A w zakresie: remont dachu obejmujący
wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych fragmentów konstrukcji dachu
oraz wymianę pokrycia dachowego. Wysokość dotacji: 63 180,00 zł;
Cyganka 26 w zakresie: przemurowanie ściany na odcinku ok. 30 m,
rozbiórka przybudówki, przemurowanie ściany po rozbiórce przybudówki.
Wysokość dotacji: 36 491,47 zł; 3 Maja 35 w zakresie: remont elewacji
obejmujący tynkowanie elewacji, remont blacharki, remont balkonów,
remont lukarnów, malowanie elewacji. Wysokość dotacji: 52 015,48

zł; Piekarska 15 w zakresie: remont schodów obejmujący naprawę
schodów betonowych i balustrad stalowych w klatce schodowej oficyny
zachodniej, naprawa i przebudowa schodów i balustrad drewnianych w
klatce schodowej oficyny zachodniej, rozebranie i odbudowa schodów
wejściowych do oficyny zachodniej, wymiana barierki stalowej schodów,
wykonanie daszku nad schodami wejściowymi; wymiana stolarki
obejmująca wymianę okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oficyny
zachodniej; remont klatki schodowej, obejmujący naprawę ścian i sufitów.
Wysokość dotacji: 35 677,03 zł; 3 Maja 10/12 w zakresie: wymiana stolarki
okiennej, remont instalacji oświetlenia administracyjnego, remonty
poszycia i orynnowania dachu. Wysokość dotacji: 9 452,78 zł; Łęgska
34 w zakresie: generalny remont dachu, renowacja elewacji (stolarka,
parapety, gzymsy, tynki, malowanie); remont tarasu zewnętrznego.
Wysokość dotacji: 72 292,15 zł.
Właściciele i użytkownicy wieczyści 5 nieruchomości skorzystają z
programu Historia się opłaca zakładającego dotację w wysokości 50%
nakładów koniecznych: 3 Maja 19/3 Maja 15 w zakresie: remont dachu,
remont elewacji frontowej, remont klatki schodowej. Wysokość dotacji:
491 268,48 zł; Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 w zakresie:
odnowienie i odtworzenie ozdobnej sztukaterii. Wysokość dotacji: 34
018,60 zł; Wyszyńskiego 2 w zakresie malowania elewacji. Wysokość
dotacji: 15 525,62 zł; Łęgska 77 w zakresie: remont budynku frontowego
(remont konstrukcji dachowej, pokrycie dachu, wymiana stolarki
zewnętrznej, remont elewacji, remont nawierzchni w bramie, remont klatek
schodowych); remont oficyny: remont pokrycia dachu, wymiana stolarki
zewnętrznej, remont elewacji, remont klatek schodowych, wymiana
kanalizacji zewnętrznej. Wysokość dotacji: 377 611,97 zł; Łęgska 79
w zakresie: budynek frontowy: remont elewacji (szczyty), wzmocnienie
stropów w mieszkaniach; oficyna: remont klatek schodowych (tynki,
malowanie), roboty elektryczne. Wysokość dotacji: 130 696,59 zł.
Więcej informacji o dotacjach do remontów w 2021 roku na stronie
rewitalizacja.wloclawek.eu
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WYBIERAMY MARKOWY LOKAL ŚRÓDMIEŚCIA
Przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji walczą o tytuł "Markowego
lokalu Śródmieścia". To już III edycja konkursu, organizowanego przez
Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek.
W okresie naboru wpłynęło 9 zgłoszeń. Wszystkie zostały pozytywnie
zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym i zakwalifikowane do udziału w głosowaniu internetowym. To mieszkańcy zdecydują,
kto otrzyma tytuł "Markowego lokalu Środmieścia" z oznaczeniem na
witrynie oraz voucher na usługi promocyjne w mediach o wartości około
5000 zł. Serdecznie zachęcamy do oddawania głosu i wsparcia swojego ulubionego sklepu czy punktu usługowego.
Głosy można oddawać do 7 czerwca na stronie internetowej www.
wloclawek.pl. Z jednego numeru IP można oddać jeden głos. Wyniki
"Markowego Lokalu Śródmieścia" zostaną opublikowane nie później niż
9 lipca.
Lista uczestników:
1. Agencja Reklamowa Laboratorium 3D, ul. Królewiecka 17
2. Angel Boutique Włocławek, ul. 3 Maja 24
3. Butik "Dżoana", ul. Złota 3
4. Księgarnia "Żak", ul. 3 Maja 15
5. Pracownia Metamorfozy Mebli Tymomania, uk. 3 Maja 9
6. Salon Jubilerski Splendora, ul. 3 Maja 19
7. Sklep "Włóczki", ul. Złota 3
8. Studio F&M Styl Szyk Elegancja, ul. 3 Maja 23
9. Zakład Poligraficzny IGA, ul. Żabia 5

Park kieszonkowy przy ul. Brzeskiej poleca się na wiosenne spacery. Ciekawie zaprojektowany zachęca przechodniów
piękną zielenią i sąsiedztwem okazałego muralu.

W CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO
PRACE NA UKOŃCZENIU
To już finisz prac w powstającym u zbiegu
ulic Piekarskiej i Brzeskiej Centrum Wsparcia
Społecznego. W poprzednich wydaniach
„Gazety Śródmiejskiej” często pokazywaliśmy zdjęcia wewnątrz budynku. Dziś ujęcie
od frontu. Zakończenie robót w Centrum
planowane jest w czerwcu. Inwestycja realizowana jest przez Urząd Miasta Włocławek
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Przypomnijmy, zgodnie z założeniami
w Centrum Wsparcia Społecznego znaleźć się mają mieszkania chronione
i wspomagane.
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FABRYKA CYKORII FERD. BOHMA (DELECTA).
OKOLICZNOŚCI ZAŁOŻENIA

W 1816 r. dwaj bracia i zarazem zawodowi kupcy: Ferdynand Bogumił i Ludwik
Wilhelm Bohmowie założyli pierwszą w historii
Włocławka fabrykę cykorii. Inwestycja przypadła na okres, w którym cykoria, z uwagi na to,
że smakowała podobnie jak kawa, a jednocześnie była dużo tańsza, stawała się coraz
popularniejsza jako jej zamiennik (surogat).
Oferta kierowana była szczególnie do ludności
uboższej, której nie było stać na zakup drogiej
klasycznej kawy.
Powstanie w 1816 r. włocławskiej fabryki nie
było przypadkowe. Bracia Bohmowie pochodzili z Prus, byli synami kupca Marcina Ditricha.
Ludwik Wilhelm w momencie podejmowania
inicjatywy posiadał doświadczenie w branży,
wcześniej był współwłaścicielem wytwórni
cykorii, którą założył w 1810 r. w Bydgoszczy
w spółce z piekarzem Giese. Z uwagi na
położenie obu miast nad Wisłą ważnym i naturalnym rynkiem zbytu bydgoskiej cykorii musiał
być Włocławek.
Kłopoty w prowadzeniu biznesu pojawiły się
w 1815 r., kiedy to na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Włocławek i Bydgoszcz

rozdzieliły granica i cła. Z tego m.in. powodu
bracia zdecydowali się na założenie spółki
handlowej pn. „Ferd. Bohm et Comp.”, której
celem było uruchomienie i prowadzenie we
Włocławku fabryki cykorii. Umowę podpisano
1 III 1816 r. Po tym fakcie Ludwik nadal mieszkał w Bydgoszczy, z kolei Ferdynand przeniósł
się do Włocławka i z nim związał się na stałe.
W 1838 r. zmarł Ludwik Wilhelm i jedynym

właścicielem firmy został Ferdynand. Fabryka
rozwija się przez następne dziesięciolecia. Spadkobiercą firmy była m.in. Delecta
SA, następnie Rieber Foods Polska SA.
Zabudowania fabryczne istnieją do dzisiaj przy
ul. Wyszyńskiego.
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
i Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Urząd Miasta wybrał najlepszą koncepcję na realizację inwestycji „3go Maja Woonerfem”. Zwycięzca - firma Sawawa
sp. z o.o. z Warszawy - oprócz nagrody finansowej otrzyma możliwość przystąpienia do negocjacji umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.
Wystawa prac konkursowych do zobaczenia na stronie www.wloclawek.pl

„ŚRÓDMIEJSKI TARG” W TRADYCYJNEJ FORMULE
Operator Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9
zaprasza przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji do udziału w „Śródmiejskim
Targu”.
Podjęta inicjatywa jest jednym z podstawowych działań Fundacji Ładowarka
w zakresie promocji lokalnej przedsiębiorczości. Pierwsza akcja pod szyldem „Śródmiejskiego Targu” odbyła się kilka tygodni temu w formie on-line,
w ramach której zaprezentowano w sieci oferty kilkunastu przedsiębiorców
działających na terenie włocławskiego Śródmieścia.
12 czerwca (w godz. 10:00 - 14:00) wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy w formie tradycyjnej. Ładowarka zaprasza śródmiejskich przedsiębiorców,
rzemieślników, rękodzielników i artystów do zgłaszania swojego udziału.
- Zapewniamy miejsce, stoiska wewnątrz i przed kawiarnią oraz promocję zachęca organizator.
Zgłoszenia można kierować telefonicznie pod nr tel. 792 777 398 lub w wiadomości prywatnej za pośrednictwem strony Śródmieście Cafe na Facebook’u.
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