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O NASZEJ KAWIARNI TURYŚCI OPOWIADAJĄ
W SWOICH MIASTACH

R

ozmowa z Kaliną Cyk z Fundacji „Ładowarka”, pracującą na co dzień
w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”

rozmawialiśmy o stałych gościach kawiarni, to
oni to potwierdzają.

Fundacja „Ładowarka” jest operatorem
„Śródmieście Cafe” od marca. Był czas na
pierwsze wrażenia, teraz czas na głębsze
refleksje.
Od samego początku mówiliśmy, że
naszym nadrzędnym celem jest, aby adres 3
Maja 9 kojarzył się z kreatywnymi działaniami
i był ciekawym miejscem spotkań i rozmów.
Co ważne, rozmów nie tylko o rewitalizacji,
ale generalnie o mieście. Na pewno musimy
zedrzeć łatkę, że kawiarnia obywatelska jest
tylko dla mieszkańców Śródmieścia. To jest
oczywiście - mówiąc językiem biznesowym
- grupa docelowa, ale mile widziani są wszyscy mieszkańcy Włocławka.
Mamy dużo fajnych propozycji, dla osób w każdym
wieku. Im więcej osób
nas odwiedzi, tym więcej
informacji zwrotnych co
poprawić, udoskonalić,
czego mieszkańcy oczekują. Nie uskarżamy
się na pandemię, choć
nie ułatwia nam zadania. Odwiedza nas sporo
osób, ale wciąż głowimy
się nad tym, jak zachęcić
niezdecydowanych.

zatrzymujemy i rozmawiamy, to najczęściej
zostają i są zachwyceni. Wielu z nich zapewnia, że będą o tym miejscu opowiadać
w swoim mieście.
Mieliśmy też ciekawą historię z paniami
z Warszawy. Przyjechały „przeprowadzić
śledztwo” w sprawie zdjęcia, które zostało
zrobione we Włocławku w 1900 roku w zakładzie fotograficznym przy ulicy Cyganka. Panie
odwiedziły nas tylko na kawę, a okazało się,
że możemy im pomóc. Współpracujemy
jako kawiarnia ze Społecznym Archiwum
Włocławka, i dzięki temu kontaktowi panie
poznały tło historyczne, potem trafiły do

W takim razie kto odwiedza kawiarnię?
Mamy stałych bywalców
i to nas cieszy. Wartością
dodaną takich osób jest to,
że dzięki nim wiemy co się
dzieje w okolicy. Oczywiście
nie mam na myśli oferty kulturalnej, ale nastroje mieszkańców, coś co
wydarzyło się na danym podwórku itd. To dla
nas cenna wiedza. Chętnie nas odwiedzają
dzieci. A zajęcia z klockami LEGO przyciągnęły całe rodziny. Liczymy na większe
zainteresowanie młodzieży i studentów. Mamy
internet, książki, szachy i pyszną, darmową
kawę.

Na koniec zapytam o plany
kawiarni na najbliższą
przyszłość.
30 sierpnia zapraszamy na
wspólne granie we włocławskie
gry planszowe, a 2 września
Kalina Cyk
na ostatni z cyklu Włocławskich
Koncertów Plenerowych. Tym
muzeum i ostatecznie dowiedziały się wszyst- razem widzimy się na bulwarach, na wysokiego, na czym im zależało.
kości napisu WŁOCŁAWEK o godz. 19.00.
Już teraz pracujemy nad jesiennymi propoRozmawiamy o ludziach, ale jedną zycjami. Na pewno nie zabraknie warsztatów:
z pierwszych zmian, którą zapropono- dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdradzę, że
waliście, była zmiana wystroju. Dzięki jeden z warsztatów poprowadzimy ze zwytemu „Śródmieście Cafe” ma teraz inny cięzcą tegorocznej edycji konkursu Markowy
charakter.
Lokal Śródmieścia, czyli sklepem „Włóczki”.
Jest przytulnie, ciekawie a jednocześnie
zatroszczyliśmy się o klimat kawiarni. Chociaż
Dziękuję za rozmowę.
czasami zdarzają się zabawne sytuacje,
gdy wchodzi ktoś z ulicy i myśli, ze to sklep
Na ostatniej stronie tego wydania publikuz antykami. To zasługa biblioteczki, forte- jemy galerię zdjęć, będącą ilustracją działań
pianu i mebli. Albo zauważając na witrynie organizowanych w „Śródmieście Cafe”.
fajansowe elementy ludzie myślą, że sprzedajemy fajans. Wnętrze robi wrażenie. I skoro

A turyści? Zaglądają do Was?
Dość regularnie.
Są zaskoczeni formułą kawiarni
obywatelskiej?
Często wchodzą i po chwili mówią „przepraszam, pomyłka”. Jednak kiedy ich

Wróćmy do rozmowy o mieszkańcach.
Na pewno opowiadają o swoich oczekiwaniach co do rewitalizacji.
Pewnie nie będzie zaskoczeniem jak
powiem, że trochę narzekają. Wiadomo, każdy
by chciał, żeby zmiany w centrum Włocławka
zachodziły szybko. Ale wiele osób, nawet Ci
narzekający, cieszy się, że Śródmieście się
zmienia. Pięknieją kolejne kamienice, powstaje
Centrum Wsparcia Społecznego, Stary Rynek
będzie bardziej zielony, ulica 3 Maja będzie
woonerfem a czeka nas jeszcze zagospodarowanie kwartału pomiędzy ulicami 3 Maja,
Cyganką, Brzeską i Żabią.
Czy są jakieś stereotypy, z którymi musicie się
mierzyć?
W kontekście „Śródmieście
Cafe” na pewno ze stereotypem
świetlicy dla dzieci. Najmłodsi
nas odwiedzają, bo cenią to
miejsce za warsztaty, gry edukacyjne i dobrą zabawę. Jeśli
chodzi natomiast o centrum
i ulicę 3 Maja, to na pewno
trzeba walczyć z opinią niebezpiecznej ulicy. To nieprawdziwy,
krzywdzący stereotyp.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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DOBIEGA KOŃCA REMONT
W KAMIENICY PRZY
STARYM RYNKU
Budynek przy ulicy Stary Rynek 5 to najlepszy dowód na to, że rewitalizacja to nie tylko „malowanie elewacji”. Na zlecenie Administracji
Zasobów Komunalnych dobiegają tu końca szerokie prace remontowe. Wymienione zostały stropy i pokrycie dachowe, wyremontowane
wszystkie lokale w budynku głównym, a także elewacja. Wewnętrzne
podwórko zostało urządzone, a pomieszczenia gospodarcze także
wyremontowano. Prace powinny się zakończyć w połowie września, po ich zakończeniu budynek będzie w pełni zmodernizowany.
Administracja Zasobów Komunalnych ma w planach kolejne remonty
budynków w obszarze rewitalizacji: Wyszyńskiego 4 i Matebudy 1/3.

Z NAMI LUDZIE TAŃCZĄ NAWET BOSO

- o śródmiejskich potańcówkach opowiada Stanisław Stasiński – prezes Klubu
Seniora „Łęgowianie”
Panie Stanisławie, skąd się wzięły śródmiejskie potańcówki z „Łęgowianami”?
To nasz pomysł na udaną
imprezę integracyjną dla
mieszkańców Śródmieścia
i na dołączenie do grona wydarzeń w obszarze rewitalizacji.
Klub Seniora „Łęgowianie” istnieje od 2015 roku; w pewnym
momencie stwierdziliśmy, że
odważymy się na to, by ubiegać się o wsparcie miasta w
organizacji takiej imprezy.
Udało się i otrzymaliśmy
dofinansowanie.
Fotorelacje z tych imprez
pokazują, że mieszkańcy je
polubili...
Proszę pani, z nami ludzie
tańczą nawet na boso! Jest
muzyka na żywo, porządny
poczęstunek, wspaniałe
miejsce tuż przy kawiarni
obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Pierwsza
śródmiejska potańcówka odbyła się dwa lata

temu, kolejna w lipcu tego roku. Taka impreza
nie może się nie udać – ostatnio naliczyłem

Gdzie Klub Seniora „Łęgowianie” ma
swoją siedzibę?
Adres, pod którym gościmy to Klub „Łęg”
przy ul. Płockiej, czyli jeden z klubów działających w ramach Centrum
Kultury Browar B. Nasze
grono, w tym osoby współpracujące – przyjaciele,
muzycy, to osiemnaście
osób.
Wspomniał Pan, że
teraz odbywają Państwo
i n t e n s y w n e p r ó b y,
przygotowując się do
dożynek.
Tak, niebawem mamy
dożynki w Smólniku, potem
piknik w Modzerowie
i kolejne imprezy oraz koncerty w naszym mieście
i regionie. Cały sierpień
mamy zajęty!

około trzystu osób, które bawiły się razem
z nami.

W takim razie życzę
udanych występów
i dziękuję za rozmowę.

Od roku na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 działa miasteczko ruchu drogowego. W najbliższym czasie przyszkolny
plac wzbogaci się również o siłownię zewnętrzną wraz z kącikiem wypoczynkowym. Oprócz zestawu przyrządów do
ćwiczeń na miejscu znajdą się również ławeczka i gazon z kwiatami. Działania są realizowane w ramach rewitalizacyjnego
projektu „Trójka dla mieszkańców”.
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DESZCZOWY SPEŁNIA SWOJĄ ROLĘ
WŁOgród to pierwszy śródmiejski ogród deszczowy stworzony przez Fundację
„Ładowarka” w maju tego roku. Powstał na podwórzu kamienicy przy ul. 3 Maja 5
dzięki współpracy z księgarnią „Żak” i przede wszystkim mieszkańcami kamienicy.
Kilka ulewnych dni pokazało już skuteczność ogrodu.
Warto wiedzieć, że zawartość skrzyni, a więc mieszankę piasku, żwiru i ziemi
przygotowano w taki sposób, by zapewnić retencję wody. Przesiąknięta woda znajduje ujście w zamontowanym systemie drenażowym, który pozwala nadmiarowi
wody ujść z ogrodu na pobliski zielony teren.
Ideą ogrodu jest częściowe magazynowanie wody opadowej tak, by zasadzone
rośliny miały stały dostęp do nawodnienia. Zresztą same rośliny także zostały
odpowiednio dobrane, a Fundacja „Ładowarka” zapewnia, że będzie się starać
o kolejne zewnętrzne środki na tworzenie tego typu miejsc retencji, będących
odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Powstanie WŁOgrodu przy ul. 3 Maja 5 było
możliwe dzięki udziałowi członków Fundacji w programie "Razem dla klimatu" oraz
otrzymanemu grantowi od Kongresu Ruchów Miejskich i Ambasady Brytyjskiej
w Polsce.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ NA NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na tej formie wsparcia mogą skorzystać m.in.
budynki ze Śródmieścia.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o finansowe
wsparcie są właściciele lub współwłaściciele lokali/budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r. Oczywiście,
warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą
Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
Szansę na uzyskanie wsparcia mają m.in. budynki wielorodzinne zlokalizowane w ścisłym centrum Włocławka. Wymianę
ogrzewania planują np. właściciele budynków przy ul. 3 Maja,
Zielonym Rynku czy ul. Świętego Antoniego.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, łączna wysokość przyznanego już wsparcia wynosi ok. 94 tys. zł. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać w Wydziale Środowiska.

PRZED NAMI INTENSYWNE TYGODNIE
- o planach na wrzesień w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
opowiada dyrektor Honorata Maj
Po nieco luźniejszym okresie wakacyjnym, we wrześniu wrzucacie od razu
piąty bieg.
Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza
szkolenia, które będziemy mieli w ofercie.
Jedno z nich będzie dotyczyło pisania
projektów: jak poprawnie sformułować
cele, rezultaty, harmonogram, budżet.
W części warsztatowej uczestnicy przy
wsparciu trenera przygotują założenia
swoich projektów. W programie mamy też
szkolenia dotyczące skutecznych działań
komunikacyjnych w internecie, rozwijania
organizacji pozarządowej, jej finansowania, a także szkolenie „ABC współpracy
z wolontariuszami”.
Oferujecie również doradztwo.
Dedykowane organizacjom pozarządowym. NGOsy bezpłatnie mogą u nas
skorzystać z porad prawnych, doradztwa księgowego, porad informatycznych,
w naszym Centrum dyżuruje również konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania
funduszy ze źródeł poza-samorządowych.

Oczywiście udział w poradach czy konsulta-

Honorata Maj
cjach jest bezpłatny.
Zostańmy jeszcze przy organizacjach
pozarządowych. Do 10 września trwają

konsultacje projektu Rocznego Programu
współpracy miasta Włocławek z NGOsami na 2022 rok.
Dlatego zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą
z samorządem i realizacją zadań publicznych
do zgłaszania propozycji i uwag do tego programu. To ważne, bo każda organizacja może
mieć wpływ na to, jak ta współpraca będzie
wyglądać. Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być program
współpracy z poprzedniego roku. Wnioski
należy kierować drogą elektroniczną na adres
zdrowie@um.wloclawek.pl bądź pisemnie
do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Publicznego.
To na koniec jeszcze słów kilka
o wolontariacie.
W naszym centrum nabór do grupy wolontariackiej jest ciągły, a w ostatnim czasie
wolontariusze często pomagali przy różnych
imprezach organizowanych we Włocławku.
Zapraszamy do dołączenia do grupy
„ANANAS możesz liczyć”. Zapewniam, że
wolontariat daje ogromną satysfakcję.
Dziękuję za rozmowę.
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IRENA JANKOWSKA (1903-1920). WŁOCŁAWIANKA,
TRAGICZNA BOHATERKA SIERPNIA 1920 R.
15 sierpnia br. na bulwarach odsłonięto
Aleję Zasłużonych dla Włocławka. Wśród
3 tablic granitowych jest jedna
poświęcona 17-letniej harcerce
Irenie Jankowskiej, która w czasie walk o Włocławek (16-19 VIII
1920 r.) oddała życie za miasto
i Ojczyznę.
W „Słowie Kujawskim” z 20
VIII 1920 r. poświęcono jej
artykuł, w którym stwierdzono
m.in.: „Od chwili, jak tylko rozpoczęła się krwawa walka
o zdobycie Włocławka, jedna
z uczennic miejscowego gimnazjum 17-letnia p. Jankowska
w najniebezpieczniejszych
chwilach, gdy każdy kto żyw
z ludności miejscowej, chował się w piwnicy, chodziła pod gradem kul

do okopów na pewien odcinek, donosząc
żywność żołnierzom. […] Dawała przykład niezwykłego męstwa i poświęcenia”.
Od początku obrony miasta
ciężko pracowała, pod ostrzałem
roznosiła żołnierzom w okopach
żywność i opatrunki. 16-17 VIII
wykonywała czynności w bardzo
niebezpiecznych warunkach. 18
sierpnia, gdy bombardowanie
znacznie zelżało, o godz. 16
została ciężko ranna odłamkiem pocisku. Szybko udzielono
jej pierwszej pomocy, miała
zdruzgotaną nogę w kostce
i otwarte rany ramienia.
Nogę musiano amputować.
Przetransportowano ją do szpitala św. Antoniego. Niestety
leczenie nie przyniosło pozytywnych efektów

i młodziutka harcerka zm. 1 IX 1920 r. o godz.
5 rano. W akcie zgonu stwierdzono: „bohaterska uczestniczka w obronie Włocławka przed
najazdem bolszewickim”.
Irena Jankowska była rodowitą włocławianką, ur. się 19 VI 1903 r., była córką
Władysława, z zawodu stolarza i Idy Otylii
z d. Weichel. W 1920 r. należała do harcerstwa i uczyła się w Gimnazjum Filologicznym
Żeńskim Spółdzielczego Stowarzyszenia
Szkolnego (ob. Liceum im. Marii Konopnickiej).
Bohaterka pochowana jest na Cmentarzu
Komunalnym we Włocławku (sektor 84D, nr
rzędu 1, nr grobu 9).
Cześć Jej pamięci!
(Na zdjęciu grób Ireny Jankowskiej)
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
i Włocławskie Towarzystwo Naukowe

DOTACJE DO ZABYTKÓW PRZYZNANE.
SKORZYSTAJĄ ŚRÓDMIEJSKIE BUDYNKI
Kilka nieruchomości z centrum Włocławka,
sąsiadujących z obszarem rewitalizacji,
skorzysta z dotacji na remont zabytków.
Włocławski ratusz co roku dofinansowuje
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków. W tym roku, dzięki tej
możliwości, przeprowadzone zostaną prace w
9 nieruchomościach na terenie miasta, w tym
kilku sąsiadujących z obszarem rewitalizacji.
W budynku przy ul. Targowej 7 prace
obejmą odbicie i uzupełnienie tynków, obróbki
blacharskie oraz malowanie tynków zewnętrznych. Całkowity koszt to ponad 46 tysięcy

złotych, a wysokość dotacji to ponad 17
tysięcy złotych. W budynku przy ul. Łęgskiej
45 zakres rzeczowy prac obejmie elewacje
frontową oraz wschodnią i zachodnią. Koszt
planowanego zadania przekracza 310 tysięcy
złotych, a dotacja opiewa na 100 tysięcy złotych. Wniosek o dotacje dla nieruchomości
przy ul. Plac Wolności 15 obejmował m.in.
sporządzenie ekspertyz technicznych oraz
wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji konserwatorskiej. Wnioskodawca może
liczyć na prawie 30 tysięcy złotych z kasy miasta (wartość planowanego zadania to prawie
80 tysięcy złotych). Prace konserwatorskie,
restauratorskie lub budowlane przy zabytkach

muszą zostać ukończone do 15 listopada
2021 roku.

Kawiarnia obywatelska przy 3 Maja 9 od marca ma nowego operatora. Jedną z pierwszych zmian wprowadzonych przez Fundację „Ładowarka” była zmiana wystroju.
Klimatyczne wnętrze kawiarni czyni z niej ciekawe miejsce spotkań (zdjęcie nr 1).
W „Śródmieście Cafe” regularnie odbywają się warsztaty, zajęcia kreatywne czy spotkania
z ciekawymi ludźmi. Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowany został wieczór poetycki (zdjęcie nr 2). Popularnością wśród mieszkańców cieszą się
również kolejne edycje EkoJarmarku (zdjęcia nr 3 i 4).
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