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POPRZEZ SPORT PRZEKAZUJEMY
UCZNIOM POZYTYWNE WZORCE

R

ozmowa z Małgorzatą Dudzińską, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniów. Podczas rozmów z naszymi podRobertem Szmalenbergiem, prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego opiecznymi dowiadujemy się, na jakiego
„Meta”
typu zajęcia i z jakich dyscyplin sportowych,
Dlaczego zajęcia sportowe w szkole są
działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego uczęszczaliby najchętniej.
fajne? Tak, najprościej?
istniejącego przy naszej placówce organiRodzice są zadowoleni, że ich dzieci
O ,,fajności’’ zajęć sportowych organi- zujemy zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej, więcej czasu spędzają na terenie szkoły?
zowanych w SP 3 przy ul. Cyganka może
siatkówki, koszykówki, oraz innego rodzaju A może również sami angażują się w proświadczyć szerokie
jekt Uczniowskiego
zainteresowanie nimi
Klubu Sportowego
uczniów, wysoka fre„Meta”?
kwencja, a także miła
Od rodziców naszych
i wesoła atmosfera.
uczniów napływają barUczniowie naszej
dzo pozytywne sygnały
szkoły w bardzo
i opinie dotyczące dziapozytywny sposób
łalności UKS „Meta”
reagują na prowai Szkoły Podstawowej
d z o n e p r z e z U KS
nr 3. Rodzice cieszą
„Meta” zajęcia i każdy
się, że dzieci mają
może znaleźć coś
możliwość uczestnicdla siebie, zgodnie
twa w pozalekcyjnych
z własnymi zainterezajęciach sportowych,
sowaniami. Zajęcia
rozwijających ich
często urozmaicamy
zainteresowania, a proróżnego rodzaju
wadzonych przez
konkursami, mini turwykwalifikowaną kadrę
niejami. Uczniowie
nauczycieli – instrukza zaangażowanie
torów. Organizowanie
podczas zajęć są
zajęć i wszelkiego
nagradzani drobnymi
rodzaju innych przedupominkami, czy
sięwzięć związanych
np. wyjściami do sal
z działalnością UKS
zabaw i innych cieka- Piknik Integracyjno-Sportowy w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka. Podczas „Meta” możliwe jest
wych miejsc.
wydarzenia zainaugurowano cykl spotkań ze sportem organizowanych przez Uczniowski Klub w dużej mierze dzięki
R o z m a w i a m y Sportowy "Meta".
dotacjom i dofinansoo szkole i sporcie,
waniu ze strony Urzędu
ponieważ Szkoła
Miasta.
Podstawowa nr 3 jest miejscem różno- zajęcia i imprezy środowiskowe o charakterze
Szkoła Podstawowa nr 3 jest zlokalizorodnych zajęć dofinansowanych przez sportowym.
wana w obszarze rewitalizacji. Czy i jaką
miasto, a wymyślonych i organizowanych
A czy w obecnych czasach, w których rolę, Państwa zdaniem, w rewitalizacji
przez Uczniowski Klub Sportowy "Meta".
dzieciom już właściwie od najmłodszych Śródmieścia, mają najmłodsze pokolenia,
Jak na tę propozycję odpowiedziały lat towarzyszą nieodłączne smartfony czyli np. uczniowie „trójki”?
dzieci?
i inne sprzęty typu „smart”, trudno jest
Wspólna działalność Klubu „Meta” oraz
Zarówno nasza szkoła, jak i klub sportowy przekonać milusińskich do aktywności szkoły bardzo dobrze wpisuje się w szeroko
funkcjonują w trudnym środowisku, o dużym fizycznej na świeżym powietrzu? Pytam rozumianą rewitalizację Śródmieścia. We
zagrożeniu różnego rodzaju uzależnie- o Państwa szerszą ocenę, nie tylko w kate- wszystkie organizowane przedsięwzięcia
niami i w wielu przypadkach wykluczeniem goriach projektu?
zaangażowany jest cały zarząd klubu, oraz
społecznym. Ogromnej części rodziców
Niestety w dobie rozwijającej się w bardzo członkowie. Dzięki naszym staraniom przekanaszych uczniów po prostu nie stać na opłaszybki sposób technologii i ogólnodostępnego zujemy uczniom pozytywne wzorce, wartości
canie innych zajęć w klubach sportowych. Internetu, dzieci są odciągane od aktywności i normy społeczne. Dzieci uczą się koleżeńOrganizowane przez UKS „Meta” pozalek- fizycznej. Zmagamy się z tym problemem stwa, współdziałania w zespole, rywalizacji
cyjne zajęcia sportowe są praktycznie jedyną
również i my, ale dzięki zajęciom i atrakcyjnej z zachowaniem zasad fair-play i wzajemnego
możliwością spędzania wolnego czasu przez formie ich prowadzenia dzieci mają możliwość szacunku.
dzieci w sposób bezpieczny, zorganizowany, spędzania wolnego czasu w sposób aktywny
Na szerszą fotorelację z imprezy zorganizopozwalający poszerzać ich zainteresowania, i rozwijający ich pasje. Organizując zajęcia wanej we wrześniu w SP 3 przez UKS „Meta”
sprawność fizyczną, kształtujących pozytywne sportowe w naszej szkole staramy się wycho- zapraszamy na str. 4.
wzorce i zachowania społeczne. W ramach dzić naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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MILIONY DOFINANSOWANIA
DO INTERAKTYWNEGO CENTRUM FAJANSU
Prezydent Marek Wojtkowski podpisał pod
koniec sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę
na dofinansowanie zadania „Utworzenie
Interaktywnego Centrum Fajansu”. Wysokość
dofinansowania to 11 082 186,81 zł.
Przypomnijmy, u zbiegu Żabiej i Królewieckiej
powstanie placówka, która łączyć będzie tradycję z nowoczesnością. W budynkach po
dawnym Banku Gdańskim powstaną: interaktywna strefa historyczna, strefa edukacyjna,
strefa wystawowa/ekspozycyjna oraz strefa
komercyjna-sprzedażowa.
Jak podkreśla prezydent Marek Wojtkowski,
utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu

to ważny projekt procesu rewitalizacji. - Zależy
nam na budowaniu marki włocławskiego
fajansu, a także na ciekawym, nowoczesnym
ukazaniu przemysłowych tradycji Włocławka.
Budowa Interaktywnego Centrum Fajansu
połączy te funkcje, dodatkowo wpłynie na
jakość przestrzeni w ścisłym centrum miasta
i przełoży się na podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszaru rewitalizacji - powiedział
prezydent Marek Wojtkowski.
Koszt całej inwestycji to ponad 22 miliony
złotych. W dniu podpisania umowy na dofinansowanie ogłoszony został przetarg na
przebudowę i remont kompleksu budynków
dawnego Banku Gdańskiego, w których

powstanie Interaktywne Centrum Fajansu.
Obiekt składa się z dwóch połączonych ze
sobą części – zabytkowej „A” przeznaczonej
głównie na funkcję ekspozycyjną oraz części
„B” przeznaczonej na funkcję warsztatowo
– edukacyjną i administracyjną. Połączenie
części stanowi uzupełniający łącznik z ogólnodostępnym holem na parterze. Istniejący
łącznik między budynkami zostanie gruntownie
przebudowany, w celu otworzenia przestrzeni i
dostosowania jej jakości do nowej funkcji.

KTO WYMYŚLI „LOKALNY PRODUKT”? KONKURS OGŁOSZONY
Trwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu na „Lokalny produkt”. Celem konkursu
ogłoszonego przez Urząd Miasta jest wyłonienie produktu Śródmieścia: najlepszego
jakościowo, najciekawszego, oryginalnego
i nowego pod względem wzornictwa, formy,
sposobu prezentacji oraz dostępności.
Produkt ten, ale może być to również usługa
- muszą być związane z tradycją i kulturą
Włocławka. Wymogiem koniecznym jest, by
oferta zgłoszona do konkursu była nowa, tj.
wymyślona przez przedsiębiorców z obszaru
rewitalizacji.
Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do
lokalu położonego w obszarze rewitalizacji

miasta Włocławek i prowadzą tam działalność
gospodarczą. Konkurs skierowany jest do właścicieli lub najemców punktów usługowych,
produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali
gastronomicznych, rzemieślników, rękodzielni-

ków i artystów.
Do 4 października 2021 r. jest czas na składanie konkursowych propozycji. Formularze

ŚRÓDMIEŚCIE POTRZEBUJE LATARNIKÓW

R

ozmowa z Moniką Jabłońską, zastępcą prezydenta Włocławka, pełnomocnikiem
ds. rewitalizacji
Pani prezydent, miasto prowadzi pro- ze strony latarnika?
Latarnicy będą np. współpracować
cedurę mającą na celu wyłonienie osób,
które będą pełniły funkcję „latarników z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka
społecznych”...
Tak. Zakończyliśmy pierwszy etap naboru Pomocy Rodzinie, Policją,
zgłoszeń. Kolejnym krokiem będzie ocena P o w i a t o w y m U r z ę d e m
kandydatur. Celem procedury jest wyłonienie Pracy. Problemy będą diaośmiu osób, które zostaną przygotowane do gnozowane poprzez pracę
pełnienia funkcji Latarnika. Sześć z nich będzie w terenie z mieszkańcami
sprawować tę funkcję w ramach projektu i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie
w 2022 roku.
Na czym będzie polegała działalność n a j l e p s z y c h r o z w i ą z a ń
i ukierunkowanie pomocy.
latarników?
Najprościej rzecz ujmując, latarnicy będą Latarnicy będą również
budowali sieć wsparcia wokół osób z obszaru wspierać mieszkańców przy
rewitalizacji, które ze względu na swoją sytu- przeprowadzkach, które
ację życiową takiego wsparcia potrzebują. są planowane w związku
Z takiego środowiska będą się również wywo- z przygotowaniami do prac
dzić sami latarnicy. Chodzi o to, że te osoby remontowych niektórych nieruchomości
najlepiej znają problemy swoich środowisk znajdujących się w zasobie Gminy Miasto
i wiedzą, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują Włocławek i brać udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją Gminnego
okoliczni mieszkańcy.
Jak w praktyce ma wyglądać wsparcie Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na

zgłoszeniowe można składać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście zarówno
w Urzędzie Miasta na Zielonym Rynku jak
i w siedzibie Śródmieście Café przy ul. 3 Maja
9. W razie wątpliwości i ewentualnych problemów w wypełnianiu formularza zgłoszenia
pomocą służą pracownicy Centrum Obsługi
Inwestora Urzędu Miasta Włocławek (kontakt:
coi@um.wloclawek.pl).
Wybrane przez Komisje konkursową propozycje zostaną poddane głosowaniu online
mieszkańców. Głosowanie to odbędzie się
między 3 a 17 listopada 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej wloclawek.pl.
Zwycięzcę konkursu poznamy do 1 grudnia
2021 r.

lata 2018-2028.
Czy latarnicy zostaną wcześniej przeszkoleni? W założeniu, ich działalność
będzie dość wymagająca...
Oczywiście, latarnicy przejdą szkolenie. Harmonogram projektu zakłada
w 2021 roku przeszkolenie poprzez
staże i kursy zawodowe, ale także
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne
osób przygotowujących się do roli
latarnika społecznego w obszarze
rewitalizacji. Natomiast w 2022 roku
osoby te zostaną zatrudnione w celu
świadczenia pracy ukierunkowanej
na pomoc mieszkańcom obszaru
rewitalizowanego.
Jaka jest wartość projektu?
Wartość projektu wynosi 800 000,00
zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
to 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu),
a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto
Włocławek wynosi 120 000,00 zł (tj. 15% wartości projektu).

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP.
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KOLEJNE KAMIENICE W CENTRUM WŁOCŁAWKA
ZMIENIĄ SIĘ DZIĘKI MIEJSKIM DOTACJOM
Trwają prace w kilku śródmiejskich nieruchomościach, które odzyskają blask dzięki
dotacji z Urzędu Miasta. Prace w budynku przy
Łęgskiej 77 (zdjęcie nr 1) obejmą budynek
frontowy (zakres: remont konstrukcji dachowej,
pokrycie dachu, wymiana stolarki zewnętrznej,
remont elewacji, remont nawierzchni w bramie, remont klatek schodowych) oraz oficynę
(zakres: remont pokrycia dachu, wymiana
stolarki zewnętrznej, remont elewacji, remont
klatek schodowych; wymiana kanalizacji
zewnętrznej). Miasto wsparło wnioskodawcę
kwotą 377 611,97 zł, a całkowity koszt remontu
ma wynieść 755 233,94 zł.
Blask odzyska również nieruchomość 3 Maja
19/Żabia 15 (zdjęcie nr 2). Dotacja w wysokości 491 268,48 zł (50% nakładów koniecznych
w ramach programu "Historia się opłaca") obejmuje roboty przy konstrukcji dachu, elewacji
i korytarza wraz z odtworzeniem otworu wejściowego. Niezależnie od otrzymanej dotacji,

właściciel realizuje również szeroki zakres
robót budowlanych m.in. w lokalach mieszkalnych, służących kompleksowemu odnowieniu
nieruchomości.
Ruszył również remont w nieruchomości
3 Maja 35 (zdjęcie nr 3), który obejmuje: tynkowanie i malowanie elewacji oraz remont
blacharki, balkonów i lukarnów. Kwota dotacji
wyniesie 52 015,48 zł. Całkowity koszt robót
oszacowano na 172 384,95 zł.
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AKTUALIZUJEMY DANE DOTYCZĄCE HAŁASU
W 2022 roku Miasto Włocławek opublikuje
zaktualizowaną wersję strategicznej mapy
hałasu. Poprzednie dwie mapy hałasu dla
naszego miasta są datowane na lata: 2012 i
2017, powstawały więc w odstępie pięciu lat.
Teraz zostanie sporządzona kolejna mapa.
Tego typu opracowanie ma wymiar praktyczny.
Nie bez znaczenia jest też łatwość skorzystania z mapy hałasu, jest ona bowiem częścią
miejskiego geoportalu.
Każdy, kto jest zainteresowany problematyką hałasu, czy innymi słowy: klimatem
akustycznym swojego miasta, może do takiej
mapy sięgnąć i dowiedzieć się jakie są newralgiczne źródła hałasu, czy z jakim natężeniem
dźwięków mamy do czynienia.
Strategiczną mapę hałasu dla Włocławka
opracuje, wyłonione przez Urząd Miasta w
trybie przetargu Konsorcjum firm: Lemitor
Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp. k. oraz

Akustix Sp. z o.o. Specjaliści opracują model
akustyczny miasta Włocławek, wykonają
pomiary kalibracyjne hałasu w środowisku, a
następnie potwierdzą ten model.
We Włocławku mamy trzy główne typy
hałasu: drogowy, kolejowy i przemysłowy. W
kontekście zagadnienia hałasu warto
wspomnieć, że obszar rewitalizacji, tj.
śródmieście Włocławka, charakteryzuje
się stosunkowo dużym ruchem samochodów. Najwięcej osób zamieszkuje
centralną część obszaru rewitalizacji,
tj. ulice 3 Maja, Cyganka, Piekarską czy
Żabią, a bardzo duże znaczenie w procesie rewitalizacji ma oś urbanistyczna: Plac
Wolności w kierunku Wisły, wzdłuż ulicy
3 Maja – to główny szlak komunikacyjny.
Mapa hałasu wskaże np. konkretne
źródła ewentualnych przekroczeń,
choć Włocławek należy do miast, w

których – w porównaniu do innych ośrodków
– poziom hałasu raczej nie odbiega od normy.
Sporządzenie mapy pomoże jednak w zaplanowaniu dodatkowych zabezpieczeń przed
hałasem, jeśli takie będą potrzebne.

W WARSZAWIE O WŁOCŁAWSKIEJ REWITALIZACJI
Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
zorganizowały w Warszawie seminarium
„Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”.
Działania Włocławka w tym kontekście zaprezentował prezydent Marek Wojtkowski. – Od
wielu lat wdrażamy wieloaspektowe zadania
służące ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Naszym celem
jest zachowanie najcenniejszych składników
wielowiekowej spuścizny, by przekazać je w
sposób bezpośredni lub pośredni kolejnym
pokoleniom – tłumaczył prezydent Włocławka.
Licząca ponad 30 slajdów prezentacja
działań z Włocławka to dla wielu samorządów
inspiracja i zbiór dobrych praktyk. Wspomnieć
należy między innymi o projektach wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji
Włocławka na lata 2018-2028 (GPR).
Jednym z wyzwań wpisujących się w tematykę zachowania dziedzictwa kulturowego,
jest poprawa stanu technicznego budynków

zlokalizowanych na obszarze Specjalnej
Strefie Rewitalizacji. Narzędziem wspierającym właścicieli i użytkowników wieczystych
jest system dotacji do remontów.
Niezależnie od dotacji w ramach GPR,
miasto udziela także dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej
Ewidencji Zabytków. Program realizowany od 2009 roku zbieżny jest
z celami zapisanymi w Gminnym
Programie Opieki nad Zabytkami
Miasta Włocławek.
Ochrona dziedzictwa kulturowego
to także główny cel realizacji kolejnego przedsięwzięcia z GPR, czyli
Interaktywnego Centrum Fajansu.
Działanie realizowane będzie w
siedzibie dawnego Włocławskiego
To w a r z y s t w a W z a j e m n e g o
Kredytu. Założeniem projektu jest

wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia
atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji. Planujemy tam ulokować interaktywną
strefę historyczną, strefę edukacyjną, strefę
wystawową/ekspozycyjną, a także przestrzeń
komercyjną. Wspomniane wyżej działania, to
oczywiście tylko część związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego we Włocławku.
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MICHAŁ LUBICZ-SAWICKI (1893 – 1920). BOHATER
OBRONY WŁOCŁAWKA W SIERPNIU 1920 R.
Bohaterem, którego dotyczy jedna z 3 tablic
granitowych w Alei Zasłużonych dla Włocławka
odsłoniętej na bulwarach, jest 27-letni porucznik Wojska Polskiego Michał Lubicz-Sawicki,
który 16 VIII 1920 r. w walkach o Włocławek
oddał życie w obronie Ojczyzny.
Pochodził ze Żmudzi, ukończył studia techniczne w Moskwie. Pracował w kolejnictwie.
W 1919 r. wstąpił do WP i służył w wojskach
kolejowych. Latem 1920 r. walczył z bolszewikami m.in. w rejonie Pińska na Polesiu
i Brześcia nad Bugiem. Na początku sierpnia
1920 r. dowodził 2.(18.) kompanią V batalionu
kolejowego.
15 VIII 1920 r. skierowano go do Włocławka,
celem zabezpieczenia ruchu pociągów. Na

miejscu otrzymał rozkaz sformowania oddziału
i wsparcia obrony na prawym brzegu Wisły
w rejonie Szpetala. Wraz ze swoimi żołnierzami
został przetransportowany za most dwoma
samochodami. 16 VIII zginął na przedmościu
włocławskim, najpierw ranny w nogi, później
wielokrotnie ugodzony szablami kozackimi.
Mimo beznadziejnej sytuacji nie opuścił posterunku, bił się do końca z rewolwerem w ręku.
21 VIII 1920 r. zorganizowano jego uroczysty
pogrzeb z licznym udziałem wojska i wdzięcznych mieszkańców miasta. Pochowano go
w kwaterze wojskowej. Pośmiertnie został
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy
i awansowany do stopnia porucznika WP.
18 VIII 1921 r., na włocławskim cmentarzu,

PAŹDZIERNIK W „ŚRÓDMIEŚCIE CAFE”

Muzycznie, filmowo, z robótkami ręcznymi
i z szachami – bardzo ciekawie zapowiadają
się jesienne propozycje kawiarni obywatelskiej przy ul. 3 Maja 9. Już 1 października
Fundacja „Ładowarka”, tegoroczny operator
„Śródmieście Cafe”, zaprasza na pokaz filmu
dokumentalnego Pamiętnik: Zbigniew,
autorstwa Grupy Filmowej Z Przypadku oraz
spotkanie z reżyserką projektu, włocławianką
Pauliną Miller. Początek o 18.30. Jeśli robicie

na drutach, szydełku, haftujecie albo wyplatacie makramy, to już 2 października okazja,
by tę umiejętność podszkolić. Między 11.00
a 13.00 zaplanowane jest spotkanie robótkowe, w które zaangażowane będą panie
ze sklepu „Włóczki”. Przypomnijmy, sklep
„Włóczki” to tegoroczny zwycięzca konkursu
na Markowy Lokal Śródmieścia. Organizatorzy
zapewniają, że wystarczy zabrać ze sobą
swoje robótki i świetny nastrój. Śródmiejski

p o ś w i ę c o n o
okazały pomnik upamiętniający jego
i poległych w walkach
o Włocławek żołnierzy
ww. 2.(18.) kompanii. Pomnik oraz grób
przetrwał okupację
niemiecką (1939-1945), zniszczony został
dopiero po 1945 r., jak wiele miejsc upamiętniających sierpień 1920 r. Do chwili obecnej
obelisku nie odtworzono.
Cześć jego pamięci!
dr Tomasz Dziki
Polskie Towarzystwo Historyczne
i Włocławskie Towarzystwo Naukowe

gambit to propozycja dla miłośników królewskiej gry. 9 października o 11.00 chwila czasu
dedykowana szachom. Warto przyjść ze znajomymi, zabrać swoje szachy lub skorzystać
z tych w kawiarni obywatelskiej, i spędzić
przedpołudnie nad szachownicą z dobrą
kawą i w miłym towarzystwie. Dzień później,
10 października, Chopin classic, czyli recital
pianistyczny Wojciecha Marciniaka. Początek
o 18.00.

Za nami piknik Integracyjno-Sportowy w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka. Podczas wydarzenia zainaugurowano
cykl spotkań ze sportem organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Meta”. Ponadto, oddano do użytku siłownię
plenerową, która służyć będzie nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom tej części miasta.
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