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CHCĄ ŁAMAĆ BARIERY I POMAGAĆ
LUDZIOM – KANDYDACI NA LATARNIKÓW
SPOŁECZNYCH OBSZARu REWITALIZACJI
To grono osób, które połączyło pragnienie zdobywania nowych
doświadczeń, ale przede wszystkim – wielka chęć niesienia pomocy
i wspierania lokalnej społeczności. Kandydaci na latarników społecznych obszaru rewitalizacji zgodnie przyznają, że ich działalność
ma być ułatwieniem dla mieszkańców, a jednocześnie bardzo
ważne są dla nich – jako społeczników – bezpośrednie kontakty
z ludźmi i satysfakcja, gdy uda się kogoś wesprzeć i pomóc.
Kilkoro kandydatów zgodziło się opowiedzieć nam, dlaczego zdecydowali się przystąpić do szkolenia organizowanego przez Urząd
Miasta. Oto ich pozytywne przesłanie:
Karolina Gawin:
Mam bardzo pozytywne nastawienie do tego projektu. Jest to możliwość nabycia nowych umiejętności, nawiązania kontaktów, ogólnie
- fajne doświadczenie. Wierzę w siebie, zawsze byłam osobą aktywną,
z inicjatywą i będę się starała to kontynuować.
Marta Fabisiak:
Latarnicy społeczni to będzie coś nowego w naszym mieście i uważam, że ten projekt będzie jednocześnie początkiem kolejnego etapu
rewitalizacji Włocławka. Przede wszystkim chodzi o „zrywanie barier”
między społecznością a urzędnikami. Działalność latarników społecznych ma być ułatwieniem dla mieszkańców, ale myślę, że skorzystają
na tym obie strony. Chodzi o zbudowanie wzajemnego zrozumienia,
nawiązanie kontaktów. Uważam, że projekt się sprawdzi!
Krzysztof Siedlecki:
To jest motywacja dla mnie, żeby dotrzeć do tych grup mieszkańców, które stały się bierne. Cenna jest umiejętność komunikacji, takie
„trafienie w punkt” i dopasowanie się do osób, z którymi mielibyśmy
pracować w ramach projektu. W społeczności lokalnej ważne jest też
kształtowanie wspólnych zainteresowań – mam nadzieję i byłoby wspaniale, gdyby udało mi się te marzenia spełniać.
Mariola Wilińska:
Udział w projekcie, w szkoleniach jest dla mnie nowym doświadczeniem i fajne jest, że w założeniu można pomóc ludziom. A trzeba
pomagać, zwłaszcza teraz. „Latarnicy społeczni” to coś innego, z wyjściem do lokalnej społeczności. To także motywacja dla nas, żeby
zacząć nowy etap, tym bardziej, że na szkoleniach uczymy się ciekawych rzeczy. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Dla mnie ważne są
kontakty z ludźmi i satysfakcja, gdy uda się kogoś wesprzeć i pomóc.

Natalia Górska:
Projekt „Latarnicy społeczni” zapowiada się bardzo ciekawie. Uczymy
się nowych, praktycznych rzeczy, w ramach szkolenia mieliśmy np. zajęcia w terenie – były udane, fajne, konstruktywne. W ogóle rewitalizacja
jest interesującym tematem, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Mam
nadzieję, że w ramach projektu „Latarnicy społeczni” uda się komuś
pomóc, zbudować zaufanie, dotrzeć do nowych osób. I że to będzie
taki nasz „krąg wsparcia”.
Warto wiedzieć
Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/20 pn. „Latarnicy społeczni
obszaru rewitalizacji” realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.
Aktywne włączenie społeczne, w ramach konkursu Nr
RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19. Projekt skierowany jest do osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.
Wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowi kwotę 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu), a wkład
własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek to 120 000,00 zł (tj.
15% wartości projektu).

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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PRZY UL. 3 MAJA 18 POWSTANIE CENTRUM
AKTYWIZACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kamienicę pod tym adresem przebuduje spółka Kamaro z Gdańska. 23 marca to data zawarcia umowy z wykonawcą, który w ciągu 270 dni
przemieni dotychczasowy obiekt przy ul. 3 Maja 18 w Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości.
Będzie to niezwykłe miejsce w samym sercu obszaru rewitalizacji. Koszt prac wyniesie 8 900 000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana przy
wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dofinansowania - 7 983 429,83 zł.
W Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości swoje siedziby znajdą m.in. inkubator podmiotów ekonomii społecznej, punkt doradztwa prawno–
zawodowego, bank pracy, kawiarnia obywatelska oraz Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla
uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

RUSZA WŁOCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2023
1 kwietnia ruszyła kolejna edycja Włocławskiego Budżetu
Obywatelskiego. W nadchodzących miesiącach mieszkańcy Włocławka
będą mogli zgłosić, a następnie wybrać projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. W budżecie obywatelskim zostało wprowadzonych
kilka istotnych zmian.

Etap zgłaszania projektów potrwa do 27 kwietnia. Mieszkańcy, podobnie
jak w poprzednim roku, mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów
w trzech kategoriach – zielonej, instytucjonalnej oraz ogólnomiejskiej.
Projekty można zgłosić wypełniając formularz elektroniczny na stronie
internetowej www.bo.wloclawek.eu lub wypełniając formularz w wersji
papierowej i wrzucając go do specjalnie przygotowanych urn umieszczonych w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku lub w Kawiarni
Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Włocławka, a jego pomysł musi zostać poparty
przez troje innych mieszkańców.
Istotną zmianą w tegorocznej edycji Włocławskiego Budżetu
Obywatelskiego jest to, że zwiększona została kwota przeznaczona
na realizację zwycięskich projektów – tym razem będzie to 4,3 mln zł,

czyli o 300 tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku. O taką kwotę
została zwiększona pula dla kategorii ogólnomiejskiej – do 2,3 mln zł.
Pula dla kategorii zielonej i instytucjonalnej w dalszym ciągu będzie
wynosić po 1 mln zł na każdą z nich.

W związku ze zwiększeniem puli ogólnomiejskiej, maksymalna wartość dla pojedynczego projektu w tej kategorii wynosić będzie 1 150
000 zł. Dla projektów z kategorii zielonej i instytucjonalnej maksymalna
kwota dla pojedynczego projektu wynosić może maksymalnie 1 mln zł.
Złożone projekty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym do 2 czerwca, a dzień później ogłoszona zostanie wstępna lista
projektów zakwalifikowanych do głosowania. Procedura odwoławcza, tj.
siedem dni na złożenie odwołania od wyniku weryfikacji i późniejsze
rozpoznanie odwołań, potrwa do 24 czerwca. Tego samego dnia opublikowana zostanie ostateczna lista projektów do głosowania. Głosowanie
we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2023 potrwa od 27
czerwca do 11 lipca. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 30 dni po
zakończeniu głosowania. Więcej informacji na www.wloclawek.eu
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW
O DOTACJE DO REMONTÓW KAMIENIC
7 marca 2022 r. został zamknięty tegoroczny nabór wniosków o dotacje do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W puli znajduje się
kwota 1,5 mln zł.
O pieniądze, w wysokości do 50% nakładów koniecznych, mogli
ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości.
Urząd Miasta ma w swojej ofercie cztery programy wsparcia, są to:
"Inwestycja z klasą” (do 50 % dofinansowania) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny nieruchomości, "Remont krok po kroku”
(do 30% dofinansowania) – na poszczególne elementy konstrukcyjne
lub instalacje wewnętrzne, „Witryna+” (do 30 % dofinansowania) – na
projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu, „Historia się opłaca”
(do 50 % dofinansowania) – na prace konserwatorskie i restauratorskie
w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.
Wsparcie remontów nieruchomości to jedno z kluczowych działań
wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji, mających na celu
poprawę stanu technicznego nieruchomości w Śródmieściu. W ciągu
trzech lat obowiązywania programu wsparciem objęto 21 nieruchomości na kwotę 3 531 349,33. Biorąc pod
uwagę wysokość wkładu własnego
(5 091 073,42 zł) należy zaznaczyć, iż
w latach 2019-2021 w poprawę stanu
technicznego kamienic prywatnych
w Śródmieściu zainwestowano łącznie
8 622 422,75 zł.
Właściciele kamienic chętnie korzystają ze wsparcia, które pozwala m.in.
na kontynuację już prowadzonych
prac. Przykładem kamienicy, której
remont w celu pełnego przywrócenia
dawnej świetności, trwa od kilku lat,
jest Piekarska 15. Właściciele gmachu,
Państwo Aleksandra i Leszek Ruteccy,
tak opowiadali nam o pracach restauratorskich jesienią ubiegłego roku:
- Remont tego typu obiektów jest
bardzo kosztowny i często przekracza koszt budowy nowych o tej samej
powierzchni. Program rewitalizacji to
nie tylko pieniądze dla właścicieli nieruchomości, ale również inne inicjatywy
mające na celu ożywienie starówki,
która powinna stać się ulubionym miejscem zakupów i spędzania wolnego

czasu przez mieszkańców. Włocławek ma plusy większego miasta,
a nie ma jego minusów np. dużych problemów komunikacyjnych,
mieszkaniowych, itd. Życie w naszym mieście zaczyna wpisywać się
w styl „slow life”, a działania programu rewitalizacji wspierają tę ideę.
Zapytaliśmy wtedy, co daje właścicielom największą frajdę i motywację - opracowywanie zmian i wyobrażanie ich sobie w postaci projektu,
sam remont, czy już efekt końcowy - a może każdy z tych etapów ma
swoje zalety?
- Jeżeli mielibyśmy mówić o satysfakcji, to poczucie, że udało się
uratować obiekt historyczny przed zniszczeniem. Miłe jest również zainteresowanie przechodniów, którzy często zatrzymują się aby obejrzeć
efekty prac, a dla niektórych właścicieli zniszczonych kamienic nasza
staje się inspiracją – dodają Aleksandra i Leszek Ruteccy.
Obecnie trwają prace komisji, której zadaniem jest ocenia i procedura kwalifikacji do dofinansowania wniosków złożonych w tym roku.

WSPIERAMY UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Osoby uciekające przed wojną znajdują u nas pomoc i bezpieczne
schronienie. W centrum Włocławka, przy ul. Bojańczyka 7 działa punkt
informacyjny – jest to jednocześnie miejsce, w którym uchodźcy mogą
się zarejestrować, by móc ubiegać się m.in. o nadanie
numeru PESEL. Punkt działa w godzinach pracy Urzędu
Miasta: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 7.30 do 17.00 a w piątki od 7.30 do 14.00.
W tym samym budynku, tuż obok punktu rejestracyjnego
– ukraińskie rodziny uzyskują pomoc rzeczową (punkty, do
których można dostarczać potrzebne artykuły – funkcjonują
na wszystkich osiedlach w mieście).
Cały czas realizujemy zabezpieczenie logistyczne tymczasowych miejsc pobytu we Włocławku. Uchodźcom
z Ukrainy oddaliśmy do dyspozycji: siedzibę byłego
Domu Dziecka przy ul. Krętej, budynek dawnego hotelu
„Ratuszowego” przy ul. Bojańczyka oraz gmach Hali
Sportowo-Widowiskowej. To rodziny z dziećmi – część
naszych najmłodszych gości już rozpoczęła naukę we włocławskich szkołach.
Szeroką ofertę dla ukraińskiej społeczności ma Centrum
Kultury Browar B. Są to zajęcia świetlicowe, a nawet nauka
tańca w stylu break. Włocławskie kluby i stowarzyszenia zapraszają również na bezpłatne zajęcia sportowe.

Ilość propozycji z dnia na dzień jest większa, bo najważniejsze, żeby
osoby uciekające przed wojną znalazły u nas spokój, bezpieczeństwo
i namiastkę dotychczasowego, codziennego życia.
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SAMORZĄD WŁOCŁAWKA WSPIERA
ŚRÓDMIEJSKIE DZIAŁANIA KULTURALNE
W marcu Urząd Miasta zakończył nabór ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Suma zabezpieczonych środków na wszystkie konkursowe zadania (jest ich siedem)
wynosi w 2022 roku 239 000,00 zł.
Pięć zadań dedykowanych jest włocławskiemu Śródmieściu.
Zadanie nr 3 pn. „Wakacyjne Animacje Kulturalne” to organizacja bezpłatnych zajęć/ działań kulturalnych dla
dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia w okresie letnich wakacji (ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
z obszaru rewitalizacji). Kwota: 15 000,00 zł.
Zadanie nr 4 pn. „Imprezy integracyjne”- organizacja bezpłatnych kameralnych imprez w otwartej
przestrzeni miejskiej Śródmieścia- obszar rewitalizacji. Kwota: 25 000,00 zł.
Zadanie nr 5 pn. „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży” zakłada organizację
m.in.: warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami. Realizacja zadania w obszarze
Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji.
Kwota: 25 000 zł.
Zadanie nr 6 pn. „Produkcje artystyczne” to
wsparcie lokalnych artystów/ twórców przy ich
produkcjach artystycznych; sceny muzycznej,
filmowej, teatralnej lub sztuk wizualnych itp.
Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia

Włocławka- obszar rewitalizacji (w tym z uwzględnieniem formy on-line).
Kwota: 40 000 zł.
Zadanie nr 7 pn. „Zakamarki historii” - organizacja plenerowych
wystaw w obszarze Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby
związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Kwota: 4 000 zł.
Wyniki konkursu poznamy niebawem, trwa procedura oceny ofert.

W KWIETNIU
W „ŚRÓDMIEŚCIE CAFE”
Od 1 kwietnia w kawiarni obywatelskiej przy ul. 3 Maja 9 można
odbierać pisanki, które należy udekorować, by w ten sposób stworzyć najpiękniejszą śródmiejską pisankę! Konkurs jest adresowany
do dzieci, a najlepsze prace zostaną nagrodzone. Na zdjęcia pisanek
organizatorzy czekają do 15 kwietnia.
Sobota 9 kwietnia upłynie pod znakiem rodzinnego tworzenia wielkanocnych palemek:
- W godzinach
od 11.00 do 13.00
zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami
i opiekunami na
warsztaty wykonywania wielkanocnych
palemek. Wspólnie
przygotujmy się do
Świąt Wielkanocnych,
tworząc kolorowe,
tradycyjne palmy.
Zachęcamy, by przynieść także swoje
elementy takie jak
bibuła, wstążki,
kwiatki. Wstęp na
warsztaty jest wolny – zachęca Dominik Cieślikiewicz z Fundacji
„Ładowarka”.
Kwiecień w „Śródmieście Cafe” zakończy się spotkaniem z klockami LEGO. 30 kwietnia w godzinach od 11.00 do 14.00 do dyspozycji
uczestników będzie ponad 30 tysięcy oryginalnych klocków LEGO,
z których powstaną: miasto, pojazdy, ulice, maszyny przyszłości etc!
Warto dodać, że klocki LEGO są do dyspozycji każdego dnia w kawiarni
obywatelskiej.
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Tak zmieniły się budynki przy ul. Piekarskiej 25 i Brzeskiej
27, przebudowane w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 na
potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego.

Wydawca: Urząd Miasta Włocławek,
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Telefon: 54/414 43 61; 54/414 40 25
E-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

