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NASI PODOPIECZNI ODKRYWAJĄ WŁASNĄ KREATYWNOŚĆ

O

działalności Fundacji „Vladislawia” opowiada jej prezeska, Edyta Rogiewicz

Kieruje Pani Fundacją na Rzecz
Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku "Vladislawia". Chyba nie da
się krótko opowiedzieć o tym, co Państwo
robią na co dzień?
Oj, nie da się! To działalność wieloaspektowa, w tym różnorodne przedsięwzięcia
o charakterze charytatywnym. Organizujemy
akcje wspierające wolontariat, udzielamy
nieodpłatnego poradnictwa, organizujemy
i finansujemy konferencje, sympozja, seminaria; prowadzimy
działalność edukacyjną na
rzecz podnoszenia kwalifikacji
kadry dydaktyczno-naukowej,
kadry administracyjnej oraz studentów wszystkich stopni. A to
tylko niewielka część naszej
pracy.

zajęcia matematyczne dla dzieci, warsztaty
dietetyczne „Eko-Zdrowie” czy kreatywne
warsztaty twórcze. Innymi słowy: dajemy
naszym podopiecznym okazję do odkrywania własnej kreatywności, a efekty są
wspaniałe. Czasem wystarczy przełamać
nieśmiałość, pokazać swoją wyobraźnię
i powstają niezwykłe rzeczy lub ujawniają się
nowe talenty. Inny projekt „Klub Młodzieżowy
Nasze Miejsce” daje np. możliwość poznania przyjemności pracy z roślinami (zajęcia

integracyjnego będącego podsumowaniem
czterech projektów. Impreza odbędzie się
28 maja w parku na Słodowie. To będzie
Integracyjny Piknik Pokoju oraz Uciekająca
Marysieńka, czyli Bieg im. Marii Konopnickiej
z okazji Roku Poetki ogłoszonego przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach pikniku
zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji artystycznych, sportowych, kulinarnych i innych.
Wydarzenie odbędzie się pod honorowym
patronatem prezydenta Włocławka Marka
Wojtkowskiego.

Mieszkańcy Włocławka
znają Fundację „Vladislawia”
jako organizację działającą
na rzecz szeroko pojętej integracji różnych środowisk...
Bardzo nam zależy na tym,
by zarówno dzieci, jak i dorośli
mieli świadomość, że wspólnie
dużo spraw jest łatwiejszych
w realizacji, i że tak naprawdę
uczymy się przez całe życie,
a najbardziej od siebie nawzajem. Dlatego mamy ofertę
skierowaną do dzieci, seniorów,
osób z niepełnosprawnością, Edyta Rogiewicz
a uczestnicy naszych projektów udowadniają, że ani wiek
metrykalny, ani poziom sprawności fizyczogrodnicze) lub wzięcia udziału w warsznej nie są przeszkodą w realizacji celów.
tatach fotograficznych. Zasadą każdego
Ba, czasem to wręcz dodatkowa motyprojektu jest, by były to zajęcia rozwijające
wacja. Przykładem mogą być warsztaty
pasje i zainteresowania, ale przy okazji – bo
rękodzielnicze o różnej tematyce i stopniu to też bardzo ważne – w ramach projektów
zaawansowania. Zajęcia z szydełkowania, odbywają się warsztaty kompetencji i umieale także szycie – sznurkiem wyplatane, jętności społecznych, zajęcia z psychologiem
warsztaty krawiecko-hafciarskie, florystyka.
czy działania o charakterze środowiskowym.
Każde z tych zajęć pozwala poczuć się
artystą.
Organizują Państwo pikniki rodzinne,
śniadania na trawie?
Które z projektów Fundacji
„Vladislawia” są najbardziej lubiane przez
Tak. Chodzi o to, by uczestnicy projekuczestników?
tów zrobili coś razem, jak w rodzinie, a przy
okazji wyszli z domów, doświadczyli piękna
Mamy nadzieję, że wszystkie! Prowadzimy okolicznej przyrody, która sprzyja integrana przykład „Klub Odkrywców”, a w nim: cji. Obecnie przygotowujemy się do pikniku

Czy my, jako społeczność – mieszkańcy
Włocławka – lubimy spędzać ze sobą czas
i uczyć się od siebie nawzajem?
Dotychczasowe doświadczenia Fundacji
„Vladislawia” pokazują, że jak najbardziej.
Najważniejsze jest wyjście do ludzi, nawiązanie kontaktu, uśmiech i zwykłe „dzień
dobry”. Potem jest już tylko lepiej. Warto
pamiętać, że każdy z nas ma coś do zaoferowania drugiemu człowiekowi. Wiedzę, pasję,
a czasem – tylko i aż – umiejętność cierpliwego słuchania i swoją obecność. Zawsze
trzymamy kciuki za uczestników naszych
projektów i cieszymy się z ich osobistych
sukcesów.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ PARK KIESZONKOWY PRZY ZAPIECKU?
Przy ul. Zapiecek powstanie drugi w Śródmieściu park kieszonkowy. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wyodrębniony, niewielki obszar
na którym pojawi się wysoka zieleń, ławki i inne meble miejskie oraz odpowiednie oświetlenie. Całość ma stworzyć „mini park” (stąd nazwa
kieszonkowy), a tym samym urozmaicić konkretny teren w centrum miasta i zapewnić mieszkańcom wypoczynek w otoczeniu zieleni.
O tym jak będzie wyglądał park przy Zapiecku zadecydują mieszkańcy. Przedstawione zostały bowiem dwie koncepcje dotyczące wyglądu
tego miejsca. Włocławianie wybierają tę, która im się bardziej podoba. W formularzu ankiety można również dodać swoje uwagi.
Ankietę można wypełnić do czwartku 26 maja 2022 r. wypełniając formularz papierowy w holu Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku lub
elektronicznie na platformie Konsultacje JST pod adresem: wloclawek.konsultacjejst.pl.
Park kieszonkowy przy ul.
Zapiecek to jeden z projektów
Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek na lata 20182028, dofinansowany z tzw.
funduszy norweskich: „Włocławek
– mi ast o n ow yc h m o żliwo ści. Tutaj mieszkam, pracuję,
inwestuję i tu wypoczywam” finansowany ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
2014-2021 i budżetu państwa
realizowany jest w ramach programu „Rozwój lokalny”.

DOTACJE DO REMONTÓW W SPECJALNEJ
STREFIE REWITALIZACJI PRZYZNANE
Kwota dofinansowania robót budowlanych lub prac
restauratorskich i konserwatorskich w 6 śródmiejskich nieruchomościach na rok 2022 wyniesie 1 173 467,77 zł. W
tym roku do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 8 wniosków
o dotację. Wszystkie złożone dokumenty zostały poddane weryfikacji przez powołaną przez Prezydenta Miasta
Włocławek komisję.
Po wnikliwej analizie formalnej i merytorycznej,
Prezydentowi Miasta Włocławek rekomendowano udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych
6 nieruchomości (jeden ze złożonych wniosków dotyczył
nieruchomości spoza obszaru rewitalizacji, w drugim przypadku wnioskodawca wycofał wniosek w trakcie weryfikacji
formalnej). Wkład własny właścicieli/użytkowników wieczystych do zaplanowanych robót/prac wyniesie 1 204 623,34
zł, co oznacza, że całkowity koszt tegorocznych remontów
wyniesie 2 378 091,11 zł. Dotacje do remontów udzielane
są w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 dzięki objęciu obszaru rewitalizacji Specjalną Strefą Rewitalizacji.
Nieruchomości objęte dotacją w tym roku: Piekarska 15, 3
Maja 19/Żabia 15, Piekarska 9, Cyganka 12, Łęgska 77 oraz
3 Maja 10/12.

ODKRYCIE ŚRÓDMIEŚCIA
Szczerze mówiąc, mimo że mieszkam tu od urodzenia, niewiele
wiem o Włocławku, a tym bardziej o Śródmieściu. Aż wstyd się do
tego przyznać, choć jak tak myślę, możliwe, że więcej podobnych do
mnie osób posiada w tym zakresie skromny zasób informacji. Często
skupiamy się na tak wielu innych zajęciach – nauka, praca, rozrywka
itd. – że możemy nie zwrócić uwagi na najbliższe otoczenie. Do niedawna moja wiedza na ten temat była znikoma i nie przyglądałam się
bliżej tej dzielnicy.
Zmieniło się to trochę, gdy zaczęłam uczęszczać do LMK. Nieraz
wracając ze szkoły, obserwowałam mijane budynki. Warto zaznaczyć, że jestem osobą ciekawą świata i w dodatku mam dużą
wyobraźnię, toteż patrząc na nadgryzione przez ząb czasu budowle,
zastanawiałam się, jak wyglądały kiedyś, jacy ludzie w nich mieszkali
oraz jak toczyło się życie na tych ulicach. Żal mi było poniszczonych
obiektów, w których dostrzegałam cień dawnego uroku. Jeszcze
pewien czas temu nie wiedziałam, że wiele rzeczy, które oglądałam
na co dzień w Śródmieściu, pojawiło się stosunkowo niedawno, jak
np. parklety lub mural przy ul. Wojska Polskiego. Byłam zaskoczona,
gdy czytając egzemplarze „GŚ”, zobaczyłam, ilu działań się dotąd

podjęto.
Jak wspominałam, wcześniej byłam
prawie w ogóle nieświadoma, co się
dzieje we Włocławku i jakie mamy
ciekawe miejsca, bo zresztą rzadko
wychodziłam z domu. Po zagłębieniu się w ten temat obudziła się we
mnie chęć dalszego poznawania
Włocławka, jego historii, jak i obecnie
mających miejsce wydarzeń. Cieszę
się, że jest podejmowanych tyle inicjatyw i chciałabym, aby więcej moich
rówieśników mogło zachwycić się
swoim miastem i odkryć je na nowo,
poza codzienną rutyną. A może nawet
samemu zaangażować się w jego rozwój, bo jak ostatnio uświadomił
mi mój nauczyciel języka polskiego, warto wiedzieć, co dzieje się
wokół nas, ponieważ możemy mieć na to wpływ.
Zuzanna Paciej, kl. I D, LMK
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RUSZAJĄ SPOTKANIA PREZYDENTA PRACE ROZBIÓRKOWE PRZY 3
MIASTA Z MIESZKAŃCAMI
MAJA 18. POWSTANIE TU CENTRUM
W czerwcu zaplanowane zostały spotkania prezydenta Marka
Wojtkowskiego z mieszkańcami Włocławka. Po dwóch latach prze- AKTYWIZACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
rwy, spowodowanej pandemią koronawirusa, w tym roku nastąpi
powrót do formuły spotkań na osiedlach. W terminie od 2 do 15
czerwca odbędzie się 7 spotkań. Spotkanie dedykowane mieszkańcom Śródmieścia zaplanowane zostało 15 czerwca o godz. 17.00
w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i
Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Przy ul. 3 Maja 18 kontynuowane są prace rozbiórkowe w związku
z powstającym tu Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Jedna
z kluczowych inwestycji wpisanych do Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 realizowana jest
w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, stąd konieczność precyzyjnych
działań ekipy budowlanej. Wykonawcą robót jest firma Kamaro.
Koszt inwestycji wyniesie 8 900 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 7 983 429,83 zł, pozyskanym przez Urząd Miasta Włocławek
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

REKORDOWA LICZBA ZGŁOSZEŃ DO MARKOWEGO LOKALU ŚRÓDMIEŚCIA
Zakończyliśmy nabór i weryfikację zgłoszeń
w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia.
O nagrodę powalczy 44 przedsiębiorców
z obszaru rewitalizacji! Głosowanie odbędzie
się w terminie 25 maja - 7 czerwca.
Celem konkursu, realizowanego przez
Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na
lata 2018-2028, jest podniesienie poziomu
gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz
wsparcie przedsiębiorców i promocja ich działalności gospodarczej poprzez wybór najlepszej
jakościowo usługi lub produktu. Wskazane
w regulaminie cechy uczestników to: duży
potencjał, szczególna oferta usługowa lub
handlowa, wysokiej klasy produkty lub wyróżniający się poziom obsługi klienta.
Uczestnikami konkursu mogli być właściciele
lub najemcy punktów usługowych i handlowych,
w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący
działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji, z wyłączeniem podmiotów opiekuńczych
i oświatowych. Z konkursu, zgodnie z regulaminem, wyłączeni się dotychczasowi laureaci.
W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach 4-17 maja, do Urzędu
Miasta Włocławek wpłynęły 44 zgłoszenia od przedsiębiorców funkcjonujących
w obszarze rewitalizacji. Wszystkie zostały
pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym, więc znajdą się na liście
do głosowania.
Głosowanie zaplanowaliśmy w dniach 25
maja - 7 czerwca na stronie https://wloclawek.konsultacjejst.pl (liczony będzie 1 głos
z jednego numeru IP). Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagrody – tytułu Markowego Lokalu
Śródmieścia 2022 i vouchera na usługi promocyjne w mediach o wartości około 5000 zł
- odbędzie się w terminie nie późniejszym niż
9 lipca.
Już dziś zachęcamy do głosowania

i wspierania swoich ulubionych sklepów i punktów usługowych! Poniżej prezentujemy ich listę:
1. Ana 4 Style, ul. 3 Maja 24 - butik odzieżowy + warsztaty wizerunkowe
2. Angel Boutique, ul. 3 Maja 24 – sklep odzieżowy
3. Arwena, ul. 3 Maja 9 – tekstylia dziecięce
4. Butik Venus, ul. Zduńska 5a – sklep odzieżowy
5. Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul. Rzemieślnicza
1/6 – centrum dietetyczne
6. Centrum Optyki Martyna Drabczak, pl. Wolności ¾
- salon optyczny
7. Centrum podologiczne Podomed, ul. Piekarska 7/20
– usługi podologiczne
8. Centrum Tanich Podręczników, ul. 3 Maja 33
- księgarnia
9. Ciemna Strona Miasta, ul. 3 Maja 25 – sklep z odzieżą
dla kibica
10. Cukiernia Sowa, pl. Wolności ¾ - cukiernia-kawiarnia
11. Decoret, ul. 3 Maja 3/5 - salon firan i zasłon, sprzedaż,
aranżacja, szycie
12. FHU Tadeusz Stanny, ul. Królewiecka 34 – sklep
odzieżowy
13. FHU Splendora, ul. 3 Maja 25 – sklep jubilerski,
pamiątki z fajansu włocławskiego
14. Foto Venus, ul. 3 Maja 35 – usługi fotograficzne
15. Fruzia Makeup & Brows, ul. Srebrna 4 – usługi
kosmetyczne
16. Kolorowa Szafa, ul. Rzemieślnicza 1/10 – sklep
dziecięcy, outletowy, odzieżowy
17. Księgarnia Żak, ul. 3 Maja 15 – podręczniki szkolne,
książki edukacyjne, regionalne i pamiątki
18. PH Armar, ul. 3 Maja 1 - sklep motorowo-rowerowy,
części, akcesoria, naprawa
19. Piekarnia-Cukiernia Ale Wypiek, ul. Zduńska 6/8/12
– produkcja i sprzedaż pieczywa i ciast
20. Pracownia DEA Marek Radzki, ul. 3 Maja 4 – usługi
złotniczo-grawerskie, naprawa, czyszczenie, przerabianie biżuterii
21. Pracownia Florystyczna Styll, ul. Cyganka 15
- kwiaciarnia
22. Rejmax, ul. 3 Maja 7 - artykuły metalowe i części
zamienne AGD
23. Restauracja Gastron, ul. Przedmiejska 6 – gastronomia

24. Restauracja Klimaty, ul. Przedmiejska 2 – gastronomia
25. Restauracja Raz Dwa Pasta, ul. 3 Maja 31
– gastronomia
26. Rowery Jamróz, ul. Targowa 4 – sprzedaż rowerów
i akcesoriów, serwis, doradztwo
27. Salon Bielizny Brafi Comfort, ul. Rzemieślnicza 1
– sklep z bielizną + brafitting
28. Salon Fryzjerski Andrzej Drzewiecki, ul. Piekarska
16/1 – usługi fryzjerskie
29. Salon Optyczny Lux Optic, pl. Wolności 20 – salon
optyczny
30. Salon Ślubny Laura, pl. Wolności 20 – salon sukni
ślubnych
31. Sklep dla dziecka „Kajtuś”, ul. Przedmiejska 6
– artykuły dla dzieci, zabawki, akcesoria
32. Sklep Gosia, ul. Brzeska 29 – art. przemysłowe,
bielizna, pończosznictwo
33. Sklep Iga, ul. Żabia 5 – usługi introligatorskie,
sprzedaż art. szkolnych, papierniczych
34. Sklep To Tu, ul. 3 Maja 38/5 – sklep wielobranżowy,
AGD, tekstylia
35. Sklep Odzieżowy Makalu, pl. Wolności ¾ - sklep
odzieżowy
36. Sklep Papierniczy, ul. Piekarska 12/1 – artykuły
biurowe, książeczki dla dzieci, części rowerowe,
akcesoria motoryzacyjne
37. Sklep spożywczo-monopolowy „U Asi”, ul. Łęgska 38
– sklep spożywczo-monopolowy
38. Sklep wędkarsko-zoologiczny Tadeusz Czarnecki,
ul. 3 Maja 10/12 – sklep wędkarsko-zoologiczny
39. Sklep zielarsko-medyczny, ul. Brzeska 21 – sklep
oferujący zioła i suplementy
40. Studio F&M Styl Szyk Elegancja, ul. 3 Maja 23
– handel odzieżą damską
41. Tymomania, ul. 3 Maja 9 – pracownia renowacji
i sprzedaż mebli
42. Vit-Sport, ul. 3 Maja 32 - sklep ze zdrową żywnością
43. Zakład Usług Krawieckich Jadwiga Dzięciołowska,
ul. 3 Maja 10/12 – usługi krawieckie
44. Zegarmistrzostwo Damian Kwiatkowski, ul. 3 Maja 1
– usługi zegarmistrzowskie
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TO BYŁ MAJ….
Z jednej strony koncerty i rozrywka na wysokim poziomie, z drugiej pamięć, tradycja i przemarsz ze stumetrową flagą. Tak wyglądała majówka we Włocławku. Poniżej
obszerna fotorelacja z imprez i uroczystości, które miasto zaplanowało na pierwsze dni
maja. W poniedziałek (2 maja) mieszkańcy Włocławka, przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych i wszyscy, którzy chcieli uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
spotkali się na placu Wolności, by następnie przemaszerować ze stumetrową flagą narodową na Stary Rynek. Na miejscu włocławianie wysłuchali patriotycznego koncertu.
Muzyczną oprawę zapewniła orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.
2 maja, ale już na bulwarach, na mieszkańców Włocławka czekała potężna porcja muzyki z udziałem Natalii Przybysz i Vito Bambino. Były też food trucki, ketchup
Włocławek i strefa Browaru Gostynin. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.
Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, we wtorek 3 maja o godz. 9.45 Podczas Święta Flagi dopisała pogoda i nastroje
rozpoczęła się uroczystość
na placu przed bazyliką katedralną, a o 10.00 odprawiona
została msza św. za Ojczyznę
w katedrze.
Po południu na dziedzińcu
Browaru B. kwartet smyczkowy
Aquartet, który tworzą absolwenci Akademii Muzycznej
w Katowicach, wystąpił z koncertem pt. „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
Samorządowcy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i każdy, kto chciał.... wielu włocławian
Autorem zdjęć z majowych
wzięło udział w miejskich obchodach Święta Flagi
koncertów na bulwarach i dziedzińcu Centrum Kultury Browar
B. jest Mariusz Maciejewski.
Znakomity występ Natalii Przybysz

Kulminacja obchodów Święta Flagi
miała miejsce na Starym Rynku
Podczas Święta Flagi dopisała pogoda i nastroje

Podczas Święta Flagi dopisała pogoda i nastroje

Aquartet zaproponował wiele ciekawych
aranżacji znanych i mniej znanych utworów
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Koncert Vito Bambino
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