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MOŻESZ, MUSISZ I DASZ RADĘ! – TO NASZE MOTTO

O

Włocławskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Eurointegracja” opowiadają
Państwo Barbara i Jan Schwarzowie, którzy od lat łamią bariery i budują więzi
zmagania sportowe, ale przede wszystkim
W t y m r o k u S t o w a r z y s z e n i e wspaniałe, urozmaicone pod każdym wzglęEurointegracja obchodzi swoje dwudzie- dem Święto Osób z Niepełnosprawnościami.
ste urodziny. Jak w Państwa przypadku Warto dodać, że Olimpiada Hefajstosa jest
zaczęła się ta przygoda?
laureatką nagrody Marszałka województwa
Barbara Schwarz: Po przejściu na emeryturę kujawsko-pomorskiego.
znalazłam swoje miejsce w organizacji pozarządowej - w 2005 roku w Stowarzyszeniu
A czy integrowanie się jest proste?
S p o r t o w y m N i e p e ł n o s p r a w n y c h Chodzi mi o to, czy my jako społeczeń„Eurointegracja”, a później po zmianie stwo to potrafimy czy – w Państwa ocenie
nazwy we Włocławskim Stowarzyszeniu – musimy się jeszcze uczyć bycia
Niepełnosprawnych „Eurointegracja”. Przy razem? Pytam, ponieważ działalność
okazji, swoją pracą i optymizmem zaraziłam Stowarzyszenia Eurointegracja kojarzy
męża.
mi się mocno z zagadnieniem rewitalizaJan Schwarz: Cieszymy się, że możemy
pomagać ludziom, że nasza charytatywna
praca nie idzie na marne. Staramy się również przyciągać do siebie młodzież, która
wielokrotnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych organizowanych przez nasze
stowarzyszenie. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni za pomoc oraz za serce oddane
ludziom chorym i potrzebującym wsparcia.
I jak to u pięknych dwudziestoletnich w
zwyczaju, „zarażają” nas Państwo swoim
optymizmem, a w zanadrzu na pewno mają
pomysły na nowe wspaniałe projekty...
Organizujemy wiele inicjatyw i przedsięwzięć rozbudzających zainteresowania, pasje,
wzmacniających wiarę we własne możliwości.
To imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjno-kulturalne. Kreujemy
pozytywne wzorce postępowania, wyrabiamy
umiejętności autoprezentacji. Obecnie nasze
stowarzyszenie skupia się na integracji wielopokoleniowej, staramy się tworzyć pozytywne
więzi, pokazujemy tajniki różnych dyscyplin
sportu i zawsze wpajamy zasadę fair-play.
Proszę opowiedzieć o Olimpiadzie
Hefajstosa. Tegoroczna impreza - choć już
się odbyła – miała w sobie magiczną niezwykłość, podobnie jak poprzednie edycje,
a zapewne i kolejne? Na czym polega fenomen Olimpiady Hefajstosa?
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w tym roku odbyła się
siódma edycja Olimpiady Hefajstosa. Na
czym polega fenomen? Uważamy, że nie
jest ważne, jak mocno kopiesz, jak daleko
rzucasz, czy jak wysoko skaczesz. Nie jest
ważne, czy lepiej wypadasz w sprincie czy
w biegu długodystansowym – ważne, żebyś
dostosował poziom aktywności fizycznej do
swoich możliwości i stylu życia. „Olimpiada
Hefajstosa Włocławek – 2022” to nie tylko

cji społecznej, z przywracaniem do życia
bardzo ważnych, uniwersalnych wartości...
Integracja stanowi człon naszej nazwy.
Słowo to jest kluczowe w naszej działalności,
a na przestrzeni lat obserwujemy pozytywne
zmiany. Społeczeństwo i rządzący dostrzegają problemy osób niepełnosprawnych
i ich potrzeby rozszerzając pakiet działań
ochronnych, stwarzając warunki wyrównywania szans osobom dotkniętym przez los.
Nasza organizacja wychodzi naprzeciw tym
zagadnieniom. Przede wszystkim staramy
się włączyć w nurt życia stowarzyszenia
osoby, które z natury swej inności są w sobie
zamknięte, osamotnione, nieśmiałe. Dążymy
do obalenia mitów, że jesteśmy gorszą częścią społeczeństwa. Naszym podopiecznym
uświadamiamy, że mogą czerpać z życia to
co najlepsze. Podnosimy ich godność i wiarę
w samego siebie, że „możesz, musisz i dasz
radę”. Wszystkie nasze oferty programowe

do tego zmierzają i widząc radość naszych
członków czujemy wielką satysfakcję.
Środowiskowo działają Państwo między innymi we Włocławskim Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
przy ul. Żabiej 12a. To wygodne miejsce
dla organizacji pozarządowych?
Jak najbardziej. Powołanie Centrum
było dobrym posunięciem, zwłaszcza, że
jednostka ta jest łącznikiem pomiędzy organizacjami a strukturą urzędową. Siedziba
Centrum jest dobrze usytuowana a działające
w nim osoby są kompetentne, innowacyjne
i służą nam pomocą w rozwiązywaniu
wielu problemów. Prawdę mówiąc, dziś nie

wyobrażamy sobie działalności bez wsparcia Włocławskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
Jak Eurointegracja spędzi tegoroczne
wakacje, oprócz tego, że jak zawsze
pracowicie?
Wakacje to dla nas czas ładowania akumulatorów, opracowywania nowych metod
pracy i propozycji programowych. Wielu
naszych członków wykorzystuje ten czas
na pobyty na turnusach rehabilitacyjnych,
leczniczych czy pocovidowych. Te wakacje jednak będą inne, będą nadal trwały
intensywne prace organizacyjne związane z
przygotowaniem finału obchodów 20-lecia
„Eurointegracji” we wrześniu. Wszystkim
życzymy udanych wakacji!
Dziękuję za rozmowę.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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WŁOCŁAWSKA
REWITALIZACJA
CENNĄ LEKCJĄ DLA
GMIN Z POMORZA
24 i 25 maja w naszym mieście gościli
uczestnicy Krajowej Wizyty Studyjnej
na obszarach rewitalizacji Bydgoszczy
i Włocławka. W trakcie dwudniowego
wydarzenia zorganizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
przedstawiciele gmin z Pomorza mieli okazję zapoznania się z dobrymi praktykami w
zakresie rewitalizacji oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami samorządu

Włocławka, w którym od 2018 roku realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji.
Pierwszego dnia wizyty zorganizowaliśmy spacer po obszarze rewitalizacji. Nasi
goście mieli okazję na żywo zobaczyć
dotychczasowe efekty procesu rewitalizacji. W ciągu ponad dwugodzinnego spaceru
pokazaliśmy m.in. poddane remontom nieruchomości miejskie, nieruchomości prywatne,
których właściciele uzyskali miejską dotację
do remontu oraz park kieszonkowy przy
ul. Brzeskiej oraz murale. Byliśmy także w
kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”
oraz przy placu budowy Centrum Aktywizacji
i Przedsiębiorczości oraz Interaktywnego

Centrum Fajansu. Ponadto, opowiedzieliśmy
o naszych najbliższych planach, w szczególności o budowie Społecznego Budownictwa
Czynszowego w kwartale 3 Maja/Cyganka/
Brzeska/Żabia, zagospodarowaniu kwartału
3 Maja/Tumska oraz budowie woonerfu
na ul. 3 Maja i parku kieszonkowego przy ul.
Zapiecek.
Dzień później w Centrum Kultury Browar B.
odbyła się sesja stacjonarna. W ciągu ponad
trzech godzin przedstawiliśmy szczegóły
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Po zakończeniu sesji, uczestnicy zwiedzili
Centrum Kultury Browar B.

CZEGO NIE WIEMY O NASZYM ŚRÓDMIEŚCIU?
Ile wiemy o naszym Śródmieściu? Znamy
jego historię? Mieszkańcy tej części
Włocławka powiedzą zapewne: „Tak, przecież tu mieszkam”. Starsi z pewnośścią widzą
jeszcze oczami wyobraźni albo pamięci
Fabrykę Maszyn Rolniczych i ruiny po spalonej Fabryce Fajansu, na miejscu których dziś
stoi Centrum Handlowe „Wzorcownia”, czy
przemianę ul. 3 Maja z kwitnącej, przepełnionej najmodniejszymi sklepami do smutnej
i wyludnionej, pełnej pustych powybijanych
i zakrytych kratami szyb, ale czy ktokolwiek
pamięta o np. cmentarzu na Zielonym Rynku?
Czego nie wiemy o naszym Śródmieściu?
Zielony Rynek od czasu odzyskania przez
Polskę niepodległości do II wojny światowej nosił nazwę placu Generała Henryka
Dąbrowskiego. Należy w tym miejscu wspomnieć, że jeszcze przed tym do 1893 r. część
placu u wylotu ul. Zduńskiej służyła jako

cmentarz komunalny, który dopiero w latach
1929-1930 zlikwidowano i przekształcono
w skwer. W drugiej części stała drewniana
Hala Targowa. Przez dziesiątki lat rozwijał
się tu handel, a dookoła cieszyła się powodzeniem, co dla nas, ludzi XXI w. wyda się
nietypowe, sprzedaż starzyzny. Niestety
budynek na początku lat osiemdziesiątych
rozebrano pomimo braku przyzwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w
jego miejsce postawiono ukłon ku przyszłości,
czasom biznesu, parking dla samochodów.
Mimo zburzenia starego zabytku tradycja
handlu pozostała do dziś w tych okolicach
przy ul. Związków Zawodowych. Pomnik
Juliana Marchlewskiego. Julian Marchlewski
to „ikona” komunistycznego miasta fabryk.
Urodził się 1866 r. we Włocławku. Dzieciństwo
spędził przy ul. Cyganka. Podczas wojny
polsko-bolszewickiej został członkiem

Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego
Polski, którego celem było, uwaga, utworzenie
Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Przez władze Włocławka za czasów PRL-u
otaczany kultem, choć jako kilkuletni chłopiec
wyjechał bezpowrotnie z rodzimej miejscowości. Wybudowano na jego cześć 2 pomniki,
z czego jeden przy ul. 3 Maja. Przed nim
odbywały się główne uroczystości polityczne
miasta, a później województwa włocławskiego. W ramach dekomunizacji figura w
1990 r. została zdemontowana, odsłaniając
architekturę sakralną i zieleń, pozostawiając w tyle plany „czerwonego Włocławka” i
przeszłość.
Choć nasze śródmieście nie jest ogromne
ma bogatą, wartą uwagi historię i nieustannie
ulega zmianom, czego jesteśmy świadkami.

Mikołaj Przybyszewski, kl. IB, LMK
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TRWA PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO
Ulica Kilińskiego to ważna, śródmiejska arteria. Od kilku tygodni jest przebudowywana. Zakres robót jest szeroki. Zmieni się nawierzchnia
ulicy, aczkolwiek w historycznej części kostka zostanie zachowana. Przebudowane zostaną chodniki. Poprawi się infrastruktura, której nie
widać gołym okiem: wykonawca zadba o powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody deszczowej do wpustów oraz istniejącego i projektowanego kolektora deszczowego. Na odcinku od Placu Wolności do ulicy Bauera zbudowana zostanie droga rowerowa,
a na pozostałym odcinku ciąg pieszo-rowerowy. To nie wszystko. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe i oświetlenie, przejścia dla
pieszych zostaną doświetlone, pojawi się więcej zieleni i ogród deszczowy. Przebudowa obejmuje ulicę Kilińskiego od Placu Wolności do
Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Pierwszy etap prac zakończy się w lipcu, a całość będzie gotowa w październiku.

WAKACJE W ŚRÓDMIEŚCIU. MIEJSKA POTAŃCÓWKA,
KONCERTY PLENEROWE I INNE ATRAKCJE
Samorząd Włocławka wspiera kulturę i sztukę. W trybie otwartego konkursu ofert nr 2,
miejskie dofinansowanie uzyskały projekty, które w tym roku zostaną zrealizowane z myślą o
mieszkańcach. Celem wszystkich przedsięwzięć jest upowszechnianie kultury i zaproszenie
włocławian do wspólnego spędzania czasu. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się
między innymi wydarzenia plenerowe w Śródmieściu. Atrakcje rozpoczną się już w lipcu.
Na bulwarach i Starym Rynku Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Twórczości i
Kreatywności będzie organizowała animacje dla małych i dużych, czyli kulturalne wakacje
dla całych rodzin. Na ulicy 3 Maja, tuż przy kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” odbędzie się miejska potańcówka:
- Chcemy po raz kolejny zaproponować zabawę przy muzyce, śpiewaniu oraz wspólnym
grillowaniu – zaprasza organizator imprezy, Klub Seniora „Łęgowianie”.
Oprócz potańcówki, na ulicach Śródmieścia zagoszczą koncerty plenerowe organizowane
przez Fundację Ładowarka. Obydwie imprezy, taneczna i koncertowa, w ubiegłych sezonach cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców, dlatego wydarzenia o tym
charakterze będą kontynuowane. Lubiane są też spacery włocławskie Fundacji Ari Ari. Jest
to projekt polegający na prezentowaniu uczestnikom dziejów Włocławka podczas specjalnie
organizowanych spacerów śladami np. dawnego przemysłu czy śródmiejskiej architektury.
To tylko część tegorocznych projektów kulturalnych dofinansowanych przez miasto,
szczegółowy wykaz publikujemy w BIP, w dziale: otwarte konkursy ofert.

NOWE ŻYCIE KAMIENICY 3 MAJA 18

Już niebawem piękna elewacja kamienicy
3 Maja 18 odzyska dawny blask i stanie się
wizytówką ulicy 3 Maja. Tymczasem w głębi
nieruchomości kontynuowane są prace rozbiórkowe, niezbędne do rozpoczęcia etapu
związanego z nowym zagospodarowaniem tej przestrzeni na potrzeby Centrum
Aktywizacji i Przedsiębiorczości. W ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 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. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie 7 983 429,83 zł.
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PIKNIK Z OKAZJI DNIA
DZIECKA W „TRÓJCE”

Animacje, pokazy, konkursy z nagrodami, malowanie buziek a nawet
dmuchana zjeżdżalnia – jednym słowem
masa atrakcji, a do tego oczywiście słodki
poczęstunek. Tak było podczas pikniku z
okazji Dnia Dziecka, który został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.
Cyganka. Z myślą o dzieciach i młodzieży
z obszaru objętego rewitalizacją organizatorzy zapewnili – co widać na poniższych
zdjęciach – dobrą, niezapomnianą zabawę.
Organizacja pikniku była możliwa dzięki
dofinansowaniu z Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028.

TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ
PARK KIESZONKOWY
PRZY UL. ZAPIECEK
Wyboru koncepcji parku kieszonkowego dokonali mieszkańcy Włocławka
w anonimowej ankiecie. Z dwóch zaprezentowanych koncepcji wybrali tę, która
bardziej im się spodobała. Zwyciężyła
koncepcja nr 2 (na zdjęciach) – swój głos
oddało na nią 207 osób. W ankiecie była
też możliwość zgłoszenia swoich uwag do
projektu. Mieszkańcy uznali, że w parku
kieszonkowym mogłaby znaleźć się mini-fontanna lub oczko wodne, wodopój
uliczny albo ogród wodny, więcej ławek i
koszy na śmieci, więcej

kolorowych elementów. Włocławianie
widzieliby także w tym miejscu element łąki
kwietnej.

Utworzenie parku kieszonkowego jest
możliwe dzięki projektowi „Włocławek
– miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”
finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 i budżetu państwa realizowanego w ramach Programu
Rozwój Lokalny oraz gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028. Przypomnijmy, iż pierwsze
takie miejsce w ramach GPR utworzono w
2019 roku przy ul. Brzeskiej 7.

WYSZYŃSKIEGO 4, CZYLI REWITALIZACJA
W PRAKTYCE
Na zdjęciu dumnie prezentuje się budynek przy Wyszyńskiego 4 z 1850 roku. W
ubiegłych latach w oficynie zmieniono układ pomieszczeń, wymieniono część stolarki
drzwiowej, wyremontowano strop, dach i instalacje wewnętrzne oraz klatkę schodową
w budynku głównym.
W tym roku wyremontowana została konstrukcja dachu, strop budynku głównego oraz
elewacje. Prace w tym miejscu to efekt projektów Rewitalizacja Włocławek.
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