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WOLONTARIAT TO POZYTYWNA ENERGIA
O
swoich pasjach opowiada Justyna Zygadło, zdobywczyni tegorocznego
tytułu: „Najwspanialsza” w działalności wolontarystycznej we Włocławku.

Justyno, serdecznie gratuluję tytułu,
i właśnie o wolontariat pozwolę sobie
zapytać nieco inaczej: czy jest to bardzo
trudne dla młodego człowieka, by połączyć naukę w szkole z licznymi akcjami
społecznymi w czasie wolnym?

w jakiś sposób rozwinąć swoje zamiłowanie do
zwierzaków i szukając sobie zajęcia trafiłam do
przecudownej stajni, w której spędziłam dwa
piękne lata swojego życia pomagając Pani
Ani gdy tylko tego potrzebowała, a ja mogę na
nią liczyć. Po tygodniu pełnym sprawdzianów,

Jak to się mówi: „dla
chcącego nic trudnego”
choć w rzeczywistości nie
zawsze było mi łatwo to
połączyć. Chyba najwięcej
akcji odbywa się w czerwcu,
czyli tuż pod koniec roku
szkolnego. Wiadomo, że dla
uczniów to ostatnia szansa
na różnego rodzaju poprawy
i ostatnie chwile nauki.
Kilkakrotnie zdarzyło mi się,
że wybrałam wolontariat
kosztem nauki, ale rozsądne
gospodarowanie własnym
czasem przychodziło mi
już potem coraz łatwiej
i poza niedługim okresem
przed maturą nie musiałam
wybierać pomiędzy nauką
a wolontariatem.
Można zatem powiedzieć, że jesteś pasjonatką
i Twoje pasje pomagają
nie tylko ludziom, ale
także zwierzętom...

Justyna Zygadło

Tak. Od małego kochałam
zwierzęta a swoje uczucie
mogłam okazywać, gdy jeździłam z mamą do
pracy w schronisku. Pomagałam jak mogłam
i to tam również dzięki niej mogłam podpisać
swoją pierwszą własną umowę wolontariacką.
Jakiś czas temu próbowałam sobie przypomnieć, kiedy zaczęły się moje wyjazdy do
schroniska, ale nie byłam w stanie - od kiedy
pamiętam spędzałam tam sporą część swoich wakacji. Z czasem coraz bardziej chciałam

klasówek i nauki, odwiedzenie tak spokojnego
miejsca i pojechanie w teren z najsympatyczniejszą instruktorką jaką miałam okazję
spotkać, to coś naprawdę pięknego.
A czy i w jakim stopniu działalność wolontariacka pomaga samemu
wolontariuszowi? Jak oceniasz to ze
swojej perspektywy? Mam na myśli pewnego rodzaju sprawdzanie własnych

możliwości, ale też na przykład nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni. Czy
rzeczywiście tak jest?
To co mogę powiedzieć z całą pewnością:
wolontariat to głównie ludzie. Przez te lata
w różnych organizacjach i kołach wolontariatu poznałam dziesiątki czy nawet setki
wspaniałych osób. Z wieloma z nich nadal
utrzymuję stały kontakt i zachowujemy przyjacielskie relacje. Spotykamy
się zarówno na akcjach jak
i poza nimi, czysto prywatnie i zawsze miło spędzamy
czas. Jest mnóstwo śmiechu, zabawy i pozytywnej
energii. Inną rzeczą, którą
zapewnia wolontariat to
zdecydowanie pewność siebie i otwartość. Kształtujemy
swoje charaktery i rozwijamy
zdolności interpersonalne.
W różnych sytuacjach
jesteśmy w pewnym sensie
zmuszeni do nawiązywania kontaktu czy rozmowy
z obcymi ludźmi. Zdarza
się również, że znajdziemy
się w jakiejś niezbyt komfortowej sytuacji i uczymy
się radzić sobie z takimi rzeczami. Poszerzamy swoje
umiejętności w różnych
dziedzinach. Inna wiedza
jest przydatna przy wolontariacie z osobami chorymi,
a inna w przypadku zwierząt. Co więcej, jeśli ktoś
nie ma czego wpisać do
cv, mam tu na myśli brak
doświadczenia zawodowego, to wolontariat właśnie fajnie wygląda.
Czego życzyć Ci w związku z wakacjami,
oczywiście poza udanym wypoczynkiem?
Miło by było dostać się na wymarzone studia. Najlepiej w pierwszym naborze.
Dziękuję za rozmowę.

Justyna Zygadło działalnością społeczną zajmuje się od najmłodszych lat. Cechuje się nieustającą chęcią robienia czegoś więcej, przy
jednoczesnym ogromnym zaangażowaniu w to, co robi. Justyna nie tylko pomaga potrzebującym, ale także zachęca inne osoby, szczególnie
ludzi młodych do niesienia wsparcia i pomocy tam, gdzie są one potrzebne.
Jest członkiem Wolontaryjnego Klubu Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt we Włocławku. Jest wolontariuszką w Stajni „Pod lasem”, w której
asystuje przy jeździe konnej, hipoterapii oraz prowadzi zajęcia edukacyjne, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Była wolontariuszką
w grupie „A NA NAS możesz liczyć” w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Pomagała przy wielu lokalnych imprezach, m.in.
w Półmaratonie Włocławskim, Jarmarku Włocławskim podczas Dni Włocławka, podczas Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
Biegu Cudu nad Wisłą czy Pikniku Wolontariatu i wielu innych.

„Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
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BUTIK „VENUS” MARKOWYM LOKALEM ŚRÓDMIEŚCIA 2022
Butik „Venus” mieszczący się przy ul. Zduńskiej 5A został zwycięzcą
IV edycji konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, organizowanego w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
O tytuł Markowego Lokalu Śródmieścia 2022 ubiegały się 44 podmioty
gospodarcze funkcjonujące w obszarze rewitalizacji. Głównym celem konkursu realizowanego 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. Chodzi o wskazanie usług lub produktów oferowanych przez
podmioty funkcjonujące w obszarze rewitalizacji, charakteryzujących się
np. dużym potencjałem, szczególną ofertą usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami, wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.
O wyborze zwycięzcy zdecydowali mieszkańcy Włocławka w głosowaniu
internetowym. Spośród 1786 głosów, aż 485 oddano na Butik „Venus”.

BUDUJEMY INTERAKTYWNE CENTRUM
FAJANSU, JEST CORAZ PIĘKNIEJ
W zabytkowych budynkach u zbiegu ulic:
Żabiej i Królewieckiej powstaje Interaktywne
Centrum Fajansu, które połączy w sobie funkcje edukacyjne i wystawiennicze. Zwiedzający
poznają historię fajansu i niezwykłych kobaltowych wzorów; dowiedzą się, jakie są tajniki
produkcji zwłaszcza, że obecnie zainteresowanie fajansem rośnie, podobnie jak nowe
pokolenia pasjonatów tej sztuki.
Powstające Centrum Fajansu, ważne w kontekście rewitalizacji Śródmieścia, będzie też
atrakcyjnym miejscem dla turystów, którzy
wygodnie, w jednym miejscu obejrzą legendarne „włocławki”. A jakie rzeczy domowego

użytku mogą być stworzone z fajansu? Oprócz
talerzy, filiżanek, dzbanków, deseczek, misek
i innych licznych artykułów przydatnych
w kuchni, czas odmierzają fajansowe zegary,
a widniej w domu robi się dzięki fajansowym
lampkom i żyrandolom. Propozycji jest bez
liku!
Wykonawcą prac obejmujących budowę
Interaktywnego Centrum Fajansu oraz aranżację wnętrz i zakup wyposażenia ICF, jest
konsorcjum włocławskich firm: KA-BO Karol
Borkowski i Zakład Budowlany MS-BUD.
Budowa zakończy się w listopadzie.
Wartość zadania wynosi 17 899 999,35 zł.

P r z y p o m n i j m y, i ż n a j e g o r e a l i z a c j ę
Urząd Miasta Włocławek uzyskał 11 082
186,81 zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

DO 30 CZERWCA TRZEBA BYŁO ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ CEEB.
CO W SYTUACJI, GDY KTOŚ NIE DOPEŁNIŁ TEGO OBOWIĄZKU?
Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. minął
termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł
ciepła. Muszą to uczynić wszyscy właściciele
i zarządcy budynków, które są zasilane przez
źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
We Włocławku mamy blisko 14,3 tys.
punktów adresowych, z których takie
deklaracje powinny spłynąć - złożono
natomiast niecałe 9 tysięcy. To 62% wymaganych deklaracji. Część tych adresów
znajduje się w obrębie Śródmieścia.
Za niedopełnienie obowiązku złożenia
deklaracji grozi mandat a nawet grzywna
w wysokości do 5 tys. złotych. Ale to nie
wszystko. Niezłożenie deklaracji będzie
skutkowało brakiem możliwości zakupienia opału na zimę, nie będzie też można
otrzymać dodatku osłonowego.
Co mogą w tej sytuacji zrobić zapominalscy? Należy wyrazić „czynny żal”, czyli

pilnie złożyć wypełnioną deklarację. Dokument
można wysłać listem albo złożyć osobiście we
właściwym Urzędzie (w przypadku Urzędu
Miasta Włocławek deklarację w wersji papie-

rowej można złożyć osobiście w Wydziale
Środowiska przy ul. 3 Maja 22). Można też

zastosować formę elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB,
korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem:
ceeb.gov.pl.
Ważne: wyrażenie czynnego żalu i złożenie wypełnionej deklaracji „zadziała” tylko
do momentu, zanim zostanie wszczęta
procedura egzekucyjna, trzeba zatem się
pospieszyć.
Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków obejmuje: piece, kominki,
kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe,
pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne
czy ogrzewanie elektryczne. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie
kompletnej bazy danych, na podstawie
której każda gmina w Polsce będzie mogła
podejmować odpowiednie działania na rzecz
poprawy jakości powietrza.
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KAMIENICA PRZY UL. 3 MAJA 18 TO PRZYSZŁE
CENTRUM AKTYWIZACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Budowa Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości to jedna z kluczowych inwestycji wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 realizowana jest w ścisłej zabudowie śródmiejskiej.
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.

UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI DO REMONTÓW PODPISANE,
MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ DEKLARACJE NA PRZYSZŁY ROK
W Urzędzie Miasta Włocławek podpisano 6 umów o dotacje do
remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W 2022 r. na ten cel została
przekazana kwota 1 173 467,76 zł.
Dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru
zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie nieruchomości
położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji są elementem
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Dotacje 2022:
Piekarska 15 - Program: Historia się opłaca (50%)
Zakres: Remont elewacji zachodniej budynku głównego, remont elewacji frontowej oficyny zachodniej,
remont klatki schodowej budynku głównego, wymiana
stolarki okiennej w mieszkaniach nr 17 i 18.
Kwota dotacji: 135 350,11 zł

Łęgska 77 - Program Historia się opłaca (50%)
Zakres: budynek frontowy - remont elewacji i klatek schodowych; oficyna: remont elewacji i klatek schodowych. Ponadto, wzmocnienie
stropów w mieszkaniach; wymiana kanalizacji wewnętrznej, remont
nawierzchni w bramie
Kwota dotacji: 204 823,40 zł
3 Maja 10/12 - Program Remont krok po kroku (30%)
Zakres: remont poszycia i orynnowania dachu na budynku; wymiana
stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w oficynie lewej.
Kwota dotacji: 23 366,69 zł

3 Maja 19/Żabia 15 - Program Historia się opłaca
(50%)
Zakres: remont klatki schodowej dostępnej z podwórka
(tynki, roboty elektryczne, częściowa wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej); dokończenie remontu elewacji
od strony podwórza, remont klatki schodowej (tynki,
posadzki, balustrady), roboty elektryczne na klatce
schodowej z wejściem od ul. Żabiej oraz odtworzenie
korytarza do klatki schodowej wraz z otworem drzwiowym od strony ul. Żabiej
Kwota dotacji: 108 096,72 zł
Piekarska 9 - Program Inwestycja z klasą (50%)
Zakres: zmiana wyglądu elewacji budynku poprzez poszerzenie
otworów okiennych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla całości
budynku, naprawa i uzupełnienie tynków, remont pomieszczeń socjalnych, wymiana instalacji wewnętrznej CO
Kwota dotacji: 204 719,19 zł
Cyganka 12 - Program Historia się opłaca (50%)
Zakres: budynek frontowy: wzmocnienie stropów nad parterem i piwnicą, remont klatki schodowej (wejście od bramy), roboty elektryczne
na klatce schodowej (wejście od bramy); oficyna: remont i roboty elektryczne w 2 klatkach schodowych. Ponadto: remont dachu, remont
elewacji od ulicy, remont elewacji budynku frontowego od podwórka,
remont elewacji oficyn oraz wymiana stolarki zewnętrznej wraz z odtworzeniem bramy
Kwota dotacji: 497 111,66 zł

Zamierzasz ubiegać się o dotację do remontu w Specjalnej Strefie
Rewitalizacji w 2023 roku? Zgłoś się do Urzędu Miasta Włocławek! Na
deklaracje czekamy do 31 sierpnia 2022 r.
Rozpoczęta w dniu 30 czerwca br. procedura stanowi I etap ubiegania się o dotację na roboty budowlane polegające na remoncie
lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych
do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie dla
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
W formularzu właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości powinni wskazać m.in. adres nieruchomości, tytuł prawny,
planowany zakres oraz harmonogram robót budowlanych lub prac
konserwatorskich/restauratorskich.
Szczegóły na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu
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DZIEJE SIĘ W WAKACJE W ŚRÓDMIEŚCIU!
Zaczęliśmy 25 czerwca tradycyjnym Jarmarkiem Włocławskim, który
co roku jest jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez odbywających
się w ramach Dni Włocławka. Skarpetki z wizerunkiem naszej katedry?
Proszę bardzo, kupiliśmy na jarmarku (fot.1,2).
Fundacja Ładowarka, we współpracy z Urzędem Miasta i WKB
Maratończyk Włocławek, zorganizowała Bieg Śródmieścia. Start i meta
znajdowały się przed Kawiarnią Obywatelską "Śródmieście Cafe", a sam
bieg był pełen pozytywnych emocji (fot.3).
W lipcu Klub Seniora „Łęgowianie” zaprosił mieszkańców na wspólną
potańcówkę na ulicy 3 Maja. Kto nie czuł się na siłach by tańczyć, mógł
1

aktywnie pokibicować, ale także pysznie zjeść i posłuchać, jak seniorzy
śpiewają (fot.4,5).
W „Śródmieście Cafe” najmłodsi budują Włocławek z klocków lego.
Jest fantastycznie i bardzo kolorowo! (fot.6,7). Cykl wakacyjnych
spotkań organizuje Fundacja Ładowarka przy wsparciu środków samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Swoją publiczność mają Włocławskie Koncerty Plenerowe, które
odbywają się na Starym Rynku, Bulwarach i przy ul. 3 Maja. Jest jazzowo, akustycznie i nastrojowo (fot.8).
2
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