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W DZISIEJSZYM NUMERZE 

 

 

NOWA WIEŚ WCZORAJ I DZIŚ 

 

 

  

 

 

REPORTAŻE-WYWIADY-FELIETONY-SPORT-POGODA 

 



Nowa Wieś 

 

Mieszkam w Nowej Wsi, miejscowości usytuowanej w gminie Włocławek, która położona 

jest we wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego i północnej części powiatu 

włocławskiego, 10 km od Włocławka, 2 km od Kruszyna. Moja wieś sąsiaduje  

z czterema miejscowościami: Włocławek, Kruszyn, Smólsk, Dębice i cechuje się zwartą 

zabudową składającą się z domków jednorodzinnych. Jest to miejscowość o największej 

koncentracji gospodarczej w gminie, wyróżniająca się stylem i poziomem życia mieszkańców 

oraz wymaganiami w zakresie życia kulturalnego i rozrywki. Po obu stronach drogi powiatowej 

Włocławek – Choceń, która przebiega przez Nową Wieś, zlokalizowane jest osiedle domków 

jednorodzinnych. 

 

wczoraj … 

Z kart historii dowiadujemy się, że początki istnienia Nowej Wsi, miejscowości  

o długiej historii i bogatych tradycjach kulturowych (założenia dworsko – parkowe  

i folwarczne, historyczne szlaki komunikacyjne) datuje się na połowę XVI wieku.  

 

Jednak aż do XXI wieku miejscowość jest pozbawiona zaplecza kulturalnego, 

rekreacyjnego i sportowego. Posiada teren niezagospodarowany przeznaczony na obiekty 

sportowe, teren przeznaczony pod budowę ogródka jordanowskiego, pod budowę świetlicy na 

obszarze osiedla mieszkaniowego, niewystarczającą ilość lamp oświetleniowych, drogi 

wymagające modernizacji. Brak jest ścieżek rowerowych, brak..., brak..., brak... . 

 

 

 

 

 

 

 



… i dziś  

Unia z Europą wpłynęła na ożywienie życia gospodarczo – społecznego naszej 

miejscowości oraz na realizację wielu inwestycji, wśród nich głównie na budowę dróg, edukację, 

kulturę, informatyzację i ochronę środowiska. Stworzono warunki do rozwoju wsi poprzez 

optymalne wykorzystanie jej walorów, podjęto i realizowano działania związane z jej rozwojem i 

odnową oraz poprawą ogólnego dobrobytu mieszkańców. Rozsądnie wykorzystano środki unijne 

zwłaszcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przejdźmy do konkretów. Zbudowano świetlicę wiejską w Nowej Wsi, miejsce do spotkań 

towarzyskich i wymiany poglądów oraz doświadczeń, co wpłynęło na ożywienie życia 

kulturalnego i zachęciło miejscową społeczność do aktywności. W świetlicy odbywają się zajęcia 

edukacyjne, plastyczne, sportowo-ruchowe, czytelnicze.  

Mamy - dla rekreacji i wypoczynku - boisko sportowe wielofunkcyjne do gry w piłkę 

siatkową, koszykową i tenisa ziemnego. Jest plac zabaw dla dzieci - ogródek jordanowski, gdzie 

milusińscy aktywnie spędzają czas na huśtawkach, karuzelach, zjeżdżalniach. Centrum 

rekreacyjne oraz bogatsza oferta form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży korzystnie 

wpływa na zmniejszanie ryzyka powstawania negatywnych, patologicznych zachowań. Odgrywa 

znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie aktywności fizycznej, 

pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny, sprzyja odnowieniu więzi społecznych 

 i kulturowych. Zmodernizowano oświetlenie, zamontowano większą liczbę lamp 

oświetleniowych przy głównych ciągach komunikacyjnych biegnących przez tereny Nowej Wsi, 

a także na terenie osiedla mieszkaniowego. Prawidłowe oświetlenie dróg, powstała  

w okolicy ścieżka rowerowa oraz chodnik o nawierzchni wykonanej z estetycznej kostki 

polbrukowej wzdłuż drogi powiatowej, podniosły poziom bezpieczeństwa na drodze, wpłynęły 

na komfort życia mieszkańców - pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. Utwardzono drogi na terenie osiedla mieszkaniowego. Wprowadzono 

oznakowanie pionowe i poziome ulic wraz z montażem tzw. progów zwalniających, które 

zwiększają poziom bezpieczeństwa, zarówno w ruchu kołowym jak 

i pieszym. Mamy dostęp do internetu. 

Mieszkańcy – ekolodzy - segregują śmieci. Następuje rozwój proekologicznych systemów 

grzewczych oraz energetyki cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, zajęto się rozbudową 

kanalizacji sanitarnej lub budową przydomowych oczyszczalni ścieków.  



Podniesiono atrakcyjność inwestycyjną naszego terenu poprzez uzbrojenie  

w podstawowe media infrastruktury technicznej, zapewnienie dostępności komunikacyjnej 

(utwardzone drogi), gazyfikację miejscowości (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery i lepszy stan środowiska), powstaje „strefa rozwoju 

gospodarczego” w sąsiedztwie węzła autostrady A-1 „Pikutkowo”, która przebiega przez Nową 

Wieś. Nam, młodym mieszkańcom, dano szansę nauki języka angielskiego  

i wyrównywania szans edukacyjnych, stworzono możliwość udziału w projektach unijnych.  

Wszystkie działania podjęte w mojej miejscowości, jak i w całym województwie kujawsko-

pomorskim przyczyniły się i nadal przyczyniają do integracji mieszkańców „małych ojczyzn”. 

Wpłynęły na odnowę naszej wsi i podniesienie jej atrakcyjności oraz zachowanie i ochronę 

dziedzictwa kulturowego.  

Myślę, że unijne dotacje zostały dobrze wykorzystane z myślą o młodszych i starszych 

mieszkańcach, a jak powszechnie wiadomo najlepszą inwestycją jest człowiek. 

Staliśmy się obywatelami zjednoczonej Europy, europejskiej rodziny. Nieustannie głoszę – 

i niech idzie w eter wieść - że moja miejscowość to obecnie najbardziej europejska  

w świecie wieś. I teraz (między innymi dzięki wsparciu unijnych partnerów i funduszom 

europejskim) - tak jak w nazwie- całkiem NOWA WIEŚ. 

 

 

     

  Kolejka wąskotorowa – „Ciuchcia” – lata 70-te XX w.     Autostrada A-1, która przebiega przez Nową Wieś 

                              (archiwum rodzinne)                                             (archiwum rodzinne) 

 

 

Tekst i zdjęcia   Emilia 


