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Pozostała pamięć

Fot. Beata Zarzycka

POMOC. – Żadne dziecko nie wychodzi ze szkoły głodne.

Obiady dla potrzebujących
Dwa posiłki dziennie, czyli śniadanie i obiad mają zapewnione w naszym mieście dzieci i młodzież z najbardziej potrzebujących rodzin i jednocześnie uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum.
Posiłek w stołówce
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie takiego ucznia w odniesieniu
do bezpłatnych śniadań wynosi 316 zł netto. W przypadku darmowych
obiadów próg ten określono na 474 zł. W tym roku w sumie pomocą w
formie dożywiania objęto ponad tysiąc czterystu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na cel ten wydano ponad pół miliona złotych. Na uczniów
czekało w szkołach ponad sto czterdzieści tysięcy obiadów i sto dziesięć
tysięcy śniadań. Było to analogicznie o około pięćdziesiąt i czterdzieści
tysięcy mniej aniżeli rok wcześniej. – Te różnice między rokiem 2004
i 2005 wynikają wyłącznie z niżu demograficznego. Pragnę jednak zapewnić, że w Inowrocławiu wszystkie dzieci, o których wiemy, że takiej pomocy
potrzebują, mają dożywianie zapewnione. Żadne dziecko nie wychodzi ze
szkoły głodne – stwierdziła Jadwiga Kalinowska, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt jednego obiadu to 2,50 zł, a śniadania – 1,40 zł. Na dodatkowy posiłek mogą liczyć również dzieci objęte
wsparciem ze strony świetlic socjoterapeutycznych. W tym roku na ten cel
wydano blisko 10 tys. zł.
Rządowe wsparcie
Dzieci i młodzież otrzymują pomoc także w ramach programu rządowego
„Posiłek dla potrzebujących”. Zgodnie z tym projektem na wsparcie mogą
liczyć również m.in. osoby niepełnosprawne, starsze, samotne. W tym roku
udało się pomóc ponad czterem tysiącom osób. Zgodnie z porozumieniem
zawartym w lutym bieżącego roku między wojewodą a prezydentem naszego
miasta, wartość programu opiewa na 1.120.480 zł, z czego 420.240 zł pochodzi z budżetu Inowrocławia, a 700 tys. zł od wojewody, z którym prowadzone
są rozmowy na temat zwiększenia tej sumy o kolejne 124.980 zł.
(bez)

...na start

1 listopada to dzień, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o ludziach nam
bliskich, których brakuje wśród nas. Tradycyjnie odwiedzamy nekropolie,
zapalamy znicze na grobach nie tylko osób znanych nam osobiście, ale również wspominamy tych wszystkich, którzy w sposób szczególny wywarli wpływ
na nasze życie. Bez wątpienia dla bardzo wielu mieszkańców naszego miasta
właśnie taką osobą był Jan Paweł II. Inowrocławianie dali temu szczególny
wyraz w Dniu Wszystkich Świętych. Wtedy to pod odsłoniętym 16 października br. pomnikiem upamiętniającym Papieża, przychodząc często całymi
rodzinami na Skwer Jana Pawła II zapalali dziesiątki zniczy (na zdjęciu).

BEZPIECZEÑSTWO. Mieszkañcy R¹bina utworzyli stowarzyszenie.

Na straży obywateli
Mieszkańcy Rąbina utworzyli straż obywatelską, czyli stowarzyszenie,
którego zadaniem jest między innymi współpraca z policją i strażą miejską w celu poprawy bezpieczeństwa na osiedlu.
Niemy świadek?
Pod koniec lipca br. mieszkańcy Rąbina podjęli starania o utworzenie na
osiedlu straży obywatelskiej. Wśród nich głównymi inicjatorami tego przesięwzięcia byli: Alozjy Przybylski, Tomasz Marcinkowski i Dariusz Kowalewski. – Naszym celem stało się zorganizowanie takiej współpracy z mieszkańcami osiedla, aby zmniejszyć występowanie takich zjawisk jak chociażby
wandalizm, czy chuligaństwo – powiedział „Naszemu Miastu” Dariusz Kowalewski. Ostatecznie spośród osób zaangażowanych w powstanie straży obywatelskiej na Rąbinie, udało się wybrać grupę założycielską w składzie: Janusz
Ścibor, Grzegorz Wiśniewski, Zbigniew Nowacki i stworzyć stowarzyszenie.
Wspólne patrole
Na początku działalności członkowie straży obywatelskiej, których w sumie
jak dotąd jest czternastu, zamierzają się skupić przede wszystkim na takich
kwestiach jak organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, współpraca ze
szkołami, wdrażanie programów profilaktycznych, w postaci warsztatów dla
młodzieży i dorosłych dotyczących takich problemów jak na przykład przemoc
i formy jej przeciwdziałania. W dalszej perspektywie planuje się, że przedstawiciele stowarzyszenia będą patrolowały osiedle Rąbin wspólnie z przedstawicielami straży miejskiej.
Siedziba od KSM
Prawdopodobnie Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekaże wkrótce pomieszczenie na Rąbinie, w którym straż będzie miała swoją siedzibę.
Na razie osoby, które chciałyby zasilić szeregi stowarzyszenia, mogą kontaktować się z przedstawicielami straży obywatelskiej telefonując do klubu
„Rondo” we wtorki w godz. 16.00-17.00 pod nr tel. 357-87-01.
(bez)

Narodowe święto

Fot. Beata Zarzycka
Z okazji 87. rocznicy odzyskania niepodległości, w kościele p.w. Świętego
Mikołaja ks. biskup Bogdan Wojtuś odprawił mszę św. w intencji ojczyzny.
Następnie m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe, licznie przybyłe
poczty sztandarowe (na zdjęciu) wzięli udział w manifestacji patrotycznej
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 11 listopada br. zorganizowano również w kościele p.w. Świętej Jadwigi Królowej Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny, z udziałem Orkiestry Kameralnej „Hanseatica” pod dyr.
Michała Nesterowicza i słynnego polskiego skrzypka Roberta Kabary.
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INWESTYCJE. Co? Gdzie? Kiedy?
O czym należy pamiętać chcąc
zgłosić mieszkanie do zamiany
poprzez biuro działające przy
Wydziale Gospodarki Lokalowej inowrocławskiego ratusza?
Na to pytanie odpowiadamy
w listopadowym wydaniu „Ratuszowego ABC.”.
ZGŁOSZENIE MIESZKANIA
DO ZAMIANY:

Wymagane dokumenty:
– druk zgłoszenia potwierdzony przez właściciela lub zarządcę budynku, w którym zamieszkuje osoba składająca ofertę zamiany lokalu.
Termin realizacji:
Oferty zamian wywieszane są
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia, niezwłocznie
po ich złożeniu.
Koszty:
Zgłoszenie mieszkania do zamiany zwolnione jest z opłaty
skarbowej.
Gdzie należy się udać?
Szczegółowych informacji
udziela pracownik Biura Obsługi Interesantów przy stanowisku nr 1 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek – 7.30-15.30, wtorek – 8.0018.00, czwartek – 7.30-18.00.

Poniżej publikujemy przygotowany przez Wydział
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta, harmonogram
planowanych oraz realizowanych i w ostatnim czasie
zakończonych inwestycji w Inowrocławiu.
Inwestycje, dla których na listopad zaplanowano
rozstrzygnięcie procedur przetargowych:
– budowa parkingu przy ulicy Jana Kilińskiego,
– budowa odcinka drogi ulicy Leona Czarlińskiego,
– budowa odcinka drogi dojazdowej do budynków Inowrocławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Wojska Polskiego,
– budowa fontanny na stawie z mostkiem w Parku Solankowym,
Fontanna będzie kolorowo podświetlana. Dodatkową jej ozdobą z pewnością staną się zmienne pióropusze
wody. Uruchomienie fontanny planowane jest na kwiecień 2006 r.
– budowa ulicy Jaśminowej,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz te, których wykonanie rozpocznie się w drugiej połowie listopada lub
w pierwszej połowie grudnia:
– budowa ulic: Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej i
Bolesława Prusa,
– zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami 59 –
Pułku Piechoty i alei 800 – lecia Inowrocławia (inwestycja realizowana w ciągu dwóch lat),
– budowa ulic: Nizinnej, Wiejskiej (na długości ok. 190
m od ulicy Mątewskiej),
– przebudowa ulic: Jana Molla, Mieszka I, Wspólnej
(inwestycja realizowana w ciągu dwóch lat),
– montaż sezonowej ślizgawki na terenie Gimnazjum
nr 3 przy ulicy Władysława Łokietka,
Sztuczne lodowisko ma wymiary 20 na 30 metrów.
Będzie można z niego korzystać aż do wczesnej wiosny.
Koszt inwestycji to 330 tys. zł. Ponad 60 tys. zł udało
się zebrać dzięki staraniom radnej Marii Kościelskiej,
na której prośbę wsparcia udzieliły następujące przedsiębiorstwa: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda
Mątwy SA, Kujawskie Elektrociepłownie, Janikowskie
Zakłady Sodowe, „Remsod” Sp. z o.o., „Transoda” Sp.
z o.o., „Jan-Trans” Sp. z o.o. oraz W. Hoffman z Janikowa. Warto podkreślić, iż bezpieczeństwa korzystają-

Moja córka ubiega się o stypendium szkolne. Jak dotąd nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji. Kiedy upływa ostateczny termin i w których sklepach
należy robić zakupy, aby potem otrzymać zwrot kosztów związanych na
przykład zakupem podręczników?
– Wszystkie decyzje wydane zostały w terminie do 10 listopada br. Osoby,
które otrzymują stypendium mogą dokonywać zakupów w dowolnych sklepach i dostaną zwrot kosztów do wysokości stypendium lub bezgotówkowo
w następujących placówkach: artykuły papiernicze – sklep „Komhen” mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego 2, obuwie i odzież sportowa – sklep
„Apis” – Rynek 3, podręczniki i lektury – księgarnia przy ulicy Poznańskiej 7
i Paderewskiego 5. Wymienione sklepy wyłonione zostały w wyniku przetargu. Ponadto ze środków przeznaczonych na stypendia szkolne finansowane
będą opłaty czesnego, kursy języków obcych, udział dziecka w wycieczce
szkolnej.
Słyszałem, że Inowrocław zajął wysokie miejsce pośród gmin, które
ujęte zostały w jakimś opracowaniu dotyczącym sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Czy to prawda?
– W rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej w osobnych tabelach uwzględniono dane dotyczące gmin, wszystkich powiatów,
miast na prawach powiatu i województw. Inowrocław zajął dziewiąte miejsce pośród 2416 gmin. W zestawieniu brano pod uwagę m.in. dane o wyko-

cych ze ślizgawki strzec będzie kamera monitorująca
teren tej inwestycji oraz obszar do niego przyległy. Koszt
zakupu kamery to około 32 tys. zł. Montaż sezonowej
ślizgawki na terenie Gimnazjum nr 3 to pierwsza inwestycja połączona już na etapie realizacji z zainstalowaniem kamery, jednak jak zapewniają przedstawiciele wydziału inwestycji z pewnością nie ostatnia. W planach
jest m.in. zakup kamery przy okazji budowy krytego
basenu mającego powstać do końca 2006 r. na terenie
boiska Gimnazjum nr 1.
– budowa zatok parkingowych przy alei Niepodległości,
– budowa kanalizacji sanitarnej – ulica Jacewska (inwestycja realizowana w ciągu dwóch lat),
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ulica
Jaśminowa,
– budowa ulicy Jaśminowej,
– budowa oświetlenia ulicy Nowej – I etap,
– rewitalizacja muru miejskiego,
– budowa parkingu przy ulicy Jana Kilińskiego,
– budowa odcinka drogi ulicy Leona Czarlińskiego,
– budowa oświetlenia odcinka ulicy Leona Czarlińskiego,
– montaż progów zwalniających,
– przebudowa chodników – ulica Studzienna (na odcinku ulic od Stanisława Staszica do Świętokrzyskiej)
i Henryka Hoyera,

Na zdjęciu moment montażu sztucznego lodowiska na
terenie Gimnazjum nr 3.

naniu dochodów i wydatków za dwa kwartały 2005 roku. Nie znaczy to
wcale, że posiadamy tak wysokie dochody, iż możemy pozwolić sobie na
wszystko. W ubiegłym roku dochód na jednego mieszkańca Inowrocławia
wyniósł 1.400 zł, podczas gdy średnia dla województwa – 1.596 zł (Bydgoszcz
– 1.970 zł, Janikowo – 1.830 zł, Mogilno – 1.620 zł, Toruń – 2.195 zł).
Jesteśmy biedni, ale staramy się gospodarować środkami, którymi dysponujemy jak najlepiej. Zauważane i doceniane jest to na zewnątrz i stąd m.in.
tak wysokie miejsce Inowrocławia we wspomnianym rankingu.
Pan Prezydent wystąpił niedawno z inicjatywą poszerzenia granic miasta. Skąd taki pomysł? Jakie korzyści dla Inowrocławia miałyby wynikać
z takich zmian?
– Występuję z taką inicjatywą, ponieważ nie widzę innej możliwości w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat zapewnienia miastu rozwoju opartego m.in. na przyciągnięciu inwestorów, którym będziemy mogli zaoferować
działki o powierzchni od 50 do 200 ha, czyli najbardziej ich interesujące.
Dodatkowo musimy pamiętać, iż część terenów, które posiadamy, szczególnie w strefie śródmieścia to obszary wysadu solnego, co w praktyce zazwyczaj
oznacza, że realizacja inwestycji na tym terenie wiąże się z koniecznością
wykonania kosztownych badań geologicznych. Ograniczone możliwości rozwoju to także jedna z przyczyn wysokiego bezrobocia. Ponadto powiększenie
powierzchni miasta o tereny graniczne to również rozwiązanie wielu problemów dotyczących na przykład komunikacji, czy zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten często stanowi jeden organizm przecięty granicą administracyjną. Uważam, że należy to zmienić, dlatego na najbliższą sesję
Rady Miejskiej przygotowałem projekt uchwały pozwalającej na wszczęcie
procedury zmierzającej do poszerzenia granic miasta. To dopiero jednak
początek działań. Jeśli inowrocławscy radni wyrażą zgodę, to kolejnym krokiem będą m.in. konsultacje społeczne. Ostateczną decyzje w tej sprawie
podejmie Rada Ministrów.
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TRANSPORT. P³yty z tworzywa sztucznego zamiast szyb.

Wiaty do remontu
Nowe siedziska, miejsca po wybitych szybach
uzupełnione płytami z tworzywa sztucznego, zrekonstruowane poszycia dachowe, to tylko część
prac renowacyjnych jakim poddano w naszym
mieście wiaty przystankowe.
We wrześniu prezydent Ryszard Brejza podpisał ze starostą Leonardem Maciejewskim porozumienie w sprawie utrzymania blisko trzydziestu wiat przystankowych przy drogach kategorii
powiatowej. Z budżetu miasta przeznaczono 30
tys. zł na konieczne remonty i montaż przez pracowników Zakładu Robót Publicznych wspomnianych wiat. Renowacji poddano już m.in. urządzenia na przystanku przy Skwerze Jana Pawła II,
alei Niepodległości, alei Mikołaja Kopernika (przy
skwerze Prymasa Stefana Wyszyńskiego). – Wreszcie jest gdzie usiąść i poczekać na autobus bez
obawy, że w razie deszczu będzie trzeba moknąć,
bo akurat w dachu jest dziura – to tylko jedna
z wielu podobnych opinii wyrażanych przez inowrocławian codziennie oczekujących na przystankach na przyjazd autobusu lub busu.
Warto również dodać, że obok remontów już
istniejących wiat, siedem tego typu urządzeń wymienionych zostanie na nowe. Miasto zagwarantowało na ten cel kolejnych 40 tys. zł. Nowe wiaty
staną na przystankach m.in. przy alei Mikołaja
Kopernika (kierunek PKS), alei Niepodległości
(na wysokości ulicy Leona Kruczkowskiego).
Tekst Monika Dąbrowska
Fot. Urząd Miasta Inowrocławia

Kilka tygodni temu podjęłam pracę w jednej
z inowrocławskich firm. W dniu, kiedy zostałam
zatrudniona pracodawca nie podpisał ze mną
żadnej umowy. Dopiero niedawno przedstawił
mi pismo, w którym zaledwie w kilku słowach
określił moje obowiązki i prawa. Czy pracodawca może w ten sposób postępować?
Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy umowę o pracę
zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie
została zawarta z zachowaniem formy pisemnej,
pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju
umowy oraz jej warunków. We wspomnianym przepisie kodeksu pracy określone zostały także istot„Opieka-wychowanie-kształcenie” – to
hasło trzeciej edycji Inowrocławskiej Jesieni Edukacyjnej zorganizowanej w hali
widowiskowo-sportowej oraz w Zespole
Szkół Integracyjnych. W tym roku ponad
dziewięćset osób wzięło udział w bezpłatnych poradach, szkoleniach i konsultacjach
(na zdjęciu w rogu Anna Krzymińska ze
Straży Miejskiej Inowrocławia, która prowadziła zajęcia na temat problemu alkoholowego kobiet) oraz zapoznało się z najnowszymi wydawnictwami edukacyjnymi
(duże zdjęcie). Pomysłodawcą i organizatorem Inowrocławskiej Jesieni Edukacyjnej jest Maria Syczyło, Doradca Metodyczny Nauczania Początkowego.

Tak wiata przystankowa na Skwerze Jana Pawła II
wyglądała przed remontem...

... a tak po renowacji.

ne postanowienia umowy o pracę, do których
należą: oznaczenie stron umowy, rodzaj umowy,
datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy,
w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia
pracy.
Z listu Czytelniczki wynika, że pracodawca naruszył obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Organem powołanym do nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy, którą Czytelniczka może zawiadomić o naruszeniu przez pracodawcę przepisów
prawa pracy dotyczących stosunku pracy.
Odpowiedzi na pytania Czytelników udziela Teresa Górka, naczelnik Biura Prawnego Urzędu
Miasta Inowrocławia. Pytania do ratuszowego prawnika prosimy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres redakcji w godzinach pracy urzędu.

O edukacji

Fot. Beata Zarzycka

1 października
Z karnetem taniej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło dwa nowe rodzaje biletów wieloprzejazdowych, czyli karnetów. Bilet sześcioprzejazdowy normalny kosztuje 7,50 zł (czyli za jeden przejazd płacimy
1,25 zł), dziesięcioprzejazdowy – 12 zł. (czyli za jeden
przejazd płacimy 1,20 zł). Bilety wchodzące w skład
karnetu są ważne tylko z biletem kontrolnym (specjalnie oznaczonym), który należy kasować jako ostatni.
Bilet kontrolny posiada ten sam numer seryjny co pozostałe bilety jednorazowe wchodzące w skład karnetu. Bilety można kupić w kioskach oraz w kasach MPK.
2 października
„Kardiologiczna Poradnia Serwier”
Na placu przed halą widowiskowo-sportową zaparkowała specjalistycznie wyposażona „klinika na kółkach”. Wszyscy chętni mogli bezpłatnie sprawdzić
jaki mają poziom cholesterolu, glukozy, ciśnienia tętniczego, skorzystać z badań EKG oraz uzyskać specjalistyczne porady lekarskie. W sumie w Inowrocławiu w akcji wzięło udział ponad dwieście osób, z czego u blisko połowy wykryto podwyższony poziom cholesterolu.
4 października
Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
Uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych oraz gimnazjów za rok
szkolny 2004/2005 odbyła się w sali sesyjnej inowrocławskiego ratusza. Wyniki rywalizacji sportowej szkół
przedstawiają się następująco: wśród szkół podstawowych w grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęły uczennice SP nr 16 (149 pkt), pośród chłopców – uczniowie
SP nr 6 (150 pkt). W kategorii gimnazjów pierwsze
miejsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum nr 2 (100 pkt)
oraz chłopcy z Gimnazjum nr 3 (151 pkt). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
12 października
Wybory młodych radnych
Spośród 38 kandydatów, uczniowie inowrocławskich
szkół ponadgimnazjalnych wybrali 25 swoich reprezentantów. Oto skład Młodzieżowej Rady Miejskiej
III kadencji: Mateusz Antczak, Natalia Białecka, Piotr
Błaszko, Mateusz Burdak, Michał Dziennik, Maciej
Dzikiewicz, Patryk Gałuszka, Krystyna Habecka, Monika Jercha, Szymon Kopczyński, Joachim Kościelski, Amadeusz Kuczyński, Daniel Kujawa, Joanna
Lewandowska, Dariusz Łach, Michał Maciejewski
(II wiceprzewodniczący), Paulina Michalska (sekretarz), Witold Moniewski, Paulina Natywa, Tymon
Nogalski (I wiceprzewodniczący), Kacper Paczkowski
(przewodniczący), Bartosz Waszak, Katarzyna Wiśniewska, Katarzyna Wydran, Krzysztof Zadorecki.
13 października
Odznaka dla prezydenta
W inowrocławskim ratuszu Zdzisław Wasilewski,
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, udekorował prezydenta Ryszarda Brejzę Złotą Odznaką
Honorową PTE przyznaną przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne.
14 października
Nauczyciele w ratuszu
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ratuszu gościła grupa ponad dwudziestu dyrektorów i nauczycieli
ze szkół i przedszkoli podległych Urzędowi Miasta
Inowrocławia. Spotkanie było okazją do wręczenia
nauczycielom wyróżnień. Otrzymali je: Jacek Kempski, Ewa Magiera (Gimnazjum nr 1), Ewa Bogdanowicz, Dariusz Adamus (Gimnazjum nr 2), Anna Marceniuk-Stoffels (Gimnazjum nr 3), Grażyna Wiśniewska (Gimnazjum nr 4), Zofia Chodorowska, Lucyna
Moryc (Zespół Szkół Integracyjnych), Wioletta Szydłowska (SP nr 2), Elżbieta Guźlecka, Romualda
Krawczyk (SP nr 4), Beata Domalska (SP nr 6), Helena Mazur (SP nr 10), Rafał Mazurkiewicz (SP nr 11),
Jolanta Pawłowska (SP nr 16), Lidia Pawlak (Przedszkole nr 4), Renata Mechelewska (Przedszkole nr
14), Alicja Przybylińska (Przedszkole nr 20), Janusz
Bartoszewicz (SP nr 2), Mirosław Jardanowski (SP nr

Dokończenie na str. 4
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4), Małgorzata Bawolska (SP nr 6), Gabriela Grzelak
(SP nr 10) i Ryszard Klimaszewski (SP nr 11).
18 października
Jubileusz filatelistów
Koło Polskiego Związku Filatelistów działające przy
Inowrocławskim Domu Kultury obchodziło 50-lecie
działalności. z tej okazji w Galerii Miejskiej zorganizowano okolicznościowe spotkanie.
20 października
„Porozmawiajmy o..”
W Galerii Miejskiej nowości wydawnicze zaprezentowała Marlena Sobczyńska z Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza. Ponadto, można było wysłuchać
wykładu Pawła Lewartowskiego na temat metamorfozy
we współczesnym teatrze oraz obejrzeć instruktaż
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w wykonaniu
Marii Barszczak i słuchaczy inowrocławskiej Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej.
22 października
Otwarcie wystawy z okazji 25-lecia
„Solidarności”
Książki, ulotki, plakaty, to tylko część zbiorów składających się na ekspozycję, którą można było oglądać
w Galerii Miejskiej do 12 listopada. W dniu otwarcia
Jadwiga Olejnik, Przewodnicząca Zarządu Podregionu NSZZ „Solidarność” przypomniała wydarzenia
sprzed 25 lat, a następnie w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej piosenki Jacka Kaczmarskiego wykonali
Sebastian Górecki i Piotr Czechowski.
26 października
Don Wasyl w Teatrze Miejski
Na deskach inowrocławskiego teatru wystąpił Don
Wasyl, którego koncert poprzedził występ zespołu ZANO-ZA. Warto podkreślić, iż dochód z biletów wstępu na koncert przeznaczony został na pokrycie części
kosztów związanych z budową pomnika upamiętniającego Jana Pawła II.
27 października
„Srebrny Głos” istnieje od 30 lat
W klubie „Kopernik” zespół „Srebrny Głos” obchodził 30-lecie działalności. Zespół utworzyły w 1975 r.
Kamila Poss-Zielińska i Jadwiga Szczepańska. Inowrocławianie wielokrotnie mieli okazję podziwiać
występy „Srebrnego Głosu” podczas licznych koncertów między innymi w Solankach, Teatrze Miejskim.
Warto dodać, że zespół śpiewał również podczas wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy.

28 października
„Halloween Party” w Gimnazjum nr 4
Pokaz mody, specjalnie ozdobione dynie, liczne konkursy, to tylko część atrakcji jakie przygotowali w swojej szkole uczniowie Gimnazjum nr 4 z okazji Halloween.
29 października
Zawodniczki TKKF Ognisko „Tramp”
drugie w Pakości
Siatkarki Urzędu Miasta Inowrocławia w składzie:
Bogusława Mikołajczak – kapitan, Danuta Kuster,
Halina Brzykcy, Elżbieta Rasała, Alicja Dąbek, Izabela Markowska i Kamila Sikora, zajęły drugie miejsce
w Turnieju o Puchar Burmistrza Pakości oraz Prezesa
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sokół” w Pakości. Gratulujemy!
I Przegląd Amatorski Filmów
Krótkometrażowych
Przegląd zorganizowano w „Kinomaxie”. Pośród pięciu filmów zgłoszonych na konkurs, jury przyznało produkcji „Aleingang” (reż. Andrzej Sekita i Alexander
Kreische), drugie miejsce i nagroda publiczności przypadło w udziale twórcy filmu „Clint i Charls” (reż.
Karol Legumina). Organizatorami przeglądu byli:
Młodzieżowa Rada Miejska, „Kinomax” i Radio AS.
Zabawa na bank
W hali widowiskowo-sportowej zorganizowano festyn „Zabawa na bank”. W programie imprezy były
między innymi zmagania sportowo-rekreacyjne oraz
występ zespołów Karol i Roma oraz Bayer Full.

Spotkanie z ...

... Krystyną Feldman
W ramach Dni Papieskich w Sali Koncertowej
im. Ireny Dubiskiej zorganizowano spotkanie
z aktorką Krystyną Feldman, która podzieliła się
z mieszkańcami naszego miasta refleksjami na
temat życia i dzieła Jana Pawła II. Odtwórczyni
tytułowej roli w filmie „Nikifor” opowiadała m.in.
o tym, co czuła, kiedy dowiedziała się, że Papieżem został Polak, jak przeżywała odejście Jana
Pawła II. Rozmowę prowadził Piotr Milchert
z Klubu Inteligencji Katolickiej.

BIBLIOTEKA. Jubileusz dwudziestolecia

Wyjątkowa książnica
Od dwudziestu lat osoby niepełnosprawne korzystają ze zbiorów Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza. Z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu.
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CERTYFIKAT

ISO dla spółki
Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przyznano certyfikat ISO za wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Budowa tego systemu realizowana była w zakładzie już od listopada 2004 r. Jego wprowadzenie miało na celu m.in. usprawnienie organizacji
przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności oferowanej usługi, obniżenie kosztów wewnętrznych
wynikających z braku powtarzalności realizowanych w firmie procesów mających bezpośredni
wpływ na jakość świadczonych usług.
– Zależy nam na zaufaniu naszych klientów,
zarówno obecnych jak i potencjalnych, dlatego
też poprzez zaadoptowanie wymagań norm ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 i PN – N –
18001:2004 staramy się budować wizerunek zakładu jako przedsiębiorstwa profesjonalnego o wysokiej klasie zarządzania, efektywnie gospodarującego dostępnymi zasobami – stwierdził Arkadiusz Benke, prezes zarządu przedsiębiorstwa.
Certyfikat wręczył podczas uroczystości w Sali
Sesyjnej ratusza, Sławomir Półtorak, przedstawiciel firmy certyfikującej DNV DET NORSKE
VERITAS.
nież aktywnie włącza się w rehabilitację osób niepełnosprawnych organizując na przykład zajęcia
z muzykoterapii, biblioterapii, czy współpracując z różnego rodzaju organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi ludzi chorych. W bibliotece stworzono także minigalerię, w której prezentowany jest dorobek artystyczny czytelników,
którzy ponadto mają okazję przedstawić własną
twórczość podczas
spotkań organizowanych w filii.

Jedyna w powiecie
Filia jest jedyną istniejącą
w powiecie inowrocławskim
tego typu placówką powstałą
Wspaniały jubileusz
z myślą o osobach niepełnoPodczas uroczysprawnych. W zbiorach bistości obecni byli
blioteki obok książek czarnom.in. przedstawiciedrukowych, znajdują się rówle lokalnych władz,
nież m.in. materiały mówiopracownicy bibliotene, które zostały nagrane na
ki oraz czytelnicy.
kasetach magnetofonowych.
Dagmara LewanKsiążnica posiada katalog audowska, kierwonicztorski sporządzony pismem
ka filii przypomniaBrailla. Warto podkreślić, iż
ła dwudziestoletnią
osobom, które nie mogą wyhistorię placówki.
Prezydent
Ryszard
Brejza
przekazuje
życzenia
pożyczać książek na miejscu,
bibliotekarz raz w tygodniu Marii Henke, dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Ponadto otwarto
okolicznościową wydostarcza zamówione publi- Jana Kasprowicza.
stawę prezentującą
kacje do domu.
lata funkcjonowania biblioteki. Oczywiście nie
Minigaleria i muzykoterapia
brakowało również życzeń kolejnych lat wspaniaFilia nie ogranicza się wyłącznie do udostępłej działalności.
niania czytelnikom zbiorów biblioteki, ale rówTekst i fot. Beata Zarzycka
Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II oraz pokoleniu Kasprowiczan w 150-lecie Liceum Jana
Kasprowicza zadedykowane były III Zaduszki
Kujawskie. Goście, a wśród nich m.in. ks. biskup Wojciech Polak i ks. kanonik Tadeusz
Gawroński, dawny proboszcz parafii oraz inowrocławianie licznie przybyli do kościoła p.w.
Św. Krzyża obejrzeli inscenizację w reżyserii Edmunda Mikołajczaka. W przygotowanie tegorocznych zaduszek włączyli się: Zespół Wokalny Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” pod dyr. Anny Drogowskiej (na
zdjęciu), uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, grupa rapsodyczna Liceum Kasprowicza i uczniowie inowrocławskiego Zespołu Szkół Katolickich.

III Zaduszki Kujawskie

Fot. Beata Zarzycka
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PAMIÊÆ. – Obserwowałem tych wszystkich ludzi, którzy ... pokazywali jak ważne w ich życiu jest nauczanie Jana Pawła II.

Niewyobrażalne przeżycie
– Pamiętam jak Papież podczas wizyty w Gnieźnie modlił się w katedrze przed
Najświętszym Sakramentem. Flesze od aparatów fotograficznych nagle przestały
błyskać, zapanowała cisza. To było szczególne kilka minut. Drugi raz przeżywałem podobne emocje, kiedy – już po śmierci Ojca Świętego – obserwowałem tych
wszystkich ludzi, którzy przychodząc w deszczu na Skwer Jana Pawła II, przynosząc kwiaty i znicze w zadumie i zasłuchaniu.. pokazywali jak ważne w ich życiu
jest nauczanie, Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II – wspomina ks.
Paweł Kowalski, proboszcz parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego.
Pielgrzymka zza obiektywu
Ks. Paweł Kowalski miał okazję obserwować wizytę Jana Pawła II
zza obiektywu aparatu fotograficznego m.in. w Gnieźnie. Jednocześnie jego udziałem były te wydarzenia i emocje, które towarzyszyły
nam wszystkim najpierw w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że
Papież odszedł, a następnie podczas obchodzonych niedawno w naszym mieście Dni Papieskich. – Podczas pielgrzymek, na które jeździłem z aparatem fotograficznym robiąc zdjęcia do kroniki diecezjal-

Fragment uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego Jana Pawła II. Na pierwszym planie ks. Biskup Wojciech Polak podczas modlitwy.
Nieco dalej ks. Paweł Kowalski.

nej, zawsze starałem się być jak najbliższej Ojca Świętego. W Gnieźnie miałem pozwolenie, aby wejść także do katedry. Nigdy nie zapomnę tych chwil.
To było ogromne przeżycie móc uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu.
Zrobiłem kilka zdjęć jak Papież przekracza drzwi katedry... Stałem pod
chórem. Gdy Papież przechodził w odległości metra, przez moment wydawało mi się, że Ojciec Święty powiedział „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, ale ja nie potrafiłem odpowiedzieć.. Zapomniałem, że mam aparat.
To było niezapomniane spotkanie i przeżycie z pochylonym, powoli idącym,
podpierającym się
laską Świętym Papieżem – kontynuuje ks. Paweł.
Błogosław nam
Ojcze Święty
Ogromnym przeżyciem dla nas
wszystkich była
chwila odejścia Papieża. Ten moment
doskonale określają słowa, które wypowiedział kard.
Joseph Ratzinger
podczas mszy św.
pogrzebowej Jana
Pawła II, które w
dniu odsłonięcia
pomnika upamiętniającego HonoroRóżańcowa procesja światła przeszła z kościoła p.w.
wego Obywatela
Śwętej Jadwigi Królowej (na zdjęciu) do kaplicy ChryMiasta Inowrocłastusa Miłosiernego.
wia przypomniał ks.
Paweł Kowalski – Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi obecnie
w oknie domu Ojca, spogląda na nas i błogosławi. Tak, błogosław nam,
Ojcze Święty... Pomnik poświęcił ks. biskup Wojciech Polak, który modlił
się też w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II.
Odsłonięcie pomnika-tablicy upamiętniającego Jana Pawła II wpisane
zostało w kalendarz Dni Papieskich w Inowrocławiu, w ramach, których
także m.in. miała miejsce różańcowa procesja światła z kościoła p.w. Świętej
Jadwigi Królowej do kaplicy Chrystusa Miłosiernego, zorganizowano koncert „Inowrocław Janowi Pawłowi II w hołdzie”, „O życiu i dziele Jana Pawła II” rozmawiano z Krystyną Feldman.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

MUZYKA. „Jesienne wieczory organowe”, czyli bogactwo i ró¿norodnoœæ muzycznej refleksji.

Majestatyczne dźwięki
Bogactwo i różnorodność muzycznej refleksji ukazał niedawno zakończony w naszym mieście XXVI Festiwal Muzyki Organowej.
„Inowrocławianie swemu miastu”
Koncert inauguracyjny „Inowrocławianie swemu miastu” odbył się w kościele farnym Św. Mikołaja z okazji 820. rocznicy pisanych dziejów
Inowrocławia i obchodów Roku Kasprowiczowskiego. Obok muzyki organowej w wykonaniu
Agnieszki Krokowskiej i Tomasza Kucharskiego, zaprezentował się również Zespół Wokalny
Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro
Arte” pod dyr. Anny Drogowskiej oraz chór parafii p.w. Jadwigi Królowej pod dyr. Kariny Milińskiej-Kopczyńskiej. Ponadto wystąpiła Kornelia Wojnarowska (sopran) przy akompaniamencie Marcina Kopczyńskiego (organy). Wieczór
wzbogaciły poetyckie impresje w wykonaniu
Krzysztofa Dekańskiego i Pawła Cieślarka.
Bogactwo koncertów
Kolejne koncerty odbywały się w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. Pierwszy z nich, zatytułowany „Integracja muzyce” wybrzmiewał

w przededniu Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Wykonawcami koncertu byli: sopranistka Ewa
Lewandowska i organista Radosław Marzec. Następny z cyklu muzycznych wieczorów odbywał
się pod tytułem „Muzyka zdrowiu” i był niecodziennym koncertem muzykoterapeutycznym
z okazji 130-lecia Solanek. W wyjątkowy świat
refleksji wprowadzili słuchaczy: Agnieszka Krokowska (organy) i Leszek Angulski (gongi i misy
tybetańskie), zaś kompozycję światła przygotował Tadeusz Zaleta. Uroczystym zwieńczeniem
tegorocznego festiwalu był koncert finałowy „Inowrocław – Janowi Pawłowi II w hołdzie”. Było to
ukoronowanie Dnia Papieskiego obchodzonego
w całej Polsce. Podczas tego wieczoru zabrzmiały
organy z towarzyszeniem Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro Arte” pod dyr. Michała
Nesterowicza. Przy organach zasiadł prof. Roman Perucki.
Co z naszymi organami?
Udana i sprawnie zorganizowana kolejna edycja Festiwalu Muzyki Organowej w Inowrocławiu
zapisuje się jako wyjątkowa atrakcja kulturalna
naszego miasta. Splendor festiwalu stoi niestety

w opozycji do stanu technicznego instrumentów,
które znajdują się w inowrocławskich kościołach.
Agnieszka Krokowska sprawująca pieczę nad koordynacją organizacyjną i artystyczną festiwalu
poruszyła ten problem w krótkim rysie „Nieprzychylny los inowrocławskich organów”, zamieszczonym w wydanym programie festiwalowym.
Wypada jednak mieć nadzieję, że nadejdą przychylniejsze lata dla troski o wyjątkowe królewskie instrumenty, które są nieocenionym skarbem dziedzictwa kultulowego naszego miasta.
Tekst Jacek Nijak
Fot. Beata Zarzycka

Na zdjęciu Michał Nesterowicz z orkiestrą „Pro
Arte” podczas koncertu „Inowrocław – Janowi
Pawłowi II w hołdzie”.
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Filomena
Deskiewicz
–
12.12.2005 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 3571-083.
Grażyna Dziubich – 17.11.2005 r.,
1.12.2005 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 23, godz. 14.30-15.30, tel. 3555-223.
Zdzisław Błaszak – 28.11.2005 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 35-71-083.
Łucjan Bryll – 1.12.2005 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23, godz. 14.3015.30, tel. 35-55-223.
Leszek Foksowicz – 5.12.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 25, godz.
12.00-15.30, tel. 35-55-294.
Piotr Jóźwiak – 22.11.2005 r.,
13.12.2005 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 25, godz. 14.30-15.30, tel. 3555-294.
Andrzej Kieraj – 5.12.2005 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 35-71-083.
Maria Kościelska – 6.12.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 23, godz.
14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Jan Koziorowski – 29.11.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 25, godz.
14.00-16.00, tel. 35-55-294.
Honorata Kryszk-Malec –
17.11.2005 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 23, godz. 14.30-15.30, tel. 3555-223.
Andrzej Krzemiński – 21.11.2005 r.,
28.11.2005 r., ul. Szeroka 1, pok. nr
118, godz. 10.00-11.00, tel. kom.
606 319 909.
Ludwika Lewicka – 1.12.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 23, godz.
14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Lech Murawski – 21.11.2005 r.,
12.12.2005 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 3571-083.
Ryszard Rosiński – 28.11.2005 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 35-71-083.
Janina Sikorska – 21.11.2005 r.,
5.12.2005 r., Biuro ParlamentarnoSamorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 35-71083.
Sławomir Szeliga – 6.12.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 25, godz.
14.30-15.30, tel. 35-55-294.
Jacek Tarczewski – 17.11.2005 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 23, godz.
14.30-15.30, tel. 35-55-223.
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NASZE MIASTO INOWROCŁAW

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Krzysztof Chrząszcz (Inowrocław) – Zofia Sobierajska (Liszkowice); Sławomir Szeliga (Inowrocław) – Agnieszka Świercz (Inowrocław); Wojciech Lewandowski (Strzelno) – Elżbieta Różańska
(Inowrocław); Mikołaj Matuszkiewicz (Inowrocław) – Anna Olesik
(Inowrocław); Krzysztof Kaszubowski (Inowrocław) – Katarzyna
Wojciechowska (Inowrocław); Tomasz Imański (Inowrocław) –
Monika Kailing (Inowrocław); Robert Lech (Inowrocław) – Karina Rożniakowska (Inowrocław); Rafał Nowicki (Gniewkowo) –
Monika Głuszek (Inowrocław); Łukasz Wiśniewski (Inowrocław) –
Jolanta Wiśniewska (Inowrocław); Jakub Bydołek (Inowrocław) –
Aleksandra Kata (Kruszwica); Sławomir Nowakowski (Inowrocław)
– Barbara Woźniak (Inowrocław); Tomasz Golał (Markowo) – Paulina Rogalska (Inowrocław); Rafał Goliński (Inowrocław) – Iwona
Kopeć (Inowrocław); Łukasz Wiśniewski (Inowrocław) – Milena
Chodzińska (Inowrocław); Piotr Dudek (Inowrocław) – Justyna
Żmich (Inowrocław); Krzysztof Sopolinski (Inowrocław) – Marlena Stefańska (Inowrocław); Tomasz Janiszewski (Inowrocław) –
Malwina Kruzel (Inowrocław); Tomasz Konopiński (Inowrocław)
– Małgorzata Dudzińska (Inowrocław); Maciej Stępniewski (Inowrocław) – Barbara Janik (Inowrocław); Jarosław Belchnerowski

(Inowrocław) – Danuta Boguszyńska (Inowrocław);
Piotr Błaszczak (Inowrocław) – Adriana Michalska
(Inowrocław); Robert Strzelecki (Grabowo) – Julia
Kistella (Inowrocław).
URODZENIA
Filip Kabaciński – s. Bogumiła i Joanny; Igor Wojtczak – s. Przemysława i Doroty; Oliwier Szczygielski –
s. Marcina i Izabeli; Patryk Szarpała – s. Adama
i Sylwii; Jakub Miklaszewski – s. Sławomira i Magdaleny; Wiktoria Kucha – c. Przemysława i Joanny; Eliza Kupczak – c. Łukasza i Małgorzaty; Amelia Jestratjew – c. Dariusza i Ilony; Oliwier Klejnowski – s.
Tomasza i Anety; Weronika Nowicka – c. Marcina
i Renaty; Dominika Mazur – c. Sebastiana i Marleny;
Natalia Krzeminska – c. Tomasza i Beaty; Wiktoria
Wiśniewska – c. Jarosława i Agnieszki; Paweł Dąbek –
s. Wiesława i Darii; Agata Osińska – c. Krzysztofa
i Marzanny; Igor Kubiak – s. Szymona i Agnieszki;
Wiktoria Stępień – c. Wojciecha i Anety; Zuzanna
Zmudzińska – c. Daniela i Kamilii, Marianna Kiestrzyn – c. Artura i Anny; Patrycja Przybysz – c. Ireneusza i Anny; Oliwer Mossakowski – s. Krzysztofa i Katarzyny; Eryk Kubaszewski – s. Radosława i Moniki;
Dominik Cichocki – s. Macieja i Justyny; Luiza Osińska – c. Mariusza i Magdaleny; Nadia Napierała – c.
Marka i Beaty; Julia Skarupińska – c. Tomasza i Lidii; Anna Krainska – c. Piotra i Grażyny; Magdalena
Krainska – c. Piotra i Grażyny; Klaudia Kamińska –
c. Jakuba i Anny; Klaudia Kociuk – c. Dawida i Moniki; Oskar Matuszak – s. Piotra i Katarzyny; Jakub
Barszczewski – s. Mariusza i Agnieszki; Julia Sypniewska – c. Waldemara i Angeliki; Szymon Pawłowski – s. Jana i Mirosławy; Piotr Rożej – s. Pawła
i Katarzyny; Julia Matuszak – c. Marcina i Joanny.
ZGONY
Stanisław Górny – 71 lat; Wiktor Strachanowski –
70 lat; Kazimierz Kowalski – 80 lat; Janina Oczachowska – 88 lat; Aleksander Jagodziński – 50 lat; Marianna Henke – 94 lata; Czesława Żelazna – 78 lat; Jadwiga
Kulczewska – 61 lat; Lucjan Kłos – 65 lat; Stefania
Krawiec – 85 lat; Karol Modrzejewski – 54 lata; Bronisława Komorowska – 65 lat; Ludwika Zdziarska – 72
lata; Józef Dyrda – 58 lat; Teresa Tokarska – 68 lat;
Zygmunt Szulczewski – 79 lat; Paweł Grześkowiak – 50
lat; Marta Nadrajkowska – 70 lat; Eugeniusz Wojciechowski – 71 lat; Danuta Zgliczyńska – 58 lat; Helena
Śmierniak – 85 lat; Jacek Różański – 51 lat; Konstancja Wojdylak – 79 lat; Bolesław Sieczyński – 76 lat;
Józef Witkowski – 76 lat; Edward Sobczak – 78 lat;
Maria Janiec – 82 lata; Tadeusz Woźniak – 85 lat;
Brunon Miler – 54 lata; Urszula Kosik-Opalińska –
57 lat; Irena Majchrzak – 83 lata; Jerzy Abramczyk – 73
lata; Helena Kryszak – 82 lata; Genowefa Sudol – 78
lat; Janina Dziennik – 80 lat; Zygmunt Weręgowski –
70 lat; Zofia Śmiejkowska – 80 lat; Genowefa Kuźnicka
– 82 lata; Mirosław Sygnecki – 42 lata; Mieczysław
Szymański – 73 lata; Kazimiera Cichocka – 69 lat;
Czesław Głowacki – 76 lat; Włodzimierz Wypijewski –
81 lat; Henryk Spajer – 73 lata; Barbara Skrętowicz –
66 lat; Władysława Pawlak – 87 lat; Aleksandra Gumuła – 59 lat; Stanisław Paprocki – 90 lat.

Podczas październikowej, XXVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto następujące uchwały:
– w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2005 r.
oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2007
(zwiększenie dochodów o 184.618 zł, zmniejszenie wydatków
o 2.310.366 zł).
– w sprawie określenia na 2006 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (w 2006 r. możliwe będzie wydanie dwudziestu nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką).
– w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia „Regionalnej szerokopasmowej sieci informacyjnej” i wstępnego określenia wysokości wkładu finansowego Miasta Inowrocławia.
– w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 proc. od opłat za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę; bonifikaty nie stosuje się w przypadku rozłożenia na raty wspomnianej opłaty).
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Inowrocławiu przy ul. Marii Konopnickiej (nieruchomość sprzedana zostanie w drodze bezprzetargowej).

– w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Zarządu Osiedla „Stare Miasto”.
Rada Miejska Inowrocławia także: przegłosowała
punkt obrad sesji „Inowrocławska oświata szczebla
gminnego; stan dnia dzisiejszego oraz prognoza na
najbliższe lata” oraz wysłuchała następujących wystąpień:
– pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” (w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości).
– Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przedstawił informację w sprawie oświadczeń złożonych
przez Radnych Rady Miejskiej.
– Prezydenta Miasta, który przedstawił informację
w sprawie oświadczeń złożonych na ręce Prezydenta Miasta.
Ponadto Prezydent Inowrocławia wręczył Jurowi
Czajkowskiemu i Tadeuszowi Dudkowi, pracownikom
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznane przez Ministra
Środowiska.
UWAGA: z treścią uchwał można zapoznać się na
stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz
w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 24, w godzinach
pracy Urzędu Miasta Inowrocławia.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Kazimiera i Zygfryd Frankowscy (50-lecie); Anna i Jerzy Michalakowie (50-lecie); Halina i Czesław Belzytowie (50-lecie); Maria i Ryszard Morawscy (50-lecie); Barbara i Tadeusz Szubarga (50-lecie).

Kazimiera i Zygfryd Frankowscy Barbara i Tadeusz Szubarga

Anna i Jerzy Michalakowie

Halina i Czesław Belzytowie

Maria i Ryszard Morawscy wraz z rodziną

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

SPORT
19 listopada – godz. 16.00, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, i liga tenisa stołowego kobiet, IKTS I –
SKTS Sochaczew, wstęp wolny.
19 listopada – godz. 12.00, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5, Mistrzostwa Inowrocławia w Szaradziarstwie, impreza przeznaczona dla osób powyżej
osiemnastego roku życia, udział bezpłatny, zapisy w klubie pod numerem tel. 357-87-01.
20 listopada – godz. 8.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, liga TKKF – piłka halowa,
wstęp wolny.
20 listopada – godz. 11.00, Stadion Miejski III, ul.
Rakowicza 93, mecz piłkarski – V liga seniorów, MPK
Noteć Inowrocław – Start Radziejów, wstęp wolny.
20 listopada – godz. 12.00, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Pogoń Mogilno, bilety w cenie 6
zł i 4 zł (ulgowy).
20 listopada – godz. 19.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Piłkarski Turniej Oldbojów – Pamięci Zmarłym Piłkarzom, wstęp wolny.
26 listopada – godz. 16.00, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, i liga tenisa stołowego kobiet, IKTS I –
KS STELLA Gniezno, wstęp wolny.
25 listopada – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul.
Toruńska 60, XIX Otwarte Mistrzostwa Szachowe
w Grze Błyskawicznej o Puchar Prezydenta Miasta
Inowrocławia, zapisy w dniu zawodów u sędziego –
Jana Budrewicza, udział bezpłatny.
26 listopada – godz. 18.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, mecz koszykówki seniorów
– ekstraklasa, Noteć Inowrocław – WTK Włocławek,
bilety w cenie 15 zł i 10 zł (ulgowy) sektory A, I, D, E,
F; 20 zł i 15 zł (ulgowy) sektory B, C, G, H.
27 listopada – godz. 8.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, liga TKKF – piłka halowa,
wstęp wolny.
7 grudnia – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, Turniej Scrabble Systemem Belgijskim (zakończenie cyklu rocznego), zapisy w dniu turnieju.

W ramach Sportowych Obchodów Dni Papieskich w hali widowiskowo-sportowej zorganizowano niezwykle emocjonujący pojedynek piłkarski pomiędzy drużynami złożonymi z policjantów i księży. Księża zagrali w składzie: Maciej
Lisiecki, Rafał Białek, Sławomir Brząkała, Robert Goździcki, Radosław Kaźmierski, Mariusz
Koronowski, Paweł Kowalski, Karol Łybek,
Radosław Orchowicz, Mariusz Wiśniewski, Dariusz Żochowski, zaś policjanci: Jacek Szymczak,
Marcin Ratajczak, Dariusz Stańczuk, Mirosław
Porębski, Maciej Świerski, Rafał Nieznalski,
Mirosław Oliwa, Zbigniew Napierała, Damian
Rychwicki. Mimo gorącego dopingu kibiców księży, mecz zakończył się wynikiem 9:5 dla policjantów. Powyżej migawka z imprezy.
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10 grudnia – godz. 18.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, mecz koszykówki seniorów
– ekstraklasa, Noteć Inowrocław – AZS Koszalin,
bilety w cenie 15 zł i 10 zł (ulgowy) sektory A, I, D, E,
F; 20 zł i 15 zł (ulgowy) sektory B, C, G, H.
11 grudnia – godz. 16.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, VI Zespołowy Turniej Osiedlowy – Koszykówka, udział i wstęp wolny.
16 grudnia – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul.
Toruńska 60, Świąteczny Turniej Szachowy „O Złotą
Bombkę”, zapisy w dniu turnieju.
KULTURA
17 listopada – godz. 11.00, Zakład Przyrodoleczniczy w Parku Solankowym, finał ogólnopolskiego konkursu na rysunek satyryczny zorganizowanego w związku z obchodami 130-lecia Uzdrowiska Inowrocław,
wstęp wolny.
17 listopada – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul.
Toruńska 60, Maria Patyk zaprezentuje w jaki sposób
można wykonać kwiaty z papieru, pokaz adresowany
jest do nauczycieli przedszkoli oraz pierwszych klas
szkół podstawowych, bliższe informacje można uzyskać w klubie pod numerem tel. 357-26-15 po godz.
16.00.
18 listopada – godz. 17.00, Czytelnia Główna Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana
Kilińskiego 16, spotkanie z Olgą Tokarczuk, wstęp
wolny.
18 listopada – godz. 18.00, Galeria Miejska, otwarcie wystawy rzeźby Wojciecha Kowalczyka, wstęp wolny.
18 listopada – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul.
Toruńska 60, podsumowanie konkursu na najładniejszy karmnik połączone z prelekcją Mieczysława Dziamskiego „Ptaki zimą”, wstęp wolny.
19 listopada – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. NMP 14-16, V Powiatowy Konkurs
Recytatorski i Plastyczny „Jesień wierszem malowana”, konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych i I-III gimnazjum oraz wychowanków placówek pozaszkolnych, udział bezpłatny.
24 listopada – godz. 17.00, klub „Przydomek”, ul.
Marulewska 7, wieczór wróżb i przepowiedni andrzejkowych o charakterze rozrywkowym organizowany przez
członkinie działającego w „Przydomku” klubu „Zawsze
zdrowa i aktywna”, spotkanie jest otwarte dla wszystkich pań.
26 listopada – godz. 18.00, klub „Przydomek”, ul.
Marulewska 7, „Andrzejki dla klubu samotnych”,
o oprawę muzyczną zadba zespół „Bluescat”, jak zapewniają organizatorzy swoją obecność zapowiedziała
wróżka, wszyscy chętni do udziału w zabawie proszeni
są o kontakt z klubem do 20 listopada br., wstęp przewidziano tylko dla osób posiadających kartę członkowską, którą można nabyć w klubie lub zarezerwować
pod numerem tel. kom. 606 437 846.
26 listopada – godz. 17.00, klub „Kopernika”, ul.
Toruńska 60, Piąty Turniej Muzyki Akustycznej, bliższe
informacje można uzyskać w poniedziałki, środy i piątki
po godz. 16.00 osobiście w sekretariacie klubu lub pod
numerem tel. 357-26-15.
26 listopada – zamknięcie wystawy modeli kartonowych czynnej od 14 listopada w godz. 9.00-12.00
i 14.00-18.00 w klubie „Przydomek”, ul. Marulewska
7, na wystawie zorganizowanej przy współpracy Klubu
Modelarskiego „Wielbłąd” przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jaksicach można obejrzeć m.in. ponad
150 modeli, replik samolotów, czołgów i okrętów
o wielkości od 2 do 125 cm, przedstawiciele szkół proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel. 357-4823, wstęp wolny.
28 listopada – godz. 16.00, klub „Przydomek”, ul.
Marulewska 7, Andrzejki dla seniorów, zgłoszenia
przyjmuje Renata Szatkowska do 20 listopada br.
w klubie.
29 listopada – godz. 19.00, Teatr Miejski, koncert
zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”, impreza biletowana.
29 listopada – Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, koncert kompozytorski „Musica varia est”, wstęp
wolny.
29 listopada – godz. 14.00-17.00, klub „Rondo”,
ul. Wojska Polskiego 5, „Zabawa Andrzejkowa dla
Seniorów”.
4 grudnia – godz. 11.00, Teatr Miejski, Festiwal
Tańca dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, wstęp
wolny.
4 grudnia – godz. 17.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości, Barbórkowa Gala Piosenki
Biesiadnej, w programie zaplanowano występ dwudziestoosobowej orkiestry Zbigniewa Górnego wraz
z solistami: Krzysztofem Tyńcem, Joanną Kurowską,
Jackiem Wójcickim, Beatą Rybotycką, Katarzyną Jam-

Zespół „Astry” (na zdjęciu podczas występu
w Domu Pomocy Społecznej) działa już od sześciu lat przy klubie „Rondo”, gdzie panie spotykają się w każdy czwartek. Występy zespołu możemy podziwiać m.in. podczas imprez organizowanych dla kuracjuszy oraz seniorów.
róz, Władysławem Grzywną, Andrzejem Cierniewskim, Robertem Rozmusem i Elżbietą Zającówną,
bilety w cenie od 26 zł można nabywać w Miejskim
Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej przy
ul. Królowej Jadwigi 3, hali widowiskowo-sportowej
przy al. Niepodległości 4 oraz w sklepie fonograficznym przy ul. Królowej Jadwigi 2.
5 – 21 grudnia – w tym czasie w poniedziałki, środy:
godz. 12.00-20.00, soboty: godz. 10.00-14.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Świąteczna
Galeria Dziecięca, dochód ze sprzedaży ozdób zasili
konto „Pomoc Dzieciom”.
6 grudnia – godz. 17.00, holl Teatru Miejskiego,
otwarcie fotograficznej wystawy pokonkursowej „Wspomnienie z wakacji”, wstęp wolny.
7 grudnia – godz. 11.30, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, podsumowanie Inowrocławskiego Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków „Niebo w oczach
miał Kopernik”, wstęp wolny.

Fragment koncertu „Don Wasyl i Cygańskie
Gwiazdy” w Teatrze Miejskim.
9 grudnia – godz. 10.30, klub „Przydomek”, ul.
Marulewska 7, „Bal charytatywny ufoludków”, impreza o charakterze dobroczynnym, której celem jest przygotowanie paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dla dzieci z rodzin ubogich, zaproszenie do udziału
w zabawie przedstawiciele klubu kierują przede wszystkim do przedszkoli, ale w imprezie mogą uczestniczyć
także dzieci, które nie chodzą do przedszkola, bliższe
informacje można uzyskać w klubie pod numerem tel.
357-48-23.
11 grudnia – godz. 11.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, zabawa mikołajkowa dla
dzieci niepełnosprawnych, zapisy uczestników przyjmowane są do 5 grudnia br. w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, al. Sienkiewicza 1, pok. nr 5, nr tel. 355-52-65.
15 grudnia – godz. 10.00, klub „Kopernik”, ul.
Toruńska 60, kiermasz świąteczny twórców ludowych
współpracujących z Kujawskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury.
15 grudnia – godz. 11.00, Galeria Miejska, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o..”, wstęp wolny.
15 grudnia – godz. 17.00, klub „Przydomek”, ul.
Marulewska 7, pokaz naczyń Tupperrwarre przygotowany przez członkinie działającego w „Przydomku”
klubu „Zawsze zdrowa i aktywna”, wstęp wolny.
Ponadto, klub „Kopernik” przyjmuje już zapisy na
zabawę sylwestrową przy muzyce akustycznej. Bliższe
informacje można uzyskać osobiście w klubie lub pod
numerem tel. 357-26-15.
UWAGA: Organizatorzy imprez sportowych oraz
kulturalnych zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu i rodzaju imprezy ze względów technicznych i pogodowych.

8

LISTOPAD 2005/NR 9

Orszak kozy na targach

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
Urząd Miasta Inowrocławia prezentował ofertę promocyjną i turystyczną podczas XVI edycji
Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR
SALON w Poznaniu. Zabudowa stoiska wykonana była na wzór naszej Tężni Solankowej. Warto
przypomnieć, iż Inowrocław w 2003 r. właśnie za
tę kompozycję jako jedyne miasto polskie otrzymał nagrodę Acanthus Aureus dla stoiska najbardziej sprzyjającego realizacji strategii marketingowej firmy na targach. Niewątpliwą atrakcją naszego stoiska w tym roku był orszak Kozy Szymborskiej (zdjęcie obok). Nowością podczas tegorocznego TOUR SALON była tzw. Wyspa Zdrowia, gdzie wyodrębnione ekspozycje miały uzdrowiska, hotele oferujące usługi związane z odnową
biologiczną oraz wystawawa „Wypoczynek z historią w tle”, którą stworzyły polskie hotele mieszczące się w historycznych zamkach i pałacach.
Swoją ofertę przezentowało też „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.

FILM. Projekcja filmu „Ono” i wystawa malarstwa „Macierzyñstwo – Anio³y Nieskoñczonoœci”.

Niezwykłe połączenie
Na miłośników X Muzy czeka nie lada gratka, bowiem w „Kinomaxie” już 17 listopada będzie miała miejsce projekcja filmu Małgorzaty Szumowskiej pt. „Ono”
połączona w wystawą malarstwa Szymona Wojciechowskiego „Macierzyństwo – Anioły Nieskończoności”.
Wieczór ten zorganizowany został w ramach klubu filmowego 35MM. Połączenie filmu „Ono” z pracami Szymona Wojciechowskiego nie jest przypadkowe, gdyż tematyka obydwu form jest podobna, a jednocześnie daje
możliwość porównania różnych sposobów przekazu. Film
Małgorzaty Szumowskiej to historia dwudziestoletniej Ewy

(w tej roli debiutowała Małgorzata Bel). Film o cudzie
poczęcia, narodzin, odkrywania więzi. Prezentuje temat
w sposób niezwykle poetycki, okrojony ze zbędnych wydarzeń i postaci. Bardzo ważnym elementem jest obraz –
kolor, następujące po sobie kadry – odzwierciedlenie wahań nastroju bohaterki. Równie silnie oddziaływujące na
zmysł wzroku „Macierzyństwo – Anioły Nieskończoności” także ukazuje więzi między matką a dzieckiem.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kinomax.info.pl.
Karolina Surma

Komunikat

Podziękowanie
Prezydent Miasta Inowrocławia dziękuje wszystkim firmom
oraz instytucjom, których pracownicy aktywnie uczestniczyli
w przygotowaniu w naszym mieście wyborów Prezydenta RP, za
zaangażowanie oraz szczególną
dbałość o to, aby każdy inowrocławianin miał możliwość skorzystać z przysługującego mu prawa
wyborczego.

EDUKACJA

„Ekspert”
szkoli
Można się jeszcze zapisywać na niektóre z kursów organizowanych przez
Niepubliczne Centrum Doskonalenia
Nauczycieli „Ekspert”.
Centrum oferuje dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycielom, a także jednostkom samorządu terytorialnego blisko 60 form
doskonalenia o różnej tematyce.
Wolne miejsca są jeszcze na kursach
kwalifikacyjnych z zakresu oligofenopedagogiki, organizacji i zarządzania
oświatą oraz prowadzony jest nabór na
kurs pedagogiczny dla osób nie posiadających uprawnień do pracy w placówkach oświatowych.
Bliższe informacje udzielane są pod
numerami tel. 357-44-85, tel. kom.
506 142 034 oraz tel. 357-23-40, tel.
kom. 502 341 809 lub pod adresami
e-mail: tomarc@gazeta.pl i agencja.ekspert@gazeta.pl. Zgłoszenia
można przesyłać na adres: Agencja
„Ekspert”, al. 800–lecia Inowrocławia
14/2, 88-100 Inowrocław.

„Widok na miasto” to rubryka w całości tworzona przez naszych Czytelników. Masz ciekawy pomysł na rysunek
satyryczny? Chciałbyś pokazać swoje
prace innym? Jest taka okazja. Wystarczy, że przyniesiesz prace do naszej redakcji (adres w stopce redakcyjnej). Spośród przekazanych rysunków co miesiąc
będziemy wybierali jeden, który opublikujemy na naszych łamach. Stawiamy
tylko jeden warunek – muszą to być prace tematycznie związane z Inowrocławiem.
W numerze listopadowym zamieszczamy rysunek Romana Senskiego. Autor
jest plastykiem, jego prace inowrocławianie oraz kuracjusze mogą często oglądać,
ponieważ Roman Senski wykonuje m.in.
karykatury, które prezentuje w pobliżu
Tężni Solankowej. Wielu mieszkańców naszego miasta zna Romana Senskiego także jako poetę. Jest on bowiem autorem
takich tomików wierszy jak chociażby
„Wahadło serca”, „Taki jak ja”, czy „Paleta pełna barw”.
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