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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA (EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Misterium Męki Pańskiej

Fot. Beata Zarzycka

Kulminacją obchodów pierwszej rocznicy odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia,
było Misterium Męki Pańskiej (na zdjęciu) zorganizowane pod Tę¿nią Solankową. Było to niezwykłe wydarzenie w dziejach naszego miasta, w którym uczestniczyło co najmniej kilka tysięcy inowrocławian oraz gości. Więcej na ten temat na str. 5.
Gdzie na inowrocławskim dworcu kolejowym mo¿na oczekiwać na przyjazd pociągu?

Poczekamy na ... poczekalnię

Podró¿ni przybywający na inowrocławski dworzec PKP będą mieli gdzie poczekać na przyjazd pociągu, choć
obecnie zamknięta poczekalnia nie zostanie przywrócona do u¿ytkowania.
Dworzec nie wygląda najlepiej
O podjęcie pilnych działań zmierzających do remontu budynku dworca PKP, a tak¿e uruchomienia
tam czynnej całą dobę poczekalni zwracał się do
dyrekcji PKP Prezydent Inowrocławia. Coraz częściej
bowiem zarówno mieszkańcy miasta jak i kuracjusze przyje¿d¿ający do naszego miasta, na leczenie
sanatoryjne, wypowiadają się krytycznie na temat
wyglądu budynku dworca PKP. W licznych wypowiedziach pojawiają się tak¿e głosy wskazujące na
panujące tam przeciągi powstające z powodu niedomykających się drzwi. Du¿ym utrudnieniem dla
podró¿nych jest równie¿ brak czynnej poczekalni.
- Jako gospodarzowi miasta wszystkie te uwagi
nie pozostają mi obojętne. Tym bardziej, ¿e po-

dejmujemy szereg inicjatyw w celu promowania
miasta w Polsce i za granicą. Zachęcamy turystów
do odwiedzania Inowrocławia, kuracjuszy do
wypoczywania w naszych sanatoriach. Starania
te przynoszą efekty. Cieszymy się z tego. Jednak
pierwsze miejsce, z jakim nasi goście się stykają jest
dworzec kolejowy, którego wygląd nie wywołuje
pozytywnego wra¿enia – argumentował Ryszard
Brejza.
Kontrola i ... co dalej?
Wyjaśnienia w tej sprawie do Prezydenta Inowrocławia nadesłał Waldemar Grzyb, p.o. dyrektora PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie.
Podkreślił, ¿e od przyjęcia w maju 2005 r. przez
oddział obowiązku zarządzania budynkiem ino-

wrocławskiego dworca, podjęte zostały czynności
w celu wyeliminowania najbardziej odczuwalnych
dla podró¿nych utrudnień. – Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła zaniedbań w zakresie porządku
czystości w odniesieniu do budynku dworca i terenu
przyległego. Nie uznano za konieczne zwiększenie
liczby koszy na śmieci – stwierdził Waldemar Grzyb.
Ponadto wskazał on, ¿e przyczyną zamknięcia
poczekalni na dworcu było „nikłe wykorzystanie
przez podró¿nych”. Z tym argumentem nie zgadza
się jednak wielu inowrocławian, którzy regularnie
korzystają z dworca i chcieliby mieć gdzie poczekać
na przyjazd pociągu.
By zapewnić jednak minimum komfortu oczekującym na pociąg, kierownictwo PKP obiecało wydzielić
z sali restauracji dworcowej – za pomocą kraty – pomieszczenie na poczekalnię. Zwiększona zostanie
tak¿e liczba ławek. Jak zapewniają pracownicy PKP,
w dalszej kolejności spółka czynić będzie starania,
aby wizerunek dworca ulegał systematycznej poprawie.
Monika Dąbrowska
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?
Poni¿ej przedstawiamy przygotowany przez
Wydział Inwestycji Miejskich wykaz prac, które są
w trakcie przygotowań lub realizacji.
W kwietniowym wydaniu informatora wyjaśniamy jakich
formalności nale¿y dopełnić, aby uzyskać zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa odcinka drogowego (dróg gminnych), który nale¿y składać co
najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać: nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię
oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do
wniosku nale¿y dołączyć:
1) projekt organizacji ruchu oraz projekt sposobu zabezpieczenia pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa ruchu w rejonie przewidywanego
zajęcia pasa. Projekty te muszą być zatwierdzone
przez zarządcę ruchu (Starostwo Powiatowe), po
wcześniejszym wydaniu przez zarządcę drogi (Miasto Inowrocław) oraz Komendę Powiatową Policji
opinii organizacji ruchu. W sprawie wydania takiej
opinii zainteresowany występuje z odrębnym wnioskiem,
2) plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego
do zajęcia oraz harmonogram robót,
3) oświadczenie o posiadaniu wa¿nego pozwolenia na
budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym
lub o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
4) harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Koszty:
Za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera opłatę
w wysokości odpowiadającej iloczynowi: zajętej powierzchni
m kw., stawki opłaty za 1 m kw. i liczby dni zajęcia pasa określonej w zezwoleniu.
Stawki opłat za ka¿dy dzień wynoszą:
1) przy zajęciu chodnika: 2 zł,
2) przy zajęciu do 20 proc. szerokości jezdni: 3 zł,
3) przy zajęciu powy¿ej 20 proc. do 50 proc. szerokości
jezdni: 4 zł,
4) przy zajęciu powy¿ej 50 proc. szerokości do całkowitego
zajęcia jezdni: 6 zł.
Stawkę określoną w pkt 1 stosuje się tak¿e do poboczy,
placów, zatok postojowych i autobusowych, ście¿ek rowerowych i ciągów pieszych. Stawki w określone w pkt 2-4
stosuje się tak¿e do pieszojezdni.
Opłata dzienna za 1 m kw. powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego wynosi:
1) na drodze gminnej – 0,20 zł,
2) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
– 0,40 zł,
Za zajęcie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam zarządca drogi pobiera opłatę roczną.
Zarządca drogi pobiera opłatę równie¿ za umieszczenie
urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi lub
potrzebami ruchu (uzbrojenie podziemne) – za 1 m kw. rzutu
poziomego – 50 zł.
Ponadto nale¿y pamiętać tak¿e o opłatach skarbowych:
od wniosku lub odwołania – 5 zł, od ka¿dego załącznika
– 0,50 zł.
UWAGA: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
zarządca drogi pobiera karę pienię¿ną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za
umieszczenie urządzenia obcego.
Termin realizacji:
Sprawę rozpatruje się w ciągu 30 dni.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie czternastu dni
od daty otrzymania decyzji.
Gdzie nale¿y się udać?
Szczegółowych informacji udziela pracownik Biura Obsługi
Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, Stanowisko nr 3, tel. 052-35-55-286.

Zlecono opracowanie dokumentacji na następujące
zadanie:
- Przebudowa ulicy Władysława Łokietka.
Dobiegają końca prace projektowe na następujące zadania:
- Budowa ulicy Rumiankowej i Malinowej
- Oświetlenie uliczki bocznej od ulicy Świętego Ducha na wysokości posesji nr 141-151.
Zakończono prace projektowe na następujące zadania:
- Kanalizacja sanitarna – ulice: Poznańska, Skryta, Wielkopolska, Rąbińska,
- Kanalizacja deszczowa – ulica Świętego Ducha,
- Automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych w Parku
Solankowym.
Trwają prace nad przygotowaniem procedur przetargowych na następujące zadania:
- Monta¿ progów zwalniających,
- Zakup
czterech
autobusów
niskopodwoziowych
(w ramach projektu współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego),
- Dostawa i monta¿ systemu obsługi tzw. Elektronicznego
biletu (w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Podobno w szkołach podstawowych i gimnazjach w ciągu
najbli¿szych kilku miesięcy mają zostać zlikwidowane sportowe zajęcia pozalekcyjne. Czy naprawdę musi Pan szukać
oszczędności kosztem dzieci i młodzie¿y?
– Zarzut jakobym szukał oszczędności kosztem dzieci i młodzie¿y
jest całkowicie niezgodny z prawdą. Przypominam, ¿e w roku 2004
podjeliśmy decyzję, aby przywrócić do „podstawówek” i gimnazjów, sportowe zajęcia pozalekcyjne. Od tego czasu co roku w
bud¿ecie miasta rezerwowane są dziesiątki tysięcy złotych właśnie
na tego typu zajęcia. Doskonale zdaję sobie sprawę jak wa¿ne jest
zapewnienie dzieciom i młodzie¿y właściwego rozwoju. W bie¿ącym roku na sportowe zajęcia pozalekcyjne przeznaczymy ponad
pięćdziesiąt cztery tysiące złotych. W ubiegłym roku zło¿yłem wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych. Przed kilkoma tygodniami rozmawiałem na ten temat
z Tomaszem Lipcem, Ministrem Sportu. Niedawno otrzymałem
informację, z której bardzo się cieszę. Z Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów w 2006 roku otrzymamy czterdzieści
pięć tysięcy złotych. Dlatego z pewnością nie mo¿e być i nie będzie
mowy o likwidowaniu sportowych zajęć pozalekcyjnych.
Ostatnio zauwa¿yłem nagonkę na właścicieli psów przez
stra¿ników miejskich, którzy nakładają na nich masowo mandaty. Uwa¿am, ¿e nasi stró¿e porządku powinni zająć się takimi problemami jak na przykład wybryki chuliganów, zamiast
chodzić za bezbronnymi właścicielami psów i sprawdzać, czy
posprzątali po swoim czworonogu. Czy pieniądze z podatku
od posiadania psów nie mo¿na przeznaczyć na sprzątanie
przez miasto psich kupek?
– W naszym mieście obowiązuje regulamin utrzymania czystości
i porządku uchwalony przez Radę Miejską Inowrocławia, zobowiązujący właścicieli psów do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach
publicznych (§ 32 ust. 3 pkt 4). Regulamin ten – w celu pełnego
poinformowania między innymi właścicieli psów o ich obowiązkach – został opublikowany w lutowym wydaniu „Naszego Miasta
Inowrocław”. Jest on po to, aby go przestrzegać, a nie ignorować
jego zapisy.
Zapewniam, ¿e stra¿nicy miejscy nie zajmują się tylko nakładaniem mandatów na właścicieli psów, ale reagują tak¿e na
wiele innych przypadków łamania porządku, w tym między
innymi wykroczenia drogowe, za które na przykład od trzeciego do
dziewiątego kwietnia bie¿ącego roku stra¿nicy nało¿yli czterdzieści
siedem mandatów i pięćdziesiąt sześć pouczeń. Pamiętajmy, ¿e

Wszczęto procedury przetargowe na następujące
zadania:
- Budowa parkingu przy ulicy Jana Kilińskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy murze miejskim,
- Budowa ulic: Lotniczej, Bartka Nowaka, Rodu Czaplów, Bolesława Śmiałego, Kazimierza Kujawskiego,
- Budowa odcinka ulicy Janiny Porazińskiej (od ulicy
Jana Marcina Szancera do ulicy Czesława Janczarskiego),
- Remont hali obsług technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).
Zadania w trakcie realizacji lub zakończone:
- Budowa ulicy Leona Czarlińskiego,
- Budowa odcinka ulicy Jaśminowej (od ulicy Marulewskiej do
ostatnich zabudowań przy ulicy Jaśminowej),
- Budowa kanalizacji sanitarnej – ulica Jacewska,
- Budowa oświetlenia – ulica Kręta,
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy
ulicy 59 Pułku Piechoty,
- Remont Tę¿ni Solankowej,
- Budowa fontanny na stawie z mostkiem w Parku
Solankowym,
- Przebudowa chodników – aleja Henryka Sienkiewicza,
- Remont mostku w Parku Solankowym,
- Budowa oświetlenia – ulica Okrę¿ek,
- Budowa oświetlenia łącznika ulicy Ustronie-Prezydenta
F. D. Roosevelta.
za utrzymanie bezpieczeństwa odpowiada policja, a za przestrzeganie porządku w zakresie lokalnego prawa Stra¿ Miejska.
Jednocześnie apeluję do Państwa o przekazywanie uwag i spostrze¿eń dotyczących pracy Stra¿y Miejskiej. W ostatnich dniach na
wniosek komendanta Stra¿y Miejskiej ukarałem dwóch stra¿ników
za niewykonanie obowiązków słu¿bowych. Nie podjęli oni bowiem
interwencji, w sytuacji kiedy byli do tego zobowiązani.
Opłata za posiadanie psa jest formą podatku lokalnego,
z którego środki finansowe, tak jak z innych podatków, wchodzą
w skład dochodów bud¿etu miasta. Rada Miejska podejmuje decyzję o rozdysponowaniu środków na określone cele. W 2005 roku
z tytułu podatku od posiadania psów wpłynęły do bud¿etu miasta
sto trzydzieści trzy tysiące złotych. Nie wystarcza to nawet na
utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ulicy Toruńskiej (na ten cel
wydajemy rocznie sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Jednocześnie
nale¿y podkreślić, ¿e nie wolno jest tworzyć bud¿etu miasta dokonując zapisu, i¿ na przykład podatek od nieruchomości ma być
przeznaczony na remonty ulic, a podatek od psów – na sprzątanie
po nich. Wspomniany podatek jest opłatą za posiadanie psów,
a nie sprzątanie po nich.
Właściciele psów mogą nieodpłatnie pobierać, zakupione przez
miasto, torebki na psie odchody. Są one dostępne między innymi
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta przy ulicy
F. D. Roosevelta 36 i w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa przy alei Henryka Sienkiewicza 1. Jednocześnie
apeluję do właścicieli psów o zmianę dotychczasowych nawyków
związanych z niesprzątaniem odchodów po swoich pupilach.
Prawo musi być przestrzegane zarówno w tych powa¿nych, jak
i tych drobnych sprawach. Wszyscy chcemy i mamy prawo ¿yć
w czystym i zadbanym mieście. Jeśli wyprowadzasz swojego pieska to posprzątaj po nim, a nie ¿ądaj tego od kogoś innego.
W związku z planami przeniesienia części Starostwa
Powiatowego do budynków w Mątwach, chciałbym się
dowiedzieć, czy Prezydent Inowrocławia, który odpowiada
za komunikację w mieście, zamierza uruchomić dodatkowe
kursy autobusów tak, aby ułatwić mieszkańcom dojazd?
- Prezydent Inowrocławia odpowiada za komunikację miejską,
ale decyzja o lokalizacji części Starostwa Powiatowego w Mątwach zapadła bez porozumienia ze mną. Wszelkie działania
prowadzone są obok nas, a nie razem z nami. Obecnie miasto nie
posiada środków, za które mo¿na by sfinansować uruchomienie
dodatkowych kursów autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego do Mątew. Nie widzę jednak przeszkód, aby
mieszkańcy doje¿d¿ali do Starostwa Powiatowego korzystając
z usług prywatnych przewoźników. Jeśli się tak nie stanie, to być
mo¿e przedstawiciele powiatu pomyślą o wsparciu komunikacji
miejskiej.
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Nowa strona i darmowy
dostęp do internetu

Urząd Miasta Inowrocławia od niedawna ma
nową stronę internetową. Zmieniono szatę graficzną - dominuje kolor zielony to¿samy z miastem
uzdrowiskowym. Strona ta przede wszystkim jest
bardziej przyjazna u¿ytkownikowi, który szybko
i sprawnie mo¿e znaleźć poszukiwane treści. Adres
pozostał ten sam (www.inowroclaw.pl). W tym
miejscu warto dodać, i¿ z myślą o u¿ytkownikach
sieci posiadających laptopy i jednocześnie bezprzewodowe karty Wi-Fi (zgodne ze standardem
802.11b lub 802.11g) wykorzystując posiadane
łącza, w ratuszu (m.in. w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli oraz w pobli¿u kasy urzędu)
stworzono mo¿liwość bezpłatnego korzystania
z internetu. Jak dotąd jest to jedyny taki punkt
w Inowrocławiu. Zapraszamy!

Inowrocław otrzyma 1,35 mln zł na dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych przy ul. Wojska Polskiego.

Pieniądze na mieszkania

Miasto wywalczyło z bud¿etu państwa 1,35 mln zł na dofinansowanie powstającego przy ulicy Wojska Polskiego budynku socjalnego. Jest to równoznaczne z tym, ¿e nasze miasto zyska za darmo ponad dwadzieścia
mieszkań socjalnych.
Dwa lata temu Sejm przyjmując ustawę o wsparciu dla burozstrzygnęło pierwszego przetargu. A przecie¿ zgodnie z wydownictwa socjalnego dał gminom szansę na dofinansowanie
mogami ustawy prawo zamówienień publicznych przetarg nie
budowanych przez nie mieszkań socjalnych.
mógł być rozstrzygnięty, bo wszyscy jego uczestnicy ¿ądali od
miasta o wiele więcej pieniędzy ni¿ przewidziano w bud¿ecie
Na liście rezerwowej
i w warunkach przetargowych!
Niestety, środków w bud¿ecie państwa na ten cel było mało,
Krytykowano tak¿e rzekomo zbyt wysoki standard miesza chętnych do ich uzyskania – miast i gmin – du¿o. Latem 2004
kań jak na lokale socjalne. Tymczasem mieszkania socjalne
r. Prezydent Inowrocławia zlecił pilne opracowanie koncepcji
dziś budowane muszą spełniać wymogi określone w prawie
budynku socjalnego, a następnie projektu budowlanego.
budowlanym, w przeciwnym razie nie zostaną przyjęte
Zgodnie z określonymi wymogami, w przewidzianym rozprzez inspektora nadzoru budowlanego. W rzeczywistości
porządzeniu ministerialnym terminie dokumentacja została
nowobudowane mieszkania socjalne nie mogą ró¿nić się od
zło¿ona w Ministerstwie Infrastruktury. Miasto wystąpiło
innych mieszkań. Lokator musi mieć osobny węzeł sanitarny,
o uzyskanie z bud¿etu państwa 1,35 mln zł.
jedno pomieszczenie min.
Komisja ministerialna
16 m kw. (w przypadku
uznała wniosek za pojednoosobowego gospoprawnie przygotowany,
darstwa
domowego),
ale ze względu na brak
kuchnię. Zgodnie z ustawą
środków finansowych
o ochronie praw lokatorów,
umieściła go na liście
mieszkaniowym zasobie
rezerwowej.
gminy i o zmianie kodeksu
Trzy przetargi
cywilnego musi być 5 m kw.
Budynek z 76 mieszna członka gospodarstwa
kaniami ma kosztować
domowego najemcy.
4,6 mln zł, tj. 1,6 tys. zł
Pieniądze dla miasta
za m kw. i są to jedne z
najni¿szych kosztów w Tak zgdodnie z projektem budowlanym będzie wyglądać budynek Po ubiegłorocznych wyborach, Prezydent Inowrocłabudownictwie mieszka- socjalny przy ulicy Wojska Polskiego.
wia zwrócił się do parlamenniowym. Z tych ostattarzystów rządzącego ugrupowania PiS o zagwarantowanie
nich względów bardzo trudno było wyłonić wykonawcę, który
w bud¿ecie na 2006 r. dodatkowej kwoty kilkudziesięciu miliopodjąłby się tej budowy. Dopiero trzeci przetarg zakończył się
nów złotych na wsparcie budownictwa socjalnego. Z podobsukcesem. Wygrała go inowrocławska firma budowlana „AB
nym apelem włodarz wystąpił równie¿ do Zarządu Związku
KUJAWY” Sp. z .o.o.
Miast Polskich. Rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza
Zgodnie z wymogami ustawy
przeforsował w Sejmie na ten cel 40 mln zł. Bardzo mocno
Ten sposób prowadzenia inwestycji spotkał się z zaciętym
w poparcie starań Inowrocławia zaanga¿ował się poseł PiS
atakiem części radnych klubu opozycyjnego SLD-UP. PrezyTomasz Latos.
dent Ryszard Brejza, Aleksandra Dolińska-Hopcia, naKilka dni temu do Inowrocławia dotarła oczekiwana wiaczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Urszula Borkowska,
domość – miasto otrzyma 1,35 mln zł. Jest to równoznaczne
główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych wieloz kosztami wybudowania ponad dwudziestu nowych mieszkrotnie tłumaczyli, ¿e budynek zrealizowany musi być zgodnie
kań! Grunt, na którym stawiany jest budynek socjalny, miasto
z wymogami ustawy o wsparciu budownictwa socjalnego,
otrzymało za darmo od państwa, bowiem Agencja Nierubo w przeciwnym razie miasto straci szansę na dodatkowe
chomości Rolnych, która u¿ytkowała tę działkę, uwzględniła
pieniądze. Dlatego nie wolno było zwiększyć kosztów tej
wniosek Prezydenta Inowrocławia o jej nieodpłatne przekainwestycji. Oczywiście, gdyby uwzględnić niektóre propozycje
zanie miastu.
i zamiast 4,6 mln zł przeznaczyć na ten cel 5,5 mln zł (z kreByli tacy, którzy za budynek z 76 mieszkaniami byli gotowi
dytów), to budynek mógłby stanąć kilka miesięcy szybciej, ale
zapłacić 5,5 mln zł. Miasto zapłaci nie więcej ni¿ 3,5 mln zł. Ju¿
koszt 1 m kw. mieszkań wzrósłby wtedy do ok. 2 tys. zł, a wraz
w tej chwili – znając potrzeby inowrocławian – zachęcamy parz tym miasto wypadłoby z ministerialnej rezerwy.
lamentarzystów do kontynuowania wsparcia rządowego dla
Jaki standard?
gminnego budownictwa socjalnego. Miasto Inowrocław weźJeden z radnych SLD, wykazując się całkowitą ignorancją,
mie w nim udział, bo warto!
(bud)
próbował nawet wykazać, ¿e miasto straciło 150 tys. zł, bo nie
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2 marca
Uroczysty koncert
Dzień patrona Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego uczczono
koncertem poświęconym twórczości Wolfganga
Amadeusza Mozarta, a zorganizowanym w Sali
Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. W koncercie
wystąpili m.in.: Tomasz Hołowczak, Witold
Kawalec, Marcin Kopczyński, Tomasz Kucharski,
Wioletta Łukaszewska, Gra¿yna Witkowska
oraz Zespół Wokalny Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” pod dyrekcją
Anny Drogowskiej.
3 marca
Biesiada Poetycka
W ramach XXVII Inowrocławskich Spotkań Artystycznych w Galerii Miejskiej zorganizowano
Biesiadę Poetycką, podczas której odbył się Turniej Jednego Wiersza, Turniej Poezji Śpiewanej
oraz Prezentacje Poetyckie. W Turnieju Poezji
Śpiewanej wyró¿nienie przyznano Dariuszowi
Kosmalskiemu. W Turnieju Jednego Wiersza
pierwsze miejsce otrzymał Marek Biskup, drugie – Roman Senski, trzecie – Dariusz Kosmalski,
a wyró¿nienie przypadło w udziale Piotrowi
Lewickiemu. Podczas Prezentacji Poetyckich zaprezentowało się dwunastu twórców. Wieczór
uświetnił występ zespołu „Nie-Toperz”.
7 marca
„Musicorama” w teatrze
Na deskach Teatru Miejskiego blisko trzydziestu
wykonawców wzięło udział w Musicoramie”
zorganizowanej w ramach XXVII Inowrocławskich Spotkań Artystycznych. Oto lista zwycięzców: kategoria 12-15 lat: pierwsze miejsce
– Agnieszka Twardowska, drugie miejsce
– Kinga Jurkiewicz, trzecie miejsce – Przemysław Budka, wyró¿nienia – grupa „Twister”
i Zespół Wokalny Studia MOK, kategoria powy¿ej 15 lat: pierwsze miejsce – Karolina Wysocka
i grupa „Rekonesans”, drugie miejsce – Joanna
Janowska, trzecie miejsce – Katarzyna Mul, wyró¿nienia – Joanna Stasiak i zespół „OWDIR”.
Gratulujemy!
„Czas snu”
W Galerii w Ratuszu otwarto wystawę malarstwa Krzysztofa Wiśniewskiego „Czas snu”.
Artysta ukończył studia na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Uprawia malarstwo sztalugowe
i rysunek.
9 marca
„INO-ATA 2006”
Pierwszy dzień XI Przeglądu Piosenkarzy
Amatorów i Konkursu Recytatorskiego Pomorskiego Okręgu Wojskowego „INO-ATA
2006”. Przegląd zorganizowano w Teatrze
Miejskim i Muzeum im. Jana Kasprowicza.
Tytuł laureata otrzymali: w kategorii zespołów wokalnych – „M.A.M.”, w kategorii
solistów-wokalistów – Bartłomiej Michalczyk, w kategorii poezji śpiewanej – Anna
Sekuna, Dorota Jarząbek i Paulina Olender,
w turnieju recytatorskim – Kamil Zawarski
i Kaja Sosnowska, w kategorii teatru jednego aktora – Anna Romejko i Monika Kubicka.

Dokończenie na str. 4
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„Arlekinada” ju¿ po raz czwarty

Dokończenie ze str. 3
13 marca
Przedszkolaki w ratuszu
Dzieci z Przedszkola nr 4 wraz z opiekunami: Joanną
Marlanowską, Edytą Mrówczyńską, Zofią Szczęsną,
Anną Janiak i Rafałem Wojciechowskim gościli w ratuszu. Maluchy odwiedziły prezydenta Ryszarda Brejzę,
który zaprosił dzieci do sali kominkowej oraz swojego
gabinetu, gdzie opowiedział przedszkolakom na czym
polega praca prezydenta. Dzieci obejrzały tak¿e m.in.
Salę Sesyjną oraz zobaczyły jak wygląda Sala Ślubów.
Na zdjęciu poni¿ej przedszkolaki wraz z opiekunami
w towarzystwie prezydenta oraz Wojciecha Piniewskiego, naczelnika wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Inowrocławia.
Fot. Beata Zarzycka

Kontakt z dzieckiem

Fot. Beata Zarzycka

21 marca
Arcydzieła muzyki kameralnej
Podczas „Spotkania w Ratuszu”, w Sali Sesyjnej Urzędu
Miasta Inowrocławia zorganizowano koncert muzyki
klasycznej zatytułowany „Mozart – arcydzieła muzyki
kameralnej”. Słowo o muzyce wygłopsił prof. Andrzej
Łęgowski, pierwszy flecista Orkiestry Filharmonii
Pomorskiej. Utwory Mozarta wykonali: prof. Andrzej
Łęgowski (flet), Jacek Kaczor (skrzypce), Wojciech Kołaczyk (altówka),
Gimnazjum nr 4 najlepsze
Hala widowisko-sportowa była miejscem zmagań
młodzie¿y z inowrocławskich gimnazjów. Młodzi ludzie
uczestniczyli nie tylko w konkurencjach sportowych, ale
tak¿e wzięli udział m.in. w konkursach plastycznych
oraz tanecznych. Najlepsze okazało się Gimnazjum nr 4,
które uzyskało 40 pkt. O dziewięć punktów mniej wywalczyli uczniowie Gimnazjum nr 2. Tu¿ za nimi, z liczbą
30 pkt uplasowała się młodzie¿ z Gimnazjum nr 1 i 3.
„Dzień Socratesa”
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 podsumowała
część projektu „Ambasadorzy” (na zdjęciu) realizowanego w ramach programu „Socrates Comenius”.
Z zaplanowanego na trzy lata projektu uczniowie
„dwójki” przygotowali prezentację ¿ycia jakie toczyło
się w Inowrocławiu w latach 1945-1970.

Fot. Monika Dąbrowska

26 marca
Wiosenny Turniej Warcabowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował w hali widowisko-sportowej Wiosenny Turniej Warcabowy
o Puchar Dyrektora OSiR. Zawody przeprowadzono systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Oto wyniki: pierwsze miejsce
– Józef Walerowicz, drugie miejsce – Jerzy Bereda,
trzecie miejsce – Wojciech Świstak.

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”
rozpoczyna nową edycję bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców na rok 2006.
Spotkania te pomagają rodzicom, którzy mają ró¿nego
rodzaju wątpliwości, kłopoty, czy ju¿ bardziej zaawansowane
problemy wychowawcze. Rodzice uczestniczący w zajęciach
uzyskują większą wiedzę, co robić, czego nie, ¿eby mieć skuteczny wpływ na rozwój swoich dzieci.
Zajęcia prowadzone są w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki. Pierwsze warsztaty rozpoczynają się pod koniec
kwietnia br., a kolejne – w następnych miesiącach.
Zapisy przyjmuje sekretariat ośrodka od poniedziałku do
czwartku w godz. 16.00-17.00 osobiście (ul. Solankowa 64) lub
pod nr tel. 052-35-51-374. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Komunikat

Dyrekcja Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaprasza kobiety w wieku od skończonego 50 roku ¿ycia do 69 roku ¿ycia, które w ostatnich dwóch
latach nie miały wykonywanej mammografii i są ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia, na bezpłatne badania
dotyczące wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej. Badania będą wykonywane do końca roku w Pracowni
Mammograficznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Bła¿ka
– 1 piętro ( wejście od strony przychodni).
Kobiety mogą się rejestrować w dni powszednie w godz. 7.3014.30 pod nr tel. 052-35-45-425. W dniu badania nale¿y mieć
przy sobie wa¿ny dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz
numer PESEL.

Przebywając na tygodniowym urlopie wypoczynkowym zachorowałem. Otrzymałem zwolnienie lekarskie
na okres trzech dni. Czy w takim wypadku mam prawo
do przedłu¿enia urlopu o dni, kiedy byłem chory?
– Zgodnie z przepisem art. 166 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia w terminie późniejszym części
urlopu, której pracownik nie mo¿e wykorzystać z powodu:
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń
wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do
trzech miesięcy, urlopu macierzyńskiego. Część urlopu, której
wykorzystanie przesunięto, powinna być udzielona w roku
kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte
lub najpóźniej do końca kwartału następnego roku.
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 Teatrze Miejskim zorganizowano IV Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Teatralnych „Arlekinada”. Jury, w składzie:
popularne aktorki – Joanna Brodzik i Beata Kawka, znani
scenarzyści – Dariusz Banek, Arkadiusz Borowik i Piotr
Jachowicz przyznało następujące nagrody główne: pierwsze miejsce – Teatr „¯art” z Młodzie¿owego Domu Kultury
w Gnieźnie za przedstawienie „Bułka z pieprzem” w re¿yserii Tomasza Kujawskiego, drugie miejsce – Grupa „AA”
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w
Inowrocławiu za przedstawienie „Niebo dla wariatów” w re¿yserii Agaty Augustynowicz, trzecie miejsce – Teatr „GG”
z Młodzie¿owego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy za przedstawienie „Nuda” w re¿yserii Andrzeja Siewasiewicza,
wyró¿nienie – Teatr Rzeczy Odzyskanych z Młodzie¿owego
Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy za przedstawienie „Przerwana lekcja muzyki” w re¿yserii Jacka Małachowskiego,
nagrodę dla najlepszego re¿ysera – Agata Augustynowicz
z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Gratulujemy! Podczas „Arlekinady” z recitalem
„Królowa Nocy” wystąpił w teatrze Janusz Radek, któremu
na scenie towarzyszyli: Halina Jarczyk – skrzypce, Jacek
Hołubowski – akordeon i Grzegorz Piętak – kontrabas. Na
zdjęciu fragment „Nieba dla wariatów”.
Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Wyrok za łapówkę

Uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu w sprawie Andrzeja A., byłego
naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miasta. Został on oskar¿ony o wzięcie
łapówki.
Przypomnijmy, Andrzej A. pracował w Urzędzie
Miasta blisko dziesięć lat. Był to pierwszy urzędnik,
z którym Ryszard Brejza w grudniu 2002 r., w trzecim
tygodniu po objęciu funkcji Prezydenta Inowrocławia,
rozwiązał stosunek pracy.
Byłemu naczelnikowi sąd udowodnił przyjęcie
w sierpniu 2002 r. korzyści materialnej w kwocie 500 zł
za obietnicę załatwienia mieszkania. Andrzej A. został
skazany na rok pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary na okres trzech lat.
Orzeczono wobec niego tak¿e grzywnę w wysokości
pięćdziesięciu stawek dziennych po 20 zł.
(MD)

Z okazji Świąt
Wielkiej Nocy

Fot. Beata Zarzycka

W styczniowym wydaniu informatora pisaliśmy, i¿ ¿ołnierze z 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych
wyje¿d¿ają na misję pokojową do Iraku. Z okazji Świąt
Wielkiej Nocy, Prezydent Inowrocławia przesłał ¿ołnierzom podarunek, w którym obok ¿yczeń świątecznych,
w których czytamy m.in. „Niech wraz z zapachem i smakiem tego chleba dotrą do Panów nasze najserdeczniejsze
myśli i ¿yczenia. (...)”, był m.in. mazurek, chleb kujawski
oraz egzemplarze „Naszego Miasta Inowrocław” (na
zdjęciu), które za pośrednictwem dowództwa KPŚB będziemy co miesiąc wysyłali do Iraku ¿ołnierzom z naszego
miasta. Wypieki ufundował radny Piotr Jóźwiak, właściciel jednej z inowrocławskich piekarni i ciastkarni.
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Inowrocław Janowi Pawłowi II

Minął ju¿ rok od momentu kiedy uczestniczyliśmy w niezapomnianych
dniach po¿egnania Papie¿a Polaka. Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II stała się okazją do wspomnienia papieskiego dzieła w całej Polsce.
Podobnie było w Inowrocławiu.
Inowrocławskie obchody rocznicowe wypełniły wystawy, koncerty,
prezentacja multimedialna oraz spektakl według wspomnień, zamieszczonych w ksią¿ce Jana Pawła II „Dar i tajemnica”, z udziałem Jerzego
Zelnika (słowo), Georgija Agratiny (fletnia Pana) i Roberta Grudnia
(organy).
Inowrocławianie tłumnie uczestniczyli w marszu pamięci, który rozpoczął się na Skwerze Jana Pawła II i był kontynuowany ulicami miasta do
kościoła pw. Św. Ducha. Podczas marszu rozwa¿ania stacji drogi krzy¿owej, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, prowadzili przedstawiciele wspólnot miejscowych parafii. O godzinie 21.37 rozległ się dźwięk
syren, przywołujący wydarzenie sprzed roku, a następnie rozpoczęło się
czuwanie modlitewne „Szukałem Was, przyszliście do mnie”.
Zwieńczeniem uroczystości dedykowanych pamięci Jana Pawła II było
wydarzenie, które wywarło niezapomniane wra¿enie. W wigilię Niedzieli Palmowej Tę¿nia Solankowa przeobraziła się w mury Jerozolimy,
a to za sprawą monumentalnego Misterium Męki Pańskiej, które wystawiono dokładnie w rocznicę pogrzebu Jana Pawła II. Podczas Misterium
kilka tysięcy osób miało okazję uczestniczyć w artystycznych odsłonach,
wśród których znalazły się m.in. znane sceny biblijne: wjazd do Jerozolimy, ostatnia wieczerza, modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym,
zaparcie się Piotra, pojmanie, wyrok, droga krzy¿owa i śmierć na krzy¿u,
zaś zwieńczeniem było Zmartwychwstanie. Pomysłodawcami tego
niecodziennego widowiska byli ks. Dariusz ¯ochowski i Edmund Mikołajczak, zaś głównymi aktorami – uczniowe Liceum Kasprowicza.
„Inowrocław Janowi Pawłowi II” – hasło minionych dni, z pewnością,
godnie zostało urzeczywistnione, a wydarzenia, w których tak licznie
uczestniczyliśmy na długo pozostaną w naszej pamięci.
Jacek Nijak
Fot. Beata Zarzycka
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Marek Bartkowicz – 11.05.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292;
– 17.05.2006r., Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro), godz. 16.0017.00, tel. 052-35-50-390.
Zdzisław Błaszak – 19.04.2006r., 26.04.2006r.,
10.05.2006r., 17.05.2006r.,
Biuro Samorządowe Unii Pracy (budynek
główny-parter), ul. Dworcowej 31, godz. 16.0018.00, tel. kom. 607 571 562. 15.05.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Filomena Deskiewicz – 8.05.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Gra¿yna Dziubich – 27.04.2006r., 11.05.2006r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292;
– 19.04.2006r., Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro), godz. 16.0017.00, tel. 052-35-50-390.
Leszek Foksowicz – 8.05.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 12.00-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Tadeusz Haliniak – 27.04.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Piotr Jóźwiak – 25.04.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 25, godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-294.
Andrzej Kieraj – 8.05.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Kościelska – 9.05.2006r., klub „Rondo”,
ul. Wojska Polskiego 5,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-357-87-01.
Jan Koziorowski – 9.05.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 25, 14.00-16.00, tel. 052-35-55-294.
Andrzej Krzemiński – 24.04.2006r.,
ul. Szeroka 1, pok. nr 118, tel. kom. 606 319 909.
Andrzej Prabucki – 27.04.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Ryszard Rosiński – 24.04.2006r., Biuro
Samorządowe Unii Pracy, godz. 16.00-17.00,
ul. Dworcowa 31.
Janina Sikorska – 15.05.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 24.04.2006r., Biuro
Samorządowe Unii Pracy, godz. 16.00-17.00,
ul. Dworcowa 31.
Sławomir Szeliga – 18.04.2006r., 16.05.2006r.,
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 25, godz. 14.3015.30, tel. 052-35-55-294.
Jacek Tarczewski – 26.04.2006r., Biuro PoselskoSenatorskie PiS, ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-50-390.
Jan Wiśniewski – 11.05.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 23, godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Leszek Mielczarek (Katowice) – Maria Ostrowska (Inowrocław), Marek Głowicki (Inowrocław) – Monika Gackowska (Inowrocław).
URODZENIA
Alicja Lewandowska – c. Wojciecha i El¿biety; Oskar Kubera – s. Rafała i Agnieszki; Łukasz Wojdylak – s. Radosława
i Katarzyny; Kacper Gotówka – s. Dariusza i Magdaleny;
Agata Młynkowiak – c. Tomasza i Anny; Klaudia Kijak – c.
Jacka i Agnieszki; Oskar Hulisz – s.Przemysława i Aleksandry; Jakub Kaszubowski – s. Krzysztofa i Katarzyny; Marta
Brzęk – c. Aniceta i Joanny; Sandra Golińska – c. Rafała i
Iwony; Martyna Perlikowska – c. Tomasza i Mariki; Amelia Olszanowska – c. Pawła i Moniki; Jakub Kukliński – s.
Tomasza i Marty; Anastazja Górny – c. Tomasza i Iwony;
Amelia Słowinska – c. Mariusza i Mileny; Marcel StrzeleckiKistella – s. Roberta i Julii; Nikodem Hełminiak – s. Łukasza i
Magdaleny; Dawid Adamski – s. Roberta i Magdaleny; Julia

Adamska – c. Roberta i Magdaleny; Aleksander Kwapich
– s. Tomasza i Adrianny; Filip Czerwiński – s. Pawła i Anity;
Eliza Urban – c. Ryszarda i Małgorzaty; Adam Nowak – s.
Dariusza i Katarzyny; Edyta Gruszczyńska – c. Tomasza i
Agnieszki; Mateusz Wysocki – s. Przemysława i Małgorzaty; Magdalena Konopińska – c. Wojciecha i Małgorzaty;
Patryk Dąbek – s. Rafała i Katarzyny; Juliusz Wojciechowski
– s. Jacka i Ewy; Antoni Raczkowski – s. Krystiana i Anny;
Dominik Erwiński – s. Roberta i Doroty; Kacper Barczak
– s. Tomasza i Sylwii; Jan Bykowski – s. Marcina i Eweliny;
Kaja Ciszewska – c. Daniela i El¿biety; Kacper Bydołek – s.
Jakuba i Aleksandry; Robert Dankowski – s. Krzysztofa i
Agnieszki; Emilia Woźniak – c. Marka i Ewy; Daniel Mikołajczak – s. Sławomira i Katarzyny; Mikołaj Czołgoszewski
– s. Krzysztofa i Moniki; Julia Pawłowska – c. Jana i Ewy;
Dominika Ratajczak – c. Krzysztofa i Sylwii; Mikołaj Marek
– s. Krzysztofa i Joanny; Olimpia Emeschajmer – c. Jakuba i
Moniki; Ewelina Szymków – c. Krzysztofa i Ilony; Adam Ojczenasz – s. Piotra i Justyny; Zuzanna Gaszak – c. Michała i
Angeliki; Katarzyna Kosiada – c. Tomasza i Joanny.
ZGONY
Ludomira Nowakowska – 60 lat; Leon Pomieciński – 93
lata; Andrzej Turowski – 66 lat; Alicja Męclewska – 58 lat;
Pelagia Klimczak – 77 lat; Edmund Górny – 58 lat; Maciej
Serafin – 47 lat; Jerzy Kamiński – 70 lat; Czesław Bednarek
– 74 lata; Janina Świerska – 85 lat; Zofia Burak – 80 lat; Jan
Kozioł – 52 lata; Bogdan Grol – 78 lat; Sergiusz Komorowski
– 83 lata; Edward Brylewski – 65 lat; Hieronim Grobelski – 81
lat; Wojciech Dembski – 77 lat; Ludomira Imańska – 71 lat;
Zdzisław Szcześniak – 54 lata; Edmund Szczepański – 82
lata; Teresa Matusewicz – 59 lat; Józefa Szczukowska – 96
lat; Grzegorz Paterek – 54 lata; Czesław Szkudlarek – 61 lat;
Maria Kwaśniewska – 91 lat; Stanisława Kozłowska – 73 lata;
Edward Brzeziński – 75 lat; Włodzimierz Starybrat – 73 lata;
Wanda Dobek – 83 lata; Leonard Słominski – 65 lat; Jerzy
Smardzewski – 72 lata; Wojciech Wesołowski – 67 lat; Zefiryna Bończak – 76 lat; Helena Badyna – 74 lata; Jan Kubiak
– 73 lata; Wanda Skonieczka – 88 lat; Wincenty Smołuch
– 83 lata; Barbara Szafrańska – 84 lata; Zygmunt Ruta – 77
lat; Sabina Olejniczak – 90 lat; Łucja Sosnowska – 64 lata;
Szczepan Makowiecki – 75 lat; Cecylia Borkowska – 68 lat.

Podczas XLI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto
następujące uchwały:
– w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia na
2006r. oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2004 – 2007,
– w sprawie wyra¿enia zgody na podjęcie działań mających
na celu zaciągnięcie kredytu długoterminowego (kredyt
w wysokości 600 000 zł ma zostać przeznaczony na termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych),
– zmieniająca uchwałę w sprawie wyra¿enia zgody na
podjęcie działań mających na cele zaciągnięcie kredytu długoterminowego (wprowadzono nowe zadanie pn. „zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. Wojska Polskiego”,
które sfinansowane zostanie ze środków zaoszczędzonych
w skutek przetargów na dotychczasowych zadaniach),
– w sprawie tymczasowego statutu Uzdrowiska Inowrocław,
– sześć uchwał w sprawie zmiany granic obwodów następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 2, 4, 6, 11, Gimnazjum
nr 1, 2, 3, 4,
– w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie
z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
Inowrocław (miesięczna opłata stała za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Inowrocław
wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego wynosi 95 zł; w przypadku uczęszczania
rodzeństwa do tego samego przedszkola wysokość wspomnianej opłaty ulegnie obni¿eniu: o 25 proc. za drugie

dziecko, o 50 proc. za trzecie dziecko, o 75 proc. za ka¿de
następne dziecko),
– w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Inowrocław,
– w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie
Robót Publicznych,
– w sprawie wyra¿enia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości poło¿onych w Inowrocławiu,
– zmieniająca uchwałę w sprawie wyra¿enia zgody na
zamianę nieruchomości (dotyczy nieruchomości opisanych
w załączniku do uchwały),
– w sprawie przejęcia przez gminę Miasto Inowrocław
zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy zadań
z zakresu właściwości Ministra Transportu i Budownictwa
dotyczących opracowania dokumentacji technicznej
budowy chodnika i ście¿ki rowerowej na drodze krajowej
- ul. Poznańska),
– w sprawie rozpatrzenia skargi,
Ponadto radni przyjęli ocenę wykorzystania środków bud¿etu Miasta Inowrocławia za lata 2004– 2005 w zakresie
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w Inowrocławiu.
UWAGA: Z treścią uchwał mo¿na zapoznać się na stronie
internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w Biurze Rady
Miejskiej, pok. nr 24, w godzinach pracy Urzędu Miasta
Inowrocławia.

W marcu 103 lata skończyła Pani Marianna Dziedzic (na
zdjęciu). Z tej okazji Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Jadwigą Słowińską odwiedzili dostojną jubilatkę i zło¿yli
jej najserdeczniejsze ¿yczenia. Pani Mariannie Dziedzic
¿yczenia przekazał tak¿e Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia Jan Koziorowski.
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
3 maja – uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja:
godz. 10.00, Muszla Koncertowa, Msza św. polowa pod
przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka, następnie przejście na
Stadion Miejski I, gdzie rozpocznie się II Parafiada Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, godz. 18.00, kościół p.w. Św. Jadwigi Królowej,
koncert symfoniczny.
SPORT
19 kwietnia – godz. 8.00, hala widowiskowo-sportowa (mała
sala), al. Niepodległości 4, V MiniSpartakiada Sportowa „Ja te¿
potrafię”, wstęp wolny.
19 kwietnia – godz. 18.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości, mecz koszykówki seniorów, Dominet Basket
Liga, Noteć Inowrocław-Unia Tarnów, 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.
22 kwietnia – godz. 10.00-16.00, Teatr Miejski, III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego.
22 kwietnia – godz. 16.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia – Goplania
Inowrocław, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
22 kwietnia – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, Mistrzostwa w Koszykówce o Puchar
Dyrektora Okręgu Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych
w Koszykówce, wstęp wolny.
22-23 kwietnia – godz. 10.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska
60, X Jubileuszowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Scrabble „O Kryształowe Jajo Świąteczne”.
23 kwietnia – godz. 11.00, plac przed halą widowiskowosportową, al. Niepodległości 4, Szachy pod chmurką, udział
bezpłatny.
23 kwietnia – godz. 10.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, XXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych, impreza
biletowana.
24 kwietnia – Dni Olimpijczyka – Polscy Olimpijczycy Dzieciom, inowrocławskie szkoły: godz. 10.30-11.30 – spotkanie
olimpijczyków (m.in. Sebastian Chmara, Artur Partyka, Marek
Łbik, Władysław Stecyk, Zbigniew Rachwalski, Jan Jaskólski,
Piotr Świerczewski, Aneta Szczepańska i Paulina Ligocka)
z dziećmi i młodzie¿ą; hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4: godz. 12.00 – uroczyste otwarcie imprezy, godz.
12.15- 13.50 – zawody sportowe z udziałem olimpijczyków
i młodzie¿y oraz występy zespołów tanecznych, 13.50 – uroczyste zakończenie imprezy, wstęp wolny.
26 kwietnia – godz. 13.30, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, „Czwartki Lekkoatletyczne”, wstęp wolny.
29 kwietnia – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, V Turniej Halowej Piłki No¿nej Pracowników Urzędów Miast i Gmin, wstęp wolny.
29 kwietnia – godz. 10.00, plac przed halą widowiskowosportową, al. Niepodległości 4, Rowerowy Tor Przeszkód,
zapisy w dniu zawodów.
29 kwietnia – godz. 17.00, Stadion Miejski II, ul. Orłowska
48, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania – Zawisza
Bydgoszcz, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
29 kwietnia – godz. 9.00, Skate Park, Mistrzostwa Inowrocławia w jeździe na deskorolkach o Puchar Prezydenta
Miasta Inowrocławia, godz. 16.00, koncert Hip-Hopowy,
wstęp wolny.
29. 30 kwietnia i 1 maja – godz. 9.00, Korty Tenisowe, ul. Przy
Stawku 1, Turniej Tenisowy – Otwarte Mistrzostwa Inowrocławia o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia, wstęp wolny.
1 maja – godz. 13.30, klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7, turniej szachowy, P’15 minut, 9 rund, udział mogą wziąć zarówno
dzieci od lat 4 jak i dorośli, organizatorzy zapewniają gorący
posiłek i napoje, wpisowe 10 zł i 5 zł.
3 maja – godz. 9.00, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48, Turniej
Piłki No¿nej Dzikich Dru¿yn z okazji święta 3 Maja, wstęp
wolny, zapisy od 18 kwietnia br. (pok. 221 w hali), ilość dru¿yn
mogących brać udział w zawodach jest ograniczona.
3 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2,
mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Lech
Rypin, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
4 maja – godz. 14.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2,
„Czwartki Lekkoatletyczne”, wstęp wolny.

6 maja – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym,
wstęp wolny.
6 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48, mecz
piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Victoria
Koronowo, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
7 maja – godz. 10.00, Teatr Miejski, Otwarty Puchar Polski
w Tańcu Hip-Hop i Electric Boogie, Mistrzostwa Polski eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata Break Dance.
9 maja – godz. 14.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2,
„Czwartki Lekkoatletyczne”, wstęp wolny.
13 maja – godz. 16.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, mecz piłki ręcznej – I liga, Cuiavia/OSiR – KPR
Wolsztyniak Wolsztyn, impreza biletowana.
13 maja – 17.00, Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2, mecz
piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Pomorzanin
Toruń, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
14 maja – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
kat. kadetów o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia,
wstęp wolny.
14 maja – godz. 10.30, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2,
Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny, wstęp wolny.
16 maja – godz. 14.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2,
„Czwartki Lekkoatletyczne”, wstęp wolny.
20 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48,
mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Pałuczanka ¯nin, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
20 maja – godz. 10.00, start i meta: Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, Bieg Zwycięstwa, wstęp wolny.
21 maja – godz. 9.00, start sprzed hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, Wycieczka rowerowa InowrocławPieranie-Balczewo-Inowrocław, zapisy do 19 maja br. (pok. nr
221, hala widowiskowo-sportowa), wpisowe 7 zł.
KULTURA

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 pod hasłem „Euromuza
2006” zorganizowano obchody Dnia Europejskiego (na zdjęciu).

20 kwietnia – godz. 11.00, Galeria Miejska, spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o ...”, w programie: „Lady Makbet w sądzie”
w wykonaniu aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego
pod kierunkiem El¿biety Piniewskiej, „Fenomen Papuszy”
– wykład El¿biety Nowosielskiej, wstęp wolny.
21 kwietnia – Muzeum im. Jana Kasprowicza, otwarcie wystawy: Derwichowie – Danuta, Henryk, Małgorzata „Portrety
– humor – karykatury”, wstęp wolny.
21 kwietnia – godz. 17.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60,
podsumowanie X Dziecięcego Konkursu Poetyckiego „Mój
świat”, w programie przewidziano m.in.: otwarcie wystawy
„Rzeźba” autorstwa dzieci z Wiejskiego Domu Kultury z Je¿ewa oraz koncert zespołu OWDIR, wstęp wolny.
21 kwietnia – godz. 19.00, Teatr Miejski, koncert Michała
Bajora – Największe Przeboje 30/30, bilety w cenie 33 zł do
nabycia w sklepie FORTE.
22 kwietnia – godz. 9.00-12.00, Gimnazjum nr 2, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, „Biała Sobota”, będzie mo¿na m.in.
bezpłatnie wykonać badanie krwi, pomiaru ciśnienia, wagi
ciała, wzrostu tkanki tłuszczowej, poziomu cukru, skorzystać z
porady lekarza specjalisty, wziąć udział w minikursie pierwszej
pomocy, uzyskać informacje z zakresu profilaktyki uzale¿nień,
dla dzieci i młodzie¿y przygotowano loterię i konkursy, wstęp
wolny.
24-26 kwietnia – Muzeum im. Jana Kasprowicza, w ramach
Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zaplanowano następujące prelekcje: 24 kwietnia – godz. 10.00,

W hali widowiskowo-sportowej zorganizowano II Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych.

„Muzeum-zabytek-kolekcja. Wyjaśnienie terminów. Kolekcje
Stanisława Szenica” – Danuta Chadrysiak, godz. 10.30 , „Miejsce Inowrocławia na politycznej mapie Polski” – Katarzyna
Kasiborska, 25 kwietnia – godz. 10.00, „Pakość – Kujawska
Jerozolima” – Marcin Woźniak, godz. 10.30, „Archeologiczne
dziedzictwo kulturowe Kujaw i jego ochrona” – Jarosław Kozłowski, wstęp wolny.
25-26 kwietnia – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, XI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa,
temat konferencji naukowej: „Ratownik medyczny w zintegrowanym systemie ratownictwa. Stan obecny, perspektywy
kształcenia i zatrudnienia w strukturach Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej”, podczas forum zorganizowana
zostanie wystawa sprzętu ratowniczego oraz będą miały
miejsce pokazy słu¿b ratowniczych.
27 kwietnia – godz. 9.00, 11.00, Teatr Miejski, spektakl dla
dzieci „Piękna i bestia”, bilety w cenie 5 zł do nabycia w IDK.
27 kwietnia – godz. 17.00, klub „Przydomek”, ul. Marulewska
7, „Zawsze Zdrowa i Aktywna”, wstęp wolny.
29 kwietnia – godz. 12.00, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego
5, „Wiosenne Spotkanie z Krzy¿ówką” – konkurs krzy¿ówek
dla dorosłych, zapisy do 26 kwietnia br. w klubie, udział bezpłatny, bli¿sze informacje pod numerem tel. 052-35-78-701.
30 kwietnia – godz. 19.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, Wieczór Kabaretowy ANI MRU-MRU,
bilety w cenie 25 zł i 30 zł dostępne m.in. w sklepie FORTE,
w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej.
1 maja – godz. 16.00, Muszla Koncertowa, inauguracja Inowrocławskiego Lata Muzycznego, koncert Orkiestry Dętej IKS
„Solino” S.A., wstęp wolny.
2 maja – godz.. 19.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, dyskoteka, bilety w cenie 2 zł.
3 maja – godz. 16.00, Muszla Koncertowa, Inowrocławskie
Lato Muzyczne, koncert „Musicale, musicale” w wykonaniu
muzyków pod kierunkiem Marka Czekały.
5 maja – godz. 16.00, Galeria Miejska, konkurs recytatorski
„Strofka”, w konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI
szkół podstawowych oraz gimnazjaliści, udział bezpłatny.
6 maja – godz. 11.00-15.00, boisko Szkoły Podstawowej nr 4,
festyn rowerowy, w programie m.in.: znakowanie rowerów,
konkurs o ruchu drogowym dla najmłodszych, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz sprzętu stra¿y
po¿arnej, pokaz gaszenia wraku samochodu i rozcinania samochodu po wypadku, pokaz jazdy wyczynowej na rowerach,
będzie mo¿na uzyskać kartę rowerową, zorganizowany zostanie równie¿ konkurs na najstarszy lub najdziwniejszy rower
(główną nagrodą w tym konkursie będzie nowy rower), wstęp
wolny. Klub „Rondo” oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Rąbin”
jako główni organizatorzy serdecznie zapraszają.
12 maja – godz. 17.00, Teatr Miejski, XII Dziecięcy Festiwal
Piosenki „Poka¿emy, co umiemy” – finał, wstęp wolny.
14 maja – godz. 15.00, Muszla Koncertowa, XXIX Przegląd
Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna
w Solankach”, wstęp wolny.
15-17 maja – klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7 organizuje Osiedlowe Dni Zdrowia, w programie m.in.: wykłady na
temat profilaktyki uzale¿nień, degustacja zdrowej ¿ywności,
organizatorzy ogłaszają konkurs plastyczny o tematyce
antynikotynowej, uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzie¿ ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, prace mo¿na
przynosić do klubu ju¿ od 18 kwietnia br. w godz. 8.00-18.00,
organizatorzy ODZ proszą o kontakt wszystkich, którzy mają
ciekawą propozycję dotyczącą ochrony zdrowia, która mogłaby uświetnić tegoroczne ODZ.
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IV Inowrocławskie Targi Edukacyjne
Podczas IV Inowrocławskich
Targów Edukacyjnych prezentowano w Szkole Podstawowej nr 9 oferty blisko
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Boreczek

Inowrocławianie w Światowym Banku Dawców Szpiku Kostnego.

Mogą uratować ludzkie ¿ycie

Dwadzieścia pięć osób z naszego miasta pojechało przed kilkoma
dniami do Torunia, gdzie zgłosiło swój akces do Światowego Banku
Dawców Szpiku Kostnego.
W poprzednim numerze informatora pisaliśmy, i¿ Fundacja na Rzecz
Hematologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę
oraz studentami Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika zorganizowała akcję
badania szpiku kostnego.
Najpierw odbyło się spotkanie z potencjalnymi dawcami, a następnie dwadzieścia pięć osób z Inowrocławia, w tym dwunastu pracowników ratusza,
pojechało do Torunia, gdzie po wykonaniu koniecznych badań ostatecznie
ich zgłoszenia umieszczono w zasobach Światowego Banku Dawców Szpiku
Kostnego. Oznacza to, ¿e je¿eli na świecie zachoruje ktoś, dla kogo ratunkiem
oka¿e się przeszczep szpiku, to być mo¿e otrzyma on szpik od jednego z tych
inowrocławian, którzy niedawno podjęli decyzję, ¿e chcą w ten sposób innym pomóc. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel oraz Prezydentowi Inowrocławia za to, ¿e rozumiejąc
jak wa¿ne dla ratowania ludzkiego ¿ycia jest, aby jak najwięcej osób chciało
zostać dawcami szpiku, zezwolił na wyjazd w godzinach pracy Urzędu Miasta tych pracowników ratusza, którzy zdecydowali się uczestniczyć w naszej
akcji – podziękował Jarosław Kowal, wiceprezes Stowarzyszenia Chorych
na Białaczkę. Bli¿sze informacje na temat działalności stowarzyszenia mo¿na
uzyskać kontaktując się z Jarosławem Kowalem (tel. kom. 509 788 603).
(bez)
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