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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA (EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Starostwo chce sprzedać budynek, w którym swoją siedzibę ma część wydziałów Urzędu Miasta.

Kierowcy skar¿ą się na ucią¿liwości związane z remontem wiaduktu.

Zarząd Powiatu wypowiedział miastu umowę, na podstawie której w budynku przy ulicy Prezydenta Roosevelta 33/35 swoją siedzibę mają niektóre wydziały ratusza. Miasto mo¿e nadal zajmować tam pomieszczenia ale ju¿ nie - jak dotąd bezpłatnie - lecz płacąc 15 tys. zł miesięcznie. Jak
zareagował na to Prezydent Inowrocławia? Próbował dojść do porozumienia z władzami powiatu,
a kiedy to się nie udało, uznał ¿e muzeum powiatowe, które dotychczas zajmowało bezpłatnie
budynek nale¿ący do miasta, powinno zacząć opłacać czynsz w wysokości 16 tys. zł miesięcznie.
Umowa wypowiedziana
Wspomniane pomieszczenia miasto wynajmowało na podstawie umowy zawartej ze starostwem w 2003r.,
którą Zarząd Powiatu z zamiarem sprzeda¿y budynku w marcu br. wypowiedział. Warto w tym miejscu dodać, i¿
miasto korzystało z tego budynku nieodpłatnie, czyli na takich warunkach jak z pomieszczeń nale¿ących do miasta
korzysta np. muzeum. Starostwo argumentowało natomiast, ¿e nie pobierało opłat, poniewa¿ obowiązywała
umowa d¿entelmeńska, na podstawie której miasto umarzało szpitalowi podatek od nieruchomości. – Ja ¿adnej
umowy d¿entelmeńskiej nie zawierałem. Tym bardziej, ¿e podatek od nieruchomości jaki szpital ma obowiązek
płacić, jest du¿o wy¿szy ani¿eli roczne koszty wynajmu budynku przy ulicy Roosevelta. Dla miasta taka umowa
d¿entelmeńska byłaby więc zupełnie nieopłacalna, a poza tym niezgodna z prawem – jednoznacznie stwierdził
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Od 2000r. miasto umorzyło szpitalowi podatek od nieruchomości na
kwotę około 2 mln zł.
Obecnie powiat twierdzi, ¿e muzeum posiada odrębną osobowość prawną i w związku z tym powiat nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych. Powiat nie chce tej kwestii łączyć ze sprawą
budynku przy ul.Roosevelta,ale co ciekawe jeszcze kilka miesięcy temu władze powiatu łączyły kwestię wpomnianego
budynku z umorzeniem podatku przez prezydenta dla szpitala, który równie¿ posiada odrębną osobowość prawną.
Gospodarz nie ma wyboru
Zarząd Powiatu ostatecznie zaproponował, ¿e je¿eli miasto chce nadal wynajmować te pomieszczenia, to mo¿e to
robić,ale zgodnie z umową z 2003r.po upływie terminu wypowiedzenia umowy,ju¿ wyłącznie odpłatnie,czyli za 15 tys.
zł miesięcznie. Co w tej sytuacji zrobił Prezydent Inowrocławia? Uznał ¿e powinien pobierać opłatę w wysokości 16 tys.
zł za wynajmowanie pomieszczeń na potrzeby muzeum podporządkowane starostwu. – Nie zamierzam wyrzucać
muzeum. Muszę jednak zapewnić miejsce, gdzie będę mógł przenieść wydziały Urzędu Miasta. Gdybym postąpił
inaczej inowrocławianie mogliby mieć do mnie uzasadnione pretensje, ¿e nie zadbałem o miasto w sposób nale¿yty.
Nie chcę się kłócić.Dlatego zwracam się do starosty,abyśmy wreszcie doszli do porozumienia.Je¿eli powiat zrezygnuje
z pobierania od nas czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miasta przy ulicy Roosevelta, to my równie¿
nie będziemy oczekiwali opłaty za pomieszczenia, w których mieści się muzeum – stwierdził Ryszard Brejza.
Jak dowiedzieliśmy się tu¿ przed zamknięciem numeru informatora, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu na
wniosek Prezydenta Inowrocławia ujawnił prawo miasta do pierwszeństwa nabycia wspomnianego budynku,
w jego księdze wieczystej. Oznacza to, ¿e nawet je¿eli znajdzie się potencjalny nabywca budynku, to miasto
będzie miało prawo pierwszeństwa wykupu (nawet je¿eli zostanie przeprowadzony przetarg, w którym miasto
by nie uczestniczyło).
(bud)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła remont
wiaduktu nad torami kolejowymi. Kierowcy pomstują, ¿e w tym
miejscu tworzą się korki, mieszkańcy ulicy Dworcowej narzekają na
hałas. Zastrze¿enia te podziela Prezydent Inowrocławia. Przedstawiciele GDDKiA w zasadzie jednak nie widzą problemu twierdząc, ¿e
kierowanie ruchem odbywa się najbardziej „wydajnym” sposobem
ręcznym poprzez sygnalistów.
Potrzebne objazdy
W związku z licznymi skargami mieszkańców oraz kierowców przeje¿d¿ających przez nasze miasto, Prezydent Inowrocławia wystosował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo, w którym m. in. prosi o
wytyczenie objazdów omijających strefę robót. W tej sprawie interweniował
równie¿ m.in. poseł Tomasz Markowski.
Nie więcej ni¿ 15 minut
W odpowiedzi Wiesław Dziuba, dyrektor Oddziału w Bydgoszczy
GDDKiA przesłał pismo, w którym czytamy m.in. w godz. od 6.00 do 22.00
kierowanie ruchem odbywa się najbardziej „wydajnym” sposobem ręcznym
poprzez sygnalistów. Z przeprowadzonych przez nas obserwacji wynika, ¿e
w chwili obecnej w godz. największego natę¿enia ruchu czas oczekiwania
na przejazd nie jest większy ni¿ 15 min., a poza szczytem nie większy ni¿ 5
min. Wynika to z dopracowania sposobu sterowania ruchem przez sygnalistów, jak równie¿ z tego, ¿e część pojazdów przeniosła się na tzw. przejazdy
lokalne. Przedstawiciele GDDKiA jednocześnie zapewnili, i¿ zorganizowany
zostanie zalecany objazd dla samochodów do 2,5 t w kierunku InowrocławBydgoszcz i Bydgoszcz-Inowrocław ulicą Orłowską przez Rojewo i Złotniki
Kujawskie. Mimo to mieszkańcy i kierowcy nadal narzekają na ucią¿liwości
związane z remontem wiaduktu.
Będą jeszcze remontować
Wiesław Dziuba poinformował tak¿e, i¿ po dokonaniu koniecznych konsultacji, wykonane zostaną zmiany projektowe oraz w technologii i organizacji
robót tak, aby mo¿liwie jak najszybciej wyremontowano równie¿ górę wiaduktu oraz wykonano roboty w drugim etapie z utrzymaniem ruchu w obu
kierunkach. Warto dodać, i¿ na kierowców ju¿ niebawem będą czekały
kolejne utrudnienia. Planowana jest bowiem przez powiat przy współudziale
miasta przebudowa ulicy Świętokrzyskiej. Pozostaje mieć nadzieję, ¿e po zakończeniu prac będzie zarówno ładniej jak i bezpieczniej.
(bez)

Będzie porozumienie?

„Wydajny” sygnalista

Przynoszą chlubę naszemu miastu!

Fot. Z archiwum 56. KPŚB

W styczniu br. ponad siedemdziesięciu ¿ołnierzy 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych wyjechało na misję pokojową do Iraku. Słu¿ą oni w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego, a stacjonują w bazach w Ad Diwaniyah i w Al Kut. Po raz pierwszy w historii inowrocławskiego pułku tak du¿a grupa ¿ołnierzy wyjechała na misję pokojową za granicę. Na zdjęciu
nasi ¿ołnierze przebywający (w dniu wykonania fotografii) w Ad Diwaniyah: (w pierwszym rzędzie od lewej) chor. Piotr Markiewicz, chor. Piotr Rudnicki, chor. Łukasz Kowalewski, ppłk
Piotr Hering, chor. Jacek Kuś, kpt. Ireneusz Winnik, kpt. Fryderyk Je¿ykowski, chor. Sebastian Chojak, (stoją od lewej): chor. Mariusz Kłopacki, chor. Paweł Klimczak, chor. Jan Zieliński, chor. Adam Semeniuk, plut. Adam Burdak, chor. Janusz Wołoszyn, kpt. Michał Fabjańczyk, st. sier¿. Daniel Januszewski, kpt. Adam Guzik, chor. Dariusz Warchocki, kpt.
Dariusz Chołajczyk, chor. Adam Chachurski, mjr Sławomir Wroński, chor. Krzysztof Podkański, ppłk Piotr Saniuk, chor. Robert Szalow, chor. Krzysztof Płachecki, chor. Arkadiusz
Kata, kpt. Grzegorz Bazelski, kpt. Piotr Stanek, chor. Piotr Wróbel, kpt. Robert Skóra, kpt. Michał Chorą¿ewski. Zdjęcie wykonano tu¿ przed Wielkanocą, stąd na fotografii widać m.in.
bochen chleba, który był jednym z podarunków przesłanych ¿ołnierzom przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę. Na str. 5 publikujemy relację z pobytu ¿ołnierzy 56. KPŚB w Al Kut.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?
W majowym numerze informatora wyjaśniamy
jakich formalności nale¿y dopełnić w przypadku
opiniowania organizacji ruchu oraz nadania numeru porządkowego nieruchomości.
OPINIOWANIE ORGANIZACJI RUCHU
Zagadnienie to dotyczy kwestii opiniowania organizacji ruchu oraz projektów zabezpieczenia
miejsca robót.
Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z egzemplarzem projektu organizacji ruchu oraz projekt zabezpieczenia robót
w pasie drogowym.
Koszty:
Opłata skarbowa w wysokości: od wniosku
– 5 zł, od załącznika – 0,50 zł.
Termin realizacji:
Sprawę rozpatruje się w ciągu czternastu dni.

Poni¿ej przedstawiamy przygotowany przez
Wydział Inwestycji Miejskich wykaz prac, które są
w trakcie przygotowań lub realizacji.
Trwają prace nad przygotowaniem procedur przetargowych na następujące zadania:
- zakup czterech autobusów niskopodwoziowych (w ramach projektu współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego),
- dostawę i monta¿ systemu obsługi tzw. Elektronicznego
biletu (w ramach projektu współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego),
Ogłoszono procedury przetargowe na następujące
zadania:
- budowa ulic: Lotniczej, Bartka Nowaka, Rodu Czaplów,
Bolesława Śmiałego, Kazimierza Kujawskiego,
- monta¿ progów zwalniających,
- zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ulicy
Wojska Polskiego,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których
wykonanie rozpocznie się jeszcze w maju:
- budowa odcinka ulicy Leona Czarlińskiego, Janiny Porazińskiej (od ulicy Jana Marcina Szancera do ulicy Czesława
Janczarskiego),
- zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ulicy 59
Pułku Piechoty,
- budowa ulicy Jaśminowej,
- remont hali obsługi technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
- budowa kanalizacji sanitarnej - ulica Jacewska,

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.
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
NIERUCHOMOŚCI
Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
nieruchomości i mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Koszty:
Opłata skarbowa w wysokości: od wniosku – 5 zł,
od ka¿dego załącznika – 0,50 zł. W przypadku,
gdy przedmiotem sprawy jest budynek mieszkalny, wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej.
Termin realizacji:
Sprawę rozpatruje się w terminie czternastu dni.
Gdzie nale¿y się udać?
Szczegółowych informacji udziela pracownik
Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
Stanowisko nr 4, tel. 052-35-55-297.

Jest Pan pewien, ¿e w jednostkach Panu podporządkowanych ju¿ nie ma przypadków korupcji?
- Urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia obejmowałem
między innymi pod hasłem walki z łapówkarstwem,
z którym mieliśmy przez wiele lat do czynienia równie¿
w Urzędzie Miasta. Były to przypadki odosobnione, ale
nie zwalczane. Zwolniłem kilku urzędników, do których nie
miałem zaufania w zakresie ich uczciwości. Kilka tygodni
temu wszcząłem postępowanie dyscyplinarne w stosunku
do jednego ze stra¿ników miejskich. Dwóch byłych urzędników zostało skazanych przez sąd na kary pozbawienia
wolności w zawieszeniu. Jestem pewien, ¿e większość
inowrocławian zauwa¿a ró¿nicę pod tym względem
w pracy Urzędu Miasta pięć lat temu a dziś. Nie lekcewa¿yłem ¿adnych sygnałów ostrzegawczych, które docierały
do mnie od mieszkańców Inowrocławia. Ale nie ma co
ukrywać, ¿e są równie¿ tego minusy – zyskałem grupę ju¿
nie tylko przeciwników lecz wręcz wrogów.
Chciałbym się dowiedzieć co ustalono podczas
niedawno zorganizowanego w ratuszu spotkania w
trakcie którego dyskutowano na temat inowrocławskich uzdrowisk?
- Pod koniec ubiegłego miesiąca w Urzędzie Miasta miało
miejsce spotkanie powołanego przeze mnie zespołu ds.
prac nad ustaleniem posiadania przez Miasto Inowrocław
na swym obszarze złó¿ naturalnych surowców leczniczych.
Uczestnicy tego spotkania wśród których byli między innymi przedstawiciele sanatoriów z naszego miasta, dr nauk
med. Eugeniusz Gawlak, specjalista balneologii i medycyny
fizykalnej oraz Krzysztof Chełminiak z „Uzdrowiska Inowrocław”, który jest te¿ członkiem Zespołu Doradczego ds.
Lecznictwa Uzdrowiskowego przy Ministerstwie Zdrowia,

- budowa parkingu przy ulicy Jana Kilińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy murze miejskim,
Zakończono prace:
- remont Tę¿ni Solankowej,
- budowa fontanny na stawie z mostkiem w Parku Solankowym,
- przebudowa chodników – aleja Henryka Sienkiewicza.
Ponadto, rozpoczęto prace przy budowie basenu krytego zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 1 oraz kontynuowane są prace przy
budowie budynku socjalnego przy ulicy Wojska
Polskiego.

Fot. Beata Zarzycka
Tak prezentuje się po zmroku fontanna uruchomiona niedawno w
pobli¿u Tę¿ni Solankowej.

omówili plany rozpoczęcia eksploatacji solanki „gorzkiej”
i zapoznali się z sytuacją inowrocławskich sanatoriów.
Jednak podstawowym zadaniem wspomnianego zespołu, którego stałymi członkami są naczelnicy niektórych
wydziałów ratusza, jest działanie na rzecz uzyskania przez
miasto statusu uzdrowiska poprzez spełnienie tych warunków, które stawia ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych.
Walka miasta z gawronami trwa ju¿ od kilku lat.
Stosowano ró¿ne formy odstraszania tych ptaków.
Kilka tygodni temu zauwa¿yłem, ¿e wycinane są
gniazda. Czy na pewno odbywało się to w zgodzie
z prawem?
- Rzeczywiście w marcu i kwietniu nasze słu¿by ściągały
gniazda z drzew, ale zapewniam, ¿e wszystko odbyło się
w zgodzie z prawem. Wojewódzki Konserwator Przyrody
działając z upowa¿nienia wojewody wydał nam stosowne
zezwolenie. W sumie zdjęto prawie dwieście trzydzieści
gniazd. Działania te były prowadzone wzdłu¿ alei Sienkiewicza (od ulicy Grodzkiej do Marii Konopnickiej) i ulicami
Marii Konopnickiej i Ignacego Daszyńskiego. Zrobiliśmy to
w trosce o inowrocławian oraz kuracjuszy spacerujących
wspomnianym terenem. Jednocześnie pragnę dodać, i¿
od ulicy Grodzkiej w kierunku ulicy Prezydenta Roosevelta
zakładany jest dywan trawiasty, który z pewnością nie
będzie zanieczyszczany taką ilością ptasich odchodów jak
w latach wcześniejszych. Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta oraz gości do spacerów aleją Sienkiewicza.
Tym bardziej, ¿e niedawno zakończyliśmy tam (po prawej
stronie alei idąc w kierunku Parku Solankowego) wymianę
płytek chodnikowych na kostkę. Przy tej okazji uspokajam
wszystkich inowrocławian zatroskanych gospodarnością,
¿e stare płytki chodnikowe zostały przewiezione do Zakładu Robót Publicznych i będę wykorzystane do budowy
chodników w innych częściach miasta (na przykład dotyczy to części ulicy Kasztanowej).
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Pieniądze na koszykówkę od miasta, ale nie bezpośrednio z bud¿etu miasta.

Zdecydował zarząd

Jedna z istniejących na terenie kraju firm zakupiła
w 2001r. działkę nale¿ącą do miasta. Częścią zapłaty
była darowizna w wysokości 65 tys. zł, którą przedstawiciele inwestora mieli przekazać na cel wskazany przez miasto. Pieniądze nie wpłynęły jednak do
miejskiej kasy, a w związku z tym radni nie podjęli
decyzji o ich rozdysponowaniu. Firma pieniądze
jednak wpłaciła – wsparcie otrzymało Towarzystwo
Koszykówki „Noteć”. Cel ten wskazał firmie podobno bezpośrednio ówczesny Zarząd Miasta.
Pieniądze nie wpłynęły do bud¿etu
Przypomnijmy, w 2001r. jedna z istniejących na terenie
kraju firm zakupiła nieruchomość (tzw. ¿abia łączka). Kwota
główna zapłaty to było 1 mln 300 tys. zł. Ponadto nabywca miał
przekazać darowiznę w wysokości 65 tys. zł na cel wskazany
przez miasto. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Inowrocławia
badająca tę sprawę stwierdziła, ¿e kwota darowizny do bud¿etu miasta nie wpłynęła i brak jest jakichkolwiek informacji
na jaki cel została ona przeznaczona.
Prokurator odmówił
Zgodnie z sugestiami Komisji Rewizyjnej, w marcu br. Prezydent Inowrocławia zło¿ył do prokuratury zawiadomienie,
i¿ w 2001r. ówczesny Zarząd Miasta nie dopełnił obowiązku
wyegzekwowania wspomnianej darowizny. W trakcie
postępowania Ryszard Domański, ówczesny Prezydent
Inowrocławia ujawnił, ¿e podczas posiedzenia Zarządu
Miasta w listopadzie 2001r. ustalono, i¿ 65 tys. zł jako darowizna na cel wskazany przez miasto zostanie przekazana
na Towarzystwo Koszykówki „Noteć”. Ryszard Domański
stwierdził ponadto, ¿e to były jedyne pieniądze przekazane
w 2002r. (wtedy nastąpiła wpłata) na TK „Noteć”. Prokurator odmówił wszczęcia w tej sprawie śledztwa.

Zdecydować mogli tylko radni?
Postanowienie to zaskar¿ył Prezydent Inowrocławia
argumentując, i¿ w protokole z właściwego posiedzenia
Zarządu Miasta nie ma zapisu, i¿ pieniądze mają zostać
przekazane bezpośrednio na konto TK „Noteć”, a więc
kwota ta powinna wpłynąć do bud¿etu miasta, a o jej
przeznaczeniu mogła zdecydować wyłącznie Rada Miejska
poprzez przegłosowanie uchwały zmieniającej bud¿et.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
uwzględnił za¿alenie Prezydenta Inowrocławia na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu o odmowie
wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków
przez Zarząd Miasta. Jednocześnie zaskar¿one postanowienie uchylono. W piśmie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy czytamy między innymi i¿ w oparciu o
zebrany materiał nie sposób ustalić w jakich okolicznościach
doszło do tego, ¿e uchwała Zarządu Miasta w odniesieniu
do darowizny w kwocie 65 tys. zł nie została faktycznie wykonana i kto zdecydował o tym, aby pieniądze przekazać TK
„Noteć”. Trudno równie¿ ocenić, czy Rada Miejska równie¿
zdecydowałaby o takim samym przeznaczeniu uzyskanej
darowizny w sytuacji występowania innych doniosłych
społecznie potrzeb. Poniewa¿ uzasadnia to podejrzenie zaistnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kk nale¿y
w tej sprawie wszcząć i przeprowadzić śledztwo.

Gimnazjaliści pokonali olimpijczyków

Po raz drugi do Inowrocławia przyjechali polscy olimpijczycy, by zmierzyć się w sportowych rozgrywkach
z naszymi gimnazjalistami. Zdobywcy olimpijskich
medali, w składzie: Marek Leśniewski (kolarz),
Zbigniew Rachwalski (hokej na trawie), Aneta
Szczepańska (judo), Paulina Ligocka (snowboard)
oraz Mirosław Wasielewski (paraolimpijczyk), rywalizowali z gimnazjalistami w takich konkurencjach
sportowych jak m.in. piłka halowa, slalom sprawnościowy, wspinanie na ściance wspinaczkowej,
przeciąganie liny. Dru¿yną inowrocławskich gimnazjalistów, którzy zwycię¿yli, dowodził trzykrotny
olimpijczyk Jan Jaskólski. Organizatorem imprezy
pn. „Polscy Olimpijczycy Dzieciom” był Inowrocławski
Klub Olimpijczyka, którym kieruje Ireneusz Śmigielski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
(MD)

(bud)

Dlaczego ówczesny Prezydent Inowrocławia i Zarząd
Miasta nie podali do publicznej wiadomości, i¿ doszło do wsparcia finansowego „Noteci” ze środków
uzyskanych ze sprzeda¿y majątku miasta? Dlaczego
nie zapisywano tego typu decyzji w protokołach? Ile
podobnych przypadków wystąpiło przed 2002r.?

Fot. Beata Zarzycka

Organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze z bud¿etu miasta

Na wypoczynek dzieci i młodzie¿y

Na letni wypoczynek dzieci i młodzie¿y w tym roku
z bud¿etu miasta przeznaczonych zostanie ponad
36 tys. zł.
W ubiegłym roku była to kwota blisko 30 tys. zł. Wówczas
z dofinansowania skorzystało dziewięć organizacji pozarządowych, które zorganizowały dla dzieci i młodzie¿y trzynaście obozów i półkolonii. W sumie w czasie lata 2005r. w obozach współfinansowanych przez miasto uczestniczyło blisko
pięćset osób. Oznacza to m.in., ¿e organizacje pozarządowe
obok szkół i biur podró¿y są największym inicjatorem zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzie¿y.
– Kwota przyznawanej dotacji dla danej organizacji uzaOd kilku dni na inowrocławskich ulicach u¿ytkowane jest
specjalistyczne urządzenie do sprzątania psich odchodów.
Odkurzacz taki zakupiony został przez miasto i kosztował
– wraz z wózkiem dwukołowym do jego transportu
– 8.723 zł brutto. Wyposa¿ony jest w zbiornik na nieczystości oraz w rurę, za pomocą której sprzątane są zwierzęce odchody. 35-litrowy zbiornik w ciągu godziny pracy
zbiera 12 kg nieczystości. Urządzenie to wykorzystywane
jest do sprzątania psich odchodów na miejskich terenach
zielonych, chodnikach, deptakach. Jego obsługą zajmują
się pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Zebrane nieczystości są wywo¿one na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
(MD)

le¿niona jest między innymi od liczby uczestników i czasu
trwania obozu oraz zaanga¿owania wolontariuszy w realizację projektu – wyjaśnił Tomasz Sibora, Pełnomocnik ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzie¿ą.
Dotacje zostaną przyznane organizacjom, które zło¿ą stosowną ofertę. Wzory wniosków oraz szczegółowa treść konkursu są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli
Urzędu Miasta Inowrocławia. Oferty nale¿y w terminie do
27 maja br. przesyłać na adres: Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub zło¿yć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli (w zamkniętej
kopercie z adnotacją: Konkurs Ofert 2006).

Odkurzacz w u¿yciu

Fot. Beata Zarzycka

4 kwietnia
Koszykówka w mieście
Roman Ludwiczak, Senator RP i jednocześnie
prezes Polskiego Związku Koszykówki był
gościem Prezydenta Inowrocławia, Ryszarda
Brejzy. Podczas spotkania rozmawiano na
temat zorganizowania w naszym mieście
meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy
Seniorów w Piłce Koszykowej. Wspomniany
mecz odbędzie się 9 września br. Zagrają Polacy i Szwedzi. Będzie to jeden z trzech meczy rozegranych w naszym województwie.
W tym miejscu warto dodać, i¿ Prezydent
Inowrocławia prowadzi rozmowy z przedstawicielami kilku miejscowych klubów
w celu zapewnienia jednej z inowrocławskich dru¿yn (podstawowym warunkiem
jest, aby dru¿yna nie była zadłu¿ona)
mo¿liwości gry w koszykówkę w pierwszej,
ewentualnie drugiej lidze. Dru¿yna taka
będzie mogła liczyć na pomoc Prezydenta
Inowrocławia m.in. w formie bezpłatnego
udostępnienia hali widowiskowo-sportowej
oraz z pewnością uzyska wsparcie ze strony
sponsorów. Przypomnijmy, i¿ w bie¿ącym
roku były prowadzone rozmowy z władzami
klubu „Noteć” m.in. na temat objęcia części
udziałów w klubie przez miasto ale pod
warunkiem oddłu¿enia „Noteci” w terminie
do końca kwietnia. Termin ten nie został dotrzymany - „Noteć” nadal jest zadłu¿ona.
5 kwietnia
Spotkanie w ratuszu
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza
spotkał się w ratuszu z Wójtem Gminy Inowrocław Tadeuszem Kwiatoniem. Tematem
spotkania było zapoznanie się z mo¿liwościami gminy w kwestii przygotowania
terenów pod du¿e inwestycje oraz współpracy z miastem w celu poszukiwania inwestorów poprzez promocję tych terenów.
Wójt gminy przekazał prezydentowi zestawienie działek rolnych znajdujących się na
terenie gminy, które mogą być brane pod
uwagę na cele inwestycyjne.
6 kwietnia
Młodzi poloniści
V Inowrocławska Gimnazjada Polonistyczna dla uczniów trzecich klas gimnazjum
odbyła się w Gimnazjum nr 2. Oto wyniki:
I miejsce – Agnieszka Nowak z Gimnazjum nr 2, II miejsce – Malwina Konieczka
z Gimnazjum Katolickiego, III miejsce
– Katarzyna Grabowska z Gimnazjum nr 4,
Łukasz Kuc i Wojciech Steppa z Gimnazjum
Katolickiego.
8 kwietnia
Turniej bezpieczeństwa
W Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha miały
miejsce eliminacje międzyszkolne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Oto wyniki: dru¿ynowo – I miejsce – Gimnazjum nr 1, II miejsce – Gimnazjum
nr 4, III miejsce – Gimnazjum nr 3; w kwalifikacji indywidualnej zwycię¿ył Marek Sporny
z Gimnazjum nr 3.
Wystawa malarstwa
W Galerii w Ratuszu otwarto wystawę
malarstwa Dariusza Gulcza. Artysta ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu. Jest autorem wystawy
indywidualnej w BWA we Włocławku. Jego
prace prezentowane były równie¿ podczas
wystaw zbiorowych m.in. we Włocławku
i Toruniu.
Dokończenie na str. 4
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Dokończenie ze str. 3
13 kwietnia
Bezpośrednie połączenie
W Klubie Garnizonowym na kilka godzin uruchomiono studio telewizji satelitarnej. Dzięki
temu mo¿liwe było bezpośrednie połączenie
¿ołnierzy 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców
Bojowych, którzy przebywają na misji pokojowej w Iraku z ich rodzinami.
16 kwietnia
Zgodnie z tradycją
Przywołówki zorganizowało ju¿ po raz 174.
Stowarzyszenie Klubu Kawalerów z Szymborza. Zgodnie z tradycją kawalerowie po
zmroku „przywoływali” panny z „ambony”
ustawionej na placu przy szymborskim stawku, a następnie rozpoczęły się wierszowane
oracje na temat dziewcząt mieszkających
w kolejnych domach, o ich zaleta, ale tak¿e
wadach.
19 kwietnia
Minispartakiada
„Ja te¿ potrafię” – pod takim hasłem w hali
widowiskowo – sportowej zorganizowano
minispartakiadę. W konkurencjach sportowych rywalizowały dzieci w wieku od 4 do
10 lat. Wszystkie maluchy zajęły pierwsze
miejsce. Imprezę uświetnił występ dzieci
z Przedszkola nr 4 oraz zespołu „Idenki”. Organizatorami przygotowanej ju¿ po raz piąty
minispartakiady byli pracownicy Przedszkola
nr 4 w Inowrocławiu.
22 kwietnia
Taniec w teatrze
III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
zorganizowano w Teatrze Miejskim. Przyznano następujące nagrody główne: kat. taniec
nowoczesny, disco-dance (kl. IV-VI) – I miejsce – zespół „Świerszcze II” z Domu Kultury
w Trzemesznie; kat. taniec nowoczesny
(kl. I-III) – przyznano wyłącznie wyró¿nienia
– zespoły „Słowo i Ruch” ze Szkoły Podstawowej w Łojewie i „Raz, 2, 3” z Młodzie¿owego
Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim; kat.
taniec nowoczesny, disco-dance (gimnazja)
– I miejsce – zespół „Świerszcze I” z Domu Kultury w Trzemesznie; kat. taniec współczesny
od 13 do 16 lat – I miejsce – zespół „Talizman”
z Pałacu Młodzie¿y w Bydgoszczy; kat. taniec
nowoczesny powy¿ej 16 lat – I miejsce – zespół
„Fantazja” z Młodzie¿owego Domu Kultury
w Inowrocławiu.
23 kwietnia
XXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych
Na stadionie miejskim mo¿na było obejrzeć
ponad dziewięćset psich piękności. Do Inowrocławia zjechali hodowcy niemal z całej
Europy. Wystawa to była tak¿e doskonała
okazja do wymiany doświadczeń przez
fachowców. Ponadto zorganizowano m.in.
kiermasz psich akcesoriów.

Nadzwyczajny koncert

Fot. Beata Zarzycka

Nowy kapelan

Przed kilkoma tygodniami nominację na kapelana
Garnizonu Inowrocław i proboszcza parafii wojskowej p.w. Św. Barbary i Św. Maurycego otrzymał
ksiądz komandor ppor. Paweł Wójcik. Zastąpił on
na tym stanowisku ks. ppłka Józefa Michalika, który
wyjechał do Syrii.
Ks. komandor ppor. Paweł Wójcik pochodzi z podkrakowskich Krzeszowic, jest absolwentem Wojskowego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Ksiądz kapelan
do Inowrocławia przybył z wikariatu parafii wojskowej
w Ustce. Pracę duszpasterską w naszym mieście łączy
z nadzieją na renowację świątyni, która jest jednym
z piękniejszych kościołów garnizonowych w Polsce.
(J.N)

Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z decyzją Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w przypadku umorzeń wierzytelności dokonywanych przez PGKiM z uwagi
na bezskuteczność egzekucji komorniczych prowadzonych wobec najemców lokali, umorzona kwota stanowi
przychód najemcy, od którego nale¿y zapłacić podatek
dochodowy od osób fizycznych.
W związku z tym PGKiM przesłało najemcom lokali
mieszkalnych, którzy korzystali z umorzeń, informacje podatkowe o uzyskanych przychodach PIT 8-C.
W oparciu o powy¿sze informacje najemcy zobowiązani
są rozliczyć się z fiskusem.
PGKiM słu¿y pomocą w dopełnieniu formalności. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskać pod nr tel. 052-357-26-19.
Inowrocławianie, w tym grupa radnych,
którzy wzięli udział w pielgrzymce do Rzymu, mieli okazję uczestniczyć w audiencji na
Placu Św. Piotra. W imieniu inowrocławskich
radnych, Jan Koziorowski Przewodniczący
Rady Miejskiej przekazał Benedyktowi XVI
replikę figury Uśmiechniętej Madonny
z kościoła p.w. Imienia Najświętszej Marii
Panny. Pielgrzymi odwiedzili tak¿e grób
Jana Pawła II. Niestety nie wszyscy, którzy
wyjechali z tą pielgrzymką z naszego miasta, dotarli do Rzymu. W Czechach zdarzył
się bowiem wypadek i choć większość osób
nie odniosła powa¿nych obra¿eń, to jednak
część pielgrzymów zdecydowała się nie
kontynuować wyjazdu i wrócić do Inowrocławia. Obok zdjęcie wykonane podczas
audiencji na Placu Św. Piotra.

Z okazji Święta Konstytucji
3 Maja w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej zorganizowano
Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w wykonaniu Rafała
Kwiatkowskiego (wiolonczela) i Inowrocławskiej Orkiestry
Symfonicznej „Pro Arte” pod
dyr. Michała Nestorowicza.
W programie koncertu był
„Koncert wiolonczelowy h-moll
op. 104” Antoniego Dworzaka
i „V Symfonia c-moll op. 67”
Ludwiga van Beethovena.
W imieniu arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Metropolity
Gnieźnieńskiego, który sprawował honorowy patronat nad
tym szczególnym wydarzeniem, w koncercie uczestniczył
biskup Wojciech Polak.

Uczelnia

W marcowym wydaniu informowaliśmy, i¿ być
mo¿e w Inowrocławiu powstanie oddział zamiejscowy Wy¿szej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we
Włocławku.
Od niedawna w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej przy ul. Królowej Jadwigi 3 istnieje
punkt rekrutacyjny WSHE. Mo¿na tam uzyskać wszelkie
informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły oraz zapisać się na wybrany kierunek studiów.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskać pod
nr. tel. 052-35-55-371.
(bez)

Kawa pod tę¿nią

Mieszkańcy naszego miasta oraz kuracjusze mogą
korzystać z dobroczynnego wpływu inhalatorium
jednocześnie delektując się kawą lub herbatą w kawiarni niedawno otwartej przy Tę¿ni Solankowej.
- Obserwując ludzi wypoczywających w pobli¿u naszej
tę¿ni, stwierdziliśmy, ¿e bez wątpienia potrzebne jest tutaj
takie miejsce, gdzie mo¿na by było jednocześnie wypić
kawę, herbatę, zjeść ciastko lub lody i stąd zrodził się
pomysł otwarcia kawiarni właśnie przy tę¿ni – stwierdził
Krzysztof Kuźmiński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Kawiarnia czynna jest od godz. 10.00 do 19.00, jednak
od początku lipca do końca sierpnia (jeśli pogoda będzie
na to pozwalała) – godz. 10.00-21.00. Obiekt otwarty
będzie prawdopodobnie do połowy października.
(bez)

W darze Ojcu Świętemu

Fot. Z archiwum Przewodniczącego Rady Miejskiej
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Trzy tęsknoty i jeden smutek

Niedawno ich ¿egnaliśmy, a ju¿ za kilka miesięcy będzieProwadzą je Irakijczycy. Co dziwne, w tych naszych sklepach
my witać. ¯ołnierze 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców
mo¿na dostać niemal wszystko. Ceny konkurencyjne i bezBojowych, bo to oni są bohaterami niniejszej opowieści,
względnie podlegające negocjacji. Tu językiem urzędowym
mają za sobą połowę słu¿by w ramach misji pokojowej w
przestaje być angielski. Tu świat rządzi się swoimi handlowymi
Iraku. Jak radzą sobie z ka¿dym dniem, co było i jest dla nich
prawami. Oczywiście wszystko oryginalne z „good price tylko dla
wa¿ne, za czym tęsknią? Nikt nie opowie tego lepiej od nich
mój przyjaciel”. Trudno by uwierzyć, ¿e robienie zakupów mo¿e
samych.
być tak ekscytujące. Jest chusta „arafatka”, szklana kula, perIrak – obcy, nieprzyjazny człowiekowi północy kraj. Kraj widziafumy o dowolnym numerze chanel i oczywiście maskotki, które
ny z okien autobusów, burt cię¿arówek i pokładów śmigłowców.
zawieziemy niedługo naszym bliskim. Tutaj naszą maskotką jest
Inny od wszystkiego, co dotychczas na co dzień widzieliśmy.
pies, a właściwie suka – Sunia.
Pustka, bieda i straszny bałagan – takie jest pierwsze wra¿e... rokowania
nie. Potem perspektywa nieco się rozszerza, ale cień tamtego
Wieść gminna niesie, ¿e Sunia pojawiła się podczas trwania
spojrzenia pozostaje. Sprawiedliwy Bóg dał im ropę, ale poskąpił
trzeciej zmiany, czyli półtora roku temu. Przylgnęła do Polaków
wszystkiego innego. Las jest tutaj
być mo¿e dlatego, ¿e w tutejszej
tak samo odległy jak Księ¿yc.
kulturze pies jest czymś niegodnym,
Irak ujawnia nasze talenty
a przyjazne chłopaki nieobeznane
Kiedy przybyliśmy do Iraku odzieze zwyczajem, potraktowali ją jak
dziczyliśmy śmigłowce z bratniego
przyjaciela. Psina zadomowiła się
pułku z Pruszcza Gdańskiego. Niby
w hangarze, potraktowała go wraz
takie same, ale jakieś nieprzystępz przyległościami jak swój dom i stane, obce. I tutaj objawił się talent
ła się jego najwierniejszym stró¿em.
Waldka. Poświęcając kilka nocy
Tak było a¿ do czasu, kiedy pojawił
wymalował na kadłubach „naszych
się nadgorliwy stró¿ prawa, który
ptaków” emblemat naszego pułku
zagiął na nią parol. Jakiś czas trwały
i silniki zaczęły pracować jakby po
rokowania, ostatecznie osiągnięto
naszemu, po kujawsku. Mechanicy Emblematy 56. KPŚB na kadłubach śmigłowców wyma- kompromis: suka została przebanadali śmigłowcom imiona, zaprzy- lował chor. Waldemar Wiśniewski. Na zdjęciu: (od lewej) dana przez tutejszego weterynajaźnili się z nimi, a Waldek to uczucie ppłk Leszek Owedyk, chor. Waldemar Wiśniewski i chor. rza, zaszczepiona i jej ¿ywot został
pokazał po swojemu, ka¿demu coś Paweł Klimczak.
przedłu¿ony. Taki sobie, piaskowy
domalowując. A to kota Garfielda, a to pingwina.
kundel, który ocierając się o nogę ¿ołnierza nawet nie zdaje
Mamy salon fryzjerski „U Romka”. Romek, to kolejny po Waldsobie sprawy, ile dobra mu czyni. Epizodów ubarwiających naszą
ku naturszczyk, którego talent w pełni rozkwitł podczas tej misji.
słu¿bę było więcej, np. gotowanie ¿urku. Tysiące rodzin w Polsce,
Dba o nasze fryzury. Na początku nieśmiałe, według jednego
dziesiątki w Inowrocławiu, codziennie gotuje ¿urek, ale ¿urek na
wzoru, dzisiaj szaleje na naszych głowach uwalniając nas od
pustyni w całkowicie męskim towarzystwie ...
zbędnego w tym klimacie balastu i spełniając nasze skrywane
Tęsknota za domem
marzenia o głowach w stylu Kojak’a.
Bo ¿urek to tak naprawdę taki substytut wszystkiego tego, co
Praca jak zwykle
swojskie, czyli tego, czego najbardziej tutaj brakuje. Nie mo¿na
Wszystko to oczywiście w czasie wolnym od pracy, a pracuniczym, ani nikim zastąpić ukochanych osób, ale mo¿na ugotojemy podobnie jak w Inowrocławiu. Tak jak w kraju mechanicy
wać coś co przypomina polski smak. Dobrą okazją do popisów
obsługują i naprawiają nasze stalowe ptaki i robią to tak samo
kulinarnych była Wielkanoc. Czego wtedy na stołach nie było:
starannie jak zawsze, bo przecie¿ nasi piloci, czy tu czy tam,
¿urek, bigos, jaja zwykłe, jaja nadziewane, koreczki, śledzik.
muszą być bezpieczni.
Wyrozumiały kapelan poświęcił te dary bez wyjątku. A czego
Negocjacje i ...
naprawdę nie było: nie było najbli¿szych, tych kochanych, jedyI zrobiło się jakoś tak inaczej .... Dni pracy i słu¿by przeplatane
nych, niezapomnianych, przywoływanych w snach, tych z drusą epizodami śmiesznymi i wesołymi. Sprawdzianem naszych
giej strony internetowego lub telefonicznego kabla. To są, oprócz
zdolności lingwistycznych jest wizyta w sklepie. W tym przypadku
tych słu¿bowych, najtrudniejsze chwile ¿ołnierza na obczyźnie.
u¿ycie sformułowania sklep jest lekkim nadu¿yciem, albowiem
Święta, jubileusze, które trzeba obchodzić z dala od swych
są to trzy punkty a’la „szczęka” rodem
rodzin. Rodzin, którym
z lat wczesnego polskiego
równie¿ trudno było
kapitalizmu.
się pogodzić z myślą
o rozłące, o ryzyku

Uwagi z amerykańskim pilotem wymieniają: kpt. Robert Olczykowski (w kabinie) i kpt. Piotr Konieczny.

jakie niesie ze sobą taki wyjazd. Rodzin, które tak jak my stanęły na wysokości zadania i pomogły nam wszystkim. Jednemu
z nas, podczas pobytu w Iraku urodził się syn – wspaniały chłopak
o imieniu Kacper. Ojciec zobaczy syna, kiedy ten będzie miał ju¿
trzy miesiące. W tym czasie tak¿e umierają nasi najbli¿si.
„You have e-mail”
Noc to w Iraku dobry moment na dokonywanie rachunków
sumienia. To cisza mącona odgłosami szakali i pomrukiem generatorów prądu. Jednak odgłosem irackiej nocy dla wielu z nas na
zawsze pozostanie sygnał nadejścia wiadomości elektronicznej,
bo kiedy wieczorem na monitorze komputera pojawia się napis
„you have e-mail” to być mo¿e znak, ¿e trzeba będzie zapłacić
daninę: trzy tęsknoty i jeden smutek.
Tekst i fot. ¯ołnierze 56. KPŚB (Al Kut)
Redakcja dziękuje dowództwu oraz ¿ołnierzom 56. KPŚB,
a w szczególności kpt. Robertowi Olczykowskiemu za
pomoc i ¿yczliwość okazaną podczas przygotowywania
powy¿szej publikacji.

Obok prezentujemy
treść listu
jaki ¿ołnierze
56. KPŚB za
pośrednictwem naszej
redakcji
skierowali do
inowrocławian:

¯ołnierze z naszego miasta przebywający (w dniu wykonania fotografii) w Al Kut: (w pierwszym rzędzie od lewej) chor. Mariusz Marchlewski, chor. Michał Foltynowicz,
kpt. Grzegorz Bazelski, plut. Adam Burdak, chor. Krzysztof Lankiewicz, chor. Michał Znaniecki, st. plut. Jan Lisiecki, kpt. Rafał Filipiak (stoją od lewej) kpt. Krzysztof Wsół,
chor. Waldemar Wiśniewski, chor. Krzysztof Michałowski, kpt. Robert Olczykowski, kpt. Piotr Konieczny, ppłk Leszek Owedyk, st. sier¿ Zbigniew Kłos, chor. Robert Głuszyński,
sier¿. Romuald Kędzierski, chor. Tomasz Ksią¿ek, kpt. Jarosław Forgel, chor. Wojciech Okleja, st. plut. Artur Wiland, chor. Wojciech Lech, chor. Andrzej Kryjak, chor. Paweł Klimczak, chor. Piotr Dunaj, sier¿. Adam Tunowski, chor. Wojciech Czerniak, chor. Łukasz Kowalewski, kpt. Sławomir Kwiatkowski.
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Marek Bartkowicz – 14.06.2006r., Biuro PoselskoSenatorskie PiS, ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-50-390.
Zdzisław Błaszak – 12.06.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083;
24.05.2006r., 31.05.2006r., 7.06.2006r.,
14.06.2006r., 21.06.2006r., Biuro Samorządowe
Unii Pracy, ul. Dworcowa 31, godz. 16.00-18.00,
tel. kom. 607 571 562.
Łucjan Bryll – 8.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Filomena Deskiewicz – 5.06.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Gra¿yna Dziubich – 25.05.2006r., 8.06.2006r.,
22.06.2006r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 23, godz. 14.30-15.30, tel.
052-35-55-292;
24.05.2006r., 21.06.2006r, Biuro PoselskoSenatorskie PiS, ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-50-390.
Leszek Foksowicz – 5.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 12.00-15.30, tel. 052-35-55-292.
Tadeusz Haliniak – 22.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Piotr Jóźwiak – 23.05.2006r., 13.06.2006r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 25, godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-294.
Andrzej Kieraj – 5.06.2006r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
6.06.2006r., Gimnazjum nr 4, ul. Ignacego
Daszyńskiego 29, godz. 18.00-19.00.
Honorata Kryszk-Malec – 25.05.2006r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 23, godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Maria Kościelska – 6.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Jan Koziorowski – 30.05.2006r., 20.06.2006r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 25, godz. 14.00-16.00, tel. 052-35-55294.
Andrzej Krzemiński – 22.05.2006r., 29.05.2006r.,
5.06.2006r., 12.06.2006r., 19.06.2006r., ul. Szeroka
1, pok. nr 118, godz. 10.00-11.00, tel. kom. 606
319 909.
Ludwika Lewicka – 8.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Lech Murawski – 29.05.2006r., Biuro
Samorządowe Unii Pracy, ul. Dworcowa 31, godz.
16.00-17.00;
12.06.2006r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel.
052-35-71-083.
Andrzej Prabucki – 22.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Ryszard Rosiński – 22.05.2006r., Biuro
Samorządowe Unii Pracy, ul. Dworcowa 31, godz.
16.00-17.00;
19.06.2006r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel.
052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 22.05.2006r., Biuro
Samorządowe Unii Pracy, ul. Dworcowa 31, godz.
16.00-17.00.
19.06.2006r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel.
052-35-71-083.
Sławomir Szeliga – 6.06.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 25,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-294.
Jacek Tarczewski – 25.05.2006r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
31.05.2006r., Biuro Poselsko-Senatorskie PiS, ul.
Królowej Jadwigi 16 (II piętro), godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-50-390.

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Mariusz Jabłoński (Inowrocław) – Arleta Wiśniewska
(Inowrocław); Tomasz Ginalski (Strzelno) – Agata
Kawczyńska (Inowrocław); Robert Piętka (Inowrocław)
– Katarzyna Kosek (Katowice); Sławomir Skrzypczak
(Inowrocław) – Emilia Dzioch (Inowrocław); Bernard
Koniarz (Broniewo) – Anna Szmid (Inowrocław); Mariusz
Frączak (Inowrocław) – Anna Skar¿yńska (Inowrocław);
Roman Zwoliński (Inowrocław) – Renata Matuszak (Inowrocław); Sebastian Gliszczyński (Inowrocław) – Agata
Siuda (Nowa Wieś Wielka); Daniel Ciszewski (Inowrocław)
– El¿bieta Rogatka (Inowrocław); Waldemar Walkowski
(Inowrocław) – Paulina Mendelewska (Latkowo).
URODZENIA
Antoni Wiśniewski – s. Artura i Joanny; Inga Twaru¿ek
– c. Radosława i Anity; Aleksandra Wodzińska – c. Mi-

kołaja i Agnieszki; Kacper Kopeć – s. Adama i Klaudii;
Hubert Skowron – s. Krzysztofa i Moniki; Aleksandra
Ziębińska – c. Marka i Magdaleny; Dominik Grądzki – s.
Macieja i Angeliki; Bartosz Oreszczenko – s. Mirosława i
Agnieszki; Weronika Konopa – c. Tomasza i Ilony; Wiktor
Matuszak – s. Krzysztofa i Anny; Wojciech Bańczyk – s.
Andrzeja i Ireny; Jakub Mierzwicki – s. Krzysztofa i Kamili;
Agata Grabarska – c. Piotra i Katarzyny; Filip Gralewski
– s. Andrzeja i Moniki; Adrian Zelmanowski – s. Dariusza
i Katarzyny; Magdalena Kabacińska – c. Jacka i Anny;
Nikola Stępniewska – c. Macieja i Barbary; Igor Borowiak
– s. Macieja i Jowity; Maciej Robak – s. Krzysztofa i Magdaleny; Jakub Śliwiński – s. Jacka i Katarzyny; Oliwia Rezler
– c. Łukasza i Sylwii; Tomasz Sokołowski – s. Radosława i
Anny; Natasza Filarecka – c. Artura i Barbary; Paweł Stasiński – s. Macieja i Agnieszki; Maja Dobrzańska – c. Tomasza
i Agaty; Kacper Staszak – s. Rafała i Agnieszki; Kacper
Bazelski – s. Grzegorza i Beaty; Marcel Kaczmarek – s.
Grzegorza i Fryderyki; Martyna Budkiewicz – c. Krzysztofa
i Małgorzaty; Sebastian Lewicki – s. Ireneusza i Katarzyny;
Anna Kowalska – c. Daniela i Agnieszki; Nikola Idczak – c.
Sławomira i Agnieszki; Franciszek Głowacki – s. Krzysztofa
i Pauliny; Jakub Sobotowski – s. Sławomira i Małgorzaty;
Amelia Szczutkowska – c. Michała i Katarzyny; Wiktor
Wieliński – s. Grzegorza i Agnieszki; Patryk Małyszka – s.
Aleksandra i Anny; Amanda Jarowska – c. Artura i ¯anety;
Martyna Simińska – c. Andrzeja i Beaty; Witold Kaczmarek
– s. Mariusza i Agnieszki; Laura Papiernik – c. Zbigniewa i
Angeliki; Nadia Papiernik – c. Zbigniewa i Angeliki; Nikola
Groblewska – c. Tomasza i Katarzyny; Miłosz Kościelny – s.
Roberta i Adrianny; Wiktoria Szmid – c. Sebastiana i Edyty.
ZGONY
Gra¿yna Łuczak – 50 lat; Robert Flinik – 35 lat; Edmund
Walkowiak – 72 lata; Małgorzata Kolańska – 22 lata;
Jadwiga Borowicz – 62 lata; Hieronim Kłosowski – 80 lat;
Stanisława Sztafel – 90 lat; Pelagia Stefańska – 74 lata;
Edmund Kościelak – 66 lat; Mieczysław Bujak – 77 lat;
Mieczysław Komarowski – 78 lat; Małgorzata Fordon – 49
lat; Helena Ozorowska – 81 lat; Joanna Wieczorek – 93
lata; Marianna Rolińska – 84 lata; Marian Paluch – 78 lat;
Jerzy Rychwicki – 69 lat; Zenon Skaziński – 74 lata; Czesława Łuczków – 84 lata; Jadwiga Rerek – 68 lat; Janina
Neumann – 50 lat; Janina Rymut – 61 lat; Ryszard Nowak
– 65 lat; Janina Grzybowska – 91 lat; Henryka Białecka – 47
lat; Jan Nowakowski – 57 lat; Regina Wudzka – 86 lat; Wiesław Sosna – 42 lata; Tadeusz Wójcik – 81 lat; Aleksandra
Drzewiecka – 62 lata; Jan Adamski – 75 lat; Krystyna Drzewiecka – 76 lat; Janina Liszaj – 84 lata; Henryk Protasiuk
– 75 lat; Edward Wagner – 69 lat; Jerzy Ganc – 64 lata;
Marian Śmiejek –74 lata; Bogdan Tomczak – 61 lat; Dorota
Skrobacka – 55 lat; Grzegorz Burzyński – 73 lata; Janina
Szymandera – 91 lat; Bernarda Zielinska – 87 lat; Gabriela
Pilachowska – 83 lata; Halina Wiśniewska – 56 lat; Seweryna Śmiejek – 77 lat; Władysław Daroszewski – 83 lata;
Irena Bednarek – 73 lata; Teresa Panfil – 48 lat.

Podczas XLII sesji Rada Miejska Inowrocławia przyjęła
następujące uchwały:
- w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Inowrocławia z tytułu wykonania bud¿etu Miasta za 2005r. (absolutorium zostało udzielone);
- w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia na
2006r. oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2004-2007 (zwiększenie dochodów o 637 754 zł, zwiększenie wydatków o 592 199);
- w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania nale¿ności pienię¿nych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty tych nale¿ności oraz wskazania organu lub
osoby do tego uprawnionej;
- w sprawie rachunków dochodów własnych;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Inowrocławskiemu (miasto udzieli powiatowi pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę
ul. Świętokrzyskiej do wysokości 200 000 zł, warto w tym
miejscu przypomnieć, i¿ w 2004r. w związku ze złym stanem
technicznym wspomnianej ulicy podpisano porozumienie
w sprawie realizacji przebudowy ul. Świętokrzyskiej przy

wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, w związku
z brakiem mo¿liwości zabiegania o te środki do roku 2007
zaistniała mo¿liwość wspólnej realizacji inwestycji w bie¿ącym roku przy udziale miasta do 200 000 zł);
- w sprawie rozpatrzenia skargi (skarga dotyczyła braku
działań (zdaniem skar¿ącej) Prezydenta Inowrocławia
w sprawie ucią¿liwego funkcjonowania Zakładu PPHU
„TOTEM”, skarga uznana za bezzasadną);
- w sprawie rozpatrzenia skargi (skarga zło¿ona została na
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz na Prezydenta Miasta Inowrocławia w zakresie prawidłowości zarządzania, administrowania i wykorzystywania
dotacji Urzędu Miasta dla jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Andrzeja, skarga uznana za bezzasadną);
Ponadto, miało miejsce równie¿ rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania bud¿etu Miasta Inowrocławia za 2005r. oraz
wystąpienie pokontrolne z kontroli Ośrodka Profilaktyki,
Wczesnej Terapii Uzale¿nień i Opieki nad Nietrzeźwymi
w Inowrocławiu i wystąpienie pokontrolne z kontroli
przetargu na sprzeda¿ gruntu przy zbiegu ulic Górniczej
i Poznańskiej (działki nr ľ, 5/6 i 6/2) dokonanej w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
UWAGA: Z treścią uchwał mo¿na zapoznać się na stronie
www.bip.inowroclaw.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej, pok.
nr 24, w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO
PO¯YCIA MAŁ¯EŃSKIEGO
Prezydent Inowrocławia odznaczył medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP Genowefę i Edmunda Jańczaków (50-lecie).
W kwietniu Prezydent Inowrocławia przekazał równie¿
¿yczenia Stanisławie i Tadeuszowi Marszałowskim (65lecie).
Stanisława
i Tadeusz
Marszałowscy

Genowefa i Edmund Jańczak w towarzystwie najbli¿szych oraz
Prezydenta Inowrocławia i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
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GOSPODARKA
28-29 maja – godz. 10.00, Inowrocławska Wystawa
Gospodarcza – Produkt Roku 2005, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
9-11 czerwca – godz. 10.00, Kongres Gmin Uzdrowiskowych, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
SPORT
24 maja – godz. 15.00, Mistrzostwa Przedszkolaków
w Tańcu Nowoczesnym, hala widowiskowo-sportowa, al.
Niepodległości 4, wstęp wolny.
25 maja – godz. 14.00, „Czwartki Lekkoatletyczne”, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp wolny.
27 maja – godz. 10.00, V Polsko-Belgijska Spartakiada
Osób Niepełnosprawnych, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
27 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – Sparta Janowiec, Stadion Miejski I,
ul. Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
30 maja – godz. 13.30, „Czwartki Lekkoatletyczne” – Finał
Miejski, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp
wolny.
3 czerwca – godz. 10.00, festyn rekreacyjny połączony
z zawodami wędkarskimi zorganizowany z okazji Dnia
Dziecka dla członków Towarzystwa Wędkarskiego i ich
rodzin, staw na Osiedlu Rąbin („kaula”).
3 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław-Olipmia Grudziądz, Stadion Miejski
II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
10 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław-Legia Chełm¿a, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
15-16 czerwca – godz. 9.00, Tenisowy Turniej Rzeczoznawców, Korty Tenisowe w Parku Solankowym, ul. Przy
Stawku 1, wstęp wolny.
17 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław-Sadownik Waganiec, Stadion
Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł
(ulgowy).
22 czerwca – godz. 13.00, „II Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego” (dla szkół podstawowych), klub „Przydomek”,
zapisy przyjmowane są w klubie do 19 czerwca br., udział
bezpłatny.
24 czerwca – godz. 9.00, Piłkarski Pojedynek PolitycyDziennikarze, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
25 czerwca – godz. 9.00, Dni Otwarte w OSiR, Korty
Tenisowe w Parku Solankowym, ul. Przy Stawku 1, Korty
Tenisowe, ul. Rakowicza 93, Teren Rekreacyjny „Przy Tę¿niach”, ul. Boczna 2, wstęp wolny.
25 czerwca – godz. 9.00, Wycieczka rowerowa na trasie
Inowrocław - Ludzisko - Strzelno - Kruszwica - Inowrocław, wyjazd sprzed hali widowiskowo-sportowej, al.
Niepodległości 4, zapisy do 23 czerwca br. (hala, pok. nr
221), wpisowe 7 zł.
30 czerwca – 2 lipca – II Kujawski Zlot Motocykli „Na soli”,
Plac Imprez przy ul. Wierzbińskiego 9, bilety w cenie 5 zł.

Powy¿ej fotograficzna migawka z II Parafiady Archidiecezji
Gnieźnieńskiej.

KULTURA
21 maja – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne –
widowisko Teatru „Inte-Gracja” z Barcina pod kier. Pawła
Bła¿ejewskiego, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
22 maja – godz. 9.00, wycieczka do Lichenia, koszt 14 zł,
liczba miejsc ograniczona, zapisy i bli¿sze informacje osobiście w klubie „Rondo” lub pod nr tel. 052-357-87-01.
25 maja – godz. 17.00, spotkanie w klubie kobiet dojrzałych „Zawsze zdrowa i aktywna”, klub „Przydomek”,
wstęp wolny; godz. 17.00, turniej tenisa stołowego,
sala sportowa w klubie „Przydomek”, zapisy młodzie¿y
w wieku 12-15 lat przyjmowane będą na godzinę przed
turniejem.
27 maja – godz. 10.00-13.00, impreza z okazji Dnia Matki
pn. „Mamo-bądź piękna”, w programie m.in. porady fryzjerskie, pokazy kosmetyczne oraz koncert w wykonaniu
dzieci, wstęp wolny.
28 maja – godz. 10.00-14.00, akcja honorowego poboru
krwi, ambulans w pobli¿u hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4.
28 maja – klub „Przydomek” organizuje majówkę dla
seniorek z okazji Dnia Matki, zapisy do 24 maja br., bli¿sze
informacje w klubie lub pod nr tel. 052-357-48-23.
30 maja – godz. 17.00-20.00, klub „Rondo” organizuje
Majówkę Seniora w stadninie koni Stangret, wstęp
wolny.
30 maja – godz. 16.00, gry i konkursy dla dzieci w wieku
7-10 lat, klub „Przydomek”, organizatorzy proszą, aby
młodsze dzieci przyszły wraz z opiekunami, wstęp wolny.
1 czerwca – godz. 16.00, Dzień Dziecka „Wesołe Klauny” – show muzyczne polegające na zabawie z dziećmi
poprzez śpiew, taniec, zabawy i konkursy z udziałem
dwóch śpiewających klaunów, Muszla Koncertowa,
wstęp wolny.
3 czerwca – godz. 15.30-18.00, plac przed klubem
„Rondo”, festyn z okazji Dnia Dziecka, w programie m.in.
zabawy, konkursy, występy magika, wstęp wolny.
3 czerwca – godz. 16.00, Dzień Chemika, Stadion Miejski III, ul. Rakowicza 93, wstęp wolny.
6 czerwca – godz. 14.00-16.00, klub „Rondo”, surówkowe szaleństwa – pokaz wykonania i degustacja surówek,
wstęp wolny.
7 czerwca – godz. 18.00, występ Orkiestry Kameralnej
i Zespołu Wokalnego „Kalita” z Ukrainy, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
XXXIV Ogólnopolski
Festiwal Młodzie¿owych Orkiestr Dętych:
9 czerwca – godz. 8.30-13.30, Teatr Miejski, przesłuchania
konkursowe orkiestr, kategoria koncert estradowy; 16.0016.30, przemarsz orkiestr ulicami miasta trasą: Rynek, ulice
Królowej Jadwigi i Gabriela Narutowicza; 17.30-20.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, widowisko plenerowe.
10 czerwca – godz. 20.30-22.00, Tę¿nia Solankowa, Koncert.
11 czerwca – godz. 11.00-14.30, Muszla Koncertowa,
Koncert Galowy – zakończenie XXXIV OFMOD.

Na deskach Teatru Miejskiego wystąpił Michał Bajor z koncertem
„Największe Przeboje 30/30”.

19 czerwca – godz. 16.00, „Bli¿ej nieba” – prezentacja
szybowca i modeli latajacych, Muszla Koncertowa, wstęp
wolny.
19 czerwca – godz. 18.00, Wielkie Pisadło dla dorosłych, klub
„Rondo”, zapisy do 14 czerwca w klubie, zapisy i bli¿sze informacje pod nr tel. 052-357-87-01.
20 czerwca – godz. 16.00, otwarcie wystawy prac dzieci
z Przedszkola Plastycznego, Inowrocławski Dom Kultury, sala
nr 10, wstęp wolny.
20 czerwca – godz. 17.00, „Gala piosenki ze świata musicalu,
operetki i filmu”, klub „Przydomek”, bezpłatne zaproszenia do
nabycia w klubie od 6 czerwca br.
22-25 czerwca – Jarmark Kujawski z okazji Dni Inowrocławia, Rynek, wstęp wolny.
23 czerwca – godz. 13.00, pokaz mody letniej organizowany
przez klub „Przydomek” wspólnie z Technikum Odzie¿owym,
Muszla Koncertowa, wstęp wolny; godz. 16.00-20.00, dyskoteka i w takcie trwania której odbędzie się konkurs miniplayback show o nagrodę „Idola”.
24 czerwca – godz. 11.00, Turniej Tańca Towarzyskiego dla
dzieci i młodzie¿y, klub „Rondo”, wstęp wolny.
24 czerwca – godz. 16.00, Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, Dni Inowrocławia – koncerty finałowe, wstęp wolny.
25 czerwca – godz. 16.00, Biesiada Polska, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
25 czerwca – godz. 16.00, Rodzinny Piknik Lotniczy, lotnisko
Aeroklubu Kujawskiego, wstęp wolny.
25 czerwca – klub „Przydomek” organizuje powitanie lata dla
seniorów w Gąsawie, bli¿sze informacje w klubie w terminie
do 19 czerwca br.
26 czerwca – 7 lipca – półkolonie dla dzieci organizowane
przez kluby: „Rondo”, „Przydomek”, „Kopernik”, zapisy przyjmowane są bezpośrednio w klubach.

13 czerwca – godz. 10.00, wycieczka do Lubostronia, zapisy i bli¿sze informacje pod nr tel.
052-357-87-01.
15 czerwca – godz. 16.00,
Inowrocławskie Lato Muzyczne, występy dzieci ze szkoły
muzycznej Yamacha, Muszla
Koncertowa, wstęp wolny.
17 czerwca – godz. 10.0016.00, Przegląd Teatrów Obrzędowych, zespołów i kapel
folklorystycznych z regionu
Kujaw, Muszla Koncertowa,
wstęp wolny.
17 czerwca – godz. 17.00, Koncert „Dla Ciebie” w wykonaniu
Chóru Cantabile pod kier. Urszuli Malczak-Jankowskiej, Sala
Koncertowa im. Ireny Dubiskiej,
wstęp wolny.
Kabaret ANI MRU MRU bawił publiczność licznie przybyłą do hali widowiskowo-sportowej.

8

nr 5 (15)

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
MAJ 2006

XI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.

System zintegrowany?

„Ratownik medyczny w zintegrowanym systemie ratownictwa ...’’ – pod takim hasłem zorganizowano w naszym mieście
XI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa.
Konferencja, badania i pokaz
Przez dwa dni w hali widowiskowo-sportowej odbywały się
sesje naukowe, w których udział wzięli specjaliści z zakresu ratownictwa z całego kraju. Szczególne zainteresowanie wzbudził
m.in. referat „Katastrofa budowlana. Międzynarodowe Targi
Katowickie 28 stycznia 2006r.”, który wygłosił nadbryg. Janusz
Skulich, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Stra¿y Po¿arnej w Katowicach kierujący akcją ratunkową po katastrofie
budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.
W sumie podczas forum poruszonych zostało ponad trzydzieści
zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego. Konferencji towarzyszyła akcja bezpłatnych badań profilaktycznych takich jak
np. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, czy badania spirometryczne.
Ponadto mo¿na było obejrzeć sprzęt ratunkowy, w tym m.in. najnowocześniejsze karetki. Forum było okazją do podsumowania
etapu regionalnego XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej
Pomocy zorganizowanych przez Polski Czerwony Krzy¿. Pierwsze
miejsce zajął zespół z I LO im. Jana Kasprowicza, drugie – zespół
z II LO im. Marii Konopnickiej, a trzecie – zespół z Liceum Katolickiego. Niewątpliwą atrakcją był pokaz jaki zaprezentowała grupa
poszukiwawczo-ratunkowa z 2 eskadry lotnictwa transportowołącznikowego w Bydgoszczy.

Wsparcie proponowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
mo¿e być przekazywane w ró¿nych formach. Na łamach tej rubryki
będziemy publikowali na ten temat informacje tak, aby ułatwić potrzebującym skorzystanie z oferty ośrodka.
ZASIŁEK STAŁY
Komu przysługuje?
Zasiłek przysługuje osobom, które nie są zdolne do pracy z powodu wieku
(kobiety – min. 60 lat, mę¿czyźni – min. 65 lat) lub są niepełnosprawne co
najmniej w stopniu umiarkowanym i nie mają dochodu własnego lub ten
dochód jest zbyt niski (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego osoba ubiegająca się o zasiłek osiąga dochód własny w wysokości max.
461 zł, a w odniesieniu do gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota max.
316 zł na osobę). Jednocześnie nale¿y zaznaczyć, i¿ jako dochód rozumie się
wszystkie środki, które są otrzymywane, w tym np. dodatek mieszkaniowy.
Wysokość zasiłku:
Ró¿nica jaka jest osiągana między dochodem a sumą 461 zł lub 316 zł (czyt.
powy¿ej). Przy czym kwota zasiłku nie mo¿e być mniejsza ni¿ 30 zł i większa
ani¿eli 418 zł.
Jak długo wypłacany jest zasiłek?
W przypadku osiągnięcia kryterium wieku (kobiety – min. 60 lat, mę¿czyźni – min. 65 lat), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności conajmniej
w stopniu umiarkowanym zasiłek przyznawany jest bezterminowo. Decyzja
o przyznaniu zasiłku mo¿e być zmieniona w ka¿dym czasie o ile zmieni się
kryterium dochodu lub ustanie przyczyna zdrowotna (niepełnosprawność).
Oto adresy placówek MOPS-u, gdzie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30-10.00, 14.00-15.00 oraz we wtorki w godz. 7.30-10.00,
14.00-16.00, mo¿na uzyskać szczegółowe informacje na temat mo¿liwości
uzyskania wsparcia: ulica Św. Ducha 90, tel. 052-357-10-31 lub 052-353-3667 (centrala); ulica Dworcowa 31, tel. 052-357-40-77; ulica Staropoznańska
131, tel. 052-353-72-13; ulica Stefana Czarnieckiego 15, tel. 052-355-20-08
lub 357-64-87; Aleja Okrę¿na 79, tel. 052-357-99-51; ulica Szarych Szeregów
2, tel. 052-353-99-76.

„Ratujemy i uczymy ratować”
Gościem specjalnym drugiego dnia forum był Jurek Owsiak,
prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przedstawił on główne zało¿enia realizowanego przez orkiestrę ogólnopolskiego programu „Ratujemy i uczymy
ratować”. Podstawowym celem tego programu jest
kształcenie nauczycieli i dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, do nauki której słu¿ą
m.in. prezentowane przez Jurka Owsiaka fantomy-„mini-Anie” oraz zestawy treningowedefibrylatory, których dwanaście Jurek Owsiak
wręczył przedstawicielom wytypowanych przez
fundację ośrodkom medycznym.
Uczestnicy forum poparli zgłaszany
przez Jurka Owsiaka postulat szybkiego
wprowadzenia uregulowań prawnych
z zakresu ratownictwa medycznego
i wystosowali do rządu apel o podjęcie pilnych działań, aby ustawa
o ratownictwie weszła w ¿ycie.
Tegoroczne forum - w zgodnej
opinii jego uczestników - było
jednym z najlepiej zorganizowanych w historii inowrocławskiego
forum.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Rys. Roman Senski

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 052 35 55 343, e-mail:
redakcja@inowroclaw.pl, www.naszemiasto.inowroclaw.pl Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelny, Monika Dąbrowska, Jacek Nijak. Przygotowanie do
druku: Studio Grafiki Komputerowej TOTEM. Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „POZKAL”.

