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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA (EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Niezwyczajny Koncert Nadzwyczajny
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich
miesięcy w naszym mieście
okazał się Koncert Nadzwyczajny.
Udział w tym niezwykłym wydarzeniu wziął Chór Polskiego Radia
i organista Robert Grudzień pod
dyrekcją słynnego kompozytora
i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego. Przed koncertem
maestro zasadził dąb w Parku
Solankowym i obejrzał inowrocławską tę¿nię. Koncert prowadziła Urszula Guźlecka z TVP
w Bydgoszczy. W wypełnionym
do ostatniego miejsca kościele
p.w. Św. Królowej Jadwigi melomanii mieli okazję wysłuchać
następujących utworów: „Amen”
Mikołaja Henryka Góreckiego,
„Pieśń Cherubińska”, „Agnus
Dei”, „De Profundis” Krzysztofa
Pendereckiego i „Missa Pro Pace”
Feliksa Nowowiejskiego.

Fot. Beata Zarzycka

W Powiatowym Urzędzie Pracy jest coraz więcej ofert zatrudnienia.

Praca dla fachowca

W powiecie inowrocławskim spada liczba bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy
odnotowuje wzrost liczby ofert zatrudnienia.
Poszukiwany budowlaniec

W sierpniu 2006 r. bezrobocie w powiecie wynosiło 27, 3 proc. Jest to o prawie
3 proc. mniej ni¿ trzy lata temu. Jednocześnie w ciągu minionych pięciu lat
niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba ofert pracy proponowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy. Wśród osób pozostających bez pracy jest wielu nie
posiadających kwalifikacji, z wykształceniem podstawowym. Zatrudnienie
szybko znajdują natomiast np. fachowcy z szeroko rozumianej bran¿y budowlanej. Dotkliwe jest zjawisko pozostawania bez pracy osób z wykształceniem
wy¿szym. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bie¿ącego roku takich ludzi
zarejestrowanych było z Inowrocławia w „pośredniaku” prawie czterystu.
– Oferty pracy kierowane do osób z wy¿szym wykształceniem dotyczą przede
wszystkim fachowców po kierunkach ścisłych. Bez wątpienia trudniej znaleźć
zatrudnienie humanistom – powiedziała „Naszemu Miastu” Aurelia Głuszek,
zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. Więcej bezrobotnych jest te¿ kobiet ani¿eli mę¿czyzn. Nie mo¿na równie¿ przemilczeć istnienia szarej strefy, która wydaje się w obliczu wysokich kosztów pracy wydaje
się być istotnym problemem.

Nie chcą pracy?

Niewiele jest przypadków, kiedy bezrobotny odmawia próby skorzystania z oferty
przekazanej przez pracowników „pośredniaka”. – Wprost niewiele osób odmawia,
bo groziłoby to na przykład utratą zasiłku. Jednak zdarza się, ¿e bezrobotny podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie przedstawia swoich atutów. Pracodawca nie
zatrudnia takiego bezrobotnego, który dalej jest u nas zarejestrowany – stwierdziła
Aurelia Głuszek.
Jednym ze sposobów zwalczania bezrobocia są sta¿e, roboty publiczne i prace
interwencyjne. Dla przykładu mo¿na podać, i¿ w tym roku od stycznia do sierpnia
w właśnie w ten sposób pracowały w Zakładzie Robót Publicznych średnio 63 osoby.
W Urzędzie Miasta Inowrocławia w sierpniu br. w sumie było to 29 osób. Niewielka
grupa osób wyjechała korzystając z ofert „pośredniaka” za granicę. Były to zarówno
wyjazdy fachowców do Francji jaki i praca przy zbiorze truskawek w Hiszpanii.
Bezrobotni zarejestrowani w „pośredniaku” mogą liczyć m.in. na refundację kosztów dojazdu lub zakwaterowania jeśli pracują np. na sta¿u poza miejscem zamieszkania, czy bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
(bez)

2

nr 9 (19)

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
WRZESIEŃ 2006

Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?
We wrześniowym numerze informatora zamieszczamy informacje dotyczące uzgodnienia
dokumentacji drogowo-budowlanej.
Wymagane dokumenty:
- wniosek z dołączonym jednym egzemplarzem
dokumentacji lub planem zagospodarowania
terenu,
- w przypadku, gdy na terenie planowanego
uzgodnienia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nale¿y równie¿
dołączyć decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Koszty:
- opłata skarbowa wynosi: od wniosku 5 złotych,
od ka¿dego załącznika 0,50 złotych. W przypadku odwołania się od decyzji obowiązuje opłata
skarbowa w wysokości: od wniosku 5 złotych, od
ka¿dego załącznika 0,50 złotych.
Termin realizacji:
- sprawę rozpatruje się w terminie 14 dni.
Tryb odwoławczy:
- wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji,
- od wydanego postanowienia przysługuje za¿alenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Gdzie nale¿y się udać?
Szczegółowych informacji udziela pracownik
Biura Obsługi Interesantów i Kontroli przy stanowisku nr 3, tel. (052) 3555 286.

Poni¿ej przedstawiamy przygotowany przez
Wydział Inwestycji Miejskich wykaz prac, które
są w trakcie przygotowań bądź realizacji.
Przygotowywana jest procedura przetargowa na:
- Budowę drogi dojazdowej do budynków ITBS przy ul.Wojska Polskiego,
Z uwagi na brak ofert nie został rozstrzygnięty przetarg
ogłoszony na oświetlenie ekspozycyjne wybranych
obiektów miejskich. W związku z tym przetarg ten będzie
ogłoszony ponownie.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- Budowa ulic: Lotniczej, Bartka Nowaka i Rodu Czaplów,
- Remont hali obsług technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
-Budowa ulic: Malinowej, Rumiankowej i Andrzeja Dybalskiego,
- Utwardzenie opasek przyjezdniowych – ul. Mostowa,
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Wojska
Polskiego,
- Przebudowa ul. Ignacego Paderewskiego.
Trwają prace:
- Budowa II, III i IV segmentu budynku socjalnego przy ulicy
Wojska Polskiego,
- Budowa basenu krytego zlokalizowanego w pobli¿u
Gimnazjum nr 2.
Zakończono prace:
- Budowa ulic Bolesława Śmiałego i Kazimierza Kujawskiego,
- Monta¿ progów zwalniających – ul. Studzienna, Klemensa
Janickiego, Długa, Janusza Kusocińskiego i Lipowa.
W związku z prowadzeniem prac archeologicznych oraz biorąc pod uwagę planowaną
przebudowę placu Klasztornego, przestawiono
rzeźbę „Skrzypaczki” w pobli¿e chodnika prowadzącego do Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Ireny Dubiskiej.

Jedyne inowrocławskie kino „Kinomax” bardzo ładnie się z zewnątrz
prezentuje. Nie rozumiem jednak dlaczego teren w pobli¿u tego obiektu
dotychczas nie został zagospodarowany na tereny rekreacyjne dla młodzie¿y?
- Zgadzam się, ¿e ten teren powinien być jak najlepiej wykorzystany z myślą
o dzieciach i młodzie¿y. W planach jest utworzenie w pobli¿u kina m.in. Skate
Parku, boiska do gry w piłkę siatkową oraz krytego lodowiska. Jest to w pełni
zbie¿ne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie
z propozycjami mieszkańców, w ubiegłym roku zamontowano na tym terenie
bramki do gry w piłkę no¿ną. Obiecuję, ¿e zrobię wszystko, aby dzieci z tej części
osiedla miały gdzie spędzać wolny czas. Nieco dalej, bo w sąsiedztwie Gimnazjum nr 2 chcielibyśmy wybudować plac zabaw dla dzieci „Miś”. Staramy się
o wsparcie finansowe na ten cel ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Tyle się w ostatnim czasie mówi w naszym kraju o tym, ¿e dzieci chodzą głodne. Chciałabym się dowiedzieć jak ten problem przedstawia się
w Inowrocławiu?
- W Inowrocławiu ka¿de dziecko potrzebujące wsparcia, je¿eli tylko to zostanie
zgłoszone, otrzymuje bezpłatny posiłek w szkole do której uczęszcza. W ciągu

Fot. Beata Zarzycka

Wybudowano wjazd, część miejsc parkingowych oraz
dojście do pierwszego segmentu budynku socjalnego przy
ul. Wojska Polskiego. Tym samym zakończył się pierwszy
etap prac dotyczących zagospodarowania terenu w pobli¿u
wspomnianego budynku. Realizacja drugiego etapu tych
prac zakończyć się ma do końca października br. Na zdjęciu
powy¿ej budynek socjalny przy ul. Wojska Polskiego.

Fot. Beata Zarzycka

Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w sierpniowym wydaniu informatora, we wrześniu Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne wzbogaciło się o dwa autobusy niskopodłogowe zakupione po przeprowadzeniu przetargu od
firmy „Solbus” z Solca Kujawskiego. Dwa kolejne autobusy
będą jeździły po inowrocławskich ulicach ju¿ od listopada.
Pojazdy wyposa¿one są w kamery monitorujące wnętrze
autobusu. Pojazdy mają ekologiczne silniki diesla. W ka¿dym z autobusów są 23 miejsca siedzące i 63 stojące. Zakup ten był mo¿liwy dzięki współfinansowaniu projektu
ze środków Unii Europejskiej z funduszy Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego. Warto podkreślić, i¿
miejski przewoźnik wzbogacił się ostatnio równie¿
o nowy samochód (na zdjęciu powy¿ej) przystosowany
specjalnie do przewozu osób niepełnosprawnych.

ostatnich sześciu miesięcy z darmowych obiadów skorzystało ponad dwa
tysiące uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jednocześnie prawie
dziewięciuset uczniów mogło zjeść w szkole bezpłatne śniadanie. Pomoc
dzieciom z najbiedniejszych rodzin w postaci fundowania obiadów i śniadań,
uwa¿am za niezwykle wa¿ne zadanie miasta. Nie mo¿e być tak, ¿eby jakiekolwiek dziecko w Inowrocławiu było głodne. Uznałbym to za swoją osobistą
pora¿kę.
W Inowrocławiu coraz więcej ulic jest budowanych i remontowanych.
Jestem jednak ciekawy jak to jest, ¿e buduje się te konkretne ulice, a nie
inne?
- Zasady ustalania kolejności budowy ulic na osiedlach są jasno i czytelnie
określone. Ju¿ nie raz o nich mówiłem, ale chętnie jeszcze raz przypomnę
i podkreślę, ¿e tutaj nie ma mowy o ¿adnej przypadkowości. Najpierw ustala
się wartość inwestycji uwzględniając wszystkie brakujące media, których
zało¿enie nale¿y do kompetencji miasta. Kiedy mamy ju¿ tak wyliczoną wartość, wtedy odejmujemy (jeśli powstała taka inicjatywa) udział społecznego
komitetu budowy ulic. Otrzymaną kwotę dzielimy przez ilość osób zamieszkujących na danej ulicy. W razie potrzeby wybudowania uliczki w środku osiedla
uwzględniane jest jej skomunikowanie z utwardzonymi drogami.
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O funduszu mieszkaniowym.

Potrzebne mieszkania

Mieszkania komunalne trzeba sprzedawać za 5
proc. ich wartości, a pieniądze w ten sposób uzyskane
nale¿y wpłacać na specjalny fundusz, z którego będzie
się finansowało budowę mieszkań socjalnych – prosty
pomysł, ale czy na pewno zgodny z prawem i korzystny
dla mieszkańców?
Powstała koncepcja
Z pozoru pomysł ten wydaje się bardzo sensowny: jeśli
mieszkania będziemy sprzedawali za 5 proc. ich wartości,
to z pewnością więcej osób je kupi i w ten sposób uzyskamy
większe wpływy do bud¿etu miasta. Niestety, kiedy przyjrzymy się tej koncepcji bli¿ej widzimy, ¿e nie wszystko jest ju¿
takie oczywiste. Okazuje się bowiem, ¿e prawo nie pozwala
na zakładanie przez miasto funduszu mieszkaniowego.
Więcej, czyli mniej
Załó¿my jednak, ¿e udaje się znaleźć rozwiązanie prawne
umo¿liwiające zrealizowanie takiej inicjatywy. Co się dalej
dzieje? Pieniądze wpływają na fundusz. Niestety w momencie, gdyby doszło do zrealizowania obietnic, ¿e dzięki
tej inicjatywy będzie mo¿na wybudować więcej mieszkań
oka¿e się, i¿ powstał problem. Przy utrzymaniu poziomu
Za lekarstwa dla najbardziej potrzebujących płaci MOPS.

Leki za darmo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej płaci za lekarstwa
dla osób najbardziej potrzebujących.
Jakiś czas temu powstał pomysł zorganizownia w Inowrocławiu apteki samorządowej – przez niektórych nazywanej
komunalną. Tymczasem w ¿adnym mieście nie istnieją apteki,
które byłyby własnością miasta (jako tzw. apteka komunalna).
W niektórych miastach MOPS podpisuje umowę z wybraną
przez siebie apteką na dofinansowanie z własnych środków
recept na lekarstwa dla osób najbiedniejszych.
- W Inowrocławiu funkcjonuje następujące rozwiązanie:
osoba, której nie stać na wykupienie recepty zgłasza się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ka¿dy przypadek

„¯ubr” w Solankach

Fot. Beata Zarzycka

Przedpoborowi wystąp!
Od 2 do 31 października br. w Inowrocławiu
przeprowadzona zostanie rejestracja mę¿czyzn
przedpoborowych urodzonych w 1988 r. Dotyczy
to te¿ tych mę¿czyzn, którzy w tym roku kończą 24
lata i nie dokonali rejestracji we właściwym czasie.
Rejestracja odbywać się będzie w Urzędzie Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 2, w godz.
9.00-14.00 (oprócz sobót i niedziel). Przedpoborowi

sprzeda¿y jak w ciągu ostatniego czterech i pół roku, w 2010
r. sprzedając mieszkania za 5 proc. ich wartości zarobimy
prawie 560 tysięcy złotych, czyli sześć razy mniej ni¿ przy
obecnym przeliczniku. Ponad pięćset tysięcy starczyłoby na
wybudowanie nieco ponad jednej dziewiątej części obecnie
powstającego budynku socjalnego. Oczywiście mo¿emy tak¿e
stwierdzić, ¿e jeśli będziemy sprzedawali mieszkania taniej, to
więcej osób je kupi. Tyle tylko, ¿e ogólna suma pieniędzy, które
wpłyną do bud¿etu będzie i tak mniejsza, a więc stworzona
zostanie mo¿liwość wybudowania mniejszej liczby budynków
socjalnych i tym samym problem mieszkaniowy w mieście
będzie narastał.
Prezydent Inowrocławia uznał, ¿e najlepszą formą na
budowanie nowych mieszkań socjalnych jest korzystanie
z pomocy z bud¿etu państwa. Najpierw uzyskano bezpłatnie
od Skarbu Państwa ziemię, na której następnie rozpoczęto budowę bloku socjalnego. Powstające mieszkania socjalne przy
ul. Wojska Polskiego łącznie kosztowały 4,6 mln zł. Jednak
dzięki wsparciu z bud¿etu państwa budownictwa socjalnego,
miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 1, 35 mln
zł. Warto dodać, i¿ od ubiegłego roku miasto kupuje równie¿
mieszkania na rynku wtórnym. W sumie dotychczas w tym
trybie zakupiono 18 mieszkań.
(bez)
rozpatrujemy indywidualnie. Staramy się działać szybko. Po
podjęciu decyzji, ¿e nale¿y danej osobie pomóc, lek jest kupowany i przekazywany potrzebującemu. Taki system jest prosty
i dzięki temu pozwala uniknąć zbędnych formalności, co
w przypadku kiedy mówimy o ludzkim zdrowiu i ¿yciu jest
przecie¿ niezwykle istotne – powiedziała „Naszemu Miastu
Inowrocław” Jadwiga Kalinowska, dyrektor MOPS-u. Jeśli
lekarstwo nale¿y podać niezwłocznie, wtedy kupowane jest
w najbli¿szej aptece, a jeśli jest na to czas sprawdzane są ceny
leków w kilku aptekach i lekarstwo kupowane jest tam, gdzie
mo¿na je nabyć najtaniej. W Inowrocławiu nikt więc nie wybiera jednej apteki, ale wszystkie placówki traktowane są równo
zapewniając tym samym wsparcie najbardziej potrzebującym
na podobnym poziomie finansowym jak w miastach, gdzie
obowiązuje inny system. I to jest najwa¿niejsze.
(bez)

Za blisko 40 tysięcy złotych Kompania Piwowarska „Tequilla” (piwo „¯ubr”) ufundowała
alejkę (480 m kw. długości) w Parku Solankowym
powstałą z naturalnej nawierzchni Hanse Grand,
przypominającej wyglądem piasek (na zdjęciu)
. Wzdłu¿ alejki posadzono czterdzieści klonów
i postawiono dziesięć ławek. Pozostaje mieć nadzieję, ¿e to nie ostatnia inwestycja wspomnianej
kompanii w naszym mieście.
powinni przedstawić dowód osobisty lub inny
dokument to¿samości. Nieotrzymanie wezwania
imiennego nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się
do rejestracji we wspomnianym powy¿ej terminie.
Przedpoborowy, który bez uzasadnionych powodów nie dopełni obowiązku zgłoszenia się do
rejestracji w określonym miejscu i terminie lub nie
przedstawi nakazanych dokumentów podlega karze
grzywny lub ograniczenia wolności.
(MD)

Z ¿ałobnej karty
Inowrocławianie z ¿alem przyjęli wiadomość, ¿e w wieku 69 lat zmarł śp. Henryk Łada. W latach 1989 – 1990 pełnił
funkcję Wiceprezydenta Miasta Inowrocławia, a od 1990 r. do 1994 r. był radnym Rady Miejskiej I kadencji. W pamięci
mieszkańców naszego miasta pozostanie równie¿ jako współtwórca solidarnościowego zrywu w 1980 r. Henryk Łada
był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Zało¿ycielskiego „Solidarność” w Inowrocławiu oraz pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich. Miłośnicy sportu pamiętają, ¿e z Jego inicjatywy reaktywowano Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
W ostatnich tygodniach ze smutkiem inowrocławianie po¿egnali równie¿ śp. druha harcmistrza Józefa Grzelaka, który zmarł w wieku 92 lat. Był Kawalerem Krzy¿a Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W pamięci mieszkańców naszego
miasta pozostanie jako nestor Hufca ZHP Inowrocław oraz przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń inowrocławskiej
młodzie¿y.
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1 sierpnia
W hołdzie Janowi Kasprowiczowi

W 80. rocznicę śmierci hołd poecie oddali
przedstawiciele władz miasta i powiatu
oraz placówek kulturalnych i oświatowych.
Uroczystości odbyły się pod pomnikiem
wieszcza na Skwerze Jana Pawła II. Oprawę
artystyczną zapewnił zespół „Radojewiczania” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10.

Rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

Przy dźwięku syren uczczono 62. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Okolicznościowa manifestacja odbyła się pod
obeliskiem ¿ołnierzy AK na Skwerze Sybiraków. Kwiaty w miejscu pamięci zło¿yli
przedstawiciele środowisk kombatanckich,
władze miasta i powiatu oraz oficerowie
z inowrocławskich jednostek wojskowych.

11 sierpnia
Obchody Święta Wojska Polskiego
W 2. Inowrocławskim Pułku Komunikacyjnym zorganizowano garnizonowe obchody
Święta Wojska Polskiego. Była to okazja do
odznaczenia wyró¿niających się ¿ołnierzy
i cywilnych pracowników inowrocławskich
pułków i podległych im jednostek.
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Goście z Bad Oeynhausen.

Partnerska wizyta

9
Dokończenie ze str. 3

16, 17 sierpnia
Wystąpiły zespoły z Ukrainy i Litwy
W Muszli Koncertowej Parku Solankowego
16 sierpnia wystąpił dziecięco-młodzie¿owy
Zespół Teatralno-Muzyczny z Ukrainy. Hasło
koncertu to „Mój ojczysty kraj w twórczości
wielkich pisarzy polskich” Następnego dnia
w Solankach prezentował się Zespół Teatralno-Muzyczny z Litwy.
19 sierpnia
Nasz cel – trzeźwe ¿ycie
Ju¿ po raz czwarty Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” zorganizowało
marszobieg, którego hasło brzmiało „Nasz
cel –trzeźwe ¿ycie”, po którym miał miejsce
m.in. festyn dla dzieci.
30 sierpnia
Prezydent odwiedził olimpijczyka

Na zaproszenie inowrocławskiego Towarzystwa
Miast Partnerskich do naszego miasta przyjechała
delegacja mieszkańców Bad Oeynhausen.
Niemcy m.in. byli w ratuszu gośćmi Prezydenta
Inowrocławia. Poza tym zwiedzali Inowrocław, odwiedzili HSG „Irena”, pojechali do Torunia i przebywali
w Ośrodku Myśliwskim w Łącku. Warto podkreślić, i¿
partnerskie stosunki Inowrocławia z Bad Oeynhausen
rozwijają się ju¿ od kilkunastu lat. Współpraca opiera
się nie tylko na wymianie delegacji, ale równie¿ to
wzajemne współdziałanie w dziedzinie kultury, sportu
i oświaty. W obu miastach są miejsca noszące nazwę
partnera.
(bez)
„Mister Budownictwa – Inowrocław 2006”.

Wizytówka miasta

Ju¿ po raz szósty organizowany jest konkurs „Mister Budownictwa”. Celem jest wyłonienie budynku,
który mo¿e nosić miano wizytówki Inowrocławia.
Zgłaszać budynki na konkurs mogą: właściciele
nieruchomości, wykonawcy, projektanci, inwestorzy
oraz organizator konkursu. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest, aby budynek został oddany do u¿ytku
w Inowrocławiu i w terminie do 30 września br.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe nale¿y przesyłać
do 15 października br. na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. Bli¿szych informacji mo¿na uzyskać na stronie www.inowroclaw.pl.
Młodzie¿owa Rada Miejska Inowrocławia IV kadencji.

Młodzi wybierają radnych

Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia
wraz z Wiesławą Pawłowską, dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji odwiedzili Jana
Jaskólskiego, inowrocławianina i trzykrotnego olimpijczyka. Sposobnością do odwiedzin
była choroba p. Jana Jaskólskiego. Powy¿ej
migawka z wizyty.

Zaprasza
8 października 2006 r.
o godzinie 17.00

na zespół pieśni i tańca

Wybory do Młodzie¿owej Rady Miejskiej Inowrocławia IV
kadencji przeprowadzone zostaną 11 października 2006 r.
Miesiąc przed wyznaczoną datą wyborów szkoły zostały pisemnie poinformowane o wyborach. Następnie
zło¿ono wnioski o składzie osobowym Szkolnych Komisji
Wyborczych oraz zgłoszono kandydatów na radnych
do MRMI na podstawie list osób popierających. Miejska Komisja Wyborcza 29 września br. poda w formie
obwieszczenia, w ka¿dej szkole, informacje o osobach
uprawnionych do kandydowania i nastąpi rozpoczęcie
kampanii wyborczej, która zakończy się 10 października
br. Następnego dnia w godz. 9.00-14.00 przeprowadzone zostaną wybory. Ewentualne protesty związane
z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników będzie
mo¿na zgłaszać 16 października br. w godz. 17.00-19.00
w siedzibie MKW – hala widowiskowo-sportowa, pok. nr
226. Wyniki ogłoszone będą 20 października br., a dziesięć dni później odbędzie się sesja inauguracyjna MRMI
IV kadencji.

Dbają o środowisko

Ogródki działkowe przy Szosie Bydgoskiej obchodzą
w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji
zorganizowano uroczyste obchody, podczas których
wręczono szczególnie zasłu¿onym działkowcom medale
i wyró¿nienia. Warto podkreślić, i¿ medal „Zasłu¿onych
dla Polskiego Zwiąku” otrzymali: Mieczysław Soszyński
i Mieczysław Słomkowski. Złotą Odznaką Zasłu¿onego
Działkowca uhonorowano natomiast Kazimierza Wiśniewskiego. W obchodach jubileuszu wziął udział m.in.
Prezydent Inowrocławia. Po zakończeniu części oficjalnej
przyszedł czas na wspólną zabawę.

Zaostrzyć kary

Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia zwrócił
się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
o wprowadzenie mo¿liwości szybszego i ostrzejszego karania za naruszanie ciszy nocnej.
Osoby mieszkające w pobli¿u budynków, w których
znajdują się lokale rozrywkowe ju¿ od kilku lat zwracały
się do prezydenta z ¿ądaniami zapewnienia im wypoczynku w godzinach nocnych. Przepisy, które obecnie
obowiązują, nie gwarantują zapewnienia mieszkańcom spokoju. Dlatego w związku z prowadzeniem
przez rząd prac nad nowelizacją kodeksu wykroczeń,
prezydent zwrócił się do ministra ze wspomnianym
wy¿ej wnioskiem.

„Sportowy koniec lata”

„Sportowy koniec lata” – pod takim hasłem zorganizowano na terenie boiska Gimnazjum nr 2 festyn
dla dzieci i młodzie¿y.
Jak zadeklarowali organizatorzy, czyli m.in. Stowarzyszenie „Bezpieczny Rąbin”, klub „Rondo”, Gimnazjum nr
2 i Stra¿ Miejska Inowrocławia, celem imprezy było propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Na najmłodszych i młodzie¿ czekało wiele konkursów
i wspólna zabawa. Warto podkreślić, i¿ podczas festynu
mo¿na było m.in. oznakować rower.
Organizatorom gratulujemy udanej imprezy i mamy
nadzieję, ¿e festyn przygotowywany na koniec lata na
trwałe wpisze się w kalendarz imprez.
Przedsiębiorcy nie są równo traktowani.

Reklama zbyt droga

MAZOWSZE

w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Inowrocławiu
Bilety w cenie
40,00; 35,00; 30,00; 25,00; 20,00 zł
Do nabycia:
Hala Widowisko-Sportowa
– al. Niepodległości 4
MCITiU – ul. Królowej Jadwigi 3
Sklep Muzyczny K. Pałasz
– ul. Królowej Jadwigi 2

„Kujawiak” ma 50 lat

Fot. Beata Zarzycka

Na placu przed halą widowiskowo-sportową zorganizowano ekologiczny festyn promujący dzień bez
samochodu. Było barwnie i wesoło. Dzieci przygotowały transparenty propagujące ideę poruszania się np.
na rowerze. Ponadto Prezydent Inowrocławia wraz ze
swoim zastępcą nagrodzili uczestników akcji sprzątania
świata, która miała miejsce kilka dni wcześniej.

Umieszczenie reklamy przy ulicy powiatowej kosztuje o 50 gr za 1 m kw. więcej ni¿ w przypadku ulicy
podlegającej prezydentowi. Ryszard Brejza zwrócił
się do starosty o podjęcie działań zmierzających do
obni¿enia powiatowych stawek.
Prezydent Inowrocławia przypomina równie¿, i¿ w odniesieniu do stoisk handlowych w przypadku ulicy miejskiej opłata ta wynosi 20 gr za 1 m kw., a przy powiatowej
– 40 gr za 1 m kw.
Swój wniosek prezydent argumentuje tym, i¿ podmioty
gospodarcze prowadzące działalność na przykład przy
ulicy Królowej Jadwigi, czy Solankowej muszą ponosić
wy¿sze opłaty ni¿ inni, albo ograniczyć swoją działalność,
co mo¿e wpływać nie tylko na wizerunek miasta, ale tak¿e na poziom bezrobocia w mieście.
(bez)
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WRZESIEŃ 2006
II Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Scen Polskich.

Na kortach i na scenie

Tenisowe boje na kortach w Solankach, a potem
występ przed publicznością w wypełnionym po brzegi
Teatrze Letnim – tak w skrócie mo¿na opisać wizytę
znanych i lubianych artystów w Inowrocławiu.
Niekwestionowanym zwycięzcą turnieju rozgrywanego na inowrocławskich kortach ju¿ po raz drugi okazał
się Marcin Daniec. Oprócz niego do naszego miasta
przyjechali równie¿: Zbigniew Górny, Michał Milo-

wicz, Stan Borys, Leszek Malinowski, Piotr Cyrwus,
Jerzy Federowicz i Tomasz Stockinger. Panowie
toczyli pasjonującą sportową walkę, którą obserwowali
inowrocławianie oraz kuracjusze.
Po zmaganiach na korach przyszedł czas na występ
w Teatrze Letnim. Artyści nie zawiedli i tutaj. Licznie
zgromadzona publiczność oklaskami nagrodziła występujących.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Uczelnia wy¿sza w Inowrocławiu?

Ośrodek akademicki

Być mo¿e w naszym mieście powstanie ośrodek
akademicki Wy¿szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Co dotychczas udało się ustalić i jakie są plany?
Wkrótce spotkanie
W drugiej połowie października br. w ratuszu będzie miało mejsce spotkanie, w którym obok prezydenta i przedstawicieli WSG uczestniczyć będą równie¿ reprezentanci
inowrocławskich instytucji i przedsiębiorców. Celem tego
spotkania będzie przede wszystkim ustalenie szczegółowego harmonogramu rozpoczęcia nauki w ramach WSG
w Inowrocławiu. – To bardzo wa¿ne, aby w Inowrocławiu
powstała mo¿liwość kontynuowania nauki w ramach
studiów wy¿szych. Uzgodnienia z przedstawicielami WSG
są ju¿ na takim etapie, ¿e mo¿emy ju¿ dziś powiedzieć, i¿
są naprawdę du¿e szanse, ¿e w naszym mieście będzie
mo¿na studiować w WSG. Tym bardziej, ¿e w tej uczelni
studiuje wielu inowrocławian – stwierdził Wojciech Piniewski, zastępca Prezydenta Inowrocławia. WSG nie jest
jedyną uczelnią, która chciałaby w Inowrocławiu prowadzić zajęcia. Wy¿sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
z Włocławka równie¿ proponuje mieszkańcom naszego
miasta i regionu mo¿liwość kształcenia w Inowrocławiu.

Inkubator i studia
Warto podkreślić, i¿ rozmowy z władzami uczelni są
rzeczywiście bardzo zaawansowane. Ustalono, ¿e do
1 listopada br. utworzony zostanie inkubator przedsiębiorczości, którego działanie ma m.in. dać mo¿liwość działań
gospodarczych dla absolwentów szkół średnich, skupiać
studentów i nauczycieli akademickich pochodzących |
z Inowrocławia, szkolić w dziedzinie przedsiębiorczości.
Miesiąc później ma zostać uruchomiony ośrodek szkoleń
WSG Inowrocław, gdzie np. będą organizowane studia
podyplomowe. Początek przyszłego roku, to oczekiwany
przez wielu inowrocławian Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W lutym 2007 r. władze bydgoskiej uczelni planują zło¿yć
wniosek o zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych
WSG do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Pierwsi studenci mają rozpocząć studia w Inowrocławiu
w październiku przyszłego roku. Co wa¿ne, uczelnia ju¿
aktualnie planuje stworzyć fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów.
Istotne jest, i¿ właściciele budynku przy ul. Poznańskiej
(w przeszłości mieścił się tam Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego) przekazali bezpłatnie obiekt uczelni na dwanaście lat z mo¿liwością przedłu¿enia umowy.
(bez)

Ambasador
w ratuszu
Victor Ashe, ambasador USA w Polsce był gościem
Ryszarda Brejzy, Prezydenta Inowrocławia. W spotkaniu brał udział równie¿ Wojciech Piniewski, zastępca
Prezydenta Inowrocławia. Panowie rozmawiali
o historii Inowrocławia oraz rozwoju naszego miasta.
Na zdjęciu Victor Ashe ogląda album „Po prostu Inowrocław”, który otrzymał od Ryszarda Brejzy.

Fot. Beata Zarzycka

Pokazy i desant

Certyfikat „Przyjaźni Środowisku”.

Na lotnisku wojskowym w Latkowie zorganizowano uroczyste
obchody Święta Lotnictwa. Zaprezentowano m.im. występ zespołu
akrobatycznego „Biało-Czerwone
Iskry”, pokaz pilota¿u śmigłowca
Mi-24 i desantu w wykonaniu
grupy komandosów z Krakowa.
Ponadto licznie przybyli na lotnisko
inowrocławianie mogli obejrzeć
sprzęt wojskowy. Nie zabrakło
równie¿ amatorów ¿ołnierskiej
grochówki. Do zobaczenia za rok!
Na zdjęciu fotograficzna migawka
z lotniska.

W Urzędzie Miasta Torunia odbyła się uroczystość wręczenia Prezydentom Torunia oraz Inowrocławia certyfikatów „Przyjaźni Środowisku”.
Certyfikat ten został nadany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
uczestnikom VII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Uroczyste wręczenie wyró¿nienia miało miejsce
w lipcu w Pałacu Prezydenckim. Prezydenci Torunia i Inowrocławia
nie mogli uczestniczyć w tamtej uroczystości. Dlatego przedstawiciele
organizatora przekazali prezydentom certyfikaty osobiście. Inowrocław
został wyró¿niony za przygotowany projekt pn. „Realizacja Gminnego
Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta Inowrocławia
ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich
powstawania”.
Bez wątpienia wyró¿nienie to nale¿y uznać za doskonałą promocję
miasta i jego atutów.
(bez)

W zgodzie z naturą
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Marek Bartkowicz – 19.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Zdzisław Błaszak – 25.09.2006 r., 23.10.2006 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 05235-71-083; 27.09.2006 r.,4.10.2006 r., 11.10.2006
r., 18.10.2006 r., 25.10.2006 r., Biuro Samorządowe UP, ul. Dworcowa 31, parter budynku głównego, godz. 16.00-18.00, tel. kom. 607 571 562.
Łucjan Bryll – 16.10.2006 r., siedziba IKW,
ul. Szeroka 1, pok. nr 112, godz. 16.00-17.00.
Filomena Deskiewicz – 2.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Gra¿yna Dziubich – 5.10.2006 r., 19.10.2006 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Leszek Foksowicz – 2.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 12.00-15.30, tel. 052-35-55-292.
Tadeusz Haliniak – 2.10.2006 r., siedziba IKW,
ul. Szeroka 1, pok. nr 112, godz. 16.00-17.00;
5.10.2006 r., Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23, godz. 14.30
-15.30, tel. 052-35-55-292.
Piotr Jóźwiak – 3.10.2006 r., 24.10.2006 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 25, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-294.
Andrzej Kieraj – 2.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz.
16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Maria Kościelska – 3.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Jan Koziorowski – 10.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 25,
godz. 14.00-16.00, tel. 052-35-55-294.
Andrzej Krzemiński – 25.09.2006 r., 2.10.2006
r., 9.10.2006 r., 16.10.1006 r., 23.10.2006 r., godz.
10.00-11.00, tel. kom. 606 319 909.
Ludwika Lewicka – 5.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Lech Murawski – 9.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Ryszard Rosiński – 16.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Janusz Radzikowski – kontakt telefoniczny od
poniedziałku do piątku pod nr. tel. 663 488 055.
Janina Sikorska – 9.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 16.10.2006 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-71-083.
Sławomir Szeliga – 26.09.2006 r., 17.10.2006 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 25, godz. 14.30-15.30, tel.052-3555-294.
Jacek Tarczewski – 5.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Jan Wiśniewski – 19.10.2006 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.

100 LAT!
Michalina
Szymańska
ukończyła 100 lat. Czcigodną jubilatkę w dniu
jej święta odwiedził z
¿yczeniami
urodzinowymi Ryszard Brejza
Prezydent Inowrocławia
w towarzystwie Jadwigi
Słowińskiej
kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego.
Z wizytą w domu inoFot. Monika Dąbrowska wrocławianki był te¿ ks.
prałat Franciszek Resiak.
Michalina Szymańska urodziła się w Witkowicach. Przez
prawie czterdzieści lat pracowała w Chodakowskich
Zakładach Włókien Sztucznych. Od trzech lat jubilatka
mieszka z córką w Inowrocławiu. Zdrowie sympatycznej
p. Michalinie dopisuje. Jubilatka interesuje się polityką,
lubi oglądać telewizję, czytać gazety i chodzić na spacery. Michalina Szymańska wychowała dwoje dzieci (córka
Leokadia i syn Ryszard). Dochowała się pięciu wnuków,
dziesięciu prawnuków i dwóch praprawnuków. Redakcja
„Naszego Miasta” ¿yczy czcigodnej jubilatce du¿o zdrowia i kolejnych 100 lat!!!
JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO PO¯YCIA
MAŁ¯EŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali
przez Prezydenta Inowrocławia: Kazimiera i Edmund
Lewandowscy (50-lecie); Stefania i Władysław Dziennik
(50-lecie); Teresa i Mieczysław Lewandowscy (50-lecie)
oraz Alicja i Edmund Szparaga (50-lecie).

Kazimiera i Edmund Lewandowscy

Stefania i Władysław Dziennik

Teresa i Mieczysław Lewandowscy

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Hanna Miler (Inowrocław) – Andrzej Slawiczek (Opole);
Marta Jędrzejczyk (Inowrocław) – Bartosz Kalinowski
(Inowrocław); Monika Cywińska (Inowrocław) – Artur
Markowski (Inowrocław); Maria Patyna (Inowrocław)
– Krzysztof Halak (Niemojewko); Monika Stolarczyk
(Inowrocław) – Remigiusz Nitkowski (Inowrocław);
Kinga Putkowska (Bydgoszcz) – Mirosław Landowski

(Inowrocław); Urszula Ozga (Inowrocław) – Marcin Ślebioda (Inowrocław); Diana Erdmańczyk (Inowrocław)
– Michał Krenz (Inowrocław); Justyna Puszczykowska
(Inowrocław) – Marcin ¯abicki (Inowrocław); Katarzyna
Nowak (Miechowice) – Adam Sparzyński (Inowrocław);
Magdalena Gąsiorowska (Inowrocław) – Artur Moczyński (Inowrocław); Ewelina Skowron (Inowrocław) – Ariel
Kwiatkowski (Bródzki); Aleksandra Dobrosielska (Inowrocław) – Bartłomiej Kowaczyk (Inowrocław).
URODZENIA
Wiktoria Dąbrowska – c. Tomasza i Agnieszki; Dominika
Stachorowska – c. Macieja i Nataszy; Wiktoria Kozłowska – c. Marka i Magdaleny; Oskar Konczewski – s.
Mirosława i Justyny; Aleksandra Rusnak – c. Sławomira
i Katarzyny; Jan Sobczak – s. Marka i Iwony; Katarzyna
Walczak- c. Sebastiana i Natalii; Zuzanna Gołdecka – c.
Sebastiana i Anity; Alicja Nowosielska – c. Piotra i Kamili;
Marta Owczarzak – c. Marka i Beaty; Marta Nowak
– c. Roberta i Mileny; Kornel Stępniewicz – s. Patryka
i Marzeny; Martyna Muranty – c. Mariusza i Izabeli;
Julita Malicka – c. Tomasza i Justyny; Milena Schmidt
– c. Andrzeja i Lidii; Kacper Jakubowski – s. Ireneusza
i Justyny; Paweł Bochat – s. Jarosława i Magdaleny;
Natalia Grunert – c. Roberta i Moniki; Oliwia Piotrowska
– c. Wojciecha i Agnieszki; Witold Adamski – s. Pawła
i Moniki; Michalina Marczak – c. Mariusza i Joanny;
Wiktoria Pestka – c. Romana i Anny; Paweł Pachowicz
– s. Roberta i Katarzyny; Wojciech Szostak – s. Sławomira i El¿biety; Adrian Mierzwicki – s. Marcina i Danuty;
Aleks Zielazny – s. Jerzego i Ireny; Kamila Marciniak
– c. Wojciecha i Aliny; Mikołaj Woźniczka – s. Marcina i
Marleny; Justyna Dziedzic – c. Sławomira i Jolanty; Igor
Tomaszewski – s. Marcina i Joanny; Zuzanna Dąbrzał
– c. Sebastiana i Celiny; Adrian Paternoga – s. Marcina
i Gabrieli; Aleks Matuszewski – s. Piotra i Katarzyny;
Kacper Stolarczyk – s. Sławomira i Emilii; Maciej Biskup
– s. Dariusza i Iwony; Jakub Kadow – s. Artura i Doroty;
Aleksandra Rydz – c. Aleksandra i Joanny; Barbara Walter – c. Rafała i Agnieszki; Mikołaj Mazur – s. Jaremy i
Katarzyny; Emilia Ostrowicka – c. Krzysztofa i Kingi;
Sandra Losik – c. Tomasza i Joanny; Agata Bryll – c.
Krzysztofa i Beaty; Natan Kusal – s. Marcina i Izabeli;
Jakub Zieliński – s. Andrzeja i Katarzyny; Roksana Zielińska – c. Andrzeja i Katarzyny; Oliwia Niewiadomska – c.
Macieja i Agnieszki.
ZGONY
Bogdan Piron – 71 lat; Jan Ochocki – 67 lat; Stanisław
Kurp – 65 lat; Zbigniew Muszyński – 62 lata; Mieczysław Dyjan – 88 lat; Marian Otrembski – 58 lat; Marcin
Swat – 29 lat; Walentyna Świątek – 76 lat; Walentyna
Prusak – 82 lata; Mieczysław Gutowski – 65 lat; Wanda
Ściseł – 79 lat; Zygmunt Lewandowski – 60 lat; Irena
Langer 95 lat; Małgorzata Woźniak – 57 lat; Seweryna
Sójkowska – 81 lat; Stanisław Rogalski – 78 lat; Marian
Dombek – 86 lat; Marianna Kociszewska – 75 lat;
Ignacy Ochocki – 53 lata; Aleksandra Kościelna – 74
lata; Rajmund Jóźwiak – 69 lat; Alojzy Pestka – 80 lat;
Kazimierz Wiśniewski – 57 lat; Krystyna ChodorowskaKalbarczyk – 72 lata; Alojzy Szczeszak – 80 lat; Zbigniew
Szczechowski -59 lat; Bogumiła Grembowicz – 63 lata;
Ludwik Ratajczak – 80 lat; Helena Szczepańska – 77 lat;
Edmund Dopierała – 72 lata; Kazimiera Rolińska – 83 lata; Regina Jóźwiak – 78 lat; Zenon Józefowicz – 73 lata;
Urszula Gruszczyńska – 79 lat; Edmund Kasperski – 65
lat; Kazimierz Głodek – 74 lata; Maria Sarbinowska – 88
lat; Adam Borkowski – 55 lat; Regina Skrzypnik – 76 lat;
Bruno Bała – 83 lata; Czesława Rzepa – 76 lat; Janina
Ró¿ańska – 81 lat; Marianna Pawłowska – 83 lata;
Maria Paczyńska – 84 lata; Bogdan Rozwadowski – 72
lata; Zygmunt Perlikowski – 72 lata; Czesław Klarys – 84
lata; Marianna Pietrzak – 90 lat; Ryszard Wolnik – 66
lat; Marcin Kasprzak – 22 lata; Stanisław Iwiński – 64
lata; Tomasz Kubiszewski 52 lata; Lucyna Zimna – 77
lat; Władysław Rusak – 71 lat; Marian Wilczyk – 75 lat;
Ryszard Kwiatkowski – 55 lat.
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ZDROWIE
30 września – godz. 10.00-14.00, ka¿dy kto jest osobą
zdrową i ma 18-65 lat będzie mógł oddać krew w specjalnym
ambulansie ustawionym przed halą widowiskowo-sportową,
al. Niepodległości 4. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą
dowodu osobistego.
SPORT
29 września – godz. 14.00, „Czwartki Lekkoatletyczne” – zawody XIII edycji, Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego
2, wstęp wolny.
30 września – godz. 15.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Olimpia Grudziądz, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
1 października – godz. 10.00, spotkanie organizacyjne i nabór
dziewcząt powy¿ej piętnastego roku ¿ycia do profesjonalnej
grupy tańca teledyskowego i hip hop, klub „Przydomek”,
ul. Marulewska 7, zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu po półtorej godziny przez dyplomowaną instruktorkę,
koszt to około 20 zł miesięcznie.
1 października – godz. 14.00, VI runda konkursowej jazdy
samochodem rallycross mistrzostw okręgu bydgoskiego, tor
rollycrossowy, ul. Karola Marcinkowskiego, wstęp wolny.
2 października – Mistrzostwa Klubów Modelarskich i Szkół
Modeli Latawców Płaskich i Skrzynkowych „Święto Latawca”,
płyta lotniska Aeroklubu Kujawskiego, wstęp wolny, bli¿sze
informacje pod nr. tel. 052-35-73-228.
7 października – godz. 15.00, mecz piłkarski – V liga seniorów,
MKP Noteć – Kujawianka Izbica Kujawska, Stadion Miejski III,
ul. Daniela Rakowicza 93, wstęp wolny.
7 października – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – Kujawiak Hydrobudowa Włocławek,
Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie
6 zł i 4 zł (ulgowy).
7 października – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów –
I liga. Sportino Inowrocław – Spójnia Stargard Szczeciński, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 15
zł i 8 zł (ulgowy).
11 października – godz. 16.00, rozpoczęcie rozgrywek Ligi
Weteranów II w tenisie stołowym województwa KujawskoPomorskiego dla osób powy¿ej pięćdziesiątego roku ¿ycia,
klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7, zapisy i bli¿sze informacje
w klubie u p. Andrzeja Kontowicza w godz. 17.00-18.00.
14 października – godz. 15.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Włocłavia Włocławek, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
15 października – 10.00, Turniej Szachowy z okazji Dnia Nauczyciela, klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7, bli¿sze informacje u p. Waleriana Majewskiego pod nr tel. kom. 696 635 622.
19 października – godz. 17.00, X Derby Seniorów, klub
„Kopernik”, ul. Toruńska 60, bli¿sze informacje pod nr. tel.
052-35-72-615.
21 października – godz. 15.00, mecz piłkarski – V liga seniorów,
MKP Noteć – Kujawiak Kowal, Stadion Miejski III, ul. Daniela
Rakowicza 93, wstęp wolny.
21 października – godz. 15.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin, Stadion Miejski I, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
21 października – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów
– I liga, Sportino Inowrocław – ZKS Stal Stalowa Wola, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie
6 zł i 4 zł (ulgowy).

Powy¿ej fotograficzna migawka z meczu Goplania – Cuiavia, który białoniebiescy wygrali 5:0.

21 października – godz. 10.00, VII Zespołowy Turniej Osiedlowy
– Siatkówka, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
zapisy: hala widowiskowo-sportowa, pok. nr 221, wstęp wolny.
28 października – godz. 14.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Pomorzanin Serock, Stadion Miejski I,
ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
KULTURA
29-30 września – w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4 zorganizowane zostaną Targi Młodych. Jak deklarują
organizatorzy celem targów jest m.in. pokazanie młodym
ludziom, ¿e w naszym mieście jest alternatywa na spędzenie
czasu. Więcej informacji na temat targów: www.alternatywa.inowroclaw.pl
30 września – godz. 18.00, Teatr Miejski, uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Anioły 2006”, gwiazdą wieczoru będzie
Mieczysław Szcześniak oraz zespół „Po stronie nadziei”, bilety w
cenie 2 zł do nabycia w holu Teatru Miejskiego. UWAGA: wśród
naszych Czytelników, którzy nadesłali na adres redakcji informatora kupony z propozycjami nazwisk osób, które powinny
zostać wyró¿nione w plebiscycie, wylosowaliśmy trzy nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta Inowrocławia (zestawy promocyjne). Ka¿dy kto przesłał poprawnie wypełniony kupon na
adres naszej redakcji mo¿e dowiedzieć się, czy jego kupon został
wylosowany kontaktując się z naszą redakcją w terminie do 15
października br. w godzinach pracy urzędu.

W holu Teatru Miejskiego otwarto wystawę fotografii Adama Bujaka zatytułowaną „Pielgrzymki Polskie” poświęconą Janowi Pawłowi II. Powy¿ej
zdjęcie wykonane podczas otwarcia wystawy.

5 października – godz. 17.00, zabawa dla seniorów, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, wstęp za zaproszeniami dostępnymi
w klubie, bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-35-72-615.
6 października – godz. 16.30, giełda filatelistyczna, numizmatyczna i staroci, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5, wstęp
wolny.
6 października – godz. 18.00, XXVII Festiwal Muzyki Organowej „Jesienne Wieczory Organowe”, koncert inauguracyjny poświęcony W.A. Mozartowi, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej.
6 października – godz. 18.30, otwarcie wystawy malarstwa
Romana Hanasza, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, wstęp
wolny.
7 października – godz. 9.00, Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Benińskiego 2006 – eliminacje
miejskie, Teatr Miejski, wstęp wolny.
9 października – godz. 13.00, z okazji Dni Seniora „Piękna
w ka¿dym wieku” – pogadanka na temat zdrowia i urody dla
seniorek, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5, wstęp wolny.
10 października – godz. 15.30, z okazji Dnia Nauczyciela dla
emerytowanych nauczycieli wystąpi zespół „Andante” pod
kierunkiem p. Romana Kozłowskiego, klub „Przydomek”,
ul. Marulewska 7, wstęp wolny.
11 października – godz. 13.00, z okazji Dni Seniora występ
zespołu wokalnego seniorek „Astry”, klub „Rondo”, ul. Wojska
Polskiego 5, wstęp wolny.
13 października – godz. 16.30-19.00, z okazji Dni Seniora „Biesiada Seniora” – zabawa taneczna dla seniorów, klub „Rondo”,
ul. Wojska Polskiego 5, bilety w cenie 5 zł do nabycia w klubie.
15 października – godz. 18.00, XXVII Festiwal Muzyki Organowej „Jesienne Wieczory Organowe”, recital organowy Michała
Dąbrowskiego, kościół p.w. Św. Mikołaja, wstęp wolny.
16 października – godz. 17.00, podsumowanie XXI Konkursu
„Najładniejszy balkon i przydomowy ogródek”, klub „Kopernik”,
ul. Toruńska 60, wstęp wolny.
16 i 17 października – godz. 16.00-18.00, z okazji Dni Seniora
impreza rozrywkowa pod hasłem „Raz na ludowo”, w programie konkursy zręcznościowe, zabawa przy muzyce oraz poczęstunek chlebem ze smalcem, klub „Przydomek”, ul. Marulewska
7, wstęp wolny.

19 października – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o ...”, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp wolny.
20 października – godz. 18.00, XXVII Festiwal Muzyki Organowej „Jesienne Wieczory Organowe”, koncert z okazji 100.
rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia, Sala Koncertowa im. Ireny
Dubiskiej, wstęp wolny.
22 października – godz. 18.00, XXVII Festiwal Muzyki Organowej „Jesienne wieczory Organowe”, koncert w wykonaniu chóru
„Astro Labium” i Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro
Arte” pod dyr. Michała Nesterowicza, Sala Koncertowa im. Ireny
Dubiskiej, wstęp wolny.
26 października – Jesienny Festyn Rodzinny, Młodzie¿owy
Dom Kultury, impreza dla dzieci i młodzie¿y uczęszczających na
zajęcia do MDK-u i ich rodzin, wstęp wolny, bli¿sze informacje
pod nr. tel. 052-35-75-058.
27 października – godz. 16.00, „Halloween – święto duchów”
– impreza rozrywkowa dla dzieci; z klubu „Rondo”, ul. Wojska
Polskiego 5, wyruszy na ulice osiedla „Rąbin” korowód dzieci
przebranych za duchy, które po powrocie do klubu biorą udział
w dyskotece, dla uczestników pochodu dyskoteka jest bezpłatna, jeśli na dyskotekę przyjdzie dziecko, które nie brało udziału
w korowodzie, wtedy wstęp będzie kosztował 2 zł.
27 października – godz. 17.00, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród
i otwarcie wystawy pokonkursowej
VIII Konkursu Plastycznego „Penetracja
Wyobraźni”, prace opatrzone godłem
i kategorią wiekową nale¿y dostarczyć
do klubu „Kopernik”, ul. Toruńska 60
w terminie do 23 października br., uwaga – ideą konkursu jest,
aby znak graficzny prezentowany obok i dostępny w klubie
dowolnie przekształcić lub uzupełnić.
27 października – ostateczny termin nadsyłania na adres klubu
„Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5, prac na ogłoszony 2 października br. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie¿y „Tęczowa Jesień”,
rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 2 listopada br. o godz.
14.00 w klubie, bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-35-78-701.
28 października – godz. 10.30, Dziecięce Prezentacje Wokalne „Piosenki, które śpiewali dziadkowie, gdy byli mali”, klub
„Kopernik”, ul. Toruńska 60, konkurs organizowany z myślą
o przedszkolakach, udział bezpłatny, bli¿sze informacje pod
nr. tel. 052-35-72-615.
Obchody Dni Papieskich w Inowrocławiu:
14 października – godz. 15.00, inscenizacja historyczna
w 28. rocznicę powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
„ ... I odnowił oblicze tej ziemi”, scenariusz i re¿yseria Mirosław Królewicz, wykonanie uczniowie I LO, Park Solankowy, wstęp wolny.
16 października – godz. 16.00, promocja Albumu Wielkiej
Wdzięczności dedykowanego pamięci Jana Pawła II zatytułowanego „Teraz my przychodzimy do Ciebie ...”, będzie mo¿na
zakupić album, a całkowity dochód z tej sprzeda¿y przeznaczony zostanie na rozbudowę i działalność Integracyjnego Centrum
Aktywności „Nadzieja ¯ycia”, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, wstęp wolny.
Obok jako
pierwsi
prezentujemy
stronę tytułową
albumu
detykowanego
pamięci Jana
Pawła II
zatytułowanego
„Teraz my
przychodzimy do
Ciebie ...”

16 października – godz. 18.00, mecz księ¿a – dziennikarze,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
Podczas meczu będzie mo¿na zakupić album „Teraz my przychodzimy do Ciebie ...”.
16 października – godz. 19.30, koncert zespołów rockowych:
„Triquetra” i „Rut”, plac przed halą widowiskowo-sportową,
al. Niepodległości 4, podczas koncertu prowadzona będzie kwesta na cele charytatywne, wstęp wolny. Podczas koncertu będzie
mo¿na zakupić album „Teraz my przychodzimy do Ciebie ...”.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, i¿ wprowadziło zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii nr 12. Poni¿ej przedstawiamy
aktualny rozkład.
Odjazdy z przystanku - ul. Toruńska (pętla):
w dni od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): 5.00, 5.19,
7.26, 8.20CM, 13.01, 14.44, 15.37CM, 18.28CM, 19.31, 20.59.
w soboty, niedziele i święta: 5.00, 10.00CM, 13.01, 14.44,
15.37CM, 18.28CM, 19.31, 20.59.
Odjazdy z przystanku: ul. Władysława Łokietka (wiata) w
kierunku Mątew: w dni od poniedziałku do piątku (oprócz
świąt): 5.07, 5.26, 5.40, 6.01, 6.11, 6.35, 6.43, 7.08, 7.33, 7.41,
8.14, 8.27CM, 8.46, 9.20, 9.41M,CM, 10.33M, 11.17, 12.16CM,
13.07, 13.17, 13.42, 13.59, 14.19CM, 14.51, 15.05, 15.44CM,
16.25, 17.31, 18.35CM, 19.38, 20.11, 21.06, 21.41.
w soboty, niedziele i święta: 5.07, 5.40, 6.35, 7.08, 7.41,
8.14, 9.15, 10.07CM, 10.49, 11.34, 12.07CM, 13.07, 13.59,
14.51, 15.44CM, 16.25, 17.31, 18.35CM, 19.38, 20.11, 21.06,
21.41.
Odjazdy z przystanku: ul. Marulewska (pętla) w kierunku
Mątew: w dni od poniedziałku do piątku (oprócz świąt):
9.48, 10.40.
Odjazdy z przystanku - cmentarz ul. Mątewska w kierunku
ul. Władysława Łokietka od 1 kwietnia do 2 listopada:
w dni od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): 8.50Ł,
10.15Ł, 12.47M,Ł, 14.47Ł, 16.08Ł, 19.03T.
w soboty, niedziele i święta: 10.32Ł, 12.35T, 16.08Ł, 19.03T.
Odjazdy z przystanku: Mątwy w kierunku ul. Władysława
Łokietka: w dni od poniedziałku do piątku (oprócz świąt):
5.24, 5.44, 5.57, 6.19, 6.29, 6.54, 7.00T, 7.26, 7.52T, 7.58,
8.32, 8.53, 9.06, 9.40, 10.18, 11.03, 11.50M, 12.50M, 13.28,
13.35, 14.00, 14.19T, 14.50, 15.12T, 15.37, 16.11, 16.44, 18.00T,
19.06T, 19.57, 20.31T, 21.27, 22.16T.
w soboty, niedziele i święta: 5.24, 6.19, 6.54, 7.26, 7.58,
8.32, 9.35T, 10.35, 11.20, 11.53, 12.38T, 13.28, 14.19T, 15.12T,
16.11, 16.44, 18.00T, 19.06T, 19.57, 20.31T, 21.27, 22.16T.
Odjazdy z przystanku: ul. Marulewska (pętla) w kierunku
ul.Łokietka: w dni od poniedziałku do piątku (oprócz
świąt): 12.07, 13.07.
Odjazdy z przystanku: ul. Władysława Łokietka (pawilon)
w kierunku ul. Toruńskiej: w dni od poniedziałku do piątku
(oprócz świąt): 7.14, 8.06, 14.33, 15.26, 18.14, 19.20, 20.45,
22.29.
w soboty, niedziele i święta: 9.49, 12.52, 14.33, 15.26, 18.14,
19.20, 20.45, 22.29.
Legenda: CM - oznacza kurs przedłu¿ony do cmentarza w
Mątwach od 1 kwietnia do 2 listopada; Ł - oznacza kurs
do ul. Władysława Łokietka; M - oznacza kurs przez ul.
Marulewską do pętli przy cmentarzu; T- oznacza kurs do
pętli przy ul. Toruńskiej.

WRZESIEŃ 2006
Rozwa¿ne przepracowanie najbli¿szych kilku tygodni.

Zaufanie i współpraca

Rozmowa z Wojciechem Piniewskim,
Zastępcą Prezydenta Inowrocławia
Funkcję zastępcy Prezydenta Inowrocławia pełni
Pan zaledwie od kilku tygodni. Jak przyjął Pan tę
nominację?
- Wiadomość ta dotarła do mnie, kiedy byłem na urlopie
w górach. Akurat tego samego dnia wracałem do Inowrocławia, a więc miałam szesnaście godzin na podjęcie decyzji. Tyle bowiem trwała moja podró¿ z Bieszczadów do Inowrocławia. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Nie ukrywam, ¿e kiedy odchodziłem na urlop
liczyłem, ¿e te spory, które tutaj występowały w jakiś
sposób zostaną rozwiązane. Najwyraźniej nie było to
mo¿liwe.
W jaki sposób Pana zdaniem nale¿y wypełniać
funkcję zastępcy prezydenta?
- Ja traktuję to, co w tej chwili robię w pozytywistyczny
sposób i przede wszystkim jako zadanie i pracę, którą
nale¿y wykonać najlepiej jak potrafię słu¿ąc tym samym mieszkańcom. Zaufania i nadziei inowroclawian
nie mogę zawieźć. Z tym się wią¿e ogromna odpowiedzialność, która praktycznie przez cały okres mojej
pracy zawodowej mi towarzyszyła i z całą pewnością
nie jest mi obca.
Udało się Panu ju¿ wdro¿yć w sprawy, za które
odpowiada zastępca prezydenta w naszym mieście, a które wcześniej mogły być obce naczelnikowi wydziału oświaty?
- Z ka¿dym dniem coraz więcej wiem na temat spraw,
które mi podlegają. Obejmując funkcję zastępcy prezydenta zdawałem sobie sprawę, ¿e etap wdra¿ania się
w kwestie mi podległe musi trwać maksymalnie krótko.
Dzięki współpracy z naczelnikami i jednocześnie odbierając bardzo du¿o oznak ¿yczliwości i wsparcia, coraz
łatwiej jest mi odnaleźć się w gąszczu spraw, które
nadzoruję.
Zastępcą prezydenta będzie Pan jeszcze przez
blisko półtora miesiąca. W jaki sposób będzie Pan
przez te tygodnie pracował?
- Jestem realistą, a realizm polega m.in. na tym, ¿e
mówi się o planach, a nie o marzeniach. Moje plany jako zastępcy prezydenta muszą się mieścić w tym czasie
jaki pozostał do wyborów. Na pewno będę kontynu-

Wojciech Piniewski

Ma 46 lat. Ukończył historię na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania
oświatą. Pracował m.in. jako nauczyciel SP w Sławęcinku, wicedyrektor SP 5, a następnie dyrektor
SP 4. Przed objęciem funkcji zastępcy Prezydenta
Inowrocławia, pracował w Urzędzie Miasta jako
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Uwielbia wyprawy w polskie góry. Zdobył Koronę
Gór Polskich. Jest ¿onaty, ma dwójkę dzieci.
ował te prace, które ju¿ zostały rozpoczęte. Staram się
opierać swoje działania na współpracy i wzajemnym
zaufaniu z osobami, z którymi pracuję. Przez dwanaście
lat byłem dyrektorem jednej ze szkół. Spotykałem się
wtedy niemal codziennie z moimi zastępcami i rozmawialiśmy na temat bie¿ących problemów. Te doświadczenia przenoszę do gabinetu zastępcy prezydenta.
Niezwykle cenię sobie tak¿e to, ¿e ka¿dego dnia mogę
porozmawiać z moim przeło¿onym. Reasumując, mogę
powiedzieć, i¿ najbli¿sze półtora miesiąca to ma być
spokojne i rozwa¿ne wykorzystanie czasu. Natomiast
bardziej odwa¿ne plany jeśli w ogóle miałyby się pojawić, to dopiero w grudniu, ale o tym to ju¿ zdecydują
wyborcy.
W momencie, kiedy został Pan zastępcą prezydenta niektórzy zarzucali Panu, ¿e nie jest Pan politykiem. Jak Pan odpowiada na tego typu uwagi?
- Tu¿ po tym jak objąłem nową funkcję rzeczywiście
usłyszałem, ¿e podobno to wada, i¿ nie jestem politykiem. To prawda, ¿e dotychczas miałem niewiele wspólnego z polityką. Jednak pracując na stanowisku zastępcy prezydenta zostałem w jakiś sposób wciągnięty
w świat polityki bli¿sza i coraz bardziej interesująca.
Rozmawiała: Beata Zarzycka.

Rys. Jarosław Wojtasiński

Harmonogram

Poni¿ej przedstawiamy harmonogram wypłaty
świadczeń rodzinnych:
16 .10.2006 r., 15.11.2006 r., 11.12.2006 r., – nr decyzji
1-1500 (wypłata – poczta, ul. Królowej Jadwigi 29,
w godz. 8.00-18.00),
19.10.2006 r., 20.11.206 r., 14.12.2006 r., – nr decyzji
1501-3000 (wypłata – poczta, ul. Królowej Jadwigi 29,
w godz. 8.00-18.00),
23.10.2006 r., 23.11.2006r., 18.12.2006 r., – nr decyzji
3001-4200 (wypłata – poczta, ul. Królowej Jadwigi 29,
w godz. 8.00-18.00),
26.10.2006 r., 27.11.2006 r., 21.12.2006 r., – nr decyzji
4200 i dalej (wypłata – poczta, ul. Królowej Jadwigi 29,
w godz. 8.00-18.00),
18.10.2006 r., 16.11.2006 r., 12.12.2006 r., (przelewy
i wypłaty gotówkowe) – zaliczki alimentacyjne (wypłata
– poczta, ul. Królowej Jadwigi 29, w godz. 8.00-18.00),
10.10.2006 r., 10.11.2006 r., 8.12.2006 r., – przekazy
pocztowe,
10.10.2006 r., 10.11.2006 r., 8.12.2006 r. – wszystkie
przelewy na konto osobiste.
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