NASZE MIASTO
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Inowrocław w czasie
epidemii koronawirusa
Pomoc dla seniorów w czasach epidemii
Inowrocławski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców
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AKTUALNY
STAN EPIDEMII

Dane na dzień: 23.03.2020 r.

Powierdzona liczba osób zakażonych
koronawirusem w województwie
kujawsko-pomorskim:

21

Liczba osób zakażonych
w Inowrocławiu:

0

Liczba osób objętych
kwarantanną w Inowrocławiu:

79

Czym jest KORONAWIRUS?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia
się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest NAJBARDZIEJ NARAŻONY?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się ZABEZPIECZYĆ przed koronawirusem?
Można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak
zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.
Unikaj skupisk ludzi, jeżeli nie musisz wychodzić, zostań w domu. Często dezynfekuj
telefon i nie korzystaj z niego podczas jedzenia. W miarę możliwość załatwiaj wszelkie
sprawy przez telefon lub on-line.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.
Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce,
używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej
1-1,5 metra odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje
koronawirus i masz objawy choroby lub
miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom
telefonicznie o tym stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Źródło: www.gov.pl/koronawirus
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Apel Prezydenta
Ryszarda Brejzy
Dziękuję mieszkańcom Inowrocławia za
dostosowywanie się do coraz większych
wprowadzonych ograniczeń.
Szczególne podziękowania kieruję do pracowników medycznych, MOPS, sklepów, służb
mundurowych… Wszystkie osoby powracające z zagranicy obowiązuje poddanie się
14-dniowej kwarantannie. Skutek: w Inowrocławiu radykalnie wzrasta ich liczba.
W każdej gminie musi być wyznaczone rezerwowe miejsce do zbiorowej kwarantanny.
Na ten cel przeznaczyliśmy hotel przy ul. Rakowicza. Każdemu poddanemu kwarantannie mamy obowiązek dostarczenia żywności
i odbioru odpadów. Podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z usług firmy cateringowej. Wspólnie ze starostą uzgodniliśmy nasze działania.
Wojewoda w tym zakresie wskazał MOPS
jako jednostkę zasadniczą. Przed szpitalem
stanęły namioty - to dodatkowy obszar segregacji. W szpitalach zaprzestało się lub znacznie ograniczyło działania z zakresu: poradnictwa, diagnostyki, rehabilitacji itp. Za badanie osób z kwarantanny odpowiada Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Działania podjęte
w związku
z koronawirusem
Zamknięcie placówek oświatowych. Zajęcia odbywają się
on-line za pomocą aplikacji
e-Szkoła.

Nieustannie pokonujemy różne problemy, ale
niektóre są niezależne od nas. Mamy pieniądze,
ale brak jest możliwości zakupu masek, fartuchów
itd. Coraz mniej osób przychodzi do pracy. Korzystają z prawa do opieki lub zwolnień lekarskich.
Należy pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa. Nie wykluczone, że w miarę upływu czasu będą podejmowane kolejne
działania. O wszystkich powiadamiamy mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej www.inowroclaw.pl. Informacje są również udzielane telefonicznie w Urzędzie Miasta.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc osobom samotnym, choćby w dokonaniu zakupów,
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52
355 52 37, e -mail: sprawyspoleczne@inowroclaw.pl. Koordynatorem akcji jest naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
Jestem głęboko przekonany, że razem pokonamy te wszystkie problemy.

Zamknięcie Kujawskiego
Centrum Kultury i Biblioteki
Miejskiej.
Ograniczenie godzin obsługi
interesantów w Urzędzie
Miasta i zastosowano
osłony z pleksi w miejscach
bezpośredniej obsługi mieszkańców. W ciągu dnia kilkukrotnie dezynfekowane są
klamki, poręcze oraz biurka.
Odwołanie
wszelkich imprez
i zgromadzeń.

Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza

Zamknięcie obiektów
Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

PAMIĘTAJ!

Gdy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
Zadzwoń do SANEPIDU! NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ
ani nie idź do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się
zgłosić i czy jest to potrzebne.
Numer alarmowy
do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowrocławiu

Jesteś seniorem lub osobą
niepełnosprawną? Potrzebujesz pomocy w zrobieniu
zakupów? Zadzwoń!

Całodobowa infolinia
dla mieszkańców
Powiatu Inowrocławskiego
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Działania wprowadzone przez miejskie spółki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

- odkażanie autobusów środkiem dezynfekującym,
- zwiększona częstotliwość ogólnego mycia pojazdów z zewnątrz i wewnątrz,
- wstrzymanie sprzedaży biletów przez kierowców autobusów,
- do odwołania obowiązuje „feryjny” rozkład jazdy,
- czasowo zawieszone zostały kursy linii numer 1, 2, 10 oraz 20.

Zakład Robót Publicznych

Parkomaty zlokalizowane na terenie miasta są codziennie kilka razy dezynfekowane. Przy korzystaniu z nich należy zachować podstawowe zasady higieny. Ponadto w strefie płatnego parkowania, 20 parkomatów posiada możliwość płatności kartą. Kierowcy mogą korzystać także
z płatności za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie, np. poprzez skycash, moBiLET, ePARK.
Szczegółowe informacje i instrukcje dot. form płatności w strefie płatnego parkowania dostępne są na: www.zrp-inowroclaw.samorzady.pl.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Obiekt jest zamknięty dla osób odwiedzających, adopcje zostały wstrzymane.

Zwierzęta nie zarażają koronawirusem!

– Nie ma potwierdzenia w świecie weterynarii, żeby ten wirus zagrażał człowiekowi w kontakcie
ze zwierzęciem. Badania naukowe nie potwierdzają zachorowań wśród zwierząt. Nie ma potrzeby oddawania, a tym bardziej porzucania zwierząt! Nie panikujmy i zachowajmy zdrowy rozsądek – apeluje lek. wet. Wiesław Borkowski. Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie informowała, że nie ma dowodów na to, aby zwierzęta domowe mogły ulec zarażeniu koronawirusem, a tym samym przenosić chorobę na swoich opiekunów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Apel o załatwianie spraw, podawanie stanu liczników zdalnie tj. telefonicznie (52 357 40 71), za pomocą eBOK, mailowo (bok@pwikino.pl) lub o pozostawienie kartki ze wskazaniem wodomierza
na drzwiach mieszkania. Prośba o dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze.

Zakład Energetyki Cieplnej

- zamknięcie kasy (płatności tylko przelewem),
- zamknięcie ekostrefy do odwołania,
- apel o załatwianie spraw telefonicznie i mailowo.

Aplikacja Blisko

W aplikacji BLISKO uruchomiono dedykowany serwis informacyjny. Publikowane są w nim
najważniejsze komunikaty związane z zagrożeniem epidemią wirusa SARSCoV-2. Wszystkie
informacje pochodzą ze sprawdzonych źródeł: Ministerstwo Zdrowia; Główny Inspektor Sanitarny; Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Informacje znajdują się na stronie www.sisms.pl.

JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?
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Jak funkcjonuje Urząd Miasta Inowrocławia?
Budynki Urzędu Miasta (al. Ratuszowa 33 – 35, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, al. Sienkiewicza 1) są
wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów. W Ratuszu (al.
Ratuszowa 36) obsługa jest ogra-

niczona. Bezpośrednio sprawy
można załatwić tylko w Biurze
Obsługi Interesantów, Wydziale
Spraw Obywatelskich, Urzędzie
Stanu Cywilnego oraz kasie Urzędu (pon.- pt. w godz. 9.00 - 14.00).

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRACĄ POSZCZEGÓLNYCH
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA
WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW I ADRESAMI MAILOWYMI
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW: TEL. 52 35 55 200, E-MAIL: URZĄD@INOWROCLAW.PL.
CZYNNE W GODZ.: 9:00 – 14:00.
Kasa: czynna w godzinach: od 9.00 do 14.00.
Wydział Spraw Obywatelskich:
1. W zakresie dowodów osobistych: Na platformie ePUAP przez profil zaufany można złożyć wniosek
o wydanie dowodu i zgłosić jego utratę. Nr tel. 52 35 55 310, e-mail: mszczeszak@inowroclaw.pl.
2. W sprawach meldunkowych: zameldowanie, wymeldowanie oraz wniosek o wydanie
zaświadczenia z ewidencji ludności (ostatnie po uprzednim kontakcie tel.) można dokonać na
platformie ePUAP, przez profil zaufany. Nr tel. 52 35 55 312; e-mail: wso@inowroclaw.pl.
3. W zakresie działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych: Przedsiębiorcy posiadający
kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP mogą składać wnioski dotyczące
działalności gospodarczej (do CEiDG) drogą elektroniczną (www.ceidg.gov.pl). W przypadku pytań
i wątpliwości - tel. 52 35 55 273.
Urząd Stanu Cywilnego: Przyjmuje tylko do rejestracji urodzeń (można również zarejestrować przez ePUAP) i zgonów (informacja tel. 52 35 55 211). Załatwianie spraw z zakresu
Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 52 35 55 340, 52 35 55 311 lub mailowo: usc@inowroclaw.pl.
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: Sprawy prosimy załatwiać w miarę
możliwości telefonicznie: świadczenia rodzinne, tel. 52 35 55 261; 35 55 259; 35 55 251; 35
55 252; świadczenia alimentacyjne, tel. 52 35 55 444; dłużnicy alimentacyjni, tel. 52 35 55
314; 35 55 382; promocja zdrowia, tel. 52 35 55 265; 35 55 517 lub mailowo: sprawyspoleczne@inowroclaw.pl.
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej: Wstrzymane zostają do odwołania
odbiory nagród w konkursach ogłaszanych na profilu społecznościowym Facebook.
POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa: tel. 52 355 53 34 e-mail:
srodowisko@inowroclaw.pl;
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 52 35 55 216, e-mail: nieruchomości@inowroclaw.pl; Referat Planowania
Przestrzennego, tel. 52 35 55 424, e-mail: dfacalusiak@inowroclaw.pl; Wydział Dróg
i Transportu, tel. 52 35 55 219, e-mail: bmikolajczak@inowroclaw.pl;
Wydział Oświaty i Sportu: tel. 52 35 55 231, e-mail: malewandowska@inowroclaw.pl;
Wydział Gospodarki Lokalowej Referat Gospodarki Mieszkaniowej: tel. 52 35 55 264,
e-mail: iwojciechowski@inowroclaw.pl;
Referat Obsługi Finansowej Zasobu Mieszkaniowego: tel. 52 35 55 205, e-mail:
dbialka@inowroclaw.pl;
Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 52 35 55 345, e-mail: mpiatkowski@inowroclaw.pl;
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich: tel. 52 35 55 280,
e-mail: murbaniak@inowroclaw.pl.
Wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw z zakresu poszczególnych wydziałów (wraz
z wnioskami do pobrania) są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia.

Prosimy, aby mieszkańcy osobiście załatwiali sprawy najpilniejsze i takie, przy których osobista
obecność jest niezbędna.
Pozostałe prosimy załatwiać
telefonicznie, mailowo lub przez

profil zaufany (można go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Przed przyjściem do urzędu, prosimy upewnić się, czy daną sprawę można
załatwić zdalnie.

■

Samorządy
w dobie koronawirusa
Samorządy apelują do premiera o perspektywiczne
myślenie oraz wsparcie, pozwalające ograniczyć negatywne, ekonomiczne skutki
pandemii koronawirusa. Proponują też szereg rozwiązań
legislacyjnych w celu zminimalizowania skutków m.in.
z zakresu postępowań administracyjnych.
Prezydent Inowrocławia angażuje się w działania nie tylko lokalnie, bowiem z innymi członkami Związku Miast Polskich
dąży do zabezpieczenia prawnego i finansowego polskich samorządów. Wśród postulatów
i potrzeb samorządów w apelu
do premiera znalazło się m.in.:
rekompensata dla budżetów samorządowych - w związku z pogorszeniem się sytuacji podatników mogą powstać problemy z zapewnieniem płynności finansowej samorządów –
brak środków na wynagrodzenia, utrzymanie szkół, przedszkoli, obiektów sportowych,
pokrycie kosztów energii elektrycznej itp. Przypominamy, że
z początkiem tego roku rząd
już zabrał nam, samorządom
6 mld zł z dochodów, odmawiając z tego tytułu rekompensaty;
zagwarantowanie możliwości
zachowania płynności finansowej (np. poprzez zwolnienie
z płatności z tytułu ubezpieczeń
społecznych pracowników lub
podatku PIT i CIT lub odsunięcie w czasie tych płatności,
uruchomienie krótkoterminowych pożyczek na ustabilizowanie sytuacji w kryzysie itp.); rekompensata z tytułu utraconych
dochodów (np. przedsiębiorstw
transportowych); zagwaranto-

wanie na bieżąco środków na realizację działań nadzwyczajnych
podejmowanych w trybie pilnym w celu ograniczania skutków epidemii (np. na tworzenie
miejsc kwarantanny, zmiany organizacyjne w szpitalach, dodatkowe zabezpieczenia placówek
pomocy społecznej, zwiększone obciążenia straży miejskich
itp.); wprowadzenie rozwiązań
prawnych, które przy zachowaniu obowiązku opłacania podatków i opłat lokalnych, nie obciążałby osób fizycznych i prawnych konsekwencjami ewentualnych opóźnień w ich regulowaniu (np. zwolnienie z obowiązku opłacania odsetek za ściśle
określony okres).
Podczas e-posiedzenia dyskutowano także o niepokojącym
problemie braku odpowiedniej
ilości sprzętu w walce z koronawirusem. Różne służby powinny być w pełni i profesjonalnie wyposażone. Członkowie
Związku Miast Polskich mają
także pełną świadomość, że im
bardziej walka z wirusem angażuje samorządy, tym trudniejsze będą warunki życia gospodarczego po epidemii. Stąd
wypracowane wspólnie propozycje zmierzające do ograniczenia tych skutków.

■
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#ZostańwDomu
Z powodu zagrożenia koronawirusem ruszyła akcja „Zostań w domu”. Z każdym dniem
przyłącza się do niej coraz więcej osób. Póki
co musimy się przyzwyczaić do widoku pustych ulic w centrum i alejek w Parku Solan-

kowym. To oznacza, że inowrocławianie są
odpowiedzialni i dbają o swoje bezpieczeństwo. Jednak mamy nadzieję, że niebawem sytuacja się poprawi i wraz z przyrodą Inowrocław także obudzi się do życia.

■

Prezydent proponuje Inowrocławski
Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców
,,Przetrwać Koronawirusa”
Duża część małych inowrocławskich firm
ze względu na epidemię nie funkcjonuje lub
znacznie ograniczyła swoją działalność. Kompetencje w zakresie udzielenia pomocy przedsiębiorcom posiada głównie rząd i budżet państwa. W ramach posiadanych kompetencji, Prezydent Miasta Inowrocławia ma pewne ograniczone możliwości udzielenia wsparcia, ale
w tej sytuacji z nich skorzysta.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność
na majątku Miasta Inowrocławia (budynki, grunt),
jeżeli zawieszą swoją działalność, mogą otrzymać
umorzenie opłaty czynszów za ten okres. Ci, którzy nadal prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą liczyć na przełożenie terminu płatności ww. opłaty lub rozłożenie jej na raty.

Obecnie działalność gospodarczą można
zawiesić za pośrednictwem strony CEIDG, po-

siadając profil zaufany lub podpis elektroniczny. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną
lub pozostawić w Urzędzie. W Biurze Obsługi
Interesantów wystawiono pojemnik do przyjmowania wniosków.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zawiesić swoją
działalność, proszeni są o podanie numeru telefonu, co pozwoli na szybsze załatwienie sprawy. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności
gospodarczej wskazana we wniosku, może być
datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia dokumentu. W zakresie podatków lokalnych, podatków od nieruchomości czy też podatków od środków transportu - będą odraczane ich terminy płatności lub rozkładane na raty.
Z każdej ww. formy pomocy będzie mógł
skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to
z pisemnym wnioskiem.

#pomagaMY
Mieszkańcy, którzy chcą pomóc osobom starszym
i niepełnosprawnym w robieniu zakupów, proszeni są
o kontakt pod numerem tel. 52 355-52-37 lub e-mail:
sprawyspoleczne@inowroclaw.pl. Koordynatorem akcji
jest naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia.

Jesteś seniorem?
Osobą niepełnosprawną?
Potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów?
Zadzwoń lub napisz:

52 355-52-37
sprawyspoleczne@inowroclaw.pl

■

Podczas kwarantanny
NIE opuszczaj domu

NIE wychodź do sklepu
NIE spaceruj z psem
po swojej okolicy
NIE spotykaj się
z innymi osobami
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Aby wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w tym trudnym
dla nas wszystkich czasie, Miasto przygotowało bazę

#InowrocławNaDowóz

W związku z decyzją o zamknięciu restauracji, klubów oraz barów, Urząd Miasta stworzył specjalną bazę lokali gastronomicznych, które oferują swoje dania klientom na dowóz. Właściciele lokali proszą o przestrzeganie reguł takich jak płatność kartą czy zachowywanie bezpiecznej odległości od innych podczas odbioru zamówienia. Lista dostępna jest na www.inowroclaw.pl i na bieżąco jest aktualizowana. Właścicieli lokali gastronomicznych prosimy
o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy redakcja@inowroclaw.pl i podanie w nim podstawowych informacji tj.: nazwa lokalu, godziny otwarcia, numer kontaktowy oraz sposób płatności.
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Przybywa miejsc parkingowych przy ul. Błażka
Przy ulicy Błażka widoczne są efekty pracy nad budową miejsc postojowych. Ustawiono już krawężniki betonowe i wykonano chodnik. W tej części parkingu ułożono kostkę brukową w miejscach postojowych. Przygotowano podłoże i podbudowę pod stanowiska postojowe po stronie placu imprez przy ul. Jana Molla - Ludwika Błażka.
Trwają prace ziemne i przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni po przeciwnej stronie ulicy.
W ramach inwestycji powstanie 119
miejsc postojowych, usytuowanych prostopadle do drogi oraz przebudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku około 190 metrów.

■

Przygotowywane
dokumentacje projektowe:
aktualizacja dokumentacji projektowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim,
■ koncepcja odwodnienia ul. Marulewskiej na
odcinku od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki, wraz z ulicami przyległymi i planowanym
łącznikiem pomiędzy ul. Marulewską a ul. Juliusza Trzcińskiego,
■ dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu odcinka ul. Szklarskiej z dojazdem
do dworca PKP,
■ dokumentacja projektowo-kosztorysowa
oświetlenia odcinka ul. Pokojowej,
■ kompleksowa dokumentacja projektowo–
kosztorysowa parku kieszonkowego przy ul.
Szerokiej wraz z nadzorem autorskim,
■ dokumentacja projektowo-kosztorysowa
placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mała Rybnicka – Poznańska,
■ dokumentacje projektowe przebudowy ulic:
ks. Piotra Wawrzyniaka, odcinka ul. Janusza
Trzcińskiego i budowy odcinka ul. Tulipanowej,
■ dokumentacje na wykonanie oświetlenia następujących ulic w Inowrocławiu: odcinka ul.
Karola Marcinkowskiego od posesji nr 125B do
przejazdu kolejowego; odgałęzienia ul. Kasztelańskiej – działka nr 117/1, arkusz 67, obręb
6; odcinka ul. Wałowej – działka nr 476, arkusz 67, obręb 6; odcinka ul. Bogdana Snarskiego – działka nr 8/23, arkusz 201, obręb 2,
■ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań ulic: Szymborska-Maru■

lewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej.

Procedury przetargowe:
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Ewy Szelburg-Zarembiny na odcinku
od Kornela Makuszyńskiego do Stefana Knasta, Lnianej, Słonecznikowej, Stefana Knasta,
■ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Bocznej wraz z przebudową infrastruktury (od skrzyżowania z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do tężni solankowej); Armii Krajowej (strona lewa na odcinku od ul. Władysława Sikorskiego do ul. Marii Konopnickiej),
■ zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
systemu monitoringu wizyjnego,
■ przebudowa alejek na skwerze Ks. Adama Fabianowskiego.
■

Nadchodzące i realizowane
inwestycje:
budowa zatok postojowych i chodnika oraz
przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ludwika Błażka,
■ remont 8 przęseł tężni solankowej (projekt
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■ budowa parkingu przy ul. Magazynowej wraz
z przejściem podziemnym – tunelem łączącym
dworzec PKP z parkingiem przy ul. Magazyno-

wej (projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■ budowa ulicy łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na odcinku
od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej (projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■ rozbiórka fundamentów i ścian piwnic przy
ul. Szerokiej 10,
■ przebudowa alejek wraz z budową oświetlenia na skwerze w sąsiedztwie ulic Św. Ducha oraz Glinki,
■ przebudowa ul. Górniczej (dofinasowanie z FDS),
■ budowa ul. Prymasa Józefa Glempa (dofinansowanie z FDS),
■ przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania budżetowego pn. „Parking ul.
Boczna (za wałem)”.

■

Kolejne etapy realizacji inwestycji w Inowrocławiu
można śledzić na bieżąco na stronie internetowej
www.inowroclaw.pl w zakładce INWESTYCJE.
W związku z sytuacją epidemiologiczną gazetowy konkurs
dla mieszkańców został zawieszony. Gdy tylko sytuacja się
ustabilizuje, przedstawimy zwycięzców konkursu ogłoszonego w lutowym wydaniu informatora. Poinformujemy także
o możliwości odbioru nagród.

■

ADRES DO KORESPONDENCJI: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA,
AL. RATUSZOWA 36, 88-100 INOWROCŁAW, TEL. 52 35 55 260,
E-MAIL: REDAKCJA@INOWROCLAW.PL,
WWW.NASZEMIASTO.INOWROCLAW.PL.
WYDAWCA: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA,
AL. RATUSZOWA 36, 88-100 INOWROCŁAW.
REDAGUJE ZESPÓŁ: MAŁGORZATA SUŁKOWSKA - REDAKTOR
NACZELNA, ADRIANA HERRMANN, AGNIESZKA OSIŃSKA,
ANNA KASZAK.
FOTOGRAFIE: ADRIANA HERRMANN, MAŁGORZATA SUŁKOWSKA,
AGNIESZKA OSIŃSKA, PRZEMYSŁAW WOLTMAN, ANNA KASZAK.
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: TOMASZ LEBIODA.
DRUK: DRUKARNIA POZKAL.
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Remont
tężni
solankowej
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, remontowanych
jest 8 przęseł tężni solankowej.
Trwa wymiana wyeksploatowanej
tarniny. Firma wymienia także drewniane
łaty, ruszt oraz drewniane podwaliny.
Na czas remontu obieg solanki zostanie
częściowo wyłączony.

Trwają prace malarskie oraz układanie glazury ściennej
w tunelu przy dworcu PKP. Budowany jest również
parking po drugiej stronie przejścia podziemnego.

■

Będzie kolorowo
– nowe nasadzenia w mieście
Na terenie Inowrocławia trwają wiosenne nasadzenia. Do końca kwietnia posadzonych zostanie 40 tysięcy kolorowych bratków. Trwają również prace porządkowe terenów zielonych.
Kwiaty stworzą ogromne dywany i inne kompozycje podziwiane przez mieszkańców i gości naszego miasta. Ozdobne rośliny pojawią się nie tylko w Solankach, ale także na skwerach, przy miejscach pamięci narodowej i w donicach kaskadowych. Pojawi się 40 tysięcy bratków wielokwiatowych: 22 tys. szt. żółtych, 12 tys. niebieskich i 6 tys. białych.

■
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DYŻURY RADNYCH
na kwiecień
TOMASZ MARCINKOWSKI - (Przewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 601 981 866.
GRZEGORZ KACZMAREK - (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 601 621 716.
PATRYK KAŹMIERCZAK - (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 796-009-910.
MARIA ŻUKOWSKA – (Wiceprzewodnicząca RMI) 6 kwietnia 2020 r., godz. 14.30-15.30, Urząd Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, pok. 108; tel. 52 355 52 92 (w czasie trwania dyżuru).
JAROSŁAW KOPEĆ – 7 kwietnia 2020 r., godz. 15.15-16.00; Biuro Poseł na Sejm RP Magdaleny Łośko, al. Niepodległości 4 (hala na Rąbinie, pok. 114).
GRZEGORZ PIŃSKI – 7 kwietnia 2020 r., godz. 15.30-16.30; MOPS, ul. Św. Ducha 90 (pok.15). Radny pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 731 511.
WALDEMAR KWIATKOWSKI - 20 kwietnia 2020 r., godz. 17.00 -18.00; Biuro MKS, Stadion Miejski ul. Wierzbińskiego 2. Radny pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 733-070-472.
MACIEJ BASIŃSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 603 045 820.
JACEK BĘTKOWSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 519 385 305.
JAN PAWEŁ GAJ – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 427 333.
ELŻBIETA JARDANOWSKA – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 608 572 458.
DANUTA JASKULSKA – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 704 461.
EWA KEMPSKA – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 698 668 308.
JAROSŁAW MRÓWCZYŃSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 139 873.
GRZEGORZ OLSZEWSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 698 432 288.
EWA PODOGRODZKA – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 603 093 263.
DAMIAN POLAK – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 531 531 146 (po godzinie 16.00) oraz pozostaje w kontakcie pod adresem: damian.polak@o2.pl.
MARIA STĘPNIOWSKA – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 694 010 217.
LIDIA STOLARSKA – radna pełnił stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 665 099 039.
DOBROMIR SZYMAŃSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 517 808 367.
JACEK TARCZEWSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 516 264 136.
WALDEMAR WĄŚNIEWSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 505 022 526.
MARCIN WROŃSKI – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 600 058 830.

W związku z zamieszczoną błędną informacją, dotyczącą wymaganych dokumentów do wyrobienia Karty Inowrocławianina w lutowym numerze informatora Nasze Miasto Inowrocław,
informujemy, że do jej otrzymania nie jest potrzebny skan/ksero dowodu osobistego, a jedynie
wniosek wraz z dołączoną do niego kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego zawierającą pieczątkę wpływu do Urzędu Skarbowego. W przypadku rozliczania przez zakład
pracy dołączamy otrzymany PIT-40 i stosowne oświadczenie. Osoby, które złożyły PIT drogą elektroniczną dołączają
również jego pierwszą stronę i wydruk elektronicznego potwierdzenia tzw. UPO. Przepraszamy za błąd.
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URZĄD STANU CYWILNEGO
LUTY 2020
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE

Katarzyna Kwiatkowska (Inowrocław) - Adam
Berner (Inowrocław); Jagoda Olejniczak (Inowrocław) - Łukasz Dolata (Inowrocław); Magdalena Kurek (Inowrocław) - Paweł Majewski
(Toruń); Anna Furyk (Inowrocław) - Paweł
Żmudziejewski (Inowrocław); Marta Puszczykowska (Inowrocław) - Krzysztof Kurczewski
(Inowrocław).
URODZENIA

Grzegorz Lipiński - s. Marty i Jacka; Zuzanna
Waszkiewicz - c. Malwiny i Mikołaja; Leon
Szmyt - s. Anny i Marka; Anna Taranczewska - c. Agnieszki i Piotra; Blanka Piwek
- c. Weroniki i Jerzego; Lena Barawąs - c.
Olgi i Damiana; Mia Wojdylak - c. Jagody
i Bartłomieja; Stanisław Nowicki - s. Anny
i Waldemara; Stanisław Rosiński - s. Magdaleny i Szymona; Nina Jędrasik - c. Darii
i Krystiana; Michał Cabański - s. Katarzyny
i Łukasza; Marta Pietrowiak - c. Moniki
i Łukasza; Miłosz Pietrowiak - s. Moniki
i Łukasza; Antoni Pawlak - s. Weronika
i Dawida; Wojciech Roszak - s. Karoliny
i Marcina; Nina Giża - c. Wiktori i Piotra;
Liliana Bromka c. Natalii i Daniela; Ignacy
Binkowski - s. Agnieszki i Adama; Michalina
i Bianka Wysockie - c. Roksany i Marcina;
Gabriela Konopinska - c. Magdaleny i Mateusza; Ignacy Dzierbicki - s. Alicji i Arkadiusza; Weronika Piwek - c. Anny i Piotra;
Krzysztof Bytner - s. Agnieszki i Roberta;
Oliwier Krakowski - s. Agnieszki i Marcina;
Tymon Stuczyński - s. Katarzyny i Łukasza;
Julia Chabowska - c. Anny i Szymona; Aleksandra Legumina - c. Marzeny i Michała;
Gabriel Snopek - s. Joanny i Włodzimierza;
Aleksander Cyganek - s. Leny i Macieja; Pola
Lewicka - c. Małgorzaty i Damiana; Jakub
Pocheć - s. Moniki i Krzysztofa; Tymoteusz
Nowakowski - s. Żanety i Damiana; Matylda
Kurzydłowska - c. Kaliny i Dominika.
ZGODNY

Jarosław Tyra (52); Stanisław Boczkowski (72); Daniel Włodarczyk (80); Jadwiga
Kuźba (97); Anna Barcicka (70); Aleksander
Kaźmierczak (57); Mieczysława Jakób (90);
Leszek Mazur (66); Natalia Boniecka (82);
Romuald Marcinkowski (68); Andrzej Bogu-

szyński (67); Bożena Bachora (87); Jadwiga
Lewandowska (84); Felicja Gdowska (92);
Iwona Niespodzińska (49); Halina Łukawska
(82); Krzysztof Kustra (60); Karol Belchnarowski (74); Roman Kamelski (73); Łucja
Lewandowska (95); Stefan Zamiara (83);
Paweł Jędrzejczak (65); Jolanta Figaj (60);
Hanna Hak (59); Stanisław Walachowski
(90); Władysława Grześkowiak (98); Maria
Sauerman (80); Helena Kubicka (71); Barbara Źrałka (73); Halina Walkowiak (86);
Mirosława Gacka (83); Teresa Skrzypczyńska
(85); Maria Piotrowska (65); Edmund Rychłowski (83); Wiktor Dreliszak (91); Anna
Kawczyńska (79); Józef Łukaszewski (68);
Roman Harenda (62); Krystyna Wróbel (90);
Danuta Damazyn (69); Janina Prus (99);
Maciej Krawczak (72); Małgorzata Rolińska
(65); Urszula Wilmowicz (80); Bożena Wabiszewska (62); Antoni Rumiński (82); Zofia

Sarbinowska (60); Zdzisław Lewandowski
(65); Sławomira Przybylska (76); Maria Marciniak (67); Helena Maciejczak (92); Andrzej
Wiśniewski (68); Bożena Poziomka (87); Jan
Kijak (72); Marianna Zientara (90); Helena
Zygmańska (83); Waldemar Olszewski (62);
Katarzyna Jędrzejczak (50); Jadwiga Safian
(78); Agnieszka Rusinek-Andrysiak (50); Bogdan Nowicki (71); Zdzisława Siemianowska
(76); Lidia Witek (72); Cezary Rybarczyk (45);
Kazimierz Zachwieja (77); Roman Błażejewski (73); Regina Drewa (66); Roman Znajdek
(61); Franciszek Zachwieja (68). ■
Powyższe dane zostały umieszczone po uzyskaniu zgody
przez osoby upoważnione. W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), osoby,
które chcą świętować długoletnie pożycie małżeńskie
w Urzędzie Stanu Cywilnego proszone są o kontakt pod
numerem telefonu: (52) 355 52 11.

101. URODZINY
pana Józefa Majewskiego
101. urodziny 11 marca br. świętował pan Józef Majewski.
Życzenia Jubilatowi złożył prezydent Ryszard Brejza
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jacek Nijak.
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Szanowni Państwo!
Wyjątkowa będzie atmosfera tegorocznych
Świąt Wielkanocnych.
Wiele niespodziewanych problemów
dotyka nas od pewnego czasu,
a czasami bardzo bolesnych.
W tych wyjątkowych okolicznościach,
warto jest przypomnieć, że Wielkanoc
to symbol odradzającego się po cierpieniach życia.
Włożony do święconki chleb ma zapewnić
dobrobyt, a jajka to triumf nad śmiercią
i początek nowego życia.
Niech tegoroczne święta będą dla Was
i dla Waszych bliskich takim
początkiem nowego życia,
po trudnym okresie który razem,
dziś w naszej Wspólnocie przeżywamy.
Tego Wam i sobie z całego
serca życzymy.

Tomasz Marcinkowski

Ryszard Brejza

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Prezydent
Miasta Inowrocławia

