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Szanowni Państwo!

Wraz z grudniowym numerem informatora „Nasze Miasto Inowrocław” pragnę z okazji Świąt
Bo¿ego Narodzenia zło¿yć Państwu serdeczne ¿yczenia wszystkiego co dobre, szczęśliwe i radosne.
Niech wigilijny wieczór upływa w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a pod pachnącą choinką znajdą się
¿yczliwość i wzajemne zrozumienie. Oby ten magiczny czas wypełniły piękne chwile ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy stole i wśród ludzi nam bliskich.
¯yczę Państwu, aby we wszystkich domach naszego miasta panowały miłość i pokój, a zrodzona w noc
Narodzenia Pańskiego nadzieja czyniła pomyślnym dla nas wszystkich nadchodzący Nowy 2007 Rok.
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia

Szopka ubiegłoroczna z kościoła pw. Chrystusa Miłosiernego. (Fot. ks. Paweł Kowalski)
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

W grudniowym wydaniu informatora wyjaśniamy, jakich formalności nale¿y dopełnić,
aby uzyskać dotację z tytułu zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne.
Dotację z tytułu zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne otrzymują osoby
fizyczne i prowadzące działalność u¿yteczności publicznej – na wniosek właściciela
bądź najemcy mieszkania, w którym nastąpiła
wspomniana zmiana.
Wymagane dokumenty:
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny
do mieszkania lub budynku – akt własności,
umowa najmu lokalu lub dzier¿awy – kserokopie,
- protokół odbioru instalacji zastosowanego
źródła energii wystawiony przez uprawniony
organ lub podmiot (w przypadku ogrzewania
gazowego nale¿y dołączyć: protokół odbioru
instalacji, protokół z przeprowadzenia próby
szczelności, protokół z napełnienia gazem),
- dokumenty potwierdzające rodzaj zastosowanego w budynku lub mieszkaniu źródła
ogrzewania, ewentualnie potwierdzona kopia umowy o dostawie nośnika grzewczego
(w przypadku ogrzewania olejowego faktura
za zakup oleju grzewczego),
- zaświadczenie uprawnionego zakładu
kominiarskiego o trwałym wyłączeniu pieca
węglowego lub jego demonta¿u,
- zgoda właściciela na dokonywanie przeróbki (w przypadku najmu lub dzier¿awy oraz
gdy jest więcej ni¿ jeden właściciel),
- rachunki potwierdzające poniesione koszty,
- wniosek odręcznie napisany z wymienionymi załącznikami i numerami rachunków.
Nale¿y posiadać kserokopie wy¿ej wymienionych dokumentów, zaś wniosek składa się
z dokumentami oryginalnymi. Po udzieleniu
dotacji oryginały dokumentów zostaną wymienione na kserokopie.
Termin realizacji:
Sprawę rozpatruje się w terminie od jednego
do trzech miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie mo¿na zło¿yć do Prezydenta Inowrocławia.
Wysokość dotacji:
Dla osób fizycznych jest to 10 proc. wartości
brutto inwestycji, ale nie więcej ni¿ 600 zł, dla
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
jest to do 30 proc. wartości inwestycji.
UWAGA: Wniosek wraz z pełną dokumentacją nale¿y składać do końca 2006 r. (tylko jeśli
zmiana została dokonana w bie¿ącym roku).
Gdzie się udać?
Szczegółowych informacji udziela pracownik
Biura Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3, tel. 052-35-55-286.

Poni¿ej zamieszczamy przygotowany przez
Wydział Inwestycji Miejskich wykaz prac, które
są w trakcie realizacji bądź zakończone.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- remont hali obsług technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
- budowa drogi dojazdowej do budynków TBS,
- likwidacja szybu Kronprinz II (szyb kopalniany),
- budowa chodnika (wraz z oświetleniem) łącznika
ul. Zapadłe z al. Niepodległości – chodnik ju¿ powstał, realizowana jest instalacja oświetlenia,
- budowa basenu w pobli¿u Gimnazjum nr 1,
- dostawa systemu tzw. „elektronicznego biletu”:
do końca roku wymienione zostaną we wszystkich
autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kasowniki. Nowe urządzenia są dwufunkcyjne. Oznacza to, ¿e mo¿na w nich kasować
zarówno bilety papierowe jak i korzystać z biletu
elektronicznego. Kasowanie biletu papierowego
odbywa się tak samo jak dotychczas. Jeśli chodzi
o bilety elektroniczne, to po wejściu do pojazdu
trzeba będzie jedynie przyło¿yć kartę do kasownika
(pole oznaczone napisem „zbli¿ kartę”). Na ka¿dej
karcie oznaczone będzie, czy jest to przejazd ulgo-

Pracownicy Inowrocławskich Kopalń Soli
„Solino” prowadzili głodówkę po to, aby
walczyć o byt dla swoich rodzin, a co zrobił
Prezydent Inowrocławia, aby im pomóc?
- Obiecałem, ¿e pomogę i tak się stało. Pomogłem w doprowadzeniu do rozmów, które
zakończyły się porozumieniem przedstawicieli
„Orlenu” i pracowników IKS „Solino”. Spotkałem
się ze strajkującymi górnikami i zobowiązałem się zrobić wszystko, aby przystąpiono do
rozmów z właścicielem firmy. Skierowałem do
zarządu PKN Orlen pismo, w którym zwracałem
uwagę na potrzebę spotkania władz wspomnianej firmy ze strajkującymi. Prowadziłem
rozmowy w tej sprawie z jednym z członków
zarządu i jednocześnie wiceprezesem. Wyjednałem obietnicę przyjazdu do Inowrocławia
i podjęcia negocjacji.
W poprzednim numerze informatora deklarował Pan daleko idącą współpracę m.in. ze
starostwem. A co z gminą?
- Spotkałem się niedawno z nowym wójtem
gminy Inowrocław Panem Lechem Skarbińskim.
Zadeklarowaliśmy wolę współpracy. Przekazałem Panu wójtowi informację, ¿e miasto nadal
zamierza uczestniczyć w promocji terenów
znajdujących się na terenie gminy tak, aby
przyciągać tam inwestorów. Nowe inwestycje
w gminie oznaczają bowiem miejsca pracy
tak¿e dla mieszkańców miasta. Rozmawialiśmy równie¿ na temat obwodnicy. Uwa¿am,
¿e ju¿ teraz powinno prowadzić się rozmowy
z mieszkańcami wsi przez które przebiegać
będzie trasa tej inwestycji. Tym bardziej, ¿e
przebieg obwodnicy mo¿e okazać się w wielu

wy, czy normalny. Na kasownikach znajdują się (dotyczy to wyłącznie biletu elektronicznego) przyciski
z literami N – normalny, U – ulgowy (korzystać z nich
będzie trzeba tylko jeśli będziemy jechali np. z baga¿em) oraz S – sprawdzenie (w ka¿dej chwili będzie
mo¿na sprawdzić stan karty). Kontrolerzy biletów
wyposa¿eni będą w specjalne czytniki sprawdzające
m.in. godzinę przejazdu. Bilety elektroniczne wprowadzone mają zostać w przyszłym roku.
Zakończone prace:
- budowa ulic: Lotniczej (część) i Rodu Czaplów
(część).

Fot. Arkadiusz Dąbrowski
Chodnik łączący ul. Zapadłe z al. Niepodległości.

przypadkach bardzo kolizyjny. Myślę, ¿e mogą
być uzasadnione obawy tych mieszkańców wsi,
które to tereny przecinać będzie obwodnica.
Przykładem mogą być Miechowice. Przez ten
teren przebiegać będzie czteropasmowa trasa.
Projekt przebiegu obwodnicy, który miasto
proponowało w tym miejscu zakładał budowę
wiaduktu tak, aby nie dzielić wsi, a obecny
projekt – wręcz przeciwnie. To są problemy,
z którymi trzeba będzie się zmierzyć i uwa¿am,
¿e jak najszybciej trzeba zacząć rozmowy
z mieszkańcami.
W pobli¿u Gimnazjum nr 1 powstaje nowoczesny basen. Chciałabym się dowiedzieć
jakie będą obowiązywały stawki za korzystanie z tego obiektu. Czy przypadkiem nie
będzie tak, ¿e tylko osoby zamo¿ne będzie
stać na kąpanie się w nowej pływalni?
- Z „Delfina”, jedynego obecnie basenu w mieście, za darmo korzystają w ramach lekcji
uczniowie szkół podległych miastu. Poza tym
dla dzieci i młodzie¿y przewidziane są ulgi
w opłacie za wstęp, a podczas wakacji młodzi
mieszkańcy naszego miasta z najubo¿szych
rodzin (wskazani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) kąpią się za
darmo. Uwa¿am, ¿e są to rozwiązania bardzo
dobre i zale¿y mi, aby utrzymać je tak¿e, kiedy
będzie ju¿ otwarta nowa pływalnia. Rozumiem,
¿e jest to inwestycja oczekiwana przez inowrocławian ze zniecierpliwieniem, ale zapewniam,
¿e basen przy Gimnazjum nr 1 będzie nie tylko
nowoczesnym obiektem, ale tak¿e powstającym
z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego
miasta. Jestem równie¿ pewien, i¿ z tego basenu, który będzie jednym z najnowocześniejszych
w naszym województwie, skorzystają tak¿e
mieszkańcy sąsiednich gmin i powiatów.
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Wy¿sza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, czyli studia w Inowrocławiu.

Uczelnia w naszym mieście

Prawdopodobnie ju¿ w przyszłym roku
w ramach Wy¿szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, studenci będą mogli kształcić się
w Inowrocławiu.
Właściciele budynku przy ul. Poznańskiej (po
dawnej szkole) przekazali WSG swoją własność
bezpłatnie na 12 lat. Do października przyszłego
roku ma się zakończyć remont budynku, który

– stwierdził obecny podczas otwarcia inkubatora
Krzysztof Sikora, kanclerz WSG. Przy ul. Poznańskiej ponadto działa Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct. Jest to ośrodek Komisji Europejskiej otwarty dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są problematyką Unii
Europejskiej. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskać
telefonując pod nr 052-567-00-90.

właściciele przekazali pod warunkiem stworzenia
tam inkubatora przedsiębiorczości. Niedawno
w obecności m.in. władz województwa i lokalnego samorządu dokonano uroczystego otwarcia
inkubatora. – Poprzez tę inicjatywę zamierzamy
wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Będziemy tak¿e organizowali szereg
szkoleń i kursów. W zale¿ności od potrzeb będą
to szkolenia na przykład dla barmanów, kelnerów lub z zakresu obsługi ruchu turystycznego

Pierwsi studenci WSG mają rozpocząć naukę
w październiku 2007 r. Równocześnie uczelnia
planuje prowadzić ju¿ latem przyszłego roku
w naszym mieście zajęcia dla seniorów w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O szczegółach
oferty edukacyjnej Wy¿szej Szkoły Gospodarki
będziemy informowali w kolejnych numerach
„Naszego Miasta”. Na zdjęciu powy¿ej budynek
przy ul. Poznańskiej przekazany WSG
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Dzieląc się miłością
„Pozwólcie
sobie
podzielić się miłością”
– pod takim hasłem
zorganizowano ju¿ po
raz siódmy w inowrocławskich supermarketach Świąteczną Zbiórkę
¯ywności. Wolontariusze, a wśród nich m.in.
Prezydent Inowrocławia
wraz ze swoimi zastępcami, radni, dziennikarze oraz młodzie¿
pomagając klientom supermarketów pakować
świąteczne zakupy zbierali produkty spo¿ywcze
i pieniądze na rzecz pomocy klientom „banku
¿ywności”, który wspieFot. Beata Zarzycka
ra najbardziej potrzebujących mieszkańców Na zdjęciu: grupa młodzie¿y z Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunką
kwestująca w Polomarkecie przy ul. Emilii Plater.
naszego miasta.
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3 listopada
IV Zaduszki Kujawskie
W kościele pw. Św. Jadwigi Królowej
odbyły się IV Zaduszki Kujawskie „Oto
człowiek…” według scenariusza i w re¿yserii Edmunda Mikołajczaka. Zaduszki
poświęcone zostały wybitnym postaciom
historycznym.
4 listopada
Medale dla inowrocławian
Podczas Mistrzostw Polski w Karate Shotokan w Poznaniu dru¿yna Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate w składzie Emil Witkowski, Grzegorz Michalik
i Jarosław Filipczak zdobyła dwa brązowe
medale startując w dwóch konkurencjach
- Kata Juniorów i Seniorów. Gratulujemy!
Szayowozy i quady
Na torze rallycross zorganizowano wyścig
długodystansowy szayowozów i quadów.
Był to ostatni oficjalny wyścig w tym sezonie KJS. Oto wyniki: w kategorii szayowozów: pierwsze miejsce Jarosław i Jan
Dombek, drugie: Henryk, Marta i Joanna
Karczewscy, trzecie: Krzysztof i Katarzyna
Dalewscy. W Rodzinnym Wyścigu Długodystansowym quadrów pierwsze miejsce
zdobyli: Hubert i Dariusz Skibińscy, a drugie: Piotr i Krzysztof Dalewscy.
9 listopada
W gościnie u prezydenta
Trzecie miejsce na świecie zajęli uczniowie
z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w organizowanym przez UNESCO
projekcie
edukacyjno-wychowawczym
„MONDIALLOGO”, polegającym na prowadzeniu dialogu między ró¿nymi kulturami. Jest to ju¿ drugi tak znakomity sukces młodzie¿y z I LO. Pierwszy odnieśli oni
w 2005 r. Realizowali wówczas projekt
UNESCO, polegający na nawiązaniu i prowadzeniu współpracy z Republiką Kamerunu. Szkoła znalazła się wtedy w światowym finale i w nagrodę uczestnicy projektu
zaproszeni byli do Hiszpanii. Imponujące
osiągnięcie młodzie¿ z I LO odniosła w tym
roku. Grupa 8 uczniów III klasy z rozszerzonym językiem francuskim i angielskim:
Beata Skrobacka, Katarzyna Kwiatkowska, Aleksandra Fabich, Łukasz Krę¿elewski, Karolina Puszczykowska, Katarzyna
Kmieć, Karolina Jóźwiak oraz Małgorzata
Motławska, pod opieką nauczycielki Ewy
Furman, zaanga¿owała się w realizację
projektu
edukacyjno-wychowawczego
UNESCO pn. „MONDIALLOGO”. Polegał on
na prowadzeniu dialogu między ró¿nymi
kulturami. Współpracowano więc przez
klika miesięcy ze szkołą w Demokratycznej
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Republice Kongo. Młodzie¿ wciągnęła
w realizację tego projektu przedszkolaki
z Przedszkola Niepublicznego „Miś”.
Projekt naszych uczniów, wykonany
w języku francuskim, został bardzo wysoko oceniony przez jury konkursowe
zło¿one m.in. z przedstawicieli UNESCO.
Na 2,5 tys. zło¿onych projektów, w tym 70
z Polski, opracowanie uczniów I LO oceniono bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu. W dniach 4-7 listopada br. uczennica
Małgorzata Motławska oraz nauczyciel
Ewa Furman zaproszone były do Rzymu
na uroczystą galę wręczenia nagród finalistom konkursu. W gali tej wzięło udział
łącznie 50 dru¿yn z 25 państwa świata,
a nasi finaliści zaproszeni byli tam jako jedyni przedstawiciele z całej Polski. Młodzie¿
z I LO wraz z opiekunką Ewą Furman gościła 9 listopada u Prezydenta Inowrocławia.
10 listopada
Nadzwyczajny koncert
W Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej
odbył się Nadzwyczajny Koncert z okazji
Święta Niepodległości z udziałem wybitnego polskiego klarnecisty Wojciecha
Mrozka oraz Inowrocławskiej Orkiestry
Kameralnej „Pro Arte” pod dyr. Michała
Nesterowicza. Koncert nosił tytuł „Tęczowy Chopin”.
11 listopada
88. rocznica Święta Niepodległości
obchody 88. rocznicy Święta Niepodległości w Inowrocławiu rozpoczęły się
mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz.
10.00, w kościele farnym pw. Św. Mikołaja,
pod przewodnictwem ks. biskupa Wojciecha Polaka. Po uroczystości kościelnej
uczestnicy mszy św. przeszli pod pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie oddano hołd wszystkim, którzy zginęli dla
Ojczyzny.
20 listopada
„Złoty termorenowator”
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza
otrzymał tytuł i statuetkę „Złotego Termorenowatora” przyznaną przez Polską Korporację Termomodernizacyjną na wniosek
dyrektorów inowrocławskich placówek
oświatowych. Tym samym wyró¿niono
prezydenta za działania na rzecz wdra¿ania idei termomomodernizacyjnej przede
wszystkim w odniesieniu do szkół. Warto
dodać, i¿ w 2005 r. wykonana została
termomodernizacja SP nr 6, a w 2006 r.
– Zespołu Szkół Integracyjnych. Obie inwestycje, realizowane w okresie wakacji
letnich, pochłonęły z bud¿etu miasta kwotę blisko 2 mln zł. W 2007 r. planowana jest
termomodernizacja SP nr 4.

„Jasne błękitne okna” – film, który warto obejrzeć!

Gwiazdy w Inowrocławiu

W inowrocławskim „Kinomaksie” ju¿ 11 stycznia 2007 r. będzie miała miejsce prapremiera filmu
„Jasne błękitne okna” Bogusława Lindy z udziałem
m.in. Joanny Brodzik i inowrocławianki Beaty
Kawki.
W listopadowym numerze „Naszego Miasta”
publikowaliśmy informacje na temat inowrocławskiej
prapremiery filmu „Jasne błękitne okna”. W grudniowym
wydaniu informatora uzupełniamy te dane, zapewniając naszych Czytelników, ¿e 11 stycznia 2007 r. będzie
mo¿na nie tylko obejrzeć film, ale równie¿ porozmawiać
z aktorami.
Spotkania z aktorami
Obok Joanny Brodzik, Beaty Kawki i Bogusława
Lindy do naszego miasta przyjadą równie¿ dziewczynki odtwarzające role głównych bohaterek jako dzieci
i być mo¿e Wojciech Waglewski (twórca muzyki do
filmu). Oto szczegółowy program pobytu aktorów
w Inowrocławiu: godz. 12.30-13.00 – w Sali Koncertowej
im. Ireny Dubiskiej aktorzy podpisywać będą ksią¿kę
autorstwa Edyty Czepiak „Jasne błękitne okna”, w tym
czasie w holu Inowrocławskiego Domu Kultury Księgarnia Naukowa im. Jana Kasprowicza będzie prowadzić

sprzeda¿ ksią¿ki (cena: 24,90 zł), godz. 13.20-14.20
w auli I LO im. Jana Kasprowicza odbędzie się spotkanie
z młodzie¿ą klas artystycznych inowrocławskich szkół
ponadgimnazjalnych, rozpoczęcie pierwszego pokazu
filmu z udziałem aktorów zaplanowano w „Kinomaksie”
na godz. 15.30, wstęp na ten pokaz jest po wykupieniu
przed seansem wejściówek-cegiełek w cenie 20 zł
(dochód ze sprzeda¿y cegiełek w całości zostanie
przeznaczony na rozwijanie talentów aktorskich wśród
młodzie¿y). W godz. 17.05-17.50 odbędzie się spotkanie
aktorów z publicznością. O godz. 18.00 rozpocznie się
seans zamknięty.
O niezwykłej przyjaźni
Przypominamy, i¿ obok Joanny Brodzik, inowrocławianki Beaty Kawki i Bogusława Lindy, w filmie zagrał
m.in. Jacek Braciak. W rolach drugoplanowych występują: Stanisława Celińska, Marian Dziędziel, Jerzy
Trela i Barbara Brylska. Autorką pomysłu na scenariusz
filmu jest Beata Kawka. Autorem zdjęć jest Arkadiusz
Tomiak. Jak deklarują autorzy: „Jasne błękitne okna”,
to film o niezwykłej przyjaźni, nadziei, ale i samotności
w świecie pełnym ludzi. Przepełniony uczuciami, w których humor i dramat przeplatają się jak w ¿yciu”. (bez)

W hali widowiskowo-sportowej z inicjatywy
Prezydenta Inowrocławia zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci niepełnosprawnych.
Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty Św. Mikołaja, który rozdawał prezenty i bawił się wspólnie
z dziećmi. Dla blisko pięciuset dzieci wystąpili aktorzy Teatru „Waška” z Torunia. Św. Mikołaj obiecał,
¿e wróci do dzieci za rok.

Zabawa mikołajkowa

Fot. Beata Zarzycka

Pamiętamy o naszych ¿ołnierzach!

Fot. Beata Zarzycka

Zmiany w opłatach skarbowych.

Znikną znaczki

Wraz z początkiem stycznia 2007 r. wejdzie w ¿ycie nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej. Na jej podstawie znikną
m.in. znaczki skarbowe.
Wszelkie nale¿ności urzędowe od stycznia będzie mo¿na
uiszczać wyłącznie gotówką lub przelewem. W przypadku Urzędu
Miasta Inowrocławia opłat mo¿na dokonywać w kasie urzędu i na
rzchunek bankowy.
Szczegółowe informacje na temat zmian podamy w styczniowym numerze informatora „Nasze Miasto”.
Prezydent przekazał połowę grudniowej pensji.

Na cele charytatywne

Prezydent Ryszard Brejza ju¿ od czterech lat, przekazuje połowę swego grudniowego wynagrodzenia na cele charytatywne.
W tym roku prezydent obdarował kwotą 3 tys. zł pięć
inowrocławskich świetlic socjoterapeutycznych, Polskie Towarzystwo Diabetyków, Polskie Towarzystwo Głuchych, wsparł
finansowo osoby indywidualne oraz przekazał pieniądze na
akcje charytatywne organizowane z okazji zbli¿ających się Świąt
Bo¿ego Narodzenia.

Z okazji nadchodzących Świąt Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku, Prezydent Inowrocławia
Ryszard Brejza przesłał w imieniu mieszkańców
naszego miasta ¿ołnierzom 56. Kujawskiego Pułku
Śmigłowców Bojowych przebywającym w ramach VII
Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku,
serdeczne ¿yczenia spokojnego i pogodnego prze¿ycia świąt oraz wszelkiej pomyślności. Do ¿yczeń dołączona była paczka, w której obok opłatka, znalazły się
równie¿ świąteczne upominki (na zdjęciu).
Odśnie¿anie i usuwanie gołoledzi.

Akcja „zima”

Powstał plan zimowego utrzymania dróg
na terenie Inowrocławia.
Plan będzie realizowany w ramach akcji „zima”, do której włącza się równie¿ nasze miasto.
Dokument ten zawiera zasady odśnie¿ania i usuwania gołoledzi z ulic i chodników. Do zimowego
utrzymania wytypowanych zostało 33.999 m ulic
gminnych i 29.475 m2 ciągów pieszych z rejonu
„Śródmieście”, osiedli mieszkaniowych, strefy
uzdrowiskowej i Parku Solankowego. Usuwaniem
śniegu i śliskości z ulic i chodników zarządzanych
przez miasto zajmują się firmy „Inodrog” i Zakład
Robót Publicznych. Jednocześnie przypominamy,
¿e odśnie¿anie i usuwanie gołoledzi z chodników
wzdłu¿ nieruchomości nale¿y do właścicieli lub
administratorów tych posesji.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
dotyczących zimowego utrzymania dróg przez
miasto, mo¿na telefonować pod nr 052-35-55219 lub 986.
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Uroczyste ślubowanie
Podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia 6 grudnia br. Ryszard Brejza zło¿ył ślubowanie. Po odczytaniu treści roty ślubowania, zakończonej wypowiedzeniem przez Ryszarda
Brejzę słów „Tak mi dopomó¿ Bóg” insygnia Prezydentowi Miasta nało¿ył Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski.
Obok fotografia wykonana podczas sesji RM 6 grudnia ju¿ po zło¿eniu przez Ryszarda
Brejzę ślubowania. Prezydent Inowrocławia będzie miał dwóch zastępców: Wojciecha
Piniewskiego i Ireneusza Stachowiaka, z którym wywiad prezentujemy poni¿ej.
Fot. Beata Zarzycka

Inwestować i rozwijać

Rozmowa z Ireneuszem Stachowiakiem Zastępcą Prezydenta Miasta Inowrocławia
Jakie sprawy będzie Pan nadzorował jako Zastępca Prezydenta Inowrocławia?
- Zajmować się będę sprawami dróg i transportu,
ochrony środowiska, inwestycji miejskich oraz
zamówieniami publicznymi. Co do szczegółów,
to wypowiem się dopiero po bardzo dokładnym
zapoznaniu się ze szczegółami realizacji działań
nadzorowanych przeze mnie wydziałów. Jednak
ju¿ dziś mogę powiedzieć, i¿ chciałbym znacznie
zwiększyć wysokość środków trafiających do
Inowrocławia z Unii Europejskiej. Po zmianach
personalnych w sejmiku województwa, mamy ku
temu naprawdę du¿ą szansę. Nie wolno nam jej
zmarnować. Ponadto, przyspieszyć nale¿y zmiany
w Wieloletnim Planie Zagospodarowania Przestrzennego tak, aby pozyskać więcej terenów pod
inwestycje, choć zapewne nie będą to ogromne
powierzchnie. Mimo ¿e w ciągu ostatnich czterech
lat systematycznie wzrastały środki przeznaczane na
inwestycje miejskie, to nadal potrzeby są ogromne.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne musi się
systematycznie wzbogacać o nowe autobusy wyposa¿one (tak jak te zakupione niedawno ze środków
UE) w wewnętrzny monitoring. Inowrocław powinien
być coraz czystszy i piękniejszy.
Rozpoczyna Pan pełnienie funkcji Zastępcy Prezydenta Inowrocławia mając zaledwie 28 lat. Czy
to nie za mało, aby sprostać wyzwaniom wyni-

kającym z zajmowania tak odpowiedzialnego
stanowiska?
- Nigdy nie rozumiałem osób, które czyniły z młodości wadę. Nie zamierzam się wstydzić mojego
wieku. Wręcz przeciwnie. Uwa¿am, ¿e jako osoba
młoda mogę wnieść do urzędu nowe spojrzenie na
wiele spraw. Myślę, i¿ moja młodość w połączeniu
z doświadczeniem osób pracujących ju¿ od wielu lat
w wydziałach, które będę nadzorował, zaowocuje
dynamicznym rozwojem dziedzin przeze mnie kierowanych. Pełnienie funkcji zastępcy Prezydenta Inowrocławia traktuję z ogromną odpowiedzialnością.
Uwa¿am, i¿ dla mieszkańców naszego miasta najwa¿niejsze jest to, ¿ebym pracował z jak największym
po¿ytkiem dla Inowrocławia, a nie to ile mam lat.
Jak chciałby Pan być postrzegany przez inowrocławian?
- Zale¿y mi, aby ludzie widzieli we mnie osobę, która
działa. Najwa¿niejszych decyzji nie będę podejmował
w zaciszu mojego pokoju, ale przede wszystkim
rozmawiając z ludźmi oraz nadzorując realizację
prac w terenie. Tylko pracując w ten sposób mo¿emy
osiągnąć najlepsze dla miasta rozwiązania. O wszystkich moich najistotniejszych decyzjach z pewnością
inowrocławianie będą informowani i zapewne ju¿
niebawem sami ocenią w jaki sposób wywiązuję się
z powierzonych mi obowiązków.
Rozmawiała: Beata zarzycka

Ireneusz Stachowiak. Mieszka w Inowrocławiu. Ma 28 lat. Ukończył studia
na Akademii Bydgoskiej na kierunku
politologia, specjalność integracja
europejska oraz studia podyplomowe
Zarządzanie Finansami i Marketing
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Tu¿ przed objęciem funkcji
Zastępcy Prezydenta Inowrocławia
pracował w Koncernie Energetycznym „Energa”. Jest m.in. członkiem
Zarządu Związku Zawodowego PZZ
Energetycy przy ZE Toruń, członkiem
Zarządu Os. Rąbin I, przewodniczącym Koła Związku Zawodowego PZZ
Energetycy w Radziejowie.

Komisje Rady Miejskiej Inowrocławia

Podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
w dniu 6 grudnia 2006 r. wybrane zostały składy
osobowe stałych komisji RM: Komisja Rewizyjna - Krzysztof Boniek (przewodniczący),
Grzegorz Kaczmarek, Rafał Lewandowski, Halina Peta, Anna Trojanowska; Komisja Bud¿etu
i Finansów - Tomasz Marcinkowski (przewodniczący), Gra¿yna Dziubich, Andrzej Kieraj,
Rafał Lewandowski, Maciej Szota; Komisja
Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Przemysłu
- Rafał Lewandowski (przewodniczący), Gra¿yna Dziubich, Mariusz Kubicki, Ryszard Rosiński,

Ireneusz Stachowiak; Komisja Budownictwa,
Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami
- Gra¿yna Dziubich (przewodniczący), Marek
Bartkowicz, Krzysztof Boniek, Janusz Radzikowski, Magdalena Waloch; Komisja Zdrowia,
Kultury Fizycznej, Rodziny i Spraw Socjalnych - Grzegorz Kaczmarek (przewodniczący),
Mariusz Kubicki, Maciej Szota, Jacek Tarczewski,
Magdalena Waloch; Komisja Praworządności
i Ładu Publicznego - Marek Bartkowicz (przewodniczący), Zdzisław Błaszak, Tomasz Marcinkowski, Ireneusz Stachowiak, Maria Stępniowska;

Komisja Uzdrowiskowa - Janusz Kiszka (przewodniczący), Ryszard Oczachowski, Jacek Olech,
Halina Peta, Jacek Tarczewski; Komisja Oświaty
i Kultury - Halina Peta (przewodnicząca), Ryszard
Oczachowski, Maria Stępniowska, Maciej Szota,
Anna Trojanowska; Komisja ds. Etyki Radnych
- Maciej Szota (przewodniczący), Janusz Kiszka,
Halina Peta, Janusz Radzikowski, Ireneusz Stachowiak; Komisja Statutowa i Nazewnictwa
(komisja doraźna) - Krzysztof Boniek (przewodniczący), Gra¿yna Dziubich, Janusz Radzikowski,
Jacek Tarczewski, Magdalena Waloch.
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Zdzisław Błaszak – 15.01.2007 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Krzysztof Boniek – 20.12.2006 r., 24.01.2007
r., Biuro Poselsko-Senatorskie PiS, ul. Królowej Jadwigi 16, godz. 16.00-18.00, tel.
052-35-50-390.
Gra¿yna Dziubich – 4.01.2007 r., 18.01.2007 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Grzegorz Kaczmarek – 19.12.2006 r.,
2.01.2007 r., 9.01.2007 r., 16.01.2007 r.,
23.01.2007 r., 30.01.2007 r.,
klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60,
godz. 11.00-12.00, tel. 052-357-26-15.
Andrzej Kieraj – 8.01.2007 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 9.01.2007 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 23, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 9.01.2007 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 23, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski – 2.01.2007 r.,
9.01.2007 r., 16.01.2007 r., 23.01.2007 r.,
30.01.2007 r., Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 23,
godz. 14.00-16.00, tel. 052-35-55-292.
Halina Peta – 4.01.2007 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Ryszard Rosiński – 22.01.2007 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 9.01.2007 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 23, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-55-292.
Maciej Szota – 10.01.2007 r., 18.01.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16, godz. 16.00-18.00,
tel. 052-35-50-390.
Marian Świątkowski – 29.01.2007 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Jacek Tarczewski – 20.12.2006 r., 17.01.2007
r., Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16, godz. 16.00-18.00,
tel. 052-35-50-390.
Anna Trojanowska – 3.01.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16, godz. 16.00-18.00,
tel. 052-35-50-390.

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Piotr Kowalski (Janowiec Wielkopolski) – Renata
Bemke (Inowrocław); Krzysztof Kurtyka (Rucewko)
– Agnieszka Adamska (Inowrocław); Rafał Sobczak
(Inowrocław) – Paulina Walczak (Tuczno); Rafał
Rutkowski (Inowrocław) – Magdalena Fonk (Inowrocław); Wojciech Serwach (Inowrocław) – Emilia
Świątek (Inowrocław).
URODZENIA
Paulina Siwiec – c. Krzysztofa i Katarzyny; Marta
Staszewska – c. Adama i Marzeny; Aleksy Kosiński –
s. Jakuba i Anity; Ksawery Piechocki – s. Tomasza i Justyny; Alicja Wujak – c. Mariusza i Lucyny; Jakub Marcinkowski – s. Dariusza i Marii; Nikodem Pomagier –
s. Cezarego i Katarzyny; Bła¿ej Piaskowski – s. Roberta
i Pauliny; Hubert Pakulski – s. Krzysztofa i Anety; Agata
Garbalińska – c. Piotra i Beaty; Wiktoria Cylka – c. Tomasza i Ewy; Mateusz Kowalski – s. Macieja i Wioletty;
Klaudia Blige – c. Marcina i Małgorzaty; Krzysztof
Kozłowski – s. Włodzimierza i Pauliny; Borys Matusiak
– s. Dariusza i Kariny; Kacper Dąbrowski – s. Daniela
i Anety; Jakub Matykiewicz – s. Szymona i Katarzyny;
Szymon Jędrzejczak – s. Przemysława i Iwony; Wiktoria Kasperska – c. Macieja i Anety; Hubert Grygrowicz

– s. Arkadiusza i Agnieszki; Wirginia Pryciak – c. Czesława i Iwony; Maja Hutek – c. Radosława i Barbary;
Agata Specyał – c. Sebastiana i Natalii; Wiktoria Antczak – c. Sławomira i Małgorzaty; Wiktoria Gralewska
– c. Krzysztofa i Sylwii; Maria Kozłowska – c. Marcina
i Anny; Łukasz Barczak – s. Aleksandra i ¯anety; Katarzyna Kwiecińska – c. Marka i Agnieszki; Wojciech
Szczerbiński – s. Przemysława i Barbary; Magdalena
Sypniewska – c. Marcina i Ewy; Filip Pierzchalski –
s. Dariusza i Barbary; Martyna Wnuk – c. Marka i Ilony;
Nikola Poświatowska – c. Macieja i Eweliny; Wiktoria
Stefańska – c. Arkadiusza i Magdaleny; Zuzanna
Karolewska – c. Michała i Magdaleny; Oliwia Górka –
c. Rafała i Małgorzaty; Wiktoria Dziennik – c. Dawida
i Karoliny; Wiktor Hospod – s. Rafała i Marty; Natasza
Kubiak – c. Marcina i Pauliny; Martyna Faligowska –
c. Roberta i Beaty; Martyna Karasińska – c. Dariusza
i Beaty; Tomasz Osiński – s. Pawła i Izabeli; Mikołaj
Idziak – s. Wojciecha i Renaty.
ZGONY
Ignacy Głowicki – 63 lata; Wanda Spajer – 85 lat; Kazimierz Chełminiak – 63 lata; Helena Nadolna – 91 lat;
Joanna Świerska – 87 lat; Zofia Märtin – 70 lat; Anna
Klonowska-Hajok – 88 lat; Stanisław Sawicki – 74
lata; Andrzej Majewski – 57 lat; Anna Firek – 44 lata;
Marian Felisiak – 72 lata; Adam Przybyliński – 55 lat;
Czesława Steinke – 62 lata; Dariusz Długosz – 50 lat;
Stefan Białek – 66 lat; Bernard Śmiejkowski – 75 lat;
Ewa Dąbrowska – 54 lata; Zofia Ułamek – 66 lat;
Grzegorz Jędrzejewski – 48 lat; Balbina Brończak – 73
lata; Irena Sokołowska – 60 lat; Jadwiga Owedyk – 63
lata; Jan Bochat – 68 lat; Helena Banaś – 86 lat; Stefan
Elminowski – 81 lat; Edmund Cyganek – 78 lat; Maria
Kończal – 49 lat; Helena Springier – 94 lata; Wacław
Roszczyk – 88 lat; Jan Cywiński – 70 lat; Aniela Kowalska – 93 lata; Bernard Adolski – 79 lat; Roman Gołębiewski – 52 lata; Małgorzata Krysiak – 48 lat; Czesława Zwolińska – 60 lat; Paweł Bukowski – 6 lat; Stefan
Więcek – 75 lat; Władysława Grabowska – 87 lat;
Jan Piwek – 68 lat; Stefan Walczak – 85 lat; Urszula
Sadecka – 77 lat; Adam Doliński – 55 lat; Ewa Glubiak
– 92 lata; Eugeniusz Kwiatkowski – 75 lat; Marianna
Lewandowska – 100 lat; Halina Stefaniak – 69 lat; Czesława Kalinowska – 82 lata; Zofia Olszewska – 55 lat;
Krystyna Sadowska – 54 lata; Włodzimierz Nowakowski – 64 lata; Romuald Sempowicz – 68 lat.

Podczas I sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
w porządku obrad były m.in. następujące punkty:
- uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej Inowrocławia,
- uchwała dotycząca wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Inowrocławia,
- uchwała w sprawie ustalenia składów liczbowych
stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia
Podczas II sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
w porządku obrad były m.in. następujące
punkty:
- uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
(dotyczy wygaśnięcie mandatu Radnego Ryszarda
Franciszka Brejzy wskutek wyboru na Prezydenta
Inowrocławia),
- uchwała w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu
liczbowego,
- uchwała w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia,

- uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej
i Nazewnictwa oraz ustalenie jej składu osobowego,
- uchwała w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia na 2006 r.,
- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie tego
podatku,
- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od
środków transportowych,
- uchwała w sprawie stawek i zasad poboru podatku od
posiadania psów (właściciele psów w przyszłym roku będą musieli zapłacić 48 zł (prezydent proponował 42 zł),
zupełną nowością jest proporcjonalne ustalanie podatku w zale¿ności od liczby miesięcy posiadania psa),
- uchwała w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru
opłaty targowej,
- uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Inowrocławia.
UWAGA: Z treścią uchwał mo¿na zapoznać się na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w Biurze
Rady Miejskiej, pok. nr 24, w godzinach pracy Urzędu
Miasta Inowrocławia.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO
PO¯YCIA MAŁ¯EŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali
przez Prezydenta Inowrocławia Cecylia i Zygmunt
Krajewscy (50-lecie).

Cecylia i Zygmunt Krajewscy wraz z rodziną i przyjaciółmi.
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

5 stycznia – 88. rocznica Powstania Wielkopolskiego, godz. 16.30 msza św. w kościele
pw. ZNMP, a następnie przemarsz pod pomnik
Powstańców Wielkopolskich (ul. Orłowska).

SPORT

16 grudnia – godz. 18.00, mecz koszykówki
seniorów – I liga, Sportino Inowrocław – Siarka Tarnobrzeg, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, bilety w cenie 15 zł i 8 zł
(ulgowy).
17 grudnia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
17 grudnia – godz. 12.00, UKS Jadwiga – Basket
67 Bydgoszcz, mecz koszykówki, liga wojewódzka, Sala Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93,
wstęp wolny.
17 grudnia – godz. 10.00, giełda nowego
i u¿ywanego sprzętu sportowego, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
wolny.
22 grudnia – XV Świąteczny Turniej Szachowy
„O Złotą Bombkę”, klub „Kopernik”, bli¿sze informacje w klubie pod nr. tel. 052-357-26-15.
6 stycznia – godz. 12.30, mecz siatkówki seniorów – III liga MSPS/OSiR Inowrocław – GKS
„Gniewko” Gniewkowo, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
6 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki
seniorów – I liga, Sportino Inowrocław – Sportowiec, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 15 zł i 8 zł (ulgowy).
7 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
14 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
14 stycznia – godz. 10.00, XV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy na sportowo, turniej koszykówki, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny, bli¿sze informacje pod nr tel. 052-35-55-355.
15-28 stycznia – Białe Wakacje 2007 – Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, ¿e od 15 do
28 stycznia 2007 r. odbędą się następujące
imprezy (bli¿sze informacje na ten temat
mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-35-55-355):
- 15, 19, 22 i 26 stycznia – godz. 9.00-14.00, OSiR
dla aktywnych – bezpłatne udostępnienie małej
sali hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, obowiązują zapisy w Ośrodku Sportu
i Rekreacji, wstęp wolny.
- 16 stycznia – godz. 11.00, rysowanie kredą i węglem, hol główny hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 17 i 18 stycznia – godz. 10.00, Turniej Koszykówki Amatorów (kat. do 15 lat i open), finały, mała
sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości, wstęp wolny.
- 20 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki

seniorów – I liga, Sportino Inowrocław – Górnik,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
4, bilety w cenie 15 zł i 8 zł (ulgowy).
- 21 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 21 stycznia – godz. 10.00, Gram z wnukiem – zespołowy turniej warcabowy z okazji Dnia Babci
i Dziadka, sale świetlicowe hali widowiskowosportowej, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 22 stycznia – godz. 10.00, Inowrocławska Miniliga Hokejowa, lodowisko miejskie „Lodino”,
ul. Władysława Łokietka 3, obowiązują zapisy.
- 23 stycznia – godz. 12.30, Turniej Halowej Piłki
No¿nej, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 24 stycznia – godz. 10.00, Turniej Siatkówki
Amatorów do 19 lat, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 25 stycznia – godz. 12.00-14.00, Indywidualny
Turniej Sprawnościowy – OSiR-owski Tor Przeszkód, lodowisko miejskie – „Lodino”, wstęp
wolny.
- 27 stycznia – godz. 11.00, mecz siatkówki
seniorów – III liga, MSPS/OSiR Inowrocław
– AZS UMK Toruń, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
- 28 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka
halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.

Fot. Beata Zarzycka
Jak tylko pogoda na to pozwoli, zostanie uruchomione
lodowisko sezonowe przy Gimnazjum nr 3

KULTURA

15 grudnia – godz. 14.00, otwarcie wystawy Inowrocławskich Artystów Plastyków „Prezentacje”
(będzie mo¿na kupić prace artystów), Galeria
w Ratuszu, wstęp wolny.
15 grudnia – godz. 10.00-12.00, charytatywny
bal ufoludków, klub „Przydomek”, wstępem na
bal jest przebranie się dziecka za ufoludka oraz
przyniesienie drobnego podarku pod choinkę dla
kolegi z biednej rodziny, w dniu balu do klubu
dzieci przychodzą pod opieką opiekunów.
15 grudnia – godz. 18.00, otwarcie wystawy
malarstwa (ikony) Witolda Stanisława Kozaka
„Światłość światła”, Galeria Miejska, wstęp
wolny.
18 grudnia – ostateczny termin nadsyłania
lampionów na przedświąteczny konkurs, klub
„Przydomek”, bli¿sze informacje w klubie pod
nr tel. 052-357-48-23.

18 i 19 grudnia – godz. 16.30 (18 grudnia), godz.
15.30 (19 grudnia), koncert kolęd w wykonaniu
zespołu „Andante” pod kierunkiem p. Romana
Kozłowskiego, klub „Przydomek”, wstęp wolny.
21 grudnia – ostateczny termin zgłaszania zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych
itp. do udziału w I Przeglądzie Zespołów Blokowych, bli¿sze informacje w klubie „Przydomek”
i pod nr tel. 052-357-48-23.
21 grudnia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o …”, w programie „Stroiki
świąteczne” – wykład wygłosi Alicja Kaczmarek
(będzie mo¿liwość zakupu stroików), „Tradycje
i potrawy wigilijne na Kujawach” wykład wygłosi
Mariola Gapińska oraz prezentacja nowości wydawniczych przez Marlenę Sobczyńską z Biblioteki Miejskiej, Galeria Miejska, wstęp wolny.
21 grudnia – godz. 17.00, wigilia dla osób samotnych i ubogich, klub „Przydomek”, wstęp
za zaproszeniami dostępnymi od 11 grudnia
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
w godzinach popołudniowych u kierownika klubu.
22-26 grudnia – Szopka Kujawska, Rynek, inauguracja zaplanowana jest na 22 grudnia (godz.
16.00), w programie m.in.: koncert Orkiestry
Dętej IKS „Solino”, jasełka w wykonaniu uczniów
Gimnazjum Katolickiego, przedstawienie „Zielony gość” w wykonaniu dzieci z Klubu Malucha
„Zielona Kraina” pod kierunkiem Małgorzaty
Wojciechowskiej, z Młodzie¿owego Domu Kultury, kolędy w wykonaniu zespołu „Srebrny Głos”
z klubu „Kopernik” oraz konkursy; w dniu inauguracji szopki, którą tworzyć będą ¿ywe zwierzęta,
będzie mo¿na posmakować takich potraw jak
groch z kapustą i ¿urek serwowanych m.in. przez
Prezydenta Inowrocawia i radnych, rozdawane
będą świąteczne cukierki - krówki; 23, 25 i 26
grudnia szopkę będzie mo¿na oglądać w godz.
10.00-18.00, a 24 grudnia szopka będzie otwarta
w godz. 22.00-2.00. Serdecznie zapraszamy!
28 grudnia – godz. 17.00, spotkanie pań z Fundacji Kobiet Polskich Zawsze Zdrowa i Aktywna,
klub „Przydomek”, bli¿sze informacje w klubie
pod nr. tel. 052-357-48-23.
31 grudnia – godz. 22.00-1.00, Sylwester pod
Gwiazdami, plac przed halą widowiskowosportową, zabawa przy muzyce mechanicznej,
poprowadzą Marcin Glapiak (prezenter Radia
Gra) i Nate Sincere (producent muzyki klubowej),
zaplanowano pokaz sztucznych ogni.
31 grudnia – bal sylwestrowy w klubie „Rondo”,
bilety w cenie 180 zł od pary do nabycia w klubie,
liczba miejsc ograniczona, bli¿sze informacje pod
nr tel. 052-35-78-701.
12 stycznia – godz. 17.00, Karnawałowy Turniej
Tańca Towarzyskiego dla dzieci i młodzie¿y, klub
„Rondo”, bli¿sze informacje pod nr tel. 052-3578-701.
14 stycznia – godz. 16.00, XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Rynek.
18 stycznia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o …”, w programie m.in. „Jan
Kasprowicz rodem z Kujaw” – wykład wygłosi
Alfred Krysiak, Galeria Miejska, wstęp wolny.
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Niezwykły skarb w parafii farnej w Inowrocławiu.

Manna Św. Mikołaja

Biskup rozdający biednym podarki,
którego dziś wielu uto¿samia z nieco
skomercjalizowanym gwiazdorem. Św.
Mikołaj, bo to o nim mowa, jest tak¿e
patronem jednego z inowrocławskich
kościołów, w którym odnaleźć mo¿na
niezwykły skarb – „mannę Św. Mikołaja”.
Có¿ to takiego?
Prezenty pod poduszką
Św. Mikołaj, jak wieść głosi, urodził się na
przełomie III i IV wieku w Turcji. Jako biskup
urzekł wiernych nie tylko pobo¿nością, ale
tak¿e troską o ich potrzeby materialne. Ze
względu na przypisywane mu uczynki został
pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Jak głosi jedna z legend,
biskup pomógł wyjść za mą¿ trzem ubogim pannom, które ich ojciec borykając
się z problemami finansowymi, postanowił
sprzedać. Gdy biskup dowiedział się o tym,
nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki
z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch
i bucików, które owe córki umieściły przy
kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach,
w których większość osób ma kominki,
powstał zwyczaj wystawiania przy nich
butów lub skarpet na prezenty. Tam,
gdzie kominków się tak powszechnie nie
u¿ywa, Mikołaj po cichu m.in. wsuwa
upominki pod poduszkę śpiącego
dziecka.

„Olejek” w Inowrocławiu
Ulubieniec dzieci do¿ył sędziwego wieku. Zmarł
6 grudnia ok. 345 – 352 r. Ciało świętego zostało
pochowane w Myrze. 9 maja 1087 r. włoscy kupcy
i piraci, chroniąc relikwie przed muzułmanami wywieźli je do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się
patronem miasta. Co roku, 9 maja, w Bari organizowane są okolicznościowe uroczystości. Uczestniczy
w nich m.in. parafia farna w Inowrocławiu, nad którą
opiekę sprawuje właśnie Św. Mikołaj. 9 maja otwierane są we Włoszech zamknięte przez cały rok w hermetycznym sarkofagu relikwie, z których od wieków
sączy się gęsta ciecz zwana „manną Św. Mikołaja”.
– „Manna” potocznie zwana „olejem” jest czystą
wodą. W obecności wiernych pobiera się dwie, trzy
szklanki tego płynu, a następnie rozlewa się po kilka
kropel do buteleczek z wodą święconą – wyjaśnił
ks. Romuald Drą¿kowski, proboszcz fary. Dzięki staraniom proboszcza, od 2004 r. flakonik z olejem trafia
co roku tak¿e do inowrocławskiej parafii (na zdjęciu
obok relikwiarz).
Warto tak¿e dodać, i¿ stopniowo na przełomie
wieków zmieniał się wizerunek Mikołaja. Dziś dawny
biskup bywa uto¿samiany z Mikołajem w czerwonej
czapce i w zaprzęgu ciągniętym przez renifery, który
odwiedza domy nie tylko 6 grudnia, ale tak¿e w wigilię
Bo¿ego Narodzenia. I choć współczesny wizerunek
świętego całkowicie odbiega od tradycyjnego, niezmienna pozostaje sympatia, jaką go darzymy i miłe
wra¿enie, jakie po swej wizycie pozostawia.
Tekst i fot. (EP) i (bez)

Świąteczna galeria w hali.

Pomoc dzieciom

W mikołajki w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej
otwarto
galerię, gdzie prezentowane są prace świąteczne
wykonane przez dzieci.
Do 22 grudnia br. mieszkańcy naszego miasta będą
mogli nie tylko oglądać, ale
równie¿ kupić świąteczne
ozdoby przygotowane przez
najmłodszych. „Rękodzieła”
naszych milusińskich mogą

być doskonałym prezentem
pod choinkę lub ozdobą na
wigilijny stół.
Pieniądze zebrane ze sprzeda¿y prac zasilą konto „Pomoc
Dzieciom” prowadzone przez
Urząd Miasta Inowrocławia.
Z tych środków finansowana
jest pomoc dla chorych dzieci. Galeria otwarta będzie w
poniedziałki i środy w godz.
12.00-20.00. Serdecznie zapraszamy.

Rys. Jarosław Wojtasiński
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