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Selektywna zbiórka odpadów, czyli od stycznia 2007 r. cały Inowrocław dba o środowisko!

O

Plastik, papier, szkło …

d stycznia bie¿ącego roku selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest ju¿ w całym Inowrocławiu. Przygotowania rozpoczęto sześć lat temu, kiedy to miasto zakupiło pierwsze pojemniki do segregacji odpadów.

Worki za darmo
Przypomnijmy, wraz z zakupem pierwszych
pojemników do segregacji odpadów rozpoczęto
prowadzenie m.in. w szkołach akcji informacyjnych
i edukacyjnych dotyczących selekcji odpadów, rozdawano równie¿ ulotki. Od kilku lat coraz więcej osób
włączało się w akcję workową selektywnej zbiórki
odpadów. Dziś to ju¿ obowiązek tych wszystkich,
którzy mieszkają na terenie, gdzie utrudniony jest
dojazd du¿ego pojazdu do wywozu odpadów lub nie
ma miejsca, aby ustawić kontenerowe pojemniki do
segregacji. Warto podkreślić, i¿ ka¿dy, kto segreguje
odpady w systemie workowym otrzymuje bezpłatnie
worki oraz kalendarz, w którym zaznaczone są terminy darmowego wywozu odpadów.
Regulamin wprowadza zmiany
Ponad rok temu radni miejscy uchwalili regulamin
utrzymania czystości i porządku. Wprowadzono wtedy do regulaminu zapis, ¿e właściciele i administratorzy nieruchomości mają obowiązek prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów. Dotyczyło to tak¿e
wydzielenia odpadów opakowaniowych, odpadów
wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i odpadów niebezpiecznych oraz
z remontów. Fragmenty wspomnianego regulaminu
publikowaliśmy w ubiegłym roku na łamach numeru
lutowego „Naszego Miasta”. Wszystkie numery archiwalne informatora (a więc tak¿e ten z regulaminem)
dostępne są na stronie internetowej www.naszemiasto.inowroclaw.pl. Właściciele i administratorzy nieruchomości mają obowiązek wyposa¿yć swoje posesje
w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Rok
2006 był okresem, w którym zarówno właściciele,
administratorzy jak i jednostki zajmujące się wywozem odpadów, mieli czas na przygotowanie się do
wdro¿enia nowych przepisów i wymagań z zakresu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Dlaczego warto sortować odpady?
- sortowanie odpadów i ponowne ich wykorzystanie chroni środowisko,
- segregacja odpadów i powtórne ich wykorzystywanie obni¿a koszty usuwania i zagospodarowania odpadów,
- tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody,
- tworzywa sztuczne składowane na wysypisku
rozkładają się przez wiele setek lat.

Fot. Beata Zarzycka
Liniia do segregacji odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Oszczędzamy i dbamy o środowisko
Zakupem pojemników do segregacji odpadów
na rzecz administratorów i właścicieli nieruchomości
zajęło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., które prowadzi odbiór odpadów na terenie niemal całego miasta. – Obok pojemników do selektywnej zbiórki ustawione są tak¿e
te tradycyjne i liczymy na to, ¿e mieszkańcy korzystać
będą w coraz większym stopniu z tych pojemników,
które przeznaczone są do segregacji odpadów. Du¿a
w tym rola administratorów i właścicieli nieruchomości, na których spoczywa obowiązek pełnego
wdro¿enia w ¿ycie zasad segregowania odpadów
– powiedział „Naszemu Miastu” Krzysztof Kuźmiński, prezes PGKiM Sp. z o.o. Musimy zdać sobie sprawę, i¿ istotą segregacji jest właściwe rozpoczęcie jej w
ka¿dym gospodarstwie domowym. Spółka rozszerza
zakres swoich usług oferując w większym stopniu
odbiór odpadów z remontów, przede wszystkim
gruzu budowlanego, zbiera jarzeniówki i baterie oraz
zu¿yty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Segregacja
odpadów stała się zatem wymogiem ekologicznym
naszych czasów. Dzięki niej odzyskujemy surowce
wtórne, chronimy środowisko, wydłu¿amy okres
u¿ytkowania składowiska odpadów.
Selektywnie zebrane odpady przewo¿one są do
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, gdzie poddawane są oczyszczaniu przy wykorzystaniu zakupionej dwa lata temu linii do segregacji. Kolejnym etapem
jest sprasowanie, a następnie przekazanie do recyklingu
czyli zwrot do powtórnego wykorzystania.
(bez)

Jak sortować odpady?
Poni¿ej przedstawiamy przykłady, co
nale¿y wrzucać do poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
a czego unikać.
Plastik – wrzucamy: zgniecione twarde
tworzywa sztuczne, kubki po produktach
mlecznych, tacki po owocach i warzywach,
plastikowe butelki po płynach, pojemniki
z tworzywa sztucznego, plastikowe opakowania, folie, nie wrzucamy: opakowań
po farbach, lekach, butelek i pojemników
z zawartością, tworzyw sztucznych budowlanych.
Szkło – wrzucamy: szklane butelki jednorazowe, słoiki po przetworach bez nakrętek,
butelki po mleku, napojach, czystą stłuczkę
szklaną opakowaniową, nie wrzucamy:
szkła okiennego, zbrojonego, luster, ¿arówek,
naczyń ¿aroodpornych.
Papier – wrzucamy: gazety, magazyny,
katalogi, prospekty, papier, karton, pudła, tekturę falistą, nie wrzucamy: tapet, opakowań
po mro¿onkach.
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Gospodarka Przestrzenna

P

oni¿ej
prezentujemy
informacje
dotyczące mo¿liwości publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Miasto Inowrocław dla obszaru w rejonie
ul. Okrę¿ek.
Od 12 lutego do 12 marca br. w siedzibie
Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. F. D.
Roosevelta 33 (budynek po byłej przychodni, I piętro, pok. nr 29), w godz. 8.00-15.00,
wyło¿ony zostanie do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Miasto Inowrocław dla
obszaru w rejonie ul. Okrę¿ek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
7 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. F. D. Roosevelta 33 (budynek po byłej przychodni, I piętro, pok. nr 29),
o godz. 10.00, odbędzie się dyskusja publiczna
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego.
Ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego mo¿e wnieść
uwagi. Nale¿y je składać pisemnie do Prezydenta Inowrocławia z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 30 marca 2007 r.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?
P

oni¿ej zamieszczamy przygotowany przez
Wydział Inwestycji Miejskich wykaz prac,
które wkrótce będą rozpoczęte, są w trakcie
realizacji bądź zostały 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,
- budowa basenu przy Gimnazjum nr 1.
- wprowadzanie systemu tzw. „elektronicznego biletu”,
Inwestycje zakończone:
- likwidacja szybu Kronprinz II (szyb kopalniany),
- budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego
ulice Zapadłe z al. Niepodległości – do budowy
chodnika (w sumie o długości prawie 210 m)
wykorzystano kostkę brukową betonową, wzdłu¿
chodnika zainstalowano dziewięć lamp.

Fot. Beata Zarzycka

Prowadzony jest obecnie remont widowni oraz
sceny teatru (na zdjęciu). Prace zakończone zostaną prawdopodobnie pod koniec marca br.

To dobrze, ¿e w Inowrocławiu prowadzona jest przycinka
drzew, ale czy naprawdę konieczna jest a¿ tak drastyczna
ingerencja? Jeszcze trochę, to z niektórych drzew tylko kikuty
pozostaną ...
- Cieszę się, ¿e zgadzamy się co do potrzeby prowadzenia przycinki drzew. To jak wyglądają drzewa po tym zabiegu tak¿e mnie
się nie podoba. Jeśli chodzi o jej zakres, to pragnę jednak podkreślić,
i¿ zanim podjęte zostały jakiekolwiek w tym względzie decyzje,
najpierw uzyskaliśmy opinię dendrologów, czyli fachowców, których
wykształcenie i doświadczenie było dla nas gwarantem, i¿ przycięte
zostaną właśnie te drzewa, które powinny. Dopiero, kiedy mieliśmy
informacje m.in. na temat procentu obumarłych konarów, czy bocznych odgałęzień, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (tak¿e posiadający konieczne kwalifikacje)
przystąpili do przycinki pielęgnacyjnej drzew. Wszystkie te prace
oczywiście dotyczą działań na ulicach podległych Prezydentowi
Inowrocławia. Trudno mi się wypowiadać na temat sposobu prowadzenia przycinki drzew na terenach administrowanych np. przez
Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Panie Prezydencie, obiecał Pan mieszkańcom, ¿e kluby „Hades” i „Harlem” zostaną zamknięte. Tymczasem okazuje się,
¿e „Hades” będzie istniał co najmniej do lipca. Skąd ta zmiana
zdania?
- Przede wszystkim nigdy nikomu nie obiecywałem, ¿e będę się
starał zamknąć kluby „Harlem” i „Hades”. Stwierdzenie jakobym
składał mieszkańcom takie obietnice, to daleko idące przekłama-

Fot. Aleksandra Hopcia

W lutowym wydaniu informatora pokazaliśmy jak
zgodnie z koncepcją architektoniczną będzie wyglądał basen powstający w pobli¿u Gimnazjum nr 1.
Budowa powoli zbli¿a się do końca i dziś mo¿emy
ju¿ przedstawić Państwu jak w rzeczywistości, na
kilka tygodni przed oddaniem do u¿ytku wygląda
obiekt (na zdjęciu powy¿ej). Przypomnijmy, oprócz
niecki sportowej (wymiary 25,0 m x 12,5 m)
powstanie tak¿e niecka rekreacyjna. Poza tym
będzie mo¿na korzystać z takich atrakcji, jak m.in.:
sztuczna rzeka, gejzer powietrzny oraz jacuzzi
wraz z oświetleniem. W pobli¿u basenu powstanie
czterdzieści miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych i dwie zatoki parkingowe dla autobusów. Obiekt (dotyczy to tak¿e parkingu) budowany jest z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Obok basenu powstanie ślizgawka sezonowa.

nie. Prawdą jest, ¿e byłem bardzo zaanga¿owany w tę sprawę,
ale wyłącznie za pośrednictwem mojego zastępcy – p. Wojciecha
Piniewskiego, który jako mediator próbował pogodzić interesy
z jednej strony mieszkańców, a z drugiej – właścicieli i gości klubów.
Pragnę Państwu przypomnieć, i¿ mój zastępca organizował spotkania, konsultacje z mieszkańcami, a nawet wizje lokalne, w których
uczestniczyli m.in. lokatorzy bloków znajdujących w pobli¿u klubów,
policja, a tak¿e przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, które – nale¿y to podkreślić – zawiera ewentualne umowy na dzier¿awę lokali, w których znajduje się klub „Hades”,
a wcześniej tak¿e „Harlem”. Na marginesie warto dodać, i¿ umowa
podpisana z właścicielem klubu „Hades” przewiduje daleko idące
obostrzenia mające zapewnić spokój w pobli¿u klubu, a co wa¿ne
– jeśli jej zapisy nie będą przestrzegane, wtedy PGKiM ma prawo
rozwiązać umowę. Myślę, ¿e warto dać szansę klubowi, a przede
wszystkim młodzie¿y, aby udowodnili, i¿ potrafią się zachowywać
spokojnie i kulturalnie.
Po raz pierwszy od wielu lat rozpoczęto wreszcie remont inowrocławskiego Teatru Miejskiego. Chciałbym się dowiedzieć,
jakie prace są prowadzone i co dokładnie się zmieni?
- Remont objął przede wszystkim widownię i scenę. Wylano ju¿ nowe podło¿e betonowe, będą nowe deski sceniczne i podłogowe. Zakupione zostaną tak¿e fotele dla publiczności. Ze względów bezpieczeństwa zmniejszona zostanie nieco liczba miejsc siedzących (z 446
do 376). Będzie nowa kurtyna, a scena zostanie powiększona
o dotychczas rzadko u¿ywany orkiestron. Wymienione zostaną tak¿e
przewody elektryczne i elektroakustyczne. Prace te kosztować będą
400 tys. zł, a więc z pewnością nie jest to mało. Mimo to ju¿ dziś myślimy o tym, aby w przyszłości kontynuować prace modernizacyjne.
Konieczne jest wykonanie równie¿ jak najszybciej nowej elewacji.
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Siedziba na miarę XXI wieku

akład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal”
od niedawna ma nowy biurowiec (na zdjęciu
z prawej).
Jest to nowoczesny budynek, którego projektant
– Wojciech Arczyński, umiejętnie połączył szkło z tradycyjną konstrukcją obiektu. O tym, ¿e jest to inowrocławska perełka architektoniczna mo¿e świadczyć chocia¿by
uzyskanie wyró¿nienia w konkursie „Mister Budownic-

twa” 2006. Budynek prezentuje się okazale zarówno
z zewnątrz, jak i wewnątrz. Niewątpliwą ciekawostką jest
piękna fontanna projektu Adama Ło¿ykowskiego (zdjęcie z lewej) znajdująca się w holu biurowca. Budując obiekt
pamiętano równie¿ o klientach niepełnosprawnych. Warto
dodać, ¿e do nowego biurowca przeniesiono tak¿e Izbę
Tradycji „Pozkalu”, co bezpośrednio wią¿e się z ogromnym
przywiązaniem firmy do jej historii.
Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Dodatkowe patrole policji na inowrocławskich ulicach tak¿e w 2007 r.

Z

Bezpieczne miasto

bud¿etu miasta wydanych zostanie w bie¿ącym
roku 200 tys. zł na wykupienie dodatkowych
patroli policji. Porozumienie w tej sprawie podpisał
Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia i insp. Zdzisław Feit, Komendant Powiatowy Policji.
Trafiony pomysł
W połowie 2005 r., z inicjatywy Prezydenta Inowrocławia, po raz pierwszy miasto wykupiło dodatkowe
patrole policji. Zrobiono to wbrew opinii niektórych
osób które wątpiły, ¿e dzięki tego typu działaniom uda
się poprawić bezpieczeństwo w mieście. Po kilku miesiącach okazało się, ¿e był to pomysł trafiony i inicjatywę tę
kontynuowano odnotowując coraz większe sukcesy. Wykrywalność przestępstw ogółem w 2006 r. wzrosła niemal
o 8 proc. w porównaniu z 2005 r., z czego wykrywalność
przestępstw kryminalnych to wzrost o ok. 4 proc. Tylko
w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy ubiegłego roku
podczas dodatkowych patroli wylegitymowano prawie
10 300 osób i odnotowano ponad tysiąc przypadków
kontroli samochodów. – Dodatkowe patrole mają

Ferie, ferie i ... po feriach

T

egoroczne ferie zimowe dla dzieci i młodzie¿y
województwa kujawsko-pomorskiego odbywały
się wyjątkowo wcześnie, bo od 15 do 26 stycznia.
Wielu młodych inowrocławian spędziło ferie na

Fot. Z archiwum ITI EX AEQUO

bezsprzecznie bezpośrednie przeło¿enie na poprawę
bezpieczeństwa w mieście. Systematycznie ograniczamy
przestępczość, dlatego tym bardziej nale¿y się cieszyć, ¿e
ta współpraca policji i miasta jest kontynuowana tak¿e
w 2007 roku – stwierdził Zdzisław Feit.
Aby było bezpieczniej
Warto podkreślić, i¿ wykupienie dodatkowych
patroli policji, to nie jedyny wkład miasta w poprawę
bezpieczeństwa jego mieszkańców i gości. Inowrocław
był pierwszym miastem w Polsce, w którym samorząd
kupił fotoradar. Za pieniądze uzyskane z mandatów
w związku z funkcjonowaniem fotoradaru m.in. zakupiono trzynaście kamer monitorujących ulice miasta. Na
co dzień prowadzone są wspólne patrole policji i stra¿y
miejskiej. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt wyposa¿enia w telefony komórkowe inkasentów parkingowych.
I choć nie ulega wątpliwości, ¿e wcią¿ w naszym mieście
jest wiele do zrobienia, to bez wątpienia Inowrocław staje
się systematycznie coraz bardziej bezpieczny.
(bez)
półkoloniach organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Do udziału w tych zajęciach
zgłoszono w Inowrocławiu 779 uczniów. Środki, które
zostały przekazane z Urzędu Miasta na ten cel to
kwota 61.814 zł. Współorganizatorem półkolonii był
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz zajęć
w szkołach, inowrocławska młodzie¿ wypoczywała
m.in. na obozach w Białym Dunajcu i Kartuzach.
O wypoczynek w czasie ferii zimowych zadbały tak¿e
organizacje pozarządowe. Sześć stowarzyszeń uzyskało dotacje z bud¿etu Inowrocławia na łączną kwotę
16.711 zł. Na zdjęciu obok grupa uczestników półkolonii
integracyjnych zorganizowanych przez Inowrocławskie
Towarzystwo Integracyjne EX AEQUO z myślą głównie o dzieciach niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji dzieci autystycznych i ich
rodziców. W ramach programu półkolonii zorganizowano m.in. takie zajęcia terapeutyczne, jak: dogoterapia,
muzykoterapia i arteterapia.
(J.N.)
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8 grudnia
Niezwykły pokaz mody
Uczniowie najstarszego rocznika klas
artystycznych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi przygotowali
niekonwencjonalny pokaz mody. Ró¿nił się
on tym od tradycyjnych pokazów, ¿e stroje
wykonane zostały z takich materiałów jak
np. folia. Młodzi projektanci pracowali pod
kierunkiem Małgorzaty Nijak-Kucharskiej.
12 grudnia
Rocznica urodzin Jana Kasprowicza
W związku z 146. rocznicą urodzin Jana
Kasprowicza, pod pomnikiem poety kwiaty
zło¿yli m.in. przedstawiciele władz miasta
i powiatu, placówek oświatowych i instytucji noszących imię Jana Kasprowicza.
13 grudnia
Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Przyznane Państwu Bo¿enie i Czesławowi Bułakowskim przez Ministra Obrony
Narodowej medale wręczał w obecności
Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy
w sali kominkowej Urzędu Miasta Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień płk
Janusz Kurzyna. Wyró¿nienie to stanowi
dowód uznania dla faktu pełnienia przez
trzech synów Państwa Bułakowskich zawodowej słu¿by wojskowej.
20 grudnia
Koncert w Gimnazjum nr 2
Tradycją się ju¿ stały koncerty wigilijne
organizowane co roku w Gimnazjum nr 2.
W tegorocznym koncercie chętnie uczestniczyli mieszkańcy miasta, którzy podkreślali wysoki poziom umiejętności młodych
artystów-uczniów gimnazjum, których
przygotowały: Joanna Bochat, Mirosława
Cieślarek, Eulalia Kasprzak i Ewa Łada.
22 grudnia
Szopka Kujawska

Inauguracja Szopki Kujawskiej (na zdjęciu
powy¿ej), której niezaprzeczalnym atutem
jest, i¿ tworzą ja ¿ywe zwierzęta, podobnie jak przed rokiem zgromadziła na Rynku
wielu inowrocławian. Było wspólne gotowanie ¿uru kujawskiego i grochu z kapustą,
którymi później częstowali m.in. Prezydent
Inowrocławia wraz ze swoimi zastępcami,
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia i radni. Na Rynku nie mogło zabraknąć
tak¿e Św. Mikołaja, który rozdawał upominki. Było wspólne kolędowanie, a dzieci wraz
z koszykarzami „Sportino” stroili choinkę.
Szopkę mo¿na było oglądać do 26 grudnia.
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Z okazji 822. rocznicy pierwszego zapisu o Inowrocławiu.

„Imieniny Miasta”

K

oncert kolęd, wystawa fotografii, spektakl, tort i mecz siatkówki – tak
w skrócie inowrocławianie obchodzili „Imieniny Miasta”.
Pierwszy zapis
Przypomnijmy, najwcześniejsza nazwa Inowrocławia to Novus Wladislaw, która
pojawiła się w źródłach 20 stycznia 1185 r. Dokument, w którym odnaleziono ów
zapis wspominał o targu umiejscowionym w pobli¿u kościoła Imienia NMP. Na pamiątkę wspomnianej daty, ju¿ od kilku lat właśnie w styczniu obchodzone są „Imieniny
Miasta”.
Wystawa i koncert
W roku 2007 r. w ramach obchodów „Imienin Miasta” zaplanowano m.in. koncerty
kolęd w wykonaniu chóru „Halka” ( Eugeniusz Kubski – prezes obchodzi w tym roku 20lecie pracy w chórze, a Waldemar Szafrański dyryguje „Halką” nieprzerwanie od 20 lat)
oraz Zespołu Wokalnego „Pro Arte” pod dyrekcją Anny Drogowskiej, spektakl „Twierdza” w re¿yserii El¿biety Piniewskiej zaprezentowany przez dzieci z teatru „Niewielki”
przy Niepublicznym Przedszkolu „Miś” i młodzie¿ z Inowrocławskiego Teatru Otwartego
przy IDK. W programie obchodów imienin było tak¿e otwarcie dwóch części wystawy
inowrocławskich dziennikarzy „Od Imienin do Imienin. Z ¿ycia miasta. 2006 r.”. W Galerii w Ratuszu oraz w Galerii Miejskiej wcią¿ mo¿na oglądać prace: Beaty Zarzyckiej,
Dominka Fijałkowskiego, Jana Gapskiego, Adama Markiewicza i Macieja Piątka.
Równocześnie prowadzona jest sprzeda¿ prezentowanych zdjęć, które w cenie
(wartości minimalne) od 50 zł do 200 zł mo¿na zakupić w IDK. Dochód ze sprzeda¿y
przeznaczony będzie na cele charytatywne.

Gwiazdy w Inowrocławiu!

Bezpłatne badania!

D

yrekcja Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia na bezpłatne badania
dotyczące:
- profilaktyki wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry, z których mogą skorzystać osoby w wieku powy¿ej 35 roku ¿ycia,
u których nie przeprowadzono badania okulistycznego
w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Badania wykonywane są
w gabinecie okulistycznym pok. nr 011 na niskim parterze Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika
Bła¿ka w Inowrocławiu w ka¿dą środę w godz. od 13.30 do
15.00 i ka¿dy czwartek w godz. od 7.30 do 10.00. Rejestracja
pacjentów czynna jest od wtorku do piątku w godz. 13.0014.00 pod nr. tel. (0 52) 35 45 480.
- profilaktyki schorzeń nowotworowych szyjki macicy,
który kierowany jest dla kobiet w przedziale wiekowym od 25
do 59 roku ¿ycia. Badania przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00 w Ginekologicznej
Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Bła¿ka
w Inowrocławiu. Rejestracja pacjentek czynna jest w godz.
8.00-14.00 pod nr. tel. (052) 35 45 242.
- profilaktyki raka piersi wykonywane metodą mammografii przesiewowej, który kierowany jest do kobiet w wieku
od skończonego 50 roku ¿ycia do 69 roku ¿ycia (wa¿ne, aby
w ostatnich dwóch latach nie było wykonywanej mammografii). Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku
w Pracowni Mammograficznej Szpitala Powiatowego im. dra
Ludwika Bła¿ka w Inowrocławiu - I piętro (wejście od strony
Przychodni). Rejestracja pacjentek czynna jest w godz. 14.0015.00 pod nr. tel. (0 52) 35 45 425.
Uwaga: Zainteresowane osoby powinny okazać
wa¿ny dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz
nr PESEL.

Aktorzy podczas kilkunastu godzin spędzonych
w Inowrocławiu byli wręcz rozchwytywani. Rozdawali
autografy, spotkali się z młodzie¿ą, posadzili drzewa
w „alei dębów” i wreszcie wieczorem uczestniczyli
w pokazach filmu zorganizowanych w „Kinomaksie”.

Beata Kawka i Joanna Brodzik
zięki popularnej aktorce, inowrocławiance
Beacie Kawce, która przyjechała do naszego
miasta wraz z Joanną Brodzik i Bogusławem Lindą,
to właśnie widzowie w Inowrocławiu mieli okazję
obejrzeć film „Jasne Błękitne Okna” o dzień wcześniej ni¿ reszta Polski. W Inowrocławiu gościliśmy
tak¿e Olgę Jankowską i Weronikę Asińską, które
grają główne bohaterki jako dziewczynki oraz
Edytę Czepiel – autorkę ksią¿ki „Jasne Błękitne
Okna”.

D

Kontakt z dzieckiem
środek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”

Beata Kawka i Bogusław Linda

O

w Inowrocławiu zaprasza na warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.
Spotkania organizowane w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki pomagają rodzicom, którzy mają ró¿nego rodzaju
wątpliwości, kłopoty, czy ju¿ bardziej zaawansowane problemy wychowawcze. Rodzice po zajęciach lepiej wiedzą, co
robić, a czego nie, co i jak mówić, ¿eby mieć skuteczny wpływ
na rozwój swoich dzieci.
Zapisy na zajęcia przyjmuje Ośrodka Psychoterapii
i Psychoedukacji „Kontakt” od poniedziałku do czwartku
w godz. 16.00-17.00 pod nr. tel. 052-35-51-374 lub osobiście
(ul. Solankowa 64).

Fot. Beata Zarzycka
Imieninowy tort
Jednym z punktów obchodów był tak¿e mecz siatkówki rozegrany między zespołem motocyklistów Rider’s Club Inowrocław i zespołem Miejskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej. Motocykliści przegrali mecz 3:0. Jak przystało
na prawdziwe imieniny nie mogło zabraknąć tak¿e tortu, a nawet dwóch (na zdjęciu
powy¿ej Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza kroi pierwszy kawałek imieninowego tortu). Słodkości z pewnością nie brakowało. Do zobaczenia za rok!

Joanna Brodzik

Jakie wra¿enie film wywarł na widzach? – To było
wspaniałe. Rzadko się zdarza, aby jakiś film był tak
po prostu prawdziwy bez ¿adnych udziwnień i zbędnego zafałszowania. „Jasne Błękitne Okna” właśnie
takie są – zwyczajnie prawdziwe i dlatego tak bardzo
wzruszające. Ludzie na pewno to docenią, a krytycy ...
A kogo obchodzi zdanie krytyków? – có¿ po takiej opinii wyra¿onej tu¿ po zakończeniu filmu, nie pozostaje
nam nic innego jak zaprosić Czytelników „Naszego
Miasta” do kin, aby sami wyrobili sobie zdanie na temat
tego filmu.
Tekt i fot. Beata Zarzycka
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Kardynał Józef Glemp w Inowrocławiu.

Urodziny na Kujawach

T

radycyjnie prymas Polski kard. Józef Glemp
obchodził swoje urodziny, tym razem 77.,
w rodzinnych stronach, czyli równie¿ w Inowrocławiu.
Prymas m.in. uczestniczył w mszy św. odprawionej w
kościele pw. Zwiastowania NMP,
a ponadto odwiedził I Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Kasprowicza. To właśnie do tej szkoły prymas
uczęszczał przed pięćdziesięciu laty. Wizyta
w „Kasprowiczu” była okazją do spotkania
z przyjaciółmi z dawnej szkoły. Prymas
wręczył równie¿ nagrody zwycięzcom
IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Kasprowicza, któremu patronował oraz obejrzał spektakl „Twierdza”
w wykonaniu aktorów Inowrocławskiego Teatru
Otwartego.
Kardynał Józef Glemp wspominał lata spędzone
na Kujawach. Podkreślał jak bardzo czuje się związany z tą ziemią, z której się wywodzi.
Czcigodnemu jubilatowi ¿yczymy dalszych długich
lat w zdrowiu!

Fot. Beata Zarzycka

Inowrocław - Bydgoszcz.

Tomasz Marcinkowski o sprawach najwa¿niejszych dla miasta, zbyt długich sesjach i …

- Rozbudowa drogi między
Inowrocławiem a Bydgoszczą planowana przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, z całą pewnością usprawni
komunikację między wspomnianymi
miastami – ocenił Ryszard Brejza,
Prezydent Inowrocławia.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział Bydgoszcz między
Stryszkiem a Bydgoszczą buduje drogę dwujezdniową, z dwoma pasami
ruchu. Ponadto węzeł komunikacyjny
w Stryszku przebudowywany jest
na bezkolizyjny. Jednocześnie ju¿
niebawem GDDKiA zamierza ogłosić
przetarg na opracowanie studium
techniczno - ekonomicznego rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku
Stryszek – Inowrocław. Studium ma być
opracowane najpóźniej na początku
2008 r. - Ten materiał stanowić będzie
element do umieszczenia rezerw komunikacyjnych w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego
gmin, przez które przebiega ta droga
- wyjaśnia Lech Jaworski, Naczelnik
Wydziału Przygotowania Inwestycji
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.
W miarę mo¿liwości finansowych
GDDKiA prowadzić będzie dalsze prace
projektowe zmierzające do rozbudowy
drogi na wskazanym odcinku. O tym
w jaki sposób przeprowadzona zostanie ta inwestycja, z pewnością będziemy jeszcze nie raz informowali Państwa
na naszych łamach.

Rozmowa z Tomaszem Marcinkowskim,
Przewodniczącym Rady Miejskiej Inowrocławia.
Jak Pan przyjął wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia?
- Skłamałbym gdybym powiedział, ¿e nie czułem
zadowolenia. Ono się pojawiło, ale jednocześnie miałem
świadomość, ¿e to ogromna odpowiedzialność. Wiedziałem, ¿e przed nową Radą Miejską Inowrocławia stoją nowe
wyzwania, którym będziemy musieli sprostać. To na pewno
mobilizuje do wytę¿onej pracy. Nie przyjąłbym tego stanowiska, gdybym nie wierzył, ¿e wszyscy radni (bez względu
na poglądy polityczne) będą starali się pracować dla dobra
naszego miasta.
Mówiąc o Radzie Miejskiej Inowrocławia trudno
uniknąć porównań z radnymi poprzedniej kadencji.
Czym ró¿nić powinna się praca radnych tej kadencji od
minionej?
- Chciałbym uniknąć porównań. Z perspektywy czasu
dokonają tego mieszkańcy Inowrocławia. Ewentualne zmiany powinny dotyczyć spraw organizacyjnych, a mówiąc ju¿
dokładniej myślę, ¿e dobrze się stanie jeśli sesje Rady Miejskiej
Inowrocławia będą krótsze. Uwa¿am, ¿e takie wielogodzinne
sesje nikomu nie będą słu¿yły. Większość dyskusji i wyjaśnień
powinna odbywać się w komisjach. To tam jest na to miejsce
i czas. Na sesję radni, poza jakimiś szczególnymi sytuacjami,
powinni ju¿ przychodzić z jasnym stanowiskiem na dany
temat. To byłby ideał, do którego mam nadzieję, stopniowo
będziemy dochodzili.
Jakimi najwa¿niejszymi sprawami powinna zająć się
obecna Rada Miejska Inowrocławia?
- Na pewno mamy do uregulowania takie sprawy jak
np. gospodarka gruntami. Podczas ostatniej sesji przyjęliśmy
bud¿et miasta na 2007 rok. Bez wątpienia tych tematów jest
i będzie całe mnóstwo. Myślę, ¿e istotnym elementem jak
najlepszej pracy rady będzie m.in. współpraca z Prezydentem
Inowrocławia.

Opracują
studium

Półprawdy to fałszywe nadzieje

Tomasz Marcinkowski – inowrocławianin, ma 43 lata.
Ukończył Wy¿szą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, kurs
kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oraz studia
podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego. Do 2006 r.
(przez cztery lata) pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Zarządu Os. Rąbin II. Od ponad sześciu lat pracuje jako
przewodniczący „NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu.

Jak chciałby Pan, aby inowrocławianie Pana postrzegali?
- Chciałbym być postrzegany jako osoba otwarta na
wszelkie inicjatywy i argumenty oraz gotowa do pomocy
w sprawach, z którymi przychodzą mieszkańcy naszego
miasta. Oczywiście wszystko to w ramach posiadanych
kompetencji. Zresztą staram się takim być od ponad sześciu
lat, pracując jako przewodniczący oświatowego NSZZ „Solidarność”. Cenię sobie szczerość. Jeśli nie mogę czegoś zrobić,
często z przyczyn ode mnie niezale¿nych, to przedstawiam
faktyczny stan rzeczy. Uwa¿am, ¿e mówienie tzw. półprawd
– nawet kierując się najlepszymi intencjami – buduje tylko
fałszywe nadzieje. Mam nadzieję, ¿e inowrocławianie docenią te cechy.
Rozmawiała: Beata Zarzycka
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Marek Bartkowicz – 28.02.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS, ul.
Królowej Jadwigi 16
(II piętro), godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-50-390.
Zdzisław Błaszak – 12.02.2007 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz.
16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Marek Gerus – 19.02.2007 r.,
Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Jana III Sobieskiego 5,
godz. 18.00-19.00.
Grzegorz Kaczmarek – 6.02.2007
r., 13.02.2007 r., 20.02.2007 r.,
27.02.2007 r., godz. 11.00-12.00,
dy¿ur telefoniczny
– tel. kom. 601 621 716.
Andrzej Kieraj – 5.02.2007 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 6.02.2007 r.,
20.02.2007 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 23, godz. 15.00-16.00, tel.
052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 6.02.2007 r.,
20.02.2007 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 23, godz. 15.00-16.00, tel.
052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski
– 6.02.2007 r., 13.02.2007 r.,
20.02.200 r., 27.02.2007 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 25,
tel. 052-35-55-294.
Halina Peta – 1.02.2007 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 23, godz.
14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Janusz Radzikowski – radny pełni
dy¿ur telefoniczny codziennie
– tel. kom. 663 488 055 lub 669 848
484 lub 052-35-55-743.
Ryszard Rosiński – 19.02.2007 r.,
Biuro Parlamentarno
-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Jacek Tarczewski – 7.02.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-50-390.
Kamil Tarczewski – 14.02.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-50-390.
Anna Trojanowska – 21.02.2007 r.,
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS,
ul. Królowej Jadwigi 16 (II piętro),
godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-50-390.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

STYCZEŃ 2007

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Emilia Świątek (Inowrocław) – Wojciech Serwach (Inowrocław);
Anna Smołko (Ukraina) – Artur Strzy¿ewski (Inowrocław); Agnieszka
Modrzejewska (Inowrocław) – Sebastian Pawłowski (Inowrocław);
Katarzyna Banaszak (Inowrocław) – Dawid Siudowski (Inowrocław);
Anna Pułaczewska (Inowrocław) – Łukasz Ratajczyk (Polanowice);
Monika Strzałkowska (Kruszwica) – Maciej ¯elwetra (Inowrocław);
Milena Czerwińska (Inowrocław) – Krystian Cegielski (Inowrocław);
Katarzyna Cerecka (Inowrocław) – Bartłomiej Powałowski (Lubotyń);
Agnieszka Nowak (Inowrocław) – Jarosław Strackiewicz (Inowrocław);
Renata ¯ebiełowicz (Inowrocław) – Rafał Woźniak (Inowrocław); Paulina Smolińska (Inowrocław) – Marcin Diupero (Inowrocław); Joanna
Kujawa (Inowrocław) – Bernard Kaźmierski (Inowrocław); Angelika
Wize (Inowrocław) – Jacek Tomaszewski (Inowrocław); Magdalena
Lewandowska (Inowrocław) – Sebastian Schmidt (Inowrocław); Karina
Mamak (Inowrocław) – Adam Dembiński (Ustka); Marta Gromadzka
(Inowrocław) – Mariusz Nitkowski (Inowrocław); Agnieszka Kowalczyk
(Warszawa) – Szymon Grobelski (Inowrocław).

URODZENIA
Hubert Witkowski – s. Beaty i Grzegorza; Nadia Klaus – c. Agnieszki
i Łukasza; Jakub Michalski – s. Beaty i Mirosława; Agnieszka Dobecka
– c. Adriany i Rafała; Mikołaj Wasilewski – s. Anny i Andrzeja; Michał
Lipiński – s. Katarzyny i Janusza; Wiktoria Ziętara – c. Jolanty i Łukasza;
Samanta Szydłowska – c. Katarzyny i Jarosława; Hubert Górski –
s. Karoliny i Karola; Wiktoria Pawłowska – c. Sylwii i Łukasza; Kacper Mila
– s. Liliany i Piotra; Daria Jankowska – c. Katarzyny i Radosława; Antoni
Drogowski – s. Małgorzaty i Przemysława; Marcin Frąszczak – s. Anety
i Piotra; Paweł Borzęcki – s. Aleksandry i Wojciecha; Wanessa Rusiecka
– c. Ewy i Filipa; Brajan Hanczewski – s. Magdaleny i Daniela; Samuel
Samsel – s. Renaty i Zbigniewa; Alan Kwiatkowski – s. Ewy i Piotra;
Julia Szopa – c. Beaty i Mirosława; Olga Siemianowska – c. Joanny
i Waldemara; Julia Kulpińska – c. Joanny i Jacka; Szymon Bień – s. Katarzyny i Andrzeja; Margaritta Stefańska – c. Beaty i Mirosława; Nikodem
Dąbrowski – s. Izabeli i Łukasza; Stanisław Wiśniewski – s. Joanny
i Tomasza; Laura Groblewska – c. Anny i Marka; Julia Augustyniak –
c. Iwony i Tadeusza; Kacper Tuszyński – s. Agnieszki i Artura; Franciszek
Kachel – s. El¿biety i Leszka; Anastazja Althaus – c. Moniki i Michała;
Adrian Stajkowski – s. Agnieszki i Karola; Julia Stopińska – c. Doroty
i Zbigniewa; Szymon Strawa – s. Beaty i Mariusza; Adam Grzanka –
s. Agnieszki i Arkadiusza; Alan Jeziorkowski – s. Karoliny i Pawła; Oliwier
Magrecki – s. Joanny i Krzysztofa; Zuzanna Lewandowska – c. Iwony
i Wojciecha; Dawid Dolasiński – s. Beaty i Mirosława; Weronika Wabiszewska – c. Sylwii i Łukasza; Maja Libera – c. Anety i Michała; Antonina
Mądrzyńska – c. Iwony i Dawida; Gabriela Stasiak – c. Hanny i Damiana;
Kinga Przespolewska – c. Katarzyny i Zbigniewa; Jakub Antczak –
s. Agnieszki i Roberta; Nikola Przybysz – c. Barbary i Dariusza; Weronika
Dyguła – c. Joanny i Wiesława; Oliwia Wojdylak – c. Agaty i Wojciecha;
Ewelina Frąckowiak – c. Eweliny i Zbigniewa;Hubert Kaźmierczak
– s. Karoliny i Adama; Zuzanna Aleksander – c. Małgorzaty i Dariusza;
Marcelina Holas – c. Marty i Marka; Martyna Stypczyńska – c. Karoliny
i Roberta; Aleksandra Kowalska – c. Zofii i Bogdana; Martyna Orlińska
– c. Karoliny i Sebastiana; Wiktoria Urbańska – c. Joanny i Bartłomieja;
Jakub Dudek – s. Małgorzaty i Tomasza; Antonina Brzustowska –
c. Małgorzaty i Adama; Kacper Kordylewicz – s. Karoliny i Marka.
ZGONY
Halina Lisiecka – 75 lat; Józef Nowak – 53 lata; Władysław Szymański
– 76 lat; Jerzy Wojdyło – 77 lat; Marianna Wegner – 98 lat; Halina
Dreliszak – 47 lat; Maria Nowakowska – 71 lat; Marta Szwajger – 91 lat;
Bogdan Górny – 69 lat; Rozalia Dom¿alska – 84 lata; Paweł Bednarek
– 50 lat; Ryszard Słowiński – 66 lat; Marian Czy¿ewski – 70 lat; Walentyna Madajewska – 91 lat; Marianna Kobuszewska – 88 lat; Teresa Roszak
– 67 lat; Jadwiga Jelonek – 85 lat; Roman Janczarek – 57 lat; Roman
Siemianowski – 73 lata; Zofia Dzier¿anowska – 91 lat; Marianna Błaszak
– 66 lat; Edmund Fiutak – 88 lat; Adam Kuś – 78 lat; Janina Florczak
– 81 lat; Eugenia Skonieczna – 74 lata; Ryszard Nowak – 53 lata; Maria
Burak – 85 lat; Zygmunt Tokarski – 71 lat; Jadwiga Bytner – 62 lata; Irena
Badyna – 76 lat; Jan Dziergwa – 56 lat; Stanisław Jankowski – 74 lata;
Witold Kocikowski – 93 lata; Kazimiera Okołowska – 84 lata; Maria
Andrzejewska – 81 lat; Urszula Szudlarek – 74 lata; Irena Brzezińska
– 84 lata; Krystyna Pułaczewska – 66 lat; Marta Rumińska – 96 lat; Irena
Lewandowska – 56 lat; Stanisław Potoczny – 52 lata; Kazimiera Szulc
– 77 lat; Helena Bartnik – 71 lat.

W porządku obrad III sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która
odbyła się 28 grudnia 2006 r., były m.in. następujące punkty:
- w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (miejsce w Radzie
Miejskiej Inowrocławia za Ryszarda Franciszka Brejzę zająć ma Marek Mieszko Gerus, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów
i nie utracił prawa wybieralności),
- zło¿enie ślubowania przez Radnego (w nawiązaniu do wcześniejszej uchwały, ślubowanie zło¿ył Marek Mieszko Gerus),
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (dotyczy Ireneusza Stachowiaka, który został powołany na funkcję Zastępcy Prezydenta
Miasta Inowrocławia),
- w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia na 2006 r.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (kredyt
w kwocie 1 146 917 zł na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej nr 4),
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Inowrocławskiemu (darowizna samochodu osobowego z przeznaczeniem na

realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej),
- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia,
- w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy
w Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin,
(wspomnianym przedstawicielem będzie Janusz Kiszka)
- w sprawie wyborów zarządów osiedli,
- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze
2007 r. (styczeń – uchwalenie bud¿etu Miasta na 2007 r., luty
– ocena realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. oraz proporcji programowych na 2007 r., marzec – sprawozdanie o stopniu realizacji
zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2003-2006 r.
kwiecień – rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Inowrocławia za 2006 r. oraz podjęcie uchwały Rady Miejskiej
w sprawie absolutorium, maj – ocena wdro¿enia Miejskiej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2015,
czerwiec – sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju
Transportu),
- w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej 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:
Zuzanna i Józef Kurnikowie (50-lecie), Stefania i Józef Czarniakowie
(50-lecie) oraz Zofia i Sylwester Mizakowie (50-lecie).

Zuzanna i Józef Kurnikowie

Stefania i Józef Czarniakowie

Zofia i Sylwester Mizakowie

STYCZEŃ 2007

SPORT

3 lutego – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów – I liga, Sportino Inowrocław – Tarnovia
Tarnowo Podgórne, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 8 zł
(ulgowy) i 15 zł.
4 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
9, 12, 16, 19, 24 i 26 lutego – godz. 17.00,
X Szachowe Mistrzostwa Miasta w Grze Wolnej
o Puchar Prezesa KSM, klub „Kopernik” i „Przydomek”, bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-35726-15, udział bezpłatny.
10 lutego – godz. 10.00, mecz piłki siatkowej
III liga OSiR MSPS Inowrocław – Chemik Delekta II Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
11 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
14 lutego – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów – I liga, Sportino Inowrocław – Start Lublin,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
bilety w cenie 8 zł (ulgowy) i 15 zł.
17 lutego – godz. 10.00, VII Zespołowy Turniej
Osiedli – Halowa Piłka No¿na, uroczystość zakończenia rywalizacji osiedli, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
18 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.

nr 1 (23)

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
24 lutego – godz. 9.00, Klubowy Turniej Halowej Piłki No¿nej, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
24 lutego – godz. 10.00, V Amatorski Turniej
Siatkarski Kobiet, mała sala hali widowiskowosportowej, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
25 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
4, wstęp wolny.
UWAGA: Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje,
¿e mo¿na korzystać z sezonowego lodowiska
„Lodino” zlokalizowanego w pobli¿u Gimnazjum
nr 3. Lodowisko czynne jest codziennie w godz.
10.00-21.30. Wstęp kosztuje 1,50 zł za godzinę.
Na terenie lodowiska istnieje mo¿liwość wypo¿yczenia sprzętu sportowego: ły¿ew (indywidualnie) – 3,00 zł/godz., kasku (indywidualnie)
– 1,00 zł/godz., kija hokejowego wraz z krą¿kiem
– 2,00 zł/godz., ły¿ew (dla szkół) 1,50 zł/godz.,
kasku (dla szkół) – 0,50 zł/godz., ostrzenie ły¿ew – 5,00 zł/od pary ły¿ew.

KULTURA

4 lutego – godz. 11.00, warsztaty cyrkowe dla
dzieci i młodzie¿y, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bli¿sze informacje pod
nr. tel. 052-35-55-355, wstęp wolny.
8 lutego – godz. 16.00, Dziecięce Prezentacje
Wokalne „Witajcie w Akademii Pana Kleksa”,
konkurs organizowany z myślą o przedszkolakach, klub „Kopernik”, bli¿sze informacje pod
nr. tel. 052- 357-26-15, wstęp wolny.
9 lutego – godz. 16.00, IX Konkurs Poezji Dziecięcej „O Złotą ¯abę”, konkurs organizowany
jest z myślą o dzieciach w wieku 6-12 lat, klub
„Przydomek”, zgłoszenia chętnych przyjmowa-
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ne są w klubie do 5 lutego br. bli¿sze informacje
pod nr. tel. 052-357-48-23.
9 lutego – godz. 18.00, otwarcie wystawy malarstwa Krystiana Kowalskiego, Galeria Miejska,
wstęp wolny.
10 lutego – godz. 11.00, Sportowe Dyktando,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
15 lutego – godz. 11.00, spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o ...”, Galeria Miejska, wstęp
wolny.
16/17 lutego – godz. 20.00-2.00, Walentynki
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, dyskoteka, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-35-55-355,
impreza biletowana.
17 lutego – godz. 9.00, II Przegląd Teatrzyków
Szkolnych „Teatromania”, klub „Przydomek”,
zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego br.,
bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-357-48-23.
17 lutego – godz. 17.00-22.00, śledzikowa
dyskoteka dla 30-40 latków, klub „Przydomek”,
bli¿sze informacje pod nr. tel. 052-357-48-23,
wstęp 10 zł.
22-26 lutego – godz. 17.00-20.00, kursy Art
of Living cz. I – Purna Yoga – Joga całości, klub
“Przydomek”, bli¿sze informacje pod nr. tel.
052-357-48-23.
26 lutego – godz. 16.00, Dziecięce Prezentacje Poetyckie, konkurs organizowany z myślą
o przedszkolakach, klub „Kopernik”, bli¿sze
informacje pod nr. tel. 052-357-26-15, wstęp
wolny.
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo zmiany terminu imprez ze względów
pogodowych lub technicznych.

P

odczas XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy dwustu wolontariuszy kwestowało na
ulicach naszego miasta. Na scenie ustawionej na Rynku
wystąpiły zespoły: „Mensky”, „Free Willy”, „Energy”
i „Etna”, prowadzono licytację m.in. orkiestrowych
gad¿etów. W hali widowiskowo-sportowej rozegrano
turniej koszykówki. W sumie udało się zebrać 37 tys. zł.
Nie zabrakło orkiestrowego tortu. Na zakończenie dnia
tradycyjnie ju¿ przygotowano „światełko do nieba”,
a następnie mo¿na było obejrzeć niezwykły pokaz
w wykonaniu Teatru Ognia „Awatar”.

Beata Zarzycka
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Ankieta – czy ul. Władysława Łokietka nale¿y przebudować, a jeśli tak to w jaki sposób?

Z

Mieszkańcy decydują

inicjatywy Prezydenta Inowrocławia Ryszarda
Brejzy dwukrotnie organizowane były spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie
przebudowy ul. Władysława Łokietka. Prezydent
Inowrocławia, zło¿ył wówczas deklarację, ¿e
ewentualne decyzje zapadną dopiero po uzyskaniu opinii mieszkańców wspomnianej ulicy, którzy
za naszym pośrednictwem w formie ankiety mają
mo¿liwość wyra¿enia swojego zdania na wspomniany temat.
Miejsca parkingowe
Przypomnijmy, jednym z głównych problemów
poruszanych przy okazji dyskusji na temat ul. Władysława Łokietka, jest brak miejsc parkingowych. Mo¿liwe
okazało się powstanie na tym terenie nowych 24 miejsc
do parkowania. Projekt, który został przygotowany zakłada tak¿e przebudowę chodników oraz nawierzchni.
Kosztować miałoby to bud¿et miasta 1 mln 250 tys. zł.
Jest jednak równie¿ inne rozwiązanie. Otó¿ mo¿liwe jest
tak¿e powstanie miejsc parkingowych bez przebudowy
chodników i nawierzchni, co znacznie zmniejszyłoby
koszty ewentualnej inwestycji, a co za tym idzie prawdopodobnie mogłoby oznaczać przyspieszenie realizacji
tego przedsięwzięcia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, i¿ liczba nowych 24
miejsc parkingowych to maksimum jakie na wspomnianym terenie będzie mogło powstać. Wynika to m.in.
z tego, ¿e miejsca parkingowe mo¿na lokalizować między drzewami tylko jeśli jest miejsce na minimum dwa

O

miejsca, co znacznie utrudnia swobodę działania. Poza
tym nale¿y podkreślić, i¿ zgodnie z prawem parkingi nie
mogą istnieć zbyt blisko bloków.
Istotnym problemem jest tak¿e kwestia zlikwidowania komunikacji miejskiej przy ul. Władysława Łokietka.
W takim przypadku najbli¿szy przystanek byłby przy
ul. Cegielnej. Zwolennicy takiego rozwiązania podnoszą
argumenty m.in. ochrony środowiska. Przeciwnicy natomiast są zdania, i¿ tylko niepotrzebnie wydłu¿y to drogę
z przystanku do domu i to tym bardziej, ¿e ta zmiana
nie będzie miała du¿ego wpływu na zwiększenie liczby
miejsc parkingowych.
Ankieta dla mieszkańców
Ostateczna decyzja w du¿ej mierze le¿y w rękach
mieszkańców. Redakcja informatora „Nasze Miasto Inowrocław” publikuje ankietę skierowaną właśnie do mieszkańców budynków przy ul. Władysława Łokietka 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Oto zasady: ka¿dy główny
najemca lokalu przy wspomnianej ulicy mo¿e w terminie
od 12 do 16 lutego br., w godz. 16.00-18.00 przyjść do
Gimnazjum nr 3 (uwaga: nale¿y mieć przy sobie dowód
osobisty) i wypełniając ankietę (wcześniej wyciętą z informatora) mo¿ne wyrazić swoją opinię na temat przebudowy ul. Władysława Łokietka oraz zlikwidowania tam
komunikacji miejskiej. Ankietę mo¿e oddać tylko główny
najemca lokalu. W Gimnazjum nr 3 wywieszony zostanie
szczegółowy projekt przebudowy ulicy, z którym będzie
mo¿na się zapoznać. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskać
pod nr. tel. 052-35-55-319. Poni¿ej drukujemy ankietę:

Ankieta
1a. Czy akceptuje Pan/Pani opracowany projekt
przebudowy ulicy Władysława Łokietka?
TAK*
NIE*

2. Czy uwa¿a Pan/ Pani za zasadne zlikwidowanie
komunikacji miejskiej przy ulicy Władysława Łokietka?
TAK*
NIE*

1b. ** Czy Pana/Pani zdaniem powinna zostać
opracowana nowa koncepcja, zgodnie z którą
powstaną dodatkowe miejsca parkingowe, ale bez
przebudowy chodników i nawierzchni ulicy, co znacznie
zmniejszy koszty inwestycji?
TAK*
NIE*

U

USC

rząd Stanu Cywilnego przypomina, i¿
o mo¿liwości zorganizowania w USC jubileuszu 50-lecia po¿ycia mał¿eńskiego informowane
są tylko te pary, które zawarły związek mał¿eński
w Inowrocławiu i nadal mieszkają w naszym
mieście. Osoby, które zawierały związek mał¿eński
poza Inowrocławiem, a teraz są tutaj zameldowane, powinny same zgłosić się do kierownika USC.
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel.
052-35-55-311 lub 052-35-55-308.

W

Podziękowania

ydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia serdecznie dziękuje p. Mieczysławowi
Saszyńskiemu za bezpłatne przekazanie sześćdziesięciu sztuk sadzonek kasztanowca, które
zostaną nasadzone wiosną na terenie popularnej
„kauli” na Osiedlu Rąbin.

* niewłaściwe skreślić
** odpowiadamy tylko jeśli
w pkt 1a odpowiedzieliśmy „NIE”.

P

Komunikat

!

Opłata skarbowa

d 1 stycznia 2007 r. nastąpiły istotne zmiany
w zakresie opłaty skarbowej.
Zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej
z 16 listopada ubr. Zgodnie z nią, opłacie skarbowej nie podlegają:
- podania (¿ądania, wnioski, odwołania, za¿alenia) i załączniki do
podań,
- weksle,
- pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie składane
w sprawach innych ni¿ z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Nowe stawki opłaty skarbowej (w nawiasie poprzednio
obowiązujące stawki):
- sporządzenie aktu mał¿eństwa 84 zł (75 zł),
- zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł (38 zł),
- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę 90
zł (76 zł),
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku
akcyzowym 170 zł (152 zł),
- potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT 170 zł (152 zł),
- odpis zupełny z aktu stanu cywilnego 33 zł (25 zł),
- poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów i kopii od
ka¿dej pełnej i zaczętej stronicy 5 zł (4 zł),
- poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł (4 zł),
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 15 zł (21 zł),
- pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 28 zł (36 zł).
Opłata skarbowa jest pobierana w chwili zło¿enia wniosku
o dokonanie czynności, wydania zaświadczenia, zło¿enia wniosku
o pozwolenie, koncesję itp. Petent otrzymuje jej zwrot, jeśli jego
wniosek nie został uwzględniony. Opłata skarbowa obcią¿a więc
konkretne czynności wykonane przez urząd na rzecz petenta. Zwrot
jednak nie jest automatyczny. Petent musi się o niego upomnieć.
Inny jest równie¿ sam sposób wnoszenia opłaty - zrezygnowano
z uiszczenia jej znakami opłaty skarbowej, jak równie¿ przy u¿yciu
urzędowych blankietów wekslowych. Zgodnie z nowymi przepisami,
zapłata opłaty skarbowej jest dokonywana gotówką w kasie organu
podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Od 1 stycznia 2007 r. opłata skarbowa obcią¿a niektóre
czynności urzędowe dotychczas nieobjęte:
- udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu
skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości
– 5 zł od ka¿dej nieruchomości,
- wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego – od wypisu do 5 stron – 30 zł, powy¿ej 5 stron
50 zł. Od wyrysu – za ka¿dą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub
rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł, jednak nie
więcej ni¿ 200 zł.
Zlikwidowano natomiast przewidzianą w ustawie z 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych mo¿liwość wprowadzania przez
gminy tzw. opłaty administracyjnej od tych dokonywanych przez
nie czynności, które nie są objęte opłatą skarbową. Wprowadzona
została natomiast wynosząca 10 zł opłata od wszystkich decyzji
innych ni¿ wymienione wprost w załączniku do ustawy zawierającym
stawki opłaty.

rzypominamy, ¿e w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli oraz w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia i u administratorów budynków
mo¿na bezpłatnie pobrać łopatki i torebki na psie
odchody.
Obowiązkiem ka¿dego właściciela psa, jest sprzątanie po swoim pupilu. Niedopełnienie tego obowiązku
mo¿e zostać ukarane przez policję lub stra¿ miejską
mandatem od 20 zł do 500 zł. Dlatego tym bardziej
zachęcamy wszystkich właścicieli psów, aby sprzątali po
swoich czworonogach.
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta
Inowrocławia czynne jest w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 7.30-15.30, we wtorki – 8.00-18.00 i w czwartki
– 7.30-18.00. W Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa łopotki i torebki na psie odchody
mo¿na odbierać w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
w godz. 7.30-15.30, we wtorki - godz. 8.00-16.00.
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 052 35 55 343, e-mail:
redakcja@inowroclaw.pl, www.naszemiasto.inowroclaw.pl Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelna, Monika Dąbrowska, Jacek Nijak. Przygotowanie
do druku: Studio Grafiki Komputerowej TOTEM. Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „POZKAL”.

