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(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Szanowni Państwo!
Wraz z grudniowym numerem informatora
„Nasze Miasto Inowrocław”
pragniemy z okazji Świąt Bo¿ego Narodzenia
¿yczyć Państwu, aby przy wigilijnym stole nie zabrakło
wzajemnej ¿yczliwości i ciepła rodzinnej atmosfery.
Niech te wyjątkowe chwile będą czasem wypełnionym kolędą
w gronie najbli¿szych, a zrozumienie i miłość
oby towarzyszyły nam nie tylko podczas świąt.
Noc Narodzenia Pańskiego niech będzie czasem budzącej
się nadziei, która zagości we wszystkich domach mieszkańców
naszego miasta w nadchodzącym Nowym Roku
Tomasz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Ryszard Brejza
Prezydent
Miasta Inowrocławia
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NIERUCHOMOŒCI
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomości
niezabudowanych, poło¿onych w Inowrocławiu przy ulicy Edwarda
Ponińskiego przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomości poło¿onej w Przyjezierzu przy ul. Brzozowej wraz z prawem własności zlokalizowanych na niej budynków
(bez wyposa¿enia),
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomości
niezabudowanej poło¿onej w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi rzemiosła i handlu z zabudową
mieszkalną. Zabudowa mieszkalno – rzemieślniczo – handlowa mo¿liwa
jest pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotyczących
ochrony funkcji mieszkalnej przed skutkami działalności rzemieślniczohandlowej, o ucią¿liwości nie przekraczającej granicy działki.
Prezydent Inowrocławia informuje:
- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Inowrocławia na
terenach zarezerwowanych pod obwodnicę i do niej przyległych.
Zmiana planów będzie realizowana w rejonie ulic: Dworcowej, Karola
Libelta, Karola Marcinkowskiego, Orłowskiej, Jacewskiej, Świętego
Ducha i Długiej,
- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Inowrocławia. Zmiana
realizowana będzie na pięciu terenach, w rejonie ulic: - Orłowskiej,
Karola Marcinkowskiego i Młyńskiej, - Orłowskiej, Bpa Antoniego
Laubitza, Przypadek, Poprzecznej i Karola Marcinkowskiego, - Świętego Ducha i Bolesława Krzywoustego, - Najświętszej Marii Panny,
- Rąbińskiej.
Prezydent Inowrocławia zawiadamia, ¿e:
- w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego
na wniosek zło¿ony z upowa¿nienia Polskiego Koncernu Naftowego
„ORLEN” SA., wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami
infrastruktury technicznej przy ul. Poznańskiej 137 po uprzednim wyburzeniu i rozbiórce obiektów oraz urządzeń istniejącej stacji paliw.
UWAGA: Szczegółowych informacji mo¿na uzyskać w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 33, w godz. 8.00-15.00, tel. 052-35-55-212,
052-35-55-226.

- Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynika,
¿e w naszym mieście na koniec listopada 2007 r. było 6 668 bezrobotnych. Tymczasem rok wcześniej bez pracy pozostawały a¿
8 142 osoby. W ciągu 12 miesięcy w Inowrocławiu zanotowano spadek bezrobocia o ponad 18 proc.

Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób
podejmowane są decyzje dotyczące kolejności budowy ulic w Inowrocławiu?
- Decyzje dotyczące kolejności budowy ulic
w naszym mieście zawsze podejmowane są
w oparciu o ściśle określone kryteria. Podstawą
do obliczeń jest ustalenie wartości inwestycji
uwzględniając wszystkie brakujące media, których zało¿enie nale¿y do miasta, czyli np. kanalizacja, oświetlenie. Od tak wyliczonej kwoty odejmujemy (je¿eli powstała taka inicjatywa) udział
społecznego komitetu budowy ulic. Otrzymaną
kwotę dzielimy przez ilość osób zamieszkujących
na danej ulicy. Wynik pomniejszony jest wskaźnikowo o wiek najstarszych zabudowań na ulicy.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poni¿ej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź
zostały zakończone.
Przygotowywane procedury przetargowe:
- budowa ul. Jesionowej (na odcinku od
ul. Bolesława Chrobrego do stacji redukcji gazu)
– przedłu¿enie terminu realizacji przygotowania
tej inwestycji wynika z faktu, ¿e dotychczasowy projektant nie dostosował projektu do
koniecznych wymagań. Projekt ostatecznie
będzie gotowy prawdopodobnie w pierwszych
tygodniach 2008 r.,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ul. Św. Ducha i ul. Bursztynowa (prace
prawdopodobnie prowadzone będą do czerwca 2008 r.).
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- budowa budynku socjalnego – ul. Wojska
Polskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie
ul. Tulipanowej – przedłu¿ający się termin zakończenia inwestycji wynika z niedotrzymania
warunków umowy przez dotychczasowego
wykonawcę doszczelnienia kanału deszczowego. Dlatego obecnie prowadzone są rozmowy
z nowym wykonawcą. W najbli¿szym czasie
planowane jest wznowienie prac,
- budowa w pobli¿u Gimnazjum nr 2 placu
zabaw „Miś”,

- budowa 7 progów zwalniających: Leona
Kruczkowskiego (1), Stare Miasto (1), Długa
(1), Jana Molla (1), Wiśniowa (1), Stanisława
Wachowiaka (1), Marcelego Kujawy-Połczyńskiego (1),
- budowa ul. Gdyńskiej,
- budowa oświetlenia ul. Edwarda Ponińskiego,
- budowa oświetlenia – Osiedle Rzemieślnicze (prace będą trwały do wiosny 2008 r.),
- monta¿ kamer monitorujących boisko sportowe na Osiedlu Piastowskim III, plac zabaw dla
dzieci „Miś” na Osiedlu Rąbin oraz parking przy
ul. Jana Kilińskiego.
Zakończono inwestycje:
- budowa ul. Bukowej.

Fot. Konrad Jóźwiak

Nowo wybudowana ul. Bukowa.

Segreguj lub więcej płać

Od 1 stycznia 2008 r. będzie trzeba
zapłacić o 60 zł więcej za wywóz i składowanie tony śmieci, które nie są posegregowane. Podwy¿ka wią¿e się ze zwiększeniem przez Radę Ministrów opłat za
korzystanie ze środowiska. Wynika to
z prawa unijnego. Warto podkreślić, ¿e
środki pozyskane z podwy¿ki miasto ma
obowiązek w całości przekazać do bud¿etu marszałka województwa.
Ostatnia podwy¿ka miała miejsce siedem
lat temu. Od tego czasu, mimo zwiększających się kosztów eksploatacyjnych i stawek za
korzystanie ze środowiska, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie

W przypadku, kiedy powstaje konieczność
wybudowania uliczki w środku osiedla uwzględniane jest jej skomunikowanie z utwardzonymi
drogami.
W jaki sposób miasto przygotowuje się do
zimowego utrzymania dróg w Inowrocławiu?
- Mamy podpisaną umowę z firmą „Inodrog”,
która będzie dbała o utrzymanie w nale¿ytym
stanie jezdni. Natomiast za chodniki i ciągi piesze
będzie odpowiadał Zakład Robót Publicznych. Te
dwa przedsiębiorstwa będą zajmowały się zimowym utrzymaniem jezdni i chodników podległych
miastu, a więc – co chciałbym podkreślić – nie
wszystkich w Inowrocławiu. W naszym mieście
bowiem za część dróg odpowiada starostwo
powiatowe, marszałek, a tak¿e rząd poprzez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Oddział
w Bydgoszczy.

zwiększało wysokości opłat. Przez cały ten
czas koszt wywozu i składowanie tony śmieci,
które nie były posegregowane, wynosił 90 zł.
Od 1 stycznia 2008 r. w naszym mieście będzie
trzeba zapłacić ju¿ 150 zł. Porównywalne
stawki jak w Inowrocławiu, ju¿ niebawem
będą obowiązywały np. w Poznaniu i Gnieźnie. Jeszcze więcej (po 170 zł za tonę) zapłacą
mieszkańcy m.in. Torunia.
W kolejnych latach planowane są następne podwy¿ki. Dotyczyć ma to jednak tylko
opłat za śmieci, które nie są posegregowane.
Z pewnością więc warto będzie – nie tylko ze
względu na ochronę środowiska – segregować odpady.

Ostatnio powrócił w mediach temat ptasiej
grypy. Czy w Inowrocławiu jesteśmy przygotowani na wypadek pojawienia się tej choroby?
- Na razie w Inowrocławiu nie ma bezpośredniego
zagro¿enia tym wirusem. Jednak w związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie kraju, w ratuszu odbyło się niedawno w tej sprawie spotkanie, w którym
uczestniczyli m.in. naczelnicy właściwych wydziałów
Urzędu Miasta oraz przedstawiciele jednostek miejskich, które w przypadku zagro¿enia chorobą będą
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
w mieście. Podczas spotkania ustalono sposoby
i zasady działania, za których realizację w razie takiej
potrzeby będą odpowiadały jednostki miejskie. Wcześniej miało miejsce równie¿ posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W razie wystąpienia zagro¿enia w mieście, koordynatorem wszelkich działań będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii.
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Popularny aktor Piotr Zelt gwiazdą otwarcia lodowiska.

Rozrywka na lodzie

Inowrocław od niedawna ma dwa lodowiska. Mieszkańcy naszego miasta mogą ślizgać się nie tylko w pobli¿u Gimnazjum
nr 3. Od kilku tygodni bowiem czynne jest tak¿e lodowisko tu¿ obok basenu „Wodny Park”.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. - Mam nadzieję, ¿e to lodowisko będzie słu¿yło jak największej liczbie mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, ¿e ta inwestycja – i wiele innych, w tym np. nowy basen – została zrealizowana,
ale jednocześnie mam świadomość potrzeb. Ju¿ planujemy kolejne przedsięwzięcia i mam nadzieję, ¿e w ciągu najbli¿szych kilku lat
systematycznie będzie rosła liczba atrakcji z jakich będzie mo¿na w Inowrocławiu skorzystać – powiedział „Naszemu Miastu” Ryszard
Brejza. Nowe lodowisko poświęcił ks. prałat Franciszek Resiak, koordynator księdza Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego.
Gwiazdą, która przyjechała specjalnie na otwarcie lodowiska, był popularny aktor i uczestnik programu „Gwiazdy tańczą na lodzie” Piotr Zelt. Na
lodowisku zaprezentowała się równie¿ toruńska grupa ły¿wiarska. Nie zabrakło popisów dzieci i młodzie¿y. W dniu otwarcia wszyscy chętni mogli
ślizgać się na obu inowrocławskich lodowiskach za darmo. Na co dzień koszt za jedną godzinę to 1,50 zł. Za wypo¿yczenie ły¿ew trzeba zapłacić 3 zł.
Serdecznie zapraszamy.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Dlaczego nie ma jeszcze decyzji o wpływie na środowisko ?

Obwodnica dla Inowrocławia

Od momentu otrzymania od Ministra Środowiska postanowienia o negatywnym
ustosunkowaniu się do tzw. wariantu społecznego przebiegu obwodnicy, do chwili,
kiedy Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się do ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy, minęło półtora miesiąca. To okres, o który z całą pewnością opóźni się
rozpoczęcie budowy obwodnicy.
Na początku października br. Minister Środowiska przekazał Wojewodzie KujawskoPomorskiemu negatywną opinię na temat przebiegu obwodnicy w wariancie społecznym.
W zamian do realizacji wskazał rozwiązanie AD’, które było krytykowane przez lokalną społeczność m.in. ze względu na utrudnienia w codziennym ¿yciu mieszkańców gminy, przebieg obwodnicy zbyt blisko zabudowań, konieczność likwidacji kilkunastu gospodarstw.

Prezydent Inowrocławia wielokrotnie wyra¿ał swoje zaniepokojenie przedłu¿ającym się postępowaniem w sprawie wydania oceny oddziaływania na środowisko
mającej powstać obwodnicy. Ostatecznie w odpowiedzi Wojewoda Kujawsko-Pomorski w piśmie skierowanym do Prezydenta Inowrocławia stwierdził, i¿ w związku
z licznymi protestami mieszkańców i w konsekwencji powstaniem tzw. wariantu
społecznego przebiegu obwodnicy, wojewoda w połowie listopada br. wystąpił do
Ministra Środowiska z prośbą o ponowne zbadanie sprawy i uzgodnienie realizacji
zamierzenia zgodnie z wariantem społecznym, który poparło m.in. nasze miasto.
Jak długo pozostanie inowrocławianom czekać na kolejną odpowiedź?

Sala obsługi i parking

(bud)

Uwaga
zmiany!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło ułatwienia
w korzystaniu z biletu elektronicznego.
Podstawowa zmiana wprowadzona
uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia
dotyczy tego, ¿e dotychczas istniejący
bilet 30-dniowy 46-przejazdowy od
1 grudnia br. zastąpiony został biletami
wieloprzejazdowymi (10, 46 i 72-przejazdowe), z których – co nale¿y podkreślić – mo¿na korzystać tak długo a¿
się wyczerpią limity lub do momentu
upływu roku od chwili zakupu biletu
wieloprzejazdowego.
Ponadto podniesiono wartość
doładowania za przejazdy normalne
z 29 zł do 29,99 zł oraz ulgowe –
z 14 zł do 14,99 zł.
Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, który obecnie mieści się przy ul. NMP 23. Nowy budynek zlokalizowany będzie niedaleko hali widowiskowo-sportowej. Ma to być obiekt
w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o interesantach stworzona zostanie m.in. nowoczesna
sala obsługi. W pobli¿u budynku (na działce przekazanej decyzją Rady Miejskiej Inowrocławia bezpłatnie) powstanie ogólnodostępny parking. Powy¿ej prezentujemy – jak zgodnie z projektem – będzie wyglądała nowa siedziba „skarbówki”.

Komunikat

Informujemy, ¿e 24 grudnia br. Urząd
Miasta Inowrocławia czynny będzie
w godz. 7.30-13.00, a 31 grudnia br. –
w godz. 7.30-14.00.
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Mister Budownictwa 2007

Fot. z archiwum firmy „Alstal-Budownictwo”
Znamy wyniki konkursu „Mister Budownictwa 2007”. W tym roku kapituła konkursu
zdecydowała, ¿e będą a¿ dwa pierwsze miejsca. I tak tytuł „Mister Budownictwa 2007”
przyznano za Pawilon Handlowo – Usługowo – Mieszkalny przy ul. Królowej Jadwigi 20
oraz Krytą Pływalnię „Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48. Właścicielem i wykonawcą pawilonu (na zdjęciu poni¿ej) jest spółka „Instalbud”, a projektantem – Autorska
Pracownia Architektury „VECTOR”. „Wodny Park” (na zdjęciu powy¿ej) wybudowała
natomiast firma „Alstal-Budownictwo”, zaprojektował Wojciech Kornatowski, właścicielem jest miasto. Ponadto członkowie kapituły, której przewodniczył Prezydent
Inowrocławia, przyznali wyró¿nienie za Pawilon Handlowo – Usługowy Capital Park
przy ul. Solankowej 1. Właścicielem tego budynku jest spółka Capital Park, wykonawcą
– Sylen S.C., a projektantem – spółka W.M. Musiał Architekci.

Fot. z archiwum firmy „Instalbud”
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Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inowrocław bez barier

W ramach konkursu „Województwo bez barier” organizowanego
przez Urząd Marszałkowski, trzy budynki w naszym mieście znalazły
się w grupie obiektów najlepiej w województwie kujawsko-pomorskim
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do konkursu zgłoszone zostały 63 obiekty z terenu województwa. Przyznano dziesięć nagród, z czego trzy trafiły do Inowrocławia. W naszym mieście
bardzo wysoko oceniono rozwiązania przystosowujące obiekt do potrzeb
osób niepełnosprawnych w trzech budynkach: Krytej Pływalni „Wodny Park”,
Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich i Sanatorium
Uzdrowiskowym „Metalowiec 70”. Ponadto wyró¿nienie przyznano dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe
„Energetyk”.
Inowrocławski basen został nagrodzony w kategorii turystyka, sport, rekreacja, kultura, hotelarstwo, gastronomia. Zespół Szkół Integracyjnych otrzymał
nagrodę w kategorii obiekty słu¿ące edukacji, a Sanatorium Uzdrowiskowe
„Metalowiec 70” – opieka zdrowotna, społeczna i rehabilitacja. W tej ostatniej
kategorii przyznano tak¿e wyró¿nienie spółce NZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe „Energetyk”.
(bud)

Wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Pieniądze na zadania

Prezydent Inowrocławia ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2008 r. zadań przez organizacje pozarządowe. Członkowie
stowarzyszeń mogą ju¿ składać wnioski o dofinansowanie zadań
realizowanych przez ich organizacje.
Do 7 stycznia 2008 r. przyjmowane będą wnioski o powierzenie zadań
w zakresie prowadzenia magazynu odzie¿y i mebli oraz banku ¿ywności
(łączna kwota przewidziana na realizację obu zadań wynosi 80 tys. zł).
Natomiast do 11 stycznia 2008 r. mo¿na składać wnioski na dofinansowanie
zadań w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości (30 tys. zł), ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych (138 tys. zł), organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzie¿y (25 tys. zł), kultury fizycznej i sportu (320 tys. zł)
oraz kultury (70 tys. zł).
Szczegółowych informacji na temat konkursów ofert mo¿na uzyskać na
stronie www.bip.inowroclaw.pl.
(J.N.)

Urodziny w domu kultury
Ró¿norodność imprez, aktywna praca z dziećmi i młodzie¿ą, to tylko niewielka część tego wszystkiego, czym
Inowrocławski Dom Kultury mo¿e się pochwalić. Z całą pewnością dobrym momentem do podsumowań był
jubileusz 30-lecia istnienia placówki. Uroczystość to była szczególna. Jak na urodziny przystało przybyli przyjaciele i sympatycy Inowrocławskiego Domu Kultury. Serdecznościom i ¿yczeniom składanym na ręce dyrektor IDK
Gra¿yny Ozorowskiej nie było końca. Jednak największą niespodziankę przybyłym gościom sprawili pracownicy
Inowrocławskiego Domu Kultury, którzy tym razem wystąpili na scenie, a wszystko to w urodzinowym nastroju.
Pozostaje nam ¿yczyć jubilatowi kolejnych nie 30 lecz 300 lat pracy na niwie kultury.

Fot. Beata Zarzycka

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Istnieją od
pół wieku

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
istnieje ju¿ pół wieku. Z tej okazji zorganizowano
w hali widowiskowo-sportowej uroczyste obchody jubileuszu, podczas którego m.in. podsumowano działalność Miejskiego Zarządu TKKF.
Przypomnijmy, w 1957 r. podczas Krajowej Konferencji Zało¿ycielskiej proklamowano powstanie
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Pierwsze
ogniska TKKF w Inowrocławiu zaczęły powstawać
w pierwszej połowie 1958 r. Pierwszym prezesem
zarządu miejskiego towarzystwa był Bogdan Fojt.
Obecnie w naszym mieście ok. 620 osób działa
w dziesięciu ogniskach TKKF. Organizowane są m.in.
mecze piłki no¿nej, koszykówki, siatkówki. Wśród
najbardziej znanych imprez przygotowywanych
w Inowrocławiu przez towarzystwo z pewnością
warto wymienić np. organizowany w czasie wakacji
„Bieg po zdrowie”. Inowrocławianie co roku licznie
uczestniczą w imprezach przygotowanych m.in.
z okazji Dni Inowrocławia.
Podczas uroczystego jubileuszu, wyró¿niono najbardziej zasłu¿onych działaczy, członków i sympatyków
towarzystwa, którzy otrzymali „Medale za zasługi dla
rozwoju miasta i rekreacji”.
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Konsultacje społeczne w Inowrocławiu

Pieniądze na projekty

W Inowrocławiu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rozdziału środków unijnych
na inwestycje wpisane na listę projektów kluczowych ogłoszoną klika tygodni temu przez
marszałka województwa.
Przypomnijmy, wpisanie na listę projektów kluczowych oznacza, ¿e o środki unijne na realizację inwestycji, miasto nie będzie musiało starać się w drodze
konkursu. Warto podkreślić, i¿ Inowrocław otrzymał
akceptację marszałka na wszystkie zgłoszone przez
miasto projekty.
Konferencja uzgodnieniowa i ...
Jednym z koniecznych etapów (ju¿ po ogłoszeniu
listy) jest przeprowadzenie konsultacji. Jest to rodzaj
konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej z inicjatywy marszałka m.in. w Inowrocławiu. W naszym
mieście w konsultacjach uczestniczyli prezydent,
burmistrzowie i wójtowie z czterech powiatów:
¿nińskiego, mogileńskiego, toruńskiego i inowrocławskiego.
Podczas spotkania przedstawiono propozycje podziału środków w ramach listy projektów
kluczowych ogłoszonej kilka tygodni temu przez
marszałka. Prezydent Inowrocławia zgłosił dwie
propozycje zmian, w tym przede wszystkim postulat
ograniczenia limitu, i¿ o wsparcie na termomodernizację budynków u¿yteczności publicznej mogą
ubiegać się tylko miasta, które liczą nie więcej ni¿
50 tys. mieszkańców.
... konsultacje z mieszkańcami
Zanim Prezydent Inowrocławia wziął udział
w konsultacjach przygotowanych z inicjatywy marszałka, najpierw m.in. podczas dy¿uru telefonicznego w „Gazecie Pomorskiej” oraz przy okazji licznych
spotkań okolicznościowych, starał się zapoznać
z opinią inowrocławian. Na pytania mieszkańców
odpowiadała tak¿e telefonicznie, Aleksandra Hopcia, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Warto podkreślić,
i¿ zdecydowana większość inowrocławian, którzy
zechcieli się w tej sprawie wypowiedzieć, wyra¿ała
swoją akceptację dla konieczności wykorzystania
środków unijnych na przedsięwzięcia, które znalazły
się na liście projektów kluczowych.
(bud)
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Pierwsze w Inowrocławiu boisko ze sztuczną nawierzchnią.

W ramach rządowego programu

Na Osiedlu Piastowskim powstało pierwsze
w Inowrocławiu boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Wsparcie ministra
Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Blisko – boisko”, w ramach którego
w stu miastach w całej Polsce, w tym w czterech
w województwie kujawsko – pomorskim, powstały
boiska w znacznej mierze współfinansowane przez
Ministerstwo Sportu, PZU S.A. i PZU ¯ycie S.A. Wybudowanie w Inowrocławiu boiska o wymiarach 30 m
x 60 m to koszt 500 tys. zł, z czego miasto zapłaciło
200 tys. zł.
Rozegrano pierwszy mecz ...
Inowrocław starał się o dofinansowanie na budowę
dwóch boisk. Drugie miało być zlokalizowane na
Osiedlu Rąbin. – Ministerstwo podjęło decyzję, ¿e
dostaniemy wsparcie na jeden obiekt i wskazało
nam, ¿e ma to być boisko na Osiedlu Piastowskim.
Gdybyśmy się nie zgodzili, w ogóle byśmy nie dostali
wsparcia i nie byłoby ¿adnej inwestycji – stwierdził

Ireneusz Stachowiak, Zastępca Prezydenta Inowrocławia.
Symbolicznego odbioru inwestycji poprzez
przecięcie wstęgi dokonali wspólnie Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski.
Ks. prałat Franciszek Resiak, koordynator Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego poświęcił boisko.
W pierwszym meczu jaki rozegrano na sztucznej
murawie wzięła udział dru¿yna radnych i urzędników
oraz zespół reprezentantów Młodzie¿owej Rady
Miejskiej Inowrocławia i Młodzie¿owej Alternatywy.
Sportowe zmagania zakończyły się wynikiem 3:3.
...a co z następnymi?
Planowane jest jeszcze zagospodarowanie terenu
w pobli¿u murawy. Mają zostać rozło¿one m.in.
dywany trawiaste i ustawione ławki. W kolejnych
numerach „Naszego Miasta Inowrocław” podamy
szczegóły dotyczące tego od kiedy i na jakich zasadach będzie mo¿na w pełni korzystać z boiska. (bud)

Historyczna sesja Rady Miejskiej Inowrocławia.

Królowa patronką Inowrocławia

- (...) Rada Miejska Inowrocławia zwraca się z prośbą do Prześwietnej Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie o ustanowienie przez Stolicę Apostolską Świętej Jadwigi Królowej Patronką Miasta Inowrocławia (...) – to fragment uchwały
przyjętej przez miejskich radnych podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Radni przyjęli uchwałę
Pomysłodawcą wniosku komisji statutowej Rady Miejskiej Inowrocławia, aby patronką naszego miasta była Święta
Królowa Jadwiga, był radny Jacek Tarczewski. Większość radnych w głosowaniu poparła ten pomysł. Decyzję tę argumentowano – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały RMI – i¿ (...) Królowa Jadwiga zajmuje szczególne miejsce w
świadomości mieszkańców Inowrocławia. Przebywała tu kilkakrotnie, Jej kult jest po dzień dzisiejszy bardzo silny (...)
Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Rada Miejska nadała głównej ulicy miasta nazwę Królowej Jadwigi. W
1983 roku została erygowana parafia pw. Błogosławionej Królowej Jadwigi, w której znajdują się relikwie Świętej (...)
Królowa Jadwiga patronuje III Liceum Ogólnokształcącemu. Uczniowie tej szkoły co roku przypominają postać królowej
w specjalnie przygotowanej inscenizacji z okazji Dnia Patrona (...)
(...). Swoich patronów mają ju¿ takie miasta jak np. Toruń,
czy Kraków.
Historyczna decyzja
Podczas historycznej decyzji radnych obecni byli m.in. inowrocławscy dziekani ks. prałat Franciszek Resiak i ks.
kanonik Antoni Balcerzak oraz Królowa Jadwiga (w tej roli uczennica III LO – na zdjęciu obok).
Uchwała została przekazana arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu z prośbą o wystąpienie do Watykanu o zgodę na to, ¿eby Święta Królowa Jadwiga była patronką naszego miasta.
(bez)
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Marek Bartkowicz
– 10.01.2008 r. Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz.
16.00-17.00, tel. 052-35-55-292.
Krzysztof Boniek – radny pełni
dy¿ur telefoniczny codziennie:
tel. kom. 697 323 444;
17.01.2008 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 16.0017.00, tel. 052-35-55-292.
Zdzisław Błaszak – 14.01.2008 r.,
Biuro Parlamentarno – Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-3571-083.
Gra¿yna Dziubich – 14.01.2008 r.,
Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Jana III Sobieskiego 5, godz.
17.00-19.00; 22.01.2008 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia ul.
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-16.00, tel. 052-3555-292.
Grzegorz Kaczmarek
– 8.01.2008 r., klub „Kopernik”,
ul. Toruńska 60, godz. 10.3012.00, tel. 052-35-72-615
(telefon informacyjny w czasie
trwania dy¿uru).
Andrzej Kieraj – 7.01.2008 r.,
Biuro Parlamentarno – Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 05235-71-083.
Tomasz Marcinkowski
– 8.01.2008 r., 15.01.2008 r.,
22.01.2008 r., 29.01.2008 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul.
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-16.00, tel. 052-3555-294.
Ryszard Oczachowski –
8.01.2008 r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 16.0017.00, tel. 052-35-55-292.
Halina Peta – 3.01.2008 r.,
III Liceum Ogólnokształcące im.
Królowej Jadwigi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza
53, s. Nr 5, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-75-407.
Janusz Radzikowski – radny
pełni dy¿ur telefoniczny codziennie: tel. 052-35-55-743
lub tel. kom. 663 488 055 lub
tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński – 21.01.2008 r.,
Biuro Parlamentarno – Samorządowej SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 05235-71-083.
Maria Stępniowska
– 15.01.2008 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 15.00-16.00, tel. 052-3555-292.
Maciej Szota – radny pełni
dy¿ur telefoniczny codziennie: tel. kom. 508 350 368;
24.01.2008 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz.
16.00-17.00, tel. 052-35-55-292.
Marian Świątkowski
– 28.01.2008 r., Biuro Parlamentarno – Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 052-35-71-083.
Jacek Tarczewski – 31.01.2008 r.,
Urząd Miasta Inowrocławia, ul.
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-3555-292.
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JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO
PO¯YCIA MAŁ¯EŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez
Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia
jubilaci świętujący w listopadzie br. w Urzędzie Stanu Cywilnego złote
gody (50-lecie): Stanisława i Jerzy Szukalscy.

Stanisława i Jerzy Szukalscy wraz z rodziną.

ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Agnieszka Dera (Bydgoszcz) – Andrzej Nowicki (Inowrocław); Krystyna Biegała (Inowrocław) – Piotr Stawicki (Inowrocław); Karolina
Siekierska (Inowrocław) – Tomasz Sobierajski (Inowrocław); Gra¿yna Niewiadomska (Inowrocław) – Daniel Musiejuk (Wielowieś);
Katarzyna Nowakowska (Marcinkowo) – Łukasz Tokarski (Inowrocław); Natalia Oździńska (Bydgoszcz) – Wojciech Kwiatkowski
(Inowrocław).
URODZENIA
Jan Wlizłowski – s. Magdaleny i Marka; Szymon Ksią¿ek – s. Anny
i Pawła; Jan Górkowski – s. Sylwii i Adama; Fabian Barylski – s. Moniki
i Przemysława; Julia Wójtowicz – c. Marioli i Zbigniewa; Jakub
Grabowski – s. Małgorzaty i Janusza; And¿elika Cabaj – c. Izabeli
i Andrzeja; Weronika Krotoszyńska – c. Ewy i Artura; Nikola Gómulska – c. Tamary i Jarosława; Aleksandra Wachowiak – c. Barbary
i Bartłomieja; Wiktor Mierzwicki – s. Agaty i Michała; Natalia Sondej

W porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
która miała miejsce 22 listopada 2007 r. były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Królowej Patronką Inowrocławia (więcej na ten temat – str. 5),
- uchwała w sprawie zmian w bud¿ecie Inowrocławia na 2007 r.,
- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
- uchwała w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości
stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso,
- uchwała w sprawie obni¿enia średniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
- uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
- uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta
Inowrocławia,
- uchwała w sprawie przyznania w roku 2007 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
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– c. Renaty i Edwarda; Damian Tomkiewicz – s. Moniki i Dariusza;
Kacper Szutarski – s. Anny i Daniela; Patryk Noga – s. Magdaleny
i Jacka; Julia Jaworek – c. Moniki i Marcina; Nikodem Ziarniecki –
s. Karoliny i Marcina; Jagoda Dąbrowska – c. Wiolety i Marcina; Oliwia Jabłońska – c. Kamili i Sebastiana; Natalia Kozerska – c. Justyny
i Marcina; Dominik Bochat – s. Marleny i Piotra; Paweł Amtmann
– s. Małgorzaty i Piotra; Anastazja Jankowska – c. Eweliny i Dawida; Natalia Sopolińska – c. Karoliny i Roberta; Weronika Manzej
– c. Iwony i Karola; Kacper Jaszyk – s. Katarzyny i Pawła; Justyna
Głowacka – c. Marioli i Romana; Paweł Biskup – s. Karoliny i Piotra;
Miłosz Kosiński – s. Gra¿yny i Krystiana; Franciszek Białkowski
– s. Beaty i Mariusza; Zuzanna Mazurek – c. Karoliny i Tomasza;
Alicja Chmielewska – c. Agnieszki i Pawła; Szymon Okoń –
s. Beaty i Michała; Piotr Pacia – s. Anety i Roberta; Tatiana Krenz –
c. Diany i Michała; Jan Bła¿ek – s. Agnieszki i Piotra; Julia Modlinska –
c. Kingi i Tomasza; Oliwier Nieznalski – s. Emilii i Adriana; Nikodem
Bartoszewicz – s. Izabeli i Grzegorza; Pola Kinowska – c. Moniki
i Juliusza; Gracjan Wałęsa – s. Jowity i Ariela; Tatiana Muszyńska
– c. Małgorzaty i Piotra; Weronika Nowak – c. Angeliki i Jarosława;
Amelia Ławryntiuk – c. Katarzyny i Grzegorza; Nikodem Stec – s.
Magdaleny i Michała; Aleksandra Slawiczek – c. Hanny i Andrzeja.
ZGONY
Jan Łuba – 72 lata; Andrzej Warzycki – 54 lata; Zofia Chaładaj
– 81 lat; Czesław Lewandowski – 90 lat; Jolanta Uklejewska – 72
lata; Andrzej Przymusiński – 57 lat; Zofia ¯urek – 63 lata; Andrzej
Bemke – 58 lat; Zofia Kwiatkowska – 78 lat; Zofia Szafrańska – 83
lata; Fryderyka Chachelska – 80 lat; Janina Figiel – 90 lat; Halina
Tomczak – 59 lat; Sławomir Lipiński – 41 lat; Krystyna Pabjanek
– 63 lata; El¿bieta Szczepaniak – 53 lata; Rozalia Knap – 87 lat;
Alfons Stempniak – 91 lat; Felicja Wróblewska – 78 lat; Aleksandra
Cywińska – 74 lata; Jerzy Sypniewski – 64 lata; Bronisław Kowalski
– 72 lata; Janusz Lecinski – 81 lat; Zygmunt Szymański – 83 lata;
Włodzimierz Mirucki – 70 lat; Tadeusz Frydrych – 81 lat; Apolonia
Krzewińska – 76 lat; Mieczysław Ciemny – 59 lat; Krystyna Szczuraszek – 58 lat; Władysław Kolczyński – 71 lat; Marianna Smaruj
– 87 lat; Jerzy Jasiak – 73 lata; Jan Głąb – 66 lat; Bła¿ej Nowakowski – 16 lat; Leokadia Lewandowska – 86 lat; Halina Bergbom
– 95 lat; Gra¿yna Wesołowska – 50 lat; Mieczysława Lelińska – 85
lat; Włodzimierz Rosiak – 49 lat; Jan Szczepaniak – 76 lat; Teresa
Olszewska – 71 lat; Bogdan Fredrych – 82 lata; Józef Kaczanowski
– 67 lat; Cecylia Gralak – 94 lata; Halina Marciniak – 82 lata; Lucyna
Dytrych – 80 lat; Jerzy Wawrzyński – 56 lat.

- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 20072013,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów
za usługi z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu
(więcej na ten temat – str. 3),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę na okres dłu¿szy ni¿ 3 lata,
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Poznańskiej, Transportowca, Szymborskiej, Miechowickiej i Nowej oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny,
- uchwała w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie Miasta Inowrocławia,
- uchwała w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Dziennego
Pobytu „¯yczliwa Przystań” w Inowrocławiu,
- uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta Inowrocławia.
UWAGA: Z treścią uchwał mo¿na zapoznać się na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.ploraz w Biurze Rady Miejskiej,
pok. nr 109, w godzinach pracy urzędu.
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
5, 6 stycznia – w ramach obchodów 89. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego 5 stycznia godz. 16.00,
w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej zaprezentowana
zostanie inscenizacja słowno-muzyczna „Wojsko, Wojsko”, wstęp wolny; godz. 17.00 capstrzyk pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich; 6 stycznia, godz. 12.00,
w kościele pw. ZNMP odprawiona zostanie Msza św.
w intencji Powstańców Wielkopolskich.
KULTURA
13 stycznia – godz. 16.00 - 20.00, XVI Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4.
17 stycznia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o ...”, Galeria Miejska, wstęp wolny.
18 stycznia – godz. 17.00, otwarcie wystawy fotograficznej Grzegorza Spały, Galeria Miejska, wstęp wolny.
18 stycznia – godz. 18.00, spektakl w wykonaniu aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego pod kierunkiem El¿biety Piniewskiej, Sala Koncertowa im. Ireny
Dubiskiej, wstęp wolny.
19 stycznia – godz. 19.00, XIV Koncert Noworoczny
w wykonaniu Anity Maszczyk, Michała Musioła oraz
Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro Arte” pod
kierunkiem Macieja Niesiołowskiego, Teatr Miejski,
bilety w cenie 45 zł do nabycia w sklepie „Forte”.
21 stycznia – godz. 17.00, otwarcie wystawy fotografii
prasowej „Od Imienin do Imienin”, Galeria w Ratuszu,
wstęp wolny.
SPORT
4 stycznia – mecz piłki siatkowej juniorów MSPS Inowrocław – Tucholanka Tuchola, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny, bli¿szych informacji
mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-35-55-355.
5 stycznia – godz. 10.00, VIII Zespołowy Turniej Osiedlowy Koszykówki, hala widowiskowo-sportowa (mała
sala), al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
9 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki I liga, Sportino Inowrocław - Prokom II Trefl Sopot,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
impreza biletowana, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać
pod nr. tel. 052-35-55-355.
6 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
11 stycznia – godz. 16.30, mecz piłki siatkowej kadetów,
MSPS/OSiR Inowrocław – Chemik Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa (mała sala), al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
12 stycznia – godz. 11.00, mecz siatkówki seniorów – III
liga MSPS Inowrocław – Chemik Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
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Fot. Beata Zarzycka

Inowrocław włączył się w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. Z tej okazji z inicjatywy Przedszkola „Miś” i Urzędu Miasta Inowrocławia zorganizowano w hali widowiskowo-sportowej święto misia.
Kilkuset maluchów wspaniale się bawiło.
12 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki – I liga,
Sportino Inowrocław – MKKS Rybnik, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza biletowana, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel.
052-35-55-355.
13 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
16 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki – I liga,
Sportino Inowrocław – Start AZS Lublin, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza biletowana, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel.
052-35-55-355.
19 stycznia – Imieniny Inowrocławia, zawody sportowe, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
4, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel.
052-35-55-355.
20 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
20 stycznia – godz. 10.00, mecz piłki siatkowej juniorów, MSPS Inowrocław – Chemik Bydgoszcz, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
wolny.
20 stycznia – godz. 10.00, Gramy z Wnukiem – zespołowy turniej warcabowy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
hala widowiskowo-sportowa (sale świetlicowe),
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
26 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki – I liga,
Sportino Inowrocław – Stal Stalowa Wola, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza
biletowana, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod
nr. tel. 052-35-55-355.
27 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.

Fot. Beata Zarzycka

Blisko dwie godziny wspaniałej muzyki – tak mo¿na
podsumować niedawny koncert zespołu „Quidam”
w wypełnionym do ostatniego miejsca Teatrze Miejskim. Przypomnijmy, grupa wydała ostatnio nową płytę
zatytułowaną „Alone together”, której sprzedano ju¿
kilka tysięcy egzemplarzy. „Quidam” obecnie tworzą:
Bartosz Kossowicz – śpiew, Zbigniew Florek – instrumenty klawiszowe, Maciej Wróblewski – perkusja,
Mariusz Ziółkowski – bas, Maciej Meller – gitary i
Jacek Zasada – flet.

Fot. Beata Zarzycka

„W trosce o dobro dziecka” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Inowrocławska Jesień Edukacyjna. Blisko tysiąc osób uczestniczyło w zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 9
warsztatach. Ponadto mo¿na było m.in. zapoznać się z ofertą trzynastu wydawnictw i firm edukacyjnych, a bezpłatnych porad udzielali np. logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i specjaliści
od autyzmu. Inicjatorką jesieni jest Maria Syczyło, doradca metodyczny nauczania zintegrowanego dla miasta Inowrooław. Na zdjęciach powy¿ej migawka z tegorocznej IJE.
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Świąteczne iluminacje

W Inowrocławskich parafiach mo¿na
kupić świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.
Ogólnopolska akcja organizowana jest
ju¿ po raz trzynasty. W tym roku hasłem
przewodnim jest „Edukacja szansą dzieci
ubogich”. W ten sposób „Caritas” – organizator akcji, zamierza zwrócić szczególną
uwagę społeczeństwa na problem stworzenia równych szans dzieciom z rodzin
najubo¿szych.
Świece są rozprowadzane przez parafie.
Koszt jednej małej świecy to 5 zł. Za du¿ą
trzeba zapłacić 12 zł. Warto pamiętać, i¿ 1 zł
ze sprzeda¿y małej świecy i 2 zł z du¿ej pozostaje na cele charytatywne w parafii.

Św. Mikołaj odwiedził dzieci

Z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu
Miasta Inowrocławia zorganizowano niedawno w hali widowiskowosportowej zabawę mikołajkową, w której uczestniczyło blisko pięćset dzieci
niepełnosprawnych. Oczywiście nie mogło zabraknąć Św. Mikołaja, który
obdarował prezentami wszystkich milusińskich. Specjalnie dla dzieci wystąpili aktorzy Teatru „Waška” z Torunia (na zdjęciu). Do zobaczenia za rok!
Fot. Beata Zarzycka

W mikołajkowe popołudnie na 11-metrowej choince ustawionej na inowrocławskim Rynku rozbłysły
świąteczne światełka.
Na dzieci czekali Mikołajowie rozdający
słodkie niespodzianki,
a wszystkich zachwycił występ młodych
aktorów z Teatru
Ognia
„Maskon”
z Pakości (na zdjęciu).
To tylko część atrakcji
jakie dla milusińskich i
ich opiekunów przygotowano 6 grudnia
br. na Rynku.
Warto dodać, ¿e
świątecznymi lampkami
rozświetlona
jest równie¿ m.in.
ul. Solankowa, mostek
w „Solankach” oraz
ratusz.
Zachęcamy
więc do wieczornych
spacerów.

Szopka Kujawska

Fot. Beata Zarzycka

Na 22 grudnia zaplanowano na inowrocławskim Rynku inaugurację Bo¿onarodzeniowej Szopki Kujawskiej.
W programie m.in.: koncert Orkiestry Dętej IKS „Solino” SA., jasełka
w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1, świąteczne prezentacje taneczne
oraz wokalne dzieci i młodzie¿y. W dniu inauguracji szopki będzie mo¿na
posmakować tradycyjnych kujawskich potraw: ¿uru i grochu z kapustą
serwowanych m.in. przez Prezydenta Inowrocławia i miejskich radnych.
22 grudnia będzie mo¿na oglądać szopkę w godz. 15.00-22.00, 2326 grudnia – w godz. 10.00-18.00, 24 grudnia – w godz. 22.00-2.00.
Serdecznie zapraszamy!

Rys. Jarosław Wojtasiński

Otrzymujesz informator?

Przypominamy wszystkim naszym Czytelnikom, ¿e
– zgodnie z podpisaną umową – Poczta Polska ma
obowiązek kolportować informator do ka¿dej prywatnej skrzynki pocztowej na terenie miasta (wyjątkiem są
tylko nieliczne przypadki zgłoszenia o niedostarczeniu
druków bezadresowych). W związku z tym prosimy
o zgłaszanie do naszej redakcji (adres jest w stopce
redakcyjnej) ka¿dego przypadku niedostarczenia informatora.
Jednocześnie informujemy, i¿ w związku z powtarzającymi się przypadkami nieprawidłowego kolportowania
informatora, Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza
jako wydawca „Naszego Miasta Inowrocław”, po wielokrotnie zgłaszanym Poczcie Polskiej oczekiwaniu poprawy jakości usług i wskazywaniu konkretnych przypadków niedostarczenia informatora kilkakrotnie wystąpił
do Poczty Polskiej z ¿ądaniem wypłaty odszkodowań.
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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”.

