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Miejsc parkingowych wcią¿ za mało
Niebawem rozpocznie się długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Władysława Łokietka. Po remoncie, poprawi się stan nawierzchni ulicy,
zmieni się wygląd ronda, ale nie zostanie istotnie zwiększona liczba miejsc parkingowych.
Na razie Urząd Miasta Inowrocławia ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy.
mieszkańcy ul. Władysława Łokietka mogli się wypowiedzieć na temat przebudowy
Planowane jest poło¿enie nowej nawierzchni ulicy oraz chodników. Przebudowspomnianej ulicy, wypełniając ankietę. Wówczas większość osób, które zechciały
wane zostanie rondo. Po zewnętrznej stronie wyło¿one będzie kostką granitową.
– za naszym pośrednictwem – wziąć udział w konsultacjach, opowiedziała się za
– Na Osiedlu Piastowskim brakuje miejsc parkingowych. Przebudowa nie poprawi
przebudową ul. Władysława Łokietka.
(bud)
zdecydowanie tej sytuacji. Uda się uzyskać jedynie dodatkowo około dwudziestu
pięciu miejsc do parkowania. Powodów jest kilka. Przede wszystkim jednak wynika
to ze względów środowiskowych. Usunięte zostaną tylko chore i słabe okazy, które
zakwalifikowane będą do wycinki - powiedział „Naszemu Miastu” Zastępca Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak.
Przypomnijmy, w styczniu ubiegłego roku na łamach naszego informatora

Śladami kujawskich świadków Chrystusa

Spod kościoła Imienia Najświętszej Marii Panny wyruszyła ulicami naszego miasta droga
krzy¿owa śladami kujawskich świadków Chrystusa.

Poszczególne stacje Męki Pańskiej były połączeniem wątków biblijnych z tragicznymi wydarzeniami
w dziejach naszego miasta. Uczestnicy drogi krzy¿owej przeszli 15 marca br. ulicami: Biskupa Antoniego
Laubitza, Toruńską, Solankową i Prezydenta Franklina
Roosevelta, a¿ do Krzy¿a
Tysiącleci na skwerze
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poszczególne
stacje symbolizowały przede
wszystkim miejsca w Inowrocławiu męczeństwa ludzi. I tak przywołani
zostali m.in. więźniowie polityczni, księ¿a
męczennicy, ale tak¿e Jan Kasprowicz oraz Jan Paweł II – Honorowy
Obywatel Inowrocławia. Modlitwie
przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef
Muszyński.
Teksty historyczne autorstwa Edmunda Mikołajczaka czytali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza, którzy wspólnie
z Duszpasterstwem Młodzie¿y „Domino” przygotowali to wyjątkowe wydarzenie.
(bud)

2

nr 3 (37)

Przypominamy !

Przypominamy, ¿e w Inowrocławiu prowadzona jest akcja
bezpłatnego przekazywania
przez inowrocławian zu¿ytego
sprzętu RTV i AGD w ramach
zbiórek organizowanych na
osiedlach naszego miasta.
Akcja prowadzona jest przy
współpracy Urzędu Miasta Inowrocławia i Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych PGKiM
sp. z o.o. z Organizacją Odzysku
Elektroeko S.A.
Dotychczas udało się zebrać
ok. 2000 kg elektrośmieci, które
trafiły do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, gdzie zostały
właściwie zutylizowane.
Warto podkreślić, i¿ zbiórka zu¿ytych i niepotrzebnych telewizorów, pralek, ¿elazek, komputerów,
telefonów itp. odbywa się nadal.
Elektrośmieci bezpłatnie przyjmowane są w czterech punktach
miasta według następującego
harmonogramu: w ka¿dy pierwszy
piątek miesiąca specjalny kontener
ustawiany będzie na parkingu przy
ul. Wojska Polskiego 13, w ka¿dy
drugi piątek miesiąca zbiórka prowadzona będzie przy ul. Bolesława
Krzywoustego 33, w ka¿dy trzeci
piątek akcja będzie prowadzona
na parkingu przed blokiem przy
al. Mikołaja Kopernika 4, w ka¿dy
czwarty piątek będzie mo¿na składać elektrośmieci do kontenera
zlokalizowanego na parkingu przy
ul. Jana Kilińskiego. Do końca marca br. zbiórka odbywać się będzie
w godz. 10.00-14.00, a w kwietniu
– w godz. 10.00-16.00.
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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 dokumentacje przetargowe:
- budowa ulic: Sodowej, Kornela Makuszyńskiego oraz
łącznika ulic Bolesława Chrobrego-Kornela Makuszyńskiego,
- budowa chodników – ulice: 59 Pułku Piechoty, Budowlana, Józefa Piłsudskiego, Przy Stadionie,
- budowa ście¿ek rowerowych – ulice: 59 Pułku Piechoty,
Budowlana, Janusza Kusocińskiego, Szarych Szeregów-Ludwika Bła¿ka.
Przygotowane i trwające procedury przetargowe:
- budowa ul. Jesionowej (na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do stacji redukcji gazu),
- Ogrody Papieskie,
- Przebudowa ul. Stefana Czarnieckiego.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których reFot. Kondrad Jóźwiak
alizacja wkrótce się rozpocznie:
W pobli¿u Gimnazjum nr 2 powstaje plac zabaw „Miś”, który przy- budowa budynku socjalnego – ul. Wojska Polskiego,
stosowany będzie tak¿e do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Będzie
- budowa w pobli¿u Gimnazjum nr 2 placu zabaw „Miś”,
to jedyne takie miejsce w Inowrocławiu. Obecnie na blisko 4 tys. km
- budowa ul. Gdańskiej,
kw. rozmieszczane są wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, w tym
m.in. zje¿d¿alnie, huśtawki i karuzela.
- budowa oświetlenia – Osiedle Rzemieślnicze (prace będą
UWAGA: Przebywanie na placu budowy jest zabronione do czasu
trwały do wiosny 2008r.),
zakończenia inwestycji.
- monta¿ kamer monitorujących boisko sportowe na Osiedlu Piastowskim III, plac zabaw „Miś” na Osiedlu Rąbin oraz
parking przy ul. Jana Kilińskiego,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ulice:
Św. Ducha i Bursztynowa (prace będą prowadzone do czerwca 2008r.),
- budowa kanalizacji sanitarnej – ulice: Poznańska (odcinek od wiaduktu do ul. Bagiennej po wschodniej stronie
ul. Poznańskiej), Skryta i Rąbińska (odcinek od ul. Batkowskiej
Fot. Beata Zarzycka
w kierunku ul. Wojska Polskiego),
- budowa progów zwalniających – ulice: Zenona Kosidowskiego (1), Ignacego Daszyńskiego (1), Zygmunta Wilkońskiego (1), Franciszka Posadzego (1), Armii Krajowej (1), Marii
Konopnickiej (1), Ludwika Bła¿ka (1),
- termomodenizacja budynku administracyjnego – ul. F.D.
Roosevelta 33,
- budowa oświetlenia ul. Kazimierza Burzyńskiego,
- budowa ulic: Edwarda Ponińskiego i Tulipanowej,
- przebudowa ul. Władysława Łokietka,
- przebudowa drogi wewnętrznej wzdłu¿ al. Niepodległości,
- przebudowa alejki głównej w Parku Solankowym.
Fot. Beata Zarzycka
Inwestycje zakończone:
- budowa oświetlenia – ulice: Marcina Strachanowskiego,
Fot. Kondrad Jóźwiak
Romana Dmowskiego i Droga do Lotniska.
Zakończono budowę oświetlenia ul. Romana Dmowskiego.

Na Osiedlu Rąbin budowany jest drugi
blok socjalny. Chciałabym się dowiedzieć,
na jakich zasadach przyznawane będą
mieszkania w tym budynku?
- Mieszkania socjalne obecnie przyznawane
są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Inowrocław.
W pierwszej kolejności mieszkania w nowo
budowanym bloku socjalnym otrzymają osoby przebywające w budynkach zagro¿onych
katastrofą budowlaną. Mieszkania na parterze bloku przeznaczone zostaną dla osób
niepełnosprawnych. Niezwykle istotnym warunkiem jest tak¿e kryterium dochodów. I tak
w przypadku osób samotnie mieszkających

miesięczny dochód nie mo¿e przekroczyć stu
procent najni¿szej emerytury. Jeśli mamy do
czynienia z gospodarstwem wieloosobowym,
wtedy dochód na jednego członka rodziny
nie mo¿e przekroczyć siedemdziesięciu pięciu
procent najni¿szej emerytury.
W Inowrocławiu, tak jak w większości
miast, borykamy się z problemem niedostatecznej ilości mieszkań socjalnych. Dlatego
m.in. wykupujemy mieszkania na rynku
wtórnym oraz budujemy kolejny blok socjalny.
Zapewniam, ¿e je¿eli tyko będziemy mieli taką
mo¿liwość, to na pewno w kolejnych latach
postaramy się, aby powstawały nowe mieszkania socjalne.
Niedawno ogień zniszczył dobytek rodziny mieszkającej przy ul. Nizinnej. W jaki
sposób miasto pomogło pogorzelcom?
- W po¿arze na szczęście nie było ofiar.
Niestety zniszczeniu uległa znaczna część
budynku. Miasto zaproponowało rodzinie

mieszkanie zastępcze. Z pomocą przyszedł
tak¿e Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
z którym nasi mieszkańcy są w stałym kontakcie. Na pewno nie zapomnimy o tej rodzinie
i w miarę naszych mo¿liwości będziemy ich
wspierać.
Czy to prawda, ¿e inowrocławianie
korzystający z bazy uzdrowiskowej w
naszym mieście muszą uiszczać opłatę
uzdrowiskową?
- Opłatę uzdrowiskową muszą uiszczać tylko
te osoby, które na dłu¿ej ni¿ dobę przyje¿d¿ają
do Inowrocławia, aby skorzystać z oferty proponowanej przede wszystkim przez nasze uzdrowiska. Obecnie tytułem tej opłaty pobierane jest
za dobę 2 zł od osób dorosłych i 1,20 zł od dzieci
i młodzie¿y do osiemnastego roku ¿ycia. Inowrocławianie leczący się w sanatoriach nie muszą
płacić. Jeśli takie sytuacje się zdarzają, to jest to
równoznaczne ze złamaniem prawa. Pobrane
nielegalnie środki powinny być zwrócone.
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Wyremontują, ¿eby oszczędzić

Urząd Miasta Inowrocławia ogłosił przetarg
na wykonanie termomodernizacji Przedszkola
nr 4 przy ul. Janusza Kusocińskiego 11. Nie jest
to jednak jedyna placówka oświatowa podległa
miastu, w której w czasie wakacji planowana
jest termomodernizacja.
Prace prowadzone będą równie¿ w filii Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” przy ul. Poznańskiej
49 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 w Mątwach
i w Szkole Podstawowej nr 10 w Szymborzu.

Zapisz dziecko

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje,
¿e niebawem rozpoczną się zapisy dzieci do
przedszkoli i klas pierwszych gimnazjów.
Przez cały kwiecień trwać będą zapisy dzieci trzy,
cztero i pięcioletnich do inowrocławskich przedszkoli. Karty zgłoszeń dostępne będą w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.30 oraz
we wtorki w godz. 8.00-16.30 w następujących placówkach: Przedszkole nr 2 – ul. Harcerstwa Polskiego 6a, Przedszkole nr 4 Integracyjne – ul. Janusza
Kusocińskiego 11, Przedszkole nr 14 – ulice: Św. Ducha 86, Jacewska 16, Marii Skłodowskiej-Curie 41,
Poznańska 49, Przedszkole nr 20 – ulice: Wojska
Polskiego 13a, Iwana Alejnika 13, Słoneczna 20.
Z kolei podania do inowrocławskich gimnazjów
przyjmowane będą w tych szkołach od 28 kwietnia
do 30 maja br.

Z ¿ałobnej karty

11 marca br. po cię¿kiej chorobie, w wieku 75 lat,
odszedł redaktor Henryk Lewicki, wieloletni dziennikarz „Gazety Pomorskiej”.
Redaktor Henryk Lewicki od 1951 r. związany był
z inowrocławskim oddziałem „Gazety Pomorskiej”. Na
łamach tego dziennika zajmował się tematyką miasta
i regionu. Wra¿liwy na krzywdę innych, zawsze starał
się pomaga najbardziej potrzebującym podejmując
sprawy interwencyjne. Imponował ogromną wiedzą
o sporcie, jednocześnie anga¿ując się w działalność
lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. Przez
ponad trzy lata publikował na łamach „Gazety Pomorskiej” felietony gwarowe „Na kujawską nutą”,
których część opublikowana została w ksią¿ce „Na
kujawską nutę, czyli Benasowe pogwarki”.
Środowisko dziennikarzy poniosło nieod¿ałowaną
stratę. Redaktor Henryk Lewicki pochowany został
15 marca br. na cmentarzu parafii Św. Mikołaja.

Planowane jest przede wszystkim odnowienie
elewacji, wymiana okien i drzwi oraz docieplenie płytami styropianowymi ścian zewnętrznych budynków.
– Poprawi się nie tylko estetyka, ale przede wszystkim
termomodernizacja pozwoli uzyskać oszczędności
w kosztach ogrzewania budynków – powiedziała
„Naszemu Miastu” Magdalena Kaiser, kierownik
Referatu Oświaty Urzędu Miasta Inowrocławia. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 10 w Szymborzu
wymieniana będzie tak¿e cała instalacja elektryczna.

Dewastują wiaty

W ciągu ostatnich dwóch lat Zakład Robót Publicznych powiadomił policję o ponad stu przypadkach zniszczenia wiat przystankowych.
W 2006 r. były czterdzieści cztery takie sytuacje,
z czego tylko w czterech przypadkach skierowano
sprawę do sądu. Dwie sprawy nie zostały zakończone,
a w pozostałych m.in. zapadł wyrok pozbawienia wolności na 3 trzy miesiące oraz grzywna. W czterdziestu
czterech przypadkach nie wykryto sprawców.
Dla porównania rok później były ju¿ sześćdziesiąt dwa
zdarzenia uszkodzenia wiat przystankowych. W pięćdziesięciu dwóch przypadkach nie wykryto sprawców.
W czternastu skierowano sprawę do sądu, z czego pięć
spraw nadal się toczy, a pozostałe zakończyły się wyrokami zasądzającymi m.in. kary tytułem naprawienia szkody.
Wiaty są ubezpieczone i koszty naprawy pokrywa
ubezpieczyciel lub sprawca zniszczenia (je¿eli sąd tak
zdecyduje).

W ciągu ostatnich kilku lat na termomodernizację szkół i przedszkoli miasto przeznaczyło
ponad cztery miliony złotych. Dzięki tym środkom sfinansowano m.in. prace w Zespole Szkół
Integracyjnych oraz w SP nr 4 i SP nr 6 na boisku
której jeszcze w tym roku ma powstać boisko
sportowe.
Powy¿ej prezentujemy – jak zgodnie z projektem – będzie wyglądał budynek Przedszkola nr 4
po termomodernizacji.
(bud)

Płać bez prowizji

Przypominamy, ¿e w obiektach Ośrodku Sportu
i Rekreacji mo¿na dokonywać wpłat na konto Urzędu
Miasta Inowrocławia bez prowizji.
Udogodnienie to dotyczy opłat za podatek: od nieruchomości od osób fizycznych, rolny od osób fizycznych,
od posiadania psów, od środków transportu oraz opłatę
skarbową i z tytułu wieczystego u¿ytkowania.
Wpłaty bez prowizji przyjmowane są w następujących
miejscach:
- kasa główna Ośrodka Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
- Recepcja Domu Turystycznego, ul. Daniela Rakowicza
93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00,
- Kasa Krytej Pływalni „Wodny Park”, ul. Toruńska
46-48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
- Kasa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej
i Uzdrowiskowej, ul. Królowej Jadwigi 3, od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-17.00.

Którędy do urzędu?

Fot. Beata Zarzycka

Między Parkiem Solankowym, a centrum mista, na słupach z nazwami ulic, umieszczono dodatkowe, brązowe
tablice (na zdjęciu) informujące o tym w którą stronę nale¿y się udać, aby np. trafić do Urzędu Miasta Inowrocławia. Tablice powstały przede wszystkim z myślą o gościach, w tym kuracjuszach odwiedzających nasze miasto.
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Uratował ¿ycie
dzieciom
Przed kilkoma tygodniami w okolicy Wrocławia
doszło do karambolu, w którym zderzyły się cztery
samochody. W jednym z nich był kierowca tira – inowrocławianin Maciej Lewandowski. Nie zwa¿ając
na niebezpieczeństwo uratował on z płonącego
autokaru troje gimnazjalistów. Na zdjęciu Maciejowi
Lewandowskiemu za bohaterską postawę dziękuje
podczas spotkania w ratuszu Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Fot. Beata Zarzycka

PATRONI

inowroc³awskich ulic

Juliusz Trzciński (1880-1939)
Urodził się w Ostrowie nad Gopłem. Maturę uzyskał
w inowrocławskim gimnazjum w 1898 r. Studiował
rolnictwo na uniwersytetach w Krakowie i Berlinie oraz
ekonomię w Monachium, gdzie w 1906 r. uzyskał doktorat za pracę „O robotnikach polskich z Kongresówki i
Małopolski w Wielkim Księstwie Poznańskim”. Nie przyjął propozycji pracy naukowej w Monachium, tylko wrócił do rodzinnego Ostrowa. Był jednym z zało¿ycieli Narodowego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, a od
1908 r. posłem z ramienia tego ugrupowania. Wspierał
finansowo uczniów wyrzuconych ze szkół podczas
strajku szkolnego w 1907 r. W okresie I wojny światowej
podpisywał odezwy wzywające do udziału w uroczystościach patriotycznych. Podczas Powstania Warszawskiego był członkiem Pow. Rady Ludowej i Centralnego
Komitetu Plebiscytowego w Warszawie. Po połączeniu
Narodowego Stronnictwa Ludowego z Narodowym
Zjednoczeniem Ludowym (1920 r.) został posłem
z ramienia tej partii oraz wiceprezesem klubu poselskiego. Dał się poznać jako zwolennik szybkiej unifikacji ziem
b. zaboru pruskiego z resztą kraju. To on zgłosił projekt
uchwały w sprawie budowy portu gdyńskiego.
Od 1921 r. był ministrem b. dzielnicy pruskiej w rządzie Wincentego Witosa z zadaniem likwidacji tego
ministerstwa. Przeprowadził plan zlikwidowania urzędu
i zorganizował wybory do organów administracji samorządowej w Wielkopolsce i na Pomorzu. Po przegranych
wyborach do parlamentu w 1922 r. powrócił do Ostrowa i wznowił działalność w organizacjach rolniczych.
Od 1928 r. członek Rady Głównej WKTR i radca Izby
Rolniczej w Poznaniu. Brał udział w pracach elektryfikacyjnych na Kujawach, był inicjatorem budowy nowoczesnego młyna w Kruszwicy, akcjonariusz tamtejszej cukrowni. Działał w Związku Obrony Kresów Zachodnich
w Poznaniu, współpracował z Katolickim Towarzystwem
Robotników Polskich w Inowrocławiu i Kruszwicy, Towarzystwie Powstańców i Wojaków w Ostrowie nad Gopłem, Komitetem Budowy Pomnika Jana Kasprowicza w
Inowrocławiu. Wygłosił mowę po¿egnalną na pogrzebie
Stanisława Przybyszewskiego. Odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Polonia Restituta. Zginął w nocy z 12 na 13
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Przekazujemy 1% podatku dla organizacji…
W jaki sposób mo¿emy przekazać 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego?
Po pierwsze – nale¿y wybrać organizację, na rzecz
której chcemy przekazać 1% podatku (oficjalny wykaz 5602 organizacji, mających status opp na dzień
30 listopada 2007 r. został zamieszczony w Dzienniku
Urzędowym RP Monitor Polski z 31 grudnia 2007 r. –
Nr 99, poz. 1078).
W rocznym zeznaniu podatkowym wypełniamy odpowiednią rubrykę, podając pełną nazwę organizacji i numer
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Z organizacji pozarządowych o zasięgu lokalnym, działających w Inowrocławiu, zaledwie dwie posiadają status
organizacji po¿ytku publicznego:
- Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Uszkodzeniem Mózgu – KRS 30018,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – KRS 58952.
W Inowrocławiu działają ponadto organizacje o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim. Równie¿ te stowarzyszenia
mo¿na wesprzeć procentem podatku. Są to m.in.:
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – KRS 195886,
- Polski Czerwony Krzy¿ – KRS 225587,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
– KRS 60750,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – KRS 37573,

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – KRS 99464,
- Polskie Towarzystwo Historyczne – KRS 100740,
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – KRS
139972,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – KRS 81477,
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – KRS 30223,
- Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/
19 – KRS 66835,
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – KRS
69581,
- Związek Harcerstwa Polskiego – KRS 94699,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – KRS 57720.
Podatnik mo¿e tak¿e zamieścić dodatkowe informacje,
dotyczące jego preferencji, co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację po¿ytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce „Inne informacje”, w tym ułatwiające
kontakt z podatnikiem.
Nale¿y pamiętać, ¿e:
- 1% mo¿na przekazać tylko w zeznaniach podatkowych
zło¿onych w terminie,
- w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany
do zło¿enia wyjaśnień,
- podatnik nie mo¿e podzielić swojego 1% na kilka organizacji.
(J.N.)

października 1939 r. rozstrzelany prze Niemców w lasach
gniewkowskich. Podczas ekshumacji pomordowanych
w 1947 r., jego ciała nie zidentyfikowano.
Bolesław Brodnicki (1865-1931)
Pochodził z Nieświatowa (ówczesny powiat wągrowiecki). Ukończył gimnazjum w Wągrowcu, później
na Uniwersytecie w Berlinie studiował nauki rolnicze,
które ukończył z tytułem doktora z zakresu agronomii.
Po zawarciu mał¿eństwa zamieszkał na Kujawach
w majętności Kołuda Wielka. W 1897 r. wybrany został
do dyrekcji Towarzystwa Rolniczego InowrocławskoStrzelińskiego, a w latach 1900-1903 pełnił funkcję
sekretarza tej organizacji. Następnie powierzono mu
funkcję wicepatrona kółek rolniczych na terenie powiatu
inowrocławskiego. Dzięki jego staraniom powstały
kółka rolnicze w Pieraniu, Rycerzewie, Przybysławiu,
Gniewkowie i Brudni. Zasiadał w Zarządzie Głownym
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu.
Był zastępcą przewodniczącego Powiatowego Komitetu
Wyborczego, współzało¿ycielem i wieloletnim prezesem
Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Inowrocławiu i członkiem Zarządu Głównego
Stowarzyszenia „Stra¿”, a w 1910 r. wszedł w skład
Rady „Związku Narodowego” w Poznaniu. 30 listopada
1918 r. został delegatem powiatu inowrocławskiego do
Dzielnicowego Sejmu w Poznaniu. W czasie Powstania
Wielkopolskiego był członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Inowrocławiu.
Po I wojnie światowej pełnił funkcję prezesa Spółki
Ziemskiej i prezesa Banku Ludowego w Ludzisku, prezesa honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej w Janikowie.
Nale¿ał do Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Poznaniu. Zasiadał
w Radzie Nadzorczej Wydawnictwa i Drukarni „Dziennika Kujawskiego” w Inowrocławiu, w zarządzie i Radzie
Nadzorczej Cukrowni „Kujawy” w Janikowie i cukrowni
w Pakości oraz w Tucznie. Był opiekunem i członkiem
honorowym Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Janikowie
i członkiem Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu.
Zmarł 4 grudnia 1931 r., pochowany w Ludzisku.
ródło: Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/313/2004
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r.;
Uzasadnienie do uchwały nr XIII/208/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r.

Bad Oeynhausen
Inowrocław współpracuje z Bad Oeynhausen od 1989 r.. Mimo oddalenia od siebie
o ok. 800 km, miasta bardzo wiele łączy.
Przede wszystkim zbli¿ony, oparty o solankę profil lecznictwa uzdrowiskowego, ale
tak¿e osoba barona Karla von Oeynhausena
(1795 -1865), wybitnego geologa i starosty
górniczego, który odkrył gorące słone źródła
w Neusalzwerk (dziś Bad Oeynhausen)
i poszukiwał te¿ złó¿ soli na innych obszarach, m.in. pod Inowrocławiem. Z naszymi
przyjaciółmi z Niemiec prowadzona jest m.in.
wymiana młodzie¿y oraz współpraca w dziedzinie kultury i sportu. Tak w Inowrocławiu
jak i w Bad Oeynhausen działają Towarzystwa
Miast Partnerskich. Bez wątpienia świadectwem przyjaźni i partnerstwa są: niemiecki
Inowroclaw Platz w Bad Oeynhausen i Plac
Bad Oeynhausen w Inowrocławiu.
Sercem Bad Oeynhausen jest powstały
w 1853 r. Park Zdrojowy, w którym obok wspaniałej przyrody znajdują się tak¿e imponujące
budowle. Jednym z takich obiektów jest m.in.
zachowany w stylu rokokowym widoczny na
zdjęciu poni¿ej Teatr w Parku, w pobli¿u którego latem – podobnie jak w inowrocławskim
Parku Solankowym – organizowane są koncerty plenerowe.
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Bud¿et
Inowrocławia 2008

Rewitalizacja centrum miasta, Inowrocławski Obszar Gospodarczy, budowa ulic i chodników, to tylko niewielka część tego wszystkiego, co zaplanowano w tegorocznym bud¿ecie miasta do realizowania. Dochody miasta określa się w wysokości ponad 184 milionów złotych. Wydatki to ponad
222 miliony zł. Miasto zamierza zwiększyć swoje zadłu¿enie, poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿liwe będzie uzyskanie środków potrzebnych, aby
otrzymać wsparcie z Unii Europejskiej na lata 2008-2013 w wysokości 15 milionów złotych. Warto podkreślić, i¿ w bie¿ącym roku na inwestycje miasto
po raz pierwszy w historii inowrocławskiego samorządu wyda ponad 70 milionów złotych. Poni¿ej przedstawiamy wykaz wa¿niejszych przedsięwzięć, których realizacja – zgodnie z bud¿etem – planowana jest w 2008 r.

Ulice i chodniki

-budowa (lub przebudowa) ulic:
Władysława Łokietka, Staropoznańskiej, Stefana Czarnieckiego,
Sodowej, Kornela Makuszyńskiego,
Tulipanowej, Edwarda Ponińskiego, łącznika ulic Bolesława Chrobrego – Marulewskiej, przebudowa drogi
wewnętrznej wzdłu¿ al. Niepodległości, wykonanie
dróg tymczasowych ulic: Leona Czarlińskiego, Stanisława Łuczaka, Macieja Wierzbińskiego, Droga do Lotniska, rejon ulic: Rąbińskiej i Macieja Wierzbińskiego,
- monta¿ progów zwalniających.

Oświetlenie
- budowa oświetlenia ulic: Kazimierza Burzyńskiego, Objazdowej,
Dyngusowej, Droga do Lotniska,
Romana Dmowskiego, Marcina
Strachanowskiego,
Powstańców
Warszawy, Popowickiej, Mikorzyńskiej, Podgórnej,
Niezapominajki, Adama Poszwińskiego, Józefa
Ulatowskiego, łącznika ulic Wspólnej - Czaplickiego
i Osiedla Rzemieślniczego.

Budownictwo
- budowa budynku socjalnego
przy ul. Wojska Polskiego, w którym będzie 76 mieszkań. Lokale na
parterze zostaną przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowlanym. Obecnie trwają prace budowlane. Warto
przypomnieć, ¿e będzie to drugi blok socjalny wybudowany przy ul. Wojska Polskiego,
- zakup mieszkań na rynku wtórnym oraz zakup
lokali na rynku wtórnym.

Ochrona
środowiska

- budowa kanalizacji deszczowej – ul. Św. Ducha
oraz sanitarnej – ulice: Poznańska, Skryta, Rąbińska,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Tulipanowej,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Oświata,
kultura i sport
- Gimnazjum nr 1 – remont dachu i
elewacja budynku sali gimnastycznej,
- Gimnazjum nr 2 – wymiana stolarki drzwiowej oraz
oświetlenia w salach lekcyjnych,
- Gimnazjum nr 3 – remont w sali gimnastycznej
(malowanie),
- Gimnazjum nr 4 – poło¿enie kostki brukowej przed
wejściem głównym do szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – remont części schodów
wewnętrznych, monta¿ monitoringu obiektów szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kapitalny remont korytarzy i klatek schodowych,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – poło¿enie kostki brukowej przed budynkiem szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 9 –termomodernizacja,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – termomodernizacja,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – kapitalny remont sali
gimnastycznej i zaplecza,
- Przedszkole nr 2 – remont kapitalny sal,
- Przedszkole nr 14 – termomodernizacja w budynku
przy ul. Poznańskiej, wymiana instalacji elektrycznej i częściowa wymiana okien w budynku przy
ul. Jacewskiej, zmiana elewacji budynku przy ul. Marii
Curie-Skłodowskiej,

- Przedszkole nr 20 – częściowa wymiana stolarki
okiennej,
- Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – m.in.
remont części pomieszczeń w filiach, termomodernizacja budynku w Bibliotece Głównej,
- Inowrocławski Dom Kultury: remont holu Teatru
Miejskiego, termomodernizacja,
- Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji – m.in. przebudowa Krytej Pływalni „Delfin”, zadaszenie kortów przy
ul. Daniela Rakowicza,
- budowa placu zabaw „Miś” w pobli¿u Gimnazjum
nr 2,
- budowa boiska sportowego w ramach programu
„Blisko Boisko – Orlik 2012”.

Rewitalizacja
centrum miasta
i Parku Solankowego

Zdjęcie „z góry” rejonu ul. Pakoskiej,
- rewitalizacja centrum miasta: m.in. Teatr Miejski i
plac Klasztorny,
- rozbudowa i rewitalizacja Parku Solankowym,
- budowa w Parku Solankowym ujęcia wód mineralnych (prace rozpoznawcze),
- Inowrocławski Obszar Gospodarczy (I etap).

Pierwszy blok socjalny przy ul. Wojska Polskiego.

Transport
- zakup autobusów dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
- remont i zakup wiat przystankowych.

W ramach rewitalizacji Parku Solankowego planowane jest m.in. przesunięcie fontanny zlokalizowanej w pobli¿u Muszli Koncertowej.
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Zdzisław Błaszak – 14.04.2008r., Biuro
Parlamentarno – Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Gra¿yna Dziubich – 14.04.2008r., Szkoła
Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 5, godz. 17.00-19.00; 22.04.2008r.,
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-16.00, tel. 052-35-55-292.
Marek Gerus – 14.04.2008 r., Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 5,
godz. 18.00-19.00.
Grzegorz Kaczmarek –1.04.2008r., klub
„Kopernik”, ul. Toruńska 60, godz. 10.3012.00, tel. 052-35-72-615 (telefon informacyjny w czasie trwania dy¿uru).
Andrzej Kieraj – 7.04.2008r., Biuro
Parlamentarno – Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 15.04.2008r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 15.04.2008r. Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski – 1.04.2008r.,
8.04.2008r., 15.04.2008r., 22.04.2008r.,
29.04.2008r., Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-16.00, tel. 052-35-55-294.
Ryszard Oczachowski – 1.04.2008r.,
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 16.00-17.00, tel. 052-35-55-292.
Halina Peta – 3.04.2008r., 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 – 21.04.2008r., Biuro
Parlamentarno – Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maciej Szota – 2.04.2008r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Marian Świątkowski – 28.04.2008r.,
Biuro Parlamentarno – Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Jacek Tarczewski – 9.04.2008r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Kamil Tarczewski – 16.04.2008r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza
Latosa, ul. Dworcowa 33/14,
godz. 16.00-17.00.
Anna Trojanowska – 23.04.2008r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa, ul. Dworcowa 33/14,
godz. 16.00-17.00.
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ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Katarzyna Szajbe (Inowrocław) – Paweł Szymański (Inowrocław); Małgorzata Kowalska (Inowrocław) – Leszek Sopoliński
(Inowrocław).
URODZENIA
Maciej Królak – s. Wioletty i Władysława; Antoni ¯uk – s. Anny
i Marcina; Wiktoria Guza – c. Kamili i Piotra; Nataniel Fołda –
s. El¿biety i Rafała; Franciszek Hojnacki – s. Sylwii i Damiana; Marlena Sarnecka – c. Mileny i Krzysztofa; Kinga Pawłowska – c. Kamili
i Mariusza; Cezary Miklas – s. Anny i Marcina; Aleksandra Jańczak
– c. Beaty i Bernarda; Dominik Grześkowiak – s. Moniki i Piotra;
Dawid Nowak – s. Karoliny i Bartłomieja; Amadeusz Kowalewski
– s. Katarzyny i Michała; Jan Michalski – s. Karoliny i Dariusza;
Ksawery Kleinschmidt – s. Anny i Adama; Dominika Piechocka
– c. Justyny i Tomasza; Jakub Kurczewski – s. Pauliny i Marcina;
Marta Andrzejewska – c. Moniki i Marcina; Ró¿a Wojciechowska
– c. Ewy i Jacka; Maja Sieracka – c. Anny i Piotra; Wiktor Ziółkowski
– s. Pauliny i Piotra; Mikołaj Konczewski – s. Justyny i Mirosława;
Jagoda Ciemna – c. Justyny i Jacka; Zofia Borkowska – c. Izabeli
i Pawła; Adrian Sypniewski – s. Pauliny i Macieja; Jagoda Grabowska – c. Katarzyny i Marcina; Maksymilian Matuszewski
– s. Anety i Łukasza; Jakub Banachowski – s. Karoliny i Macieja;
Julia Adamska – c. Agnieszki i Bartosza; Julia Dolatowska –
c. Agnieszki i Jarosława; Maciej Bańczyk – s. Karoliny i Jacka; Miłosz Burzyński – s. Anny i Mikołaja; Mateusz Dąbrowski – s. Moniki
i Arkadiusza; Jagoda Karmonik – c. Moniki i Przemysława; Paweł
Rzadkowalski – s. Doroty i Jarosława; Wiktor Zych – s. Agnieszki
i Marcina; Wiktor Glonek – s. Agnieszki i Patryka; Jakub Siwiński
– s. Justyny i Piotra; Julia Bujak – c. Magdaleny i Sebastiana; Aleksandra Borowiak – c. Magdaleny i Wojciecha; Izabela Dolatowska

– c. Pauliny i Łukasza; Kornelia Gajecka – c. Katarzyny i Romana;
Marcel Soczyński – s. Urszuli i Piotra; Filip Pawlaczyk – s. Beaty
i Michała; Jakub Chełminiak – s. Agnieszki i Michała; Julia Rupiczak
– c. Mileny i Mariusza.
ZGONY
Krystyna Karbowska – 59 lat; Marian Krakowski – 87 lat; Grzegorz Brzuszkiewicz – 84 lata; Lucjan Gunerka – 52 lata; Władysława Dąbrowiak – 83 lata; Andrzej Kostrzewski – 48 lat; Wiesław
Gęsikowski – 54 lata; Franciszek Gęsicki – 84 lata; Tekla Grabowska – 95 lat; Maria Kowalska – 57 lat; Czesław Trybka – 58 lat;
Jan Kościanowski – 69 lat; Roman Rychłowski – 48 lat; Jerzy Wojciechowski – 64 lata; Stanisław Jezior – 86 lat; Florian Orczyk – 85 lat;
Krystyna Koprowicz – 83 lata; Henryk Łasak – 64 lata; Piotr
Nowak – 36 lat; Grzegorz Sporny – 59 lat; Irena Holas – 78 lat;
El¿bieta Kwiatkowska – 55 lat; Jadwiga Michalska – 73 lata; Bolesław Jesiołowski – 82 lata; Irmgarda Trojan – 88 lat; Stanisław Iwan
– 87 lat; Eleonora Strauchman – 93 lata; Florian Pietrzak – 75 lat;
Łucjan Wrubel – 61 lat; Wiesław Kłosowski – 42 lata; Tadeusz Pietrzak – 83 lata; Marian Barylski – 69 lat; Janina Solak – 84 lata; Janina Kuc – 89 lat; Lubomira Olejniczak – 90 lat; Halina Siwa – 79 lat;
Karol Szyszkowski – 81 lat; Anna Tymkowska – 57 lat; Maria Ruczkowska – 84 lata; Jan Mianowany – 86 lat; Maria Superczyńska –
Szymaniak – 58 lat; Genowefa Mróz – 76 lat; Stefan Grembowicz
– 70 lat; Tadeusz Witoń – 75 lat; Bronisław Słomkowski – 70 lat;
Irena Prabucka – 74 lata; Stanisław Broniszczak – 64 lata; Józef
Gralak – 68 lat; Irena Kaźmierska – 82 lata; Ewa Chełminiak – 53
lata; Zdzisław Obiała – 83 lata; Andrzej Kozłowski – 48 lat; Włodzimierz Elzanowski – 48 lat; Marianna Orczykowska – 89 lat; Kunegunda Śliwińska – 81 lat; Józef Kurnik – 76 lat; Marta Runce – 91 lat;
Marianna Chełminiak – 86 lat; Przemysław Tołstyko – 30 lat;
Waldemar Wróblewski – 50 lat; Marian Wołodko – 60 lat; Aleksandra Siewczak – 47 lat; Jadwiga Skibińska – 78 lat; Jan Czerniak
– 82 lata; Zofia Dom¿alska – 83 lata; Barbara Jurkiewicz – 70 lat;
Teresa Woda – 92 lata; Konrad Hutek – 72 lata.

W porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która odbyła się 27 lutego 2008r. były następujące punkty:
- uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2008 r. (program jest częścią Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2006-2015),
- uchwała w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia
na 2008 r.,
- uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Inowrocław w 2008 r.,
- uchwała w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu,
- uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr
20 w Inowrocławiu (obecnie przedszkole prowadzi działalność
w czterech budynkach, przy ul. Wojska Polskiego 13a, Józefa Krzymińskiego 6, Iwana Alejnika 1 i Słonecznej 20; nastąpi przekształcenie przedszkola w budynku przy ul. Józefa Krzymińskiego 6,
w placówkę niepubliczną),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na zało¿enie Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Inowrocławiu
(zało¿enie Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
z udziałem Miasta Inowrocławia oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki jest konsekwencją działalności grupy
partnerskiej „Na Piastowskim Szlaku”, powołanej w 2006 roku
w ramach programu Turystyka Wspólna Sprawa. Efektem działalności zespołu było wypracowanie produktu sieciowego, który
został uznany najlepszym produktem turystycznym województwa
kujawsko-pomorskiego w grupie TWS. Następnym etapem rozwoju
działalności w sferze turystyki jest utworzenie Inowrocławskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Miasto Inowrocław do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.,
- uchwała w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu (zalicza się do kategorii dróg gminnych:
ul. Górniczą – od ul. Poznańskiej do ul. Szymborskiej; ul. Szymborską

– od ul. Górniczej do ul. Andrzeja; ul. Andrzeja – od ul. Szymborskiej
do ul. Najświętszej Marii Panny; ul. Najświętszej Marii Panny – od
ul. Andrzeja do ul. Biskupa Antoniego Laubitza),
- uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (po realizacji przebudowy skrzy¿owania ulic Biskupa Antoniego Laubitza,
Toruńskiej, Jacewskiej i Najświętszej Marii Panny, ulica Biskupa Antoniego Laubitza będąca w zarządzie Prezydenta Miasta Inowrocławia w celu połączenia i zapewnienia spójności sieci dróg krajowych
przemianowana zostanie na drogę kategorii krajowej),
- uchwała w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg
wewnętrznych gminy Miasto Inowrocław,
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę (dotyczy dzier¿awy nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. Bolesława Krzywoustego, przeznaczonej pod pawilon
handlowy),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę (dotyczy dzier¿awy nieruchomości zlokalizowanej
przy zbiegu ulic Armii Krajowej i gen. Władysława Sikorskiego,
przeznaczonej pod gara¿),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę (dotyczy dzier¿awy nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. Szymborskiej, przeznaczonej pod uprawy rolne),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę (dotyczy dzier¿awy nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. Szymborskiej, przeznaczonej pod uprawy rolne),
- uchwał w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomości oraz
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
(dotyczy nieruchomości zabudowanej poło¿onej przy al. 800-lecia
Inowrocławia),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie nieruchomości
w dzier¿awę na czas oznaczony dłu¿szy ni¿ 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
(dotyczy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza),
- uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kruszańska (dotyczy drogi zlokalizowanej w pobli¿u ul. Św. Ducha),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia (z członkostwa w Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli
i Ochrony Środowiska zrezygnował Janusz Radzikowski, którego
zastąpił Tomasz Marcinkowski),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Statutowej i Nazewnictwa, określenia przedmiotu jej działania oraz
ustalenia składu osobowego (z członkostwa w Komisji Statutowej
i Nazewnictwa zrezygnował Janusz Radzikowski, którego zastąpił
Marian Świątkowski).
UWAGA: Z treścią uchwał mo¿na zapoznać się na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej Inowrocławia, pok. nr 109, w godzinach pracy urzędu.
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RATOWNICTWO MEDYCZNE
22-23 kwietnia – godz. 10.00, XIII Ogólnopolskie Forum
Ratownictwa Medycznego, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
SPORT
4 kwietnia – godz. 10.00, Zawody Pływackie o Puchar
Prezydenta Miasta Inowrocławia, Kryta Pływalnia „Wodny
Park”, ul. Toruńska 46-48, wstęp wolny.
6 kwietnia – godz. 15.00, mecz piłkarski – liga seniorów,
MKP Noteć – Kujawy Markowice, Stadion Miejski III,
ul. Daniela Rakowicza 93, impreza biletowana, bli¿szych
informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-35-55-355.
12 kwietnia – godz. 14.00, mecz piłkarski – V liga seniorów, Cuiavia – Noteć Łabiszyn, Stadion Miejski I, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
12 kwietnia – godz. 16.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania – Zawisza Bydgoszcz, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).

Fot. Beata Zarzycka
Uczniowie Gimnazjum nr 4 zwycię¿yli w zorganizowanej po raz szósty „Gimnazjadzie”. Młodzie¿
z sześciu inowrocławskich szkół zmierzyła się w
hali widowiskowo-sportowej m.in. w konkurencjach sprawnościowych i artystycznych. Na zdjęciu
powy¿ej fotograficzna migawka z turnieju.
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Fot. Maciej Piątek
Ponad dwa tysiące widzów oklaskiwało występ zespołu Golec u’Orkiestra (na zdjęciu), który odbył się w hali widowiskowo-sportowej z okazji Dnia Kobiet.
19 kwietnia – godz. 11.00, Szachy pod chmurką, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
20 kwietnia – godz. 10.00, VIII Zespołowy Turniej Osiedlowy – piłka halowa, uroczystość zakończenia rywalizacji
przedstawicieli inowrocławskich osiedli, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
20 kwietnia – godz. 15.00, mecz piłkarski – liga seniorów,
MKP Noteć – Kujawianka Strzelno, Stadion Miejski III,
ul. Daniela Rakowicza 93, impreza biletowana, bli¿szych
informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-35-55-355.
22 kwietnia – godz. 13.30, „Czwartki Lekkoatletyczne”, Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp wolny.
25 kwietnia – godz. 10.00, Dni Olimpijczyka – Polscy
Olimpijczycy Dzieciom, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
26 kwietnia – godz. 14.00, mecz piłkarski – V liga seniorów, Cuiavia – Pałuczanka ¯nin, Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
26 kwietnia – godz. 16.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania – Notecianka Pakość, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
27 kwietnia – godz. 10.00, VII Koszykarski Turniej Przyjaciół OSiR, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
4, wstęp wolny.
29 kwietnia – godz. 14.00, „Czwartki Lekkoatletyczne”,
Stadion Miejski, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp wolny.

KULTURA
4 kwietnia – godz. 18.00, premiera spektaklu
„Historia rozrzucona” (wg Witolda Gombrowicza)
w re¿yserii El¿biety Piniewskiej, w wykonaniu aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego, Teatr
Miejski, wstęp wolny.
12 kwietnia – godz. 15.00, Ogólnopolski Festiwal
Tańca Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
wolny.
12-13 kwietnia – Turniej Tańca Nowoczesnego, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
wolny, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr.
tel. 052-35-55-355.
17 kwietnia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...”, Inowrocławski Dom Kultury (sala
nr 11), wstęp wolny.
19 kwietnia – godz. 10.00, Konkurs Recytatorski
„Strofka” – eliminacje miejskie, Teatr Miejski, wstęp
wolny.
20 kwietnia – XXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych, Stadion Miejski I, Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp wolny, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać
pod nr. tel. 052-35-55-355.
26 kwietnia – godz. Turniej Recytatorski „O pióro
Jana Brzechwy” – eliminacje miejskie, Teatr Miejski,
wstęp wolny.

Panie zagrały w siatkówkę

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Z archiwum uczestniczek turnieju

W hali widowiskowo-sportowej rozegrano ju¿ po raz szósty Amatorski Turniej Siatkarski Kobiet o Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia. W zawodach wzięło udział siedem dru¿yn z regiony. Pierwsze miejsce zajęła dru¿yna „Belfer”, drugie – TKKF „Soda Mątwy”, trzecie – TKKF Tramp UM Inowrocław. Serdecznie
gratulujemy! Na zdjęciu powy¿ej „rodzinna” fotka uczestniczek zawodów wraz z Zastępcą Prezydenta Inowrocławia Wojciechem Piniewskim oraz Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji Wiesławą Pawłowską.
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Prezydent Inowrocławia informuje o:
- sprzeda¿y na rzecz najemcy lokalu u¿ytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 18. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielomieszkaniowym, w którym znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 2 lokale u¿ytkowe. Powierzchnia
u¿ytkowa budynku to 539 m kw. przeznaczenie
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren mieszkalnictwa
i usług nieucią¿liwych. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
odbywa się w trybie bezprzetargowym na wniosek
osoby uprawnionej. Termin zło¿enia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 24 kwietnia 2008r.,
- przeznaczeniu do wydzier¿awienia nieruchomości gruntowej w pobli¿u budowy budynku
wielorodzinnego przy al. 800-lecia. Przeznaczenie
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami nieucią¿liwymi,
ciąg pieszy z towarzyszącą zielenią i urządzeniami
małej architektury, ogólnodostępny teren rekreacji
z terenowymi urządzeniami sportu, placem zabaw
oraz zielenią ozdobną,
- wyło¿eniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu poło¿onego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Prezydenta
Franklina Roosevelta, Solankowa i Zygmunta
Wilkońskiego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Projekt wyło¿ony będzie w dniach
od 17 marca do 16 kwietnia br. w siedzibie Urzędu
Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 33, I piętro, pok. nr 29, w godz.
8.00-15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu
odbędzie się 10 kwietnia br. w Urzędzie Miasta
Inowrocławia. Ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte we wspomnianym projekcie mo¿e wnieść
uwagi. Nale¿y je składać pisemnie do Prezydenta
Inowrocławia z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja br.
UWAGA: Pełna treść ogłoszeń dostępna jest
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikowana jest na stronie internetowej www.inowroclaw.pl.

- ponad 90 proc. osób, które wzięło udział w
konsultacjach społecznych zorganizowanych
przez miasto w sprawie poszerzenia granic
Inowrocławia, opowiedziało się za większym
miastem. Oto szczegółowe wyniki z podziałem
na osiedla: „Cegielnia” – 93 (tak), 11 (nie), 3
(wstrzymuję się), „Kolejowe” – 258 (tak), 14 (nie),
8 (wstrzymuję się), „Mątwy” – 141 (tak), 14 (nie),
1 (wstrzymuję się), „Nowe” – 427 (tak), 15 (nie),
7 (wstrzymuję się), „Piastowskie” – 740 (tak), 36
(nie), 15 (wstrzymuję się), „Rąbin I” – 812 (tak), 47
(nie), 21 (wstrzymuję się), „Rąbin II” – 835 (tak),
40 (nie), 21 (wstrzymuję się), „Solno” – 356 (tak),
20 (nie), 8 (wstrzymuje się), 1 (niewa¿ny), „Stare
Miasto” – 543 (tak), 26 (nie), 7 (wstrzymuję się),
„Stary Rąbin” – 87 (tak), 4 (nie), 4 (wstrzymuję
się), 1 (niewa¿ny), „Szymborze” – 52 (tak), 5 (nie),
5 (wstrzymuję się), „Śródmieście” – 288 (tak), 12
(nie), 10 (wstrzymuję się), „Zdrojowe” – 116 (tak),
3 (tak), 2 (wstrzymuję się),
- z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika,
¿e w lutym w Inowrocławiu było 6693 bezrobotnych, czyli o około 2000 mniej ni¿ rok wcześniej.
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Sportowiec wyró¿niony

Podczas spotkania w ratuszu Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wyró¿nił tytułem „Sportowca Roku” Adama Wojciechowskiego – reprezentanta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego za zdobycie wicemistrzostwa Polski juniorów w
biegu na 400 m. Po tym sukcesie Adam Wojciechowski powołany został do kadry narodowej juniorów. Młody sportowiec trenuje
pod kierunkiem (tak¿e uczestniczącej w spotkaniu) Justyny Dreliszak. Prezydent wyró¿nił tak¿e tytułem „Zasłu¿ony dla sportu
w Inowrocławiu” Zygmunta Lewandowskiego, który od wielu lat odnosi sukcesy pływackie.
Uroczystość w Urzędzie Miasta Inowrocławia była równie¿ okazją do wręczenia odznaki „Zasłu¿ony dla Turystyki” przyznanej
przez Ministra Sportu i Turystyki Alfredowi Krysiakowi – członkowi zarządu inowrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, organizatora zlotów i rajdów kolarskich, autora przewodnika „Inowrocław i Kujawy”.
Na zdjęciu nagrodzeni wraz z Prezydentem Inowrocławia i jego zastępcą Wojciechem Piniewskim.

VI Inowrocławskie Targi Edukacyjne – 12 kwietnia 2008 r.

Prezentacje i szkolenia

Bogata oferta wydawnictw i firm edukacyjnych,
w tym szkół wy¿szych, mo¿liwość udziału w warsztatach i szkoleniach, to tylko część tego wszystkiego,
co na 12 kwietnia br. zaplanowali w Szkole Podstawowej nr 4 organizatorzy VI Inowrocławskich Targów Edukacyjnych.
Oferta targów obejmować będzie propozycje z
wszystkich etapów edukacji. – W tym roku prezentować się będą tak¿e szkoły wy¿sze z Poznania, Łodzi,
Bydgoszczy i Włocławka. Szczególnie mocno zachęcamy
więc młodzie¿ do odwiedzenia targów – powiedziała
„Naszemu Miastu” Maria Syczyło, doradca metodyczny i jednocześnie pomysłodawczyni oraz organizatorka
targów. Obok szkół wy¿szych udział swój zadeklarowali
m.in. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia, Centralna Komisja

Edukacyjna z Warszawy oraz liczne wydawnictwa szkolne
i pedagogiczne.
Ju¿ od godz. 9.00 prowadzone będą pierwsze szkolenia i warsztaty. Wśród tematów m.in. „Rzeczywisty
autorytet nauczyciela”, „Zabawy inspirowane muzyką”,
„Umiejętności pracy z ró¿nymi źródłami informacji na
lekcjach historii”, „Finansowanie projektów szkolnych
i szkoleń nauczycieli z funduszy UE”, „Autorytet negatywny i pozytywny w ¿yciu dziecka i dorosłego w aspekcie
zapobiegania agresji”, „Skuteczne planowanie kariery
zawodowej”. Zapisy na szkolenia przyjmowane będą ju¿
od 3 kwietnia br. drogą elektroniczną (e-mail: inometodyk@wp.pl) lub osobiście w dniu targów (je¿eli będą jeszcze
wolne miejsca).
Bli¿szych informacji na temat targów mo¿na uzyskać pod
nr. tel. kom. 698 686 030 codziennie w godz. 9.00-19.00.

Rys. Jarosław Wojtasiński
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