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Szanowni Państwo!
Po raz pierwszy do każdego z inowrocławskich domów trafia informator „Nasze Miasto Inowrocław” poświęcony – jak wynika z tytułu –
sprawom miasta i jego mieszkańców.
Głównym celem jest rzetelne informowanie inowrocławian o sprawach, które mieszkańców miasta bezpośrednio dotyczą. W miesięczniku poruszamy więc kwestie związane z problemami społecznymi,
gospodarką. Znajdziecie Państwo tutaj wiadomości na temat pracy ratusza. Informujemy o tym, co ważnego wydarzyło się w Inowrocławiu,
radzimy jak łatwo i szybko uporać się z codziennymi problemami.
Publikujemy zapowiedzi, ale również relacje z wydarzeń kulturalnych.
Miesięcznik wydaje Urząd Miasta Inowrocławia w nakładzie pozwalającym dotrzeć do każdej z rodzin. Adresowany jest więc do ludzi
w różnym wieku, często o odmiennych poglądach, których łączy jedno –
są inowrocławianami.
Redakcja

Wielu chwil radości

MONITORING. Dzięki kamerom w Inowrocławiu jest bezpieczniej

Sposób na złodzieja
Przyłapanie na gorącym uczynku złodziei samochodów, zatrzymanie osób poszukiwanych przez
policję, to pierwsze efekty działania w Inowrocławiu trzynastu
kamer monitorujących miasto.
– Kupując fotoradar obiecałem,
że pieniądze, które uzyskamy z
mandatów przekazane zostaną na
poprawę bezpieczeństwa w Inowrocławiu. Tak też uczyniliśmy.
Zapewniam, że w przyszłości również będziemy finansowo wspierać
podobne inwestycje – stwierdził
Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia. Z budżetu miasta na
zwiększenie liczby kamer moni-

torujących Inowrocław z trzech
do trzynastu, wydano blisko 350
tys. zł. Centrum monitoringu
znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji, gdzie do pracy
oddelegowana została mł. insp.
Ewa Bartoszak ze Straży Miejskiej. Kamery rejestrują obraz
zarówno w dzień jak i w nocy.
Uwagę zwraca dokładność urządzeń, które pozwalają na odczytanie nawet numerów rejestracyjnych samochodów.
Kamery zainstalowane są m.in.
przy ul. Solankowej, Szarych Szeregów, Wilkońskiego, w Rynku.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Mł. insp. Ewa Bartoszak prezentuje możliwości kamer.

Fot. Beata Zarzycka

Życzenia wielu chwil radości nie tylko w Dniu Kobiet, łez
wyłącznie szczęścia i bukietu kwiatów wręczanych co dzień,
składa inowrocławiankom z okazji ich święta redakcja „Naszego Miasta”. Na zdjęciu florystka, Maria Dombrzalska prezentuje tulipany. To właśnie ten gatunek kwiatów od kilku lat panowie z okazji Dnia Kobiet najczęściej kupują dla swoich wybranek. A może w tym roku zapanuje moda na róże? I na to inowrocławskie kwiaciarki są przygotowane...
INWESTYCJE. Pozyskanie przedsiębiorców i promocja

Wspierają przedsiębiorców
Władze miasta m.in. poprzez
wspieranie przedsiębiorczości
starają się pozyskać inwestorów
w Inowrocławiu.
– W miarę naszych kompetencji oraz możliwości staramy się
robić jak najwięcej. Nasze działania ukierunkowane są między
innymi na rozwój firm poprzez
szeroko pojęte wspieranie przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów. Stawiamy również na promocję – powiedział „Naszemu
Miastu” Rafał Szczerkowski,
naczelnik Wydziału Promocji
i Strategii Rozwoju Miasta.
Wśród wielu działań Urzędu
Miasta warto wymienić m.in.
przygotowanie preferencyjnych

mechanizmów finansowych dla
inwestorów. Wiąże się to z opracowaniem „Programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców
na terenie miasta Inowrocławia”, w którym przewidziano
zwolnienie nawet do pięciu lat z
podatku od nieruchomości tych
przedsiębiorców, którzy realizując nowe inwestycje stworzą
miejsca pracy. Na uwagę zasługuje także m.in. przygotowanie
terenów pod względem planistycznym oraz promocja miasta.
Z myślą o inwestorach na stronie internetowej inowrocławskiego ratusza stworzono Bank
Informacji Inwestycyjnych.
(KK)
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Chcąc ułatwić Państwu
kontakt z Urzędem Miasta
Inowrocławia poniżej
przedstawiamy wybrane
numery telefonów,
adresy poczty elektronicznej
do ratusza.
URZĄD MIASTA
INOWROCŁAWIA
ul. F. D. Roosevelta 36
tel. 35-35-300
35-55-214
fax. 35-55-255
www.inowroclaw.pl
e-mail:
urzad@inowroclaw.pl
Prezydent
Ryszard Brejza
sekretariat:
tel. 35-55-333
tel. 35-55-279
35-55-277
e-mail:
prezydent@inowroclaw.pl
Zastępca Prezydenta
Jacek Olech
sekretariat:
tel. 35-55-227
tel.35-55232
tel./fax. 35-55-222
e-mail: zastepca.prezydenta
@inowroclaw.pl
Sekretarz Miasta
Piotr Strachanowski
sekretariat:
tel. 35-55-227
35-55-232
tel./fax. 35-55-222
e-mail:
sekretarz@inowroclaw.pl
Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
tel. 35-55-242
35-55-301
Biuro Obsługi
Interesantów
naczelnik
Dorota Sankowska
e-mail: boi@inowroclaw.pl
kancelaria ogólna:
tel. 35-55-218
stanowisko nr 1:
sprawy lokalowe
tel. 35-55-298
stanowisko nr 2:
działalność gospodarcza
tel. 35-55-288
stanowisko nr 3: sprawy
drogowe, transportowe
i ochrony środowiska
tel. 35-55-286
stanowisko nr 4:
sprawy budowlane,
geodezji i gospodarki
nieruchomościami
tel. 35-55-297

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

RATUSZOWE ABC...
„Ratuszowe ABC...” to informator, w którym wyjaśniamy krok
po kroku jak szybko i bez zbędnych komplikacji poradzić sobie
z formalnościami, z którymi uporać się musi każdy z interesantów
Urzędu Miasta Inowrocławia.
Sprawy omawiane w tej rubryce
będą więc różne tak jak odmienne są problemy, z którymi do ratusza zwracają się mieszkańcy
miasta. W pierwszym numerze
przygotowaliśmy vademecum na
temat wydawania dowodów osobistych.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego złożyć w Urzędzie
Miasta Inowrocławia ma obowiązek każdy obywatel polski
zameldowany w Inowrocławiu,
który:
• skończył osiemnaście lat
• skończył piętnaście lat, jeśli
pracuje lub nie mieszka wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską się znajduje,
albo nie pozostaje pod władzą
rodzicielską lub opieką.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
dowód może być wydany osobie,
która ukończyła trzynasty rok
życia (jest obywatelem Polski i

mieszka na stałe w Inowrocławiu).
Wymienić dowód osobisty
trzeba jeśli:
• nastąpiła zmiana danych w
dowodzie osobistym
• upłynął termin ważności dowodu osobistego
Ostateczny termin wymiany
dowodu osobistego: do 31 grudnia 2007 r.
„Krok po kroku do dowodu”:
• Biuro Obsługi Interesantów
– należy osobiście pobrać wniosek
• Urząd Stanu Cywilnego –
potwierdzenie danych dotyczących zawarcia związku małżeńskiego w Inowrocławiu bądź urodzenia (kawaler/panna).
UWAGA: Panna oraz kawaler, którzy nie urodzili się w Inowrocławiu oraz osoby, które zawarły związek małżeński w innym mieście, a ubiegają się po
raz pierwszy o wymianę dowodu
osobistego na tzw. „plastikowy”
lub z powodu ukończenia osiemnastego roku życia, mają obowiązek dostarczyć skrócony akt stanu cywilnego z miejsca, w którym
się urodzili (panna, kawaler)
bądź zawarli związek małżeński.

Muszą to być aktualne odpisy.
Dla celów dowodów osobistych
akty te zwolnione są z opłat skarbowych.
• kasa Urzędu Miasta – należy uiścić opłatę za produkcję dowodu w wysokości 30 zł
• p. 14 – należy osobiście złożyć wniosek wraz z dwoma zdjęciami na dowód osobisty
Termin oczekiwania na dowód
osobisty:
do 30 dni od daty złożenia
wniosku.
Unikaj błędów:
Najczęściej we wnioskach składanych w inowrocławskim ratuszu brakuje odpisu skróconego
aktu cywilnego, czyli urodzenia
(panna/kawaler) bądź małżeństwa, o czym była mowa już powyżej.
Praktyczna rada:
Z doświadczenia pracowników
Urzędu Miasta wynika, że najwięcej osób składa wnioski we
wtorki, a zatem lepiej przyjść do
ratusza w inny dzień pracy urzędu.
Godziny przyjęć wniosków:
Poniedziałki, środy, piątki: godz.
7.30-15.30, wtorki: godz. 8.0018.00, czwartki: godz. 7.30-18.00.

TRZY PYTANIA DO ... PREZYDENTA
Rubrykę tę stworzyliśmy z myślą o tych osobach, które chciałyby za naszym pośrednictwem
skierować pytanie do Ryszarda
Brejzy, Prezydenta Inowrocławia.
Zależy nam, aby tematy tutaj poruszane były tymi, które najbardziej interesują naszych Czytelników. Dlatego spośród pytań nadesłanych do redakcji wybierzemy
trzy najczęściej się powtarzające
i jednocześnie najciekawsze, które zadamy Prezydentowi. W wydaniu marcowym informatora pytamy o szczegóły dotyczące powstania i wydawania miesięcznika.
Panie Prezydencie, skąd wziął
się pomysł wydawania przez ratusz miesięcznika? W Inowrocławiu ukazują się lokalne dzienniki, istnieją stacje radiowe, telewizja, mamy portale internetowe. Czy to nie wystarczy? Po co
wydawać pieniądze podatników
na kolejny tytuł?
– W trakcie spotkań jakie odbyłem z mieszkańcami osiedli, działkowcami, członkami różnych organizacji i stowarzyszeń wielokrotnie
przekonywałem się jak duże występuje w Inowrocławiu zapotrzebowanie na rzetelną informację o
naszym mieście. Zapadnięcie się
ziemi lub próba korupcji przyciąga

uwagę wszystkich mediów – oddanie do użytku kolejnej wybudowanej ulicy nie wzbudza już zainteresowania. Natomiast po pewnym
czasie pojawia się pytanie – dlaczego nic się w mieście nie buduje, nie
inwestuje? Wielu ludzi gubi się w
gąszczu zmieniających się przepisów i kompetencji różnych urzędów. Często wygrywają ci, którzy
mają wiedzę i pieniądze z tymi, których nie stać jest na utrzymanie się,
nie mówiąc już o zakupie gazety.
Każda administracja – również
nasza inowrocławska utrzymuje się
z pieniędzy podatników i naszym
obowiązkiem jest informowanie
o tym, na co przekazane są publiczne środki. Nawiasem mówiąc,
koszty utrzymania Urzędu Miasta
Inowrocławia są jednymi z najniższych w Polsce – ale kto o tym wie
w naszym mieście? Pozwolę sobie
podkreślić w „naszym” mieście,
a nie w „tym” mieście.
Skoro rozmawiamy o pieniądzach, to proszę powiedzieć, ile to
przedsięwzięcie będzie kosztowało inowrocławskich podatników?
– Na wydawanie tego informatora przez najbliższe dziesięć miesięcy w sumie przeznaczyliśmy nieco ponad sto osiem tysięcy złotych.
Oznacza to, że jeden egzemplarz

będzie kosztował budżet miasta
trzydzieści dziewięć groszy brutto.
Jest to koszt obliczony na maksymalny, zakładany przez nas nakład, czyli dwadzieścia dziewięć
tysięcy egzemplarzy. Gdyby przeliczyć to na jednego mieszkańca
miasta, to okaże się, że na kolejne
numery pisma każdy z inowrocławian przeznaczy co miesiąc czternaście groszy brutto.
Kolportaż miesięcznika zlecono Poczcie Polskiej, drukiem zajmuje się „Pozkal”. W jaki sposób wyłoniono te podmioty? Co
było czynnikiem decydującym o
ich wyborze?
– Zależało nam, aby dotrzeć do
każdego z inowrocławskich domów. Poczta Polska to gwarantuje. Jeśli chodzi o drukarnie, to zorganizowaliśmy przetarg w formie
zapytania o cenę. „Pozkal” był po
prostu najtańszy. W stosunku do
obu firm to był najlepszy wybór
jakiego mogliśmy dokonać.
Dziękuję za rozmowę. (bez)
UWAGA: Przyjmujemy wyłącznie
pytania przekazane drogą elektroniczną lub napisane na kartkach
pocztowych i wysłane na adres redakcji bądź dostarczone osobiście
w godzinach pracy urzędu.
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STYPENDIA. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

CENA WSPARCIA
Na wniosek Prezydenta Inowrocławia Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów
ustawy zobowiązującej samorząd do wypłaty najuboższym
uczniom stypendiów szkolnych.
Skąd pieniądze?
Największe kontrowersje budzi tryb wprowadzenia tej ustawy oraz zasady jej finansowania.
Dokument zaczął obowiązywać
1 stycznia br., co zdaniem ino-

wrocławskich władz, nie dało
możliwość samorządowi przygotować się do realizacji postanowień zawartych w ustawie. – Parlament nie przewidział także żadnych środków na finansowanie
obsługi administracyjnej – stwierdził Wojciech Piniewski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu.
Wnioski są wydawane
Mimo skierowania sprawy do
Trybunału Konstytucyjnego, Inowrocław ma obowiązek realizować postanowienia zawarte w

EKOLOGIA. Inowrocław „Gminą Przyjazną Środowisku”

Dywany z kompostu
Inowrocław jako jedno z pięciu miast w Polsce liczących więcej niż trzydzieści tysięcy mieszkańców, ma prawo do końca roku
posługiwać się tytułem „Gmina
Przyjazna Środowisku”.
Tytuł i bezpłatna reklama
Wyróżnienie to zostało przyznane w IV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku”. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszego samorządu, który w ostatnim
czasie przeprowadził inwestycję
mającą wpływ na poprawę środowiska naturalnego. Inowrocław

Statuetka, którą miasto wyróżniono.

został wyróżniony za „Realizację
programu segregacji odpadów komunalnych wraz z technologią
kompostowania frakcji organicznej i wykorzystaniem kompostu do
produkcji dywanów trawiastych”.
Nagrodą obok okolicznościowej
statuetki i dyplomu jest możliwość posługiwania się w 2005 r. tytułem „Gmina Przyjazna Środowisku”, ale także bezpłatna reklama
w branżowych katalogach.
Trawa na skwerze
W inowrocławskim Zakładzie
Utylizacji Odpadów Komunalnych tzw. dywany trawiaste produkowane są od 2004 r. Warstwa
powstałego z odpadów kompostu o grubości 5 cm rozścielana
jest na utwardzonym podłożu i
obsiewana nasionami traw. Produkcja dywanu trawiastego trwa
2–3 tygodnie. Dotychczas w Inowrocławiu w ten sposób wyprodukowaną trawę wyłożono m.in.
na Skwerze Jana Pawła II, w pobliżu Pomnika Obrońców Inowrocławia oraz wzdłuż al. Henryka Sienkiewicza.
Monika Wesołowska

ZDROWIE. Proste plecy dzieci i młodzieży

Walka z epidemią
W ramach programu „Proste plecy” uczniowie inowrocławskich
szkół podstawowych i gimnazjów biorą udział w zajęciach na basenie oraz sali gimnastycznej.
– Wady postawy to wśród dzieci i młodzieży prawdziwa plaga. Chcemy z tym walczyć. Jednocześnie zależy nam, aby wyrobić w młodych
ludziach nawyk systematycznego dbania o kondycję fizyczną – stwierdził Wojciech Piniewski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu.
Inicjatorką programu była Honorata Kryszk-Malec, inowrocławska radna. W ramach zajęć korekcyjnych dzieci i młodzież ćwiczą
przez godzinę tygodniowo na basenie i trzydzieści minut spędzają na
sali gimnastycznej. Rehabilitacja kończy się po dwudziestu tygodniach.
Od rozpoczęcia programu, czyli od września 2003 r., w zajęciach wzięło udział ponad siedmiuset uczniów. Dotychczas na ten cel z budżetu
miasta przeznaczono blisko 160 tys. zł. (bez)
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ustawie. Od 1 marca w Urzędzie
Miasta oraz w placówkach oświatowych podległych ratuszowi wydawane są wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego. Ustawa
nakłada na samorząd obowiązek
przekazania tej pomocy przede
wszystkim w formie rzeczowej.
Skorzystać z tego wsparcia mają
prawo uczniowie do momentu
ukończenia przez nich dwudziestego czwartego roku życia. Przy
czym jest tutaj wyraźne zastrzeżenie, iż nie mogą to być studenci oraz uczniowie „zerówek”.
Muszą oni być zameldowani w
Inowrocławiu, a dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może
być wyższy niż 316 zł netto.
Beata Zarzycka
ZATRUDNIENIE

Pieniądze czekają
Wydział Oświaty, Kultury i
Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia prosi o zgłaszanie się pracodawców, którzy przygotowują
młodocianych pracowników w
zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Przyuczenie to kończy się w
2005 r. egzaminem umożliwiającym otrzymanie dofinansowania
kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003 r.
oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed dniem 1 stycznia
2004 r., ale kształcenie rozpoczęli
w roku szkolnym 2004/2005.
Zgłoszenia przyjmowane są
telefonicznie pod nr tel. 35-55322 lub osobiście w Urzędzie
Miasta Inowrocławia przy ul. D.
F. Roosevelta 33, p. nr 25.
FINANSE

Uwaga: podatek!
Jeszcze tylko kilka dni mają
inowrocławianie, aby w terminie
opłacić pierwszą w tym roku ratę
podatku od nieruchomości.
Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w czterech
ratach. Termin pierwszej mija już
15 marca. Kolejne wpłaty należy
uiścić do połowy maja, września
oraz listopada. W razie zwłoki
naliczane będą odsetki w wysokości szesnastu procent należności rocznie.
Bez ponoszenia dodatkowych
kosztów podatek można uregulować w kasie Urzędu Miasta,
która w poniedziałki, środy oraz
piątki czynna jest w godz. 7.00–
15.00, we wtorki – 8.00–17.00, a
w czwartki – 7.30–17.00. Od poniedziałku do piątku w godz.
11.00–11.30 kasy są zamknięte.
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WYDARZENIA
MIESIĄCA
6 LUTEGO
3 Koncert organowy
„Pro organo pleno”
Z inicjatywy Inowrocławskiego
Towarzystwa Muzycznego „Pro
Arte” w kościele p.w. Św. Mikołaja mieszkańcy mieli okazję wysłuchać koncert organowy w wykonaniu Tomasza Kucharskiego.
8 LUTEGO
3 Ostatki Kujawskie,
czyli „Koza”
W ostatnim dniu karnawału ulicami miasta przeszły dwa barwne orszaki przebierańców, czyli
„Koza” szymborska oraz mątewska. Oba korowody spotkały się
rano w ratuszu, skąd wyruszyły
na spotkania z mieszkańcami
miasta. Warto dodać, iż w tym
roku „Koza” z Szymborza zdobyła pierwsze miejsce w Wielkim
Karnawale Rycerskim na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu za najlepsze stroje kozy obrzędowej.

„Koza” gościła m.in. w ratuszu.

11 LUTEGO
3 Inowrocławskie
Spotkania Artystyczne
Biesiada Poetycka
Więcej na str. 4.
12 LUTEGO
3 Inowrocławskie
Spotkania Artystyczne
Musicorama
Więcej str. 4.
3 Musical „Puzzle”
Więcej str. 8.
3 Finał akcji „Dzieci Polskie
Dzieciom Irackim”
oraz koncert Mandaryny
Więcej na str. 4.
16 LUTEGO
3 Spektakl „Święte Krowy”
(Teatr Miejski)
17 LUTEGO
3 „Porozmawiajmy o ...”
Więcej na str. 6.
3 Podsumowanie
III Świątecznej
Zbiórki Żywności
Więcej str. 5.
18 LUTEGO
3 „Barwne podróże małe
i duże” – otwarcie wystawy
malarstwa Anny Marii
Janowiak-Markiewicz
Artystka zaprezentowała swoje
prace w ramach cyklu przedstawiającego dokonania absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi.
Dokończenie na str. 4
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WYDARZENIA
MIESIĄCA
Dokończenie ze str. 3

19 LUTEGO
3 V edycja Konkursu
Regionalnego Kujawy – Mnie ta
ziemia od innych droższa
Więcej na str. 4.
23 LUTEGO
3 Otwarcie w Muzeum
im. Jana Kasprowicza wystawy
akwareli Lecha Wolskiego
Więcej na str. 5.
24 LUTEGO
3 Finał konkursu dla dzieci
„Zimowanki, czyli Zimowe
Rymowanki”
Konkurs zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury. W
grupie wiekowej 8–10 lat pierwsze miejsce zdobyła Paulina
Perlikowska; 11 – 12 lat: Elżbieta Mikołajczak; 13–4 lat: Barbara Kuliś; 15–16 lat: Ewa Wielocha.
25 LUTEGO
3 Otwarcie wystawy fotografii
barwnej Andrzeja Głowackiego
3 Spektakl dla młodzieży
„Dziecko moje, mów...”
3 Nagrody Kultury
Inowrocławskiej im. Stanisława
Przybyszewskiego
Wyróżnienia już po raz piąty
przyznał Rotary Club Inowrocław. W zakresie animacji kultury nagrodę otrzymał Tadeusz
Chęsy Właściciel Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego „Pozkal”. Ponadto za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne przyznano Nagrodę Młodych Dawidowi Wawrzyniakowi, studentowi Wydziału Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu.
26 LUTEGO
3 Sportowe Dyktando
Ponad sześćdziesiąt osób uczestniczyło w Sportowym Dyktandzie zorganizowanym przez
OSiR już po raz piąty próbowało poradzić sobie z ortograficznymi pułapkami przygotowanymi przez Izabelę Lubarską nauczycielkę Gimnazjum nr 2.
3 50. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski (eliminacje)
27 LUTEGO
3 Koncert „Dzieci Dzieciom”
Zorganizowany w Teatrze Miejskim przez Komendę Hufca
ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
28 LUTEGO
3 Dzień Patrona Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Juliusza Zarębskiego
oraz zakończenie obchodów
Roku Lutosławskiego
3 Przekazanie do użytku
dziesięciu kamer
monitorujących w Komendzie
Powiatowej Policji
Więcej na str. 1.
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KULTURA. Inowrocławskie Spotkania Artystyczne

Poetycko i muzycznie
W ramach Inowrocławskich
Spotkań Artystycznych w Galerii Miejskiej zorganizowano Biesiadę Poetycką, a w Teatrze jury
wybrało najlepszych spośród
uczestników Musicoramy.
Biesiada Poetycka i ...
Podczas Biesiady Poetyckiej
jury, po wysłuchaniu uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej
przyznało nagrody: Dariuszowi
Kosmalskiemu oraz Adamowi
Senderowskiemu. Ponadto, wyróżnienie otrzymała Ewelina
Karpińska. Jednocześnie ogłoszono wyniki Turnieju Jednego

Wiersza. Pośród autorów, którzy
nadesłali na konkurs prace, nagrody dostali: Roman Senski,
Piotr Lewicki, Daria Deć. Dodatkowo, jury zdecydowało wyróżnić Mirosława Puszczykowskiego, Dorotę Sobańską, Malwinę Konieczkę.
... Musicorama
Natomiast w Teatrze Miejskim podczas Musicoramy, także zorganizowanej w ramach
Inowrocławskich Spotkań Artystycznych, jury przyznało następujące nagrody: w kategorii wiekowej 12-15 lat – pierwsze miej-

Regionalne zmagania uczniów

sce Katarzynie Mul z Torunia,
drugie miejsce Agacie Rożankowskiej z Torunia, trzecie miejsce zespołowi „AGARD” ze
Strzelna, w kategorii wiekowej
powyżej 15 lat – pierwsze miejsce zespołowi „CONTRA” z
Włocławka, drugie miejsce Kamili Stolarczyk z Inowrocławia,
trzecie miejsce Mał-gorzacie
Sobkowskiej z Torunia, wyróżnienia Patrycji Krzeszowskiej i
Katarzynie Waliszewskiej z Pakości. Ponadto Natalia George
z Torunia oraz Kamila Stolarczyk z Inowrocławia otrzymały
specjalne wyróżnienia za propagowanie własnej twórczości.
Zwycięzcom gratulujemy i ...
do zobaczenia za rok!
Beata Zarzycka
SPORT I REKREACJA

Walczyły o puchar

Fot. Beata Zarzycka
Ponad dwieście prac nadesłano na piątą edycję Konkursu Regionalnego Kujawy – Mnie ta ziemia od innych droższa zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Inowrocław, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Na zdjeciu: dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 prezentują projekt „W kujawskiej chacie”.
AKCJA. Maskotki dla małych ofiar wojny w Iraku

Najprostsza pomoc
Tysiące mieszkańców miasta
obecnych w hali widowiskowosportowej uczestniczyło w podsumowaniu akcji „Dzieci Polskie –
Dzieciom Irackim”.
Wymyślił żołnierz
– Pomysł zorganizowania tej akcji zrodził się, kiedy stacjonowałem
w Iraku. Cieszę się, że inowrocławianie tak licznie włączyli się w to przedsięwzięcie – powiedział „Naszemu
Miastu” kpt. Piotr Rogalski, inicjator akcji i jednocześnie żołnierz
2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, do niedawna pełniący służbę w Międzynarodowych Siłach
Stabilizacyjnych w Iraku.
W Inowrocławiu zgromadzono ponad 6300 maskotek, z cze-

go 1100 było biletami wstępu na
imprezę. Do zabawek dołączono
list z pozdrowieniami od inowrocławian.
Nagrody i wyróżnienia
Podczas imprezy, Ryszard Brejza – Prezydent Inowrocławia, sprawujący honorowy patronat nad
akcją oraz kpt. Piotr Rogalski wręczyli wyróżnienia i nagrody szkołom, które szczególnie aktywnie
włączyły się w zbiórkę. I tak najwięcej, bo prawie 1200 pluszaków
przekazali uczniowie SP nr 11, druga była SP nr 16, gdzie statystycznie każde dziecko przyniosło maskotkę. Ponad 660 przytulanek zebrano w SP nr 4.
W imprezie podsumowującej
akcję „Dzieci Polskie – Dzieciom
Irackim” uczestniczyło ponad 2

Siedem drużyn z regionu wzięło udział w III Amatorskim Turnieju Siatkarskim Kobiet o Puchar Naczelnika Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia.
Turniej rozegrano w inowrocławskiej hali widowiskowo – sportowej. Pierwsze miejsce zajęły panie reprezentujące Urząd Miasta
i Gminy w Pakości, druga była drużyna z Kruszwicy, a trzecie – siatkarki z inowrocławskiego ratusza.
Zwycięska drużyna otrzymała na
rok puchar przechodni naczelnika WOKiS. Gratulujemy!
Drużynę Urzędu Miasta Inowrocławia reprezentowały: Bogusława Mikołajczak – kapitan drużyny, Elżbieta Rasała, Barbara
Pawelczyk, Ewa Podogrodzka,
Danuta Kuster, Iwona Sadowska.
(bez)
tys. osób, dla których niewątpliwą
atrakcją wieczoru był występ Marty Wiśniewskiej, czyli Mandaryny.
Wokalistka, której skąpy strój wywołał wśród części publiczności
kontrowersje, zaśpiewała m.in.
swoje największe przeboje.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Zebrano ponad 6000 maskotek.
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POMOC. „Bank żywności” rozdał aniołki

Podziękowali wolontariuszom
Przedstawiciele inowrocławskiego „banku żywności” podziękowali w Teatrze Miejskim wolontariuszom biorącym udział w III
Świątecznej Zbiórce Żywności.
– Zostałam wyróżniona w plebiscycie „Anioły 2004”. Tak naprawdę jednak praca, którą wykonuję nie byłaby możliwa, gdyby nie
poświęcenie wolontariuszy. To z
myślą o nich zorganizowaliśmy tę
uroczystość – powiedziała „Na-

szemu Miastu” Jadwiga Borzyszkowska, kierownik „banku żywności”.
Przypomnijmy, w III Świąteczną Zbiórkę Żywności włączyły się
przedszkolaki, ale także uczniowie, harcerze oraz inowrocławscy
politycy i dziennikarze. Wszyscy
mieli jeden cel: zebrać jak najwięcej dla klientów „banku żywności”. Udało się przygotować ponad osiemset paczek. (bez)

DOTACJA. Są dodatkowe pieniądze na ochronę środowiska

Więcej drzew
Fot. Beata Zarzycka

„Macierzyństwo – Aniołowie Nieskończoności” – taki tytuł nosiła wystawa malarstwa autorstwa absolwenta UMK w Toruniu – Szymona
Wojciechowskiego (na zdjęciu), którego obrazy do niedawna można
było oglądać w Galerii w Ratuszu, gdzie od 7 marca prezentowane są
prace Małgorzaty Maciejewskiej.
SAMORZĄD. Będą zmiany w inowrocławskich Solankach?

Park jak nowy
Inowrocławscy radni przyjęli
informację dotyczącą projektu
rewaloryzacji Solanek, który
przygotowała Pracownia Architektury Krajobrazu w Warszawie.
Według obecnych na sesji
przedstawicielek pracowni, projekt zakłada przywrócenie Solan-

kom blasku z okresu międzywojennego. Planowane jest m.in.
poszerzenie niektórych alejek.
Ponadto, należy uporządkować
kwestię nasadzeń drzew.
Po burzliwej dyskusji, ostatecznie radni przyjęli informację na
temat omawianego projektu.
(bez)

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał 30 tys. zł
dotacji na realizację dwóch spośród czterech zgłoszonych przez
Inowrocław zadań z zakresu
ochrony środowiska.
Wnioski o przyznanie dotacji
złożono już w październiku
2004 r. Na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji
Ekologicznej, organizację wycieczek ekologicznych oraz wykona-

nie biologicznej ścieżki dydaktycznej przebiegającej od hali widowiskowo-sportowej do Solanek
miasto otrzymało 10 tys. zł. Dwukrotnie więcej przedstawiciele
WFOŚiGW przyznali na dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów. Jednocześnie odmówiono
wsparcia przy finansowaniu rewitalizacji zbiornika wodnego przy
ul. Szymborskiej oraz zwalczania
szrotówek kasztanowcowiaczków. (MW)

Pejzaże i kwiaty

BUDOWNICTWO. Można oszczędzić nie tylko ciepło

Kredyt z premią
Zaciągając kredyt na przeprowadzenie termomodernizacji,
czyli ocieplenie budynku, można
starać się o umorzenie nawet
dwudziestu pięciu procent długu.
Właściciel ocieplanego budynku może z kredytu udzielanego
na dziesięć lat sfinansować do
osiemdziesięciu procent inwestycji. Premia termomodernizacyjna, czyli ewentualne umorzenie
części pożyczki przyznawana jest
po zakończeniu prac przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Niezwykle istotnym warunkiem jest
osiągnięcie określonego w kryte-

riach zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.
Inwestor, który zdecyduje się
dokonać termomodernizacji w
oparciu o kredyt, powinien do banku, który ma podpisaną umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego złożyć: wniosek wraz z wymaganymi przez bank załącznikami,
wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz audyt
energetyczny. Szczegółowe informacje w sprawie zasad przydzielania tego typu pożyczek można
uzyskać na stronie internetowej
www.bgk.com.pl. (bez)

POMOC. Wojewoda dał pieniądze na dożywianie

Pieniądze na posiłek
Ponad 700 tys. zł dotacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski
przyznał na realizację w Inowrocławiu w br. programu „Posiłek
dla potrzebujących”.
Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów
związanych z dożywianiem dzieci. Dodatkowo, z budżetu miasta na ten cel przeznaczone zostanie ponad 420 tys. zł. Dla porównania w ubiegłym roku na re-

alizację pilotażowego programu
„Posiłek dla potrzebujących”
przeznaczono w sumie ponad
155 tys. zł, z czego wojewoda
przekazał 125 tys. zł. Zgodnie z
założeniami programu w 2005 r.
w Inowrocławiu pomocą objętych zostanie dwa tysiące osiemset osób. Według oceny pomocy
społecznej potrzeby są co najmniej kilkakrotnie wyższe.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka

Prawie siedemdziesiąt akwareli prezentujących kwiaty oraz pejzaże
autorstwa Jana Wolskiego można oglądać w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Artysta jest m.in. laureatem konkursu
ogólnopolskiego „Akwarela znad Wisły”.

RADNI

UCHWALILI

Podczas lutowej, XXIX sesji
Rady Miejskiej Inowrocławia
przegłosowano następujące akty
prawa lokalowego:
* Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r., stanowiącego
część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
* Uchwała w sprawie zmian w
budżecie Miasta Inowrocławia
na 2005 r.
* Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych

przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz
rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.
* Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek dodatków, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania nagród dla
Dokończenie na str. 6
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RADNI UCHWALILI
Dokończenie ze str. 5

KULTURA
8 marca – godz. 18.00, klub
„Przydomek”, występ artystyczny dla kobiet grupy tanecznej
„A-MEN”.
11 marca – godz. 18.00, Galeria Miejska; otwarcie wystawy
fotograficznej „WIARA” autorstwa Mike.a Abrahamsa, wstęp
wolny.
12 marca – 150-lecie I LO im.
Jana Kasprowicza.
17 marca – godz. 11.00, Galeria
Miejska, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o ...”, wstęp wolny.
17 marca – godz. 17.00, klub
„Kopernik”, „Obyczaje wielkanocne na Kujawach”, spotkanie
z panią Marią Patyk. W programie przewidziano konkurs na
najładniejszą kujawską pisankę.
17-24 marca – Muzeum im. J.
Kasprowicza (w godz. otwarcia
muzeum), prezentacja prac nadesłanych na konkurs „Moja Pisanka”. Prace należy nadsyłać do
11 marca. Dodatkowo 27 marca
od godz. 17.00 pisanki będą prezentowane w Domu Rodzinnym
Jana Kasprowicza w Szymborzu.
18 marca – godz. 17.00, sala
wystaw czasowych Muzeum im.
J. Kasprowicza, Malarstwo i rysunek Agnieszki Antczak, koszt
biletów: 1,5 zł i 1 zł (ulgowy).
18 marca – godz. 19.00, wystąpi
Chór Aleksandrowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie: 60 i 90 zł.
18-19 marca – godz. 15.00 (18
marca), godz. 8.30 (19 marca),
Teatr Miejski, III Ogólnopolski
Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, wstęp wolny.
19 marca – godz. 15.00, topienie Marzanny, wymarsz spod klubu „Rondo” w kierunku Solanek.

21 marca – godz. 11.30, topienie Marzanny w Szymborzu, prelekcja w SP nr 10, a następnie
przejście nad tamtejszy staw.
21 marca – godz. 19.00, kościół
garnizonowy p.w. Św. Barbary,
Koncert Pasyjny w wykonaniu
Inowrocławskiego Towarzystwa
Muzycznego „Pro Arte” pod dyrekcją Anny Drogowskiej, wstęp
wolny.
24 marca – godz. 12.00, Muzeum im, J. Kasprowicza, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze drożdżowe baby
wielkanocne, wstęp wolny. Pra-

Goście ostatniego spotkania z cyklu
„Porozmawiajmy o...”.

ce konkursowe należy dostarczyć
do 23 marca br.
27 marca – godz. 18.00, plac
przed domem Jana Kasprowicza
w Szymborzu, Przywołówki Kujawskie.
4-7 kwietnia – godz. 12.00-18.00,
klub „Przydomek”, Osiedlowe
Dni Zdrowia, wstęp wolny.
SPORT
8-10 marca – godz. 9.00-15.00,
Mistrzostwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Tenisie Stołowym, sala sportowa przy ul. Rakowicza 93, wstęp wolny.

DYŻURY RADNYCH
Jan Koziorowski
8.03.2005 r., 29.03.2005 r. –
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25,
godz. 14.00–16.00, tel. 35-55-294.
Sławomir Szeliga
15.03.2005 r., 5.04.2005 r. –
Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25,
godz.14.30–15.30, tel. 35-55294
Piotr Jóźwiak
22.03.2005 r. – Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25, godz. 14.00–16.00,
tel. 35-55-294.
Andrzej Krzemiński
14.03.2005 r. – ul. Szeroka 1,
p. 118, godz. 11.00-13.00.
Grażyna Dziubich
17.03.2005 r., 7.04.2005 r. –
Urząd Miasta Inowrocławia,

ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23,
godz. 14.30–15.30, tel. 35-55-223.
Jacek Tarczewski
17.03.2005 r. – Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30–15.30,
tel. 35-55-223.
Honorata Kryszk-Malec
17.03.2005 r. – Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30–15.30,
tel. 35-55-223.
Ludwika Lewicka
7.04.2005 r. – Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 35-55-223.
Łucjan Bryll
7.04.2005 r. – Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30,
tel. 35-55-223.

11 marca – godz. 20.15, liga
TKKF – koszykówka, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, wstęp
wolny.
12 marca – godz. 10.00, otwarcie ścianki wspinaczkowej (więcej na str. 7).
13 marca – godz. 12.30, mecz
piłkarski – V liga seniorów, MKP
Noteć Inowrocław – Pałuczanka
Żnin, Stadion Miejski III, ul.
Rakowicza 93, wstęp wolny.
13 marca – godz. 16.00 liga
TKKF – koszykówka, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, wstęp
wolny.
17 marca – godz. 10.00, Ogólnopolski Turniej Siatkarski Szkół
Ponadgimnazjalnych Dziewcząt,
hala widowiskowo-sportowa, al.
Niepodległości 4, wstęp wolny.
19 marca – godz. 18.00, mecz
koszykówki seniorów- ekstraklasa, Noteć Inowrocław – Prokom
Trefl Sopot, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości, bilety w cenie: 15 i 20 zł, 10 i 15 zł
(ulgowy).
19 marca – godz. 11.00, II liga
tenisa stołowego, IKTS I – MMKS
I Chełmno, IKTS II – KTS Elektryk Toruń, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, wstęp wolny.
20 marca – godz. 17.30, liga
TKKF – koszykówka, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, wstęp
wolny.
21 marca – godz. 9.00, Gimnazjada, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
wolny.
26 marca – godz. 16.00, mecz
piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Wisła
Nowe, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł
i 4 zł (ulgowy)

nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Inowrocław.
* Uchwała w sprawie nadania
nowo powstałej ulicy nazwy Romana Dmowskiego.
* Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
w rejonie ulic: Marulewskiej, Kątnej, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, ks.
Dobromira Ziarniaka i Długiej na
terenie oznaczonym w tym planie
symbolami: „24 U/MN” i „018
KD”.
* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu
przy ul. Jacewskiej 118.
* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Skrytej.
* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Marulewskiej.
* Uchwała w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o systemie oświaty
wprowadzających pomoc materialną dla uczniów.
* Uchwała w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i ustawą
przepisu rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzającego
podatek VAT od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego.

PRZYRODA. Dźwięki sokoła mają odstraszyć gawrony

Nowe urządzenie
Urządzenie emitujące dźwięki
sokoła zainstalowano przy al.
Sienkiewicza. Ma to ograniczyć
liczbę gawronów, na których
uciążliwość od dawna skarżą się
inowrocławianie.
Super Pro – bo tak nazywa się
urządzenie kosztowało 3800 zł.
Składa się z czterech głośników
oraz wzmacniaczy. Jego zadaniem jest odstraszanie gawronów poprzez emisję dźwięków
sokoła. – Sprzęt założony został
niedawno, dlatego trudno mówić
o jednoznacznych efektach, ale
już na tym etapie obserwujemy,
że gawrony wzdłuż alei Sienkiewicza raczej nie będą budowały
gniazd – powiedział „Naszemu
Miastu” Stanisław Milecki, naczelnik Wydziału Gospodarki

Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.
Podobne próby walki z gawronami – niestety zakończone niepowodzeniem – mieszkańcy miasta mieli okazję obserwować
przed dwoma laty. Wtedy jednak
urządzenie zaczęto testować w
momencie, kiedy gniazda już istniały. Ponadto, z głośników emitowano nie tylko dźwięk sokoła,
ale również innych ptaków. Natomiast w ubiegłym roku systematycznie niszczono gniazda
gawronów, co wywołało sprzeciw
części inowrocławian. Miejmy
nadzieję, że w tym roku mieszkańcy miasta będą mogli spacerować al. Sienkiewicza bez obawy, iż spotka ich przykra niespodzianka. (bez)

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

ZABYTKI INOWROCŁAWIA

Wstęp, czyli co to jest zabytek?
Niniejszym artykułem rozpoczynam cykl rozważań nad tym
co to jest zabytek na tle bogatej
spuścizny historycznej Inowrocławia.
Ochrona dóbr kultury w czasach współczesnych należy do
podstawowych obowiązków każdego państwa i jego obywateli.
Zgodnie z prawem zabytek to
nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będą-

ce dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenie, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną
wartość historyczną, artystyczną
lub naukową. Istotą zabytku jest
również to, że każdy z nich przekazuje jakieś informacje o minionych czasach, a więc jest pewnego rodzaju dokumentem prze-

USC: INOWROCŁAW
JUBILEUSZE
Kazimierz i Kazimiera Szczupakowie (50-lecie pożycia małżeńskiego); Marta i Jan Gruetzmacher (50-lecie pożycia małżeńskiego).

Marta i Jan Gruetzmacher

Kazimiera i Kazimierz Szczupakowie

URODZENIA
Agata Połomska – c. Waldemara i Joanny; Kinga Lewandowska – c. Bartłomieja i Beaty;
Aleksandra Balmowska – c. Radosława, Ewy; Weronika Krakowska – c. Marcina i Magdaleny; Zuzanna Banasiak – c. Michała i Aleksandry; Jagoda Pilarska – c. Tomasza i Iwony; Oliwier
Badyna – s. Dariusza i Natalii;
Agata Maria Rolirad – c. Mariusza i Marii; Dorota Rolirad – c.
Mariusza i Marii; Antonina
Skroś – c. Łukasza i Beaty; Weronika Siwak – c. Mirosława i
Kamili; Łukasz Troszyński – s.
Artura i Kamili; Weronika Dulska – c. Łukasza i Małgorzaty;
Julia Ślizanowska – c. Pawła i
Anny; Amelia Lewicka – c. Pa-

wła i Katarzyny; Natan Hertel –
s. Łukasza i Żanety; Jakub Piechowicz – s. Józefa i Marii; Żaklina Sobczak – c. Leszka i Marii; Konrad Kaszubski – s. Piotra
i Arlety; Kacper Wasilewski – s.
Roberta i Barbary; Igor Łożykowski – s. Krystiana i Justyny;
Szymon Gronczewski – s. Adama i Izabeli; Olgierd Kubiak – s.
Arkadiusza i Doroty; Wiktoria
Piątkowska – c. Marcina i Natalii; Zuzanna Mazur – c. Radosława i Agnieszki; Martyna Frątczak – c. Macieja i Jolanty; Igor
Jaskrowski – s. Dariusza i Ewy;
Eryk Piaskowski – s. Roberta i
Zofii; Ewelina Kubiak – c. Marcina i Marzeny.
ZGONY
Aleksander Ślipek – 51 lat;
Dariusz Kosiński – 36 lat; Grażyna Sandecka – 42 lata; Henryk
Wojciechowski – 76 lat; Marianna Czarnolewska – 76 lat; Zofia
Kanarkowska – 73 lata, Edward
Bronicki – 91 lat; Stanisław Radziszewski – 80 lat; Henryk Kiliś
– 80 lat; Leokadia Kozłowska –
80 lat; Regina Pawłowska – 77 lat;
Genowefa Siekierka – 54 lata;
Alojzy Maciejewski – 63 lata; Bożena Nowacka – 51 lat; Wiktor
Ciemny – 67 lat; Przemysław Ciesiółka – 33 lata; Jerzy Górny – 78
lat; Zdzisław Wiącek – 63 lata; Tomasz Chytrowski – 52 lata; Katarzyna Czajkowska – 72 lata; Włodzimierz Lewandowski – 57 lat;
Teresa Trando – 91 lat; Kazimierz
Sosnowski – 93 lata; Zbigniew
Kuźmiński – 69 lat; Jerzy Sławkowski – 72 lata; Stanisław Majewski – 74 lata; Kazimierz Konopa – 80 lat; Władysław Ciesielski
– 79 lat; Marianna Zielińska – 89
lat; Anna Trafria – 74 lata; Łucja
Szyperska – 58 lat; Kamil Niemiec
– 21 lat; Kamil Niemiec – 21 lat;
Jerzy Romanowski – 62 lata; Kazimierz Budziński – 78 lat.
UWAGA: W rubryce te publikujemy dane dotyczące miesiąca poprzedzającego wydanie kolejnego numeru informatora.
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szłości. Wartość zabytkowa dobra kultury jest tym wyższa, ile
zachowało się w nim, w niezmienionym stanie pierwotnych elementów. Stan zabytków Inowrocławia jest na tyle dobry, na
ile solidne dawne budownictwo
skutecznie oparło się upływowi
czasu, zawirowaniom wojennym
i ustrojowym oraz nie rzadko
negatywnym działaniom człowieka. Wspomnieć chociażby można o praktyce skuwania uciążliwych w utrzymaniu detali archi-
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tektonicznych, co niestety nie jest
tylko praktyką odległej przeszłości.
Warto pamiętać przy tym, iż
podstawą działań ochronnych
względem zabytków jest zachowanie nas wszystkich.
Zapraszam Państwa do wspólnej wędrówki po świecie inowrocławskich zabytków, które będąc
nieodłączną częścią naszej codzienności, mają okresy świetności jak i upadku.
Barbara Pawelczyk

PRAWNIK RADZI
Czasem trudno odnaleźć się w
gąszczu obowiązujących przepisów. Dlatego stworzyliśmy rubrykę, w której prawnik wyjaśni krok
po kroku jak poradzić sobie z
trudnymi problemami. Zachęca-

my więc do przysyłania do redakcji listów z pytaniami do
prawnika. Sprawy poruszane najczęściej przez Czytelników, będziemy wyjaśniali w kolejnych
numerach informatora.

MIASTO MŁODYCH
ŚCIANKA. Oficjalne otwarcie nastąpi za kilka dni

Wspinaczka w hali
Himalaiści Krzysztof Wielicki
oraz Jan Szulc będą 12 marca br.
gośćmi specjalnymi oficjalnego
otwarcia ścianki wspinaczkowej
wybudowanej w inowrocławskiej
hali widowiskowo-sportowej.
Przypomnijmy, ścianka powstała z inicjatywy klubu Alpin
eXtrem, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz władz miasta, które
na ten cel z budżetu Inowrocławia przeznaczyły 40 tys. zł, co stanowiło prawie jedną trzecią
wszystkich kosztów związanych z
budową obiektu.
W programie otwarcia przewidziano już o godz. 10.00 eliminacje do amatorskich zawodów dla
dzieci i młodzieży. Na godz.
15.30 zaplanowano konferencję
prasową, a pół godziny później
nastąpi oficjalne otwarcie ścianki. O godz. 16.30 rozpoczną się

CO KRYJE TWOJE IMIĘ?
Od wieków ludzie wierzą, że to
jak mamy na imię wpływa na
nasz charakter. W tej rubryce
będziemy przedstawiali pochodzenie czterech imion wybranych z miesiąca, w którym ukazuje się tytuł oraz podamy cechy
najczęściej przypisywane osobom, które je noszą.
BOŻENA – imię starosłowiańskie. Jest towarzyska. Bardzo
impulsywna. Chętnie niesie bezinteresowną pomoc innym.
LIDIA – imię wywodzi się od
greckiej Lydios. Charakteryzuje

prelekcje himalaistów Krzysztofa Wielickiego i Jana Szulca. Od
godz. 18.00 do 19.00 ścianka będzie dostępna dla wszystkich,
którzy zechcą się wspinać.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Ścianka już jest w hali

osobę uzdolnioną artystycznie,
wrażliwą, dbającą o dom. Jednocześnie skłonną do przesady. Z
konsekwencją dąży do wyznaczonego celu. Lubi wygodę.
TOMASZ – imię to pochodzi
od aramejskiego słowa „toma”,
co znaczy „bliźniak”. Zazwyczaj
jest to osoba inteligentna o dużych zdolnościach organizatorskich. Często miłośnik sportu.
Ma skłonności do hazardu.
ZBIGNIEW – imię pochodzenia słowiańskiego, a oznacza
„pozbyć się gniewu”. Jest to osoba pracowita oraz cierpliwa i
wytrwała. Ma poczucie własnej
wartości.

UWAGA: informujemy, że w kolejnych numerach miesięcznika będziemy publikowć rozkłady jazdy autobusów MPK.
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WYWIAD. Pani profesor chętnie wraca do Inowrocławia

Z miłości do Kujaw
Prof. Aleksandra Cofta-Broniewska
Honorowa Obywatelka Inowrocławia
Kujawy to teren, który zna
rzystnym położeniu Kujaw. PrzePani doskonale. Niezliczone bacież w pobliżu przebiegał szlak
dania archeologiczne, wykopabursztynowy. Kujawy czerpały
liska, chociażby na inowrocławz tego ogromne zyski. Jeśli chodzi
skim osiedlu Rąbin, czy w Soo Inowrocław to bez wątpienia telankach. Proszę powiedzieć, co
ren ten dostarczył bardzo cennego
takiego tutaj jest, że tak bardzo
materiału dotyczącego chociażby
pokochała Pani właśnie Kujadawnych wierzeń.
wy?
Jako archeolog na Kujawach
– Jako archeolog muszę podkreznalazła Pani bardzo cenny maślić przede wszystkim ogromne
teriał do badań, czy to wszystbogactwo tych terenów. Mam tuko?
taj na myśli oczywiście sól jako
– Spotkałam mnóstwo wspaniadobro natury, ale nie należy zapołych osób, z którymi nie tylko praminać również o niezwykle kocowałam, ale także się przyjaźniłam. Często wracam do tych wspomnień. Zawsze z sentymentem tutaj przyjeżdżam.
Kiedy będziemy mogli zaprezentować Pani kolejną publikację dotyczącą Kujaw?
– Z pewnością będę jeszcze publikowała, w tym również o Kujawach. Obecnie przygotowuję
materiał dotyczący cmentarzyska
w Gąskach. Książka ta prawdopodobnie ukaże się za kilka miesięcy. Myślę także o następnych
publikacjach dotyczących tego regionu.
Dziękuję za rozmowę.
Beata Zarzycka
Prof. Aleksandra Cofta-Broniewska

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
TRADYCJA. Kawalerowie „przywołują” panny po zmroku

„Ambona” z Szymborza
Nadchodzące Święta Wielkanocne bardzo silnie kojarzone są
w naszym mieście z szymborskimi przywołówkami organizowanymi przez Stowarzyszenie Klubu Kawalerskiego. Początki tego
ludowego zwyczaju sięgają roku
1834!
Wczesnym popołudniem w
Niedzielę Wielkanocną kawalerowie wędrują po Szymborzu w
asyście orkiestry i odwiedzają gospodarzy. Po zmroku „przywołują” panny z „ambony” ustawionej na placu przy szymborskim
stawku. Następnie rozpoczynają
się wierszowane oracje o dziewczynach mieszkających w kolejnych domach, o ich zaletach, ale
również o wadach wraz z informacją, ile wody się na nie poleje
i czy ktoś je wykupi – czyli czy
wstawią się za nimi ubiegający się
o ich względy kawalerowie.
Bogaty zbiór przywołówek zapisany jest w księgach Stowarzyszenia Klubu Kawalerskiego.

Między innymi znajdziemy tam
takie wierszyki:
„Pierwszy numer u pana Nowaka
Jest tam jedna, ale ładna panienka,
Na imię jej Elżuchna – to miła
buziuchna,
A dla jeji urody potrzebny gąsiorek
wody.
Niech się nie boi,
Bo za niom Janek K. Stoi,
Ten jóm wykupi!”
Pikanteria języka przywołówek sprawia, że przygotowane
wierszyki spotykają się z żywym
zainteresowaniem, a przyjmowane są zazwyczaj śmiechem.
Tegoroczne przywołówki zostaną poprzedzone występem dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Jana Kasprowicza. Okolicznościowy program będzie zaprezentowany przed Domem Rodzinnym Jana Kasprowicza godz.
18.00 w Niedzielę Wielkanocną.
Spotkajmy się zatem na przywołówkach w Szymborzu...
Jacek Nijak

W poszukiwaniu przyjaźni

PZU. Ubezpieczyciel zmienia siedzibę

Lepsze warunki dla klienta
W ciągu najbliższych trzech
miesięcy Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. z ul. Składowej
przeniesie się do centrum miasta.
– Myślimy przede wszystkim o
naszych klientach. W nowym pomieszczeniu będą lepsze warunki.
Nowoczesna sala do obsługi klientów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, w pobliżu usytuowany będzie parking,

którego teraz zdecydowanie brakuje – powiedział „Naszemu Miastu” Tomasz Dziedzianowicz,
dyrektor inspektoratu PZU S.A.
w Inowrocławiu.
Po przeprowadzce, nie zmienią się godziny przyjmowania
klientów. Przypomnijmy, PZU
S.A. pracuje od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-17.00 oraz w
soboty w godz. 7.30-13.00. (bez)

DORADZTWO. „Okienko przedsiębiorczości”

Skorzystaj z szansy
W Urzędzie Miasta Inowcławia
od ubiegłego roku istnieje „okienko przedsiębiorczości”, w którym
udzielane są informacje na temat
możliwości uzyskania dotacji
z Unii Europejskiej.
Przypominamy, „okienko”
mieści się w Biurze Obsługi Interesantów UM Inowrocławia.
Można tam dowiedzieć się nie
tylko o jakie dotacje z UE przed-

siębiorcy mogą się starać, ale
również m.in. jakie warunki należy spełnić oraz gdzie można
szukać odpowiednich wniosków.
Punkt czynny jest w godzinach
pracy Biura Obsługi Interesantów, czyli w poniedziałki, środy
oraz piątki w godz. 7.30-15.30,
wtorki: 8.00-18.00, czwartki:
7.30-18.00.
Katarzyna Komorowska

Fot. Beata Zarzycka

W klubie „Przydomek” aktorzy Teatru Pantomimy „DAR” z Bydgoszczy zagrali w musicalu „Puzzle”. Widowisko opowiadające m.in.
o poszukiwaniu przyjaźni we współczesnym świecie skierowane było
przede wszystkim do najmłodszych inowrocławian.
GOSPODARKA. Inowrocławskie przedsiębiorstwa wyróżnione

Gazele wśród firm
Na liście wyróżnionych firm w
rankingu „Gazele Biznesu” znalazły się również przedsiębiorstwa z Inowrocławia.
Ranking organizuje dziennik
„Puls Biznesu”. Umieszcza się w
nim ponad dwa tysiące firm z terenu całego kraju. Przedsiębiorstwa z Inowrocławia znalazły się
na następujących pozycjach: 429
– „Oberon”, 711 – Inowrocław-

skie Kopalnie Soli „Solino” S.A.,
1232 – „Druk-Intro”, 1471 –
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji.
Firmy wyróżnione przez „Puls
Biznesu” charakteryzuje szybki i
stały rozwój. Wskaźnik przyrostu
dochodów przedsiębiorstwa w
2003 r. w stosunku do 2001 r. był
elementem decydującym o pozycji podmiotu w rankingu. (bez)
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