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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Miasto musi mieć swoją twarz...

Rada Miejska Inowrocławia w grudniu 2008 r. nadała Edmundowi Mikołajczakowi (inowrocławskiemu pedagogowi, historykowi, regionaliście oraz autorowi i współautorowi wielu publikacji o naszym mieście) godność Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Podczas uroczystej sesji, która odbyła się 21 stycznia br. w Teatrze Miejskim
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski wraz z Prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą wręczyli Edmundowi Mikołajczakowi uchwałę
o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela oraz pamiątkowy kryształowy medalion. Licznie przybyli do teatru goście nie szczędzili miłych i ciepłych słów pod adresem Edmunda Mikołajczaka. - Człowiek, który dzięki swojej pracy stał się łącznikiem kilku epok, osobą, która pokazuje przez to co robi, co to znaczy pracować dla innych – mówił
o Honorowym Obywatelu Tomasz Marcinkowski. - Fakt nadania tego tytułu, to powód do osobistej satysfakcji, ale i święto całej naszej szkoły... Doceniliście Państwo osobę
będącą ogromnym autorytetem dla młodych inowrocławian. Człowieka, który jak niewielu innych kształtuje u nich regionalną to¿samość... – stwierdził Rafał Łaszkiewicz,
dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza, w którym nauczycielem jest Edmund Mikołajczak.
Rozmowa
z Edmundem Mikołajczakiem
Honorowym Obywatelem
Miasta Inowrocławia
Co to znaczy otrzymać ten tytuł?
- Mamy (od 1919 roku) dziesięciu honorowych
obywateli. Tak wiele ich ró¿ni, ale jest te¿ coś, co
łączy. Tę wspólną cechę stanowi emocjonalny
związek z naszym miastem, miastem jedynym
i wyjątkowym. To nie znaczy, ¿e posiada ono wyłącznie same blaski. Jednak rozmawiając
o kłopotach i problemach powinniśmy

czynić
to
z ¿yczliwością, abyśmy
nade wszystko mieli na
uwadze dobro i rozwój miasta, które, podobnie jak człowiek, musi mieć swoją twarz.
I z dumą mogę stwierdzić,
¿e Inowrocław taką własną
twarz posiada.
Otrzymane wyró¿nienie
traktuję jako ogromne

zobowiązanie. Wiem te¿, ¿e teraz wszystko co
zrobię będzie wnikliwiej obserwowane i oceniane.
To zmusza do większej mobilizacji. Choć tak naprawdę w moim ¿yciu od chwili otrzymania tego
tytułu niewiele się zmieniło. Wykonuję dokładnie
te same zadania co przedtem, podobnie zresztą
jak wielu innych inowrocławskich społeczników.
Nie ka¿dy jednak jest np. autorem tak wielu
poblikacji o naszym mieście, jak Pan.
- Publikacją, którą szczególnie cenię jest „Inowrocławski Słownik Biograficzny”. To jednak
efekt naukowych dociekań kilkudziesięciu osób,
których pracę koordynowałem. To taki wkład
w odkrywanie historii regionalnej.
Uwa¿am, i¿ ka¿dy inowrocławianin,
czując się związany z tym miejscem, mo¿e dać coś od siebie.
Działając w dziedzinie, która
jest mu bliska, rozwijając swoje
zainteresowania, mo¿e zmieniać wygląd i „duszę” miasta.
Trzeba popularyzować takie postawy. Odnoszę
wra¿enie, ¿e przyznanie właśnie mi tytułu honorowego obywatela, i to po Wielkim Polaku
Janie Pawle II, miało właśnie zwrócić uwagę na
ludzi związanych całym swoim ¿yciem z lokalną
społecznością.
Jako historykowi i regionaliście znane są
Panu doskonale dokonania pozostałych naszych Honorowych Obywateli. Jak chciałby
Pan, aby za pół wieku o Edmundzie Mikołajczaku – Honorowym Obywatelu Miasta

Słońce dla „Delfina”

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu prac remontowych krytej
pływalni „Delfin”. Zamontowane zostaną baterie słoneczne, które będą wykorzystywane do podgrzewania
m.in. wody w basenie.
Energia z natury
Niebawem rozstrzygnięty zostanie przetarg na projekt
i monta¿ baterii słonecznych dla „Delfina”. – Oceniamy, ¿e
dzięki temu rozwiązaniu uda się zaoszczędzić kilkadziesiąt
procent kosztów związanych z podgrzewaniem wody tak
u¿ytkowej jak i w niecce basenu – powiedziała „Naszemu
Miastu” Wiesława Pawłowska, dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Wkrótce będzie wiadomo, czy miasto otrzyma 1,7 mln zł,
jako dofinansowanie remontu basenu z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (w ramach „Wieloletniego
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego na lata 2008-2015”). Część tych
pieniędzy przeznaczona ma zostać właśnie na
monta¿ baterii słonecznych.
Winda dla niepełnosprawnych
Przypomnijmy, inwestycja obejmuje
przede wszystkim termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki
okiennej, remont zaplecza sportowego, dostosowanie pływalni do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
w tym wybudowanie specjalnej
windy przy schodach wejściowych.
W piwnicy powstanie sala taneczna
(klubowa). Zamontowane będą nowe
urządzenia uzdatniające wodę i zamykające jej
obieg, co te¿ zmniejszy koszty eksploatacji obiektu.
Zmieni się m.in. aran¿acja holu.
(bez)

Inowrocławia, pisało kolejne pokolenie
badaczy?
- Moja sytuacja jest o tyle szczególna, ¿e dostałem
to wyró¿nienie stosunkowo wcześnie, będąc – nazwijmy to – w wieku pełnej aktywności. Mam jeszcze
wiele planów, które chciałbym zrealizować. I trzeba
mieć świadomość, ¿e nie wszystko musi się udać.
Przyszłe oceny mogą być więc bardzo ró¿ne. Wśród
dotychczasowych honorowych obywateli „najbli¿ej”
mi chyba do zało¿yciela „Sokoła” Maksymiliana
Gruszczyńskiego. Podziwiam go przede wszystkim
za wytrwałość, dzięki której pozornie szarą, zwykłą
pracą zdołał osiągnąć tak wiele.
Jakie to zamierzenia, o których mówi Pan, ¿e
chciałby je zrealizować?
- W przygotowaniu jest kolejny tom „Ziemi
Kujawskiej”, gdzie poruszam m.in. temat nowych
źródeł dotyczących okupacji Inowrocławia. Poza tym
pozostało niewiele czasu do Misterium Męki Pańskiej,
w którego przygotowanie zaanga¿owałem się wraz
z grupą nauczycieli „Kasprowicza”. To ju¿ 4 kwietnia
br. o godz. 20.00. W tym roku zmieni się nieco koncepcja, tak, aby do czynnego udziału w widowisku
włączyć tak¿e widzów, którzy zechcą przyjść do
Parku Solankowego. To plany na najbli¿sze tygodnie.
Zamierzenie obliczone na nieco dalszą przyszłość to
przygotowanie publikacji będącej syntezą dziejów
naszego miasta od czasów najdawniejszych do
współczesności, napisanej przystępnym językiem
i atrakcyjnej graficznie. Chodzi o to, ¿eby dotrzeć do
jak najszerszego grona odbiorców.
Rozmawiała: Beata Zarzycka
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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 projektowe:
pw. Opatrzności Bo¿ej w Mątwach (powstanie piętna- przebudowa ul. Transportowca,
ście miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepeł- budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Macieja
nosprawnych).
Wierzbińskiego,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których
- budowa ulic (przewidzianych do realizacji w 2010 r.):
realizacja wkrótce się rozpocznie:
Kazimierza Jagiellończyka, Jakuba Jasińskiego, Stanisława
- budowa budynku socjalnego – ul. Wojska Polskiego,
Waszaka, Harcmistrza Marcina Strachanowskiego, Mile- przebudowa krytej pływalni „Delfin” (więcej na ten
nijna, Zamknięta i Mikorzyńska,
temat piszemy na str. 1),
- przebudowa pomieszczeń przy ul. Św. Ducha 90
- budowa pawilonu ogrodowego na terenie placu
(dawna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy).
zabaw „Miś” – Os. Rąbin,
Przygotowane i trwające procedury przetargowe:
- budowa kanalizacji sanitarnej – ulice: Karola Marcin- zaprojektowanie i wykonanie figury św. Jadwigi
kowskiego, Karola Libelta i Metalowców,
Królowej,
- budowa ul. Staropoznańskiej (od ul. Leona
- zaprojektowanie i wykonanie fontanny na Rynku,
Czaplickiego do ul. ul. Cichej wraz z chodnikiem do
- budowa ulic: Piotra Bartoszcze (od ul. Stanisława
ul. Wspólnej),
Szenica do ul. Powstańców Warszawy), Rogowej i Kazi- przebudowa chodnika wzdłu¿ drogi wewnętrznej
mierza Burzyńskiego (z odcinkiem ul. Rodu Czaplów),
przy al. Niepodległości,
- budowa kanalizacji przy Szosie Bydgoskiej (uzbroje- budowa boiska sportowego w ramach programu
nie terenu inwestycyjnego),
„Moje boisko – Orlik 2012” – na terenie SP 4,
- zaprojektowanie i budowa parku linowego w pobli¿u
- budowa oświetlenia ul. Mikorzyńskiej (ostatni etap)
Tę¿ni Solankowej,
i monta¿ lampy przy ul. Objazdowej.
- przebudowa ulic: Gen. Franciszka Kleeberga, Janusza
Inwestycje zakończone:
Kusocińskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego (z uwzględ- przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego (od
nieniem przedłu¿enia do ul. Macieja Wierzbińskiego),
skrzy¿owania z ul. Marii Kownackiej do skrzy¿owania
- remont tac ociekowych Tę¿ni Solankowej,
z ul. Jana Marcina Szancera),
- przebudowa chodnika wzdłu¿ ul. Władysława Jagiełły
- remont pomieszczeń przy ul. Prezydenta Gabriela
(strona wschodnia),
Narutowicza 60,
- budowa oświetlenia ul. Pakoskiej (do granic miasta),
- budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla
- budowa miejsc parkingowych w pobli¿u kościoła
dorosłych w pobli¿u Tę¿ni Solankowej.

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

W pobli¿u Tę¿ni Solankowej funkcjonuje park rekreacyjno-rehabilitacyjny, czyli siłownia terenowa (na zdjęciu). Obiekt składa się z jedenastu urządzeń, z których
bezpłatnie mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak
i goście chcący zadbać o swoją kondycję fizyczną.

Fot. Beata Zarzycka

Na terenie placu zabaw „Miś” (Os. Rąbin) budowany jest właśnie pawilon (na zdjęciu
Niebawem dzieci i młodzie¿ będą mogły korzystać z boiska wybudowanego na terenie
powy¿ej), w którym - przede wszystkim z myślą o korzystających z placu - znajdować się Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
będą m.in. punkt sprzeda¿y napojów itp. oraz toalety (w tym dla niepełnosprawnych).
Powy¿ej zdjęcie boiska.

Czy to prawda, ¿e przez miejskich urzędników, którym nie podobał się
kolor remontowanego budynku Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego,
trzeba było przesunąć termin zakończenia prac?
- Obiekt ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i znajduje się w strefie
ścisłej ochrony „A”. Dlatego zgodnie z prawem remontując ten budynek trzeba
uzgodnić kolorystykę z Plastykiem Miejskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Tym razem tego nie zrobiono. Mało tego. To dzięki inicjatywie Plastyka Miejskiego,
który zauwa¿ył, ¿e remont prowadzony jest bez dotrzymania koniecznych procedur, ostatecznie mo¿liwe było niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji o wymaganą kolorystykę. W ten sposób uzgodnienia przeprowadzone zostały w tym
samym czasie, co remont i w ¿aden sposób nie mogły mieć wpływu na opóźnienie
robót. Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e budynek został pięknie wyremontowany
i przyciąga uwagę nie tylko inowrocławian, ale równie¿ licznych kuracjuszy
spacerujących ul. Solankową.
Znana mieszkańcom naszego miasta rzeźba „¯yrafy” znajdująca się
w pobli¿u jednego z przedszkoli jest w złym stanie i tak naprawdę tylko
szpeci. Naprawdę urzędnicy tego nie widzą?

- Zgadzam się, ¿e konstrukcja ta z pewnością nie poprawia estetyki tego terenu.
Dlatego niedawno wystąpiłem do właściciela działki, na której stoi wpomniana
rzeźba z wnioskiem, ¿eby ją wyremontował lub usunął. Mam nadzieję, ¿e nastąpi to szybko.
Przy okazji dodam, ¿e obecny właściciel wspomnianej nieruchomości (sprzedanej przez miasto w 2001 r.) zwrócił się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierza bowiem – jak deklaruje – wybudować na tej
działce reprezentacyjny obiekt handlowo-usługowy i zatrudnić ok. dwadzieścia
osób. Obecnie teren ten – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego – przeznaczony jest przede wszystkim pod usługi zdrowia.
Podobno przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy chcieli uruchomić
w Urzędzie Miasta Inowrocławia Infokiosk, ale prezydent się nie zgodził.
Dlaczego, przecie¿ to mógł być bardzo dobry pomysł?
- W pełni podzielam pogląd, ¿e Infokiosk to bardzo dobry pomysł. Powiem więcej, to tak potrzebna inicjatywa, ¿e z takiego urządzenia ju¿ od prawie dwóch lat
mo¿na korzystać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia. Zainteresowanych nie ma jednak a¿ tak wielu, ¿eby konieczne było
wstawienie drugiego takiego urządzenia. Dlatego rzeczywiście podziękowałem
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za jego ofertę. Stronę internetową
PUP-u mo¿na ju¿ obecnie przeglądać korzystając z naszego urządzenia.
Fot. Beata Zarzycka
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Tysiąc nowych umów

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej podpisało - mimo ¿e liczba inowrocławian nie zwiększyła się
- prawie tysiąc nowych umów na wywóz śmieci! Dodatkowo o ok. 30 proc. mniej
za tę usługę płacą mieszkańcy centrum miasta. Przyczyn – zdaniem PGKiM – nale¿y
doszukiwać się w egzekwowaniu przez to przedsiębiorstwo zapisów regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Inowrocławia, a dotyczących
obowiązku wywozu śmieci przynajmniej dwa razy w miesiącu z posesji domów
jednorodzinnych.
W trosce o środowisko
Niektórzy właściciele domów jednorodzinnych krytycznie odnieśli się do pomysłu wywozu śmieci minimum co dwa tygodnie. Stwierdzali oni bowiem, ¿e w tym czasie nie są
w stanie zapełnić odpadami 60-litrowych lub 110-litrowych pojemników. - Z naszych danych
jednoznacznie wynika, ¿e jeden mieszkaniec gromadzi średnio 30 litrów odpadów przez
dwa tygodnie – powiedział Krzysztof Kuźmiński, prezes spółki PGKiM. W przypadku jeśli
nieruchomość zamieszkuje 1-2 osoby, wtedy na indywidualne wnioski, odpady odbierane
są raz w miesiącu. - Nigdzie tak w Polsce jak i na świecie nie ma idealnego systemu odbioru
śmieci. Warto podkreślić, i¿ to, ¿e odpady mają być odbierane według częstotliwości, a nie
np. stanu napełnienia pojemników wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Poza tym jednym z najwa¿niejszych priorytetów musi być ochrona środowiska
naturalnego np. poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza, do którego trafiają
szkodliwe związki chemiczne powstające podczas spalania śmieci w domowych piecach
– stwierdził Zastępca Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak.
Projekt zmiany regulaminu
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia radni będą głosowali nad projektem
uchwały wprowadzającej zmiany do obecnie obowiązującego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Inowrocławia. Najwa¿niejsze propozycje to wprowadzenie m.in. następujących zapisów dotyczących: uszczegółowienia sposobu segregacji
odpadów komunalnych, obowiązku wydzielenia miejsca na zbieranie i gromadzenia
odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, określenie rodzaju pojemników
na odpady (wskazanie mo¿liwych pojemności), określenia, i¿ raz w miesiącu mogą być wywo¿one odpady segregowane i zmieszane jeśli w domu jednorodzinnym jest nie więcej ni¿
dwóch mieszkańców, obowiązku wywozu nieczystości płynnych nie rzadziej ni¿ dwa razy
w roku (dotychczas nie określano ilości), doprecyzowania zakazu wprowadzania psów do
obiektów u¿yteczności publicznej.

Nowy blask „dziesiątki”
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Wybudują nową siedzibę

Grupa Handlowa „Staropolskie Wędliny” sp. z.o.o (prezes - Dariusz Wieczorek) będąca jedną z największych w Polsce firm handlowych z bran¿y
mięsno-wędliniarskiej rozpoczęła w naszym mieście budowę swojej ogólnopolskiej siedziby. - Cieszy mnie, ¿e w czasach kryzysu, mamy kolejną inwestycję w naszym mieście, świadczącą o wzroście atrakcyjności Inowrocławia
na rynku gospodarczym – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Kamienica, która obecnie znajduje się u zbiegu ulic Stanisława Staszica
i Studziennej zostanie przebudowana nie do poznania. Prawdopodobnie
jeszcze w tym roku powstanie w tym miejscu nowoczesny budynek. Będzie tam m.in. ośrodek szkoleniowy dla pracowników spółki, w skład której
wchodzi kilkadziesiąt hurtowni mięsno-wędliniarskich, w tym inowrocławski „Inomar” Mariusza Nogalskiego. Powy¿ej prezentujemy – jak zgodnie
z wizualizacją (przygotowaną według projektu Wojciecha Arczyńskiego) – będzie wyglądać nowa siedziba Grupy Handlowej „Staropolskie Wędliny”.

Odrolnienie gruntów za darmo
Chcąc inwestować w mieście od stycznia br. ju¿ nie trzeba płacić ogromnych
pieniędzy za odrolnienie gruntu, na którym miałoby zostać zrealizowane przedsięwzięcie. Wynika to ze zmiany przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju.
I tak np. dotychczas za odrolnienie 1 ha ziemi (gleba 1 klasy) nale¿ało zapłacić równowartość 750 ton ¿yta (588 zł za tonę). W sumie to 441 tys. zł.
Takie rozwiązanie nie wszystkich jednak cieszy. Powody do obaw mogą mieć władze
miast, w których znajdują się znaczne tereny rolne nieobjęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To właśnie bowiem w tych planach jest wskazane jakie
obiekty na danym terenie mogą być budowane. Na ziemiach, które nie są objęte wspomnianymi planami tak naprawdę jes du¿o większa dowolność stawiania budynków. - Na
szczęście Inowrocław w tym przypadku jest w bardzo dobrej sytuacji. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obecnie mamy objęte ponad 80 proc. powierzchni
miasta. To bardzo dobry rezultat. To efekt ostatnich prawie piętnastu lat naszej pracy
– stwierdził Romuald Kaiser, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia.
Warto przypomnieć, i¿ Prezydent Inowrocławia mówiąc w ubiegłym roku o poszerzeniu
naszego miasta, powoływał się m.in. na korzyści jakie mieszkańcy gminy mieliby po włączeniu ich ziem do Inowrocławia. Jedną z nich było właśnie planowane wówczas ustawowe
zniesienie opłat za odrolnienie ziemi znajdującej się w granicach miasta.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka

Prawie 1,5 mln zł miasto wydało na remont Szkoły Podstawowej nr 10, której budynki
(ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 i 123) uszkodzone zostały podczas wichury jaka
przeszła nad Inowrocławiem przed rokiem. Zniszczenia były znaczne. Trzeba było przede
wszystkim poło¿yć nowe pokrycie dachu na budynku przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 119. Ocieplono tak¿e poddasze, rozebrano komin ju¿ nie działającej kotłowni. Ponadto
prowadzono prace wewnątrz szkoły, w tym np. wzmocniono stropy, naprawiono sufit,
zmodernizowano instalację elektryczną, pomalowano wiele sal. Remont szkoły przy ul.
Stanisława Przybyszewskiego 119 finansowany był ze środków miasta (z dochodów
własnych i kredytów) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie dzięki pieniądzom uzyskanym z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska przystąpiono
do kompleksowej termomodernizacji obu budynków szkoły, w tym m. in. ocieplono
ściany zewnętrzne, dach, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, stolarkę okienną
i wyremontowano poddasze. Szkołę oddano do u¿ytku w styczniu br. Na zdjęciu powy¿ej
budynek szkoły po termomodernizacji.

Poszerzą ulicę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w kwietniu br. rozpocząć
remont ul. Bpa Antoniego Laubitza.
Wraz z wybudowaniem ronda „Solidarności” zlikwidowano mo¿liwość skrętu w ul. Najświętszej Marii Panny. W związku z tym ruch tranzytowy w kierunku Poznania zaczął odbywać
się ul. Bpa Antoniego Laubitza, która była drogą gminną, czyli zarządzaną przez miasto. Ostatecznie w wyniku porozumienia GDDKiA przejęła od stycznia br. ul. Bpa Antoniego Laubitza
(w ten sposób ulica ta stała się drogą krajową) jednocześnie przekazując miastu ciąg ulic:
Najświętszej Marii Panny, Andrzeja i Górnicza. W wyniku tej zamiany umo¿liwiono tranzyt
przez Inowrocław wyłącznie drogami krajowymi.
- Dobrą informacją dla mieszkańców i wszystkich kierowców jest to, ¿e jeszcze w tym
roku będzie przeprowadzony remont najbardziej zniszczonego odcinka ul. Bpa Antoniego
Laubitza – powiedział „Naszemu Miastu” Tomasz Okoński, rzecznik prasowy GDDKiA
w Bydgoszczy. Planowane jest m. in. wzmocnienie nawierzchni, wymiana krawę¿ników,
remont zatok autobusowych i skrzy¿owań. Ponadto ulica (na skrzy¿owaniu z ul. Dworcową)
zostanie poszerzona o jeden pas ruchu. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie remontu,
który ma potrwać od kwietnia do końca lipca br.
(bez)
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Tanie wypoczywanie

Inowrocławski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje projekt „Własna firma – od pomysłu do
realizacji”.
Do 16 marca br. przyjmowani są uczestnicy. Mogą to być
osoby fizyczne, zameldowane na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w miejscu, gdzie są zameldowane
(z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu roku przed przystąpieniem do
projektu).
Uczestnicy programu biorą udział w szkoleniach,
a następnie będą mogli składać wnioski o dofinansowanie
planowanej działalności. Dwadzieścia najwy¿ej ocenionych
pomysłów otrzyma bezzwrotne wsparcie na cele inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. Dodatkowo osoby te będą
mogły ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości
1.126 zł przez pierwszych sześć miesięcy istnienia firmy
z przeznaczeniem np. na czynsz, składki ZUS.
Bli¿szych informacji (w tym dotyczących szczegółowych
kryteriów uczestnictwa w programie) mo¿na uzyskać
w godz. 8.00-16.00 pod nr. tel. 052-35-75-679, e-mail: owpfrp@pte.bydgoszcz.pl lub osobiście – ul. Poznańska 185.

Tradycją się ju¿ stało, ze dzieci i młodzie¿ w czasie ferii korzystają
z basenu, ścianki wspinaczkowej i lodowisk na preferencyjnych warunkach.
Na podstawie zarządzenia wydanego przez Prezydenta Inowrocławia od poniedziałku do piątku pierwsza godzina korzystania z „Wodnego Parku” kosztuje:
- w godz. 10.00-15.00 – 1 zł (oszczędność 4,50 zł) dla dzieci i młodzie¿y, w tym studentów, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej,
- w godz. 10.00-13.00 – 1 zł za osobę z grupy zorganizowanej,
- w godz. 10.00-15.00 – 3 zł (oszczędność 5,50 zł) pozostałe osoby.
Za pierwszą godzinę korzystania z któregoś z dwóch inowrocławskich sztucznych lodowisk tak¿e trzeba będzie zapłacić du¿o mniej:
- w godz. 8.00-11.00 - 0,50 zł (oszczędność 1 zł) za osobę z grupy
zorganizowanej,
- w godz. 8.00-15.00 – 0,50 zł (oszczędność 1 zł) dla dzieci i młodzie¿y,
w tym studentów, za okazaniem legitymacji studenckiej,
- w godz. 8.00-15.00 – 1 zł (oszczędność 0,50 zł) pozostałe osoby.
W przypadku ścianki wspinaczkowej za pierwszą godzinę korzystania
obowiązuje następujący cennik:
- od poniedziałku do środy, w godz. 11.00-15.00, w czwartki i piątki,
w godz. 13.00-16.00 oraz w soboty, w godz. 12.00-16.00 - 1 zł (oszczędność 2 zł) dla dzieci i młodzie¿y, w tym
studentów, za okazaniem legitymacji szkolnej (lub studenckiej) oraz osób z grup zorganizowanych; pozostałe
osoby w tym samym czasie zapłacą 2 zł (oszczędność 3 zł).
(bez)

Z myślą o sportowcach

Miasto wspiera

Do 31 marca br. przyjmowane są wnioski
o stypendium sportowe przyznawane przez
Prezydenta Inowrocławia.
Dla kogo pomoc?
Pomoc mo¿e uzyskać zawodnik, który mieszka
w Inowrocławiu lub jest członkiem klubu sportowego albo stowarzyszenia działającego w sferze
kultury fizycznej, a mającego swoją siedzibę
w naszym mieście. Bardzo wa¿ne są wyniki sportowe osiągane przez zawodnika.
Wniosek o taką pomoc mo¿e zło¿yć: zawodnik,
jego macierzysty klub sportowy, właściwy związek
sportowy, organizacja sportowa zrzeszająca osoby
niepełnosprawne w danej dyscyplinie sportu. Podanie powinno zawierać m.in. dane (imię, nazwisko,
adres zamieszkania) zawodnika, opis osiągnięć
sportowych kandydata, informację o przynale¿ności do klubu lub organizacji sportowej.
Od 300 zł do 500 zł miesięcznie
Stypendium w wysokości od 300 zł do 500 zł
(w zale¿ności od osiągnięć zawodnika) wypłacane
jest przez rok. Stypendium mo¿e zostać wstrzymane zawodnikowi je¿eli np. zaniedbuje realizację
programu szkolenia sportowego, został zawieszony w prawach zawodnika zgodnie z przepisami i regulaminami sportowymi obowiązującymi
w klubie, związku lub organizacji sportowej. Mo¿liwe jest tak¿e cofnięcie pomocy jeśli zawodnik np.
nie realizuje programu szkolenia sportowego.
Jednorazowo do 1 tys. zł
Poza opisaną powy¿ej pomocą, Prezydent
Inowrocławia ma tak¿e mo¿liwość przyznania
stypendium w wysokości do 1 tys. zł jednorazowo zawodnikowi zakwalifikowanemu do udziału
w imprezie sportowej rangi krajowej lub międzynarodowej.
Informacje na temat szczegółowych zasad m.in.
udzielania wsparcia mo¿na uzyskać w Wydziale
Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, ul. F. D. Roosevelta 33, tel. 052-35-55-309 od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30-15.30. Określa to tak¿e
uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28
stycznia br. w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych dostępna np. na stronie
internetowej www.bip.inowroclaw.pl.
(bez)

Do połowy stycznia organizacje pozarządowe
składały wnioski o wsparcie zadań publicznych
przez nasze miasto. Luty to czas, kiedy rozstrzygane
są otwarte konkursy ofert.
Ocena wniosków
Komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta
Inowrocławia, ocenia wnioski pod względem formalnym
i merytorycznym, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania, kalkulację przewidywanych kosztów, informację o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych oraz o wysokości środków
finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł,
jak równie¿ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie.
Ferie w górach
Jako pierwsze ogłoszono wyniki konkursu w zakresie
organizacji wypoczynku dzieci i młodzie¿y podczas ferii
zimowych. Swoje oferty przedstawiło dziewięć stowarzyszeń: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”,
Uczniowski Klub Sportowy „Kasprowicz”, Młodzie¿owe
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Mątewski Klub Sportowy „Noteć” oraz
Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”.

Forma wypoczynku, przygotowanego przez stowarzyszenia jest bardzo ró¿norodna – od półkolonii, przez obozy, które organizowane są w górach: w Murzasichle, gdzie
wyjadą harcerze z ZHR oraz w Stołowych, dokąd udadzą
się młodzi sportowcy z IKS „Karate”. Łączna kwota, którą
miasto przeznaczyło na realizację wspomnianych zadań
to 23.150 zł.
Po¿ytek publiczny i pomoc społeczna
Rozstrzygnięto tak¿e konkurs na powierzenie zadania
z zakresu gromadzenia i wydawania odzie¿y, mebli i innych artykułów gospodarstwa domowego. Realizować
to będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej, natomiast
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta prowadzić będzie bank ¿ywności, doskonale znany inowrocławianom z bardzo aktywnej i efektywnej działalności.
Dotacje na te zadania wyniosą po 50.000 zł dla ka¿dej
z organizacji.
Świetlice socjoterapeutyczne, wspierane przez miasto
w łącznej kwocie 120.000 zł, prowadzone będą, podobnie jak w latach ubiegłych, przez Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka (na Osiedlu Piastowskim) oraz
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (na Osiedlu Rąbin).
Z bud¿etu miasta wspierane są tak¿e zadania w takich dziedzinach, jak: kultura, przedsiębiorczość, kultura
fizyczna oraz promocja zdrowia i sprawy społeczne. Rozstrzygnięcie tych konkursów ju¿ niebawem.
(JN)

Topił się na pokaz
W ramach ogólnopolskiego programu
„Stra¿ackie lodowiska 2009” na stawie w pobli¿u Tę¿ni Solankowej inowrocławscy stra¿acy
zorganizowali pokaz ratowania topielca pod
którym załamał się lód (na zdjęciu).
Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych
na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach w całej Polsce ¿ycie straciło sześćdziesiąt
osób. Dlatego stra¿acy zachęcają organizatorów wypoczynku dzieci i młodzie¿y, aby
przygotowywali „sztuczne lodowiska”. Tym
bardziej, ¿e stra¿ po¿arna (po dopełnieniu
formalności i uporządkowaniu terenu przez
organizatora wypoczynku) deklaruje pomoc w wylaniu wody. Bli¿szych informacji
mo¿na uzyskać od poniedziałku do piątku
godz. 7.30-15.30 pod nr. tel. 052-35-78-887.

Fot. Beata Zarzycka w
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Solanki w nowym blasku

Rewitalizacja prowadzona przez miasto w części
ze środków Unii Europejskiej, poszerzenie parku
o 13 hektarów które przeka¿e Agencja Nieruchomości
Rolnych oraz plany wybudowania przez prywatnego
inwestora nowego sanatorium przy ul. Rąbińskiej.
Wszystko to dotyczy działań ju¿ zrealizowanych lub
planowanych w Parku Solankowym.
Rozpoczęto rewitalizację
W ramach rewitalizacji powstały m.in. „Ogrody Papieskie”, wyremontowano część alejek, przebudowano teren
wokół Muszli Koncertowej, w tym przesunięto znajdującą
się tam fontannę w miejsce, gdzie w przeszłości była zlokalizowana, czyli bli¿ej siedziby spółki „Solanki”. To dopiero
początek prac, na które miasto ma otrzymać wsparcie
z Unii Europejskiej w ramach listy indykatywnej (tj. poza
konkursami) projektów kluczowych na lata 2007-2013.
Park większy o 13 hektarów
W 2009 r. Park Solankowy powiększony zostanie o 13
hektarów, które miastu nie później ni¿ we wrześniu br.
przeka¿e Agencja Nieruchomości Rolnych. Do tego czasu
miasto zakończy prace dokumentacyjne, uzyska pozwolenia na budowę i wybierze firmę, która zagospodaruje ten
teren. Do wiosny 2010 r. mają tam być m.in. wytyczone
nowe alejki oraz nasadzone drzewa.

Sanatorium
W ciągu najbli¿szych trzech lat na działce przy
ul. Rąbińskiej (na zdjęciu), sprzedanej niedawno przez
miasto prywatnemu inwestorowi, ma powstać nowoczesne sanatorium. Będzie to pierwsze takie
przedsięwzięcie w naszym mieście od ponad
dwudziestu lat. W ten sposób stworzonych zostanie przynajmniej kilkadziesiąt nowych miejsc
pracy. Grunt o powierzchni 1,2 hektara za 1,1 mln
zł kupił inwestor amerykański polskiego pochodzenia. Gdyby nabywca chciał się wycofać ze swoich planów budowy sanatorium w ciągu 3 lat, wtedy
będzie musiał zapłacić do bud¿etu miasta 500 tys. zł.
Taki zapis został wprowadzony do aktu notarialnego. – Powstanie tego obiektu wspaniale wpisuje się w strategię
rozwoju miasta i prowadzone przez nas działania inwestycyjne, w tym w strefie uzdrowiskowej. Pragnę, aby inowrocławskie uzdrowisko odzyskało swoje piękno sławiąc
nasze miasto jako miejsce ludzi pracowitych, zaradnych
i gospodarnych – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Jak podkreślił włodarz, miasto będzie starało
się w miarę posiadanych mo¿liwości pomóc inwestorowi
np. poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu od strony ul.
Macieja Wierzbińskiego. W nowym sanatorium powstanie

Z Poznania do Inowrocławia

„Determinacja połączona z rozwagą.” - to tytuł ksią¿ki Marcelego Kosmana
wydanej niedawno w Poznaniu. W publikacji nie mogło zabraknąć nawiązania do
Inowrocławia.
- Silny garnizon w Inowrocławiu nie miał zamiaru
kapitulować, kiedy... powstańcy zaatakowali to
miasto. Kierował nimi doświadczony oficer frontowy, podporucznik armii pruskiej Paweł Cyms, dla
którego nowe zadanie miało być próbą w zakresie samodzielnego dowodzenia całą operacją...
- czytamy w ksią¿ce (na zdjęciu obok okładka)
stanowiącej element badań dziejów Powstania
Wielkopolskiego, których bez wątpienia istotną
częścią są wydarzenia ze stycznia 1919 r. w Inowrocławiu.
Autor (prof. zw. dra hab. kierownik Zakładu
Kultury Politycznej WNPiD UAM; autor ok. 1300
publikacji) podejmuje próbę pokazania Powstania Wielkopolskiego w kontekście nieudanych
polskich zrywów. Jednocześnie pośrednio
wyjaśniając skąd bierze się afirmacja i pamięć
o powstaniach przegranych.
Ksią¿ka opublikowana została nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(bez)

Szkolenia i dy¿ury specjalistów

Przy inowrocławskim Zamiejscowym Wydziale Wy¿szej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy powstał ośrodek Komisji Europejskiej – Europe Direct.
Zadaniem ośrodka jest głównie informowanie i udzielanie porad, pomocy i konsultacji we
wszystkich kwestiach związanych z Unią Europejską. Planowane jest przygotowanie dwóch
szkoleń: „Fundusze strukturalne dla regionu” oraz „Nowoczesne metody nauczania w Unii
Europejskiej”. Pierwsza propozycja skierowana jest do pracowników administracyjnych lokalnych instytucji, odbiorcami drugiej będą nauczyciele i szkolni pedagodzy.
Ponadto stworzony zostanie inowrocławski Młodzie¿owy Parlament Europejski, którego
celem będzie m .in. popularyzacja wiedzy i idei zjednoczonej Europy wśród młodych ludzi.
Z myślą o młodzie¿y organizowane będą tak¿e tzw. „lekcje europejskie”, podczas których
zostanie przybli¿ona historia, polityka i zasady funkcjonowania Wspólnot Europejskich.
- Bardzo wa¿nym elementem działalności Europe Direct Inowrocław są dy¿ury specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Ośrodek Komisji Europejskiej ma być tym samym
odpowiedzią na społeczne i lokalne potrzeby w zakresie „spraw europejskich” - stwierdziła
Joanna Lewandowska, koordynator Europe Direct Inowrocław. Dy¿ury specjalistów organizowane są raz w miesiącu.
Z pewnością nie zabraknie przedsięwzięć nastawionych na przybli¿anie Unii Europejskiej
obywatelom, takich jak zaplanowany na wiosnę 2009 „Spring Day in Europe”. W ramach
działalności wydawniczej Europe Direst Inowrocław przygotowuje m.in. publikację „Unia
Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”.
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskać w inowrocławskiej siedzibie WSG, przy ul. Poznańskiej
43/45, pod nr. tel. 052-56-70-090, wew. 406, e-mail: europe_direct_inowroclaw@byd.pl.

część
noclegowa dla
400 osób. Dla porównania we
wszystkich istniejących obecnie sanatoriach tych miejsc
jest ok. 1700. Ponadto będą tam m.in. obiekt spa, sale ćwiczeń, pomieszczenia zabiegowe. Inwestycja ma zostać tak
zrealizowana, aby wkomponowywała się w styl budynków
ju¿ istniejących w tej części uzdrowiska, które powstały
w latach 20. XX w.

InLOT po turystów

Z początkiem stycznia br. przy ul. Królowej Jadwigi 3 otwarto biuro istniejącej
od niedawna Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której celem jest
promocja naszego miasta i okolic. Ostatecznym efektem ma być zwiększenie liczby
turystów odwiedzających nasz region.
InLOT został zarejestrowany w sądzie w listopadzie ub. Obecnie to jedna z pięciu tego
typu organizacji funkcjonujących w naszym województwie, a od kilku tygodni tak¿e członek
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Produkt turystyczny
- Głównym problemem związanym z promocją Inowrocławia jest niedostateczna
współpraca lokalnych środowisk z bran¿y turystycznej. Dlatego zadaniem organizacji
będzie integracja wszystkich środowisk, opracowanie produktu turystycznego i wspólna
promocja Inowrocławia oraz okolic jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego. Ostatecznym
rezultatem tych działań ma być zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasz region,
a więc zwiększenie wpływów finansowych z turystyki – powiedział „Naszemu Miastu” Marcin Tokarski, prezes InLOT-u.
Przedstawiciele organizacji zamierzają tak¿e m.in. uczestniczyć w targach turystycznych
(np. Salon Turystyki i Wypoczynku w Bydgoszczy, Tour Salon 2009 w Poznaniu, czy TT Warsaw
2009 w Warszawie), publikować wydawnictwa i materiały promocyjne, organizować lokalny
system informacji turystycznej, współpracować z innymi organizacjami turystycznymi.
Pieniądze od marszałka
Stowarzyszenie wzięło niedawno udział w konkursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski pn. „Wspieranie promocji produktów turystycznych”. Pieniądze,
które mają w ten sposób być pozyskane, planuje się przeznaczyć m.in. na sfinansowanie
konkursu na logo organizacji oraz stworzenie strony internetowej InLOT-u, na której będzie
przedstawiona pełna oferta turystyczna regionu i podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem. Dotacja miałaby być wykorzystana tak¿e na przygotowanie folderu promującego produkt turystyczny członków i partnerów grupy. Obecnie InLOT tworzy piętnastu
członków, w tym nasze miasto.
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskać w godz. 9.00-17.00 w biurze InLOT-u, ul. Królowej
Jadwigi 3, tel. 052-35-55-371, e-mail: biuro@inlot.com.pl.

Fot. Beata Zarzycka

Wizytówką Inowrocławia jest Tę¿nia Solankowa.
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Marek Bartkowicz – 26.03.2009 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Zdzisław Błaszak – 9.03.2009 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Krzysztof Boniek – 2.03.2009 r., Biuro Rady
Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 15.00-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Gra¿yna Dziubich – 9.03.2009 r., Szkoła
Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego,
ul. Jana III Sobieskiego 5, godz. 17.00-18.00;
17.03.2009 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Marek Gerus – 9.03.2009 r., Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego, ul. Jana III
Sobieskiego 5, godz. 18.00-19.00.
Grzegorz Kaczmarek – 3.03.2009 r., klub
„Kopernik”, ul. Toruńska 60,
godz. 10.30-12.00, tel. 052-35-72-615
(w czasie trwania dy¿uru).
Andrzej Kieraj – 2.03.2009 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 10.03.2009 r., Biuro Rady
Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 10.03.2009 r., Biuro
Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski – 3.03.2009 r.,
10.03.2009 r., 17.03.2009 r., 31.03.2009 r.,
Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
tel. 052-35-55-294.
Halina Peta – 5.03.2009 r., III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, pok.
nr 5, godz. 14.00-15.00, tel. 052-35-75-407
(w czasie trwania dy¿uru).
Ryszard Oczachowski – 3.03.2009 r., Biuro
Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, godz. 15.30-16.30, pok. nr 108,
tel. 052-35-55-292.
Janusz Radzikowski – radny codziennie
pełni dy¿ur telefoniczny: tel. 052-35-55743 lub tel. kom. 663 488 055
lub tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński – 16.03.2009 r., 24.03.2009 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 5.03.2009 r., III Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, pok.
nr 5, godz. 14.00-15.00, tel. 052-35-75-407
(w czasie trwania dy¿uru).
Marian Świątkowski – 3.03.2009 r., Biuro
Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz. 15.30-16.30,
tel. 052-35-55-292.
Jacek Tarczewski – 5.03.2009 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Kamil Tarczewski – 12.03.2009 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Anna Trojanowska – 19.03.2009 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
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JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO PO¯YCIA MAŁ¯EŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez
Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia
jubilaci świętujący w styczniu br. w Urzędzie Stanu Cywilnego gody
diamentowe (60-lecie) i złote (50-lecie): Marianna i Józef Świerscy
(60-lecie); Mieczysława i Mieczysław Stachowiakowie (60-lecie) oraz
Regina i Henryk Maciejewscy (50-lecie).

Marianna i Józef Świerscy.

Mieczysława i Mieczysław Stachowiakowie.

Regina i Henryk Maciejewscy.
ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Anna Groblewska – (Liszkowo) – Krzysztof Robak (Inowrocław);
Karolina Cichosz (Inowrocław) – Paweł Mendak (Inowrocław);
Małgorzata Banachowska (Inowrocław) – Antoni Piniewski
(Inowrocław); Ewelina Zając (Inowrocław) – Kamil Pudło (Zamość); Agnieszka Daniszewska (Kucborek) – Bogusław Posadzy
(Inowrocław); Eliza Rymarowicz (Inowrocław) – Rafał Zdanowski
(¯yrardów); Agnieszka Krysiak (Inowrocław) – Marcin Lesznik
(Wrocław); Alicja Zabłocka (Inowrocław) – Jan Madaj (Inowrocław);
Agnieszka Bolińska (Inowrocław) – Mariusz Nowak (Inowrocław);
Izabela Gręźlikowska (Inowrocław) – Tomasz Grzelak (Inowrocław);
Marta Marczyńska (Inowrocław) – Leszek Wieloszyński (Złotniki
Kujawskie); Natalia Raczkowska (Inowrocław) – Maciej Bednarek
(Inowrocław).

21 stycznia br. w Teatrze Miejskim odbyła się XXVIII uroczysta
sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia Panu Edmundowi
Mikołajczakowi.
W porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
która odbyła się 28 stycznia br. były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2009 r.,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej
o nazwie „Sportino Inowrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu oraz objęcia akcji (miasto obejmie 510 akcji serii A spółki
o łącznej wartości 51 tys. zł i pokryje je wkładem pienię¿nym),
- uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych (więcej na ten
temat piszemy na str. 4),
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URODZENIA
Nikola Nawrocka – c. Anny i Krystiana; Nikolas Witosławski – s. Anny
i Piotra; Nina Sztuba – c. Olgi i Marka; Nadia Zwierzykowska –
c. Wiolety i Damiana; Wiktoria Kosterka – c. Justyny i Juliusza; Hubert
Domański – s. Patrycji i Tomasza; Martyna Zalita – c. Moniki i Marcina; Olga Piaskowska – c. Moniki i Michała; Leszek Skrzeszewski –
s. Anity i Tomasza; Weronika Rakowska – c. Barbary i Andrzeja; Paweł
Śmigielski – s. Magdaleny i Jakuba; Daniel Wodniak – s. Moniki i Rajmunda; Franciszek Antczak – s. Agnieszki i Marcina; Jan Bogdanowicz
– s. Magdaleny i Emila; Amelia Ostafi – c. Aleksandry i Dawida; Zoja
Lewandowska – c. Patrycji i Damiana; Julia Skoblewska – c. Anny
i Daniela; Piotr Dziedzic – s. Lidii i Józefa; Zofia Pochocka – c. Joanny
i Pawła; Jakub Maciejczak – s. Aleksandry i Macieja; Amelia Gładysz
– c. Doroty i Daniela; Nikola Lepczynska – c. Małgorzaty i Daniela;
Gabriela Sińska – c. El¿biety i Michała; Marcelina Ussorowska – c. Sylwii
i Marcina; Antoni Bąkowski – s. Natalii i Krzysztofa; Kacper Sokołowski
– s. Darii i Janusza; Oliwia Dybała – c. Justyny i Dariusza; Jakub Derdzikowski – s. Sylwii i Piotra; Klaudia Pochowska – c. Marty i Macieja;
Alex Dudzik – s. Moniki i Daniela; Nataniel Fiutakiewicz – s. Natalii
i Łukasza; Julia Pawińska – c. Magdaleny i Dariusza; Jakub Kawczyński
– s. Aldony i Emila; Adam Klich – s. Haliny i Eugeniusza; Amelia Fąk –
c. Eweliny i Krzysztofa; Antonina Uławska – c. Aleksandry i Rafała; Kamil Simiński – s. Marty i Łukasza; Mateusz Piątek – s. Moniki i Łukasza;
Martyna Rupiczak – c. Mileny i Mariusza; Łucja Rupiczak – c. Mileny
i Mariusza; Pola Cecelon – c. Renaty i Sławomira; Jerzy Szufrajda –
s. Moniki i Piotra; Oliwier Chrzczonowicz – s. Dominiki i Marcina;
Martyna Benedyczak – c. Anny i Jacka; Sebastian Lewandowski
– s. Małgorzaty i Andrzeja; Kacper Kozłowski – s. Katarzyny i Artura;
Zuzanna Sołtysiak – c. Alicji i Wojciecha; Maciej Stolarz – s. Patrycji
i Emila; Anna Antczak – c. Agnieszki i Roberta; Dorian Kubiak – s. Ewy
i Damiana; Zuzanna Blümel – c. Patrycji i Bła¿eja; Piotr Rękas – s. Karoliny i Łukasza; Kacper Gronowski – s. Agnieszki i Dariusza; Antonina
Kaczmarczyk – c. Anity i Tomasza; Oliwia Brytan – c. Sylwii i Sebastiana;
Maja Lewandowska – c. Agnieszki i Rafała; Martyna Sarnowska –
c. Patrycji i Krzysztofa; Piotr Wutkowski – s. Gra¿yny i Andrzeja; Hanna
Nawara – c. Justyny i Sebastiana; Mateusz Śliwiński – s. Anny i Przemysława; Tymon Romanowski – s. Julii i Artura; Mateusz Marek – s. Lidii
i Ireneusza; Wiktoria Szymczak – c. Katarzyny i Przemysława.
ZGONY
Halina Kisiurska-Kiczek – 88 lat; Jerzy Brzeziński – 64 lata; Antoni Klimczak – 78 lat; Aleksandra Szaforz – 78 lat; Marta Perka – 88 lat; Aniela
Chojnicka – 82 lata; Marian Wychelewski – 62 lata; Władysława Tretyn
– 81 lat; Wojciech Spajer – 47 lat; Jan Kułakowski – 76 lat; Genowefa
Rybak – 81 lat; Zdzisław Karpiński – 71 lat; Alfreda Zielińska – 61 lat;
Marek Długosz – 52 lata; Marianna Dąbrowska – 85 lat; Bolesława Kulesiewicz – 89 lat; Ryszard Kaźmierski – 50 lat; Anna Prusak – 53 lata;
Jan Popielewski – 74 lata; Szczepan Szarek – 92 lata; Paweł Kostusiak –
56 lat; El¿bieta Brytan – 46 lat; Marieta Michalska – 87 lat; Józefa
Pyrzyk – 86 lat; Regina Łukomska – 95 lat; Józef Gimiński – 71 lat; Genowefa Konopacka – 55 lat; Maria Pluta – 93 lata; Izabela Hapanowicz
– 80 lat; Stanisław Wawrzyniak – 59 lat; Seweryna Kopczyńska – 87 lat;
Stefania Szymańska – 83 lata; Ewa Szwandke – 44 lata; Krzysztof Wiśniewski – 55 lat; Jacek Zdrojewski – 47 lat; Zbigniew Grzelak – 62 lata;
Dorota Bijak – 53 lata; Zbigniew Maturski – 57 lat; Urszula Szyperska
– 71 lat; Krystyna Malinowska – 78 lat; Regina Nowak – 86 lat; Alfred
Chęsy – 54 lata; Włodzimierz Starybrat – 60 lat; Daniel Nowaczyk –
33 lata; Marianna Radwińska – 91 lat; Janusz Jóźwiak – 60 lat;
Roman Wydran – 79 lat; Bogdan Szparagowski – 81 lat; Władysław
Jasiukiewicz – 84 lata; Henryk Mazur – 77 lat; Zbigniew Kozupa
– 64 lata; Kazimierz Kowal – 62 lata; Barbara Rydzik – 72 lata; Alina
Kaszubowska – 47 lat; Janusz Łomiak – 63 lata; Maria Grzelak – 57 lat;
Roman Andryszak – 56 lat; Zygmunt Puszczykowski – 78 lat; Wiesława
Dolecka – 45 lat; Teresa Lewandowska – 76 lat; Czesława Ignaczak
– 82 lata; Bronisława Dziarnowska – 84 lata; Zbigniew Stroiński –
56 lat; Stanisława Sobecka – 84 lata; Stanisława Zielińska – 65 lat; Roman Białka – 74 lata; Leon Lewandowski – 80 lat; Zygmunt Bolewicki
– 79 lat; Władysław Ćwik – 77 lat.

- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomości
poło¿onej w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej (sprzeda¿ w drodze przetargu działki o powierzchni 0,7327 ha, teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomości
wraz z oddaniem udziału w prawie u¿ytkowania wieczystego oraz
na zwolnienie z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu (dotyczy
nieruchomości przy ul. Gwarków),
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (nazwę Deszczowa
nadano ulicy zlokalizowanej w południowej części Inowrocławia,
prostopadłej do ul. Bagiennej),
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (nazwę Henryka Arctowskiego nadano ulicy zlokalizowanej w południowo-zachodniej
części Inowrocławia, prostopadłej do ul. Wojska Polskiego, więcej
na temat Henryka Arctowskiego napiszemy w następnym numerze).
UWAGA: Treść przyjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu
w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 109, ul. F. D. Roosevelta 36.
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SPORT
21 lutego – godz. 16.00, mecz I liga tenisa stołowego IKTS
Inowrocław – KTS Luboń, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
22 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
23, 27 lutego – godz. 10.00-15.00, OSiR dla aktywnych
– bezpłatne udostępnienie małej sali w hali widowiskowosportowej, al. Niepodległości 4, bli¿sze informacje i zapisy
pod nr. tel. 052-35-55-355.
24 lutego – godz. 9.00, Turniej Halowej Piłki No¿nej
Amatorów do lat 19, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
25 lutego – godz. 10.30, Turniej Siatkówki Amatorów do
lat 19, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
25 lutego – godz. 11.00, kulig, Park Solankowy, impreza
uzale¿niona od warunków pogodowych, udział płatny,
bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-3555-355.
26 lutego – godz. 12.00, zajęcia rekreacyjne dla dzieci
i młodzie¿y na lodowisku „Lodino”, ul. Władysława Łokietka 3, wstęp wolny.
1 marca – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
7 marca – godz. 9.00, VII Amatorskie Mistrzostwa Kobiet
w Siatkówce, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
7 marca – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów
– ekstraklasa, Sportino Inowrocław – Znicz Jarosław,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety
w cenie: 10 zł, 15 zł i 20 zł (w zale¿ności od sektora).
8 marca – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
14 marca – godz. 10.00, festyn pływacki, „Wodny Park”,
ul. Toruńska 46-48, wstęp wolny.
15 marca – godz. 12.00, mecz koszykówki juniorek, UKS
Jadwiga – Stal Grudziądz, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
19 marca – godz. 9.00, VIII Rambit: turniej sportowo-wiedzowy klas VI szkół podstawowych, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
KULTURA
21 lutego – godz. 16.00, I Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzie¿owej - koncert galowy, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 2 zł do nabycia w Inowrocławskim
Domu Kultury i klubie „Przydomek”.
24 lutego – „Ostatki kujawskie” – orszak kozy, godz.
8.00 Koza Szymborska oraz Mątewska będą gościły
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, następnie barwne orszaki przejdą ulicami miasta. Przypomnijmy, zgodnie z tradycją kozy harcują w ostatnim dniu karnawału. W orszaku
idą mę¿czyźni przebrani m.in. za: kozę, koziarka, bociana,
niedźwiedzia, babę i dziada, wędrownych grajków.
W tradycji kujawskiej wsi przebierańcy chodzili od chaty
do chaty. Dziś odwiedzają szkoły, przedszkola, zakłady
pracy i zbierają „datki na sianko dla kozy”. Opornych
„przekonują” do szczodrości batem. Karnawał kończy
wieczorna zabawa, zwana „podkoziołkiem”.
28 lutego – godz. 10.00, 54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp
wolny.
28 lutego – koncert zespołu „Histeryk Filip”, Teatr Miejski,
plac Klasztorny 2, impreza biletowana.
6 marca – godz. 17.00, XXX Inowrocławskie Spotkania
Artystyczne: „Plastikon” – rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16,
wstęp wolny.
7 marca – godz. 15.00, XXX Inowrocławskie Spotkania
Artystyczne: „Musicorama”, Teatr Miejski, plac Klasztorny
2, wstęp wolny.
9 marca – godz. 19.00, koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, impreza
biletowana.
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VII Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Teatralnych „Arlekinada 2009”
13-14 marca 2009 r.

13 marca – od godz. 14.00 występy aktorów z grup teatralnych biorących udział w festiwalu, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, wstęp wolny. W tym roku w jury zasiądą: Iza
Kuna, Maria Seweryn, Rafał Mohr i Jerzy Rochowiak.
14 marca – godz. 9.00-13.00, występy aktorów z grup
teatralnych biorących udział w festiwalu, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, wstęp wolny; godz. 18.00, recital Janusza
Radka „Dom za miastem”, Teatr Miejski, plac Klasztorny
2, impreza biletowana.
14 marca – godz. 11.00, XII Dziecięce Prezentacje Poetyckie, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, wstęp wolny.
14 marca – godz. 18.00, koncert z okazji Dnia Kobiet, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza
biletowana, bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod
nr. tel. 052-35-55-355.
19 marca – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy
o...”, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp wolny.
UWAGA: Organizatorzy wymienionych imprez zastrzegają
sobie prawo do zmiany np. miejsca spotkania ze względów
technicznych lub pogodowych.

Fot. Beata Zarzycka

Po raz drugi w hali widowiskowo-sportowej Aleja
Piękności zorganizowała niedawno Targi Ślubne (na
zdjęciu powy¿ej). Nie brakowało m.in. przedstawicieli: salonów ślubnych, videofilmowców, salonów
piękności, zespołów muzycznych, florystów, hoteli,
restauracji, sklepów oferujących prezenty ślubne.
Słowem, wszystko, o czym przyszli mał¿onkowie
mogą zamarzyć.

Imieniny Inowrocławia 2009

Fot. Maciej Piątek i Beata Zarzycka

Wystawa fotografii prasowej „Od Imienin do Imienin” ilustrująca wydarzenia w naszym mieście z ostatniego roku, spektakl „Choć człowieku, coś Ci powiem” ku pamięci ks. Jana Twardowskiego, Koncert Noworoczny oraz turnieje hokeja
i piłki no¿nej – to tylko część tego, co zorganizowano podczas tegorocznych Imienin Inowrocławia (na zdjęciach powy¿ej).
A wszystko to z okazji 824. rocznicy pierwszego zapisu o naszym mieście. Przypomnijmy, 20 stycznia 1185 r. nazwa Inowrocław jako „Novo Wladislaw” pojawiła się w dokumencie, na mocy którego Leszek Biały nadał biskupowi włocławskiemu dziesięć grzywien srebra rocznie z targu w Inowrocławiu.
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- od 28 lutego br. obowiązywać będzie
nowa organizacja ruchu na ul. Podgórnej.
Wprowadzony zostanie znak „strefa
zamieszkała”, co oznacza konieczność
ograniczenia prędkości samochodów
przeje¿d¿ających tą ulicą do 20 km/h,
parkowania na miejscach wyznaczonych
i uwzględnienia pierwszeństwa pieszych
przed pojazdami. Zmiany te zostaną
wprowadzone na wniosek mieszkańców
ul. Podgórnej,
- przypominamy naszym Czytelnikom,
¿e od listopada 2008 r. kolporta¿em
“Naszego Miasta Inowrocław” zajmuje
się firma Integer.pl, której przedstawiciele
mają obowiązek dostarczyć informator
do ka¿dej prywatnej skrzynki na terenie
Inowrocławia. Na podstawie protokołów
z kontroli, które dotychczas przeprowadziliśmy mo¿na stwierdzić, i¿ skuteczność dostarczania “Naszego Miasta Inowrocławia”
wynosi ponad 90 proc., co jest znacznie
lepszym wynikiem ani¿eli osiągał poprzedni kolporter. Mimo to apelujemy do
naszych Czytelników, aby nadal zgłaszali
nam wszelkie przypadki niewłaściwego
kolporta¿u informatora,
- zgodnie z obowiązującym od stycznia
br. prawem osoby, które nie wymieniły
dowodów osobistych mimo ¿e zmieniły
się im dane zamieszczone w tym dokumencie, będą miały uniewa¿niane dowody
osobiste z urzędu. W przypadku osób
mieszkających w Polsce uniewa¿nienie
nastąpi po 3 miesiącach od dnia zmiany
danych. Obywatele polscy przebywający
za granicą mają na wyrobienie nowego
dokumentu to¿samości 4 miesiące od dnia
zmiany danych. Uniewa¿nienie dowodu
oznacza konieczność wyrobienia nowego
dokumentu i tutaj trzeba pamiętać, i¿
za wydanie dowodu osobistego pobiera
się 30 zł,
- w ubiegłym roku Stra¿ Miejska Inowrocławia pouczyła bądź nało¿yła mandaty
karne na 284 osoby, które nie stosowały
się do zakazu palenia na przystankach
autobusowych,
- średnio kilkanaście osób korzysta co
wtorek z bezpłatnych porad udzielanych
(na mocy porozumienia zawartego przez
Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę
z Dyrektorem Okręgowej Inspekcji Pracy
w Bydgoszczy Krzysztofem Adamskim)
w Urzędzie Miasta Inowrocławia przez
pracownika Okręgowej Inspekcji Pracy
w Bydgoszczy. Wśród spraw najczęściej
poruszanych są przede wszystkim kwestie
zatrudniania i wynagrodzeń. Nadinspektor
pracy Krzysztof Krzemień udzielał tak¿e
porad dotyczących np. ochrony praw kobiet, sporządzania umów o pracę, pomagał pisać pozwy do sądu pracy. Wskutek
zgłoszonych skarg na pracodawców, wszczętych zostało kilka kontroli w zakładach
pracy. Porady udzielane są wyłącznie osobiście. Przypominamy, ¿e przedstawiciel
OIP dy¿uruje co wtorek w godz. 8.3013.30 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul.
F. D. Roosevelta 33, pok. nr 1.
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Za zniszczenia do więzienia?

Niepodwa¿alne efekty

Wandale niszczący wiaty przystankowe po raz pierwszy zostali skazani na kary pozbawienia wolności. Wcześniej sprawców podobnych
przestępstw sądy traktowały łagodniej.
Trzej inowrocławianie w wieku 21-23 lata uszkodzili (tj. wybili cztery płyty
z poliwęglanu w tylnej ścianie wiaty oraz jedną w zadaszeniu) wiatę przy
ul. F. D. Roosevelta 36.
Jednemu z nich sąd wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszając jej wykonanie na 4 lata. W tym czasie wandal poddany został
dozorowi kuratora sądowego. Pozostali otrzymali kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności. Trzej sprawcy zniszczenia mieli tak¿e obowiązek naprawienia
szkody poprzez zapłatę na rzecz miasta po 116, 70 zł ka¿dy.

Zatrzymano ponad pięćdziesiąt osób poszukiwanych, na gorącym uczynku ujęto
przeszło osiemdziesięciu przestępców. Do
tego nale¿y doliczyć jedenaście tysięcy wylegitymowanych osób, przeszło trzy tysiące
pouczeń za wykroczenia, prawie siedem
tysięcy razy skontrolowano baga¿.
To tylko niewielka część tych działań, które
udało się zrealizować w 2008 r. dzięki wykupieniu
przez miasto dodatkowych patroli policji.
Akcja jest kontynuowana tak¿e w bie¿ącym roku.
Zgodnie z zawartym niedawno porozumieniem
z bud¿etu miasta wydanych zostanie 220 tys.
zł na utworzenie w 2009 r. 2 tys. dodatkowych
patroli.
Przed pięcioma laty
- Kiedy przed pięcioma laty jako jedno z pierwszych miast w Polsce zdecydowaliśmy się na
wykupieni patroli były głosy krytyczne wobec
tych działań. Dzisiaj chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, ¿e postąpiliśmy słusznie – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Przypomnijmy, poza wykupieniem dodatkowych patroli policji w ramach przygotowanego
przez prezydenta programu „Bardziej Bezpieczny Inowrocław” m.in. powstał monitoring ulic,
samorząd inowrocławski jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim zakupił fotoradar, z którego korzysta Stra¿ Miejska.
Środki w ten sposób pozyskane przekazywane
są na polepszenie bezpieczeństwa w mieście. Ponadto inkasenci parkingowi wyposa¿eni zostali
w telefony komórkowe, aby w razie zauwa¿enia
zagro¿enia mogli szybko powiadomić odpowiednie słu¿by.
Mniej kradzie¿y i włamań
W 2008 r. odnotowano mniej ani¿eli rok wcześniej: o ponad sto kradzie¿y mienia, o prawie
pięćdziesiąt włamań. Z roku na rok spada tak¿e
liczba np. rozbojów oraz pobić. Zwiększył się natomiast udział nieletnich w popełnianiu czynów
karalnych. I tak w stosunku do ogólnej liczby
przestępstw współczynnik ten wyniósł w 2008 r.
7,9 proc. (w 2007 r. było to 5,8 proc.).

Prezentacje i szkolenia
VII Inowrocławskie Targi Edukacyjne ju¿ 28 marca br. Tym razem zorganizowane zostaną w hali widowiskowo-sportowej. Serdecznie zapraszamy!
Do 13 marca br. przyjmowane są zgłoszenia od wystawców oraz osób chcących
prowadzić szkolenia. Zapisy uczestników warsztatów prowadzone będą do 19 marca
br. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę zaprezentują m.in. przedstawiciele
wydawnictw edukacyjnych, producentów i dystrybutorów urządzeń i produktów dla
potrzeb oświaty, ośrodki doskonalenia zawodowego, uczelnie wy¿sze, szkoły: policealne, ponadgimnazjalne i językowe, gimnazja, firmy poligraficzne oraz biura podró¿y
(propozycje dla oświaty).
W dniu targów, stoiska będzie mo¿na zwiedzać od godz. 9.00. Do godz. 14.30 prowadzone będą szkolenia, warsztaty i konferencje. Zamknięcie targów zaplanowano
na godz. 15.00.
Bli¿szych informacji udziela Maria Syczyło, pomysłodawczyni i koordynator Inowrocławskich Targów Edukacyjnych, tel. kom. 698 686 030, e-mail: inometodyk@wp.pl.

Płać bez prowizji
Przypominamy, ¿e w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji decyzją Prezydenta Inowrocławia, mo¿na dokonywać wpłat na konto Urzędu Miasta
Inowrocławia bez prowizji. Nie trzeba więc stać w długich kolejkach do
kas w ratuszu!
Udogodnienie to dotyczy podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. nale¿ności 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, w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00,
- 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.

Rys. Jarosław Wojtasiński
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