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Twoje miejsce w sieci: www.inowroclaw.pl

Inowrocław na czasie!

Ponad dwa miliony widzów przed telewizorami, blisko pięćdziesiąt tysięcy osób przed sceną, na której wystąpili: Andrzej Piaseczny, Laurent Wery, Michał Szpak, Amna, Ania
Wyszkoni, The Nycer, Kalwi&Remi, Ell&Nikki, Sylwia Grzeszczak, Mirami, Feel, Asia Ash, Enej, Corina, Honey, Robert M. i Chemia. Koncert poprowadzili: prezenter Radia ESKA
Krzysztof „Jankes” Jankowski oraz prezenterka TVP 1 Anna Matusiak. Tak w skrócie można scharakteryzować „Hity na czasie” – mega muzyczne show zorganizowane 17 lipca na inowrocławskim Osiedlu Rąbin, skąd na żywo transmitowała to wydarzenie TVP 1. Na kilka dni przed „Hitami na czasie” to właśnie na antenie telewizyjnej „jedynki” emitowane były spoty nie
tylko zapowiadające imprezę, ale także zachęcające do odwiedzenia uzdrowiskowego Inowrocławia. – Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę. Była to największa impreza muzyczna
w Inowrocławiu, ale też niepowtarzalna okazja do ogólnopolskiej promocji naszego miasta – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Organizatorami „Hitów na czasie” byli:
Radio ESKA, miasto Inowrocław i TVP 1. Poniżej fotoreportaż z tej jednej z największych imprez plenerowych w Polsce.

Fot. Beata Zarzycka
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Remontują kładkę
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.

Fot. Beata Zarzycka
Trwa remont tzw. kładki pakoskiej. Zakres prac obejmuje m.in. odnowienie pomostu, wzmocnienie konstrukcji nośnej, antykorozyjne zabezpieczenie stali, umocnienie skarp,
zamontowanie nowego oświetlenia, wybudowanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową łączącą chodniki ulic: Pakoskiej
z Boczną. Powstanie też parking na dwadzieścia miejsc. Ponad milion złotych, co stanowi prawie połowę kosztów inwestycji, udało się miastu pozyskać w ramach tzw. schetynówek. Z budżetu miasta na ten cel wydano 870 tys. zł.
W kosztach remontu partycypowali także: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (300 tys. zł), Powiat Inowrocławski (180 tys. zł) i Gmina Inowrocław (20 tys. zł).

Odmieniony „Park”

Dokumentacje projektowe w przygotowaniu:
- przebudowa ulic: Gronowej, Morelowej i Zielonej.
Procedury przetargowe (trwające i w przygotowaniu):
- zaprojektowanie i wybudowanie solankowego basenu rekreacyjnego (w pobliżu hotelu „Park”) – będzie się składał z dwóch
części: krytej z niecką o głębokości 0,90-1,10 m i otwartej z niecką o głębokości 1,10-1,60 m oraz strefą dla małych dzieci; nad
częścią otwartą wybudowane zostanie przesuwane zadaszenie; planowane są takie atrakcje jak m.in. hydromasaż, gejzer,
kaskada, sztuczna rzeka; w pobliżu powstaną także: dwa boiska do streetballu, boisko do piłki plażowej i dwa tory do gry
w kręgle,
- budowa oświetlenia ul. Kamiennej,
- wykonanie modelu średniowiecznego klasztoru franciszkanów,
- modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu miejskiego.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- zaprojektowanie i wykonanie pijalni wód mineralnych,
- oświetlenie ulic: Rąbińskiej (od ul. Wojska Polskiego do ul. Zielnej), Zielnej, Łubianowej i Lnianej,
- oświetlenie ulic: Józefa Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego,
- remont mostku w Parku Solankowym,
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego,
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego,

- budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską,
- wykonanie zieleni w nowej części Parku Solankowego,
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej,
- przebudowa ulic: Henryka Czamana i Stanisława Łuczaka,
- przebudowa ul. Stanisława Waszaka,
- budowa oświetlenia ul. Juliusza Trzcińskiego,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 2 (ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7),
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w strefie zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Pakoskiej,
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie północnej
Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego (w rejonie ul. Szosa Bydgoska) wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociągowej i oświetlenia,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ulice: Poznańska i Bagienna.
Inwestycje zakończone:
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego do drogi wojewódzkiej nr 251 wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego (od ul. Ewy Szelburg-Zarembiny do ul. Marii Kownackiej),
- budowa alejki wraz z oświetleniem wokół stawu w Szymborzu.

Parkomaty w centrum miasta

Fot. Beata Zarzycka
Zakończono pierwszy etap modernizacji hotelu „Park”.
Przeprowadzono gruntowny remont pokoi znajdujących
się w skrzydle nad restauracją. W ramach remontu m.in. odkryto fragmenty muru ceglanego, wymieniono okna, drzwi
i meble. Pokoi jest niewiele mniej, ale za to wszystkie są z łazienkami. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które przed kilkoma miesiącami przejęło obiekt od
Ośrodka Sportu i Rekreacji, zamierza o środki na dalsze etapy remontu starać się z funduszy unijnych.

Od 1 lipca w centrum miasta działa piętnaście parkomatów. Operatorem strefy płatnego parkowania, w której zamontowano urządzenia, jest Zakład Robót Publicznych. Lokalizacje parkomatów: al. Henryka Sienkiewicza (w połowie długości ulicy), ul. Grodzka (w połowie długości ulicy), dwa w ciągu ul. Królowej Jadwigi (z czego jeden na parkingu przed Urzędem Gminy, a drugi na końcu tej ulicy), dwa przy ul. Jana Kilińskiego (jeden – naprzeciw wejścia do Biblioteki Miejskiej, drugi – w pobliżu teatru), dwa w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki (jeden – przy skrzyżowaniu z ul. Szeroką, drugi – róg ul. Kościelnej), ul. Wodna (przy terenie zielonym), dwa w ciągu ul. Św. Mikołaja (jeden z pobliżu skrzyżowania z ul. Farną, drugi – bliżej ul. 6 Stycznia), ul. Mała Rybnicka (koło skrzyżowania z ul. Kasztelańską), ul. 3 Maja (w połowie długości ulicy), dwa w ciągu ul. Wałowej
(jeden – przy parkingu strzeżonym naprzeciw ul. Rzeźnickiej, drugi przy nieruchomości nr 18). Powyżej publikujemy mapę z zaznaczonymi lokalizacjami parkomatów.
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Galeria Solna na Rąbinie
Prawdopodobnie już pod koniec przyszłego roku otwarta zostanie przy ul. Wojska Polskiego pierwsza w naszym mieście galeria handlowa.
Galeria Solna nie tylko nazwą, ale także architekturą nawiązywać ma do charakterystycznych dla miasta tężni solankowych. Na ponad 30 tys. m kw. powstanie sto lokali handlowo
-usługowych. Wybudowany zostanie market budowlany Dom i Ogród, hipermarket Tesco, kawiarnie, powstanie tzw. przestrzeń gastronomiczna (ford cort) oraz część handlowo-usługowa z ofertą mody znanych marek. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny z łatwym dostępem do parkingu na tysiąc miejsc. Inwestorzy, którymi są wspólnie Acteeum
Group i Libra Project, zobowiązali się pokryć koszty budowy dwóch łączników: od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do galerii oraz od ul. Szarych Szeregów do ul. Grochowej. Ponadto na koszt inwestorów od ul. Wojska Polskiego powstanie wjazd do centrum handlowego oraz skanalizowany zostanie „Rów Rąbiński”. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestorzy będą musieli dobudować drugą nitkę
ul. Wojska Polskiego (do ul. Szarych Szeregów). Powstanie galerii to nowe miejsca pracy,
a także wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości. Szacuje się, że będzie to
kwota ok. 650 tys. zł.
Niebawem ma być rozstrzygnięta skarga złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych znajdującego się w pobliżu mającej powstać galerii, a dotycząca uciążliwości związanych z wybudowaniem takiego obiektu. Warto podkreślić, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
są zapisy gwarantujące m.in. zachowanie szerokiego pasa zieleni oddzielającej galerię od
domków jednorodzinnych.

Sygnalizacja i nowy system

System sygnalizacji dźwiękowej informujący niewidomych i niedowidzących
o tym przy którym przystanku zatrzymał się właśnie autobus, zostanie zamontowany w pojazdach komunikacji miejskiej. Ponadto już niebawem będzie można płacić za przejazd autobusami w ramach drugiego już systemu tzw. biletu
w telefonie komórkowym.
Wniosek w sprawie sygnalizacji dźwiękowej do Urzędu Miasta Inowrocławia skierował Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza. Na przełomie września i października takie rozwiązanie będzie funkcjonowało w nowo zakupionych autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z czasem system ten zamontowany zostanie w pozostałych pojazdach komunikacji miejskiej.
To jednak nie jedyna nowość jaką MPK zamierza wprowadzić. W ciągu najbliższych
kilku tygodni pasażerowie miejskich autobusów będą mogli kupować bilety korzystając z telefonu komórkowego w ramach sytemu Mennicy Polskiej. Przypomnijmy, już od
ubiegłego roku za przejazd autobusem MPK można płacić w ramach tzw. systemu moBiletu. Osoby korzystające z telefonu komórkowego mogą w ten sposób płacić za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej nie tylko w Inowrocławiu, ale także w Poznaniu. Niebawem w naszym mieście zacznie działać druga firma – Mennica Polska, która zaoferuje podobne usługi z tym, że w Inowrocławiu i Bydgoszczy. Trwają rozmowy
z przedsiębiorstwem obsługującym taki system także w Toruniu. Dzięki temu osoby
często korzystające z komunikacji miejskiej w Inowrocławiu i jednym z podanych wyżej miast będą mogły wybrać system obsługiwany jednocześnie w naszym mieście oraz
Bydgoszczy lub Toruniu albo Poznaniu i uiszczać opłaty za przejazd w obu miastach
w ramach jednego systemu.
Bilety kupowane za pomocą telefonu komórkowego nie są droższe od wersji papierowej. MPK też nie ponosi kosztów związanych z wprowadzeniem sytemu.

„DesigNOWE Miasto”

Billboardy na ulicach, spoty na telebimach i plakaty w autobusach reklamujące przez kilka tygodni Inowrocław. Wszystko to w ramach kampanii stanowiącej nagrodę za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „DesigNOWE Miasto”. W sumie trzydzieści billboardów o wymiarach 6mx3m, promujących inowrocławski Park Solankowy zawieszono w Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy.
Dodatkowo w centrach handlowych w Gdańsku i Koszalinie do przyjazdu do naszego miasta zachęcają reklamy wyświetlane na ekranach LED. Uzdrowiskowy
Inowrocław równolegle promowany jest w autobusach komunikacji miejskiej
w Olsztynie, Płocku, Toruniu i Bydgoszczy.
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Zmiany stawek za czynsze

Na zaproszenie Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy 9 lipca gościł w naszym
mieście ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego
(w świeckich rządach jest to odpowiednik ministra oświaty i szkolnictwa wyższego). Był też
jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. To najwyższy rangą dyplomata jaki
kiedykolwiek przyjechał do naszego miasta. Wizyta miała charakter nieoficjalny. Rozpoczęła się od spotkania w ratuszu, w którym uczestniczył także Sekretarz Miasta Inowrocławia
Piotr Strachanowski. Rozmawiano m.in. na temat przygotowywanej sesji naukowej poświęconej wywodzącemu się z Kujaw ks. kard. Bolesławowi Filipiakowi, którego osobiście
znał i przez pewien czas podlegał Kardynał Grocholewski. Gość zadeklarował pomoc w organizacji tej konferencji. Watykański hierarcha zwiedził także Instytut Prymasa Józefa Glempa,
stałą wystawę solnictwa, bazylikę mniejszą Imienia NMP oraz Park Solankowy.

Zgodnie z niedawno przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia kwota
stanowiąca podstawę obliczania wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych wzrosła do ok. 6 zł za 1 m kw. Na prośbę naszych Czytelników wyjaśniamy jakie były główne przyczyny wprowadzenia podwyżki.
Na ok. 27 tys. mieszkań w Inowrocławiu, miasto posiada prawie 4 tys. lokali komunalnych.
Czynsze za mieszkania komunalne znajdujące się w starym budownictwie są jednymi z najtańszych w naszym mieście. Podobne stawki czynszów obowiązują w takich miastach jak np. Gniezno, Bydgoszcz, Toruń.
Bez wątpienia mieszkania komunalne to w większości lokale w starych budynkach
niejednokrotnie wymagających kosztownych remontów. Dzięki pieniądzom z podwyżki łatwiej będzie o te budynki zadbać, choć aby uporać się z większością prac potrzebny byłby wzrost czynszów do poziomu średnio 10 zł za 1 m kw. Jest to wartość
ustalona przez wojewodę jako tzw. kwota odtworzeniowa, czyli pieniądze potrzebne
do tego, aby w całości zabezpieczyć środki na utrzymanie mieszkań w dobrym stanie.
Pieniądze przeznaczane obecnie na remonty to niemałe obciążenie dla podatników. Tylko w 2010 r. na ten cel wydano prawie 3 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodziło z budżetu miasta, czyli od osób płacących podatki. Reszta to środki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które otrzymuje pieniądze z opłat za
czynsze.
Nie bez znaczenia był fakt, iż ostatnia podwyżka czynszów lokali komunalnych
miała miejsce w styczniu 2009 r. Średnia kwota czynszów za mieszkania w budynkach prywatnych dochodzi do 14 zł za 1 m kw., a Urząd Miasta Inowrocławia jest
wręcz zalewany wnioskami o przydział mieszkań komunalnych, bo – jak to często jest
argumentowane – „tu jest taniej”. Oczywiście nie oznacza to, że może być aż tak tanio, żeby doprowadzić do dewastacji budynków komunalnych, a przecież koszty chociażby materiałów i usług budowlanych od czasu ostatniej podwyżki czynszu wielokrotnie wzrosły.
Przypominamy, iż osoby najbiedniejsze mogą się starać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o dodatek mieszkaniowy. W 2010 r. miasto przeznaczyło na ten cel
prawie 5 mln zł. Z tego wsparcia skorzystało prawie 3 tys. świadczeniobiorców. Jak
wynika z powyższego aż 3/4 lokatorów mieszkań komunalnych otrzymuje z budżetu miasta dodatkową pomoc w rzeczywistości zmniejszającą wysokość koniecznej do
uiszczenia opłaty za czynsz.
W przyszłości planowane jest wprowadzenie przez Radę Miejską do Wieloletniego
Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym terminów zmian stawek opłat
za czynsze.

W godzinę „W”

Stowarzyszenia na wakacje

1 sierpnia o godz. 17.00 na Skwerze Sybiraków, pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej, odbędzie się manifestacja patriotyczna.
Warto przypomnieć, że co najmniej kilkunastu inowrocławian walczyło z bronią w ręku w Powstaniu Warszawskim. Inni pełnili służbę cywilną, a dr Stanisław Wachowiak – mający dawne bliskie związki z naszym miastem - był współpracownikiem gen. Bora-Komorowskiego.
Do stolicy przedostali się głównie inowrocławianie z kręgów inteligencji i młodzieży studenckiej.
W rocznicowej uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska,
organizacji kombatanckich, żołnierze AK, poczty sztandarowe, delegacje instytucji i stowarzyszeń. Obecna będzie kompania honorowa Garnizonu Inowrocław i orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” SA. Manifestację rozpocznie dźwięk syren miejskich. Odczytany zostanie apel pamięci, pod obeliskiem zapłoną znicze i złożone będą wiązanki kwiatów.
Prezydent Inowrocławia i Dowódca Garnizonu Inowrocław zapraszają mieszkańców do
udziału w uroczystości.
(JN)

Wakacje to czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki ofercie lokalnych organizacji pozarządowych kilkuset młodych inowrocławian będzie miało okazję skorzystać z atrakcyjnych form wypoczynku letniego.
Wsparcie finansowe z budżetu miasta o łącznej wysokości 21 tys. zł, po spełnieniu formalnych wymogów otwartego konkursu na wspieranie zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia: Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”, Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga”, Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu. Inowrocławska młodzież, korzystając z projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, będzie uczestniczyć między innymi w obozach szkoleniowo-sportowych, edukacyjnych, turystycznych oraz koloniach. W tym roku inowrocławianie wyjadą
do różnych zakątków Polski, organizowane są bowiem formy wypoczynku zarówno nad
morzem, jak i na Pomorzu, w Świętokrzyskiem oraz bliżej – na Kujawach.
(JN)

Fot. Beata Zarzycka

Zmarnują miliony złotych?

Stypendia dla studentów

Budowa jednej jezdni zamiast dwóch, to propozycja przedstawiona Ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę. Takie rozwiązanie miałoby przybliżyć termin rozpoczęcia budowy obwodnicy i tym samym
nie dopuścić do zmarnowania milionów złotych wydanych już na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Od wielu miesięcy gotowa jest już dokumentacja projektowa, która mimo wielokrotnie składanych przez Prezydenta Inowrocławia wniosków do Ministra Infrastruktury oraz inwestora, czyli
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie została przekazana Wojewodzie KujawskoPomorskiemu. Ten z kolei dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej będzie mógł wydać
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Powodem tego, że dokumentacja nie została jeszcze przekazana do wojewody jest brak środków finansowych w budżecie państwa. Coraz bardziej
prawdopodobne jest, iż niezrealizowanie tej inwestycji będzie powodem zdezaktualizowania dokumentacji i tym samym zmarnowania milionów złotych już przecież wydanych na jej przygotowanie. – W tej sytuacji zwracam się z prośbą o przeanalizowanie przez Pana Ministra możliwości zrealizowania tej oczekiwanej inwestycji poprzez budowę na początku obwodnicy jednojezdniowej, a nie – jak zakładał projekt – od razu dwujezdniowej. Mimo konieczności wprowadzenia korekty do projektu, inwestycja zrealizowana zostałaby przy mniejszym nakładzie finansowym – czytamy w piśmie skierowanym przez Prezydenta Inowrocławia do Ministra Infrastruktury.

Już po raz dziewiąty Prezydent Inowrocławia przyzna stypendia młodym inowrocławianom, którzy rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami naukowymi w dotychczasowej edukacji, a jednocześnie znajdują się w nienajlepszej sytuacji materialnej. Termin składania wniosków upływa 5 września br.
Od 2003 r. z pomocy materialnej skorzystało 21 stypendystów Prezydenta Inowrocławia.
Do tego grona ma szansę dołączyć kolejnych czworo studentów, którzy spełnią regulaminowe kryteria. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy, począwszy od października,
a jego jednorazowa wysokość to 450 zł.
Zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia o przyznanie stypendium
mogą ubiegać się osoby, które na stałe zamieszkują w Inowrocławiu, nie przekroczyły 25.
roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1108,80 zł).
Stypendystami mogą zostać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wnioski o stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta, gdzie istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym regulaminem stypendialnym. Informacje na temat stypendiów dostępne są również
na stronie internetowej www.inowroclaw.pl.
(JN)
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VII INOWROCŁAWSKA NOC SOLANNOWA

GRZEGORZ TURNAU,
DOROTA MIŚKIEWICZ,
ZAKOPOWER

30 lipca
godz. 20.00

TĘŻNIA SOLANKOWA

Przyjacielska wizyta w Bad Oeynhausen
W ramach partnerskiej współpracy Inowrocławia z uzdrowiskowym Bad Oeynhausen, u naszych przyjaciół w Niemczech od 30 czerwca do 3 lipca gościła kilkudziesięcioosobowa delegacja Towarzystwa Miast Partnerskich.
Inowrocławianie spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem. W bogatym programie pobytu znalazło się m.in.
spotkanie z burmistrzem Bad Oeynhausen Klausem Muellerem-Zahlmanem oraz zwiedzanie miasta i okolic.
Goście mieli okazję podziwiać piękno zamku Bückeburg oraz uroki pobliskiego jeziora Steinhuder Meer. Podczas
powitania w ratuszu, przedstawiono niemieckim partnerom obrazy i grafiki dwóch inowrocławskich twórców i jednocześnie członków towarzystwa Jarosława Wojtasińskiego i Zbigniewa Wróbla. Obaj prezentowali również
swoje prace podczas wystawy niedawno otwartej w Bad Oeynhausen.
W czasie wizyty rozmawiano m.in. o perspektywach dalszej współpracy w ramach Towarzystwa Miast Partnerskich, któremu z roku na rok przybywa sympatyków. Katarzyna Nawrocka, Przewodnicząca Towarzystwa Miast
Partnerskich w Inowrocławiu i Renate Aufderheide, szefowa Partnerschaftsring Bad Oeynhausen, tj. koła miast
partnerskich z Bad Oeynhausen zgodnie podkreślały znaczenie pielęgnowania idei partnerstwa i to zarówno na
poziomie miast oraz gmin, jak i rodzin.
Przypomnijmy, to już ponad dwadzieścia lat jak władze samorządowe obu miast podpisały oficjalny dokument o
nawiązaniu partnerstwa. Od tego czasu rozwija się współpraca m.in. na niwie kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.
Szczególnie istotnym aspektem współdziałania mieszkańców obu miast, jest wymiana młodzieży, która ma okazję
poznać język, kulturę i historię obu narodów.
Członkowie Towarzystwa Miast Partnerskich zapraszają wszystkich, którzy chcą wspierać ideę współpracy z zaprzyjaźnionym Bad Oeynhausen na spotkanie, które odbędzie się 30 sierpnia o godz. 18.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji (al. Niepodległości 4, sala nr 226).
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Grażyna Dziubich (Porozumienie
Samorządowe) – 29.08.2011 r., Biuro Rady
Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 52-35-55-292.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie
Samorządowe) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 601 62 17 16.
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie
Samorządowe) – 2.08.2011 r., 9.08.2011 r.,
16.08.2011 r., 23.08.2011 r., 30.08.2011 r.,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-15.30, tel. 52-35-55-294.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość)
– radny pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 510 00 50 24.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska)
– 30.08.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 5, pok. nr 12, godz. 9.00-10.00.
Janusz Radzikowski (Porozumienie
Samorządowe) – radny pełni codziennie dyżur
telefoniczny: tel. kom. 669 84 84 84.
Maciej Szota (Prawo i Sprawiedliwość)
– radny pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 508 35 03 68.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska)
– radna pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 606 87 88 94.
Waldemar Wąśniewski (Platforma
Obywatelska) – 31.08.2011 r., Biuro Rady
Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 14.00-15.00,
tel. 52-35-55-292.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska)
– 31.08.2011 r., Biuro Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.00-15.00, tel. 52-35-55-292.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że
z powodu braku pasażerów zawieszony został kurs linii N
(nocnej), odjazd o godz. 1.00 z Szymborza do Dworca PKP.
Zmieniona została także trasa linii nr 16 (tzn. autobusy nie
wjeżdżają do Szymborza oraz nie kursują ul. Poznańską).
Z pętli w Mątwach ostatni autobus odjeżdża o godz.
22.52, a z przystanku al. 800-lecia/kościół o godz. 22.59,
- „Weź paragon” pod takim hasłem potrwa do końca sierpnia 2012 r. ogólnopolska akcja informacyjna służb skarbowych, której celem jest przekonanie konsumentów, aby
robiąc zakupy upominali się o paragon od sprzedawcy. Pomysłodawcy akcji poprzez plakaty i billboardy przypominają, iż posiadając dowód zakupu można m.in.: łatwiej dochodzić swoich praw w przypadku reklamacji wadliwego
towaru lub usługi,
- 23 października w hali widowiskowo-sportowej wystąpi
legendarny zespół Dżem. Więcej na ten temat napiszemy
w sierpniowym wydaniu informatora,
- blisko sześćdziesięciu uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów walczyło o „Złote Pióro” Prezydenta Inowrocławia finale czternastej edycji dyktanda. Oto wyniki: w
kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Agata Muzioł (SP nr 6), II miejsce – ex aequo Sabrina Pińska (SP
nr 6) i Paweł Pytel (SP nr 11), III miejsce – Anna Januszko (SP nr 4); w kategorii gimnazjów: I miejsce – Marta Lewandowska (Gimnazjum nr 2), II miejsce – ex aequo Katarzyna Głowacka (Gimnazjum nr 4) i Dominika Sikora
(Gimnazjum nr 2), III miejsce – Justyna Prątnicka (Gimnazjum nr 3). Serdecznie gratulujemy!
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ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Paulina Zajączkowska (Inowrocław) – Piotr Kaszuba (Inowrocław); Agnieszka Bączkowska (Murzynno) – Bartłomiej Gorzycki (Inowrocław); Karolina Woźniak (Drawsko Pomorskie) – Marcin Kiedzik (Inowrocław); Agata Piechnik (Osmolice Pierwsze)
– Józef Kaliciak (Inowrocław); Katarzyna Skonieczna (Inowrocław) – Przemysław Janiak (Gorzany); /Agnieszka Osińska (Inowrocław) – Adam Madej (Pławin); Grażyna Woźniak (Inowrocław) – Artur Kozakiewicz (Barcin); Ewa Felczak (Inowrocław)
– Stefan Szydłowski (Włocławek); Milena Jaźwiecka (Inowrocław) – Marcin Kaźmierczak (Koneck); Ilona Sowińska (Inowrocław) – Michał Grzegorzewski (Krasnystaw); Agnieszka Ligowska (Inowrocław) – Daniel Bartoszak (Inowrocław); Katarzyna Madej (Inowrocław) – Marcin Lewandowski (Inowrocław);
Wioleta Kubiak (Inowrocław) – Tomasz Matuszewski (Inowrocław); Magdalena Kanarek (Inowrocław) – Dominik Rogalski
(Inowrocław); Paulina Żuchowska (Inowrocław) – Michał Górny (Inowrocław); Joanna Wesołowska (Inowrocław) – Arkadiusz Misiewicz (Szczecin); Agnieszka Wiśniewska (Inowrocław)
– Dariusz Szydłowski (Inowrocław); Wioletta Ławicka (Glewice)
- Wojciech Piątkowski (Inowrocław).
URODZENIA
Kacper Marszewski – s. Justyny i Dariusza; Oliwia Zalewska
– c. Urszuli i Piotra; Dorota Cyrankowska – c. Magdaleny i Adama; Damian Kubicki – s. Agnieszki i Leszka; Klaudiusz Wireński – s. Marzeny i Mariusza; Julia Hedeszyńska – c. Małgorzaty
i Jacka; Lena Cetnarowicz – c. Małgorzaty i Tomasza; Roksana

Gierczyńska – c. Anny i Radosława; Michalina Stanisz – c. Małgorzaty i Bartłomieja; Jakub Małetka – s. Moniki i Grzegorza;
Adam Kurowski – s. Magdaleny i Krzysztofa; Władysław Wójcik – s. Magdaleny i Waldemara; Miłosz Frąszczak – s. Moniki
i Dariusza; Leszek Miklas – s. Weroniki i Marcina; Jakub Klimek
– s. Karoliny i Sebastiana; Daniel Wabiszewski – s. Izabeli i Damiana; Angelika Tomaszewska – c. Sylwii i Przemysława; Agata
Trzcińska – c. Agnieszki i Macieja; Michał Badaszewski – s. Iwony
i Waldemara; Wiktoria Witosławska – c. Anny i Piotra; Jakub Jankowski – s. Anny i Łukasza; Mateusz Maza – s. Alicji i Krzysztofa; Julia Lewandowska – c. Justyny i Marcina; Aleksandra Matuszak – c. Emilii i Marcina; Wiktor Książek – s. Agnieszki i Rafała;
Oskar Piaszczyk – s. Jowity i Damiana; Adam Dunajski – s. Anny
i Tomasza; Adrian Kozanowski – s. Beaty i Artura; Piotr Buczkowski – s. Anny i Damiana; Rafał Gapiński – s. Joanny i Tomasza; Zofia Fac – c. Jolanty i Michała; Borys Jeliński – s. Emilii i Marcina; Mateusz Madej – s. Renaty i Roberta; Adrian Wiśniewski
– s. Pauliny i Bogusława; Eryk Pacholski – s. Eweliny i Rafała; Cezary Nowaczyk – s. Joanny i Tomasza; Paweł Błażejewski – s. Magdaleny i Kamila; Dominik Misterski – s. Joanny i Jana; Zuzanna
Smolińska – c. Joanny i Radosława; Adam Prużyński – s. Hanny
i Piotra; Magdalena Safian – c. Moniki i Dawida; Alicja Łukomska
– c. Agnieszki i Mariusza; Wojciech Zientalski – s. Sylwii i Krzysztofa; Alicja Nieznańska – c. Marty i Andrzeja; Igor Kaźmierczak
– s. Agaty i Krzysztofa; Marlena Hadryjańska – c. Anny i Rafała.
ZGONY
Janina Kaźmierczak (75); Wiesław Szamlewski (54); Helena
Szczęsna (75); Ryszard Brzezicha (59); Urszula Gumuła (62);
Janina Nowak (61); Genowefa Szymkowiak (85); Mieczysław
Domieracki (95); Franciszek Strączkowski (87); Edmund Pietrzykowski (64); Jadwiga Osinglewska (71); Wojciech Walkowski (57); Teresa Sekutowska (73); Józef Zawadzki (86); Tadeusz Pazderski (99); Paweł Radzikowski (38); Kazimierz Andrzejewski (69); Krystyna Rutkowska (66); Zofia Mikołajewska (62); Alojzy Mikołajczak (62); Wanda Czajkowska (99);
Ewa Grudzińska (60); Zygmunt Cieślewicz (84); Stanisław Barankiewicz (55); Zbigniew Szafer (60); Maria Jerzak (93); Dariusz Marciniak (47); Władysław Łasak (66); Alojzy Kochański
(77); Edmund Zieliński (80); Anna Proch (85); Salomea Gliwińska (93); Irena Bisińska (69); Maria Włodarczyk (72); Wojciech
Malicki (66); Ludwik Burzyński (84); Genowefa Grzybek (87);
Helena Barczak (84); Maria Szklarska (85); Apolonia Jankowska (96); Kazimierz Ksiąszka (64); Marian Kucal (72); Adam Bodziony (54); Michał Zelek (83); Zofia Ciszewska (76); Piotr Błaszak (45); Henryk Gralak (63); Edmund Skowroński (91); Tadeusz Rogacki (64).

W porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010,
- uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Inowrocławia z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2010,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na rok 2011 oraz uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na
lata 2011-2014,
- uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
(ponad 322 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Poznańskiej i Bagiennej),
- uchwała w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 20072013,
- uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania im statutu (zadaniem MZEAS będzie prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli podległych miastu),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe (dotyczy nieruchomości przy ulicach:
Bartka Nowaka 7, Kasztelańskiej 19, Kazimierza Burzyńskiego
25 i Świętego Ducha 18),

- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
(sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia na dwóch terenach w rejonach ulic: Jacewskiej, Świętego Ducha i Najświętszej Marii Panny oraz Orłowskiej, Młyńskiej i Stare
Miasto,
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Polnej i Kolejowej oraz Kasztanowej i Bukowej,
- uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2011 r. (we wrześniu najważniejszym tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2011 r., w październiku – ocena wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Inowrocławia na lata 20092010, w listopadzie – przedstawienie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską Inowrocławia w zakresie przystąpienia do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w grudniu
– uchwalenie budżetu miasta na 2012 r.).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie www.
bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze
Rady Miejskiej Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 109).

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁZEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi
przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w czerwcu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie): Państwo Irena i Marian Fabichowie oraz Maria i Kazimierz Losowie (na zdjęciu z najbliższymi).
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SPORT
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 i 29 sierpnia – godz. 10.0014.00, OSiR dla aktywnych – bezpłatne udostępnienie małej sali hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4,
decyduje kolejność zgłoszeń.
2, 4, 9, 11, 16 i 18 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga
Siatkówki 2011 – eliminacje, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9, wstęp bezpłatny.
6 sierpnia – godz. 10.00, turniej megapiłkarzyków, plac
imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9, wstęp bezpłatny.
12 sierpnia – godz. 10.00, Streetball 2011 – IV turniej, teren basenu odkrytego, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
17 sierpnia – godz. 10.00, turniej piłki nożnej dzikich drużyn osiedla Mątwy, stadion miejski II, ul. Orłowska 48,
wstęp bezpłatny.
20 sierpnia – godz. 10.00, zawody pływackie formuła
open, kryta pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.
23 sierpnia – godz. 10.00, wakacyjny turniej warcabowy,
sala gier świetlicowych w hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
25 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga Siatkówki 2011
– finał, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9, wstęp
bezpłatny.
26 sierpnia – godz. 10.00, Streetball 2011 – finał, teren basenu odkrytego, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
27 sierpnia – godz. 10.00, turniej par deblowych w tenisie
ziemnym o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1, wstęp bezpłatny.
KULTURA
30 lipca – godz. 20.00, VII Inowrocławska Noc Solannowa, wystąpi Grzegorz Turnau, Dorota Miśkiewicz, zespół
„Zakopower”, teren w pobliżu tężni solankowej, wstęp
bezpłatny.
31 lipca, 14, 15, 21 i 28 sierpnia – godz. 16.00, koncerty
z cyklu Inowrocławskie Lato Muzyczne, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
4 sierpnia – godz. 19.00, „Czwartkowe wieczory z muzyką kameralną. Solanki. Lato 2011”, koncert „Posłuchaj…
Laura Raab”, wystąpi trio jazzowe Piotra Rodowicza, Zakład Przyrodoleczniczy, wstęp bezpłatny.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa
5-7 sierpnia
5 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Już nie zapomnisz
mnie”, czyli spotkanie z polską piosenką, wystąpią: Emilia
Czekała, Mateusz Ziółko i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, teatr letni, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
6 sierpnia – godz. 18.00, zaprezentowane zostaną najpiękniejsze fragmenty opery „Carmen”, wystąpią: Beatriz
Blanco (mezzosopran), Beata Drozd (sopran), Ryszard
Wróblewski (tenor), Zbigniew Macias (baryton) i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Jacka Rogali, teatr letni, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
7 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Miłość i operetka”, wystąpią: Anita Maszczyk (sopran), Michał Musioł (tenor)
i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, teatr letni, ul. Świętokrzyska 107, wstęp bezpłatny.
17 sierpnia – godz. 18.00, otwarcie poplenerowej wystawy fotografii, galeria „Tymczasem”, plac Klasztorny 2,
wstęp bezpłatny.
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmiany terminu lub miejsca imprezy ze względów technicznych lub pogodowych.
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Wędkowali w Solankach

Podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez
miasto oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, kilkudziesięciu wędkarzy zarzuciło wędki na dwóch stawach w Parku Solankowym. Największą rybą mógł się pochwalić Janusz Staszków, najdłuższą (ok. 30 cm) – Jerzy Mielcarek. Najwięcej, bo 5,5 kg
przede wszystkim karasi wyłowiła Małgorzata Kujawa.

Jazda na jednym kole…

Z całego kraju, a nawet z zagranicy przyjechali do naszego miasta uczestnicy VII Zlotu Motocyklowego „Na soli”. Jazda na jednym kole, tyłem i palenie gumy to tylko niektóre z akrobacji prezentowanych przez Wicemistrza Polski w stuncie
Michała Pakosza i jego kolegów. Inowrocławianie mogli także obejrzeć paradę motocykli przez miasto.

Nasi harcerze na ogólnopolskim rajdzie

Grupa kilkunastu harcerzy z 38. DSH „Wędrownicy” im. Olgi Małkowskiej z inowrocławskiego Hufca ZHP odniosła sukces na zorganizowanych w czerwcu ogólnopolskich XXI Leśnych Harcach Zastępów w Nakielnicy niedaleko Łodzi. Skauci z naszego miasta zajęli II i III miejsce w kategorii drużyn starszoharcerskich. Jako jedyni reprezentowali województwo kujawsko-pomorskie. Nasi harcerze utworzyli dwa patrole. Pierwszy w składzie: Beata Wiśniewska – dowódca, Jagoda Fołda, Magdalena Kąkolewska, Paulina Kąkolewska, Marta
Janowska i Edyta Strzyżewska; drugi: Kinga Charysz – dowódca, Szymon Radtke, Juliusz Lewandowski, Oskar Lewandowski, Filip Szatkowski i Jakub Wysota. Skauci podczas zawodów m.in. rywalizowali w Wielkiej Grze Harcowej „Harc i wyzwanie”, śpiewali piosenki podczas festiwalu „Szansa na szyszkę” oraz wzięli udział w nocnym rajdzie. Powyżej
„rodzinna” fotka wszystkich uczestników XXI Leśnych Harców Zastępów w Nakielnikach.
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Bezpłatne badania
Prezydent Inowrocławia zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu
chorób płuc i skóry oraz do udziału w akcji wczesnego wykrywania raka piersi.
Osoby powyżej 40. roku życia, które paliły papierosy
lub nadal zmagają się z tym nałogiem, prawie codziennie kaszlą, szybciej się męczą podczas wysiłku fizycznego
lub są narażone na bierne palenie, mogą mieć za darmo
wykonaną spirometrię i rtg klatki piersiowej. Akcja finansowana jest z budżetu miasta, a realizowana w ramach
Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc. Badania zaplanowano na 1 i 22 października w hali widowiskowo-sportowej w godz. 9.00-14.00. Rozpoczęto już rejestrację. Zapisy przyjmowane są w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UMI (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 5, tel. 52-35-55-517). Rejestrując się należy
podać numer Pesel. Z badań mogą korzystać wyłącznie
mieszkańcy naszego miasta.
Z kolei w ramach Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry, 14 i 20 września
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, al. Henryka Sienkiewicz
1, w godz. 15.45-18.40, będzie można bezpłatnie przebadać się w zakresie chorób skóry. Rozpoczęto już rejestrację. Zapisy przyjmowane są w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia UMI (al. Henryka Sienkiewicza 1,
pok. nr 5, tel. 52-35-55-517). Rejestrując się należy podać
numer Pesel. Z badań mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy naszego miasta.
W ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi finansowanego ze środków rządowych, w naszym mieście 25-29 lipca przeprowadzona
zostanie bezpłatna akcja mammograficzna. Udział mogą
wziąć zarówno inowrocławianki jak i panie goszczące w
naszym mieście, które są w wieku 50-69 lat. Warunkiem
koniecznym przeprowadzenia badania jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalności o braku
przeciwwskazań do wykonania mammografii. Rejestrować się należy telefonicznie pod nr. 801 080 007 lub 58666-24-44. Badania zostaną przeprowadzone w mammobusie ustawionym przy hali widowiskowo-sportowej
(al. Niepodległości 4.)
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Młodzi – zdolni!
Rzadko się zdarza, aby w jednej klasie zebrało się aż dziewięcioro
olimpijczyków, którym łącznie udało się zgromadzić 3 tytuły laureata
i 9 tytułów finalisty w centralnych finałach olimpiad przedmiotowych
i tematycznych. Takim wyjątkowym rezultatem może się pochwalić klasa III e europejsko-prawna – tegoroczni abiturienci Liceum Jana Kasprowicza. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Aleksander Karaszewski – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, finalista Misyjnej
Olimpiady Znajomości Afryki i finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olga Michalak – finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawie, Kacper
Żychliński – laureat Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”, Sebastian Mączkowski – finalista Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Z
tyłu od lewej: Kamil Rutkowski – finalista Olimpiady „Losy Polaków na
Wschodzie”, Kamil Szczepanik – laureat 2. miejsca i finalista Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, Albert Szczepaniak – finalista Olimpiady
Historycznej, Kamil Gofron – finalista z wyróżnieniem Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości oraz Patryk Łąkowski – laureat 5.
miejsca w Olimpiadzie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”. Opiekunami olimpijczyków byli: wychowawca i nauczyciel historii Edmund Mikołajczak, autor koncepcji klasy i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
dr Sławomir Drelich, nauczycielka języka polskiego Agnieszka Zielińska oraz nauczycielka wiedzy o przedsiębiorczości Anna Śledzińska. Serdecznie gratulujemy!

Wyprawka dla ucznia
Do 6 września w szkołach można składać wnioski
o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów. Wsparcie przyznawane będzie najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży.
Pomoc udzielona zostanie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym
2011/2012 w klasach I-III szkół podstawowych oraz klasach
III gimnazjum. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego.
Ponadto wsparcie może dostać również niepełnosprawna
młodzież (tj. osoby słabo widzące, niesłyszące, z upośledze-

niem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi) ze szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych w zakresie dotyczącym jej kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie będzie wynosiło: do 180 zł – uczniowie
klas I-III szkół podstawowych, do 325 zł – uczniowie klas III
gimnazjów oraz młodzież niepełnosprawna z klas I-III gimnazjów, do 210 zł – uczniowie niepełnosprawni z klas IV-VI szkół
podstawowych, do 315 zł – niepełnosprawni uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, do 390 zł – niepełnosprawni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem tzw.
zawodówek)
Wnioski można pobierać i składać w szkole, do której
uczeń będzie uczęszczał. Bliższe informacje udzielane są pod
nr. tel. 52-35-55-328.

Pożyczki i nauka
Niskooprocentowane pożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących rozwój firmy, to tylko jedna z forma
wsparcia proponowana przez inowrocławski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy.
- Z tej formy wsparcia chętnie korzystają m.in. właściciele nowo powstających firm, którzy ze względu na wysoki stopień ryzyka kredytowego i mały kapitał założycielski nie mają szans na sfinansowanie swojego przedsięwzięcia ze środków z banków komercyjnych – powiedziała „Naszemu Miastu” Anna Płoskowska, kierownik
OWP Inowrocław. Otrzymać można preferencyjną pożyczkę w wysokości nawet do 180 tys. zł, oprocentowaną od 4,26 proc., okres spłaty – do sześćdziesięciu miesięcy. Pracownicy ośrodka oferują pomoc w pisaniu biznesplanu. Pieniądze można przeznaczyć na sfinansowanie m.in. budowy lub zakupu budynków, remontu i wyposażenia pomieszczeń firmowych, zakupu niezbędnych
maszyn, urządzeń, środków transportu. OWP prowadzi
też m.in. działalność szkoleniową i bezpłatne konsultacje.
Bliższe informacje na temat oferty Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, ul. Poznańska 185,
tel. 52-35-75-679, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl,
www.pte.bydgoszcz.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343, e-mail:
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