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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA (EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Twoje miejsce w sieci: www.inowroclaw.pl
Drodzy Inowrocławianie
Świąteczni Goście naszego miasta!
Przyjmijcie nasze serdeczne życzenia i zaproszenie
do wspólnego radosnego świętowania
Bożego Narodzenia.
Niech ten czas szczególnej refleksji nad cudem narodzin
Wiary, Nadziei i Miłości
sprawi, że zagoszczą one w naszych domach i sercach,
dając siłę w pokonywaniu codziennych trudności,
odwagę w podążaniu za marzeniami
i życzliwość dla wszystkich, których spotykamy na swojej drodze.
Nadchodzący Nowy Rok 2012
niech spełni pokładane w nim oczekiwania,
przyniesie zdrowie i wszelką pomyślność.
Tomasz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Ryszard Brejza
Prezydent Inowrocławia

Nowoczesny stadion!

Fot. Beata Zarzycka
Pierwszy etap modernizacji stadionu przy ul. Macieja Wierzbińskiego zakończony. Na 22 grudnia, godz. 10.00 zaplanowano uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Inowrocławskim
Olimpijczykom – patronom obiektu. Przypomnijmy, prace rozpoczęto w październiku 2009 r. Inwestycję realizowała wyłoniona w przetargu firma „Alstal-Budownictwo” i spółka „Romines”. Modernizacja polegała przede wszystkim na wybudowaniu nowej trybuny głównej, ośmiotorowej bieżni lekkoatletycznej z poliuretanową nawierzchnią, stanowisk do rzutu oszczepem oraz dyskiem, pchnięcia kulą, skoczni do skoków wzwyż i w dal oraz areny głównej składającej się z boiska do piłki nożnej z murawą.
Dzięki staraniom Posła Krzysztofa Brejzy stadion wpisany został na listę obiektów o specjalnym znaczeniu dla sportu oraz pozyskano 3 mln zł ministerialnej dotacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na powstanie na tym stadionie pierwszego w naszym mieście pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, zainstalowanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego z rejestracją obrazu i dźwięku oraz zakup dodatkowych rozkładanych trybun i elektronicznej tablicy, która zostanie umieszczona na bramie wejściowej. – Stadion ten doskonale będzie służył wychowywaniu pokoleń sportowców. Być może wśród nich będą także przyszli olimpijczycy. Inwestując w bazę sportową podtrzymujemy tradycję miasta ludzi aktywnych – powiedział „Naszemu Miastu” Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Warto dodać, iż wcześniej udało się miastu także pozyskać wsparcie w wysokości ok. 3,6
mln zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

- od 16 do 18 stycznia 2012 r. w mammobusie ustawionym przy hali widowiskowo-sportowej (al. Niepodległości
4) wykonywane będą badania mammograficzne. Bezpłatnie w akcji profilaktycznej mogą wziąć udział panie w wieku
od 50 do 69 roku życia. Pozostałe kobiety także będą miały
możliwość się przebadać, ale odpłatnie (cena – 80 zł). Warunkiem koniecznym do wykonania badania za opłatą, jest
uzyskanie zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalności
o braku przeciwwskazań do wykonania mammografii.
Można się już rejestrować telefonując pod nr.: 801 080 007
lub 58-66-62-444,
- ponad 60 tys. świec rozprowadzi Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej w ramach tegorocznego Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom. Świece rozprowadzane są tradycyjnie w parafiach. Cały dochód przeznaczony zostanie
na dzieła charytatywne. Podobnie, jak w latach ubiegłych,
akcji Caritas towarzyszy kampania społeczna, która w tym
roku odbywa się pod hasłem „Podarujmy dzieciom czas”,
w sposób szczególny adresowana jest do rodziców,
- Grand Prix konkursu Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanego
3 grudnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zdobył „Inovroclaviensis Cantans”, którym kierują
Danuta Szyma i Izabela Szyma-Wysocka. Inovroclaviensis zajął także pierwsze miejsce w kategorii chórów młodzieżowych. Jednocześnie wśród chórów mieszanych najlepsze
okazało się – także z naszego miasta – Towarzystwo Śpiewu „Halka” pod kierunkiem Eugeniusza Kubskiego i Waldemara Szafrańskiego,
- XVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa odbędzie się
w naszym mieście 24-25 kwietnia 2012 r. Tym razem specjaliści z całego kraju będą rozmawiali na temat: metodologii badań wypadków i katastrof, taktyki działań ratowniczych oraz gier decyzyjnych i symulatorów dydaktycznych,
- podczas XX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, które odbyły się 3-4 grudnia w Toruniu,
nagrodzonych zostało aż trzech inowrocławian: Filip Jasik
(Kujawskie Centrum Kultury) za monodram „Fuck You Eu.ro.Pa” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, Sylwia Skonieczka z Młodzieżowego Domu Kultury za rolę Blond w przedstawieniu „Serenada” Sławomira Mrożka w reżyserii Małgorzaty Wojciechowskiej oraz Teatr Re-Akcja (Paweł
Bernadowski, Martyna Kaliska, Monika Prusik, Sylwia
Skonieczka i Adam Śmiełowski) za wspomnianą wcześniej jednoaktówkę „Serenada”. Światło i dźwięk w nagrodzonych spektaklach realizował Jarosław Sopoliński,
- Inowrocław jedną z dziesięciu najbardziej aktywnych gmin
uczestniczących w kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Celem kampanii, realizowanej od trzech lat przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce oraz Komendę Główną Policji, było zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia im dostępności napojów alkoholowych. Akces do kampanii zgłosiły 283 gminy,
- Inowrocław promowany był podczas tegorocznego festiwalu Plus Camerimage w Bydgoszczy. W Operze Nova prezentowano makietę naszej tężni. Tę samą, którą wcześniej
podziwiali turyści w trakcie European Week of Regions and
Cities „Open Day” w Brukseli,
- drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz dziewięć
medali zdobyli reprezentanci Inowrocławskiego Klubu Kyokushin podczas Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin IKO Dzieci i Młodzieży zorganizowanego 3-4 grudnia w Płocku. W kategorii chłopców do 9 lat drugie miejsce zajął Kuba Szafrański, trzecie – Adam Kubiak. Wśród
chłopców w wieku 10-11 lat pierwsze miejsce zdobył Kuba
Lewandowski, a trzecie Kuba Majchrzak, w kategorii dziewcząt 12 -13 lat trzecie miejsce wywalczyła Weronika Sopolińska. W kategoriach kumite medale zdobyli: Marta Wardeńska – złoty medal kumite open seniorek, Jakub Grzonkowski – złoty medal kumite senior do
70 kg, Jędrzej Milkowski – złoty medal kumite juniorów
do 65 kg, Jakub Skrzypek – brązowy medal kumite młodzików do 60 kg.

Poniżej 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:
większego rozwoju, około połowy XVII w.; wykonane zo- ścieżka rowerowa od ul. Ludwika Błażka do al. 800-lestaną jednak też późniejsze elementy wystroju architekcia Inowrocławia.
tonicznego; model będzie ustawiony na placu KlasztroProcedury przetargowe
nym,
(trwające i w przygotowaniu):
- zaprojektowanie i wybudowanie solankowego basenu
- wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy
rekreacyjnego (w pobliżu hotelu „Park”),
ulic: Bolesława Leśmiana, Modrakowej, Rucianej, Ob- wykonanie oświetlenia ul. Słonecznikowej,
jazdowej, Skrytej, Wapiennej, Plebanka, Przypadek, Po- nasadzenia w nowej części Parku Solankowego (ogroprzecznej, Młyńskiej, Stare Miasto,
dy zapachowe),
- oświetlenie alei wokół stawu na Osiedlu Rąbin.
- wykonanie tablic upamiętniających osoby, które zasaInwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
dziły pamiątkowe drzewa w Solankach,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- oświetlenie ul. Bluszczowej.
- budowa ulic: Zielonej, Gronowej i Morelowej (rozpoczęInwestycje zakończone:
cie robót uzależnione od warunków atmosferycznych),
- przebudowa stadionu miejskiego im. Inowrocławskich
- zaprojektowanie i wykonanie pijalni wód mineralnych,
Olimpijczyków przy ul. Macieja Wierzbińskiego – I etap,
- wykonanie modelu średniowiecznego klasztoru fran- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieciszkanów – makieta o walorach historycznych i edukaci wodociągowej w strefie zachodniej Inowrocławskiego
cyjnych przedstawiać będzie obiekt w chwili jego najObszaru Gospodarczego przy ul. Pakoskiej.

Uwaga: zmiana numerów kont!
Od stycznia zmienione zostaną numery kont bankowych Urzędu Miasta Inowrocławia i jednostek organizacyjnych. Przez najbliższe lata obsługą zajmie się
Bank Handlowy w Warszawie.
I tak od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. obowiązywać będą następujące numery rachunków:
- 73 1030 1090 0000 0000 9010 1005 – dla wpłat m.in.
z tytułu wieczystego użytkowania, renty planistycznej,
opłaty adiacenckiej, czynszu dzierżawnego lub opłaty za
bezumowne korzystanie z gruntu, opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesja na alkohol), zapłaty za kupno mienia, zapłaty mandatu karnego, opłaty za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, spłaty pożyczki (ITBS), udzielenie informacji adresowej, wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wydanie zezwolenia

za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, zajęcie
pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych, zapłaty czynszu,
- 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021 – dla wpłat za podatki od: nieruchomości, środków transportu i rolnego, opłat:
za posiadania psów, uzdrowiskowej, targowej i skarbowej,
- 32 1030 1090 0000 0000 9010 1064 – dla wpłat stanowiących zwroty świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego,
- 54 1030 1090 0000 0000 9010 1056 – dla wpłat stanowiących zwroty świadczeń wypłaconych z Zaliczek Alimentacyjnych,
- 90 1030 1090 0000 0000 9012 3009 – konto Zakładu Robót Publicznych, gdzie należy wpłacać należności z tytułu
opłaty parkingowej; wpłatę trzeba opatrzyć dopiskiem „Zakład Robót Publicznych”.

Nowy dom komunalny

Inwestycja kosztowała ponad 6 mln 136 tys. zł, z czego 30 proc. udało się pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Reszta to środki z budżetu miasta. Prace trwały 1,5 roku i zostały zakończone przed terminem. Tak
w skrócie można opisać budowę domu komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 32. 12 grudnia klucze do długo oczekiwanych mieszkań otrzymało 76 rodzin. Większość z tych osób nie kryło wzruszenia, że po kilku latach starań i mieszkania w bardzo trudnych warunkach, mogą wprowadzić się do nowo wybudowanego bloku. Podstawowym kryterium decydującym o przyznaniu mieszkania był dochód na jednego członka rodziny. W prawie połowie lokali zamieszkały osoby mające nie tylko niewielkie dochody, ale także borykające się z problemami ze zdrowiem. Część mieszkań
dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Uzbrojenie dla przedsiębiorców
Inowrocławski Obszar Gospodarczy (IOG) wybudowany. Otwarto trzy strefy,
które zostały uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową. Wybudowano drogi wewnętrzne oraz oświetlenie.
– W ten sposób przygotowaliśmy kompleksowo tereny dla przedsiębiorców, którzy chcą
inwestować w naszym mieście. Już dziś możemy więc powiedzieć, że Inowrocławski Obszar Gospodarczy to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, bowiem konsekwencją realizacji tego projektu, będą jakże potrzebne w naszym mieście nowe miejsca pracy – powiedział „Naszemu Miastu” Zastępca Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak. Inowrocławski Obszar Gospodarczy to tak naprawdę trzy strefy: zachodnia, północna i południowa, o łącznej powierzchni 32 hektarów. Projekt kosztował ok. 15,5 mln zł,
z czego 9,3 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Unii Europejskiej.
Dobrą wiadomością jest także to, iż tereny w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, Karola Marcinkowksiego, Metalowców i Karola Libelta objęte zostały działaniami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest spółką zajmującą się m.in. zachęcaniem przedsiębiorców do inwestowania na terenach stref. Zachętą dla inwestorów jest możliwość skorzystania z regionalnej pomocy publicznej w formie długoterminowych zwolnień i ulg podatkowych. Tym samym Inowrocławski Obszar Gospodarczy stał się miejscem jeszcze bardziej
przyjaznym dla inwestorów.
To, iż przedsiębiorcy mogą inwestować u nas bez obaw potwierdził zdobyty niedawno przez nasze miasto tytuł i certyfikat „Gminy Fair Play 2011”. Główną ideą konkursu było
wskazanie polskim i zagranicznym firmom gmin, w których mogą inwestować bez obaw,
a inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze przez merytorycznie przygotowanych pracowników, na których pomoc mogą liczyć i których etyka nie jest kwestionowana.
Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem na terenie Inowrocławskiego Obszaru
Gospodarczego, uzyskają bliższe informacje w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, tel. 52-35-55-235.

Symbolicznego otwarcia dokonali: Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza (z lewej) i Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski.

Inowrocławski Obszar Gospodarczy (IOG):
- I strefa: zachodnia – zlokalizowana pomiędzy ul. Pakoską a torami kolejowymi stacji
PKP Inowrocław, powierzchnia – ponad 8 ha, teren uzbrojono w sieć wodno-kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową, zbudowano drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem
i oświetlenie;
- II strefa: południowa – zlokalizowana pomiędzy ulicami: Popowicką i Bagienną, powierzchnia – ponad 4 ha, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej;
- III strefa: północna – zlokalizowana w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, Karola Libelta i Karola Marcinkowskiego, powierzchnia – 20 ha, strefa jest przedzielona linią kolejową Inowrocław-Bydgoszcz, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową, drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz oświetlenie.

Strefa zachodnia.

Strefa północna.

Strefa północna.

Nie było żadnych nieprawidłowości
- Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości – to zdanie kończące
protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Inowrocławia, która sprawdzała czy środki
z czynszów mieszkań komunalnych rzeczywiście wydawane są na remonty tych lokali.
Kiedy we wrześniu podejmowano decyzje o podwyższeniu opłat za mieszkania komunalne,
część lokatorów stawiała zarzuty: Na co przeznaczane są środki z umów czynszów, bo na pewno nie na remonty? W tej sytuacji Prezydent Inowrocławia zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o przeprowadzenie kontroli wydatków na remonty mieszkań komunalnych. Komisja, w składzie: Magdalena Łośko (przewodnicząca), Andrzej Kieraj i Grzegorz Kaczmarek, jednoznacznie stwierdziła, iż nie było żadnych nieprawidłowości.
Okazało się, że zarówno w 2010 r. jak i w 2011 r. wręcz więcej wydano na remonty niż wpłynęło środków z opłat za czynsze. I tak, w 2010 r. remonty pochłonęły 17 mln zł. To było o blisko
3 mln zł więcej niż lokatorzy wpłacili za czynsze. W pierwszych trzech kwartałach 2011 r. wydatki to
12,4 mln zł, a wpływy – 11 mln zł. Różnica pokrywana była z budżetów miasta oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podsumowując Prezydent Inowrocławia stwierdził: Przykro nam jest, że tak łatwo upowszechniane były przez część lokatorów informacje , któ-

re rzucały cień na nasze działania. Kiedy natomiast zarzuty te okazały się nieprawdziwe, jest cisza. W 2010 r. ze środków budżetu miasta wyremontowano budynki przy ulicach m.in. Staszica 22
(elewacja, wymiana stolarki okiennej), Szymborskiej 94-96 (łazienki), Mątewskiej 14 (adaptacja
strychu na mieszkania), Kasztelańskiej 14 (dokumentacja techniczna, stolarka okienna), Ogrodowej 4 (remont dachu), Studziennej 17 i 20 (elewacja – izolacja ścian), Św. Ducha 38 (m.in. nadproża okienne). Z kolei PGKiM w 2010 r. wykonał w zarządzanych przez siebie budynkach m.in. roboty zduńskie (przestawienie, postawienie pieców kaflowych, ich naprawa), dekarskie, elektryczne
(wymiana instalacji elektrycznej), stolarskie (wymiany stolarski okiennej) i remonty 17 pustostanów (np. Kasztelańska 21, Solankowa 9 i 10, Wilkońskiego 42, Poznańska 12 i 49, Toruńska 78 i 128,
Mątewska 25, Armii Krajowej 9, Cegielna 20, Pakoska 6), opracował dokumentacje techniczne
(m.in. ekspertyza budynku przy ul. Kościuszki 8, projekt remontowo-budowlany ul. Poznańskiej
365). W 2011 r. wydatki inwestycyjne obejmowały m.in. remont lokali mieszkalnych – pustostany
(np. Solankowa 28, Grabskiego 17, Chociszewskiego 39), kontynuacja: adaptacji strychu na lokale mieszkalne przy ul. Mątewskiej 14, remont elewacji np. przy ul. Kasztelańskiej 14 i ul, Studziennej 20, remonty mieszkań przy ulicach m.in. Solankowej 28, Królowej Jadwigi 42, Grabskiego 17.
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Urodzinowa gala w teatrze
Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski Senior i jednocześnie Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia obchodził w naszym mieście 82. rocznicę urodzin oraz chrztu św.
W Teatrze Miejskim 17 grudnia odbyła się uroczysta gala, podczas której prymas wręczył badaczowi dziejów Kościoła prof. Jerzemu Pietrzakowi statuetkę „Ku chwale” w uznaniu szczególnych dokonań społecznych w wymiarze uniwersalnym. Następnie z rąk czcigodnego Jubilata medal „Bravium” za szlachetność przy
wyczynie odebrał inowrocławski olimpijczyk Jan Jaskólski. Nagrodę specjalną otrzymał Tadeusz Tulibacki.
Prezydent Inowrocławia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli czcigodnemu Jubilatowi życzenia urodzinowe. Na scenie prymasowi towarzyszyła Święta Królowa Jadwiga oraz dwórki (w tej roli uczennice III LO).
Rozstrzygnięto Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Ku chwale ducha”. Oto laureaci: konkurs
plastyczny „Królowa Jadwiga – Patronka Inowrocławia” – w kategorii wiekowej 13-18 lat I miejsce zajął Mateusz Mańkowski (III LO w Inowrocławiu, opiekun: Małgorzata Nijak-Kucharska), w kategorii wiekowej powyżej 18 lat przyznano dwa drugie miejsca: Marcinowi Fołdzie i Marcie Nawrockiej; konkurs filmowy „List do
Boga” – I miejsce zajął Kuba Kiszkurno (XIII LO w Szczecinie, opiekun: Stanisława Pociecha); konkurs literacki „W poszukiwaniu nauczyciela i mistrza” – I miejsce zajął Michał Mandola (Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Opolu, opiekun: Małgorzata Chalińska); konkurs piosenki religijnej „Vos estis sal” – w kategorii zespół I miejsce zajęły Agnieszka Twardowska i Marcelina Konieczna (MGOKiR w Strzelnie, opiekun: Grażyna Adamska),
w kategorii solista I zdobyła Joanna Lewandowska (Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie, opiekun: Iwona Lewandowska).
Po uroczystej gali na deskach inowrocławskiego teatru wystąpiła Antonina Krzysztoń z zespołem. W niedzielę, 18 grudnia prymas przewodniczył mszy św. w kościele Zwiastowania NMP.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka

Jerzy Pietrzak – profesor, wykładowca m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz dziejów Kościoła. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym m.in. monumentalnego dzieła „Pełnia prymasostwa” poświęconego kardynałowi Augustowi Hlondowi.
Jan Jaskólski – urodzony w Inowrocławiu. Trzy razy startował w Igrzyskach Olimpijskich: w Rzymie (1960 r.), Tokio (1964 r.) i Meksyku (1968 r.). Był uczestnikiem Mistrzostw Europy
w Belgradzie w 1962 r. i w Budapeszcie w 1966 r. Osiem razy zdobywał tytuł wicemistrza Polski w trójskoku.
Tadeusz Tulibacki – uczeń Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza. Przez 27 lat reprezentował polskie hotelarstwo w Radzie Administracyjnej Association Internationale de l’Hôtellerie
(AIH) w Paryżu oraz na kongresach HO-RE-CA i AIH. Wykładowca akademicki, autor publikacji na temat m.in. hotelarstwa i turystyki. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Znamy Mistera Budownictwa 2011
Nowo wybudowany budynek mieszkalno–usługowy przy ul. Rybnickiej 16 został podwójnym Misterem
Budownictwa 2011, bowiem w tym roku jury konkursowe i głosujący internauci byli jednomyślni. Nagrody
i gratulacje zwycięzcy odebrali podczas uroczystej gali z rąk Prezydenta Inowrocławia.
W kategorii obiektów nowo wybudowanych i oddanych do użytku w ostatnim roku kapituła konkursowa doceniła
jakość wykonania i estetykę trzypiętrowej „plomby” przy ul. Rybnickiej 16, wskazując ją właśnie jako zwycięzcę plebiscytu. Za staranność wykonania tego obiektu nagrodzono inwestora – spółkę „Ex-Sol” z Pakości, projektantów: Zygmunta Górkowskiego z Inowrocławia i Janusza Płoszaja z toruńskiego „U!Design”, a także wykonawcę „Ex-Sol” z Pakości
i „Usługi Remontowo-Budowlane” Mariusza Sibory z Inowrocławia.
Tytuł Mistera Budownictwa 2011 zdobyła również odrestaurowana kamienica przy ul. Solankowej 8, która okazała się bezkonkurencyjna w kategorii – adaptacje, remonty, przebudowy. Obiekt usługowo-pensjonatowo-mieszkalny
prezentuje się imponująco przy jednej z reprezentacyjnych ulic miasta. Nagrodę odebrał inwestor i wykonawca w jednym – PUH „Tom-Dom” Import-Export Tomasza Dybalskiego oraz projektanci: Katarzyna i Krzysztofa Świgoniowie z PPH „Florin” z Inowrocławia. Obiekty uhonorowane wyróżnieniem Mister Budownictwa 2011 ozdobione zostaną
pamiątkową tablicą ufundowaną przez miasto.
Prezydent Inowrocławia przyznał także nagrodę specjalną za remont budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień
przy ul. Dworcowej 27, w uznaniu dla starannego odtworzenia detali architektonicznych i przywrócenie dawnej świetności. Podziękował i gratulował wszystkim uczestnikom konkursu: – To prawdziwa przyjemność móc oglądać jak zmienia się Inowrocław, jak dzięki Państwa pracy nasze miasto staje się miejscem, w którym coraz bardziej doceniany jest
komfort, estetyka i standard życia. Ma to również niebagatelne znaczenie dla uzdrowiska, do którego zapraszamy
licznych gości. To również znaczące wsparcie dla działań samorządu w dziedzinie rewitalizacji miasta. Życzę, by Państwa sukcesy były motywacją dla innych – mówił Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Podczas gali rozlosowano także dziesięć nagród dla osób, które głosowały w internetowej edycji konkursu Mister
Budownictwa. Szczęśliwcami okazali się: Małgorzata Kukułowicz, Paulina Kantowska, Katarzyna Roloff, Łukasz
Hełminiak, Mateusz Szwydowski, Anita Szklarska, Dominik Kantowski, Rafał Krysiak, Przemysław Krokos
i Sylwia Świątkowska.
Anna Patyk

„Plomba” przy ul. Rybnickiej 16.

Prezydent Inowrocławia wręcza nagrodę inwestorowi, wykonawcom i projektantowi budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rybnickiej 16.

Kamienica przy ul. Solankowej 8.
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Baza w miejsce pułku
Po blisko pięćdziesięciu latach przestał istnieć 56. Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych. W to
miejsce utworzono 56. Bazę Lotniczą, a wszystko to w związku z powstającą w naszym mieście
1. Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych.
– Wierzę, że przekazując sztandar 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych nowemu dowódcy
będą kontynuowane najchlubniejsze tradycje naszego pułku i zapisywane kolejne karty w dziejach Lotnictwa Wojsk Lądowych – stwierdził płk Wiesław Franczak, ostatni dowódca 56. KPŚB podczas uroczystości zorganizowanej 1 grudnia w koszarach przy ul. Jacewskiej. Tego dnia płk Wiesław Franczak przekazał sztandar pułku płk. pil. Andrzejowi Pawłowskiemu, dotychczasowemu szefowi Oddziału Lotnictwa
Wojsk Lądowych, który został pierwszym dowódcą 56. Bazy Lotniczej. W uroczystości wzięli także udział
m.in. gen. bryg. Dariusz Wroński, szef Wojsk Aeromobilnych oraz płk Krzysztof Mitręga, dowódca powstającej w naszym mieście 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, którą tworzyć będą: 56. Baza Lotnicza z Inowrocławia, 49. Baza Lotnictwa z Pruszcza Gdańskiego i Dywizjon Samolotów Rozpoznawczych
z Mirosławca.
56. Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych powstał w 1963 r. Bazę dla nowej jednostki stanowiły dwie
eskadry ze zlikwidowanego 48. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego z Bydgoszczy. Podlegał Dowództwu Lotnictwa Operacyjnego. Na pierwszego dowódcę wyznaczono płk. pil. Bolesława Andrychowskiego, który poprzednio dowodził 64. Pułkiem Szkolnym z Przasnycza. Pierwszy rozkaz dowódcy
pułku został wydany 18 maja 1963 r. Ustalał on skład jednostki na 579 żołnierzy i 21 pracowników cywilnych. Kolejni dowódcy to: płk pil. Feliks Dudek, płk dypl. pil. Kazimierz Chojnacki, płk dypl. pil. Roman Włodarczyk, płk dypl. pil. Janusz Tomczyk, płk dypl. pil. Wojciech Felisiak, płk dypl. pil. Jan Bocianowski, płk pil. Stanisław Ciołek, płk pil. Zbigniew Rakoczy, p.o. ppłk Piotr Saniuk i płk pil. Wiesław Franczak.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka

Wsparcie dla firm
Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Posiadasz niewielkie przedsiębiorstwo i chcesz je
rozwijać? Dzięki środkom unijnym, którymi dysponuje istniejący od niedawna fundusz założony w naszym mieście przez firmę Poręczenia Kredytowe, możesz otrzymać na ten cel pożyczkę
nawet do 120 tys. zł.
O takie niskooprocentowane wsparcie mogą się ubiegać jednoosobowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność i posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Oferta obejmuje pożyczki do 120 tys. zł, okres spłaty do 60 miesięcy, krótki okres decyzyjny i dogodne
formy zabezpieczeń. Docelowo przedsiębiorca może skorzystać w jednym czasie z maksymalnie trzech
pożyczek na łączną kwotę 360 tys. zł. Zaletą tych pożyczek jest niska stopa procentowa uzależniona od
poziomu zabezpieczeń, stażu przedsiębiorcy, zdolności do spłaty i wynosi od 5,01 proc. do 8,26 proc.
w przypadku osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej.
Dodatkowo Poręczenia Kredytowe oferują także możliwość skorzystania z innych źródeł finansowania tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (WRP) do kwoty 300 tys. zł na 5 lat, w tym nawet
z oprocentowaniem wynoszącym 8,25 proc. Środki WRP mogą być przeznaczone zarówno na cele inwestycyjne jak i obrotowe. Przedsiębiorca musi spełniać jeden z następujących warunków: działalność jest
zarejestrowana na terenach wiejskich, realizuje inwestycję na terenach wiejskich, 50 proc. pracowników
pochodzi z terenów wiejskich, będzie pochodzić po zakończeniu danej inwestycji.
Atutem spółki jest fakt posiadania własnego funduszu poręczeń kredytowych, dzięki któremu przedsiębiorca zaciągający pożyczkę może korzystać również z jej zabezpieczenia w postaci poręczenia nawet do 80 proc. kwoty.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie spółki przy ul. Szklarskiej 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 52-35-25-449 lub na stronie internetowej www.poreczeniakredytowe.pl
(w zakładce JEREMIE można pobrać całą dokumentację związaną z ubieganiem się o środki finansowe).
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Podczas XVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz tryby i zakresy kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2011 (dochody mniejsze
o 1.046.336 zł, wydatki mniejsze o 1.423.917 zł, przychody
mniejsze o 377.581 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2011-2014,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (w związku ze zmniejszeniem zakresu prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Poznańskiej i ul. Bagiennej, zmniejszona będzie o blisko
30 tys. zł także kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na ten cel),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych,
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,
- uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (od
1 stycznia 2012 r. stawka opłaty uzdrowiskowej za każdy
dzień pobytu wyniesie 3,50 zł),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (więcej na temat Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej piszemy na str. 3),
- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w przypadku gospodarstw domowych w 2012 r. cena
za jeden metr sześcienny dostarczonej wody wyniesie 3,46
zł brutto, a za odprowadzane ścieki – 4,13 zł brutto, stawka
opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 3,44 zł brutto),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu i na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy al. 800-lecia Inowrocławia i ul. 59 Pułku Piechoty (sprzedaż na rzecz Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej
384 (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który zbuduje tam przystań kajakowo-żeglarską),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lub od pierwszej
opłaty i opłat rocznych nieruchomości gruntowych,
- uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych,
- uchwała w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład stref gospodarczych w Inowrocławiu,
- uchwała w sprawie nadania nazw ulicy (łącznikowi ulic:
Metalowców i Toruńskiej nadano nazwę Rtm. Witolda Pileckiego),
- uchwała w sprawie nadania nazw ulicy (drodze wewnętrznej zlokalizowanej w pobliżu ul. Polnej, nadano nazwę Fiołkowa)
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref
płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie www.
bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze Rady Miejskiej (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 109).
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JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w listopadzie w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie): Bożena i Józef
Miklasowie; Marta i Czesław Poturalscy; Wielisława i Tadeusz
Przybyszowie oraz Zofia i Stefan Trybuszewscy.

GRUDZIEŃ 2011
ZWIĄZKI MAŁZEŃSKIE
Aleksandra Rygiel (Inowrocław) – Bartłomiej Klonowski
(Inowrocław); Jolanta Stek (Inowrocław) – Artur Sucharski (Inowrocław).
URODZENIA
Oliwia Witek – c. Joanny i Jarosława; Maurycy Lewandowski – s. Hanny i Roberta; Igor Podolski – s. Darii i Mateusza;
Amelia Grabikowska – c. Joanny i Emila; Filip Meger – s. Dominiki i Tomasza; Jagna Osadnik – c. Agnieszki i Radosława; Julia Konieczka – c. Katarzyny i Piotra; Wiktoria Walczak
– c. Aleksandry i Przemysława; Igor Walczak – s. Karoliny
i Radosława; Kornelia Nadrajkowska – c. Anny i Michała;
Zofia Matkowska – c. Ewy i Tomasza; Wiktoria Kaczmarek
– c. Kamili i Piotra; Kacper Sikorski – s. Anety i Konrada;
Amelia Kwiecień – c. Katarzyny i Marcina; Jakub Chojnacki – s. Pauliny i Piotra; Oliwier Rudy – s. Marzanny i Sławomira; Julia Woltmann – c. Anity i Rafała; Aleksander Szymczak
– s. Patrycji i Michała; Mateusz Wiechecki – s. Ewy i Pawła; Oliwia Sypniewska – c. Żanety i Andrzeja; Nikola Lewandowska – c. Eweliny i Wojciecha; Maja Gorzelańczyk – c.
Moniki i Marcina; Dominika Glonek – c. Joanny i Krystiana; Antoni Niewiadomski – s. Doroty i Radosława; Lena Wiśniewska – c. Marii i Jerzego; Estera Trzosek – c. Iwony i Roberta; Oskar Grobelny – s. Agnieszki i Piotra; Zofia Kolczyńska – c. Magdaleny i Macieja; Wiktoria Woźniak – c. Karoliny i Jana; Ekam Singh – s. Ewy i Makhana; Kamil Chudziński
– s. Sylwii i Adama; Kacper Olejniczak – s. Teresy i Przemysława; Wiktoria Szutarska – c. Moniki i Tomasza; Amelia Kowalska – c. Karoliny i Alberta; Wiktor Szczepaniak – s. Anety i Adama; Wojciech Misiaczyński – s. Katarzyny i Tomasza; Zuzanna Sałata – c. Sylwii i Ryszarda; Iga Lewandowska – c. Katarzyny i Tomasza; Marika Pruss – c. Patrycji i Mateusza; Oskar Sobczak – c. Pauliny i Dawida; Amelia Tomczak – c. Beaty i Sebastiana; Jan Andrzejewski – s. Magdaleny i Dariusza; Wiktoria Dąbrowska – c. Anety i Daniela;
Bartosz Robak – s. Magdaleny i Jacka; Wojciech Osmański
– s. Joanny i Roberta; Ksawier Goczkowski – s. Julity i Jacka;
Olga Kriger – c. Eweliny i Bartosza.
ZGONY
Andrzej Kwiatkowski (53); Alojzy Gumiński (77); Marta
Felcyn (64); Danuta Grzybowska-Łukowiak (73); Stanisława Bochat (100); Czesław Drążkowski (97); Andrzej Dragon (47); Joanna Jakubaszek (83); Henryk Banaszak (82);
Krystyna Płocka (84); Jerzy Jóźwiak (54); Irena Lamenc
(68); Marek Grzeczka (59); Maria Żelwetra (54); Longina Byczyńska (84); Marta Szafrańska (86); Irena Malczyk
(71); Antonina Tabaczyńska (78); Eugeniusz Kunicki (81);
Stefania Gęsicka (82); Maria Matuszewska (77); Jan Kubik (61); Małgorzata Pierańska (60); Władysław Doliński
(76); Piotr Kurczewski (56); Roman Piaskowski (59); Teresa Dragon (71); Henryka Nowak (59); Waldemar Domagała (55); Zofia Domagalska (56); Bolesława Szlachetka (91);
Danuta Prus (61); Sabina Andryszak (85); Celina Krężelewska (73); Genowefa Śmiejkowska (85); Remigiusz Kroczyk
(63); Edmund Dębowski (78); Leszek Buczak (53); Janina
Węckowska (69); Edmund Cecko (70); Irena Dankowska
(87); Henryk Adamski (92); Stanisław Mikołajczyk (70);
Gabriela Frąckiewicz (63); Bernard Żurawski (87); Salomea
Domańska (81); Salomea Geisler (96); Eugeniusz Zieliński
(62); Bernard Rolirad (75); Lidia Jelonek (57).

Szopka na Rynku
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zaprasza na
wspólną wigilię oraz inaugurację Bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej z żywymi zwierzętami. Już 22 grudnia na Rynku nie zabraknie słodkości dla dzieci. Wspólne śpiewanie
kolęd i pastorałek przybliży atmosferę Bożego Narodzenia. Przygotowywane są konkursy z nagrodami oraz niespodzianki. Pierwszych pięćdziesięcioro dzieci będzie mogło bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem.
Serwowane będą tradycyjne świąteczne potrawy – żurek
i groch z kapustą.
Inaugurację szopki zaplanowano na godz. 17.00. Jednak
będzie ją można obejrzeć także podczas świątecznych spacerów. 22 grudnia otwarta będzie do godz. 20.00, 23, 25
i 26 grudnia – w godz. 10.00-18.00, a 24 grudnia – w godz.
22.00-2.00. Na zdjęciu obok ubiegłoroczna szopka.

Fot. Beata Zarzycka

GRUDZIEŃ 2011

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

nr 12 (82)

7

Zabawa i „Heca” w hali
XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
8 stycznia 2012 r.
godz. 8.00-20.00, w naszym mieście będzie kwestowało
dwustu wolontariuszy,
godz.10.00, towarzyski turniej siatkówki, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny,
godz. 12.00, mecz hokeja na lodzie o puchar Prezydenta
Inowrocławia, lodowisko „Lodolandia”, ul. Toruńska 46-48,
wstęp bezpłatny,
godz. 16.00, koncerty i licytacje, wystąpią: zespół „Night Blues Band” z Torunia, Paula Marciniak oraz soliści i grupy „Błękit” i „Sonores” ze studia piosenki KCK pod kier. Remigiusza
Kuźmińskiego, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny,
godz. 20.00, światełko do nieba, plac przed halą widowiskowo-sportową, al. Niepodległości 4.
IMIENINY INOWROCŁAWIA
19-21 stycznia 2012 r.
19 stycznia – godz. 17.00, sesja popularna „Askaukalis”, sala
sesyjna, a następnie otwarcie wystawy fotografii prasowej
„Od Imienin do Imienin”, Galeria w Ratuszu, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, wstęp bezpłatny.
20 stycznia – godz. 17.00, otwarcie wystawy malarstwa
Grzegorza Bieniasa, Galeria Miejska, plac Klasztorny 2,
wstęp bezpłatny; godz. 18.00, koncert zespołu „Partita”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp za okazaniem bezpłatnych wejściówek, które będzie można odbierać w Kujawskim Centrum Kultury.
21 stycznia – godz. 18.00, Koncert Noworoczny, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, impreza biletowana.
SPORT
7 stycznia – godz. 12.30, mecz koszykówki juniorów, SKS
Kasprowicz Inowrocław – Novum Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
14 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn
– I liga, POLOmarket Sportino Inowrocław – SKK Siedlce,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza
biletowana.
15 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – halowa piłka nożna,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
bezpłatny.
15 stycznia – godz. 8.00, sztafeta pływacka – bicie rekordu
Guinessa, Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.

Blisko pięciuset milusińskich bawiło się na zorganizowanej przez miasto 4 grudnia w hali widowiskowo-sportowej, zabawie
mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych. Podczas imprezy wystąpiła Grupa Cyrkowa „Heca”, a wszystkie dzieci obdarowane zostały przez Świętego Mikołaja słodkimi upominkami.
21 stycznia – godz. 12.30, mecz koszykówki juniorów, SKS Kasprowicz 2 – Katarzynka Toruń, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
22 stycznia – godz. 8.00, liga TKKF – halowa piłka nożna, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
22 stycznia – godz. 11.00, rodzinny turniej szachowy z okazji
Dnia Babci i Dziadka, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
25 stycznia – mecz koszykówki juniorów, SKS Kasprowicz 2
Inowrocław – SKS Kasprowicz 1, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
KULTURA
22 - 26 grudnia – Bożonarodzeniowa Szopka Kujawska:
22 grudnia (inauguracja) otwarta w godz. 17.00-20.00, w
dniach 23, 25 i 26 grudnia – w godz. 10.00-18.00, 24 grudnia – w godz. 22.00-2.00, Rynek, więcej na ten temat piszemy na str. 6.
31 grudnia – godz. 22.00 (rozpoczęcie), Sylwester pod Gwiazdami, wystąpią: DJ Thomas i zespół „Babilon”, na koniec zaplanowano pokaz sztucznych ogni, plac przed halą widowiskowo-sportową.

14 stycznia – godz. 17.00, koncert charytatywny „Serca granie”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, impreza biletowana (bilety – cegiełki do nabycia w Kujawskim Centrum
Kultury oraz klubie „Kopernik”). Gwiazdą wieczoru będzie
inowrocławski zespół „Szulerzy”. Ponadto wystąpią grupy: „Gramy!” oraz „Casual Friday”. Koncert utrzymany będzie w klimacie lat 60. Zbierane będą pieniądze na leczenie
trójki chorych dzieci. Organizatorzy planują licytacje, loterię fantową. Będzie można skosztować wypieków inowrocławskich piekarzy oraz zrobić sobie zdjęcie z „rycerzem”
na motocyklu. Przygotowana zostanie wystawa „Te niesamowite lata 60.”
16 stycznia – godz. 19.00, spotkanie z Hanną Bakułą połączone z wystawą prac artystki, Salonik Literacko-Artystyczny, Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
19 stycznia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Galeria Tymczasem, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
21 stycznia – godz. 10.00, Sportowe Dyktando, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, udział bezpłatny.

Pełnią służbę w Afganistanie

W skład Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej wchodzą żołnierze z 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych, służący w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie. Za pośrednictwem naszej redakcji, składają oni inowrocławianom najserdeczniejsze życzenia ciepłych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niedawno życzenia
oraz paczki świąteczne przesłał żołnierzom Prezydent Inowrocławia, który w liście do żołnierzy napisał m.in. Niech świąteczny czas będzie pełen refleksji nad tym, co jest najważniejsze i najbardziej cenne w życiu człowieka, niech przyniesie chwile wytchnienia w ciężkiej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju na afgańskiej ziemi. Służycie Państwo w trudnych warunkach
z dala od rodzin i bliskich. Mam nadzieję, że mimo dzielących nas kilometrów zagości w dalekim Afganistanie atmosfera prawdziwej polskiej wigilii, tak bardzo bogatej w zwyczaje, ciepłe gesty, zapachy i smaki tradycyjnych potraw.
Przypomnijmy, żołnierze z naszego miasta stacjonują w Ghazni. Zajmują się przede wszystkim wsparciem i osłoną z powietrza konwojów i patroli, ewakuacją rannych oraz chorych i zabezpieczają logistycznie polskie bazy, posterunki oraz pododdziały. Powyżej „rodzinna” fotografia żołnierzy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej w Afganistanie.
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Inowrocław świeci się na święta
Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 9.01.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 23.01.2012 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe) – 16.01.2012 r.,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 14.30-15.30, tel. 52-35-55-293
(w czasie trwania dyżuru); radna pełni też codziennie dyżur
telefoniczny: 783 699 787.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe) – 3.01.2012 r.,
klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, godz. 10.30-12.00,
tel. 52-35-72-615 (w czasie trwania dyżuru); radny pełni też codziennie dyżur telefoniczny: 601 621 716.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 2.01.2012 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 17.01.2012 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta
Gabriela Narutowicza 5, godz. 13.00-14.00, tel. 52-35-50-506
(w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe) – 3.01.2012 r.,
10.01.2012 r., 17.01.2012 r., 24.01.2012 r., 31.01.2012 r., Biuro Rady
Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-15.30, tel. 52-35-55-294 (w czasie trwania dyżuru).
Jarosław Mrówczyński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 5.01.2012 r., Szkoła
Rzemiosła, ul. Poznańska 18, godz. 15.00-16.00.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 3.01.2012 r., Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Św. Ducha 90, godz. 15.30-16.30.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 13.01.2012., 27.01.2012 r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta
Gabriela Narutowicza 5, godz. 9.00-10.00, tel. 52-35-50-506
(w czasie trwania dyżuru).
Stanisław Skoczylas (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 30.01.2012 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Jerzy Stachowiak (Komitet Jacka Olecha) – 18.01.2012 r., Studio
Dekoral, ul. Toruńska 50, godz. 12.00-14.00, tel. 52-35-71-785
(w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 16.01.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Maciej Szota (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni
codziennie dyżur telefoniczny: 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska) – 19.01.2012 r.,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 12.00-13.00, tel. 52-35-55-293
(w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 31.01.2012 r.,
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119,
godz. 18.00-19.00.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 19.01.2012 r., Biuro
Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 12.00-13.00, tel. 52-35-55-293 (w czasie trwania dyżuru).

Nasze miasto bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Świeć się na święta z ENERGĄ” na najpiękniejsze miejskie iluminacje świąteczne. Głosować na Inowrocław, który od 5 grudnia czaruje mieszkańców
i gości feerią różnobarwnych świateł, można poprzez strony: www.swiecsie.pl, www.SwiecSie.pl oraz korzystając z facebooka. Pierwszy etap zabawy potrwa do 2 stycznia 2012 r. W tym czasie można oddawać
głosy na najpiękniejsze iluminacje danego miasta w każdym województwie. Szesnaście wybranych przez
internautów miast przejdzie do finału, który rozpocznie się 4 stycznia i potrwa do 15 stycznia 2012 r. Warto podkreślić, iż internauci mogą nie tylko głosować, ale także prezentować swoje fotografie, które po zalogowaniu na podanych powyżej stronach, dołączą do galerii miasta. Zachęcamy wszystkich zarówno
do głosowania na Inowrocław jak i fotografowania podczas świątecznych spacerów naszych iluminacji
i zgłaszania zdjęć do konkursu.

Fot. Beata Zarzycka
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