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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

„TAK” dla inowrocławian!
Dwa inowrocławskie zespoły: „Szulerzy” i „Pocket Size Sun” oraz 14-letni mieszkaniec naszego miasta Jakub Szyperski przeszli eliminacje do telewizyjnego programu „Must be the music” i wystąpili przed jury, które w większości było na „tak”. Już niebawem okaże się, czy to wystarczy, aby inowrocławianie znaleźli się
w półfinale polsatowskiego show.

Fot. Marek Mrówczyński
Program i nowa płyta
„Szulerzy” (na zdjęciu powyżej) to zespół bluesowy założony w 2001 r. przez braci Marcina i Miłosza Szulkowskich. Pierwsza płyta została wydana w 2003 r. i nosiła tytuł „Bez
Ciebie”. Kolejne to m.in. „Pilnuj się!” i „Koniec tygodnia”. W „Must be the music” grupa wystąpiła z utworem „Obywatel Nowak Jan” pochodzącym z niedawno wydanej płyty „Blues’n’roll”, na której powstanie zespól otrzymał dofinansowanie w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Inowrocławia. Od lutego 2011 r. wokalistką „Szulerów” jest Natalia Kaczmarek. Obok niej na płycie wystąpili także: Marcin Szulkowski (gitara), Dominik Abramowicz (harmonijka i wokal), Marek Wikarski (bas) i Miłosz Szulkowski
(perkusja). Grupa gra muzykę będącą połączeniem tradycyjnego bluesa i rhythm and bluesa, tanecznego rock and rolla i swingu oraz elementów muzyki soul. Wszystkie płyty zespołu zawierają wyłącznie własne kompozycje i polskie teksty. Skąd pomysł wystąpienia
w „Must be the music”? – To jedyny program, w którym można prezentować własną
twórczość – stwierdził Zbigniew Szulkowski. Jak występ „Szulerów” oceniło jury? – Rasowa i charakterna – tak o wokalistce powiedział Wojtek Łozowski. Pani jest cudowna – dodała Kora. Bardzo stylowo, fajnie i świetnie – podsumowała Elżbieta Zapendowska. Zespół zachwycił jury, które jednogłośnie było na „tak”.
Będziesz genialnie śpiewała
Po występie „Szulerów” przyszedł czas na „Pocket Size Sun” (na zdjęciu obok). Grupa powstała przed rokiem, a tworzą ją: 14-letnia wokalistka Jowita Łasecka, Maciej Zamczała (gitara), Krzysztof Kruszyński (klawisze), Marcin Janiak (perkusja) i Marek
Domański (bas). Jak sami o sobie mówią serwują porcję soulowo-popowo-rockowych
coverów. Znane przeboje poddawane są nowym aranżacjom i ubarwiane improwizacją
instrumentalną. Występ przed wielomilionową publicznością i jury telewizyjnego progra-

mu „Must be the music” okazał się sukcesem.
Trzech jurorów było na „tak”. – Jesteś bardzo, bardzo zdolna. Używasz różnych środków wyrazu. W tej piosence pokazałaś pazura i łagodność. Tylko nie zawsze trafiałaś
w dźwięki. Za parę lat będziesz genialnie
śpiewała. Jestem tego pewna – stwierdziła
Elżbieta Zapendowska, zwracając się do Jowity. Jedynie Kora zagłosowała na „nie”, ale
i tak była pod wrażeniem klawiszowca grupy.
Eliminacje do programu pomyślnie przeszedł także 14-letni inowrocławianin Jakub
Szyperski (na zdjęciu z prawej). Program
z jego udziałem został wyemitowany w minioną niedzielę. Jakub ostatecznie po dogrywce dostał większość głosów na „tak”.
Zdolny inowrocławianin od trzech lat szkoli swoje umiejętności wokalne w Studiu Piosenki Kujawskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Remigiusza Kuźmińskiego. Jest
chórzystą zespołu „Sonores” oraz występuje solowo.
Prawdopodobnie już za kilka dni będzie wiadomo, który z wykonawców dotychczas
występujących znajdzie się w półfinale programu. Są 32 miejsca. Dotychczas to przede
wszystkim jury decydowało i oceniało występy. W półfinale telewidzowie będą mogli
wspierać swoich faworytów głosując za pośrednictwem smsów.

Fot. Joanna Krause
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szymborskiej. Powierzchnia – 0,1335 ha. Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. 108,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
przy ul. Tadeusza Kościuszki 6. Powierzchnia – 0,0211 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz budynkami gospodarczymi (w złym stanie technicznym). Budynek mieszkalny
wielorodzinny wybudowany został w 1846 r., ma trzy kondygnacje, jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną,
elektryczną i gazową, powierzchnia użytkowa – 217,47 m kw.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe. Nieruchomość zlokalizowana jest
strefie konserwatorskiej „As” i geologicznej 4. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.10 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. 108,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
przy ul. Mieszka I. Powierzchnia – 0,0351 ha. Nieruchomość
zabudowana budynkami gospodarczo-garażowymi w złym
stanie technicznym o powierzchni zabudowy ok. 140 m kw.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Przetarg odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.20 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. 108,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szymborskiej i ul. Nowej. Powierzchnia – łącznie 1,9399 ha. Zgodnie z zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego docelowo jest to
teren mieszkalnictwa i usług podstawowych z dotychczasowym wykorzystaniem do produkcji rolnej. Nieruchomości są
zlokalizowane w strefie „W” ochrony archeologicznej. Przetarg odbędzie się 10 maja o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. 108,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy al. 800-lecia Inowrocławia. Nieruchomość składa
się z drogi dojazdowej oraz działki oddanej w dzierżawę na
trzy lata. Poprzedni dzierżawca wybudował pawilon handlowo-usługowy. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony
pod nieuciążliwe usługi. Przetarg odbędzie się 10 maja o godz.
10.10 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D.
Roosevelta 36, pok. 108.
UWAGA: Pełna treść ogłoszeń dostępna jest w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UMI, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 33, pok. nr 32, tel. 52-35-55-212 oraz na stronie internetowej www.inowroclaw.pl.

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:
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- oświetlenie ulic: Wielkopolskiej (odcinek od torów kolejo- zaprojektowanie i wybudowanie solankowego basenu rewych do posesji nr 64), Ikara i Tadeusza Śliwaka,
kreacyjnego (w pobliżu hotelu „Park”),
- oświetlenie alejek w parku w Mątwach (u zbiegu ulic: Po- nasadzenia w nowej części Parku Solankowego (ogrody
znańskiej, Fabrycznej i Staropoznańskiej) oraz przy ul. Kolezapachowe) – przewidywany termin zakończenia to wiojowej (z wyłączeniem działki kolejowej),
sna 2012 r.,
- oświetlenie części ul. Transportowca,
- wykonanie zadaszonego grillowiska i paleniska w Parku
- przebudowa ulic: Pawła Cymsa, Genowefy Jaworskiej
Solankowym,
i Maksymiliana Gruszczyńskiego,
- wykonanie kładki dla pieszych nad oczkiem wodnym
- budowa ścieżki rowerowej od ul. Ludwika Błażka do
w Parku Solankowym,
al. 800-lecia Inowrocławia,
- oświetlenia przejścia łączącego ul. Bolesława Chrobrego
- przebudowa ulic: Bolesława Leśmiana, Rucianej, Objazdoi ul. Edwarda Ponińskiego,
wej, Skrytej, Wapiennej, Plebanka, Przypadek, Poprzecznej,
- oświetlenie terenu wokół stawu przy ul. Leona CzarlińMłyńskiej i Stare Miasto.
skiego,
Procedury przetargowe (trwające i w przygotowaniu):
- oświetlenie ul. Gustawa Zielińskiego – I etap,
- przebudowa ul. Powstańców Warszawy,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
- budowa kompleksu boisk w ramach rządowego programu
w ulicach: Jacewskiej i Długiej,
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 4 (ul. Ignace- wykonanie tablic upamiętniających osoby, które zasadziły
go Daszyńskiego 29).
pamiątkowe drzewa w Solankach,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
- oświetlenie ul. Bluszczowej,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- oświetlenie alei wokół stawu (tzw. kauli) na Osiedlu Rą- budowa ulic: Zielonej, Gronowej i Morelowej,
bin.

Warsztaty dla rodziców

Wiewiórki wróciły do przedszkola

Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, prowadzą je specjaliści z Ośrodka
Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”.
Spotkania prowadzi dwóch doświadczonych psychologów Tomasz Kuczma i Anna Chwiałkowska, którzy pomagają rodzicom w rozwiązywaniu różnego rodzaju wątpliwości, kłopotów oraz bardziej zaawansowanych problemów wychowawczych. – Kiedy pojawiają się trudności szkolne, albo zmienia się zachowanie dziecka, które staje się zamknięte i lękowe lub przeciwnie pobudliwe
i agresywne… wszystkie tego typu sytuacje, które niepokoją rodziców, mogą być na naszych zajęciach lepiej zrozumiane. Możemy pomóc rodzicom rozpoznać powody takich niepokojących stanów i wypracować wspólnie
skuteczniejsze sposoby radzenia sobie i wspierania dzieci – stwierdził Tomasz Kuczma.
Na zajęcia można zapisywać się telefonując pod jeden
z następujących nr. tel.: 605 353 155, 601 941 161, 52-3551-374.

Dzięki środkom unijnym wybudują pijalnię

Przy 60-procentowym dofinansowaniu inwestycji z Unii Europejskiej, rozpoczęto budowę pijalni wód mineralnych. Prace
prowadzone są tuż za Ogrodami Papieskimi. W tym miejscu razem z pijalnią powstanie palmiarnia. Budynek przystosowany
zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdujący się w pobliżu murowany budynek zaadoptowany będzie na cele
kulturalne, a w przylegających do niego pomieszczeniach gospodarczych planuje się stworzyć bazę magazynowo-sprzętową dla służb zajmujących się utrzymaniem porządku w Solankach. Całość inwestycji kosztować będzie prawie 4 mln zł.
Przypomnijmy, specjaliści z Państwowego Zakładu Higieny potwierdzili, iż w Inowrocławiu są złoża wody mineralnej
i leczniczej do picia, którą można wydobywać ze studni przy ul. Miechowickiej. Ponadto w Parku Solankowym, na głębokości ok. 500 m, znajduje się woda przydatna do kąpieli leczniczych, która może być także wykorzystywana do tworzenia naturalnego inhalatorium w tężni. Na zdjęciu – trwa budowa.

Pięć figurek wiewiórek wykonanych z brązu, które niedawno zostały skradzione z ul.
Solankowej, wróciło już na swoje miejsce. Sprawcą okazał się
29-letni inowrocławianin, który
przyznał się do winy i niebawem
stanie przed sądem. Te sympatyczne zwierzątka umieszczone
były na parapetach, gzymsach
i słupie ogłoszeniowym. Zapraszały spacerujących deptakiem
Królowej Jadwigi do odwiedzenia zrewitalizowanych Solanek. Wiele radości sprawiły milusińskim z Przedszkola „Miś”,
gdzie na parapecie umieszczono dwie figurki. Na zdjęciu moment montażu figurek tuż po
ich odzyskaniu.
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Święto tenisa

Inowrocław w trójmieście

Święto tenisa w naszym mieście już za kilka dni! Od 6 do 8 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej rozgrywany będzie mecz największych na świecie międzynarodowych zawodów tenisowych drużyn męskich, czyli Pucharu Davisa.
Reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią. Spotkanie rozgrywane będzie w ramach
drugiej rundy grupy II Euro-Afrykańskiej. – Jestem pewien, że to będzie prawdziwe święto sportu, które przyczyni się także do promocji Inowrocławia. W przeszłości inwestowaliśmy w budowę obiektów sportowych, a teraz nadszedł czas, kiedy możemy z tego
korzystać organizując wydarzenia sportowe o randze międzynarodowej – stwierdził
Prezydent Inowrocławia.
Spotkania w meczu Polska – Estonia rozpoczną się 6 kwietnia o godz. 14.00 (pierwszy
z pojedynków singlowych), 7 kwietnia o godz. 13.00 (start meczu deblowego) i 8 kwietnia o godz. 12.00 (rewanżowe mecze gry pojedynczej). Reprezentacja Polski ma zagrać
w najsilniejszym składzie z singlistami Łukaszem Kubotem i prawdopodobnie Jerzym
Janowiczem oraz deblistami Mariuszem Fyrstenbergiem i Marcinem Matkowskim.
Warto dodać, iż 29-letni Łukasz Kubot jest obecnie 51. w rankingu ATP World Tour i będzie liderem polskiego zespołu. W przypadku zwycięstwa z Estonią nasza reprezentacja
zagra we wrześniu z Bośnią lub Białorusią o awans do grupy I Euro-Afrykańskiej.
Na tydzień przed rozpoczęciem meczu Polska – Estonia, w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej zakładana będzie specjalna syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia „tarafleks”. Wierzchnia warstwa o strukturze tzw. skórki pomarańczowej wykonana jest z czystego winylu, środek wzmocniono siatką z włókna szklanego, a warstwa spodnia składa się z pianki PCV. Zawodnicy obu reprezentacji będą trenowali na tej
nawierzchni już od 1 kwietnia.
Prowadzona jest sprzedaż biletów na mecz Pucharu Davisa w Inowrocławiu. Można
je kupić na stronie www.kupbilet.pl. Na jeden dzień kosztują 10 zł i 5 zł (ulgowy). Za karnet na trzy dni trzeba zapłacić 25 zł i 10 zł (ulgowy). Bliższe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 32-24-35-034 lub drogą elektroniczną e-mail: info@kupbilet.pl. Od 4 kwietnia bilety będzie można kupić w kasach inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej
(al. Niepodległości 4).

…postulat Inowrocławia odnośnie włączenia miasta i części północnej powiatu inowrocławskiego do bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego będzie wzięty pod uwagę – to fragment odpowiedzi jaką Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza otrzymał niedawno na interpelację złożoną do Ministra Rozwoju Regionalnego, a dotyczącą utworzenia metropolii opartej na Bydgoszczy, Toruniu
i Inowrocławiu.
Póki co nasze miasto nie zostało uwzględnione w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Nie oznacza to jednak, że Inowrocław ostatecznie nie zostanie włączony do mającej powstać w województwie kujawsko-pomorskim, metropolii. Gorącym
zwolennikiem powstania trójmiasta jest poseł Krzysztof Brejza, który podkreśla, iż: Tylko metropolia oparta o Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław będzie metropolią silną, a silna
metropolia to silny region. Łączna liczba ludności tych trzech miast prezydenckich to ponad 900 tys. mieszkańców. Odległość między tymi ośrodkami to ok. 35-45 km do każdego z nich. Warto przypomnieć, iż pomysł stworzenia trójmiasta był podejmowany już
m.in. w latach 90. XX w., a obecnie postulowany jest powrót do tej – jak się wydaje słusznej – koncepcji.
Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wciąż nie wiadomo jaki
kształt będzie miała przyszła metropolia. W odpowiedzi na interpelację parlamentarzysty
w tej sprawie, czytamy m.in.: Zasięg obszarów metropolitarnych, a w tym bydgosko-toruńskiego, zostały przedstawione w sposób ideowy na podstawie udziału osób dojeżdżających do pracy w oparciu o dane GUS. Nie można więc traktować tych obszarów jako już
wyznaczone. Obecnie trwa proces ich wyznaczania… O tym jaki kształt będzie miała przyszła metropolia zdecydują samorządy województwa kujawsko-pomorskiego oraz władze Bydgoszczy i Torunia. Poseł skierował do szefów tych jednostek pisma, w których prosi o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie włączenia Inowrocławia do metropolii.
Wolę wspierania działań zmierzających do włączenia Inowrocławia do metropolii wyrazili także radni podczas marcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Zaapelowali oni
w tej sprawie do marszałka oraz władz Bydgoszczy i Torunia. Ideę tę poparł również Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Do Berlina przez nasze miasto

Wzmocnić region!

Pociąg relacji Gdańsk-Berlin-Gdańsk „Fahrenheit” będzie się zatrzymywał w Inowrocławiu. Pierwszy raz w trasę wyjedzie 6 czerwca.
O uwzględnienie naszego miasta w połączeniu kolejowym na trasie Trójmiasto-Berlin
wnioskował na początku roku Prezydent Inowrocławia, który w piśmie skierowanym do
Prezesa PKP Intercity S.A. Janusza Malinowskiego zwracał uwagę m.in. iż: To połączenie
w znaczny sposób ułatwi naszym gościom korzystne zaplanowanie podróży i wpłynie pozytywnie na obsługę ruchu turystycznego . Dogodne połączenie z północą i zachodem kraju przyczyni się do rozwoju naszego regionu oraz wpłynie na zwiększenie potencjału całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Turyści z Polski, zagranicy i kibice odwiedzający nasze miasto mogliby rozszerzyć trasę zwiedzania regionu mając do dyspozycji wygodne połączenie komunikacyjne. „Fahrenheit” po raz pierwszy w trasę wyjedzie 6 czerwca. Odjazd
składu do Berlina planowany jest na godz. 9.06, a przyjazd – godz. 19.44.
Do tej pory nie uwzględniono wniosku Prezydenta Inowrocławia o uruchomieniu bezpośredniego połączenia naszego miasta z Warszawą. O utrzymaniu połączeń z innymi miastami decyduje liczba pasażerów.

Sprawy dotyczące gospodarowania odpadami były głównym tematem spotkania do jakiego doszło 9 marca w ratuszu, z udziałem m.in. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Marszałka Piotra Całbeckiego gościł w Urzędzie Miasta Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W spotkaniu wzięli także udział m.in.: radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Walter,
Zastępca Prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski,, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Kuźmiński oraz Dyrektor PGKiM Marek Gerus.
Poza tematem ochrony środowiska kwestią, która została poruszona była również propozycja prezydenta dotycząca przedłużenia trasy pociągu metropolitarnego tak, aby trasa obejmowała także Inowrocław. – Spełnienie takiego postulatu
w praktyce oznaczałoby usprawnienie komunikacji, a więc przede wszystkim wzmocnienie regionu – stwierdził Ryszard Brejza. W odpowiedzi marszałek okazał się jako zwolennik
takiego rozwiązania. Nie wykluczone więc, że taki pociąg będzie jeździł.

Będą zbierać podpisy

Miejska spółka – Gazelą Biznesu

Samorządowcy domagają się rekompensaty ubytków jakie powstają w ich dochodach
w wyniku nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań, z którymi
w parze nie idą odpowiednie środki finansowe. Związek Miast Polskich przygotowuje
projekt ustawy w tej sprawie, pod którym w maju i czerwcu zbierane będą podpisy.
Istotą projektu jest przede wszystkim zwiększenie udziału miast i gmin w należnościach otrzymywanych z opłacania podatku od osób fizycznych (PIT) oraz wyrównanie ubytków finansowych jakie powstały w wyniku przekazywania samorządom nowych zadań bez środków na
ich realizację. Efektem takiego traktowania był spadek w ciągu trzech lat dochodów własnych
wszystkich samorządów z 57 do 48 proc. dochodów ogółem. Projekt przygotowywany przez
ZMP zakłada uzależnienie wskaźnika dochodów z PIT od wzrostu średniego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
Jak podaje miesięcznik „Forum Samorządowe” według danych szacunkowych ubytek wynikający z samych zmian w PIT sięga w samorządach minimum 5 mld zł rocznie. Do tego należy
doliczyć straty poniesione w wyniku innych zmian prawnych. Każda taka nowelizacja to 30 mln
zł strat co roku.
Do końca kwietnia uruchomiona zostanie strona internetowa wyjaśniająca ideę inicjatywy, na
której dostępne będą pełne informacje na temat tego przedsięwzięcia, w tym m.in. projekt ustawy oraz karty do zbierania podpisów. Na 7 maja zaplanowano inaugurację zbierania podpisów
w całej Polsce. Pod koniec czerwca listy z podpisami zostaną przekazane do sejmu. Jak zapowiada Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przyjadą osobiście do sejmu, gdzie składane będą listy podpisów. Inicjatywa ta określona została mianem „czarnej procesji”, podobnej do tej, kiedy delegaci miast wywalczyli w manifestacji późniejsze uchwalenie prawa o miastach. Więcej na ten temat napiszemy w następnym wydaniu informatora.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Gazelą Biznesu 2011”! To już dwunasta edycja prestiżowego rankingu organizowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu”. Celem plebiscytu jest promocja najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm.
Uroczysta gala, podczas której to wyróżnienie odebrał prezes spółki Krzysztof Kuźmiński (na
zdjęciu), odbyła się 1 marca w Toruniu.
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Amerykanie w gimnazjum

MARZEC 2012

Zapisy do przedszkoli i szkół

Młodzież z Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej gościła niedawno
amerykańskich żołnierzy wojsk NATO. Kpt. Alissa Clark, sierż. Jaime Lopez oraz oficer prasowy amerykańskiej baterii Patriot kpt. Janusz Szczypior i tłumacz Mariusz Szajnert spotkali się z uczniami kl. II d i I a. Gimnazjaliści poznali charakter pracy wojsk NATO oraz obejrzeli prezentację ilustrującą działania baterii, którą dowodzi kpt. Clark. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu mogli także w praktyce sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego.

W najbliższych tygodniach prowadzone będą zapisy dzieci do przedszkoli, pierwszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Oto szczegółowy harmonogram:
- 2-30 kwietnia: zapisy dzieci 3 i 4-letnich do przedszkoli. Karty zgłoszeń można pobierać
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.30 oraz we wtorki w godz. 8.00
-16.30. Dzieci przyjmowane będą, w sposób zgodny z liczbą wolnych miejsc i przepisami
prawa określającymi liczebność grup, do następujących placówek: Przedszkole nr 2 (ul. Harcerstwa Polskiego 6a), Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Janusza Kusocińskiego 11), Przedszkole nr 14 (ulice: Św. Ducha 86, Jacewska 16, Marii Skłodowskiej-Curie 41,
Poznańska 49), Przedszkole nr 20 (ulice: Wojska Polskiego 13a, Iwana Alejnika 13) i SP nr 9
z oddziałami przedszkolnymi (ul. Chemiczna 9),
- 26-28 marca: zapisy dzieci 5-letnich i do tzw. zerówek. Zgłoszenia przyjmowane będą od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30 w powyżej podanych placówkach oraz w: SP
nr 2, 4 i 10,
- 26-28 marca: zapisy dzieci 6 i 7-letnich do klas pierwszych szkół podstawowych. W tych
dniach sekretariaty „podstawówek” czynne będą w godz. 8.00-16.30;
- 7-31 maja: można składać podania o przyjęcie do gimnazjum. Sekretariaty szkół czynne
będą w godzinach pracy gimnazjów.
Do „podstawówek” i gimnazjów uczniowie przyjmowani będą zgodnie z obwodem
szkolnym. Rodzice mogą zapisywać dzieci poza obwodem, o ile szkoła, w której dziecko ma
się uczyć będzie dysponowała wolnymi miejscami, a dyrektor tejże placówki wyrazi zgodę
na przyjęcie ucznia.

Właściciel nie dbał

Upamiętnią rocznice

Fot. Beata Zarzycka
Właściciel nie interesuje się losem budynku, który coraz bardziej niszczeje. Władze miasta nie mają instrumentów prawnych, aby skutecznie temu przeciwdziałać.
W końcu budynek zawala się – to scenariusz, który się powtarza w wielu miastach. Zrealizowany został również w Inowrocławiu, gdzie pod koniec lutego przy
ul. 3 Maja zawaliła się kamienica
Wspomniany budynek był jednym z trzech zaniedbanych i niszczejących obiektów zlokalizowanych naprzeciwko I LO. 23 lutego doszło do zawalenia dwóch stropów. Strażacy użyli kamery termowizyjnej i psów, aby upewnić się, że pod gruzami nie ma ludzi. Kamienica
bowiem co prawda od dawna nie była zamieszkana, ale często w tej okolicy widywani byli
amatorzy złomu i drewna. Ostatecznie budynek został rozebrany.
Właściciel kamienicy mieszka w Szwecji. W sytuacji, kiedy budynek niszczeje miasto nie
ma prawa zmusić właściciela obiektu do jego remontu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego natomiast wzywał właściciela budynku przy ul. 3 Maja do natychmiastowego
zabezpieczenia obiektu. Właściciel jednak nie stawiał się na wezwania, nie odbierał korespondencji. – Na niebezpieczeństwo wystąpienia tam katastrofy budowlanej zwracałem
uwagę, tak jak mieszkańcy Inowrocławia, już od kilku lat – stwierdził Prezydent Inowrocławia, który wspierał działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i występował
w tej sprawie m.in. do prokuratury. W 2011 r. PINB skierował do prokuratury zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela kamienicy. Postępowanie zostało
zawieszone z uwagi na niemożność ustalenia miejsca jego pobytu. Prawdopodobnie za poszukiwanym właścicielem wystawiony został list gończy przez umieszczenie odpowiedniego
wpisu w Systemie Informacyjny Schengen.
W tej sprawie pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza. W piśmie tym czytamy m.in.: Według posiadanych
przeze mnie informacji, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Inowrocławiu wykorzystał wszystkie instrumenty prawne, aby uniknąć katastrofy, m.in. zaangażował organy ścigania w celu ustalenia miejsca pobytu właściciela kamienicy oraz zabezpieczenia
środków finansowych w swoim budżecie na częściową rozbiórkę tej kamienicy. Niestety powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Inowrocławiu nie otrzymał odpowiedniej ilości środków na ten cel, co stało się jedną z przyczyn, które spowodowały pozostawienie budynku w stanie, który na skutek działań osób postronnych kradnących elementy konstrukcyjne – doprowadził do katastrofy budowlanej. Parlamentarzysta skierował do ministra pytania dotyczące m.in. konieczności wzmocnienia kompetencji organów kontrolnych i ścigania w podobnych sytuacjach, a także zwiększenia nakładów finansowych na zadania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz zapytał kto poniósłby odpowiedzialność gdyby w takiej sytuacji doszło do wypadku śmiertelnego.

Kolejna rocznica zbrodni katyńskiej z 1940 r. łączy się w najnowszej historii Polski
ze wspomnieniem katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 r.
Inowrocławianie oddadzą hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oraz katastrofy sprzed
dwóch lat podczas uroczystości, którą rozpocznie Msza św. sprawowana we wtorek,
10 kwietnia br. o godz. 17.00 w kościele garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego, po
której zgromadzeni udadzą się na dziedziniec przykościelny, gdzie znajduje się Dąb Pamięci
Katyńskiej oraz głaz upamiętniający Katyńczyków.
Przypomnijmy, że 13 kwietnia 2010 roku w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej w Inowrocławiu posadzono Dąb Pamięci, zaś na stojącym opodal głazie umieszczono tekst upamiętniający to wydarzenie. Podczas uroczystej celebry odczytano listę pomordowanych, którzy związani byli z naszym miastem lub okolicznymi miejscowościami.
W grupie ofiar zbrodni znaleźli się m.in.: żołnierze zawodowi, oficerowie i podoficerowie,
wojskowi rezerwiści, funkcjonariusze Policji Państwowej oraz strażnicy Straży Więziennej.
Część tych osób to inowrocławianie, inni pochodzili z Kruszwicy, Strzelna, Mogilna i mniejszych pobliskich miejscowości, wielu z nich było uczniami Gimnazjum Jana Kasprowicza.
Kolejni z zamordowanych mieli w Inowrocławiu rodziny lub tutaj zawierali związki małżeńskie i przez pewien czas pracowali zawodowo. Najliczniejsza jest grupa oficerów i podoficerów, którzy służyli w naszym garnizonie, w 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej i w 4. Kujawskim Pułku Artylerii Lekkiej, a później w 1939 r. – już jako rezerwiści – znaleźli się w strefie
działań wojennych na wschodzie i trafili do sowieckiej niewoli.
Przed blisko trzema laty na budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień umieszczono tablicę upamiętniającą płk. Romana Krzyżanowskiego, Komendanta Powiatowej Komendy
Uzupełnień w Inowrocławiu w latach 1921-1926. W 1939 r. został jeńcem Armii Czerwonej i
trafił do obozu w Kozielsku. Wiosną 1940 r. podzielił los tysięcy oficerów i inteligencji polskiej,
zamordowanych przez NKWD m.in. w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem.
(JN)

Z żałobnej karty
W wieku 75 lat, 9 marca, zmarła Anneliese Genschow.
Przez wiele lat była Przewodniczącą Związku Miast Partnerskich w Bad Oeynhausen.
Poświęciła wiele pracy i energii w umacnianie przyjaźni między bliźniaczymi miastami: Inowrocławiem i Bad
Oeynhausen. Goszcząc w naszym mieście – co wielokrotnie podkreślała – była pod wrażeniem rozwoju Inowrocławia jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo angażowała się w życie społeczne w Bad Oeynhausen, którego mieszkańcy dziękując Anneliese Genschow,
nazwali Jej imieniem miejscowe hospicjum.
Prezydent Inowrocławia przesłał kondolencje najbliższym Anneliese Genschow.
Jednocześnie skierował do Burmistrza Bad Oeynhausen i obecnej Przewodniczącej
Związku Miast Partnerskich pismo, w którym czytamy m.in.: Będziemy w Inowrocławiu wspominać ANNELIESE, jako wielką osobowość i niezwykle serdecznego człowieka, której energia i życzliwość była nam doskonale znana i budziła powszechny podziw. W smutnym dniu, Drodzy Przyjaciele, przesyłam Wam wyrazy szacunku
i zapewnienie o serdecznej przyjaźni.
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Studio dla młodych muzyków
Muzyczne studio nagrań otwarte! W kamienicy Kujawskiego Centrum Kultury przy ul. Kasztelańskiej 22 za darmo będą mogli spróbować swoich sił młodzi ludzie pragnący stworzyć własne nagranie.
Propozycję powstania studia nagrań zgłosił w 2011 r. Poseł na Sejm RP Krzysztof
Brejza. – Chcemy, aby każdy młody inowrocławianin mógł spróbować swoich sił
w nagraniu, później w zmasterowaniu i zmiksowaniu utworu pod okiem fachowca – mówił wówczas poseł.
Na potrzeby studia zaadoptowano pomieszczenia na II piętrze kamienicy KCK przy
ul. Kasztelańskiej 22. Zostało ono odpowiednio wyposażone. Jest tam m.in. komputer ze specjalnym oprogramowaniem, konsoleta, głośniki, mikrofony. – Ten sprzęt pozwala przygotować materiał na profesjonalnie zrealizowaną płytę – podsumował
Marcin Stefański, Zastępca Dyrektora KCK. Korzystanie ze studia jest bezpłatne.
Młodym twórcom pomaga instruktor.
Oficjalnie studio 1 marca otworzyli: Prezydent Inowrocławia i Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia, którzy podkreślali, że studio ma służyć rozwijaniu talentów
i popularyzacji muzyki, w tym także promocji naszego miasta. Wystąpił zespół „Pocket
Size Sun”, znany z muzycznego programu „Must be the music”. Wieczorem w hali widowiskowo-sportowej koncertował O.S.T.R, a jako suport: Bisz Oer Kay i Dj Paulo, Jurek Kiler oraz Naj Mniej.

Fot. Beata Zarzycka

Poetycki kronikarz miasta

Dwujęzyczni z „czwórki”

Od prawie roku Jerzy Łaganowski prowadzi blog kronikiinowroclawskie.
blogspot.com, w którym przede wszystkim opisuje dzieje naszego miasta,
prezentuje najpiękniejsze zakątki Inowrocławia. Tam też publikuje swoje
wiersze, bo jak ów twórca – amator, sam o sobie mówi chciałby zostać poetyckim kronikarzem miasta. Jerzy Łaganowski urodził się w Mogilnie, ale
od prawie 25 lat mieszka w Inowrocławiu. Napisał ponad trzysta wierszy,
których tematem głównie jest historia, ale także m.in. piękno przyrody oraz
urokliwe miejsca naszego miasta. Poniżej dwa z tych utworów:

W Gimnazjum nr 4 funkcjonuje klasa dwujęzyczna. Liczy ona 28 uczniów,
którzy oprócz zwiększonej liczby zajęć języka angielskiego, zgłębiają w tym języku wiedzę z historii, biologii i informatyki.
Zajęcia językowe odbywają się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej w najnowszy sprzęt sali, w której uczniowie mają do dyspozycji tablicę multimedialną wraz
z najnowocześniejszym oprogramowaniem do interaktywnej nauki języka. Jest tam też
20 stanowisk wraz ze słuchawkami dla uczniów i pulpit służący nauczycielowi do prowadzenia zajęć. Na lekcjach języka angielskiego młodzież dowiaduje się też dużo na
temat m.in. kultury oraz spraw społeczno-ekonomicznych związanych z krajami anglojęzycznymi. Ponadto trakcie dodatkowych zajęć gimnazjaliści uczestniczyli m.in.
w warsztatach tanecznych „Christmans Song and Ceili Dancing” prowadzonych przez
pochodzącego z Irlandii Richie Mullaney’a. Niebawem uczniowie wezmą udział także
w spektaklu anglojęzycznym pogłębiającym wiedzę z astronomii oraz obejrzą w oryginale film „Żelazna dama”.
Poza realizacją podstawy programowej, uczniowie również biorą udział w projekcie „Pen pal friendship – follow me …my school, my town, my life” realizowanym
w ramach programu e-Twinning. Partnerem projektu jest bliźniacza klasa dwujęzyczna
z holenderskiej miejscowości Enkhuizen. Celem tej inicjatywy jest kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pisanie listów elektronicznych, przygotowywanie prezentacji, nagrywanie filmów i tworzenie audycji radiowych w programie Audacity. Dotychczas gimnazjaliści nakręcili film o szkole i typowym dniu polskiego ucznia oraz stworzyli prezentacje multimedialne na temat szkoły, miasta i nauczyciela. Pracują nad nagraniem i wydaniem jako audiobooka, słownika
polsko-angielsko-holenderskiego i stworzeniem listy Top Ten filmów i piosenek. Projekt został zatwierdzony przez agencje narodowe: polską i holenderską oraz otrzymał certyfikat e-Twinning.
Obecnie w trakcie rozpatrywania są dwa wnioski złożone przez szkołę z myślą o klasie dwujęzycznej. Są to: wniosek o asystenturę Comeniusa oraz o przyznanie środków
na uczniowski projekt w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe życie.
Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia zdecydowano, iż od nowego
roku szkolnego palcówka właśnie z uwagi na dwujęzyczność zmieni nazwę na Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego.

***
Kamienica na uboczu sobie stoi
Na warownym średniowiecznym murze wsparta
Świadczyć o dawnych czasach się nie boi
Z tajemnicy swojej obdarta
Ciągnąć tu będą turyści i inowrocławianie
I każdemu coś w pamięci na pewno zostanie
Obejrzy wystawy i muru dotknie
I o kawałek historii miasta i Kujaw się potknie.
Ulica Św. Ducha
Skąd nazwa ulicy Świętego Ducha się wywodzi
Nie wiedzą zapewne dziś ludzie młodzi
Tam gdzie szyb kopalni nad okolicą górował
Książkę Kazimierz szpital i kościół wybudował
Pod Świętego Ducha to było wezwaniem
I taka nazwa na zawsze pozostanie.
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Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 30.04.2012 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)
– 23.04.2012 r., Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, pok. 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe)
– 3.04.2012 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:
tel. kom. 601 621 716.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 2.04.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Rafał Lewandowski (Platforma Obywatelska) – 10.04.2012 r.,
klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7, godz. 15.00-16.00.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 18.04.2012 r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa, pok. 117), godz.
13.00-14.00, tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe)
– 3.04.2012 r., 10.04.2012 r., 17.04.2012 r., 24.04.2012 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: tel. kom. 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 5.04.2012 r.,
Szkoła Rzemiosła, ul. Poznańska 18, godz. 15.00-16.00.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia
Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 3.04.2012 r.,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90,
godz. 15.30-16.30.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 6.04.2012 r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa, pok. 117), godz.
9.00-10.00, tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny
pełni codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 23.04.2012 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Stanisław Skoczylas (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 16.04.2012 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) – 11.04.2012 r.,
Studio Dekoral, ul. Toruńska 50, godz. 12.00-14.00,
tel. 52-35-71-785 (w czasie trwania dyżuru).
Maciej Szota (Solidarna Polska) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska)
– 12.04.2012 r., Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, pok. 108, godz. 12.00-13.00,
tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 24.04.2012 r.,
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Przybyszewskiego
119, godz. 18.00-19.00; radny pełni też codziennie dyżur
telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 12.04.2012 r.,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. 108, godz. 12.00-13.00, tel. 52-35-55-292 (w czasie
trwania dyżuru).
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ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE (1.02.2012 r. – 29.02.2012 r.)
Kamila Kozłowska (Skalmierowice) – Michał Greinert
(Inowrocław); Ewa Rajczak (Inowrocław) – Cezary
Nowak (Inowrocław); Karolina Łożyńska (Inowrocław) – Jakub Florczak (Inowrocław); Ewa Krzemińska (Inowrocław) – Jurand Lewandowski (Inowrocław); Joanna Piotrowska (Inowrocław) – Grzegorz
Jakś (Inowrocław); Ewa Mej (Inowrocław) – Marek Mituś (Inowrocław); Karolina Karolewska (Inowrocław) – Wojciech Iwicki (Inowrocław); Agnieszka Wudarska (Inowrocław) – Ireneusz Czernij (Inowrocław).
URODZENIA (1.02.2012 r. – 29.02.2012 r.)
Ignacy Różycki – s. Weroniki i Patryka; Eliza Grajek
– c. Kamili i Krzysztofa; Wiktor Tuszyński – s. Moniki
i Mirosława; Antonina Gallant – c. Martyny i Pawła; Filip Zimny – s. Mariki i Jakuba; Maja Majewska
– c. Joanny i Mariusza; Aleksandra Piątkowska
– c. Justyny i Macieja; Berenika Mączkowska – c. Judyty i Bartosza; Borys Kazik – s. Agaty i Krzystzofa; Mikołaj Hulisz – s. Moniki i Macieja; Liwia Legumina – c. Arlety i Sławomira; Ksawery Matyszczak
– s. Luizy i Damiana; Aleksandra Ulatowska – c. Karoliny i Piotra; Alicja Przybylska – c. Magdaleny i Marcina; Monika Łucka – c. Aliny i Michała; Gabriela Kalinska – c. Elizy i Arkadiusza; Amelia Olejnik – c. Marty i Sławomira; Kamil Woźniak – s. Ewy i Marka; Szy-

mon Cegielski – s. Doroty i Marcina; Zuzanna Karmoniak – c. Moniki i Przemysława; Patryk Kwiatkowski – s. Justyny i Błażeja; Łukasz Muszyński
– s. Krystyny i Krzysztofa; Fabian Michalec – s. Marty i Damiana; Borys Kapysz – s. Marty i Dawida; Paweł Dekański – s. Joanny i Tomasza; Nicolas Wapiennik
– s. Pauliny i Tomasza; Maria Ochocka – c. Joanny
i Grzegorza; Szymon Zaleta – s. Joanny i Tomasza;
Alicja Nowak – c. Magdaleny i Arkadiusza; Aleksander Kajzer – s. Moniki i Dawida; Hanna Lenczewska
– c. Angeliki i Radosława; Wiktoria Przybylska – c. Danuty i Przemysława; Weronika Kozłowska – c. Moniki
i Piotra; Maja Budzińska – c. Pauliny i Szymona; Alan
Cejba – s. Anny i Mariusza; Roxana Błaszak – c. Weroniki i Rafała; Grzegorz Kwiatkowski – s. Katarzyny i Tomasza; Nina Makowska – c. Katarzyny i Roberta; Grzegorz Fierek – s. Marty i Mariusza; Oliwier
Kurczewski – s. Moniki i Tomasza; Wiktor Kwiatkowski – s. Moniki i Łukasza; Zuzanna Grześkowiak
– c. Bogumiły i Jarosława; Zuzanna Gierczak
– c. Agnieszki Adama; Konrad Greinert – s. Kamili i Michała.
ZGONY (1.02.2012 r. – 29.02.2012 r.)
Stefan Kosiak (83); Danuta Łepkowska (41); Anna
Dziubich (44); Maria Kowalska (65); Kazimierz Koczorowski (88); Salomea Ławniczak (92); Mikołaj Saniuk
(35); Anna Błaszak (82); Jarosław Włóczyński (51);
Waldemar Bőttcher (45); Bogdan Fabiszewski (70);
Kazimierz Szych (68); Regina Piasecka (87); Edward
Szczepański (82); Sylwia Czachowska (31); Irena Zbikowska (73); Henryk Suchodolski (85); Władysława
Trawińska (78); Mirosław Jaszyk (62); Zygmunt Sikorski (84); Stanisław Mrukowski (76); Bronisław Strachanowski (72); Zofia Śmiesz (79); Jan Kuszyński (61);
Dominik Kłosiński (31); Arkadiusz Kuligowski (57); Helena Strugała (88); Marcin Maciejewski (36); Zbigniew
Puszczykowski (81); Jadwiga Wasiewicz (83); Henryk Żbikowski (80); Edward Woźniak (61); Marcin Tuszyński (57); Bronisława Diczkaniec (88); Włodzimierz
Kubski (77); Bernard Prusak (73); Marianna Bogacka
(64); Eugeniusz Wojdylak (81); Edward Kremplewski
(74); Mieczysław Wiśniewski (58); Krystyna Komorska
(66); Salomea Wójcik (89); Roman Pawlak (78); Piotr
Czerwiński (60); Marianna Karska (76); Zygfryd Janiak
(79); Sylwester Wiśniewski (64); Mieczysława Barczak
(87); Kazimierz Nawrot (70); Danuta Fabisiak (61); Elżbieta Babula (56); Józefa Wągrowska (90); Eugenia
Głazowska (78); Benedykt Bruch (84); Alojzy Nowak
(84); Alina Zawadzka (66).

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2012 r.,
- uchwała w sprawie odpłatności za pomoc w formie
gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Inowrocławiu (najubożsi podopieczni będą mieli zapewniony ciepły posiłek nieodpłatnie),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012 (zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków o 60.000 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata
2012-2016,
- uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2012-2016 (program wyznacza podstawowe kierunki działania miasta w gospodarowaniu
komunalnym zasobem mieszkaniowym),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
Statutu Kujawskiego Centrum Kultury,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe,
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla północnego
obszaru „Osiedla Uzdrowiskowego”,
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Miechowickiej (zgodnie z planem jest to teren przeznaczony pod usługi,
rozlewnie wód mineralnych i administrację wraz z niezbędnymi urządzeniami i przyłączami infrastruktury
technicznej),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób
i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania
dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
(ustalono taryfę dzienną od godz. 6.00 do 22.00 oraz
nocną od godz. 22.00 do 6.00, w ten sposób wydłużono taryfę nocną o dwie godziny).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia, w Biurze Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 109.

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez
Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w lutym
w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie):
Państwo Bożena i Ryszard Kranz.
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Misterium Męki Pańskiej
XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA
24-25 kwietnia,
hala widowiskowo-sportowa (al. Niepodległości 4)
Tegoroczne forum poświęcone będzie: „Metodologii badań
wypadków i katastrof”, „Taktyce działań ratowniczych”,
„Grom decyzyjnym i symulatorom dydaktycznym”, „Bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, logistyce i zabezpieczeniu medycznemu EURO 2012”. 24 kwietnia uczestnicy
konferencji będą mogli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych dotyczących m.in. organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach masowych, zasad i metod wkłuć doszpikowych, technik zabezpieczania pacjenta na desce ortopedycznej, ćwiczeń z zakresu zaawansowanych technik udrażniania dróg oddechowych oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych (to szkolenie poprowadzone będzie
przez wieloletniego negocjatora policyjnego Dariusza Lorantego). Podczas forum odbędą się ćwiczenia praktyczne
„Taktyka działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych”. Będzie można skorzystać
z bezpłatnych badan profilaktycznych organizowanych
przez inowrocławski szpital. Przez dwa dni w godz. 10.0014.00 w hali wykonywany będzie pomiar tętna i ciśnienia
tętniczego oraz badania: spirometryczne, poziomu cukru
we krwi, masy ciała i wzrostu oraz wskaźnika BMI. Szczegółowe informacje na temat forum dostępne są na stronie
internetowej www.inowroclaw.pl.
SPORT
1 kwietnia – godz. 10.00, drużynowe mistrzostwa okręgu kujawsko-pomorskiego w szachach – III liga, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
2, 16, 23 i 30 kwietnia – godz. 17.00-21.30, turnieje brydżowe, świetlica OSP, ul. Daniela Rakowicza 74, opłata startowa wynosi 8 zł od osoby (młodzież za darmo), bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 724 866 662.
3 kwietnia – godz. 16.00, I liga tenisa stołowego kobiet,
IKTS Noteć Inowrocław – KS SPÓJNIA Warszawa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
6-8 kwietnia – Davis Cup, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, impreza biletowana, więcej na ten temat piszemy na str. 3.
14 kwietnia – 9.00, Otwarty Turniej Streetball’a, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
14 kwietnia – godz. 17.00, mecz piłki nożnej, Cuiavia – KS
Polonia 1912 Leszno, Stadion Miejski im. Inowrocławskich
Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie
8 zł i 5 zł (ulgowy).
15 kwietnia – godz. 10.00, XXVII Krajowa Wystawa Psów
Rasowych, stadion miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 9 zł i 5 zł (ulgowy).
19 kwietnia – godz. 12.00, otwarcie sezonu lekkoatletycznego, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
21-22 kwietnia – godz. 10.00, Otwarty Puchar Polski
w Tańcu Nowoczesnym, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.

Fot. Łukasz Oliwkowski
26 kwietnia – godz. 13.30, Czwartki Lekkoatletyczne
– I zawody rundy wiosennej, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp bezpłatny.
28 kwietnia – godz. 17.00, mecz piłki nożnej, Cuiavia – BKS
Sparta Brodnica, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł
i 5 zł (ulgowy).
28 kwietnia – godz. 10.00, mityng lekkoatletyczny – zawody międzyszkolne, Stadion Miejski im. Inowrocławskich
Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
KULTURA
X Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych
„ARLEKINADA”
30-31 marca, Teatr Miejski (plac Klasztorny 2)
30 marca – godz. 14.00, rozpoczęcie festiwalu, przesłuchania konkursowe (część I), wystąpią: „Hesperydy” z Chełmińskiego Domu Kultury – „Koniec-początkiem” w reż. Elżbiety Dopieralskiej, „Grupa pod wiszącym kotem” z VII LO
w Częstochowie – „Romeo i Julia” w reż. Konrada Cichonia i Beaty Gendek-Barthoumi, „Avis” z LO w Nowej Soli –
„Oczy matki” w reż. Alicji Chyżak-Fitas i zespołu, „Zamiast”
z Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym – „Siódma pieczęć” w reż. Grażyny Smolibockiej, wstęp
bezpłatny.
31 marca – godz. 9.00, przesłuchania konkursowe (część
II), wystąpią: Przedsiębiorstwo Indywidualnej Groteski sp.
z o.o. z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu – „ciasta?...” w reż. Hany Sierdzińskiej, „Miniatura” z Pałacu Młodzieży w Koszalinie – „Dykcja” w reż. Elżbiety Malczewskiej-Giemza, grupa teatralna „mojra” z III LO w Inowrocławiu
– „Kopciuszek – historia prawdziwa” w reż. Joanny Świątek-Morawskiej. Poza konkursem: teatr „Wesołe podróżnicy” ze Stowarzyszenia Inicjatyw Polonijnych w Kaliningradzie – „Współczesny Czerwony Kapturek” w reż. Natalii Pogriebnej, wstęp bezpłatny; godz. 18.00, „CZESŁAW ŚPIEWA
nie tylko Miłosza”, bilety w cenie 50 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie „Forte”; godz. 19.30, ogłoszenie wyników, wstęp bezpłatny.
Jury tegorocznej „Arlekinady”: Beata Kawka, Joanna Brodzik i Jerzy Rochowiak. Pomysłodawczynią festiwalu jest
Elżbieta Piniewska.

Karykatura na Dzień Kobiet
W Dniu Kobiet w kawiarni „Inspiracja” otwarto wystawę rysunku satyrycznego Jarosława Wojtasińskiego. Autor prezentował prace
– jak sam podkreśla – o i dla
kobiet. W prezencie każda
z pań, które gościły 8 marca
w „Inspiracji” otrzymała wykonaną przez satyryka karykaturę. Jarosław Wojtasiński od kilku lat współpracuje
z nasza redakcją. To jego rysunki publikowane w rubryce „Widok a Miasto” są zabawnym komentarzem bieFot. Beata Zarzycka żących spraw.

Już 3 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim
przedstawiony zostanie niecodzienny filmowo-teatralny spektakl zatytułowany „Widzenie”. Będzie to
Misterium Męki Pańskiej oparte na scenie V, III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Tekst ten uzupełni
narracja rozmyślań ks. Jana Twardowskiego oraz muzyka rockowa i film z wątkami inowrocławskimi. Głosu
do filmu użyczył aktor Artus Barciś. Rolę Chrystusa w
filmie gra Wojciech Sielecki, uczeń klasy drugiej Liceum
Katolickiego. Spektakl reżyseruje Łukasz Oliwkowski.
Na zdjęciu: jedna ze scen filmu, nad którym prace zakończono przed kilkoma dniami.
1 kwietnia – Diecezjalny dzień Młodzieży, w ramach
obchodów m.in. na godz. 16.00 zaplanowano koncert Antoniny Krzysztoń, która wystąpi przed Bazyliką
Mniejszą Imienia Najświętszej Maryi Panny.
2, 3, 12 kwietnia – spektakl edukacyjny „Lekcja w kinie”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2.
3 kwietnia – godz. 18.00, Misterium Męki Pańskiej
(dla dorosłych) – spektakl „Widzenie” oparty na V scenie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, wsparty
narracją rozmyślań ks. Jana Twardowskiego i muzyką
rockową oraz filmem wątkami dotyczącymi Inowrocławia, głosu użyczył Artur Barciś, wystąpią uczniowie Gimnazjum i Liceum Katolickiego, przedstawienie reżyseruje Łukasz Oliwkowski, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, bezpłatne bilety wstępu można odbierać
w Gimnazjum Katolickim, ul. Plebanka 18, w godz.
8.00-15.00. 4 kwietnia o godz. 11.00 zaplanowano
Misterium Męki Pańskiej dla młodzieży szkolnej.
8 kwietnia – Przywołówki Szymborskie organizowane po raz 180. Rozpoczynają się po wieczornej mszy
św. Kawalerowie maszerują w pochodzie przez wieś
do szymborskiego krzyża, potem czekają do zmroku,
by wreszcie (zwykle ok. godz. 18.00) z tzw. ambony
rozpocząć przywoływania, czyli wygłaszają rymowane wierszyki, w których wychwalane są zalety lub ganione wady szymborskich panien. Ojcowie, bracia lub
narzeczeni mogą wykupić panny, wówczas wiersze
będą miały pochlebną treść.
12 kwietnia – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Dorotą Stalińską, Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana
Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
14 kwietnia – godz. 15.00, II Ogólnopolski Festiwal
Artystyczny Osób Niepełnosprawnych FAON 2012,
w programie: konkurs wokalny „Magiczny mikrofon”,
konkurs plastyczny oraz Ogólnopolski Festiwal Tańca
dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, gościem
specjalnym będzie Marcin Muszyński (aktor – iluzjonista, finalista telewizyjnego programu „Mam talent”), Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
18 kwietnia – godz. 9.00, Konfrontacje Teatrów
Dziecięcych „Teatr bez granic” (eliminacje), Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
19 kwietnia – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Galeria Tymczasem, plac Klasztorny 2,
wstęp bezpłatny.
20 kwietnia – godz. 18.00, premiera spektaklu
„Domy drzewa, chińska róża” w wykonaniu aktorów
Inowrocławskiego Teatru Otwartego, monodram Mateusza Iwańskiego „Wór”, w reż Elżbiety Piniewskiej,
Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
23 kwietnia – godz. 18.00, spektakl „Spadkobiercy”,
wystąpią: Grażyna Wolszczak, Agata Kulesza, Hanna Śleszyńska, Daria Widawska, Waldemar Barwiński
i Marcin Troński, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety
w cenie 65 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie „Forte”.
26 kwietnia – godz. 20.00, spektakl „Sex Guru”, wystąpi: Tomasz Kot, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 60 zł do nabycia w Kujawskim Centrum
Kultury.
29 kwietnia – godz. 10.00, festyn, plac przed halą widowiskowo-sportową.
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Szkolenia, studia i dofinansowanie…
- dwa infokioski na przełomie maja i czerwca zostaną ustawione w Parku Solankowym. Jeden planuje się postawić przy tężni, a drugi – w pobliżu muszli koncertowej. Początkowo mieszkańcy, kuracjusze i turyści spacerujący po Solankach, będą mogli poczytać m.in. o historii miasta, projektach unijnych zrealizowanych przez Inowrocław oraz zapoznać się z kalendarzem
imprez kulturalnych. Z czasem stworzona zostanie możliwość
korzystania z Internetu. Montaż infokiosków realizowany będzie w ramach projektu dotyczącego rozwoju funkcji uzdrowiskowej Solanek, a współfinansowanego ze środków unijnych,
- w naszym mieście działa pięć świetlic socjoterapeutycznych. Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka podlega świetlica przy ul. Bolesława Krzywoustego 23 (tel. 52-3559-340), a cztery pozostałe – Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień: „Motylek”, ul. Daniela Rakowicza 93 (tel. 504 693 368), „Świetlik”, ul. Toruńska
26 (tel. 52-35-74-389, „Kasztanek”, al. Niepodległości 4 (tel.
512 373 963), „Tygrysek”, ul. Armii Krajowej 16 (tel. 52-35-73851). Ze świetlic korzystają dzieci i młodzież, które zwykle nie
mają warunków do nauki w domu rodzinnym, a także wymagają zapewnienia organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań. Nie rzadko w domu doświadczają przemocy, często
pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym,
- podczas Targów Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”, które odbyły się niedawno w Łodzi, prezentacja województwa
kujawsko-pomorskiego (przedstawiany był tam również Inowrocław) zdobyła nagrodę główną. Organizatorzy konkursu
podkreślali, iż po raz pierwszy spotkali się z tak spójną, a jednocześnie różnorodną i bogatą w atrakcje prezentacją na jednym stoisku. Było to efektem tego, że zrezygnowano z tradycyjnej promocji informacyjnej przy ladach, a wspólnie z powiatem żnińskim, Bydgoszczą, Toruniem, Grudziądzem, Inowrocławiem i Koronowem przygotowano ekspozycje warsztatowe. Zwiedzający mogli np. uczestniczyć w budowie inowrocławskiej tężni. Uzupełnieniem były materiały informacyjne, prezentacje multimedialne itp.,
- tematem tegorocznego Sportowego Dyktanda były mistrzostwa Euro 2012. Tekst przygotowała Małgorzata Wojciechowska. Zwycięzcą został Michał Gniazdowski z Warszawy. W nagrodę pojedzie on na dwutygodniową wycieczkę. Drugie miejsce zajął Jan Chwalewski z Pabianic, który otrzymał kamerę cyfrową. Tablet za zajęcie trzeciego miejsca trafił do Marka Szopa z Gorzowa Wielkopolskiego. Na kolejnych dwóch pozycjach uplasowali się: Aleksander Meresiński z Kielc oraz Łukasz
Szempliński z Ostromecka. Po raz kolejny zwycięzcami dyktanda okazali się weterani tego typu konkursów pochodzący spoza naszego miasta. Zgodnie z sugestiami uczestników dyktanda, których popiera Prezydent Inowrocławia, organizatorzy konkursu zadeklarowali, że w przyszłym roku uczestniczyć
będą mogli jedynie mieszkańcy naszego regionu,
- ruszyła piąta edycja konkursu o nagrodę marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki” – na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
Zgłoszenia można nadsyłać do 11 kwietnia. Bliższe informacje:
www.kujawsko-pomorskie.pl,
- w 2012 r. jeszcze trzy razy organizowane będą akcje bezpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Elektrośmieci (czyli wszystko co posiada wtyczkę albo działa na baterie lub wytwarza pole elektromagnetyczne, w tym
np. pralki, lodówki, telewizory) zbierane będą 13-14 czerwca,
19-20 września i 12-13 grudnia. Wystarczy przed jednym z tych
terminów zadzwonić pod nr tel. 52-35-75-662 lub 52-35-79011 i ustalić szczegóły odbioru zużytego sprzętu przez pracowników Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jednocześnie przypominamy, że przez cały rok (od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-18.00 i w soboty w godz. 7.00-14.00)
elektrośmieci z gospodarstw domowych przyjmowane są za
darmo w ZUOK-u (ul. Bagienna 77), gdzie jednak należy je dostarczyć we własnym zakresie.

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe oraz dofinansowanie dla firm, to tylko cześć oferty Ośrodka
Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacji Ekspert-Kujawy oraz Poręczeń Kredytowych.
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla
pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Każdy z uczestników weźmie udział w czterech szkoleniach podstawowych („Rozwój Personalny”, „Zarządzanie Sobą”, „Komunikacja Interpersonalna”, „Aktywność
Zawodowa”) oraz w dwóch wybranych przez siebie szkoleniach e-learningowych („Marketing”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Negocjacje i mediacje”, „Prawo dla nieprawników”). Warunkiem uczestniczenia w szkoleniach
jest zatrudnienie na umowę cywilno-prawną na stanowisku: kierownika, koordynatora, głównego księgowego,
brygadzisty, mistrza produkcji lub na innych stanowiskach
bezpośrednio związanych z zarządzaniem w firmie zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00-20.45
oraz w soboty w godz. 9.00-16.45. Zapisy i bliższe informacje: OWP, ul. Poznańska 185, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 52-35-75-679 oraz we wtorki
w budynku KCK przy ul. Kasztelańskiej 22, gdzie w godz.
14.00-16.00 ma dyżur przedstawiciel ośrodka, e-mail:
owp-frp@pte.bydgoszcz.pl.
Spółdzielnia socjalna
Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z których mogą korzystać także
inowrocławianie. Są to:
- „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”: projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej
nauki zawodu z całej Polski kształcących w przynajmniej
jednym spośród następujących specjalności: technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej, technik żywienia i gospodarstwa domowego, dietetyk, kucharz, kucharz małej gastronomii, technik organizacji usług
gastronomicznych, kelner, barman, technik obsługi tury-

stycznej, technik turystyki wiejskiej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun osoby starszej i asystent osoby
niepełnosprawnej. Udział w projekcie jest bezpłatny,
- „Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie”: projekt adresowany jest do osób bezrobotnych pochodzących m.in.
z terenu powiatu inowrocławskiego. Spośród tej grupy
w pierwszej kolejności zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną bezrobotni, którzy ukończyli wyższe uczelnie lub posiadają doświadczenie kierownicze, niepełnosprawni i podopieczni ośrodka pomocy społecznej. W ramach projektu oferowana jest pomoc finansowa (do 20
tys. zł) na stworzenie spółdzielni, wsparcie pomostowe
przez rok prowadzenia spółdzielni, szkolenia oraz doradztwo. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Ponadto Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu
wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno-Techniczną w Koninie prowadzą rekrutację na studia podyplomowe na
kierunkach: Doradztwo zawodowe (3 semestry), Grafika komputerowa i multimedialna (2 semestry), Informatyka i technologia informacyjna (3 semestry), Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry) i Oligofrenopedagogika
(3semestry). Zajęcia odbywają się w Inowrocławiu. Studia są płatne. Bliższe informacje na temat oferty Fundacji
Ekspert-Kujawy można uzyskać pod nr. tel. 52-35-76-215
oraz na stronie internetowej www.fundacja.ekspert-kujawy.pl.
Preferencyjne pożyczki
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Oddział w Inowrocławiu dysponuje środkami unijnymi w ramach inicjatywy JEREMIE. Przedsiębiorcy z jednoosobowych, mikro, małych
i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego
mogą starać się o preferencyjne pożyczki na cele inwestycyjne. Maksymalnie na jeden cel można otrzymać 120 tys.
zł, okres spłaty – 60 miesięcy. Przy czym jednemu przedsiębiorcy w tym samym czasie zostaną przyznane nie więcej
niż trzy pożyczki. Stopa procentowa uzależniona jest od:
poziomu zabezpieczeń, stażu pracy i zdolności do spłaty
i wynosi od 5,51 proc. do 8,91 proc. w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pksp.pl
oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr.
tel. 52-35-25-449.
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