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Tunel połączył
dworzec z parkingiem
Łącznikiem dużo
szybciej STR. 2-3

Kolejne serca
na osiedlach STR. 5

Kulturalny
Inowrocław STR. 8
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Łącznik
już otwarty!
Otwarto ulicę łączącą największe
osiedla w Inowrocławiu. Inwestycja
drogowa jest wynikiem kilkuletnich
wspólnych starań Miasta Inowrocławia
i Gminy Inowrocław, które spotkały
się z przychylnością marszałka
województwa Piotra Całbeckiego.
O środki na to zadanie zabiegali także m.in.
ówczesny poseł na sejm Krzysztof Brejza i ówczesna radna, a obecnie przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Elżbieta Piniewska. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano nie tylko budowę łącznika
ul. Marulewskiej i Szymborskiej, ale i jedną
z najbardziej wyczekiwanych inwestycji - remont ul. Długiej.
- To jedna z największych inwestycji drogowych w naszym mieście. Dzięki tej drodze

Przygotowywane
dokumentacje projektowe:
aktualizacja dokumentacji projektowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim,
■ koncepcja odwodnienia ul. Marulewskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki, wraz
z ulicami przyległymi i planowanym łącznikiem pomiędzy ul. Marulewską a ul. Juliusza Trzcińskiego,
■ dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu
odcinka ul. Szklarskiej z dojazdem do dworca PKP,
■ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań ulic: Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej,
■

kierowcy oraz rowerzyści będą mogli o wiele
szybciej niż dotychczas przedostać się z Rąbina na os. Piastowskie. Wiem także, że remont
ul. Długiej był długo wyczekiwaną przez inowrocławian inwestycją. Na początku, gdy planowaliśmy jej remont, nie sądziliśmy, że uda
się pozyskać środki na wybudowanie nowej
ulicy. Jak widać, udało się. Jest to wynik wieloletnich planów zawartych w uwarunkowaniach rozwoju komunikacji i infrastruktury
technicznej w realizowanej przez nas Strategii

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Ewy Szelburg-Zarembiny na odcinku
od Kornela Makuszyńskiego do Stefana Knasta,
Lnianej, Słonecznikowej, Stefana Knasta,
■ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Bocznej wraz z przebudową infrastruktury (od skrzyżowania z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do tężni solankowej); Armii
Krajowej (strona lewa na odcinku od ul. Władysława Sikorskiego do ul. Marii Konopnickiej),
■ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oświetlenia kolejnych ulic (odcinka
ul. Niemojewskich – od skrzyżowania z ul. Marcelego Kujawy-Połczyńskiego do końca zabudowań, odgałęzienia ul. Stefana Knasta, odcinka ul.

Rozwoju Miasta Inowrocławia - mówił prezydent Ryszard Brejza.
Prace nad budową łącznika rozpoczęły się
w kwietniu 2019 r., a po 15 miesiącach mieszkańcy mogą cieszyć się trasą o łącznej długości
1934 m. Oprócz jezdni i chodnika, wybudowano 1420 m ścieżki rowerowej i 522 m ciągu
pieszo-rowerowego oraz miejsca parkingowe.
Całość oświetla 145 opraw LED.
W ramach inwestycji, oprócz budowy łącznika i remontu fragmentu ul. Długiej, powstały

■

Budowa ronda turbinowego z lotu ptaka

Bagiennej – od skrzyżowania z ul. Poznańską do
skrzyżowania z ul. Staropoznańską oraz oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Kamiennej).

Procedury przetargowe:
zakup opraw typu LED w celu przeprowadzenia
modernizacji oświetlenia ulicznego – II etap (projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - szczegóły patrz wyżej),

■
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Ciąg dalszy modernizacji oświetlenia
Będzie kontynuacja projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta
Inowrocławia”. Na kolejnych 18 ulicach zostaną zamontowane na 264 oprawy LED-owe. Wymiana oświetlenia ma na celu obniżenie stopnia emisji CO2, poprzez poprawę efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego.
Nowe oprawy zostaną zamontowane na ulicach: Cegielnej, Czarneckiego, Długiej (od
ul. Jacewskiej do ul. Św. Ducha), Dubienka,
Działowej, Grabskiego, Jagiellońskiej, Jagiełły,
Kiełbasiewicza, Łokietka, Marulewskiej (od
ul. Lipowej), Marcinkowskiego (od ul. Dworcowej do ul. Cmentarnej), Narutowicza (od
ul. Staszica do ul. Konopnickiej), Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Szymborskiej (od
ul. Górniczej do ul. Miechowickiej), Staro-

poznańskiej (od ul. Cichej do ul. Budowlanej) oraz Wawrzyniaka. W budżecie zaplanowano blisko 666 tys. zł na modernizację
oświetlenia, a szacowane dofinansowanie
z Unii Europejskiej będzie stanowić 85%.

■

Ulica Słoneczna zostanie
przebudowana

również dwa ronda: na skrzyżowaniu ulic Długiej i Marulewskiej oraz Szymborskiej i Miechowickiej, które zdobią nasadzenia, a wzdłuż
nowej ulicy posadzono 50 drzew.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania, którego częścią była zakończona w 2018 r. przebudowa ul. Długiej, na
odcinku od. ul. Lipowej do ul. Św. Ducha.
Koszt całego zadania wyniósł ponad 26 mln
zł, z czego blisko 17,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

■

modernizacja tężni solankowej - remont
części przęseł (projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020).

■

Nadchodzące i realizowane
inwestycje:
modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Inowrocławiu,
■ przebudowa ul. Górniczej (dofinasowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych),
■ budowa ul. Prymasa Józefa Glempa (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
■ budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Metalowców na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Karola Libelta oraz w al. Okrężnej na odcinku od ul.
ks. Piotra Wawrzyniaka do ul. Dworcowej (projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Pro■

słupów oświetleniowych, a jeden z nich będzie doświetlać przejście dla pieszych. Przebudowa ul. Słonecznej będzie skoordynowana z pracami planowanymi przez PGNiG,
które wybuduje tam sieć gazową.

Miasto chce przebudować ul. Słoneczną. Obecnie jest to droga objęta strefą
zamieszkania, gdzie nie ma wydzielonych chodników dla pieszych. Projekt
przebudowy zakłada m.in. powstanie
jezdni, chodnika, miejsc postojowych
oraz placu manewrowego.
Przypomnijmy, że na wniosek poprzedniego
Zarządu Osiedla "Mątwy" oraz mieszkańców
tej ulicy, wcześniej przygotowano teren pod
tę inwestycję poprzez usunięcie drzew, co
wzbudziło u innych mieszkańców wiele pytań.
Firma wyłoniona w przetargu wykona
nową kanalizację deszczową oraz ustawi 18

gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■ przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku
od ul. Cichej do ul. Budowlanej oraz od ul. Torowej do ul. Popowickiej (projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
■ budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Staropoznańską z ciągiem pieszo-rowerowym stanowiącym przedłużenie ul. 59 Pułku Piechoty
wraz z remontem nawierzchni ul. Budowlanej
od ul. Staropoznańskiej do granicy terenu kolejowego (projekt budowy ścieżki uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020),
■ termomodernizacja budynku przedszkola „Stokrotka” przy ul. Józefa Krzymińskiego 6 (projekt
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

■

Inwestycje zakończone:
budowa parkingu przy ul. Magazynowej wraz
z przejściem podziemnym – tunelem łączącym
dworzec PKP z parkingiem przy ul. Magazynowej
(projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■ budowa ulicy łączącej ul. Marulewską z ul.
Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej (projekt
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).
■

■

Kolejne etapy realizacji inwestycji w Inowrocławiu
można śledzić na bieżąco na stronie internetowej
www.inowroclaw.pl w zakładce INWESTYCJE.
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Remont wieży ratuszowej
Pod koniec lipca rozpoczął się remont
wieży inowrocławskiego Ratusza, który
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków naszego miasta. Został
on wzniesiony w latach 1907-1908 i jest
wpisany do rejestru zabytków.

Wokół konstrukcji zostało rozstawione rusztowanie, a ekipa budowlana wykonuje remont blend wieży budynku. Podczas remontu będzie możliwość skontrolowania
stanu technicznego całej wieży ratuszowej,
co w normalnych warunkach nie jest możliwe do przeprowadzenia. Dzięki temu władze miasta będą mogły ocenić, czy inne elementy nie wymagają także renowacji i podjąć odpowiednie kroki, jeżeli okaże się, że
konieczne są dalsze prace.
Warto wspomnieć, że Ratusz został wybudowany w stylu neogotyckim, który nawiązuje do architektury gotyckiej.
Blendy, czyli okna bez prześwitu, były
często stosowanym rozwiązaniem w gotyckich budowlach.

■

Miasto wygrało kolejną sprawę
o sanatorium „Modrzew”
Do budżetu Miasta wpłynęło ponad 2,7
mln zł. Jest to wynik wygranej przez Miasto sprawy sądowej, w której stwierdzono,
że w latach 2003-2017 Związek Zawodowy
Budowlani oraz Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczpospolitej Polskiej prowadziły działalność w sanatorium „Modrzew” nieruchomości należącej do Miasta.
Ww. organizacje od wielu lat prowadzą spory sądowe z Miastem. Związki zawodowe są
następcami organizacyjnymi Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu
Drzewnego, który w 1972 r. otrzymał w użytkowanie teren, na którym powstał obiekt sanatoryjny.
– Bardzo się cieszę, że Miasto otrzymało
zapłatę za korzystanie z nieruchomości, jaką
jest sanatorium „Modrzew”. Jest to dowód na
to, że podjęta przeze mnie decyzja, aby walczyć o ten obiekt, była słuszna. Moi poprzednicy wszczęli procedury, zmierzające do przekazania „Modrzewia” związkowcom. Tak na
szczęście się nie stało, a przekazane, decyzją
sądu, pieniądze, zasilą miejski budżet - mówi
Prezydent Miasta Inowrocławia.
Historia sporu w sprawie sanatorium przy
ul. Wierzbińskiego:
Prezydent Ryszard Brejza po objęciu urzędu w 2002 r. przeanalizował dokumentację sanatorium „Modrzew”. Nieruchomość, w której działalność prowadziły dwa ogólnopolskie związki zawodowe była własnością Miasta, a nie tych związków.
Po odmówieniu uznania związków za właścicieli gruntów, jak i budynków, zażądano
spłaty do budżetu Miasta, z tytułu bezumow-

nego korzystania z nieruchomości.
W 2011 r. sąd podjął decyzję, na skutek której związkowcy musieli wpłacić do kasy Miasta 400 tys. zł. W 2016 r. Miasto Inowrocław
wygrało kilkuletnie procesy sądowe, których
przedmiotem była nieruchomość, na której
stoi sanatorium „Modrzew”. W 2017 r. Miasto, w drodze otwartego przetargu, sprzedało sanatorium „Modrzew” za ponad 7 mln zł.
Zapłatę przeznaczono na inwestycje w mieście. W styczniu 2020 r. sąd oddalił wniosek
związków zawodowych wobec Miasta, o zwrot
poniesionych nakładów finansowych w wysokości 5 mln zł.
– W okresie od marca do maja br. Miasto Inowrocław dodatkowo wyegzekwowało
zapłatę od związków zawodowych za korzystanie z nieruchomości w latach 2003-2017 r.
Związek Zawodowy Budowlani wpłacił 2 228
485, 22 zł, natomiast Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczpospolitej Polskiej 502 148,65 zł.
Uzyskane środki pozwoliły na złagodzenie negatywnych "epidemicznych" skutków
finansowych, jakie wystąpiły w zakresie budżetowych dochodów Miasta Inowrocławia
w tym roku.
Przypomnijmy, że Związek Zawodowy
Budowlani prowadził kilkanaście lat temu
kilka podobnych obiektów w Polsce. Za zgodą władz samorządowych uzyskał prawa właścicielskie, a następnie sprzedawał te obiekty,
traktując to jako intratny interes. Dzięki decyzji prezydenta Ryszarda Brejzy, inowrocławskie sanatorium nie podzieliło takiego losu,
a jego sprzedaż pozwoliła na zrealizowanie
wielu lokalnych inwestycji.

■

3 PYTANIA
do Prezydenta
1. Czy w związku z przebudową ul.
Górniczej zagospodarowana zostanie
również zieleń w tej okolicy?
– Razem ze Starostą Inowrocławskim Wiesławą Pawłowską, podjęliśmy już pewne działania w tym kierunku. Podpisaliśmy wspólnie list intencyjny, który jest
niezbędny do złożenia wniosku na realizację projektu pn.: Zielony Inowrocław łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do
ich skutków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W ramach tego zadania Powiat zadba o nasadzenia
i ich pielęgnację na budowanym rondzie
przy skrzyżowaniu ulic Górniczej, Poznańskiej, Stanisława Staszica i Prymasa Józefa Glempa oraz o zieleń wokół, a Miasto
o ulice Prymasa Józefa Glempa i Górniczą oraz zieleń okalającą skrzyżowanie
ulic Długiej i Marulewskiej oraz Szymborskiej i Miechowickiej.
2. Czy inowrocławskie szkoły są odpowiednio przygotowane na prowadzenie
zajęć w dobie pandemii?
– Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero w połowie sierpnia opublikowało rozporządzenia mające umożliwić dyrektorom
szkół organizację bezpiecznego powrotu
uczniów do szkół. Niesprecyzowane wytyczne MEN spowodowały, że to dyrektorzy szkół wraz z inspektorem BHP, musieli
przygotować działania, mające na celu minimalizację zagrożenia epidemicznego dla
uczniów i nauczycieli. Na pewno w każdej
placówce będzie obowiązek dezynfekcji rąk
przez uczniów i pracowników przy wejściu
do budynku, będzie również mierzona temperatura. Do minimum został również ograniczony wstęp osób trzecich, a każda osoba wchodząca będzie musiała mieć zasłonięte usta i nos. W zależności od warunków
lokalowych i organizacyjnych szkół, klasy
będą przyporządkowane do jednej sali dydaktycznej. Niezbędne środki dezynfekcyjne oraz środki czystości zabezpieczać będą placówki oświatowe.
3. Czy w trakcie remontu wieży ratuszowej zachowane zostaną siedliska ptaków?
– Prace prowadzone są pod nadzorem
ornitologa i nie naruszają siedlisk ptaków. Remont nie dotyczy całej wieży,
obejmuje renowację blend oraz wzmocnienie cegieł.

■
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Dzieci wróciły do wyremontowanych szkół
Po blisko 6 miesiącach przerwy uczniowie
wrócili do szkół. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, w inowrocławskich miejskich
szkołach przeprowadzono remonty, aby po
trudnym okresie zdalnej nauki, uczniowie
mogli uczyć się w dogodnych warunkach,
a nauczyciele posiadali odpowiedni komfort pracy.
Duża inwestycja – II etap remontu dachu odbył się w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie wyremontowano także salę gimnastyczną. W Szkole Podstawowej nr 6 uczniowie mogą korzystać z nowych łazienek, odmalowanych sal
lekcyjnych oraz korytarzy. Remont dwóch
klas oraz łazienki przeprowadzono również
w Szkole Podstawowej Integracyjnej. Szkoła
Podstawowa nr 5 ma odnowioną łazienkę na
korytarzu oraz łazienkę przy sali gimnastycznej. Drzwi wejściowe do budynku szkoły zostały wymienione na nowe. W Szkole Podstawowej nr 16 odmalowano salę gimnastyczną.
Remonty odbyły się również w innych szkołach oraz przedszkolach.
Łącznie na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych przeznaczono ponad 1 mln
zł. Dyrektorzy miejskich szkół oraz przedszkoli
dostali również środki na wyposażenie placówek, m.in. w komputery, szafki uczniowskie,
zmywarki i piece w stołówkach.
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Kolejne serca
na inowrocławskich osiedlach
Plastikowe nakrętki można wrzucać do
specjalnych pojemników, aż w czterech
punktach naszego miasta.
Od czerwca możemy wrzucać nakrętki do
serca zlokalizowanego przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Jest to forma pomocy dla
niepełnosprawnych dzieci.
Pieniądze uzyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na rehabilitację oraz zakup
wózków inwalidzkich.
Aktualnie trwa akcja pomocy dla Piotrusia - ucznia Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu. Pozostałe trzy serca postawiono
przy ul. Krzywoustego, przy pętli autobusowej
w Mątwach oraz przy basenie „Wodny Park”.
W odpowiedzi na głosy mieszkańców,
Miasto postanowiło postawić kolejne pojemniki w innych częściach miasta. Zbieranie plastikowych nakrętek jest nie tylko
korzystne dla środowiska, ale jest to przede
wszystkim forma pomocy, którą polubili inowrocławianie.

■

Miasto wesprze
kluby sportowe
W lipcu br. odbyło się spotkanie władz
Miasta z przedstawicielami inowrocławskich klubów, których drużyny
występują w możliwie najwyższych ligach rozgrywkowych sportów i dyscyplin olimpijskich. Podsumowano poprzedni sezon rozgrywek i osiągnięcia
oraz omawiano możliwość wsparcia finansowego w kolejnym sezonie sportowym.
Mimo trudnej sytuacji finansowej
Miasto zdecydowało, że na miarę swoich możliwości, wesprze inowrocławskich sportowców.
– Środowiska dzieci i dorosłych,
skupione w inowrocławskich klubach
sportowych mają, szczególnie dziś, prawo do uzyskania pomocy – mówił prezydent Ryszard Brejza.
Wsparcie finansowe od Miasta uzyska m.in. Kujawskie Stowarzyszenie
Koszykówki dla koszykarskiej drużyny KSK Noteć Inowrocław.

■
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Tunel połączył
dworzec
z parkingiem
Z pewnością ta informacja ucieszy wielu
mieszkańców, bowiem oddano już
do użytku przejście podziemne – tunel,
łączący dworzec PKP z ul. Magazynową,
a także parking przy ul. Magazynowej.

- To była jedna z największych i najbardziej pożądanych inwestycji kilku dekad
w Inowrocławiu. Docierają do mnie głosy od
mieszkańców i gości naszego miasta, że okolice dworca od ubiegłego roku wypiękniały, co
bardzo mnie cieszy. Z pewnością tunel oraz
parking, które oddajemy dzisiaj do Państwa
użytku, sprawią, że podróże będą przyjemniejsze i bardziej komfortowe – mówił prezydent Ryszard Brejza.
Jesienią 2018 roku odbyły się konsultacje
mieszkańców Inowrocławia z projektantami
na temat propozycji i spostrzeżeń dotyczących
tej inwestycji. Pierwsze prace rozpoczęły się
w sierpniu 2019 roku, a więc dokładnie po
roku, mieszkańcy mogą korzystać z przejścia
podziemnego o długości ponad 20 metrów, by
dotrzeć z ul. Magazynowej na perony dworca PKP. Tunel wyposażony został w oświetlenie oraz monitoring z funkcją przesyłania w sposób ciągły sygnału wizji z kamer do
centrum monitoringu miejskiego. Przy wej-

ściu do przejścia podziemnego, wykonanego
z konstrukcji żelbetowej, zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych. Przyciski z oznaczeniami do windy zostały wykonane również w języku Braille’a. Nad wejściem do tunelu zamontowano wiatę z wypełnieniem i zadaszeniem przeźroczystym oraz
tablice informacyjne.
Przy ul. Magazynowej powstał parking
o nawierzchni z kostki brukowej na 117 miejsc,
w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Został
on oświetlony i wyposażony w system sygnalizacji wolnych miejsc parkingowych, z podziałem na dwie strefy, ze szlabanami wjazdu i wyjazdu. Dla podróżujących rowerem, powstała
wiata na 20 miejsc rowerowych. Dodatkowo
na placu parkingowym znajdują się ławki i kosze. Parking został odgrodzony od torowiska.
Inwestycja została przeprowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wykonawcą jest konsorcjum firm – POLWAR (lider)
oraz Pracownia Projektowa MiD (partner).

■
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Kulturalnie
i sportowo w mieście
Latem przywrócono część imprez kulturalnych i sportowych
w naszym mieście. W muszli
koncertowej odbywa się cykl
„Inowrocławskie Lato Muzyczne” – w tym roku w odświeżonej
formule. Z kolei w Teatrze
Letnim w ramach imprez
pn. INOWROCŁAW 654
zagrały największe gwiazdy
polskiej sceny muzycznej. Nie zabrakło imprez
sportowych. W tym roku
rozegrano kolejny mecz
Radni, Politycy, Urzędnicy vs. Mieszkańcy
Inowrocławia. W Skate
Parku młodzież prezentowała sztuczki
rowerowe podczas
zawodów BMX JAM
VOL. 4, a najmłodsi pobiegli w Mini Four Colours.
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W SKRÓCIE
PODATKI
15 września br. upłynie termin płatności podatków lokalnych przypadających na wrzesień 2020 r. Wpłaty na poczet podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych można
dokonać m.in. w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się na pierwszym
piętrze budynku przy al. Ratuszowej 36,
czynnej: w poniedziałek, środę, czwartek,
piątek w godz. 7:30-15:00 z przerwą w godzinach 11:00-11:30, we wtorek w godz.
7:30-16:30 z przerwą w godz. 11:00-11:30.

Inowrocławianie
na polskiej scenie

PRZYGARNIJ PSA
W tym numerze przedstawiamy dwa pieski z inowrocławskiego schroniska, które
szukają domu. Pierwszy piesek ma około
8 lat, jest łagodny, choć czasami dominuje wśród innych czworonogów. Drugi pies
ma około 5 lat. Szuka domu z ogrodem,
bez zwierząt. Psiaki są już gotowe do adopcji. Pamiętajcie jednak – adopcja musi
być przemyślana i odpowiedzialna! Przypomnijmy, iż adoptować zwierzę może wyłącznie osoba pełnoletnia. Trzeba mieć
przy sobie dowód osobisty, smycz, obrożę. Schronisko (ul. Toruńska 165) czynne
jest codziennie, jednak adopcje odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, piątki
i soboty w godz. 11.30-14.30.

Inowrocławscy artyści prowadzą swoją działalność nie tylko na lokalnym rynku. Ich twórczość trafia do odbiorców w całym kraju.
Inowrocławianka Anna Dąbrowska jest autorką książek z nurtu New Adult. Jej książki są pełne ciepła, namiętności i nietłumionych uczuć. Czytelnicy niedawno poznali ko-

lejne jej dzieło: „W deszczu”. Inowrocławianie prężnie działają też na scenie muzycznej. Legenda polskiego rocka - zespół Kobranocka ogłosił, że Mateusz Senderowski
został ich nowym perkusistą. Inowrocławianin jest znany m.in. z formacji: AVE, Szulerzy, Background.

■

UWAGA: KONKURS!
AKTUALNY STAN EPIDEMII
W INOWROCŁAWIU
Dane na 26 sierpnia br.
• L iczna osób objętych
kwarantanną w Inowrocławiu: 89
• Liczba osób chorych
w Inowrocławiu: 12
• Liczba osób wyleczonych
w Inowrocławiu: 13
• Liczba zgonów
w Inowrocławiu: 1

Chcąc wygrać podwójne bilety na koncert Darii Zawiałow w konkursie ogłoszonym w lipcowym
numerze, wystarczyło napisać, że cykl koncertów odbywających się w muszli koncertowej,
w okresie letnim, to Inowrocławskie Lato Muzyczne.

Zwycięzcami są:
Krystyna Mańkowska, Marian Kaczmarek, Agnieszka Krzemińska.
Gratulujemy! W sprawie odbioru biletów, prosimy kontaktować się pod numerem telefonu:
52 35 55 260. Oczywiście mamy kolejny konkurs.
Tym razem do wygrania są wejściówki na basen. Tradycyjnie wystarczy prawidłowo
odpowiedzieć na pytanie, które publikujemy poniżej, a następnie odpowiedź przesłać
na adres naszej redakcji („Nasze Miasto Inowrocław”, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław).
Na odpowiedź czekamy do 18 września 2020 r.
Pytanie konkursowe:
Jaki tytuł nosi najnowsza książka inowrocławianki Anny Dąbrowskiej?
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE
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ZAPOWIEDZI
Sierpień 2020
SPORT
5 września – godz. 17.00; Mecz piłkarski – V liga seniorów, Goplania – Notecianka Pakość; Stadion Miejski, ul. Orłowska 48;
wstęp bezpłatny.
■ 7, 14, 21, 28 września – godz. 19.00; Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię – bezpłatny trening biegowy z wykwalifikowanym trenerem
lekkiej atletyki; Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■

■

12-13 września – początek o godz. 10.00;

XXIII Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy; hala sportowa, al. Niepodległości
4; wstęp bezpłatny.
■

12-13 września – początek o godz. 10.00;

Turniej koszykówki chłopców U-14 – Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki; hala sportowa, ul. Rakowicza 93; wstęp bezpłatny.
■ 13 września – godz. 13.00; Four Colours
Grand Prix Inowrocławia – Orange Run – bieg
na dystansie 5 km oraz 10 km; Stadion Miejski,
ul. Wierzbińskiego 2; zawodników obowiązuje
opłata startowa, dla kibiców wstęp bezpłatny.
19 września – godz. 11.00, 20 września
– godz. 9.30; XXXVI Ogólnopolski Tur-

■

niej Koszykówki Juniorów o Memoriał prof.
J. Bączkowskiego; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■ 26 września – godz. 15.00; Mistrzostwa
Polski Strongman; plac przed halą sportową,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■ 26 września – godz. 17.00; mecz piłkarski – V liga seniorów, Goplania – Szubinianka Szubin; Stadion Miejski, ul. Orłowska 48;
wstęp bezpłatny.
■ 29 września – godz. 9.00; Mistrzynie
w Szkołach; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.

KULTURA
1 września – godz. 12.00; 81. rocznica wybuchu II wojny światowej – władze Miasta Inowrocławia i delegacje złożą kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia.
■ 3 września – godz. 16.30; „Morskie Opowieści” – plenerowy spektakl w wykonaniu
aktorów z Teatru Katarynka; teren przed budynkiem Biblioteki Miejskiej, ul. Kilińskiego
16; wstęp bezpłatny.
■ 5 września – godz. 15.00-17.00; Narodo■

we Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego, w programie: głośne czytanie fragmentów
dramatu w wykonaniu osób z instytucji kultury z Inowrocławia; Przy mostku w Parku Solankowym; wstęp bezpłatny.
■ 6 września – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – Olek Klepacz & Dźwiękoszczelni; muszla koncertowa w Parku Solankowym; wstęp bezpłatny.
■ 10 września - godz. 17.00; Spotkanie promocyjne książki "Trapezy i łzy. Kształty najdawniejszej kultury powiatu inowrocławskiego" dra
Łukasza Oliwkowskiego; III LO im. Królowej
Jadwigi, ul. Narutowicza 53 ; wstęp bezpłatny.
■ 12 września – godz. 10.00-14.00; Spacer
pamięci dra Zygmunta Wilkońskiego; początek w Bibliotece Miejskiej, ul. Kilińskiego 16;
wstęp bezpłatny.
■ 13 września – godz. 16.00; „Czytanki i Solanki” – spotkanie z opowiadaczem baśni Mateuszem Świstakiem w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego; muszla koncertowa w Parku Solankowym; wstęp bezpłatny.
■ 13 września – godz. 19.00; !NOWROCŁAW654 – Daria Zawiałow; Teatr Letni, ul.
Świętokrzyska 107; bilety w cenie 75 zł oraz
85 zł do nabycia w KCK.
■ 15 września – godz. 16.30; „Jak smakuje książka?” – warsztaty kulinarne z autorką
książek dla najmłodszych; Filia nr 1 Biblioteki
Miejskiej, ul. Wilkońskiego 32; wstęp bezpłatny.
■ 17 września – godz. 12.00; 81. rocznica
zbrojnej napaści ZSRR na Polskę – władze
Miasta Inowrocławia i delegacje złożą kwiaty przy obelisku ku czci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich.
■ 17 września – godz. 16.30; „W kilku śmiesznych ruchach” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci; Oddział dla Dzieci „Tajemniczy
Ogród”, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■ 19 września - godz. 11.00; Wernisaż wystawy pokonkursowej "Moja droga - kujawskie dziedzictwo" w ramach Roku Jana Kasprowicza w Powiecie Inowrocławskim; Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa
33; wstęp bezpłatny.
■ 19 września – Dzień Przyjaźni #KochamiRozumiem, koncert Organka; Teatr Letni, ul.
Świętokrzyska 107; więcej informacji na plakacie na s.12 i na stronie www.inowroclaw.pl.
■ 25 września - godz. 17.00; Wystawa biżuterii Pani Jabłońskiej; Muzeum im. Jana Kasprowicza, ul. Solankowa 33; wstęp bezpłatny.
■

26 września – godz. 16.00 oraz 19.00;

spektakl komediowy „Rubinowe Gody”; Teatr Miejski, ul. Kilińskiego 16; impreza biletowana (bilety do nabycia na kupbilecik.pl).

■

DYŻURY RADNYCH
na wrzesień
TOMASZ MARCINKOWSKI - (Przewodniczący
RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem
telefonu: 601 981 866.
MARIA ŻUKOWSKA – (Wiceprzewodnicząca RMI)
– będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
660 681 114.
GRZEGORZ KACZMAREK - (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem
telefonu: 601 621 716.
PATRYK KAŹMIERCZAK - (Wiceprzewodniczący
RMI) – będzie pełnił dyżur 30 września 2020 r. w godz. 15.0016.00 w Biurze Poseł Magdaleny Łośko przy al. Niepodległości
4 (pok. 114) w Inowrocławiu oraz stały dyżur telefoniczny pod
numerem telefonu: 796 009 910.
WALDEMAR KWIATKOWSKI - będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 733 070 472.
MACIEJ BASIŃSKI – będzie pełnił dyżur telefoniczny
pod numerem telefonu: 603 045 820.
JACEK BĘTKOWSKI – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 519 385 305.
JAN PAWEŁ GAJ – będzie pełnił dyżur telefoniczny
pod numerem telefonu: 507 427 333.
ELŻBIETA JARDANOWSKA – będzie pełniła
dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 608 572 458.
DANUTA JASKULSKA – będzie pełniła dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 606 704 461.
EWA KEMPSKA – będzie pełniła dyżur telefoniczny
pod numerem telefonu: 698 668 308.
JAROSŁAW KOPEĆ – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 536 764 263.
JAROSŁAW MRÓWCZYŃSKI – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 507 139 873.
GRZEGORZ OLSZEWSKI – będzie pełnił dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 698 432 288.
GRZEGORZ PIŃSKI – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 606 731 511.
EWA PODOGRODZKA – będzie pełniła dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 603 093 263.
DAMIAN POLAK – będzie pełnił dyżur telefoniczny
pod numerem telefonu: 500 853 538 (po godzinie 16.00) oraz
pozostaje w kontakcie pod adresem: damian.polak@o2.pl.
MARIA STĘPNIOWSKA – będzie pełniła dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 694 010 217.
LIDIA STOLARSKA – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 665 099 039.
DOBROMIR SZYMAŃSKI – będzie pełnił dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 517 808 367.
JACEK TARCZEWSKI – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 516 264 136.
WALDEMAR WĄŚNIEWSKI – będzie pełnił dyżur
telefoniczny pod numerem telefonu: 505 022 526.
MARCIN WROŃSKI – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 600 058 830.

ADRES DO KORESPONDENCJI: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA, AL. RATUSZOWA 36, 88-100 INOWROCŁAW, TEL. 52 35 55 260, E-MAIL: REDAKCJA@INOWROCLAW.PL,
WWW.NASZEMIASTO.INOWROCLAW.PL. WYDAWCA: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA, AL. RATUSZOWA 36, 88-100 INOWROCŁAW. REDAGUJE ZESPÓŁ: MAŁGORZATA
SUŁKOWSKA - REDAKTOR NACZELNA, ADRIANA HERRMANN, AGNIESZKA OSIŃSKA, ANNA KASZAK. FOTOGRAFIE: ADRIANA HERRMANN, MAŁGORZATA SUŁKOWSKA,
AGNIESZKA OSIŃSKA, PRZEMYSŁAW WOLTMAN, ANNA KASZAK, KAROLINA SOBIERAJ. PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: TOMASZ LEBIODA. DRUK: DRUKARNIA POZKAL.
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URZĄD STANU CYWILNEGO
lipiec 2020
ŚLUBY

Zuzanna Derenda (Inowrocław) – Tomasz Krajewski (Kołuda Wielka); Paulina
Pietrasik (Inowrocław) – Michał Jaskólski (Inowrocław); Krystyna Majewska
(Inowrocław) – Zbigniew Wieczorek (Inowrocław); Anna Błocińska (Bydgoszcz)
– Piotr Król (Inowrocław); Joanna Bochat (Inowrocław) – Sławomir Kwiatkowski
(Inowrocław); Anna Wiśniewska (Inowrocław) – Paweł Pawłowski (Inowrocław);
Justyna Kurowska (Inowrocław) – Rafał Ritter (Pakość); Małgorzata Matuszak
(Inowrocław) – Jakub Sarbinowski (Inowrocław); Agata Wiśniewska (Inowrocław) – Dawid Kwoczko (Inowrocław); Zyta Amonowicz (Inowrocław) – Bogumił
Winkowski (Inowrocław); Edyta Kukułka (Marcinkowo) – Artur Szymczak (Inowrocław); Justyna Mieszczyk (Bydgoszcz) – Marcin Pieńkowski (Inowrocław);
Anna Tarsalewska (Inowrocław) – Sebastian Posadzy (Inowrocław).
URODZENIA

Pola Owedyk – c. Agnieszki i Macieja; Maksymilian Laskowski – s. Karoliny
i Sebastiana; Kordian Jóźwiak – s. Katarzyny i Sławomira; Martyna Antoniak
– c. Pauliny i Pawła; Kinga Kłos – c. Natalii i Macieja; Franciszek Popławski
– s. Justyny i Krzysztofa; Milan Śmiesz – s. Iwony i Mirosława; Jan Zdzieszek
– s. Magdaleny i Michała; Lena Walentowicz – c. Pauliny i Norberta; Blanka
Czapla – c. Ireny i Michała; Lena Kwiatkowska – c. Mariki i Marcina; Tymon
Zakrzewski – s. Anny i Radosława; Jan Domański – s. Patrycji i Tomasza;
Gabriel Brzezicha - s. Darii i Jakuba; Zuzanna Gąsior – c. Moniki i Mateusza;
Mikołaj Skrzypczak – s. Patrycji i Łukasza; Marcelina Machaj – c. Eweliny
i Piotra; Kalina Kazubowska – c. Karoliny i Dominika; Kacper Razer – s. Anity
i Patryka; Julia Sikora – c. Eweliny i Marcina; Nikodem Zych – s. Patrycji
i Piotra; Anastazja Nitschke – c. Dominika i Bartosza; Maria Skroś – c. Moniki
i Dominika; Alicja Grzelak – c. Patrycji i Dariusza; Piotr Zajączkowski – s.
Agnieszki i Karola; Dominik Popiołek – s. Moniki i Łukasza; Marek Byczyński –
s. Magdaleny i Piotra; Aleksandra Lewandowska – c. Łukasza i Justyny; Julia
Roszak – c. Pauliny i Michała; Bartosz Jędrzejczak – s. Dominiki i Daniela;
Franciszek Zielinski – s. Małgorzaty i Mateusza.

50 Elżbieta i Stanisław Kasperscy

50 Irena i Edmund Kościńscy

ZGONY

Agnieszka Wudecka (47); Krystyna Dobrosielska (72); Stefan Lewandowski
(68); Bronisław Markiewicz (83); Zbigniew Borowski (66); Renata Szymańska
(72); Zbigniew Malicki (32); Teresa Świątek (87); Stefania Gazant (95); Irena
Kaczmarek (91); Mikołaj Nic (56); Jan Kocieniewski(69); Wanda Ksyt (89);
Piotr Trzewik (37); Gedeon Gralik (88); Anna Kaczmarek (73); Karol Marciniak
(55); Stanisław Fiutak (76); Aleksandra Minda (96); Teresa Wojciechowska
(72); Radosława Maciejewska (76); Zenon Wyborski (88); Edmund Kozłowski
(80); Kazimiera Fiutak (77); Irena Kogut (87); Zdzisław Lewandowski (75);
Władysław Zawada (90); Iwona Pryciak (41); Teresa Marciniak (66); Seweryn
Cabaj (68); Bolesław Kłosowski (91); Urszula Okuniewska (64); Stanisława
Drzewicka (94); Beata Drogowska (30); Grzegorz Kołodziejczyk (66); Marian
Duch (73); Małgorzata Stajkowska (38); Genowefa Zdrojewska (81); Barbara
Dombek (80); Maria Figa (70); Jerzy Szukalski (87). ■

50 Marianna i Józef Kucal

Powyższe dane zostały umieszczone po uzyskaniu zgody przez osoby upoważnione. W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
osoby, które chcą świętować długoletnie pożycie małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego proszone są o kontakt pod numerem telefonu: (52) 355 52 11.
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