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W centrum pojawią się
nowe tereny zielone

#naszemiasto

Wybudowany zostanie park kieszonkowy i zielone podwórko.

Plac zabaw już gotowy
Najmłodsi mieszkańcy
osiedla Toruńskiego mogą już bawić się na placu
zabaw, korzystając z nowych, kolorowych i bezpiecznych urządzeń.
Teren zabaw dla dzieci
u zbiegu ulic Toruńskiej
i M. Skłodowskiej-Curie został doposażony. Pojawiły
się m.in.: 3 panele muzyczne, 2 zestawy zabawowe,
karuzela, hamak, zestaw linowy oraz podwójny kiwak.
Pod urządzeniami zadbano
o bezpieczne podłoże. Dodatkowo została zamontowana mała infrastruktura:
ławka i kosz na śmieci.
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3 pytania
do prezydenta

Planowany park kieszonkowy powstanie przy skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Rybnicką,
w miejscu wyburzonego budynku. Z kolei zielone podwórko będzie zlokalizowane w rejonie ul. Małej Rybnickiej i Poznańskiej.
Parki kieszonkowe to zagospodarowane tereny zielone, które zostały wybudowane pośród zwartej zabudowy.
Ten, który powstanie w naszym
centrum będzie posiadał alejki
wykonane z kostki, małą architekturę: pergole, trejaże, donice betonowe, ławki i kosze.
Zieleń będą tworzyć drzewa,
krzewy, pnącza, trawy ozdob-

ne oraz byliny. Do nawadniania roślin zostanie zbudowana
specjalna instalacja. Wszystko
oświetlą lampy LED na ozdobnych słupach.
Na terenie zielonego podwórka zostaną zamontowane
(na podłożu z piasku) urządzenia dla dzieci: huśtawka, kiwak,
zestaw zabawowy oraz sprawnościowy. Ponadto powstanie ścieżka z kostki betonowej,
która połączy ul. Małą Rybnicką z ul. Poznańską. Posadzone
zostaną drzewa, krzewy oraz
bluszcz, który z upływem czasu
stworzy zieloną ścianę. Całość
oświetlą lampy LED. Teren zostanie objęty monitoringiem. ■

Fot. mł. chor. Grzegorz Grajek

Inowrocławscy żołnierze obchodzili
Święto Wojska Polskiego

Uroczystości rozpoczęły się od mszy w Kościele Garnizonowym
w intencji żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie zorganizowano
uroczysty apel, w którym uczestniczył prezydent Ryszard Brejza, reprezentując inowrocławski samorząd.

1. Czytałam o wymianie urządzeń na placu zabaw przy ul. Toruńskiej. Czy są w planie jeszcze jakieś miejsca, gdzie będzie nowy sprzęt dla dzieci?
Staramy się corocznie wymieniać i unowocześniać urządzenia, zgodnie z sugestią mieszkańców, w miarę naszych możliwości finansowych. Oprócz inwestycji, jaką poczyniliśmy na os. Toruńskim, ostatnio
przekazaliśmy nowe urządzenie, składające
się z kilku elementów zabawowych – zjeżdżalnia, mała ścianka wspinaczkowa z siatki i drabinka – na placu dla dzieci przy ul.
Szelburg-Zarembiny.

2. Przy przebudowie skrzyżowania, które jest już rondem turbinowym, była mowa
o kolejnym rondzie na obecnym skrzyżowaniu ulic Szymborskiej, Andrzeja i Marulewskiej. Czy coś już wiadomo w tej sprawie?
Tworzona jest aktualnie dokumentacja projektowa przebudowy tego skrzyżowania.
Dodatkowo planujemy przebudowę odcinków ulic przyległych: ul. Szymborskiej oraz
Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul.
Cegielnej. Dokumentacja jest niezbędna,
abyśmy mogli starać się o dofinansowanie
zewnętrzne na to zadanie. Bez dotacji, tej
inwestycji nie zrealizujemy.

3. Do wielu prezydentów w Polsce wysłane
były maile z różnymi groźbami. Czy do Pana Prezydenta także wysłano takie wiadomości?
„Skończysz marnie w kałuży krwi…” to część
wiadomości, którą otrzymałem. Na szczęście policja zadziałała skutecznie. Sprawca został ustalony, a następnie zatrzymany.
Czy nadawca wiadomości realizował czyjeś zlecenie? Może uwierzył w tę kampanię
szczucia i nienawiści? Czy właściwa prokuratura, będzie miała możliwość wyjaśnienia
wszystkich okoliczności tej sprawy? Sam
sobie stawiam te pytania. ■
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#inwestycyjnyinowrocław

16 mln dotacji
na poszukiwanie wód termalnych

Miasto Inowrocław pozyskało ponad
16 mln zł na wykonanie otworu geotermalnego przy Zakładzie Energetyki Cieplnej. Inwestycja ma na celu poszukiwanie i rozpoznanie złóż
wód termalnych pod Inowrocławiem.

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań ulic:
Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej
oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul.
Cegielnej,
• wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ulicy
zbiorczej pomiędzy ulicami Toruńską i Jacewską,
• wykonanie aktualizacji
dokumentacji przebudowy ulicy Magazynowej,
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul.
Macieja Wierzbińskiego,
• wykonanie dokumentacji
przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Miechowickiej (na odcinku od
ul. Szymborskiej do ul. Poznańskiej),

– Nie dołożymy do kosztów tych
prac ani złotówki, bo dotacja pokrywa je w 100%. Podpisaliśmy umowę
w tej sprawie z NFOŚiGW. To skutek perfekcyjnego przygotowania
wniosku. Prace mają być wykonane do 30 czerwca 2024 r. W zależności od stwierdzonej temperatury
i wydajności wody w podziemnym
źródle, zostanie ona wykorzystana
przez nas do podgrzania wody w bateriach wymienników cieplnych, albo jako dodatkowe źródło czynnika
grzewczego w pompach cieplnych
przez ZEC. Inowrocławska energetyka, tak jak i całej Polski, potrzebuje olbrzymiej i niestety kosztownej przebudowy pod kątem wyko-

• wykonanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika przy ul. Ludwika Błażka,
• wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
terenie działek nr 4/175,
4/171 przy ul. Wojska Polskiego,
• aktualizacja dokumentacji projektowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim,
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia odcinka
ul. Karola Libelta (od parkingu przy cmentarzach
do ul. Metalowców) oraz
oświetlenia odcinka odgałęzienia od ul. Szybowcowej,
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na obiektach oświato-

rzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Planujemy z myślą o kolejnych
latach. Przygotowujemy się do tych
zmian, zdobywamy dotacje wszędzie
tam, gdzie to tylko możliwe – informuje prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Planowane przedsięwzięcie pn.
„Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnym
otworem INOWROCŁAW GT-1” realizowane będzie przez Miasto Inowrocław ze 100% dofinansowaniem.
Koszt inwestycji wynosi ponad 16 mln
zł. W ramach zadania wykonany zostanie jeden otwór wiertniczy o głębokości 2 km. ■

wych – Szkoły Podstawowe nr: 4, 5, 6 i 14.
Procedury przetargowe:
• budowa „Zielonego podwórka” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Mała Rybnicka-Poznańska,
• budowa „Parku kieszonkowego” przy ul. Szerokiej 10,
• budowa parkingu w rejonie budynków przy al.
Niepodległości 66 i 76.
Nadchodzące
i realizowane:
• utwardzenie terenu
w rejonie ul. Toruńskiej
z dojazdem i przeznaczeniem na postój pojazdów,
• budowa doświetlenia wybranych przejść
dla pieszych,
• przebudowa drogi w zakresie remontu chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych przy ul. Pre-

zydenta Gabriela Narutowicza (dofinansowanie ze
środków unijnych i budżetu państwa),
• przebudowa odcinka ul.
ks. Piotra Wawrzyniaka
wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Lucjana Grabskiego
i ul. Dubienka (dofinansowanie z budżetu państwa),
• wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy
ul. Władysława Łokietka 3 (dofinansowanie ze
środków unijnych),
• utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym,
• zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia odcinka
ul. Tadeusza Śliwaka.
■ Kolejne etapy realizacji
inwestycji w Inowrocławiu
można na bieżąco śledzić
na stronie internetowej
www.inowroclaw.pl w zakładce INWESTYCJE.
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„Polski Ład”

NA NASZ KOSZT
Wprowadzenie „Polskiego Ładu” przez PiS oznacza
dla samorządów znaczny spadek przychodów. Według
projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia
programu, miasta w ciągu 10 lat stracą aż 145 mld zł. Dla
Inowrocławia ubytek roczny wyniesie aż 19 mln zł.
„Polski Ład to skok na samorządy”,
„Polski Ład – czy samorządy zbankrutują?”, „Polski Ład sfinansują samorządy”, „Polski Ład uderzy w samorządy” – to tylko niektóre tytuły artykułów publikowanych w jeszcze wolnych mediach. Zapowiadane reformy
podatkowe, jak w przytoczonych tytułach, są ciosem dla mieszkańców.
Spowodują kolejne ogromne dziury
budżetowe w polskich miastach, również w Inowrocławiu.
– Rząd ponownie ogranicza samorządom jedno z głównych źródeł przychodu. Co roku zabierane
są nam miliony, co powoduje ograniczanie możliwości rozwoju, a przede
wszystkim niszczenie podmiotowości samorządów. Działania PiS systematycznie prowadzą do likwidacji
samorządności i wprowadzenia władzy centralnej, która była charakterystyczna dla poprzedniego ustroju – mówi prezydent Ryszard Brejza – Z jednej strony drożeją wszystkie towary, usługi, a z drugiej rząd
zabiera nam pieniądze. Jeżeli wprowadzi w obecnej formie „Polski Ład”
to doprowadzi do „Polskiego Nieładu” – zabraknie pieniędzy na zapłatę
za oświetlenie, sprzątanie, odśnieżanie ulic, utrzymywanie hal, basenów,
na pomoc dla najuboższych. Trzeba
będzie znacznie ograniczyć komunikację miejską, zaprzestać remontów
żłobków, przedszkoli, szkół. Żadna
„rekompensata” w postaci dofinansowania jakiś inwestycji nie pokryje

Inowrocław rocznie
straci na programie
„Polski Ład”

19 311 303
złotych

tych katastrofalnych strat. Cała odpowiedzialność za te decyzje będzie
spoczywała na PiS – dodaje.
Inowrocław w ciągu roku straci na
programie „Polski Ład” 19 311 303 zł.
W skali 10 lat to ponad 190 mln zł!
Samorządowcy w całym kraju, wskutek reformy podatkowej, obawiają się
o płynność finansową miast. Związek
Miast Polskich i inne organizacje oraz
stowarzyszenia zrzeszające miasta,
przygotowują propozycje rozwiązań
prawnych, aby choć w pewnym stopniu
uchronić się przed tragicznymi skutkami kolejnych zmian, jednak pomimo
siły merytorycznej, głos samorządowców jest dla rządzących niesłyszalny.
Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich stworzyli dedykowaną stronę, na której można sprawdzić
ile kosztować będzie „Polski Ład” dany samorząd: www.natwojkoszt.pl. ■
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Powrót do szkół
po remontach

1 lipca br. rząd rozpoczął akcję
związaną ze zbieraniem danych
do bazy urządzeń grzewczych
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele istniejących budynków lub ich zarządcy, w ciągu 12 miesięcy (do
30.06.2022 r.) muszą zgłosić, jakiego źródła ciepła używają. Natomiast dla nowego źródła ciepła,
które zostało uruchomione po
1 lipca br. obowiązuje 14-dniowy termin zgłoszenia. Deklaracje można składać elektronicznie poprzez stronę www.zone.
gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta, przy al.
Ratuszowej 36 do skrzynki podawczej. Szczegóły na: www.gunb.gov.pl
w dedykowanej zakładce.

W związku z nadchodzącym sezonem
grzewczym, przypominamy, że cały czas
można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych nieefektywnych
źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto sk orzystać też z ulgi
termomodernizacyjnej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na
stronie: www.czystepowietrze.gov.pl. ■

#edukacja

Trwa spis źródeł
ogrzewania

Dla młodych inowrocławian już wkrótce
po przerwie wakacyjnej zabrzmi pierwszy dzwonek. Prawie 4800 uczniów z
12 inowrocławskich placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Inowrocław, z początkiem września rozpocznie nowy rok szkolny 2021/2022.
Podczas gdy uczniowie odpoczywali na
wakacjach, w inowrocławskich szkołach odbyły się remonty.
Jedną z największych inwestycji jest
dobiegająca końca termomodernizacja „Ósemki”. Prace prowadzone
są dzięki pozyskanemu przez Miasto dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Podczas remontu budynek został ocieplony i pomalowany, wymieniono także rynny, stolarkę okienną

i drzwiową. Zamontowana została nowa instalacja centralnego ogrzewania
i grzejniki, a na budynku szkoły panele fotowoltaiczne. Dzięki nim budynek stanie się bardziej ekologiczny.
Miasto planuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych także na innych
miejskich placówkach, na co obecnie
przygotowywana jest dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.
Przypomnijmy, że inwestycje zostały przeprowadzone także w pozostałych szkołach podstawowych.
W „Jedynce” odbył się remont boiska, a w Szkole Integracyjnej zakupione zostało wyposażenie do sal lekcyjnych. Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 4 remontowany jest chodnik i dach, a w „Piątce” już niedługo
uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanego boiska sportowego.
Również w miejskich przedszkolach
odbyły się remonty. W Przedszkolu nr
4 przy ul. Kusocińskiego 11 częściowo
wymieniono parkan, natomiast przy
Przedszkolu nr 14 przy ul. Św. Ducha
kończą się prace związane z wymianą
chodnika. Większość zaplanowanych
inwestycji została jednak zrealizowana przed końcem wakacji. ■

Na sportowo z mistrzyniami
Tej jesieni w naszym mieście odbędzie się ciekawy
event sportowy. Prezydent
Ryszard Brejza spotkał się
z mistrzyniami sportowymi
– Magdaleną Fularczyk-Kozłowską i Katarzyną Skowrońską, aby właśnie zaplanować go z udziałem inowrocławskiej młodzieży.
Wioślarka Magdalena Fularczyk-Kozłowska i siatkarka
Katarzyna Skowrońska wraz
z dziennikarzem sportowym Hubertem Malinowskim
utworzyły Fundację Aktywnego Rozwoju. Jej celem jest
promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.

Założyciele fundacji proponują także cykl, który ukierunkowany jest na kształto-

wanie postaw proekologicznych i popularyzację ochrony środowiska.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy podjąć współpracę
z najlepszymi – tym razem w zakresie sportowych wydarzeń.
Inowrocławska młodzież będzie
mogła wziąć udział w ciekawych
programach. Szczegóły podamy już wkrótce! Młodzi, przygotowujcie się, będą czekały na
Was dyplomy, medale i dawka
świetnej zabawy – mówi prezydent Ryszard Brejza.
W spotkaniu z Prezydentem
Miasta Inowrocławia uczestniczyły mistrzynie sportowe i Przewodniczący Komisji
Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej Inowrocławia, Waldemar
Kwiatkowski. ■
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Promocja Inowrocławia

WiewiórINKA w sierpniu
odwiedziła Gdańsk
Maskotka naszego miasta promowała Inowrocław zarówno wśród gdańszczan, jak i turystów.
Swoją wizytę maskotka rozpoczęła od Starówki, gdzie wręczała materiały promocyjne
i pocztówki ze swoim wizerunkiem oraz zachęcała do odwiedzin Inowrocławia. Przechadzając się po centrum, osoby chętnie zatrzymywały się, aby zrobić sobie z nią pamiątkowe fotografie. WiewiórINKA największą radość wywoływała wśród najmłodszych, którzy chętnie
podchodzili do niej przybić „piątkę”.
Po południu, maskotka wybrała się na plażę
Gdańsk Brzeźno. Plażowicze byli miło zaskoczeni odwiedzinami WiewiórINKI. Maskotka weszła
również na molo, gdzie opowiadała o Inowrocławiu, w tym o jego walorach turystycznych,
rekreacyjnych i leczniczych.
Podobne akcje promocyjne odbyły się w latach
ubiegłych. W 2018 r., z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, maskotka
zwiedziła 100 miast. Rok później wyruszyła w trasę, tym razem na lotniska w Modlinie koło Warszawy, w Bydgoszczy oraz w Gdańsku. Po zniesieniu obostrzeń WiewiórINKA planuje jeszcze szerszą promocję Inowrocławia – w całej Polsce. ■

7

8

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Sierpień w Inowrocławiu upłynął pod znakiem licznych
wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Wakacyjne imprezy

Mieszkańcy i turyści, odwiedzający nasze miasto, mogli uczestniczyć
między innymi w koncertach z cyklu
INOWROCŁAW 654, Inowrocławskiego Lata Muzycznego i Festiwalu Pieśni Ludowej. Do Inowrocławia z całego kraju zjechali się siłacze, aby rywalizować podczas Mistrzostw Polski
Strongman, natomiast młodzież brała udział w zawodach BMX Jam Vol.
5, pokazując sztuczki na swoich rowerach.
Pomimo zakończenia wakacji, sezon imprez jeszcze trwa – we wrześniu przygotowaliśmy kolejne ciekawe wydarzenia (ich lista znajduje się
na ostatniej stronie gazety). ■
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Straż Miejska ma już 30 lat!

W tym roku Straż Miejska Inowrocławia
obchodzi swoje 30-lecie. Przez trzy dekady funkcjonariusze dbają o porządek
i bezpieczeństwo w mieście. Jednostka sukcesywnie się rozwija i przyjmuje
kolejne zadania do realizacji.

#jubileusz

TRUDNY POCZĄTEK
Straż Miejska powstała 1 marca 1991 r.
Realizację zadań początkowo utrudniały, nie tylko braki szczegółowych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie straży miejskich, ale i swoisty brak przekonania społeczeństwa
do kolejnej formacji mundurowej. Na
początku nosiła nazwę Policji Municypalnej i liczyła kilku funkcjonariuszy.
Miała siedzibę w Urzędzie Miasta Inowrocławia – korzystała z pomieszczeń
zaadoptowanych po byłym kolegium
ds. wykroczeń. Wtedy strażnicy byli wyposażeni w jeden samochód służbowy.
Funkcjonariusze w latach 90-tych
zajmowali się nie tylko sprawami nieprawidłowego parkowania, lecz problemami z obcokrajowcami na targowiskach, poprawą czystości i porządku, zarówno na terenach miejskich, jak i prywatnych. Pełnili również wspólne służby z policjantami,
zwłaszcza w porze nocnej. Dopiero
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ujednoliciła przepisy
dotyczące działalności straży.

SZYBKI ROZWÓJ
Rozwój Straży Miejskiej i zwiększający
się stan osobowy funkcjonariuszy spowodował, że w 2009 r. nastąpiła zmiana
lokalizacji siedziby – do budynku przy
ul. Narutowicza 60. W 2018 r. został
przeniesiony tam monitoring miejski,
który jest sukcesywnie rozbudowywany – w chwili obecnej liczy 45 kamer na
terenie całego Inowrocławia. Funkcjonariusze obsługują system 24h/dobę.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ
Obecnie w Straży Miejskiej są trzydzieści dwa etaty strażnicze oraz trzy stanowiska urzędnicze. Funkcjonariusze mają
do dyspozycji cztery radiowozy, dwa skutery oraz cztery rowery. Straż Miejska podejmuje interwencje związane głównie z:
pilnowaniem porządku w miejscach publicznych, pomocą osobom bezdomnym,
obsługą monitoringu miejskiego, przeprowadzaniem kontroli pod kątem spalania odpadów, a także podejmuje interwencje związane z pomocą zwierzętom.
Strażnicy rozwinęli swoją działalność
również w zakresie edukacji i profilaktyki,
co można zobaczyć śledząc stronę Straży
Miejskiej na Facebooku. Z okazji jubileuszu i Dnia Strażnika Miejskiego, w ostatnią niedzielę sierpnia, Straż Miejska Inowrocławia przygotowała przed muszlą
koncertową festyn dla mieszkańców. ■

KOMENDANCI STRAŻY MIEJSKIEJ:
1991-1994 – Józef Siej
1994-2005 – Stefan Smużyński
2005-2007 – Krzysztof Guza
2008-2021 – Zdzisław Feit
od 2021 – Marcin Ratajczak

– Dziękując wszystkim funkcjonariuszom za służbę chciałbym podkreślić, że dla mnie, poza wszystkimi niezwykle ważnymi dowodami
skuteczności pracy tej formacji, najważniejsze są reakcje mieszkańców, szczególnie życzliwość, sympatia i chęć współpracy ze strażnikami. Przez trzy dekady Straż Miejska
budowała i nadal buduje swój autorytet wśród lokalnej społeczności.
Ta praca nigdy się nie skończy, bo
wciąż są nowi ludzie, nowe sprawy
i nowe problemy, ale na bazie zdobytego doświadczenia i posiadanej
wiedzy zawsze będziemy starali się
rozwiązywać je z korzyścią dla inowrocławian.
MARCIN RATAJCZAK
Komendant Straży Miejskiej
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KRÓTKO

Przypominamy, że do 5 września można składać wnioski
o przyznanie stypendiów na
rok akademicki 2021/2022.
Mogą się o nie ubiegać młodzi inowrocławianie, którzy
rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami naukowymi. Informacje na temat stypendiów dostępne są na www.
inowroclaw.pl. Wnioski należy składać do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 w zamkniętej kopercie. Dodatkowych informacji
udziela Karol Legumina pod
numerem tel. 603 366 011 lub
drogą mailową: klegumina@
inowroclaw.pl.

Podatki
15 września mija termin płatności kolejnej raty podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych. Wpłat
można dokonać m.in. w kasie
Urzędu Miasta Inowrocławia
przy al. Ratuszowej 36, czynnej od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.00 z przerwą
w godz. 11.00-11.30.

Dyżury radnych

Stypendia
naukowe
dla młodych
inowrocławian

• Tomasz Marcinkowski – (Przewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 601 981 866.
• Maria Żukowska – (Wiceprzewodnicząca RMI) – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 660 681 114.
• Grzegorz Kaczmarek – (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur
telefoniczny pod numerem: 601 621 716.
• Patryk Kaźmierczak – (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur 6 września 2021 r. od godz. 15.00 do
godz. 16.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) w Biurze Poseł Magdaleny Łośko przy al. Niepodległości
4/114 w Inowrocławiu oraz dyżur telefoniczny pod numerem: 796 009 910.
• Waldemar Kwiatkowski – będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 733 070 472.
• Maciej Basiński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
603 045 820.
• Jacek Bętkowski – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
519 385 305.
• Jan Paweł Gaj – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem:
507 427 333.
• Elżbieta Jardanowska – będzie
pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 608 572 458.
• Danuta Jaskulska – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem:
606 704 461.
• Ewa Kempska – będzie pełniła
dyżur telefoniczny pod numerem:
698 668 308.

Spisz się
– do 30 września!

Szczepimy się
Trwają szczepienia przeciw
COVID-19. W Inowrocławiu
funkcjonuje 7 punktów szczepień. Rejestracji można dokonać przez infolinię: 989 lub
przez stronę www.pacjent.
gov.pl a także w poszczególnych placówkach, których lista dostępna jest m.in. na
www.inowroclaw.pl w zakładce „Koronawirus”. ■

• Jarosław Kopeć – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
536 764 263.
• Grzegorz Piński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
606 731 511.
• Jarosław Mrówczyński – będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 507 139 873.
• Grzegorz Olszewski – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 698 432 288.
• Ewa Podogrodzka – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem:
603 093 263.
• Damian Polak – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem
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: 694 010 217.
• Lidia Stolarska – będzie pełniła
dyżur telefoniczny pod numerem:
665 099 039.
• Dobromir Szymański – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 517 808 367.
• Jacek Tarczewski – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
516 264 136.
• Waldemar Wąśniewski – będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 505 022 526.
• Marcin Wroński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
600 058 830. ■

Spis trwa do 30 września 2021 r.

Do 30 września br. trwa Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Główny Urząd Statystyczny przypomina, że spisać można się:
– przez internet (www.spis.gov.pl),
– t elefonicznie (od poniedziałku
do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99),
– z pomocą rachmistrzów spisowych.
Pamiętać należy, że czas na samospis jest do momentu gdy skontaktuje się rachmistrz (tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez stronę: www.rachmistrz.stat.gov.pl lub infolinię 22 279 99 99).
Spis jest obowiązkowy.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

11

Lipiec 2021

5O

Urząd Stanu Cywilnego

ZWIĄZKI
MAŁŻEŃSKIE
Małgorzata Wicherska (Inowrocław) –
Michał Dubieniecki (Inowrocław); Kaja
Syczyło (Inowrocław) – Bartosz Tyburski (Inowrocław); Ewelina Piątkowska
(Inowrocław) – Bartosz Doliński (Inowrocław); Paulina Konopacka (Inowrocław) – Mariusz Pichłacz (Inowrocław);
Barbara Landowska (Inowrocław) – Wiesław Jaszczołt (Inowrocław); Agnieszka Gorzkiewicz (Inowrocław) – Krzysztof Dąbrowski (Inowrocław); Monika
Lewandowska (Inowrocław) – Robert
Kucharczyk (Inowrocław); Justyna Białek (Inowrocław) – Damian Konopiński
(Inowrocław); Marta Kawczyńska (Inowrocław) – Marcin Chojnacki (Inowrocław); Paulina Paliwoda (Inowrocław) –
Szymon Śliwiński (Inowrocław); Natalia Katulska (Inowrocław) – Patryk Andryszak (Janikowo); Małgorzata Hudak
(Inowrocław) – Mateusz Dobrzykowski
(Inowrocław); Klaudia Cieszyńska (Inowrocław) – Patryk Kamelski (Inowrocław); Renata Wójciak (Janikowo) – Artur Schmidt (Inowrocław); Aneta Drogowska (Inowrocław) – Mariusz Kupsik
(Inowrocław).

LECIE POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

■ Państwo
Grażyna
i Eugeniusz
Chorążewscy

5O

LECIE POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

■ Państwo
Janina
i Czesław
Tańscy

5O

LECIE POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

■ Państwo
Krystyna
i Marian
Matusiakowie

URODZENIA
Aleksander Hulisz – s. Moniki i Patryka; Lena Łożykowska – c. Anny i Patryka; Filip Andrzejewski – s. Kamili i Grzegorza; Nina Tomczak – c. Natalii i Marcina; Laura Jankowska – c.
Anity i Adriana; Lena Ziętek – c. Natalii i Krystiana; Luiza Krawczak – c.
Klaudii i Grzegorza; Natan Marszewski – s. Justyny i Dariusza; Gabriela Janiak – c. Magdaleny i Mikołaja; Laura Stuczyńska – c. Radoslavy i Damiana; Zuzanna Łuba – c. Patrycji i Daniela; Bartosz Fiałkowski – s. Ewy i Bartosza; Antoni Brzeziński– s. Aleksandry i Macieja.

ZGONY
Ryszard Kwiecień (69); Krystyna
Urbańska (85); Tomasz Nadolski (64);
Krzysztof Hołtyn (64); Andrzej Białęcki (70); Irena Żebiełowicz (69); Krzysztof Janek (93); Piotr Ojczenasz (65); Janina Mazurska (86); Teresa Zech (72);
Grzegorz Arent (58); Irena Lewandowska (73); Eugeniusz Wiśniewski (91); Jerzy Lewandowski (86); Czesława Pietrasik (97); Jerzy Komasiński (58); Cecylia Leszczyńska (92); Krystyna Gałgańska (75); Sławomir Przybysz (50);
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Stanisław Puszczyk (73); Helena Giczkowska (85); Jerzy Stolarski (87); Aleksandra Radzikowska (90); Mirosław
Małecki (56); Alicja Artwik (73); Helena Puto (83); Maria Bochat (91); Aleksandra Blige (67); Ryszarda Wojdylak
(86); Edward Binkowski (89); Danuta
Rzeczewska (79); Andrzej Pułaczewski (63); Zdzisław Kaleta (79); Barbara
Ciukaj (90); Bożena Kubiak (82); Robert Grosicki (55); Jan Wojciechowski (88); Alfred Kubiak (87); Elżbieta
Wojciechowska (76); Jacek Chmielewski (90). ■
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WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE
• 1 września – godz. 12.00; 82. rocznica wybuchu II wojny światowej –
posterunek honorowy; złożenie
kwiatów przez delegacje; pomnik
Obrońców Inowrocławia.
• 17 września – godz. 12.00; 82.
rocznica napaści Rosji Sowieckiej
na Polskę – posterunek honorowy;
złożenie kwiatów przez delegacje;
obelisk ku czci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich.

#zapowiedzi

KULTURA
I ROZRYWKA
• 3 września – godz. 20.00; INOWROCŁAW 654 – koncert KAZIK; Teatr Letni; bilety – 75 zł/przedsprzedaż i 85 zł/w dniu koncertu do nabycia w KCK, ul. Jana Kilińskiego 16,
Informacja Turystyczno-Kulturalna,
ul. Królowej Jadwigi 3 oraz na www.
kckino.pl.
• 4 września – godz. 10.00; VI Zlot
Fiata 126p i Klasyków, Plac Imprez,
ul. Wierzbińskiego 9; uczestników
obowiązuje wpisowe, dla odwiedzających wstęp bezpłatny.
• 4 września – godz. 15.00 do 17.00;
Narodowe Czytanie – „Moralność
Pani Dulskiej”; w pobliżu Restauracji „Nad Stawkiem”; wstęp bezpłatny.
• 5 września – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert SZULERZY i MICHAŁ KIELAK;
muszla koncertowa; wstęp bezpłatny.
• 7 września – godz. 18.00; Spotkanie autorskie z podróżnikami DOS
GRINGOS Alicją Kubiak i Janem
Kurzelą; Salonik Literacko–Artystyczny; bezpłatne wejściówki.
• 9 września – godz. 16.00; „Pracownia kreatywna” – warsztaty mydlarskie prowadzone przez „Animację na kółkach”; Filia nr 4, ul.
Poprzeczna 27; bezpłatne wejściówki.
• 10-30 września; „Monidła-zapomniane portrety”, wystawa monideł
– obrazów; hol Biblioteki Głównej;
wstęp bezpłatny.
• 11 września – godz. 9.00; Europejskie Dni Dziedzictwa – „Smak i za-

pach dawnego Inowrocławia”; spacer; Czytelnia Regionalna; więcej informacji pod nr. tel. 52 35 67 701;
wstęp bezpłatny.
• 12 września – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert zespołu PROPABANDA; muszla
koncertowa; wstęp bezpłatny.
• 17 września – godz. 18.00; „Wieczór z Andersenem”; pokaz iluzji dla
dzieci pt. „Czytanie to magia” w wykonaniu Piotra Szumnego; „Tajemniczy Ogród”, ul. Kilińskiego 16; bezpłatne wejściówki.
• 17 września – godz. 20.00; Koncert Waldemara Malickiego „Naga
prawda o klasyce”; Teatr Miejski; bilety w cenie 100 zł do nabycia na
www.biletyna.pl.
• 18 września – godz. 10.00-14.00;
Piknik historyczny i gra terenowa; plac przed muszlą koncertową;
wstęp bezpłatny.
• 18 września; INOWROCŁAW = MIŁOŚĆ #KochamiRozumiem; Panele dyskusyjne – Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2; bezpłatne zaproszenia można odbierać w KCK, Bibliotece Miejskiej lub w Informacji Turystyczno-Kulturalnej; Musical – Teatr Letni; bilety w cenie
40 zł (pojedynczy) i 60 zł (podwójny) do nabycia w KCK, Informacji
Turystyczno-Kulturalnej oraz na
www.kckino.pl.
• 19 września – godz. 19.00; Koncert „Z nami nigdy nie kończy się lato” – koncert zespołu GOLDEN LIFE; muszla koncertowa; wstęp bezpłatny.
• 21 września – godz. 17.30; „Pracownia kreatywna” – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku 7-11; Filia
nr 4, ul. Poprzeczna 27; obowiązują
zapisy; wstęp bezpłatny.
• 24 września – godz. 18.00; Koncert „Nie płacz, kiedy odjadę” – Andrea Lattari i Danuta Stankiewicz;
Teatr Miejski; bilety w cenie 25 zł
do nabycia w KCK, ul. Jana Kilińskiego 16, tel. 52 357 58 67 oraz na www.
kckino.pl.
• 24 września – godz. 16.30; Spektakl teatralny pt. „Muzyczne ZOO”;
„Tajemniczy Ogród”, ul. Kilińskiego
16; bezpłatne wejściówki.
• 25 września – godz. 9.00; „Święto Pieczonego Ziemniaka”; rajd rowerowy dla sympatyków słowa pisanego i rowerów; obowiązują zapisy;
szczegóły: tel. 52 352 72 37.
• 28 września – godz. 20.00; Stan-

d-up Comedy Katarzyny Piaseckiej
„Moje TABU”; Teatr Miejski; bilety
w cenie 40 zł do nabycia na www.
biletyna.pl.

SPORT
• 4 września – godz. 16.00; Jubileuszowy mecz z okazji 100-lecia klubu Goplanii Inowrocław. Goplania
Inowrocław – Warta Poznań, Stadion
Miejski, ul. Wierzbińskiego 2; impreza biletowana.
• 6, 13, 20, 27 września – godz.
19.00; Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię; Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
• 11 września – godz. 9.00; Impreza Tenisowa z okazji 100-lecia tenisa w Goplanii Inowrocław; Korty Tenisowe, ul. Przy Stawku.
• 11 września – godz. 16.00; Mecz
piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia
Inowrocław – Sparta Brodnica; Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2;
impreza biletowana.
• 12 września – godz. 9.00; Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Tenisa Stołowego Juniorów; hala sportowa, ul. Rakowicza 93; wstęp bezpłatny.
• 18-19 września – godz. 18.00;
XXIV Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta
Inowrocławia Ryszarda Brejzy; hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
• 18-19 września – godz. 9.00;
XXXVII Ogólnopolski Turniej Kos z y ków k i J u n i o r ów o M e m o riał prof. J. Bączkowskiego; hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
• 2 5 w r ze ś n ia – go d z . 10.0 0 ;
X I X I n te g ra cy j n a S pa r t a k i a d a
Osób Niepełnosprawnych; hala
sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
• 25 września – godz. 16.00; Mecz
piłkarski–A klasa seniorów, Goplania
Inowrocław – LKS Dąb BOSiR Barcin; Stadion Miejski II, ul. Orłowska
48; wstęp bezpłatny.
• 25 września – godz. 15.00; Four Colours Grand Prix Inowrocław
– Orange Run, bieg na dystansie
5 i 10 km, nordic walking na dystansie 5 km, biegi dla dzieci start: Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2;
zawodników obowiązuje opłata startowa; dla kibiców wstęp bezpłatny. ■

