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#InwestycyjnyInowrocław

Armii Krajowej
wygląda
coraz lepiej
Dobiega końca przebudowa ul. Armii Krajowej na os. Nowym.
Firma ułożyła kostkę betonową na wyznaczonych zatokach postojowych
oraz chodnikach. Dwa przejścia dla pieszych – przy skrzyżowaniach
z ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. M. Konopnickiej zostaną doświetlone.

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,
• aktualizacja dokumentacji projektowej podczyszczalni ścieków opadowych
na rowie Marulewskim,
• wykonanie programu
funkcjonalno – użytko-

wego modernizacji basenu ot wartego i wieży do skoków oraz zagospodarowania terenu
przy ulicy Świętokrzyskiej 107,
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji
fotowoltaicznych na dachach obiektów oświatowych w Inowrocławiu,
• wykonanie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego na terenie Zakładu Robót Publicznych przy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15.
Procedury przetargowe
(trwające i w przygotowaniu):
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pętli autobusowej przy
ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja wkrótce się rozpocznie:

• budowa parkingu w rejonie budynków przy al. Niepodległości 66 i 76,
• rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gen.
Władysława Sikorskiego do
ul. Marii Konopnickiej,
• przebudowa ul. Sylwestra Ranusa (dofinansowanie z budżetu państwa),
• budowa „Zielonego podwórka” wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Mała Rybnicka-Poznańska,
• budowa „Parku kieszonkowego” przy ul. Szerokiej 10,
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Inwestycje

Tu też widać zmiany!
W miarę możliwości finansowych, Miasto realizuje kolejne
inwestycje, co można zauważyć
na kilku osiedlach w Inowrocławiu. Oprócz opisywanych na poprzednich stronach inwestycji na
osiedlu Nowym, prace postępują także m.in. w centrum i na os.
Solno.

Ranusa w remoncie
Na osiedlu Solno, ulica Sylwestra
Ranusa zyskuje także nowy wygląd. Wykonawca ułożył kolektor
deszczowy wraz z budową studni rewizyjnych. Rozpoczęto montaż wpustów ulicznych. Docelowo nawierzchnia ulicy, chodników i zjazdów będzie wykonana
z kostki betonowej, resztę terenu będzie zdobić zieleń.
LED-y również na Marcinkowskiego
Zakończyła się budowa oświetlenia na odcinku ul. Karola
Marcinkowskiego. Wykonawca
postawił tam 10 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

• zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu w Inowrocławiu,
• termomodernizacja budynku Ratusza Urzędu Miasta Inowrocławia (dofinansowanie ze środków unijnych),
• zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej
22 w Inowrocławiu na cele
społeczne (dofinansowanie
ze środków unijnych i budżetu państwa).

Zielone zakątki już „rosną”
W centrum miasta trwają
prace przy budowie zielonych zakątków. Przy ul. Szerokiej powstaje park kieszonkowy. W tym miejscu wykonawca zbuduje instalację do
nawadniania roślin. Powstanie alejka, zamontowane zostaną ławki i pergole. W parku posadzone będą drzewa,
krzewy, trawy i byliny ozdobne, o które firma zobowiązana jest dbać przez okres kolejnych 12 miesięcy.
Teren między ul. Rybnicką a Poznańską także pięknieje, a to za sprawą budowy zielonego podwórka. Docelowo
ułożona zostanie nawierzchnia
z kostki betonowej typu „eko”
i zamontowane zostaną ławki,
a także cztery urządzenia zabawowe tj. huśtawka, kiwak,
zestaw zabawowy oraz sprawnościowy. Powstaną też dwie
„zielone ściany”, które ozdobi bluszcz. Tereny będą oświetlone lampami LED. ■

Inwestycje zakończone:
• budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Karola
Marcinkowskiego. ■

■ Kolejne etapy realizacji inwestycji w Inowrocławiu
można na bieżąco śledzić na
stronie internetowej www.
inowroclaw.pl w zakładce INWESTYCJE.
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3 pytania
do prezydenta
1. Czy będzie w tym roku realizowana „Taksówka
dla seniorów”?
Projekt „Taksówka dla seniorów” realizowany był
do końca 2021 roku. Byliśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się na tego typu dodatkową pomoc dla seniorów. Od ponad 3 lat środki finansowe na pokrycie kosztów
dojazdu dla seniorów przekazywaliśmy w 100%
z uzyskanych wpływów z podatków. W wyniku
decyzji rządowych, do tej pory z tych źródeł zabrano nam ponad 20 mln zł, co w sytuacji rosnących kosztów i inflacji, nie pozwala na kontynuowanie tego wsparcia.
2. Jako rodzic dzieci w wieku szkolnym bardzo
mnie martwią prace nad #LEX Czarnek. Jaki to
będzie miało wpływ na inowrocławskie szkoły podstawowe?
Popieram inicjatywy i petycje organizacji szkolnych, a przede wszystkim rodziców. Jeżeli Prezydent RP podpisze ustawę, spowoduje to, że szkoła,
która była dotąd przyjazna uczniom i nauczycielom
może stać się ich wrogiem. Rząd również w zakresie oświaty, dąży do centralizacji władzy. Ogranicza,
i w tym przypadku, rolę rodziców, ale także samorządów lokalnych. Samorządy zostaną pozbawione
wpływu na funkcjonowanie placówek. Zwiększy się
natomiast rola politycznych kuratorów oświaty. To
kolejna dziedzina, w której musimy walczyć o wolność i niezależność.
3. Dlaczego odmówiliście sfinansowania kosztów
dolania wody do stawu na Piastowskim III? Pod
koniec ubiegłego roku zwrócili się o to członkowie stowarzyszenia, które dba o utrzymanie ryb
w tym miejscu. Miasta nie było stać na to, a wędkarze sami musieli zapłacić, aby ratować ryby?
Na szczęście wędkarze za to nie zapłacili. Kilka
lat temu na prośbę Stowarzyszenia Wędkarskiego Piast III przekazaliśmy jego członkom opiekę
nad tym stawem. Czynią to w sposób pełny oddania i pasji, podobnie jak ich koledzy z innych części miasta. Rzeczywiście był taki wniosek do nas
i była odpowiedź odmowna. Wyjaśniłem tę sprawę
osobiście. Stowarzyszenie nie było w stanie podać
w swoim wniosku przybliżonej ilości wody i kosztów, z jakimi to się wiąże. Nasi urzędnicy na podstawie podobnych przypadków np. w Solankach
byli przekonani, że koszt dolania wody osiągnie
pułap kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w budżecie
Miasta takich wolnych środków nie posiadaliśmy.
Po dolaniu wody na zlecenie samego stowarzyszenia, okazało się, że jej koszt jest o wiele niższy. Poczułem się odpowiedzialny za to nieporozumienie.
Poprosiłem firmę o wystawienie faktury za wodę
na mnie i zapłaciłem za nią z własnej kieszeni. ■
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Nowa inwestycja
dla nowej energii
23 lutego w Ratuszu, został podpisany list intencyjny
w sprawie nowej inwestycji, która powstanie na terenie
zakładu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu.
Instalacja termicznego przekształcania odpadów wpłynie pozytywnie na regionalną
gospodarkę, dzięki dodatkowym przychodom z podatków i nowym miejscom pracy.
Zwiększy się także konkurencyjność CIECH
Soda Polska i długoterminowe perspektywy stabilnego zatrudnienia poprzez dostęp
do tańszej energii, a także zmniejszenie poziomu emisji dzięki ograniczeniu stosowania węgla. Ważnym elementem podpisanego listu są planowane działania, które pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców.
Sygnatariuszami listu są: CIECH S.A.,
CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from
Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o., FBSerwis S.A., Budimex S.A.
oraz Miasto Inowrocław.
Podpisanie listu intencyjnego jest wyrazem
woli, aby przygotować i zrealizować inwestycję, która będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę powołaną przez EEW
Energy from Waste. Budowa instalacji rozpocznie się w 2024 r. i potrwa niespełna trzy
lata, aż do jej uruchomienia w 2026.
Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi standardami, a więc
w oparciu o najlepsze dostępne technologie ochrony środowiska i najbardziej restrykcyjne regulacje (pod rygorem odpowiedzialności karnej i wysokich kar finansowych). Instalacja będzie stanowić niskoemisyjne źródło energii, bardziej przyjazne środowisku i otoczeniu, niż dotychczasowa elektrociepłownia węglowa.
– Wspieramy inicjatywy, dzięki którym,
w sposób odpowiedzialny możemy dbać

o rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie tych już istniejących, utrzymanie setek
firm, które związane są z przemysłem w Inowrocławiu, to dla nas ważne argumenty. Inwestycja to również dodatkowe wpływy podatkowe. Planowane przychody z tego tytułu to ok. 1,5 mln złotych – mówi Ryszard
Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia.
CIECH już dwa lata temu poinformował
o analizach i rozmowach na temat budowy
takiej instalacji z zewnętrznymi partnerami. Zmiana źródła energii przez CIECH Soda Polska na nowoczesne, bezpieczne, bardziej przyjazne środowisku oraz efektywne,
zmniejszy znacząco zużycie węgla, wpisuje
się także w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, która zakłada m.in. obniżenie emisji CO2 o 33 proc. do roku 2026,
odejście od węgla w procesach produkcji
do roku 2033 oraz osiągnięcie neutralności
klimatycznej do roku 2040. Większa konkurencyjność spółki CIECH Soda Polska oznacza stabilność zatrudnienia i dobrą przyszłość dla zakładu, który jest największym
pracodawcą w Inowrocławiu.
– To bardzo ważny krok w kluczowym dla
nas procesie dekarbonizacji Grupy CIECH.
Dzięki wspólnej inicjatywie CIECH Soda
Polska i naszych zewnętrznych partnerów,
będziemy mogli znacząco obniżyć poziom
emisji zakładu w Inowrocławiu i związane
z tym koszty, a tym samym skuteczniej konkurować na globalnym rynku, z korzyścią
dla regionalnej gospodarki – mówi Dawid
Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Projekt zrealizują dwa doświadczone
podmioty. EEW jest europejskim liderem
w projektowaniu, budowie i eksploatacji
instalacji, w których odpady przetwarza się
na energię. Pierwsze instalacje firmy powstały ponad 50 lat temu, a firma z powodzeniem eksploatuje 17 podobnych zakładów na terenie Niemiec i państw sąsiadujących. FBSerwis jest częścią jednej z największych grup budowalnych w Polsce –
Grupy Budimex. Spółka jest ważnym elementem projektu, ponieważ poza potencjałem wykonawczym w zakresie budowy
instalacji, wnosi zdolność zapewnienia dostaw wysokiej jakości surowca energetycznego w oparciu o potencjał własnych zakładów przetwarzania odpadów.
– Naszą misją jest odzyskiwanie energii z odpadów nienadających się do recyklingu. Dzięki naszym instalacjom wytwarzamy ciepło, parę wodną i energię elektryczną, zastępując odpadami paliwa kopalne, takie jak np. węgiel. Projekt Inowrocław Nowa Energia ma na celu zastąpienie węgla odpadami, jako jedynym paliwem. Pozwoli to na zaopatrywanie zakładu Ciech Soda Polska w czystą energię
w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i w ramach dekarbonizacji przemysłu
– mówi Bernard M. Kemper, Prezes Zarządu Grupy EEW.
Instalacja powstanie w obrębie zakładu CIECH Soda Polska, a więc na obszarze, gdzie od lat rozwijana jest działalność
przemysłowa. Miasto zwróciło uwagę na
konieczność zaprojektowania trasy dojazdu pojazdów w taki sposób, aby nie odbywał się on przez tereny mieszkaniowe.
Zgodnie z obecnymi planami, transport
odpadów do instalacji będzie odbywał się
od strony miejscowości Tupadły.
Ważnym elementem podpisanego listu są planowane działania, które firmy
podejmą na rzecz mieszkańców. Mowa tu
m.in. o zaangażowaniu w lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne, ważne dla lokalnych społeczności, czy o działaniach
związanych z edukacją, w tym proekologiczną. Na wniosek prezydenta Miasta, jaki zgłaszał w czasie początkowych rozmów
w ubiegłym roku, CIECH już zrealizował
część wspomnianych zadań, wspierając finansowo drużynę koszykarską i obejmując
rolę strategicznego sponsora KSK CIECH
Noteć Inowrocław.
Realizacji inwestycji będzie towarzyszyła kampania informacyjna. Już teraz działa strona internetowa projektu, na której
można dowiedzieć się wielu szczegółów
o technologii i korzyściach z planowanej
inwestycji – www.inowroclaw-nowa-energia.pl. ■
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#Nazewnictwo

Rondo „Lotników Inowrocławskich”
Rondo turbinowe nosi nazwę „Lotników Inowrocławskich”. W związku z uregulowaniem spraw własnościowych, prezydent Ryszard Brejza zwrócił się do radnych z taką inicjatywą. Na styczniowej sesji Rada
Miejska podjęła uchwałę.
Wniosek w sprawie nadania takiej nazwy
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Stanisława Staszica, Górniczej i Prymasa Józefa Glempa, został złożony do Prezydenta Miasta Inowrocławia już pod koniec
2019 r. przez Prezesa Oddziału Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Argumentem przemawiającym za
nadaniem takiego patrona był fakt, że
Inowrocław posiada lotnisko cywilne,
jak również położone w bliskiej odległości lotnisko wojskowe. Ponadto Aeroklub Kujawski stanowi zaplecze dla
jednostki wojskowej, gdyż to tutaj od
lat szkolą się młodzi adepci lotnictwa.
– Nazwanie ronda imieniem „Lotników Inowrocławskich” to podkre-

ślenie lotniczych, zarówno cywilnych,
jak i wojskowych tradycji Inowrocławia. Inicjatywa ta została poparta również przez Prezesa i Dyrektora
Aeroklubu Kujawskiego, Dowódcę 1.
Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych,

kolegów seniorów lotnictwa, Prezesa Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Inowrocławiu oraz Zarząd
Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia – zaznaczył w uzasadnieniu
prezydent Inowrocławia. ■

#Kultura

Kulturalny luty w Inowrocławiu
Sezon imprez w naszym mieście rozpoczął się już w lutym.
Miasto wraz instytucjami kultury przygotowało kilka atrakcji z okazji walentynek oraz historyczną akcję upamiętniającą 103. rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Jedną z walentynkowych atrakcji był
koncert pt. „Łoże w kolorze czerwonym”
zespołu, który obchodził niedawno swoje 35-lecie – Sztywny Pal Azji. Podczas
koncertu, zespół zagrał swoje największe hity i zabrał publiczność w muzyczną
podróż po najciekawszych brzmieniach.
Można było spotkać inowrocławską WiewiórInkę, która rozdawała lizaki i balony.
„Z miłości do książek” – pod takim hasłem walentynki zorganizowała Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza. W ramach wydarzenia przygotowany został kiermasz książek oraz
walentynkowy plebiscyt na ulubioną
powieść o miłości.
Upamiętniliśmy również 103. rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, podczas akcji pt. „Nasze Powstanie”. Wydarzenie odbyło się 16 lutego br.
w rocznicę podpisania pokoju w Trewi-

rze w 1919 r. kończącego walki na wszystkich frontach trwającego wówczas Powstania Wielkopolskiego.
W dniu otwarcia wystawy można
było obejrzeć pokaz rekonstruktorów
obsługi niemieckiej armaty polowej
77 mm (Feldkanone) z 1896 r. Uruchomione zostało stylizowane biuro werbunkowe z punktem medycznym. Odbył się także test wiedzy, w którym można było wygrać cenne nagrody. Pytania testowe dotyczyły głównie przebiegu Powstania Wielkopolskiego na terenie Inowrocławia i Kujaw Zachodnich.
Wystawę w Teatrze Miejskim można
zwiedzać do 17 marca br., od wtorku do
piątku w godz. 10:00-17:00, a w soboty
w godz. 10:00-14:00. ■

Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł dla naszego miasta kolejny rekord! Inowrocławski sztab w Kujawskim Centrum Kultury, mimo kolejnego trudnego i pandemicznego roku, zebrał 162 317,84 zł (w ubiegłym
było to 133 399,38 zł). Na rekordową kwotę składają się:
• puszki – 133 226,30 zł;
• e-skarbonka – 26 634,00 zł;
• licytacje allegro – 4 457,54 zł.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Inowrocławiu zagrała dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci z liczbą aż 200 wolontariuszy!
30 stycznia na scenie Teatru Miejskiego
odbywały się koncerty i liczne licytacje
(m.in. voucher, umożliwiający zaproszenie WiewiórInki na urodziny młodego
inowrocławianina, przekazany przez prezydenta, wylicytowany został za 500 zł,
a „ścigana” wiewiórka za 510 zł). ■
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Tu wyrzucisz elektrośmieci

KRÓTKO

Przypominamy, że w związku z przyjętą przez sejm ustawą, należy złożyć deklarację
do bazy urządzeń grzewczych
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Właściciele istniejących
budynków lub ich zarządcy,
w których źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca
2021 roku, muszą złożyć deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku obowiązuje 14-dniowy termin zgłoszenia.
Dokumenty można składać
elektronicznie poprzez stronę
www.ceeb.gov.pl lub w wersji
papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
al. Ratuszowej 36 do skrzynki
podawczej w godzinach pracy
urzędu. Deklaracje do pobrania są na www.bip.inowroclaw.
pl i www.inowroclaw.pl.

#Recykling

Zgłoś źródło
ogrzewania

W 13 lokalizacjach w Inowrocławiu
stanęły pojemniki na zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Mieszkańcy mogą bezpłatnie, szybko i bezpiecznie oddać małogabarytowe
elektryczne śmieci.
Miasto Inowrocław zawarło umowę
z firmą MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp.k. o włączenie się do ogólnopolskiego projektu „Elektryczne Śmieci”.
Ustawione na ulicach miasta pojemniki przeznaczone są na drobny i małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny do 50 cm. Do pojemników możemy wrzucać m.in. tostery,
suszarki, GPS, laptopy, drukarki, telefony stacjonarne, kalkulatory, zużyte
baterie i akumulatory. Przystąpienie
do projektu „Elektryczne Śmieci” pomaga nam tworzyć EKO Inowrocław.
Istotne jest, aby zużyty sprzęt trafiał
do recyclingu.
Wykaz punktów, w których stoją
pojemniki na zużyty sprzęt:
● ul. Szybowcowa (rejon sklepu
Żabka); ● ul. Przypadek 47; ● ul. Wojska Polskiego 28; ● al. Niepodległości 4 (przy serduszku, obok Hali Widowiskowo-Sportowej); ● ul. Jana Molla (przy przedszkolu Kujawskie Dzieci); ● ul. Bolesława Krzywoustego 23;

● ul. Władysława Łokietka (teren SP
8); ● ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13 a;
● ul. Ignacego Daszyńskiego 32; ● ul.
ks. Piotra Wawrzyniaka 15 a; ● ul. Staropoznańska (przy szafach na odzież);
● ul. Solna (przy sklepie Biedronka);
● al. Henryka Sienkiewicza 1.
W ramach projektu „Elektryczne
Śmieci” odbywają się także odbiory
dużych gabarytów, za niewielką opłatą
– 35 zł. Dzięki temu można bezpiecznie i łatwo oddać zużyty, niedziałający duży sprzęt np. lodówki, pralki, co
do tej pory mogło stanowić problem
dla wielu mieszkańców.
Zgłaszać odbiór dużych gabarytów
można na dwa sposoby: ● dzwoniąc
pod nr infolinii 572 102 102; ● online
za pomocą formularza na www.elektrycznesmieci.pl/formularz/#/. ■

Miasto dofinansowało inowrocławską kulturę
Prezydent rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie zadań
z zakresu kultury.
W tym roku dofinansowanie
otrzyma 26 projektów. Organizacje pozarządowe przygotowały m.in. wydarzenia, publikacje, czy warsztaty dla mieszkańców Inowrocławia.
– Ponad 100 tys. złotych
przeznaczymy na wsparcie prężnie działających organizacji pozarządowych. Doceniam inicjatywy, przedstawione przez działaczy, które przyczyniają się do
pielęgnowania regionalnych tradycji i upowszechniania kultury
w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi w realizacji takich am-

bitnych zamierzeń – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Na działania kulturalne zabezpieczono w budżecie 110 tys. zł.
Wsparcie otrzyma m.in. Stowarzyszenie Dom Artysty na plener
malarsko-fotograficzny. Stowarzyszenie historyczne „Iskra”
w tym roku zaprosi mieszkańców na festyn historyczny, a ZHR
w Przystani Kajakowo-Żeglarskiej zorganizuje Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Inowrocławski oddział PTTK zaplanował tradycyjnie rajdy piesze,
rowerowe i imprezy turystyczne.
Wśród wnioskodawców
nie zabrakło również Fundacji
Bądźmy Razem-Łączymy Poko-

lenia, która zaplanowała 15-lecie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zorganizowane zostaną także
warsztaty i spotkania dla seniorów. Towarzystwo Śpiewu „Halka” będzie promować Inowrocław podczas warsztatów chóralnych w Międzyzdrojach. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
zaprosi inowrocławian do udziału w cyklu wydarzeń w ramach
„XVI Protokołu Kulturalnego”.

„Inowrocławskie osiedla
BEZ FILTRÓW” to projekt
Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”,
w ramach którego powstaną publikacje o dziedzictwie
kulturowym wybranych inowrocławskich osiedli. Wśród
wniosków, które otrzymały wsparcie znalazły się także
warsztaty perkusyjne z Maciejem „Ślimakiem” Starostą, polskim muzykiem znanym z zespołu Acid Drinkers,
które zostaną zorganizowane
przez Stowarzyszenie Anatomia Rocka. ■
Szczegółowe informacje można
znaleźć na www.inowroclaw.pl.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

#Rozwój

#Tradycja

Koza zapustna – pielęgnujemy kujawską tradycję
Znaną wszystkim inowrocławianom
„kozę” spotkamy w tym roku na ulicach miasta 1 marca.
W ostatni dzień karnawału, Koza Mątewska i Koza Szymborska, od lat pielęgnują tę kujawską tradycję w Inowrocławiu. W orszaku idą mężczyźni przebrani m.in. za: kozę, koziarka,
niedźwiedzia, kominiarza, babę i dziada, wędrownych grajków, parę młodą.
– Ponad 200 lat temu, kawalerowie
z Szymborza, postanowili chodzić po
domach i zapraszać „stare panny” na
potańcówkę zwaną „podkoziołkiem”.
Wcześniej przebierali się tak, aby nie
można było ich rozpoznać. Zwyczaj
spodobał się mieszkańcom, którzy
licznie wychodzili z domów w ostatni dzień karnawału, by powitać kawalerów. Co roku przebranych postaci
przybywało. Śpiewając i bawiąc się, do
granej przez akordeonistę muzyki, żegnano karnawał – tak narodził się zwyczaj „chodzenia z kozą” – wspomina
Bartłomiej Kopeć, organizator orszaku Kozy Szymborskiej.
Pomimo pandemii, organizatorzy
orszaków podtrzymują tradycję. Co
roku przemarsze „kozy” rozpoczynają ostatni dzień karnawału od wizyty
u władz miasta w Ratuszu, aby stamtąd
wyruszyć i bawić się z mieszkańcami.
– Warto zauważyć, że każda z postaci idąca w wesołym korowodzie,

jest pewnego rodzaju symbolem: koza to dobrobyt i dostatek; para młoda
symbolizuje szczęśliwe pożycie małżeńskie i miłość, baba i dziad – długowieczność w zdrowiu, kominiarz –
szczęście, a niedźwiadki, które budzą
się po zimie – to znak, że nadchodzi
wiosna – mówi Piotr Sobierajski, organizator orszaku Kozy Mątewskiej. –
Od 100 lat kontynuujemy tradycję kozy, przeniesioną z pobliskiego Szymborza. Na tę okoliczność przygotowaliśmy film, który pokazuje historię
naszego orszaku. Można go zobaczyć
w internecie – dodaje Piotr Sobierajski.
Miasto Inowrocław co roku wspiera
organizatorów i kultywowanie tradycji. Obrzęd zauważany i doceniany jest
także w kraju. Turyści chętnie dopytują o kujawskie tradycje, a ta wzbudza
duże zainteresowanie. W ubiegłym roku zwyczaj ten został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. ■

Konsultacje projektu
Strategii Rozwoju Miasta
Do 9 marca br. trwają konsultacje
projektu Strategii Rozwoju Miasta
Inowrocławia na lata 2021-2030.
Można zgłaszać swoje pomysły, uwagi oraz sugestie.
Konsultacje prowadzone są tradycyjnie
lub elektronicznie, za pomocą formularza, który po wypełnieniu należy złożyć:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 poprzez
wrzucenie go do skrzynki podawczej
umieszczonej przy wejściu do budynku,

b) pocztą na adres Urzędu Miasta
Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88100 Inowrocław,
c) poprzez system ePUAP, adres
skrytki Urzędu Miasta Inowrocławia:
/txuvt31221/skrytka,
d) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rozwoj@inowroclaw.pl.
Projekt strategii oraz niezbędne
dokumenty znajdują się na www.inowroclaw.pl w zakładce Urząd/Strategie i Programy. ■

KRÓTKO

Gospodarka
przestrzenna
Rada Miejska Inowrocławia podjęła Uchwałę nr
XLIV/435/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia dla obszaru pod
projektowaną drogę położoną równolegle do ul. Warsztatowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Inowrocławia w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
lub elektronicznej, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@inowroclaw.pl oraz platformy ePUAP
lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: http://bip.inowroclaw.pl w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia/Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz na stronie internetowej: https://inowroclaw.pl w zakładce: Urząd/Ogłoszenia/Planowanie przestrzenne w terminie do dnia 18 marca 2022 r. Wniosek powinien
zawierać imię i nazwisko albo
nazwę oraz adres zamieszkania
albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. ■
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Zasłużeni dla sportu

KRÓTKO

Prezydent Ryszard Brejza wręczył
listy gratulacyjne Oliwii Trybuś za
osiągnięcia sportowe oraz zasłużonemu dla sportu – Zbigniewowi Nowakowi.
Tytuł „Sportowca Roku 2021” otrzymała Oliwia Trybuś za odnoszone
sukcesy, w tym za zdobycie srebr-

nych medali
na Mistrzostwach Europy Karate
Kyokushin
KWF i Wagowych Mistrzostwach
Europy Karate Kyokus h i n o ra z
brązowych
medali na
Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych i w Pucharze Polski Karate Kyokushin.
Podziękowania z rąk prezydenta
odebrał Zbigniew Nowak, który otrzymał tytuł „Zasłużony dla sportu w Inowrocławiu”, za zaangażowanie na rzecz
upowszechniania i rozwoju sportu
w naszym mieście. ■

Przygarnij psisko,
odwiedzając schronisko

#Schronisko

W nawiązaniu do publikowanych w informatorze zapowiedzi, weszły w życie zmiany
dot. uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami dla seniorów. Podyktowane zostały one zabieraniem
przez rząd części dochodów
własnych Miasta w wysokości
ponad 20 mln zł oraz drastycznym wzrostem poziomu inflacji i cen towarów oraz usług
(m.in. energii elektrycznej – dla
MPK to wzrost aż o 60,43%).
Seniorzy, którzy ukończyli 70.
rok życia mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Do tej pory korzystać
z takich przejazdów mogły osoby, które ukończyły 65 lat.
UWAGA! Osoby, które nabyły
prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
przed 10 lutego 2022 r. i posiadają bezpłatny dwuletni bilet
– ZACHOWUJĄ SWOJE UPRAWNIENIA do czasu utraty
ważności karty.
Przypominamy jednocześnie,
że dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów
jest karta miejska – bezpłatny
bilet dwuletni, wydawany przez
MPK Inowrocław – dla osób
będących mieszkańcami Inowrocławia. Dla pozostałych, to
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek osoby uprawnionej. ■

#Sport

Zmiany
w ulgach
za przejazdy
autobusami

W tym numerze przedstawiamy dwa
psiaki z inowrocławskiego schroniska, które szukają domu.
Pierwszy z nich to piesek w wieku
około 5 lat, towarzyski, łagodny, dobrze dogaduje się z innymi czworonogami. Drugi zwierzak poszukujący
domu ma około 4 lat, jest bardzo łagodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi i zwierząt. Pieski z inowrocławskiego schroniska czekają na nowych

właścicieli. Pamiętajcie jednak – adopcja musi być przemyślana i odpowiedzialna! 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.
11.00 – 13.00. ■
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Nowy punkt wymazowy w mieście

112

NUMER ALARMOWY

Sytuacje zagrożenia, napaść, przemoc, kradzież, wypadki drogowe, pożar, likwidacja miejscowych zagrożeń,
nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

47 75 28 210

POLICJA W INOWROCŁAWIU

Numer informacyjny
• przez inspekcję sanitarną,
• przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego,
• przed przyjęciem do hospicjum,
• przed przyjęciem do stacji dializ,
• przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
• online – przez formularz na stronie www.gov.pl w zakładce Koronawirus/Zapisz się na test na koronawirusa. ■

PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W INOWROCŁAWIU
L.p.

Nazwa i adres punktu szczepień

Rejestracja na szczepienia

Dni i godziny otwarcia
punktu szczepień

1.

Punkt Szczepień Powszechnych
Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4

tel.: 733 002 717

od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00-17:00 oraz
w soboty w godz. 8:00-16:00

2.

Punkt Szczepień Powszechnych
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika
Błażka, ul. Poznańska 97

tel.: (52) 35 45 938
pon. – pt. w godz. 8:00-12:00

pon. – pt. w godz. 14.30-18.00
sobota godziny pracy punktu ustalane są w zależności
od liczby szczepień zaplanowanych na dany dzień

3.

Populacyjny Punkt Szczepień
NZOZ RODZINA sp. z o.o., ul. 59 Pułku Piechoty 6

tel.: 574 704 513
pon. – pt. w godz. 10:0014:00

pon. – pt. w godz. 8:00-18:00,
wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

4.

Populacyjny Punkt Szczepień
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CEGIELNA” s.c., ul. Cegielna 45a

tel.: (52) 357 50 05
pon. – pt. w godz. 8:00-18:00

Wyznaczone soboty, tylko po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej, godziny pracy punktu są
ustalane w zależności od liczby
zaplanowanych szczepień.

5.

Populacyjny Punkt Szczepień
„FARMA-MED.” Kujawskie Centrum
Medyczne sp. z o.o. sp. j.,
ul. Dworcowa 71

tel.: 500 231 982,
(52) 356 71 40,
(52) 356 71 46 lub (52) 357 42 99
pon. – pt. w godz. 7:00-18:00

pon. – sob. dni i godziny pracy
punktu są ustalane w zależności od liczby szczepień zaplanowanych w danym dniu

6.

Populacyjny Punkt Szczepień
Modrzew sp. z o.o., ul. Macieja Wierzbińskiego 50A

tel.: 668 882 802
lub (52) 357 30 84
pon. – pt. w godz. 7:00-22:00

pon. – pt. w godz. 7:00-20:00

7.

Populacyjny Punkt Szczepień
Centrum Medyczne IKAR, ul. Andrzeja 15

tel.: (52) 506 55 88
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00

poniedziałki, środki i czwartki
w godz. 9:00-11:00

8.

Apteczny Punkt Szczepień
Apteka Benefactor (Galeria Solna), ul. Wojska Polskiego 16

tel.: (52) 527 02 77
od poniedziałku do soboty
w godz. 9:00-21:00

w soboty, godziny pracy punktu
są ustalane w zależności od
liczby szczepień zaplanowanych
w danym dniu

Apteczny Punkt Szczepień
Apteka Gemini, ul. Królowej Jadwigi 20

tel. (52) 303 30 31
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-20:00,
w soboty w godz. 8:00-16:00,
w niedziele w godz. 9:00-14:00

w wybrane dni tygodnia
w godz. 16:00-19:00

9.

Przypominamy mieszkańcom najważniejsze numery telefonów, pod
które należy dzwonić w sytuacjach
nagłych i wymagających pilnej interwencji.

986

STRAŻ MIEJSKA
I POGOTOWIE CZYSTOŚCI

 akłócanie porządku w miejscach puZ
blicznych, nieprawidłowe parkowanie, osoby nietrzeźwe, bezdomni, zaśmiecanie, niszczenie mienia, porzucone zwierzęta

991

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Uszkodzone linie energetyczne, brak
prądu w okolicy, nieprawidłowo działający licznik

Gdy coś się dzieje

Informujemy, że na mocy porozumienia Prezydenta Miasta Inowrocławia
z Revita Centrum Medycznym, działa punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2.
Punkt znajduje się przy Hali Widowiskowo-Sportowej, al. Niepodległości
4. Wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0017.00. Aby wykonać badanie należy posiadać zlecenie, nie jest wymagana rejestracja telefoniczna. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 733 002 717 (od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00).
Z testu PCR w mobilnym punkcie
mogą skorzystać osoby, które posiadają zlecenie na test wystawione:
• przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
• przez lekarza lub felczera, którzy
udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
• przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

9

992

POGOTOWIE GAZOWE

Woń ulatniającego się gazu, przypuszczenie o uszkodzonej instalacji gazowej

52 357 40 71

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE

Awaria przyłączy i sieci wodociągowych, niskie ciśnienie wody, uszkodzenie głównego wodomierza

AWARIA OŚWIETLENIA
– ZGŁOSZENIA
52 355 52 81

STRAŻ MIEJSKA: CAŁODOBOWO

52 355 52 48

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Dni powszednie w godz. 7:30-15:30

KORONAWIRUS
503 949 881
POWIATOWA INFOLINIA
DLA MIESZKAŃCÓW

Dni powszednie w godz. 7:30-15:30
(w sprawie zachorowań na COVID)
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#UrządStanuCywilnego

ZWIĄZKI
MAŁŻEŃSKIE
STYCZEŃ 2022 R.
Katarzyna Ligocka (Inowrocław) – Karol Bogucki (Inowrocław); Magdalena Kędzierska (Inowrocław) – Grzegorz Kucal (Inowrocław); Sylwia Książkiewicz (Inowrocław)
– Piotr Chmielewski (Dąbrowa);
Dorota Przygocka (Janikowo)
– Tomasz Uszyński (Inowrocław); Natalia Żylis (Inowrocław) – Jerzy Jakubowski (Inowrocław); Karolina Stuligrosz
(Inowrocław) – Michał Rolirad
(Inowrocław); Patrycja Bednarek (Inowrocław) – Piotr Tomkiewicz (Inowrocław); Karolina
Jezierska (Inowrocław) – Mina
Beshara (Amsterdam).

URODZENIA
STYCZEŃ 2022 R.
Antonina Urbanek – c. Magdaleny i Pawła; Martyna Rusak
– c. Sandry i Bartosza; Laura
Malicka – c. Mileny i Łukasza;
Jakub Domagała – s. Karoliny
i Mateusza; Helena Grzesiak
– c. Agnieszki i Adama; Marcel
Łuczak – s. Karoliny i Andrzeja; Kacper Królak – s. Patrycji
i Adriana; Marcelina Kotlarek
– c. Marty i Damiana;

ZGONY
GRUDZIEŃ 2021 R.
Bogumiła Słodowicz (77); Anna Badzińska (76); Jan Gumuła (84); Stanisława Janowczyk
(88); Apolonia Popławska (89);
Stefania Palacz (75); Wacław
Nawrocki (86); Damian Piechocki (71); Zdzisław Modlinski (77); Ryszard Pawlak (76);

Maria Krawczyk (70); Wiesława Dombek (83); Jan Basiński
(63); Bolesław Nowaczyk (71);
Józefa Sobocinska (70); Mirosław Józefowicz (61); Aniela Twardygrosz (83); Bożena
Werdyn (79); Kowalska Janina
(79); Gerard Kubicki (59); Ryszard Łopacki (68); Mirosława
Lenckowska (87); Aleksander
Górski (85); Stanisław Garnyś
(78); Bożena Kranz (79); Stanisław Sieradzki (85); Łukasz
Rzadkowalski (65); Marianna
Cybulska (87); Zenon Osiński (82); Bogdan Łuczak (77);
Grzegorz Bzdęga (62); Leokadia Sypniewska (83); Czesław
Jabłoński (79); Edward Lewandowski (69); Irena Miklas
(88); Józef Matuszewski (73);
Edward Żywocki (85); Barbara
Indycka (73); Julianna Bakiera
(93); Jan Rogatka (74); Aurela
Galant (68); Kamil Roszczyk
(24); Genowefa Lewandowska (90); Wiesław Szwiec (68);
Zbigniew Pawlak (63); Elżbieta
Różańska (69); Waldemar Marciniak (74); Wanda Gastecka
(66); Marian Wajrak (74); Waldemar Walter (63); Krystyna Klunder (72); Henryk Steczyk (72); Janina Obiała-Korzeniewska (97); Roman Smoczyński (75); Cecylia Malińska (93); Genowefa Kałamaja
(75); Izabela Boła (90); Helena
Najberg (81); Maciej Smoliński (64); Janina Słowińska(80);
Leszek Olejniczak (72); Stefan Florczak (86); Anna Rosińska (90); Krystyna Napierała (73); Eugenia Brzozowska
(82); Mirosław Macyszyn (63);
Małgorzata Smyk (49); Dariusz
Kwiatkowski (53); Elżbieta Nowosielska (81); Krystyna Komorowska-Kraszkiewicz (84);
Barbara Krawczyńska (68); Teresa Olejniczak (82); Marian
Badowski (85). ■

#DyżuryRadnych

10

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
ADRES DO KORESPONDENCJI: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA, AL. RATUSZOWA 36, 88-100 INOWROCŁAW, TEL. 52 35 55 300,
TEL. DO REDAKCJI: 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: JUSTYNA KRĘCICHWOST
– REDAKTOR NACZELNY, ADRIANA SZYMANOWSKA, ANNA KASZAK, MONIKA GŁOWACKA. FOTOGRAFIE: ANNA KASZAK, MONIKA GŁOWACKA,
JUSTYNA KRĘCICHWOST, WITOLD KACZMAREK. ART-DIRECTION I SKŁAD: TOMASZ LEBIODA. DRUK: DRUKARNIA POZKAL.

• Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej – dyżur tel.: 601-981-866.
• Maria Żukowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – dyżur tel.: 660-681-114.
• Grzegorz Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – dyżur
tel.: 601-621-716.
• Patryk Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – dyżur
tel.: 796-009-910.
• Waldemar Kwiatkowski – dyżur tel.:
733-070-472.
• Maciej Basiński – dyżur tel.: 603045-820.
• Jacek Bętkowski – dyżur tel.: 519385-305.
• Jan Paweł Gaj – dyżur tel.: 507-427-333.
• Elżbieta Jardanowska – dyżur tel.:
608-572-458.
• Danuta Jaskulska – dyżur tel.: 606704-461.
• Ewa Kempska – dyżur tel.: 698-668-308.
• Jarosław Kopeć – dyżur tel.: 536-764263.
• Jarosław Mrówczyński – dyżur tel.:
507-139-873.
• Grzegorz Olszewski – dyżur tel.: 698432-288.
• Grzegorz Piński – dyżur tel.: 606731-511.
• Ewa Podogrodzka – dyżur tel.: 603093-263.
• Damian Polak – dyżur tel.: 500-853538 – po godzinie 16.00 oraz pozostaje
w kontakcie pod adresem e-mail: damian.polak@o2.pl.
• Maria Stępniowska – dyżur tel.: 694010-217.
• Lidia Stolarska – dyżur tel.: 665-099-039.
• Dobromir Szymański – dyżur tel.:
517-808-367.
• Jacek Tarczewski – dyżur tel.: 516264-136.
• Waldemar Wąśniewski – dyżur tel.:
505-022-526.
• Marcin Wroński – dyżur tel.: 600058-830. ■
• Miejska Rada Seniorów od 1 marca
2022 r., będzie pełniła dyżur telefoniczny w każdy wtorek, w godzinach 15.3017.00, pod numerem: 785 683 984.
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MARZEC

#Zapowiedzi

KULTURA
• 1 marca – godz. 16.00; Kostką
i głową – spotkanie dla dzieci w wieku 9-13 lat, Filia nr 4 BM; obowiązują zapisy.
• 1, 15 marca – godz. 15.00; RUMMIKUB – Zagrajmy razem! – cykliczne
spotkania dla starszych czytelników;
Filia nr 1 BM; obowiązują zapisy.
• 4, 18 marca – godz. 10.30; Senior
potrafi – zajęcia rękodzielnicze; Filia
nr 12 BM; obowiązują zapisy.
• 7 marca – godz. 16.00; Twórcze fantazje – warsztaty plastyczne dla dorosłych; Filia nr 1 BM; obowiązują zapisy.
• 8 marca; „Kobieta w roli głównej”
– minikonkurs dla czytelników z wiedzy o kobietach; Wypożyczalnia, ul. J.
Kilińskiego 16.
• 11 marca – godz. 10.30; Papierowa
wiklina – warsztaty plastyczne dla
dorosłych z wykorzystaniem papieru z recyklingu; Filia nr 12 BM; obowiązują zapisy.
• 14 marca – godz. 16.30; „SOL-FA
i wszystko gra” – muzyczne spotkanie
edukacyjne dla dzieci w wieku 5-8 lat;
„Tajemniczy Ogród” BM; obowiązują zapisy.
• 15 marca – godz. 17.00; Wykład
prof. Marii Nowosad „Marian Herman”; wstęp bezpłatny; Instytut Prymasa Józefa Glempa.
• 17 marca – godz. 16.00; „Zręczne
łapki” – zajęcia plastyczne dla dzieci „Kolorowe motyle”; Filia nr 4 BM;
obowiązują zapisy.
• 17 marca; „Szmaragdowa Wyspa” –
minikonkurs dla czytelników z wiedzy o Irlandii; Wypożyczalnia, ul. Jana Kilińskiego 16.
• 18 marca – godz. 18.00; Spotkanie
autorskie z Jarosławem Jaruszewskim,
znanym jako BISZ, polskim raperem,
poetą i producentem muzycznym;
„Tajemniczy Ogród” BM; obowiązują zapisy.
• 21 marca – godz. 10.30; Powitanie
wiosny „Od przedszkola do seniora”; zbiórka przy pawiu, przemarsz;
wstęp wolny.
• 22 marca – godz. 16.00; „Fitness dla
dzieci” – ogólnorozwojowe zajęcia
ruchowe dla dzieci od 6 lat; „Tajemniczy Ogród” BM; obowiązują zapisy.
• 25 marca – godz. 16.00; Stacja Fantastyka – Klub Miłośników Literatury
i Filmu Fantastycznego; Filia nr 4 BM;
obowiązują zapisy.

• 25 marca – godz. 16.00; Żyj z pasją
– spotkania z ciekawymi ludźmi; Filia
nr 12 BM; obowiązują zapisy.
• 28 marca – godz. 16.00; Cafe Senior
– spotkanie klubu seniorów; Filia nr
4 BM; obowiązują zapisy.
• 30 marca – godz. 12.00; „Laboratorium urody” – warsztaty tworzenia
naturalnych kosmetyków; zajęcia adresowane są do seniorów; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. J. Kilińskiego
16; obowiązują zapisy.
• 31 marca – godz. 16.00; „Mały wielki
świat – o kulturach dla najmłodszych”
– zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat,
„Tajemniczy Ogród” BM; obowiązują zapisy.

TYDZIEŃ TEATRU
• 21 marca – godz. 18.00; Spektakl
„Zjazd”; bilety w cenie 40 zł; Teatr Miejski.
• 22 marca – godz. 18.00; Spektakl
muzyczny „Bajki o dorosłych”, bilety
w cenie 40 zł; Teatr Miejski.
• 23 marca – godz. 18.00; Spektakl „JUDY”, bilety w cenie 40 zł; Teatr Miejski.
• 24 marca – godz. 18.00; koncert ABSOLUTNIE-BOŃCZYK śpiewa MŁYNARSKIEGO; bilety w cenie 40 zł; Teatr Miejski.
• 25 marca – godz. 10.00; 19. Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”; wstęp wolny; Teatr Miejski.
• 25 marca – godz. 20.00; Spektakl
muzyczny „LemINOscencja”; bilety
w cenie 40 zł; Teatr Miejski.
• 26 marca – godz. 18.30; „Arlekinada” – Gala laureatów; wstęp z biletem na koncert Ralpha Kaminskiego; Teatr Miejski.
• 26 marca – godz. 20.00; Spektakl
muzyczny „KORA” – Ralph Kaminski;
bilety w cenie 150 zł; Teatr Miejski.

SPORT
• 3, 10, 24 marca – godz. 20.00; Autonomiczna Liga Siatkówki; Hala
Sportowa, ul. Rakowicza 93.
• 6 marca – godz. 10.00; Mecz koszykówki chłopców U15 – Inowrocławska Akademia Koszykówki Kasprowicz – ENEA
APRO NOVUM ASTORIA Bydgoszcz, Hala Widowiskowo-Sportowa (HWS), al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
• 6 marca – godz. 12.00; 13 marca
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– godz. 9.00; Liga TKKF – halowa piłka nożna, HWS, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
• 6, 20, 27 marca – godz. 15.00;
13 marca – godz. 16.00; OSiR Basket
Liga, Hala Sportowa, ul. Rakowicza 93;
wstęp bezpłatny.
• 7, 14, 21, 28 marca – godz. 19.00;
Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię
Nocą – bezpłatny trening biegowy
z wykwalifikowanym trenerem lekkiej
atletyki; Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
• 8 marca – godz. 15.00-18.00; Dzień
Kobiet z OSiR; Inowrocławska Terma.
• 12 marca – godz. 10.00; Mecz Tenisa
Stołowego – II Liga Kobiet, IKTS Noteć Inowrocław – Luks Kusy Laskowice, Hala Sportowa, ul. Rakowicza 93;
wstęp bezpłatny.
• 12 marca – godz. 14.00; Mecz piłkarski – IV liga seniorów; Cuiavia Inowrocław – Chełminianka Chełmno;
Stadion Miejski im. Inowrocławskich
Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego;
impreza biletowana.
• 12 marca – godz. 18.00; Mecz koszykówki mężczyzn – II liga, KSK Ciech
Noteć Inowrocław – ENEA BASKET
Poznań; HWS, al. Niepodległości 4;
impreza biletowana.
• 18 – 20 marca; Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej pn.
„Pierwszy Krok Sportowy”; HWS, al.
Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
• 26 marca – godz. 14.00; Mecz piłkarski – IV liga seniorów; Cuiavia Inowrocław – Wda Świecie; Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2; impreza biletowana.
• 26 marca – godz. 15.00; Mecz piłkarski – A klasa seniorów, Goplania Inowrocław – Noteć Gębice; Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48; wstęp bezpłatny.
• 27 marca – godz. 18.00; Mecz koszykówki mężczyzn – II liga, KSK
Ciech Noteć Inowrocław – ENEA
Astoria II Bydgoszcz; HWS, al. Niepodległości 4; impreza biletowana.
• 30 marca – godz. 18.00; Mecz koszykówki mężczyzn – II liga; KSK
Ciech Noteć Inowrocław mecz I rundy play-off; HWS, al. Niepodległości
4; impreza biletowana. ■
• W związku z sytuacją epidemiologiczną,
podane terminy wydarzeń i ich organizacja, może ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.inowroclaw.pl, w mediach społecznościowych oraz
w elektronicznym wydaniu informatora.
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