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Wirtuoz w Solankach

Balonowo, kolorowo...

Fot. Beata Zarzycka
Wybitny ukraiński wirtuoz skrzypiec Vadim Brodski wystąpił w Inowrocławiu! Ten
wyjątkowy koncert zgromadził 13 lipca w Parku Solankowym setki melomanów, którzy nagrodzili gromkimi brawami Vadima Brodskiego i towarzyszących artyście muzyków z zespołu Baltic Band i kwartetu smyczkowego Pro Arte. Nie zabrakło utworów
klasycznych, ale także… piosenek legendarnej grupy The Beatles.

Fot. Beata Zarzycka
„3 Toruńsko-Inowrocławskie Zawody Balonowe” już za nami. Nad inowrocławskim
niebem można było podziwiać ogromne i bajecznie kolorowe statki powietrzne. W pobliżu tzw. kauli na Osiedlu Rąbin 29 czerwca rozegrano konkurencję „fly in” polegającą na
wyrzuceniu markera jak najbliżej oznaczonego miejsca. Natomiast na terenie Aeroklubu
Kujawskiego przygotowano wieczorny pokaz.

Dworzec do remontu!
Jeszcze w lipcu mają zostać zakończone prace związane z wydaniem pozwolenia na budowę oraz dotyczące uzgodnień ze spółkami kolejowymi. Takie zapewnienie otrzymał niedawno od Adama Neumanna dyrektora Rejonu Dworców Kolejowych w Gdańsku, poseł Krzysztof Brejza pytający o postępy dotyczące remontu inowrocławskiego dworca PKP.
Budynek dworca PKP w naszym mieście zostanie gruntownie przebudowany – deklarował prawie dwa lata temu Adam Neumann, dyrektor Dworców Kolejowych w Gdańsku. Informację tę potwierdził w odpowiedzi na interwencję posła Krzysztofa Brejzy.
Przypomnijmy, Prezydent Inowrocławia starania o remont dworca czynił od lat występując kilkakrotnie do licznych spółek utworzonych w ramach PKP, do osób odpowiedzialnych za poszczególne kwestie związane z działalnością kolei. Przeważnie przedstawiciele instytucji najchętniej mówili o pozbyciu się problemu i przekazaniu miastu swojej własności. Jednak proponowane warunki takiej transakcji były niekorzystne dla miasta. Prezydent domagał się od PKP należytej dbałości o jakość świadczonych usług na naszym
dworcu, a także o estetykę, która ma niebanalne znaczenie dla uzdrowiskowego Inowrocławia. Ostatecznie PKP podjęło decyzję o remoncie dworca, który – jak zapewniali kolejarze – miał zostać przeprowadzony wiosną br. Dotychczas jednak realizacja inwestycji nie została rozpoczęta. Interweniował w tej sprawie poseł Krzysztof Brejza, który
w odpowiedzi od Adama Neumanna otrzymał informację, iż ogłoszenie przetargu na roboty budowlane będzie możliwe jeszcze w lipcu. W tym miesiącu mają także zostać zakończone prace dotyczące wydania pozwolenia na budowę oraz związane z uzgodnieniami ze spółkami kolejowymi.
Remont obejmować ma m.in. nową elewację z przeszkloną ścianą frontową, zamontowanie nowoczesnego oświetlenia, odrestaurowanie historycznego zegara, powstanie
hotelu na zapleczu budynku. Przebudowane zostanie również otoczenie wraz z parkinFot. Beata Zarzycka
giem i chodnikami. Remont nie obejmie peronów i przejść podziemnych.
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Strona w telefonie

Masz telefon komórkowy lub inne mobilne urządzenie z dostępem do internetu? Jeśli tak, to od kilku dni możesz łatwiej korzystać ze strony internetowej naszego miasta.
Pod herbem miasta (na stronie www.inowroclaw.pl)
znajduje się napis „wersja mobilna”. Wystarczy na niego kliknąć, wtedy uruchomiona zostanie strona w rozdzielczości dopasowanej do ekranu np. telefonu, w którym nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.
Atutem jest też bardzo szybki czas ładowania oraz niewielki transfer danych i aktualność informacji pobieranych bezpośrednio ze strony internetowej.
Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości.

Zabytek odnowiony
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Nowy budynek w centrum miasta

Wizualizacja: Wojciech Arczyński
Czterokondygnacyjny budynek, w którym będą mieściły się przede wszystkim lokale handlowe i biura, powstaje na
skrzyżowaniu ulic: Królowej Jadwigi Laubitza. Projektowana funkcja usługowo-biurowa wykonana zostanie w standardzie trzygwiazdkowym. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł. Inwestorem jest FHU „Oskar”, a wykonawcą – Alstal Grupa
Budowlana. Powyżej wizualizacja budowanego obiektu.

Budują drogę
Inwestor galerii handlowej powstającej przy
ul. Wojska Polskiego rozpoczął na swój koszt budowę
ul. Grochowej. Wcześniej przekazał miastu grunty, na
których powstaje droga.
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i pełnomocnik ACE1 Paweł Jamorski podpisali niedawno akt notarialny będący konsekwencją umowy z grudnia 2010 r.
dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
W ten sposób miasto stało się właścicielem gruntów, na
których inwestor galerii rozpoczął budowę drogi dojazdowej do obiektu, stanowiącej przedłużenie dotychczasowej
ul. Grochowej. W ten sposób miasto zyska nowo wybudowany fragment ulicy. Warto przypomnieć, iż na mocy porozumienia podpisanego z miastem, inwestor Galerii „Sol-

nej” zobowiązał się pokryć koszty dwóch łączników (wraz
z chodnikami, ścieżkami rowerowymi): od ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego do galerii oraz od ul. Szarych Szeregów
do ul. Grochowej. Ponadto na koszt inwestora od ul. Wojska Polskiego powstanie wjazd do centrum handlowego
i skanalizowany zostanie „Rów Rąbiński”. Inwestor będzie
też musiał wybudować drugą nitkę ul. Wojska Polskiego
(do ul. Szarych Szeregów). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób mieszkających w pobliżu galerii, zaplanowano zagospodarować tam tereny zielone, postawić ekrany
wyciszające i wybudować plac zabaw dla dzieci.
Galeria „Solna” ma powstać w pierwszej połowie przyszłego roku. Prawdopodobnie przybędzie blisko tysiąc
miejsc pracy.

Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.

Fot. Beata Zarzycka
Odtworzenie wewnętrznego oświetlenia, zamontowanie nowego higrometru, wreszcie pomalowanie na zielono, to większość prac, które wykonano, aby barometr
w Solankach odzyskał XIX-wieczny wygląd.

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- oświetlenie ulic: Szczęśliwej i Radosnej – dokumentacja
przygotowana, realizacja inwestycji w 2012 r.,
- oświetlenie alejek w parku w Mątwach (u zbiegu ulic: Poznańskiej, Fabrycznej i Staropoznańskiej) oraz przy ul. Kolejowej (z wyłączeniem działki kolejowej) – dokumentacja
przygotowana, realizacja inwestycji w 2012 r.,
- przebudowa ul. Przy Stadionie,
- budowa ścieżki rowerowej (fragment) od al. 800-lecia
Inowrocławia (w kierunku tzw. kauli).
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej (strona
wschodnia na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Bagiennej),
- budowa ulic: Gronowej i Morelowej,
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,

- wykonanie oświetlenia ulic: Ikara, Tadeusza Śliwaka,
Wielkopolskiej (odcinek od torów kolejowych do posesji
nr 64), Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Rąbińską do
ul. Henryka Arctowskiego), Orłowskiej (od skrzyżowania
z ul. Rtm. Witolda Pileckiego do granic miasta), Metalowców (odcinek – na wysokości jednostki wojskowej), Transportowca (część – od ul. Poznańskiej) i Zielnej (część),
- zaprojektowanie i wybudowanie solankowego basenu rekreacyjnego (w pobliżu hotelu „Park”),
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ulicach: Jacewskiej i Długiej,
- budowa kompleksu boisk w ramach rządowego programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 4 (ul. Ignacego Daszyńskiego 29).
Inwestycje zakończone:
- przebudowa ul. Powstańców Warszawy.
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Policja przejmuje kasyno
Sukcesem zakończyły się starania o przekazanie
policji budynku po kasynie wojskowym przy ul. Toruńskiej 13. Komendant Wojewódzki Policji podpisał w tej sprawie porozumienie z Agencją Mienia
Wojskowego.
Inowrocławscy policjanci od dawna pracują w trudnych warunkach lokalowych. Nie ma możliwości rozbudowy budynku, w którym obecnie mieści się siedziba
Komendy Powiatowej Policji. Nie można więc zapewnić
właściwych warunków: mieszkańcom przybywającym
na komendę oraz pracy funkcjonariuszom.
Dlatego policja już od dawna starała się o przejęcie
od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości przy ul.
Toruńskiej 13, która została wystawiona na sprzedaż.
Działania mundurowych wsparł Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który uzyskał deklarację Ministra

Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka dotyczącą
podjęcia działań zmierzających do pozytywnego rozpatrzenia tej sprawy.
W pomoc policji zaangażował się również Poseł na
Sejm RP Krzysztof Brejza. Parlamentarzysta we wrześniu 2011 r. spotkał się z Zastępcą Prezesa Agencji Mienia Wojskowego Iloną Kowalską i otrzymał zapewnienie o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd policji.
Ostatecznie przetarg na sprzedaż budynku odwołano.
Jak poinformowała Magdalena Łośko, Dyrektor
Biura Poselskiego Krzysztofa Brejzy, w ubiegłym miesiącu Prezes Agencji Mienia Wojskowego uznał, że budynek po kasynie można przekazać policji w trybie uproszczonym.
Zanim funkcjonariusze zaczną pracować w tych pomieszczeniach, konieczny będzie remont.
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Zgłoś propozycje!
Wysyłając maila na adres rozwoj@inowroclaw.
pl można zgłosić projekty, które powinny być realizowane w ramach strategii rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
Zarząd naszego województwa podjął prace dotyczące strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w nowej, wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz propozycji decyzji w sprawie
podziału funduszy europejskich. W związku z tym na
adres rozwoj@inowroclaw.pl można przesyłać ciekawe
pomysły i propozycje, które powinny zostać zrealizowane korzystając z dofinansowania. – W efekcie prac nad
strategią wszelkie propozycje będą stanowiły ogromne źródło pomysłów umożliwiające wybór najistotniejszych projektów – stwierdził Ireneusz Stachowiak, Zastępca Prezydenta Inowrocławia.

Crash testy w Inowrocławiu

Odznaczony za zasługi

Fot. Wiesław Barański
Specjaliści z kraju i zagranicy z Krzysztofem Różewiczem, Prezesem Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów na
czele, oglądali testy zderzeniowe na torze przy ul. Karola Marcinkowskiego. W ten sposób testowano m.in. bariery drogowe
dostarczane na rynki niemal całego świata, a produkowane w inowrocławskim „Inter Metalu”. Testy te były kontynuacją zapoczątkowanego w roku ubiegłym działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Narodowy Eksperyment
Bezpieczeństwa) polegającego na symulowaniu możliwych, niebezpiecznych sytuacji drogowych i badaniu stanu oraz wpływu infrastruktury drogowej na ich skutki.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes podczas
czerwcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia wręczyła Złoty Krzyż Zasługi Władysławowi Podolskiemu,
prezesowi Polskiego Związku Głuchych Koła w Inowrocławiu i jednocześnie wiceprezesowi Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy.
Władysław Podolski jest inowrocławianinem. Jego osobiste doświadczenia jako osoby niesłyszącej, skłoniły go do
podjęcia pracy społecznej na rzecz osób z podobną dysfunkcją. Od czterdziestu lat działa w strukturach Polskiego Związku Głuchych. W 1988 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W latach 1988-1995 i 2004-2005 pełnił funkcję Prezesa
Koła PZG w Inowrocławiu, którym w ubiegłym roku został
ponownie wybrany. Od 1990 r. był wiceprezesem – najpierw
Oddziału Wojewódzkiego PZG w Bydgoszczy, a następnie
Kujawsko-Pomorskiego. Przez dziesięć lat pełnił tez funkcję
prezesa wspomnianego oddziału. W latach 2000-2004 członek Zarządu Koła PZG w Inowrocławiu, a od 2001 do 2011 r.
w składzie Zarządu Głównego PZG w Warszawie.
W 2008 r. założył klub piłki nożnej dla osób głuchych i niedosłyszących. Od wielu lat zajmuje się promocją wolontariatu. W 2003 r. uczestniczył w jubileuszu 55-lecia PZG w Inowrocławiu, którego założycielem był jego ojciec – Czesław
Podolski.
Złoty Krzyż Zasługi przyznawany jest postanowieniem
Prezydenta RP. O uhonorowanie Władysława Podolskiego
tym odznaczeniem wystąpił Prezydent Inowrocławia.

Stypendia dla studentów!
Już po raz dziesiąty Prezydent Inowrocławia przyzna stypendia młodym inowrocławianom, którzy rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami naukowymi w dotychczasowej
edukacji, a jednocześnie znajdują się w nienajlepszej sytuacji materialnej.
Od 2003 r. z pomocy materialnej skorzystało 25 stypendystów Prezydenta Inowrocławia. Do tego grona ma szansę dołączyć kolejnych czworo studentów, którzy spełnią regulaminowe kryteria. Stypendium jest wypłacane przez
12 miesięcy, począwszy od października, a jego jednorazowa wysokość to 450 zł.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które na stałe zamieszkują w Inowrocławiu, nie przekroczyły 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1200 zł).
Stypendystami mogą zostać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce.
Regulamin stypendialny oraz wzór wniosku zawarty w Uchwale nr XLV/625/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów, dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej na miejskiej stronie internetowej (www.bip.inowroclaw.pl).
Wnioski o stypendium można pobrać ponadto w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, gdzie istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym regulaminem stypendialnym. Informacje na temat stypendiów dostępne są również na miejskiej stronie internetowej (www.inowroclaw.pl) w zakładce „Ważne
dla mieszkańców/Stypendia Prezydenta Inowrocławia/Stypendia naukowe”. Termin składania wniosków upływa
5 września br.
(JN)

Zdzisław Błaszak (SLD) – radny pełni codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 607 571 562.
Jarosław Mrówczyński (PiS) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom.
507 139 873.
Gustaw Nowicki (PiS) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 510 005 024.
Janusz Radzikowski (PS) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom.
669 848 484.
Maciej Szota (SP) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (PO) –radna pełni codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom.
606 878 894.
Jan Wiśniewski (PS) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
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Wyprawka dla ucznia

Wizyta przyjaciół z Niemiec

Dzięki partnerskiej współpracy Inowrocławia i uzdrowiskowego Bad Oeynhausen,
w lipcu w naszym mieście gościła kilkudziesięcioosobowa delegacja Koła Miast Partnerskich.
W bogatym programie pobytu przyjaciół z Niemiec było m.in. zwiedzanie stałej wystawy
solnictwa w budynku teatru, ekspozycji archeologicznej przy ul. Kasztelańskiej 22, a także wizyta w inowrocławskim ratuszu, gdzie goście spotkali się z Prezydentem Inowrocławia
Ryszardem Brejzą oraz wzięli udział w otwarciu (na zdjęciu) wystawy malarstwa Wiesławy Przybyło-Cieślik pt. „Niebo i ziemia”. Gościom z Niemiec towarzyszyli członkowie inowrocławskiego Towarzystwa Miast Partnerskich.

Do 5 września w szkołach można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej
na zakup podręczników dla uczniów. Wsparcie przyznane będzie najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży.
Pomoc udzielona zostanie w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów przez dofinansowanie podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013
w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum). Warunkiem przyznania
wsparcia jest spełnienie następującego kryterium dochodowego: 351 zł na osobę w rodzinie
uczniów klas II-IV „podstawówek” i klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz 504 zł w przypadku dzieci z klas I szkół podstawowych.
Ponadto niezależnie od sytuacji materialnej pomoc mogą dostać również uczniowie niepełnosprawni (tj. osoby słabo widzące, niesłyszące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi) z orzeczeniem kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie będzie wynosiło: do 180 zł – uczniowie (także niepełnosprawni) klas I-III
szkół podstawowych, do 210 zł – uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz uczniowie niepełnosprawni klas IV-VI szkół podstawowych, do 325 zł – uczniowie niepełnosprawni gimnazjów, do 352 zł – uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), uczniowie niepełnosprawni zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klas II-III: liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego.
Wnioski należy pobierać i składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia, tel. 5235-55-328, w godzinach pracy urzędu.

Zagrają rocka!

Pierwsze cztery gwiazdki

W tym roku Ino-Rock Festival potrwa aż dwa dni. Już 8 i 9 września fani rocka
z całego kraju przyjadą do naszego miasta, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym
wydarzeniu muzycznym.
Tegoroczną, już piątą edycję festiwalu, 9 września zwieńczy (początek – godz. 22.15)
występ w Teatrze Letnim muzykom z zespołu Hawkwind, którzy do Polski przyjadą po
raz pierwszy. Grupa założona w 1969 r. zaliczana do hard rocka, space rocka i psychodelic rocka, często uważana jest też za prekursora muzyki punk. W okresie swej największej popularności skutecznie konkurowała z takimi gigantami sceny rockowej jak np. Pink
Floyd.
W drugim dniu festiwalu wystąpią także: hipersoniK (godz. 16.45-17.15), Tune (godz.
17.40-18.25), Soen (godz. 18.50-19.50) i Gazpacho (godz. 20.20-21.45).
Natomiast 8 września w sali koncertowej inowrocławskiej szkoły muzycznej, o godz.
20.00, rozpocznie się koncert zespołu Quidam i zaproszonych przez muzyków gości. Quidam to grupa inowrocławska i jednocześnie pomysłodawca festiwalu. Istnieją od dwudziestu lat i zaliczani są do czołówki rocka w Polsce. W sali koncertowej wystąpią promując swój najnowszy album Saiko. Grupa występując na żywo potwierdza, że jest wybitną formacją koncertową. Z pewnością nie inaczej będzie podczas wrześniowego koncertu. Tym bardziej, że muzycy zapowiadają niespodzianki i udział wielu niespodziewanych gości.
Karnet dwudniowy na wszystkie koncerty kosztuje 129 zł (do 6 września, a od 7 września – 139 zł), bilet wstępu tylko na pierwszy dzień festiwalu – 35 zł (do 6 września, a od
7 września – 39 zł), bilet wstępu wyłącznie na drugi dzień festiwalu – 109 zł (do 6 września, a od 7 września – 119 zł). Bilety można kupić: w Kujawskim Centrum Kultury, sklepie
„Forte” oraz na stronach: www.eventim.pl, www.ticketpro.pl i www.rockserwis.pl. Bliższe
informacje można uzyskać na stronie festiwalu: www.inorock.pl.

Fot. Beata Zarzycka
„Penelopa” (ul. Solankowa 8) pierwszym hotelem w naszym mieście, który otrzymał cztery
gwiazdki. Tak zdecydował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, udzielając stosownej promesy zaszeregowania. „Penelopa” dostała cztery gwiazdki na możliwie najdłuższy
okres, czyli dwa lata. Starając się o tę promesę właściciel hotelu zapewnił m.in. wysokie wyposażenie hotelu, Internet w każdym pokoju, obsługę przez całą dobę. W obiekcie znajdują się
komfortowo urządzone pokoje oraz sale konferencyjna i odnowy biologicznej. Goście mają
do dyspozycji całodobowy parking.

Fot. Beata Zarzycka

Nie ma jak Inowrocław

Fot. Marcin Kruszka

Znany dziennikarz Maciej
Orłoś wraz z ekipą TVP1 przygotowywał w Inowrocławiu
materiał do jednego z odcinków programu „Nie ma jak Polska” promującego atrakcje turystyczne w naszym kraju. Emisja
w telewizyjnej „jedynce” już 12
sierpnia o godz. 13.40. Nagranie przygotowywane było m.in.
w Parku Solankowym, na Rynku, ul. Królowej Jadwigi i w wagoniku tramwajowym (na zdjęciu) przy ul. Św. Ducha. Ekipa
programu „Nie ma jak Polska”
gościła w naszym mieście dzięki
działaniom Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dobre wyniki
Średnia ocen ze sprawdzianu pisanego przez
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w naszym mieście jest wyższa od wyniku wojewódzkiego.
Szóstoklasiści z Inowrocławia uzyskali 23,59 pkt. Dla
porównania średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego to 22,14 pkt, dla powiatu inowrocławskiego – 22,98 pkt. – Ponownie potwierdzony został wysoki poziom nauczania w inowrocławskich szkołach. Było
to możliwe dzięki ciężkiej pracy zarówno dzieci jak i nauczycieli oraz współpracy z rodzicami i coraz lepszym
warunkom nauki – podsumował Wojciech Piniewski, Zastępca Prezydenta Inowrocławia. Wśród szóstoklasistów najlepiej sprawdzian napisali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którzy uzyskali 25,13 pkt. Niewiele mniej, bo 24,49 pkt otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11. Trzeci wynik (tj. 24,31 pkt) osiągnęli szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 10.
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Profesor Stefan Stuligrosz w Inowrocławiu. Wspomnienie
15 czerwca br. zakończył swoje długie, pracowite i niezwykłe życie prof. Stefan Stuligrosz (1920-2012), dyrygent chórów, twórca „Poznańskich Słowików”, kompozytor – człowiek, który, jak podkreślają obserwatorzy życia społecznego Wielkopolski, stał się nie tylko muzyczną wizytówką Poznania, ale wręcz jego oknem
na świat.
inowrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, inż. PioZapewne silne związki Inowrocławia z Wielkopolską
tra Milcherta (1936-2010), działacza społecznego, anisprawiły, że chór profesora Stuligrosza gościł w naszym
matora kultury, mówcę, melomana i wytrawnego znawcę
mieście kilkakrotnie. Wspomnijmy trzy historyczne już dziś
inowrocławskie wydarzenia kulturalne.
sztuki. Profesorowi Stuligroszowi i jego chórzystom towarzyszył w Inowrocławiu organista, Andrzej Tatarski. ArKronikarz parafii Imienia NMP odnotował, że 15 wrzetyści uświetnili uroczystą, południową mszę św. pod prześnia 1983 r. z okazji koncertu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Stefana Stuligrosza, wodnictwem ówczesnego sufragana gnieźnieńskiego bpa
najstarszy inowrocławski kościół wypełniony był po brzegi, Stanisława Gądeckiego (dzisiejszego arcybiskupa poa zespołowi za wspaniały występ zgotowano żywiołową
znańskiego), zaś tego samego dnia, po południu, tłumy
owację i huczne oklaski. Profesor Stuligrosz dokonał wpi- inowrocławian uczestniczyły w koncercie muzyki sakralsu do kroniki parafialnej: Czuję się szczęśliwy, że mogłem nej. Jak szacowano, łączna frekwencja podczas eucharystii oraz koncertu mogła sięgnąć 4.000 słuchaczy, co bodaj
z moim chórem wystąpić w jednej z najstarszych polskich
świątyń o wspaniałej akustyce! Chętnie tu powrócimy!
jest rekordem uczestnictwa inowrocławian w tego rodzaju
przedsięwzięciu artystycznym.
Koncert odbył się w ramach XXI Bydgoskiego Festiwalu
Muzycznego, a w programie znalazły się m.in. kompozycje
Wspomnieć wypada także wyjątkowe wydarzenie, do
Sebastiana z Felsztyna, Wacława z Szamotuł, Marcina Lektórego doszło 19 czerwca 2010 r. Wtedy to właśnie odbył
opolity, Bartłomieja Pękiela, Mikołaja Zieleńskiego, Grzegosię koncert poznańskiego chóru (na zdjęciach) w kościerza Gerwazego Gorczyckiego, ks. Wacława Gieburowskie- le św. Jadwigi Królowej pod dyrekcją dziewięćdziesięcioInowrocławscy muzycy z szacunkiem wypowiadają się
go, Feliksa Nowowiejskiego i Krzysztofa Pendereckiego.
letniego profesora Stuligrosza. Koncert, którego inicjatoo ponadczasowym dziele prof. Stefana Stuligrosza. Hołd
Wielu inowrocławian wspomina wizytę „Poznańskich
rem była Akcja Katolicka, odbył się w nawiązaniu do beZmarłemu złożyli także chórzyści „Inovroclaviensis CanSłowików” w monumentalnym kościele Zwiastowania atyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Obraz sędziwego dyrytans” pod dyr. Izabeli Szymy-Wysockiej i Danuty SzyNMP. Odbyła się ona 13 listopada 1994 r. i była zwieńcze- genta, mistrza batuty, doskonale prowadzącego wspaniamy, którzy zadedykowali swój śpiew Mistrzowi polskiej
niem X Dni Kultury Chrześcijańskiej, inicjowanych i orgały zespół, pozostał w pamięci niejednego uczestnika tego
chóralistyki.
nizowanych przez zmarłego, przed dwoma laty, prezesa koncertu.
Jacek Nijak

Fot. Adam Kolski

„Orlik” im. Tadeusza Kaźmierskiego
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia kompleksowi boisk,
tzw. Orlikowi, przy Szkole Podstawowej nr 6, nadano imię Tadeusza Kaźmierskiego. Inowrocławianina,
znanego polskiego lekkoatlety, reprezentanta kadry narodowej, akademickiego mistrz świata w biegu na 800 m w 1957 r. oraz
trzykrotnego mistrza Polski
na tym dystansie.
Tadeusz Kaźmierski był wychowankiem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, gdzie jako uczeń
prof. Józefa Bączkowskiego odnosił pierwsze sukcesy
sportowe. Ukończył warszawską Akademię Wychowania
Fizycznego.
Od 1954 r. reprezentował barwy AZS-u na mitingach
i meczach międzynarodowych. W 1955 r. był już treno-

wany przez Wacława Gąsowskiego z Centralnego Ośrodka Sportowego w Warszawie, zdobył tytuł mistrza Polski
szkół średnich na 1000 m, co otworzyło mu drogę do kadry narodowej juniorów, a następnie seniorów. Rok później miał oficjalny debiut międzynarodowy w Oslo, gdzie
zdobył czwarte miejsce. W 1957 r. wygrał Lekkoatletyczne Akademickie Mistrzostwa Świata w Moskiwie. To tam
w biegu na 800 m osiągnął rezultat 1:48,2, co było wówczas najlepszym wynikiem w Europie. Rezultat ten poprawił o dwie setne sekundy w Helsinkach. W tym samym
roku w Bydgoszczy, a w 1958 r. w Poznaniu zdobył tytuł
mistrza Polski na dystansie 800 m.
W latach 1962-1981 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w inowrocławskiej Szkole Podstawowej nr 6, zaszczepiając miłość do sportu wielu pokoleniom
młodych inowrocławian. Był to ceniony pedagog, trener
i działacz sportowy związany z naszym miastem i regionem.
Wielokrotnie był wyróżniany za swoje osiągnięcia i pracę. W 2003 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Papieskie honory
Papież Benedykt
XVI uhonorował odznaczeniami i godnościami papieskimi dwunastu kapłanów i jedną osobę
świecką z archidiecezji gnieźnieńskiej.
Wyróżnienia wręczył
26 czerwca Prymas
Polski abp Józef Kowalczyk. Wśród wyróżnionych znaleźli się kapłani związani
z naszym miastem. Inowrocławianin, ks. prof. Jerzy Stefański,
ceniony liturgista, zaangażowany w przygotowanie wszystkich
pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny i pierwszy Polak pełniący funkcję konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego
mianowany został protonotariuszem apostolskim. Godność
prałata Jego Świątobliwości otrzymał natomiast widoczny na
zdjęciu ks. Leszek Kaczmarek – proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP, dziekan dekanatu Inowrocław II.
(JN)
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ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w czerwcu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie):Władysława i Stefan Kowalscy.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Dorota Panfil (Inowrocław) – Marcin Domicz (Godziętowy); Magdalena Sołtysiak (Inowrocław)
– Stefan Kierpacz (Toruń); Izabela Zdrojewska (Inowrocław) – Rafał Bialik (Inowrocław); Teresa
Kaszuba (Inowrocław) – Jan Najgebauer (Lubliniec); Justyna Wojcinska (Inowrocław) – Marek
Wujak (Inowrocław); Agnieszka Wojdak (Inowrocław) – Mariusz Kasprzak (Dąbrowa); Dominika Faryńska (Pakość) – Dawid Kopeć (Inowrocław); Joanna Waszkiewicz (Inowrocław) – Maciej Śmiejkowski (Inowrocław); Iwona Nowaczyk (Inowrocław) – Karol Kruk (Inowrocław); Justyna Badura (Inowrocław) – Norbert Niedźwiecki (Inowrocław); Anita Gołembiewska (Inowrocław) – Marcin Czarnecki (Inowrocław); Natalia Śliwińska (Inowrocław) – Bartłomiej Ślesiński
(Inowrocław); Joanna Wiśniewska (Inowrocław) – Krzysztof Maciejewski (Legnica); Katarzy-
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na Zboińska (Inowrocław) – Jakub Nowak (Poznań); Małgorzata Kaszuba (Inowrocław) – Paweł Dzwoniarkiewicz (Inowrocław).
URODZENIA
Zuzanna Kowalska – c. Justyny i Daniela; Gabriela Stoińska – c. Iwony i Radosława; Maja Florczak – c. Karoliny i Jakuba; Antonina Sibora – c. Aleksandry i Tomasza; Katarzyna Redyk – c. Anny
i Marcina; Nadia Gulczewska – c. Kamili i Bartosza; Izabela Dojerska – c. Martyny i Piotra; Julia Mrozińska – c. Agnieszki i Pawła; Szymon Włodarski – s. Justyny i Huberta; Tymon Lewandowski – s. Magdaleny i Marka; Julia Osińska – c. Aleksandry i Szymona; Tymoteusz Pawłowski
– s. Joanny i Pawła; Maja Goińska – c. Dominiki i Mirosława; Kacper Albiński – s. Pauliny i Krzysztofa; Ignacy Wieczorek – s. Pauliny i Bartosza; Maria Lipińska – c. Katarzyny i Janusza; Aleksandra Wesołowska – c. Karoliny i Tomasza; Natalia Stachowiak – c. Ewy i Macieja; Marcin Borzęcki
– s. Joanny i Macieja; Oliwier Sokołowski – s. Anny i Radosława; Oliwia Brysacz – c. Agnieszki
i Janusza; Weronika Kamińska – c. Julii i Jakuba; Alan Gutowski – s. Agaty i Damiana; Igor Marszewski – s. Doroty i Rafała; Maja Zajączkowska – c. Ewy i Patryka; Małgorzata Ciechanowska
– c. Moniki i Sławomira; Antoni Walędziak – s. Beaty i Krzysztofa; Julian Walędziak – s. Beaty
i Krzysztofa; Zofia Pawłowska – c. Katarzyny i Tomasza; Kacper Paracki – s. Natalii i Roberta; Seweryn Mroziński – s. Justyny i Szymona; Szymon Oliwkowski – s. Ewy i Tomasza; Jakub Michalski – s. Katarzyny i Adama; Emilia Białek – c. Natalii i Szymona; Klaudia Pawłowska – c. Agnieszki i Sebastiana; Paulina Pilarska – c. Haliny i Krzysztofa; Wojciech Skórcz – s. Katarzyny i Dawida; Nikola Góralska – c. Katarzyny i Dawida; Antonina Berger – c. Iwony i Mariusza; Aleksander
Przybysz – s. Anny i Daniela; Lena Janaczek – c. Katarzyny i Pawła; Oliwier Różycki – s. Justyny
i Roberta; Barbara Kasiorek – c. Agnieszki i Marcina; Hubert Grzeszak – s. Martyny i Szymona.
ZGONY
Bogdan Oczachowski (79); Tadeusz Przybysz (80); Stanisław Kłoszewski (93); Janina Matuszak (85); Kazimiera Olszak (68); Stanisław Sobczak (85); Mirosława Kłoszewska (57); Teresa Kowalska (76); Helena Niewiadomska (88); Marianna Garnyś (98); Leon Chmielewski (84);
Zdzisława Furche (75); Aleksander Tokarski (64); Marian Ziemkowski (73); Krystyna Owczarek
(63); Ryszard Grygonis (63); Gabriela Micek (78); Zofia Guzowska (95); Gabriela Wesołek (51);
Hanna Kłoszewska (58); Marianna Stawoska (84); Maria Kubasik (72); Joanna Wojciechowska
(85); Zofia Wojciechowska (84); Bogdan Kutzner (77); Marianna Sondej (63); Lucyna Widomska (76); Jerzy Strzelecki (73); Danuta Popadiuk (73); Jadwiga Wiśniewska (54); Zdzisław Grącki (82); Regina Chrzanowska (82); Stefania Chojnacka (82); Zofia Głowacka (87); Roman Wasielewski (56); Weronika Kwiatkowska (85); Piotr Głuchowski (72); Maria Łężyk (95); Henryk
Walkowiak (65); Marian Kuraszkiewicz (78); Marta Sobczak (77); Maria Frąckowiak (59); Adam
Czynsz (71); Joanna Kwiatkowska (88); Genowefa Borczykowska (77); Józefa Mrozowicz (89);
Grzegorz Wawrzyniak (42).

Historia miasta na murze

Fot. Beata Zarzycka
Z inicjatywy grupy „Jasna Strona Miasta” na murze Teatru Letniego powstaje mural przedstawiający historię Inowrocławia. Dotychczas przygotowano projekty: „Askaukalis”, „In Novo Wladislaw”, „Średniowieczny Inowrocław”, „Powstanie linii tramwajowej”, „Potop szwedzki”, „Wojna trzydziestoletnia”, „Napoleon w Inowrocławiu” i „Powstanie Wielkopolskie”. Stylistycznie mural utrzymany jest w barwach brązu i sepii, tak, aby przypominał rozwinięty wiekowy zwój pergaminu, na którym zapisano historię naszego miasta. – Akcja „Maluj Mural”, w ramach której powstają obrazy, ma przede wszystkim aktywizować twórcze zachowania młodych ludzi.
Zależy nam również na tym, aby graffiti przestało być kojarzone przez większość społeczeństwa z wandalizmem, a zaczęło ze sztuką, która upiększa ponure i szare miejsca – stwierdzili widoczni na zdjęciu powyżej pomysłodawcy akcji Dominika Matuszak i Jarosław Wojtasiński. W najbliższym czasie „Jasna Strona Miasta” planuje także zgłosić udział w konkursie „Dulux. Let’s color” i w ten sposób pozyskać kosztowne farby potrzebne do przygotowania kolejnych murali w Inowrocławiu. Z grupą można kontaktować się mailem: maluj.mural@gmail.com.
Mają też swój profil na fb.

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok
2012 (dochody i wydatki zwiększono o ponad 3 mln 430 tys. zł),
- uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (9 mln zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań m.in. z tytułu wyemitowanych obligacji),
- uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Rada Miejska Inowrocławia wspiera działania Związku
Miast Polskich zmierzające do wniesienia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; więcej na temat wspomnianego projektu
pisaliśmy w majowym wydaniu informatora),
- uchwała w sprawie nadania imienia kompleksowi sportowemu powstałemu w ramach programu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 (obiekt będzie nosił imię Tadeusza Kaźmierskiego; więcej o patronie piszemy na str. 5),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Inowrocławia ze spółki „Sportino Inowrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu i wycofanie akcji tej spółki oraz
określenia zasad wycofania akcji (w sezonie 2011/2012 zespół spadł do II ligi rozgrywek; mając
na uwadze, że nie ma obowiązku prowadzenia klubów na tym poziomie sportowym w formie
spółek akcyjnych, dalsze funkcjonowanie „Sportino Inowrocław” jako spółki prawa handlowego stało się ze względów ekonomicznych i prawnych nieuzasadnione),
- uchwała w sprawie wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego (dotyczy
założenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego pomimo braku porozumienia z miastem Inowrocław, na którego terenie szkoła powstała),
- uchwała w sprawie przyznania w 2012 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (8 tys. zł dotacji na odtworzenie ceramicznej posadzki w kościele pw. św. Krzyża),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stolarskiej (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztelańskiej 45 (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław – Toruń,
- uchwała w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonie ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej,
- trzy uchwały w sprawie nadania nazw ulic (Towarowa, Krucza, Równinna).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl
oraz w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia, w Biurze Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108.
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VIII INOWROCŁAWSKA NOC SOLANNOWA

28 lipca, godz. 20.00, tężnia solankowa
wystąpią: Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek,

Kuba Badach, Michał Jurkiewicz, Krzysztof Napiórkowski
i Inowrocławska Orkiestra Kameralna „Pro Arte”

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
1 sierpnia – 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: godz. 17.00, manifestacja patriotyczna pod obeliskiem
upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej (Skwer Sybiraków). W rocznicowej uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska, organizacji kombatanckich, żołnierze AK, poczty sztandarowe, delegacje instytucji i
stowarzyszeń. Obecna będzie kompania honorowa Garnizonu Inowrocław i orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli
„Solino” SA. Manifestację rozpocznie dźwięk syren miejskich.
Odczytany zostanie apel pamięci, pod obeliskiem zapłoną
znicze i złożone będą wiązanki kwiatów. Prezydent Inowrocławia i Dowódca Garnizonu Inowrocław zapraszają mieszkańców do udziału w uroczystości.
KULTURA
28 lipca – godz. 20.00, Inowrocławska Noc Solannowa, wystąpią: Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek (w projekcie Sobremesa Summer, w którym udział wezmą też: Yami, Marito Marques, Joao Balao, Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin, Henryk Miśkiewicz), Kuba Badach, Michał Jurkiewicz,
Krzysztof Napiórkowski i Inowrocławska Orkiestra Kameralna „Pro Arte”, tężnia, wstęp bezpłatny.
Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa
3-5 sierpnia
3 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Spotkanie z piosenką filmową”, wystąpią: Inowrocławska Orkiestra Promenadowa
pod dyr. Marka Czekały, który też poprowadzi cały koncert
oraz laureaci festiwalu Ciechocińskie Impresje Artystyczne:
Daria Barszczyk, Szymon Borowski, Aleksandra Liske, Natalia Smogulecka, Angela Wawrzyk i Milena Wiśniewska, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
4 sierpnia – godz. 18.00, „Księżniczka Czardasza” Emmerich
Kalman, wystąpią: Sylwia – Małgorzata Ratajczak (mezzoso-

pran), Stasi – Ewa Olszewska (sopran), Edwin – Janusz Ratajczak (tenor), Boni – Tomasz Madej (tenor), Feri – Łukasz
Ratajczak (tenor), Inowrocławska Orkiestra Promenadowa
pod dyr. Jerzego Wołosiuka, Chór Festiwalowy (przygotowanie chóru – Orlin Bebenow), prowadzenie – Andrzej Zborowski, choreografia – Anna Bebenow, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
5 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Lekko, zwiewnie”, wystąpią: Magdalena Polkowska (sopran), Krystian Krzeszowiak
(tenor) i Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr.
Marka Czekały, który też poprowadzi koncert, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
12 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne,
koncert „Wielkie przeboje operetkowe”, wystąpi Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, muszla
koncertowa, wstęp bezpłatny.
15 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne,
koncert „Opowieści nie tylko Lasku Wiedeńskiego”, wystąpi
Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
19 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne,
koncert „Koncert z uśmiechem”, wystąpi Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
26 sierpnia – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne, koncert „Polskie Echo”, wystąpi Inowrocławska Orkiestra
Promenadowa pod dyr. Marka Czekały, muszla koncertowa,
wstęp bezpłatny.
SPORT
1 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga Siatkówki – I turniej eliminacyjny, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9,
wstęp bezpłatny.
1-31 sierpnia – godz. 10.00-15.00, „Zagraj w tenisa stołowego” – bezpłatne udostępnienie sprzętu sportowego w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, obowiązują zapisy (OSiR – tel. 52-35-55-355),

„Wakacyjna Liga Streetballa 2012”

Rozgrywki „Wakacyjnej Ligii Streetballa 2012” trwają. Podczas pierwszej rundy na placu przy hali widowiskowo-sportowej,
w systemie „każdy z każdym” rywalizowało osiem drużyn w wieku 15-18 lat. Powyżej „rodzinna” fotografia uczestników.

1-31 sierpnia – godz. 12.00, „Ćwicz z nami” – aerobik, gimnastyka z instruktorem, Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, zajęcia są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń: OSiR – tel. 52-35-55
-355).
30-31 lipca, 1-3, 6-10 i 13-14 sierpnia – godz. 18.00-19.00,
„Bieg po zdrowie”, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, udział bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
31 lipca, 2, 7, 9 sierpnia – godz. 18.00-20.00, Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego do lat 10, kryte korty tenisowe,
ul. Daniela Rakowicza 93, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy
(OSiR – tel. 52-35-55-355).
30 lipca, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 i 31 sierpnia – godz.
10.00-14.00, „OSiR dla aktywnych” – bezpłatne udostępnienie małej sali w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, decyduje kolejność zgłoszeń (OSiR – tel. 52-35-55-355).
28 lipca, 4, 11, 18 i 25 sierpnia – godz. 9.30-11.00, „Biegam
bo lubię”, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Macieja Wierzbińskiego 2, udział bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
6, 13, 20 i 27 sierpnia – godz. 11.00-13.00, „Dzień z Golfem”,
teren rekreacyjny przy tężni, ul. Boczna, udział bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
8 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga Siatkówki – II turniej eliminacyjny, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9,
wstęp bezpłatny.
9 sierpnia – godz. 10.00, Liga Streetballa 2012 – IV turniej,
teren przy hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4,
wstęp bezpłatny.
10 sierpnia – godz. 11.00, zawody w parku linowym, Solanki
(ul. Boczna), udział bezpłatny.
18 sierpnia – godz. 10.00, Turniej Tenisa Stołowego – I dzień
rozgrywek (eliminacje), mała sala w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
19 sierpnia – godz. 10.00, Turniej Tenisa Stołowego – II dzień
rozgrywek (eliminacje), mała sala w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
20 sierpnia – godz. 10.00, zawody pływackie – formuła
open, Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11,
wstęp bezpłatny.
21 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjny Turniej Warcabowy, sala
gier świetlicowych w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
22 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga Siatkówki – III turniej eliminacyjny, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 9,
wstęp bezpłatny.
23 sierpnia – godz. 10.00, Liga Streetballa 2012 – finał, teren przy hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4,
wstęp bezpłatny.
23 sierpnia – godz. 10.00, Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn,
stadion miejski II, ul. Orłowska 48, wstęp bezpłatny.
25 sierpnia – godz. 10.00, turniej par deblowych w tenisie
ziemnym o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1, wstęp bezpłatny, bliższe informacje: OSiR – tel. 52-35-55-355.
29 sierpnia – godz. 10.00, Wakacyjna Liga Siatkówki – turniej finałowy, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp
bezpłatny.

8

nr 7 (89)

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

LIPIEC 2012

Kursy, szkolenia, pożyczki
- wkrótce minie 30 lat od śmierci Jarosława Brejzy (4 sierpnia 1982 r.),
twórcy pierwszej niezależnej organizacji młodzieżowej, działacza podziemnej „Solidarności”. Na początku kwietnia 1981 r. wystąpił z inicjatywą powołania organizacji młodzieżowej afiliowanej przy NSZZ „Solidarność” Regionu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu. Stanął na czele komitetu założycielskiego i doprowadził do zebrania założycielskiego Niezależnego Samorządowego Związku Młodzieży Szkolnej „Solidarność”. Była to pierwsza tego rodzaju organizacja w kraju. We wrześniu 1981 r. brał udział w gdańskim zjeździe przedstawicieli niezależnych organizacji młodzieżowych, na którym powstała Federacja Młodzieży Szkolnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął aktywną działalność w strukturach konspiracyjnych „Solidarności”. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez MO i SB, w jego mieszkaniu przeprowadzano brutalne rewizje,
- „Dziesięć lat później. Inowrocław 2002-2012” to tytuł konferencji poligraficznej, która odbędzie się 18 września w naszym mieście. Najważniejsze tematy to: przyszłość książki w dobie rozwoju elektronicznych
mediów, perspektywy rozwoju poligrafii, zawodowe szkolnictwo poligraficzne, najnowsze standardy normalizacyjne, współczesne systemy sterowania barwą. Konferencja nawiązująca do podobnego seminarium, które odbyło się w Inowrocławiu w czerwcu 2002 r., zorganizowana zostanie przez Sekcję Poligrafów SIMP, Polską Izbę Druku
i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego,
- Fundacja Cultura Animi z Warszawy zorganizowała w inowrocławskim Parku Solankowym Międzynarodowe Warsztaty Orkiestrowe
i Kameralne. Uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci akademii muzycznych oraz pedagodzy z całego kraju od 5 do 15 lipca ćwiczyli w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Orkiestrę symfoniczną i smyczkową poprowadził Marek Moś, dyrygent i zarazem dyrektor artystyczny
Orkiestry Kameralnej „Aukso” Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na zakończenie warsztatów w muszli koncertowej odbył się koncert finałowy,
- Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia informuje, że od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski
w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres świadczeniowy 2012/2013. Natomiast 1 września rozpoczyna się składanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2012/2013. Dokumenty będą przyjmowane we wspomnianym wydziale (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 9) w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia,
- Karolina Fita z Gimnazjum Katolickiego została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej. Jej koleżanka ze szkoły – Aleksandra
Kowalczyk zakwalifikowała się do finału, który odbył się niedawno
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Praca Karoliny
poświęcona rozwojowi i perspektywom social media zyskała maksymalną punktację. Ola skupiła się natomiast na cechach tzw. nowych
mediów. Opiekunem naukowym zdolnych gimnazjalistek jest Łukasz
Oliwkowski,
- na osiedlach: Piastowskim III (przy pawilonie – ul. Bolesława Krzywoustego 23) i Toruńskim (przy pawilonie – ul. Toruńska 60) powstały siłownie terenowe. Zamontowano tam po cztery urządzenia do ćwiczeń
na świeżym powietrzu. W takie same urządzenia doposażono siłownię
funkcjonującą już od kilku lat przy tężni solankowej. Zakup sfinansowany został ze środków budżetu miasta,
- 1-2 września już po raz siódmy zorganizowane zostaną w naszym
mieście Targi Młodych i TM Music Festival. Targi odbywać się będą
w hali widowiskowo-sportowej w godz. 10.00-16.00. Organizatorzy
spodziewają się blisko pięćdziesięciu wystawców. Zaplanowano także
takie atrakcje jak np. skok na bungee, lampiony, śniadanie na trawie,
mecz footballu amerykańskiego pomiędzy dwiema drużynami: „Archers” z Bydgoszczy i „Angels” z Torunia, dwie sceny na których wystąpią zespoły muzyczne oraz taneczne, ścianka wspinaczkowa, pokazy jazdy na rolkach. Dzień przed wystawą odbędzie się w teatrze letnim TM Music Festival, na którym nie może zabraknąć fanów muzyki
alternatywnej. Więcej na ten temat napiszemy w sierpniowym wydaniu „Naszego Miasta Inowrocław”,
- podczas tegorocznej „Nocy w Bibliotece”, która przebiegała pod hasłem „Euro Rozgrywki” jedną z atrakcji był konkurs polegający na wytypowaniu finałowych drużyn Euro 2012. Spośród czterdziestu zgłoszeń, które wpłynęły, tylko 14-letni Jacek Tobański prawidłowo wskazał
zespoły Hiszpanii i Włoch walczące w finale mistrzostw.

Bezpłatne szkolenia, poradnictwo zawodowe, możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to tylko część oferty skierowanej m.in. do bezrobotnych przez lokalne organizacje i instytucje.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą
dla Ciebie”. Organizowane są następujące kursy: „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B”, „Kasjer
– sprzedawca z językiem angielskim i językiem migowym”, „Pracownik ochrony – licencja I stopnia”, „Opiekun osób
starszych z językiem niemieckim”, „Operator maszyn do prac ziemnych i drogowych”. Ponadto, uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, mają zapewnione spotkania grupowe z psychologiem oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. W projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne w wieku 15-64 lata, zamieszkałe na terenie jednego z powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego lub
radziejowskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca. Więcej informacji można uzyskać w inowrocławskim
Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 185 (I piętro), tel./fax. 52-35-75-679, wew. 23, e-mail: projektyino@pte.bydgoszcz.pl.
Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu realizuje projekt „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”. Oferowana jest pomoc w formie mikrodotacji o maksymalnej wartości 10 tys. zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na: rozwój infrastruktury technicznej, podniesienie
kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą
księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług i pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które: istnieją od 6 do 36
miesięcy, działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu, mogą wykazać się realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego, nie ubiegały się wcześniej o mikrodotację w ramach
PO FIO i mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy nabór ofert prowadzony będzie
od 1 do 17 sierpnia br., a drugi od 1 do 15 marca 2013 r. Bliższe informacje można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy,
ul. Dworcowa 65, tel./fax. 52-35-76-215, e-mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl, www.fundacja.ekspert-kujawy.pl.
Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Inowrocław zaprasza na comiesięczne bezpłatne dyżury z ekspertem ds. funduszy europejskich. Najbliższy dyżur zaplanowano na 30 lipca, godz. 16.00-19.00, w Europe Direct działającym przy inowrocławskim Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Poznańska 43, pokój nr 11 (I piętro), e-mail: europe_direct_inowroclaw@byd.pl, tel. 52-56-70-090, www.
edino.byd.pl.
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” ogłosił pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób, które zamierzają otworzyć
własną działalność gospodarczą. Wnioski przyjmowane będą do 10 sierpnia. W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie: indywidualne poradnictwo zawodowe oraz stworzenie bądź zaktualizowanie Indywidualnego
Planu Działania, szkolenie „ABC przedsiębiorczości”, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej (dotacja) do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia oraz bieżące informacje na temat instytucji udzielających wsparcia nowo powstałym firmom. Z pomocy mogą skorzystać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo muszą spełniać jeden z następujących warunków: wiek od 25 do 50 roku życia, niepełnosprawność, kobieta, długotrwałe bezrobocie, mieszkaniec gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców. Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, pod nr. tel. 52-35-92-415 (nabór formularzy rekrutacyjnych) i tel. 52-35-92-464 (dotacje).

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343, e-mail:
redakcja@inowroclaw.pl, www.naszemiasto.inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
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