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NIE dla wykluczenia!
– Jeśli nie powstanie droga ekspresowa lub dwujezdniowa z Gniezna
przez Inowrocław do Torunia, to nasze miasto w przyszłości zostanie
wykluczone z rozwoju gospodarczego, a więc bez szans na nowe miejsca pracy i rozkwit – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza
apelując do mieszkańców o wsparcie tej inicjatywy.
Warto przypomnieć, iż Inowrocław jest jedynym miastem prezydenckim
w województwie kujawsko-pomorskim, pozbawionym bezpośredniego dostępu do dróg dwujezdniowych. Najbliższe węzły wjazdowe do trasy ekspresowej
i autostrady wschód – zachód A2 znajdują się w Gnieźnie, a do autostrady północ – południe A1 – w Toruniu. Rocznie trasą z Gniezna do Torunia przejeżdżają miliony samochodów, a jest to zaledwie droga jednojezdniowa, przebiegająca przez centra miast i wsi. Dla Inowrocławia najważniejsze jednak wydaje się
to, iż bez dobrego skomunikowania np. drogą ekspresową, bardzo trudno będzie stworzyć w naszym mieście ośrodki przemysłowe, czy centra logistyczne,
a to tam są nowe miejsca pracy. – Ponadto obawiam się, że bez rozbudowy drogi krajowej nr 15 Inowrocław nawet za dwadzieścia lat nie doczeka się obwodnicy – stwierdził Prezydent Inowrocławia.
Włodarz podczas niedawnego spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim poprosił o podniesienie standardu
drogi nr 15 do rangi drogi ekspresowej lub choćby trasy przyspieszonego ruchu poprzez wybudowanie drugiej równoległej jezdni wraz z obwodnicami dla
wszystkich po drodze miejscowości. – Uzyskałem obietnicę przeanalizowania
tego wniosku jako zasadnego do realizacji – podsumował to spotkanie prezydent. Zapowiedzi te z niepokojem odebrali bydgoszczanie, którzy obawiają
się, że pomysł ten mógłby zniweczyć ich plany dotyczące powstania równoległej trasy S5 łączącej Gniezno ze Żninem, Bydgoszczą i węzłem autostradowym
w Nowych Marzach. W odpowiedzi marszałek potwierdził m.in., iż droga S5
jest priorytetem. Jednocześnie dodał – Powinniśmy jednak, a co więcej musimy
dyskutować o przebiegu, modernizacji i budowie kolejnych dróg na terenie całego województwa… Naszym prawem i obowiązkiem jest dbać o cały region.
Prezydent Inowrocławia zdecydowanie wystąpił stwierdzając, iż nie zgadza
się, aby droga S5 była jedynym priorytetem dla województwa kujawsko-pomorskiego. – Jeśli tak miałoby być, to może poszukamy sobie miejsca w innym
województwie, w którym doczekamy się realizacji zadań, o które od tylu lat postulujemy – dodał prezydent.
Każdy komu nie jest obojętna przyszłość regionu, może poprzeć inicjatywę
prezydenta, przesyłając swoją opinię do Ministra Transportu (info@transport.
gov.pl), Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (marszalek@kujawsko-pomorskie.pl) oraz do parlamentarzystów.

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

FESTIWAL ŚWIATŁA I SMAKU

14-16 września 2012 r.
14 września (piątek)
godz. 17.00, wystawa artystycznej rzeźby lodowej, pokaz i warsztaty rzeźbienia w lodzie, koncert zespołu muzycznego „Pro Arte”, muszla koncertowa.
15 września (sobota):
godz. 20.15 – inauguracja Dnia Światła; godz. 20.20-20.50 oraz 22.50-23.20
– „Solankowy mapping 3D” oraz “Water Dance Show” w wykonaniu Visual Sensation Laser Shows&Technologies i rewii tanecznej Rising Stars Revue, Zakład
Przyrodoleczniczy; godz. 20.50-22.50, pokazy artystyczne grupy „MultiVisual”,
uczestników telewizyjnego programu „Mam Talent” oraz rewia taneczna Rising
Stars Revue i tancerze ognia, muszla koncertowa.
16 września (niedziela):
godz. 16.00-22.00 – inauguracja Dnia Włoskich Smaków, a następnie m.in. degustacje włoskich potraw, koncert Al Bano&Romina Power Show w wykonaniu
laureatów Europejskiego Festiwalu Coverów – An Dreo&Karina – „Felicyta”, rozmowy z baristą i somelierem, pokazy i warsztaty w wykonaniu bicyklistów, kino
pod gwiazdami, muszla koncertowa. Gościem specjalnym będzie Paolo Cozza,
Włoch znany m.in. z udziału w takich programach telewizyjnych jak np. „Europa
da się lubić”, czy „Taniec z gwiazdami”.
Sponsorem strategicznym festiwalu jest Galeria „Solna”.

Fot. Beata Zarzycka

Które rozwiązanie wybrać?
Od lipca 2013 r. w całej Polsce zmienią się zasady naliczania opłat za
wywóz odpadów. Zostanie wprowadzony specjalny podatek, którego
wysokość może być obliczana na cztery sposoby. Jakie rozwiązanie wybierze Inowrocław? Tego jeszcze nie wiadomo, ale już teraz mieszkańcy
mogą zgłaszać swoje propozycje.
Nowe przepisy w całym kraju wprowadzą istną rewolucję. Jest niemal pewne,
że ich wprowadzenie będzie oznaczało podwyżkę opłat za wywóz i utylizacje odpadów. Dla samorządów to dodatkowe obowiązki, a więc także wzrost kosztów.
Zmiany dotyczą tego, że gminy będą musiały organizować przetargi na odbiór
odpadów i to nawet wtedy, kiedy gmina ma powołaną spółkę do tego typu zadań. Tak jest np. w Inowrocławiu. Zmiany, które dotkną od lipca przyszłego roku
bezpośrednio mieszkańców dotyczą sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów. Zgodnie z systemem obecnie obowiązującym upraszczając można powiedzieć, iż mieszkańcy domków jednorodzinnych płacą za ilość wywiezionych pojemników, a w blokach opłata uzależniona jest od ilości osób zameldowanych
w danym lokalu. Nowe przepisy przewidują cztery sposoby naliczania opłat:
- opłata uzależniona od liczby mieszkańców – nie decydowałoby jednak zameldowanie, lecz deklaracja, ile osób mieszka w danym lokalu. Od 2013 r. prawdopo-

dobnie nie będzie bowiem już obowiązku meldunkowego. Plusem wydaje się być
to, że w przypadku tej metody w największym stopniu udałoby się powiązać ilość
odpadów z ilością osób je wytwarzających,
- opłata uzależniona od ilości zużytej wody – oznacza, że ten kto wykorzystuje
więcej wody, ten także więcej zapłaci za odpady,
- opłata uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego – z cała pewnością nie
jest to metoda precyzyjna, bowiem w praktyce może oznaczać, że osoby samotne mieszkające na dużym metrażu będą płaciły więcej za śmieci niż rodzina wielodzietna zajmująca o wiele mniejsze mieszkanie,
- opłata uzależniona od gospodarstwa domowego – określenie takie przez ustawodawcę wydaje się bardzo mało precyzyjne, bowiem nie uszczegółowiono np.
ile jest gospodarstw domowych w przypadku rodziny trzypokoleniowej mieszkającej razem.
Ostateczną decyzję co do tego jaka w Inowrocławiu zostanie wybrana metoda podejmie najwcześniej za kilka tygodni Rada Miejska.
Jednak mieszkańcy już teraz mogą zgłaszać swoje propozycje i sugestie pisząc na adres odpady@inowroclaw.pl. Opinie przyjmowane będą do 15 września.
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Remonty na ukończeniu
Ponad 3 mln zł kosztować będą remonty prowadzone głównie w czasie wakacji w niemal wszystkich
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
podległych miastu.
– Wakacje to czas, kiedy dzieci i młodzież odpoczywają, a więc to najlepszy moment, żeby prowadzić prace. Planujemy je co roku. W budynkach na co dzień tak intensywnie eksploatowanych zawsze jest coś do zrobienia.
A tam gdzie przebywają najmłodsi inowrocławianie musi
być bezpiecznie – stwierdził Zastępca Prezydenta Miasta
Inowrocławia Wojciech Piniewski.
Blisko 900 tys. zł przeznaczone zostanie na modernizację i remont boisk szkolnych przy Gimnazjum nr 3. Za
kwotę ponad 200 tys. zł zaplanowano zmodernizowanie
boisk: szkolnego i sportowego wraz z terenami zielonymi
przy Zespole Szkół Integracyjnych. Prawie 270 tys. zł pochłonie odwodnienie terenu SP nr 10 wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej. W czasie wakacji wybudowane zostaną dwa przyszkolne place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”: na terenie SP nr 9 i 10. Modernizacja boiska szkolnego SP nr 6 kosztować będzie blisko
200 tys. zł. O 50 tys. zł mniej wydanych zostanie na ocieplenie budynku Przedszkola „Pod Tęczą” wraz z naprawą
elewacji i wykonaniem izolacji pomieszczeń piwnicznych.
To tylko część inwestycji realizowanych w tym roku.
Inne prace dotyczą m.in. budowy ogrodzenia szkoły
(II etap) i remontu dachu w budynku oddziałów „O” (SP
nr 4), remontu nawierzchni boiska – II etap (SP nr 11), wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i przebudowy kanalizacji deszczowej zewnętrznej (Gimnazjum nr 1), wyremontowania sieci wodno-kanalizacyjnej (Przedszkole
nr 14), dachu (Przedszkole „Stokrotka”), obudowania
klatki schodowej i dostosowania okien do automatycznego oddymiania (Przedszkole nr 20).

Wyprawka szkolna
Przypominamy, że 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”.
Celem tego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży 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 szkól 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. 52-35-55-328, w godzinach pracy urzędu.
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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.
Procedury przetargowe (trwające i w przygotowaniu):
- oświetlenie alejek w parku w Mątwach (u zbiegu ulic: Poznańskiej, Fabrycznej i Staropoznańskiej) oraz przy ul. Kolejowej (z wyłączeniem działki kolejowej,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- przebudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Stanisława Staszica,
- przebudowa ul. Przy Stadionie,
- budowa ul. Lotniczej – odcinek od ul. Henryka Czamana
do ul. Stanisława Łuczaka.
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej (odcinek od
al. 800-lecia Inowrocławia w kierunku tzw. kauli),
- 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)
i Zielnej (część),
- budowa 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:
- wykonanie oświetlenia ulicy Transportowca (część – od
ul. Poznańskiej).

Rozwidlenie ma uratować łącznik
Wybudowanie dwupasmowej jezdni, która za kortami tenisowymi będzie rozwidlona w dwie ulice jednopasmowe (wzdłuż ul. Staropoznańskiej) – jedna w
kierunku ul. Gwarków, a druga do ul. Stanisława Staszica, to nowy pomysł miasta po tym jak Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgodziła się
na wpięcie łącznika ulic: Wojska Polskiego i Stanisława Staszica w skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Stanisława Staszica i Górniczej.
Przypomnijmy, dzięki wsparciu ze środków z Unii Europejskiej miasto zamierzało wybudować jakże potrzebny łącznik ulic: Wojska Polskiego i Stanisława Staszica. Miał
on zostać wpięty w skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Stanisława Staszica i Górniczej. Skrzyżowanie to najpierw jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiałaby przebudować. Na takie rozwiązanie GDDKiA nie wyraziła zgody twierdząc, że byłoby to zbyt kosztowna inwestycja. W tej sytuacji miasto nie chcąc stracić unijnego wsparcia zaproponowało inne rozwiązanie: wybudowanie dwupasmowego łącznika ul. Wojska Polskiego do połowy pierwotnej trasy, a następnie rozwidlenie na dwie jednopasmowe ulice, które mają zostać włączone w już istniejące ulice:
Gwarków i Stanisława Staszica. Nowe drogi byłyby utwardzone, wyasfaltowane i ze ścieżkami rowerowymi. – Jest to

inna koncepcja aniżeli pierwotnie planowaliśmy. Na decyzję GDDKiA niestety nie mamy wpływu. W tej sytuacji zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, na które wstępnie już
uzyskaliśmy zgodę marszałka województwa decydującego o przyznaniu środków unijnych. W ten sposób nie stracimy dofinansowania. Poza tym powstanie już połowa łącznika, co w przyszłości powinno ułatwić wykonanie całej inwestycji. Obecnie w mieście jest kilku zarządców dróg, co
bardzo utrudnia realizację wielu zadań. Ta sytuacja jest
tego doskonałym przykładem: my planujemy inwestycję, a inny zarządca odmawia nam wpięcia w skrzyżowanie. Mam nadzieję, ze za kilka lub kilkanaście lat zarządzcą wszystkich ulic w mieście zostanie Prezydent Inowrocławia. Wtedy nie będzie takich problemów – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Jeśli nowa propozycja zostanie zrealizowana, to z pewnością wzrosną ceny okolicznych terenów inwestycyjnych,
które przeznaczono pod zagospodarowanie, a ich właścicielem jest miasto.
Niedawno rozstrzygnięty został przetarg na prace związane z przełożeniem tam instalacji ciepłowniczej. W kosztach tego zadania partycypuje Zakład Energetyki Cieplnej.
Po wybudowaniu łącznika inwestycja na być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
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Wybudują o rok wcześniej

Fot. Beata Zarzycka
Budowa siedziby inowrocławskiego Urzędu Skarbowego zostanie zakończona
o rok wcześniej niż planowano, czyli w 2014 r. Taką informację potwierdza Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy, przy al. Niepodległości powstaje pięciokondygnacyjny, przestronny biurowiec. Budowany jest on na terenie, który przed kilku laty został przekazany przez miasto. Nowa „skarbówka” to nie tylko nowoczesny obiekt, ale
przede wszystkim lepsze warunki obsługi interesantów oraz pracy urzędników. Warto dodać, że częścią obiektu będzie bezpłatny parking dla pracowników instytucji i interesantów.
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Więcej na rozwój miasta!
Od 3 do 21 września będą zbierane w naszym mieście podpisy pod projektem
ustawy przygotowanej przez Związek Miast Polskich, której celem jest walka
o podwyższenie dochodów samorządów obarczanych systematycznie coraz większą liczbą zadań. W latach 2007-2011 Inowrocław został pozbawiony ok. 24 mln
zł, za które można by było np. wybudować ponad 300 mieszkań.
Przypomnijmy, istotą projektu jest przede wszystkim zwiększenie udziału miast i gmin
w należnościach otrzymywanych z opłacania podatku od osób fizycznych (PIT) oraz wyrównanie ubytków finansowych jakie powstały w wyniku przekazania samorządom nowych zadań bez środków na ich realizację. Efektem takiego traktowania był spadek w ciągu trzech lat dochodów własnych wszystkich samorządów z 57 do 48 proc. dochodów
ogółem. Projekt przygotowany przez ZMP zakłada uzależnienie wskaźnika dochodów
z PIT od wzrostu średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w latach 2005-2011 w wyniku
licznych zmian ustawowych – obejmujących zmniejszenie dochodów własnych, rozszerzenie bądź wprowadzenie nowych zadań – straciły dochody w wysokości 8 mld zł rocznie. W przypadku Inowrocławia ubytek dochodów własnych w odniesieniu do lat 20072011 w wyniku wprowadzonych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga
prorodzinna) oraz dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc, szacowany
jest na ok. 24 mln zł. Bez wątpienia tak znaczna kwota pozwoliłaby na sfinansowanie wielu koniecznych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. I tak np. za 24 mln zł można
by było wybudować ponad 300 mieszkań lub 67 tys. m bieżących chodnika z kostki brukowej (o szerokości 2 m). Pieniądze te wystarczyłyby też na sfinansowanie dopłat do komunikacji miejskiej przez trzy lata lub pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem
miejskich przedszkoli przez dwa lata.
Podpisy zbierane będą od 3 do 21 września m.in. w siedzibie Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, ul. Królowej Jadwigi 3, od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00. Ponadto przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych z listami poparcia
będą docierali m.in. do zakładów pracy oraz zbierali podpisy podczas imprez miejskich.

Infokioski w parku

Integracja i zabawa

Bujane ławki

W pobliżu muszli koncertowej i przy wejściu do tężni
solankowej ustawiono w sumie dwa infokioski pełniące
funkcję elektronicznej informacji turystycznej. Zwiedzający Solanki mogą tam bowiem znaleźć informacje np.
o bazie gastronomicznej, przeczytać o największych
atrakcjach turystycznych oraz aktualnej ofercie kulturalnej i sportowej. Z czasem podłączony zostanie Internet. Wiadomości będą systematycznie wzbogacane.
To pierwsze takie urządzenia w naszym mieście, dlatego wszelkie uwagi, opinie i sugestie będą bardzo cenne
w pracach nad ich udoskonalaniem. Propozycje można
przesyłać na adres infokiosk@inowroclaw.pl.

XI Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych już
8 września.
Rozpocznie się
uroczystym przemarszem uczestników, którzy o godz.
10.30 wyruszą z
placu Klasztornego w kierunku hali widowiskowo-sportowej.
To tam, jak co roku, kilkuset zawodników rywalizować
będzie w konkurencjach sportowych. Najważniejsza jednak będzie wspólna zabawa i integracja.
Podczas spartakiady będzie można także skorzystać w hali z badań profilaktycznych. Przygotowano też
grę miejską dla dzieci. Już dziś zapraszamy! Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.
Bliższe informacje dostępne będą na stronie www.inowroclaw.flandria.pl.

Jednym z nowych elementów w Parku Solankowym,
są należące do spółki „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław,
bujane ławki (na zdjęciu). Urządzenia ustawiono ku radości szczególnie najmłodszych inowrocławian. Korzystają z nich jednak całe rodziny, które spacerując po parku
zatrzymują się tam, aby odpocząć, czy skosztować słodkości oferowanych w pobliskim sklepie i lodziarni. Ławki
zamontowano bowiem po lewej stronie przy wejściu na
plac przed muszlą koncertową.

Pułk z nowym dowódcą

Zdolna pani dyrygent!

Od 1 września, decyzją Ministra Obrony Narodowej, Dowódcą 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego będzie ppłk mgr inż. Piotr Sołomonow. Zastąpi on na tym stanowisku płk. dypl. mgra inż. Artura Talika, który zostanie przeniesiony do Szefostwa Inżynierii Wojskowej w Warszawie.
Ppłk Piotr Sołomonow urodził się 26 kwietnia 1966 r. w Jeleniej Górze. Po ukończeniu
w 1995 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, został dowódcą plutonu saperów
w 19 batalionie saperów w Lęborku. W 1995 r. przeniesiono go do 3 Pułku Drogowo-Mostowego we Włocławku, gdzie pełnił służbę jako: dowódca kompanii mostowej, szef sztabu batalionu drogowo-mostowego oraz szef sekcji S-3 pułku. Przez dwa lata jako specjalista wojsk inżynieryjnych służył w Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego Bydgoszcz.
W 2003 r. został przeniesiony do 5 Pułku Inżynieryjnego Szczecin, gdzie był dowódcą batalionu inżynieryjnego. Dwukrotnie brał udział w misjach zagranicznych: w ramach II zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz jako dowódca X zmiany PKW w Afganistanie. Od 2007 r. jest szefem wojsk inżynieryjnych 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.
Uroczyste przekazanie dowództwa 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen.
Jakuba Jasińskiego zaplanowano na 3 września w jednostce przy ul. Dworcowej. Ppłk mgr
inż. Piotr Sołomonow zastąpi płk. dypl. mgra inż. Artura Talika, który był dowódcą pułku od
września 2009 r. Podziękowanie płk. Arturowi Talikowi za życzliwą współpracę z miastem
złożył Prezydent Inowrocławia.

Dyrygentura symfoniczna i operowa to
specjalizacja inowrocławianki Pauliny Rogowskiej, która w tym roku uzyskała tytuł
magistra sztuki. Tym samym nasze miasto zyskało dyplomowanego dyrygenta. Zdolna inowrocławianka w 2006 r. ukończyła miejscową szkołę muzyczną (w klasie organów prof.
Tomasza Kucharskiego). Cztery lata później
uzyskała tytuł licencjata ze specjalności dyrygentura symfoniczna na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2011 r. Paulina Rogowska na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza obroniła pracę magisterską z muzykologii oraz została wyróżniona stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. W czerwcu bieżącego roku uzyskała tytuł magistra sztuki (ze specjalności dyrygentura symfoniczna i operowa). Studiowała pod kierunkiem prof. Jerzego Salwarowskiego, prof. Antoniego Grefa
i prof. Warcisława Kunca. W ramach egzaminu dyplomowego 15 czerwca br. prowadziła
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej. Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o sukcesach zdolnej pani dyrygent z Inowrocławia.
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Generał brygady w naszym mieście
Inowrocław ma generała! Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 15 sierpnia (w 92. rocznicę
zwycięskiej bitwy warszawskiej) szlify generała brygady odebrał Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk
Lądowych Krzysztof Mitręga. Wyjątkowość tej chwili podkreślano już dzień wcześniej, podczas uroczystości Garnizonu Inowrocław zorganizowanej w Parku Solankowym z okazji Święto Wojska Polskiego.
– Jesteśmy dumni, że nasze miasto będzie miało generała – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Inowrocławskie obchody święta rozpoczęto odprawieniem mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego. Następnie w Solankach zorganizowano uroczysty apel i festyn dla mieszkańców. W trakcie
uroczystości Gwiazdą Afganistanu odznaczono ppłk. Grzegorza Matejuka, chor. Daniela Lepczyńskiego, chor. Radosława Balmowskiego i st. szer. Mariusza Lewandowskiego. Na stopień podpułkownika mianowano mjra w st.
spocz. Kazimierza Manowskiego. Złote medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymali: chor. szt. Jan Reszewski oraz Leszek Bieżuński i Barbara Ceglarska, srebrne: kpt. Paweł Walczak i sierż. Mariusz Meirowski, brązowe: mł.
chor. Tomasz Lewandowski, st. sierż. Mirosław Czyżewski i sierż. Jacek Piotrowicz. Tytułem Honorowy Zasłużony
Żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej z Odznaką III stopnia wyróżniono: mjra Jarosława Tabakę i mjra Roberta Kozieja.
Złote medale „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” nadano: płk. Krzysztofowi Mitrędze, ppłk. Jerzemu Niestracie,
chor. szt. Arkadiuszowi Kupcowi i st. chor. Wiesławowi Dymkowi, srebrne: ppłk. Grzegorzowi Matejukowi, mjr.
Wojciech Kuncewiczowi, mjr. Piotrowi Ordonowi, kpt. Pawłowi Walczakowi, mł. chor. szt. Arkadiuszowi Walczakowi. ppłk. Piotrowi Kowalskiemu, mjr. Tadeuszowi Doligalskiemu, mjr. Markowi Pawlakowi, st. chor. Sławomirowi Dudzicowi, st. chor. Tadeuszowi Leszczyńskiemu, st. chor. Robertowi Rybickiemu, chor. Markowi Pakulskiemu,
chor. Krzysztofowi Rudnickiemu, st. sierż. Romanowi Matusiakowi, mł. chor. Robertowi Książkiewiczowi, sierż.
szt. Dariuszowi Wichertowi i st. sierż. Ryszardowi Stołowskiemu, brązowe: kpt. Jackowi Krawczykowi, kpt. Mariuszowi Kowalczykowi, kpt. Piotrowi Kranzowi, kpt. Grzegorzowi Rybińskiemu, por. Radosławowi Lewandowskiemu, sierż. Dariuszowi Roszkowskiemu, plut. Robertowi Bolewskiemu, Marlenie Chrzanowskiej-Pietrzak, Sylwii Janus, Dariuszowi Jóźwiakowi, Wojciechowi Krajnikowi, Wioletcie Szczepaniak-Żygowskiej i Jolancie Tomkiewicz. „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” wyróżnieni zostali srebrną odznaką: st. sierż. szt. rez.
Zbigniew Doros, brązową: mjr w st. spocz. Adam Wolak, honorową: st. sierż. szt. w st. spocz. Józef Nikiel, st. kpr.
w st. spocz. Krzysztof Pęczkowski, st. sierż. rez. Mirosław Sychowski.

Stypendia dla najzdolniejszych
Młodzi mieszkańcy naszego miasta rozpoczynający naukę na studiach dziennych mogą ubiegać się
o przyznanie stypendium Prezydenta Inowrocławia. Jednocześnie podobna pomoc dla gimnazjalistów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oferowana jest w ramach projektu „Zdolni na start” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
O przyznanie stypendium Prezydenta Inowrocławia mogą się ubiegać 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. 1.200 zł). Stypendystami mają szansę 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 dostępne są na miejskiej stronie internetowej (www.inowroclaw.pl) w zakładce „Ważne dla mieszkańców/Stypendia Prezydenta Inowrocławia/Stypendia naukowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.inowroclaw.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36. Termin składania wniosków upływa 5 września. Stypendium jest wypłacane przez rok w wysokości 450
zł miesięcznie.
O wsparcie w ramach programu „Zdolni na start” mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym
2012/2013 uczęszczać będą do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem jest uzyskanie przez ucznia osiągnięć naukowych w dotychczasowej edukacji oraz trudna sytuacja materialna. Przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2011 r. w przeliczeniu na jedną
osobę nie może przekroczyć 1.008 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1.166
zł). Wnioski o przyznanie stypendium oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie internetowej www.
zdolni3.kujawsko-pomorskie.pl. Dokumenty przyjmowane będą od 3 do 31 września m.in. w Przedstawicielstwie
Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36/38. Stypendium to 380 zł miesięcznie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Solannowe nuty spod tężni
W scenerii tężni solankowej, już
po raz ósmy, w ostatnią sobotę lipca, zorganizowano Inowrocławską Noc Solannową, czyli koncert
urodzinowy Grzegorza Turnaua.
W tym roku do wspólnego koncertowania krakowski bard, który jako
dziecko spędzał w naszym mieście
wakacje u dziadków, zaprosił tej
miary artystów co: Anna Maria Jopek (w projekcie Sobremesa Summer), Kuba Badach, Michał Jurkiewicz, Krzysztof Napiórkowski,
którym towarzyszyła Inowrocławska
Orkiestra Kameralna „Pro Arte”. Jak
co roku nie zawiodła także publiczność. Kilka tysięcy inowrocławian
i gości naszego uzdrowiska oklaskiFot. Beata Zarzycka wało muzyków.

Fot. Beata Zarzycka

Pomagają od 20 lat

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta działa w Inowrocławiu od blisko dwudziestu lat.
W 1993 r. w budynku przy ul. Jacewskiej 118 powstało schronisko dla bezdomnych mężczyzn z jadłodajnią oraz łaźnią. Od 2003 r. stowarzyszenie prowadzi bank żywności, który ma swoją siedzibę przy ul. Józefa Krzymińskiego 18. Z pomocy banku żywności korzysta miesięcznie blisko 1000 potrzebujących mieszkańców Inowrocławia. W 2010 r., przy współpracy z władzami samorządowymi naszego miasta, uruchomione zostało tzw. mieszkanie treningowe, które jest formą przejściową między schroniskiem, a samodzielnym mieszkaniem. Kolejną formą działalności stowarzyszenia jest działająca od listopada
ubiegłego roku ogrzewalnia, gdzie w okresie zimowym udzielana jest pomoc
osobom pozbawionym schronienia. – Działania podejmowane przez nasze
stowarzyszenie mają na celu daleko idącą pomoc ludziom potrzebującym. Jesteśmy zobligowani do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym
w schronisku – podkreśla Wiesława Paszkiewicz, Prezes koła inowrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Trwające od kilku lat prace remontowe dostosowują budynek schroniska do obowiązujących standardów
i wymagań budowlanych. Warto dodać, że od lipca realizowany jest projekt
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy, który zakłada pomoc specjalistów
dla podopiecznych schroniska z zakresu psychologii i terapii uzależnień. Jest to
naturalne dopełnienie opieki duchowej, z której skorzystać można w miejscowej
kaplicy św. Brata Alberta. Działalność statutowa towarzystwa realizowana jest
dzięki wsparciu licznych podmiotów publicznych i prywatnych.
(JN)
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830-lecie najstarszej inowrocławskiej świątyni
Trzydzieści lat temu, 11 września 1982 r. odbyły się w Inowrocławiu wielkie uroczystości z okazji 800-lecia kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny. Historycznemu jubileuszowi przewodniczył Prymas Polski Józef Glemp, ówczesny arcybiskup gnieźnieński i warszawski. Wydarzenia te dokumentują fotografie zamieszczone w kronice parafii Imienia NMP. Dwie z nich prezentujemy obok.
Brak źródeł historycznych, które mówią o dokładnej dacie budowy inowrocławskiej
świątyni. Większość opracowań wskazuje początki romańskiego kościoła na przełom XII
i XIII w. Zatem jubileusz 800-lecia, obchodzony przed trzydziestu laty należy traktować
jako symboliczny. Warto sięgnąć do słów Prymasa Józefa Glempa, który w jubileuszowej
homilii z 1982 r., mówił m.in.: Inowrocław był od pierwszych chwil swego istnienia związany z czcią Matki Najświętszej. (…) Osiemset lat to zamierzchłe czasy. Żadna pamięć nie sięgnie tak daleko, nie sięgają nawet i zapisy tamtych czasów. Dlatego też ta wspaniała, ukochana przez obywateli inowrocławskich świątynia jest dla nas jakąś tajemnicą. (…) Dzisiaj
świątynia ta jest chlubą miasta, chlubą Kujaw, ale i chlubą całego Narodu.
Historia i burzliwe dzieje romańskiej świątyni Imienia NMP są powszechnie znane. Jej
dzieje przywołały m.in. ubiegłoroczne IX Zaduszki Kujawskie autorstwa Edmunda Mikołajczaka. Przypomnijmy jedynie, że najcenniejszy zabytek naszego miasta uległ dramatycznemu zniszczeniu w 1834 r. i dopiero na progu XX w, został odrestaurowany. Pełen blask tej perły architektury został przywrócony jednak niemal 100 lat później za sprawą działań rozpoczętych przez ks. kanonika Romana Zientarskiego, a kontynuowanych
przez ks. kanonika Tadeusza Kościelnego, wieloletniego proboszcza parafii Imienia NMP.
Zwieńczeniem wielu prac renowacyjnych była koronacja Madonny Uśmiechniętej i Dzieciątka Jezus, której w 2000 r. dokonał arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński. Obecnie na szczególną uwagę zasługuje nowy kształt i wyposażenie prezbiterium wraz z mozaiką, która, od 2006 r., usytuowana jest na powierzchni konchy w absydzie świątyni, a ukazuje łaciński krzyż.
Dzieło swoich poprzedników kontynuuje obecny proboszcz ks. Dariusz Żochowski,
który w przyszłości chciałby utworzyć m.in. centrum historyczne mające przede wszystkim walor edukacyjny.
Bogate dziedzictwo prastarego, inowrocławskiego kościoła oraz fakt wyjątkowych zabiegów przywrócenia świetności obiektu, zadecydowały o wyróżnieniu świątyni, w 2008 r.,
papieskim tytułem bazyliki mniejszej.
Tegoroczne uroczystości odpustowe w bazylice będą odbywać się w ramach dni jubileuszowych 830-lecia świątyni Imienia NMP w Inowrocławiu. Zainauguruje je koncert w wykonaniu bydgoskiego zespołu muzyki dawnej Collegium Vocale, który odbędzie się w bazylice 12 września (środa) o godz. 19.00. Natomiast w niedzielę, 16 września o godz. 12.30
uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie Kardynał Józef Glemp. Tego też dnia odbędzie
się festyn rodzinny na parkingu przed bazyliką. Z kolei na poniedziałek, 17 września o godz.
12.00 zaplanowano konferencję, która odbędzie się w Instytucie Prymasa Józefa Glempa.
W programie przewidziano wystąpienia: dr Moniki Jakubek Raczkowskiej „Skarby bazyliki”, ks. dra Jakuba Dębca „Bazylika Mniejsza – tytuł i znaczenie” oraz Edmunda Mikołajczaka „Początki parafii inowrocławskiej”.
Jacek Nijak

Inowrocławianie pamiętali
Pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej (na Skwerze Sybiraków) inowrocławianie uczcili 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbyła się tam manifestacja patriotyczna z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, wojska, organizacji kombatanckich, żołnierzy AK, pocztów sztandarowych, delegacji instytucji i stowarzyszeń. Obchody, punktualnie o godz. 17.00, rozpoczął dźwięk syren. Odczytano apel poległych, modlitwę za poległych powstańców poprowadził ks. prałat Leszek Kaczmarek,
dziekan inowrocławski. Pod obeliskiem delegacje złożyły kwiaty. Obecna była kompania
honorowa Garnizonu Inowrocław i Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli “Solino”
S.A. Kpt. w st. spocz. Wacław Szewieliński, prezes Koła Terenowego Światowego Związku Armii Krajowej przypomniał w swoim wystąpieniu wydarzenia sprzed 68 lat. W uroczystości wzięły udział również m.in. ppor. Barbara Sosińska („Nina”), żołnierz zgrupowania “Parasol” (Oddziału Specjalnego Komendy Głównej Armii Krajowej – Szarych Szeregów) i Maria Żurawska (pseud. „Grażyna”), zasłużona mieszkanka naszego miasta, działaczka społeczna, a w czasach okupacji łączniczka sztabu obwodu ZWZ-AK Inowrocław.
Jest członkinią Światowego Związku Żołnierzy AK. Pani Maria niedawno obchodziła jubileusz 90. urodzin.

Inspiracją są ludzie i emocje
Alicja Kuberska, inowrocławianka, od kilku lat pisze wiersze, których – jak
sama mówi – inspiracją są ludzie, ich poglądy i emocje. W ubiegłym roku wydała pierwszy tomik swojej poezji zatytułowany „Szklana rzeczywistość”.
Właśnie kończy prace nad kolejnym zbiorem, który ukaże się już jesienią
2012 r., pod tytułem „Analiza uczuć”. Alicja Kuberska należy do stowarzyszenia E-literaci. Jej wiersze publikowane były w kilku antologiach oraz w prasie
zarówno krajowej jak i w USA oraz w Wielkiej Brytanii. W bogatej twórczości Alicji Kuberskiej jest też kilka wierszy poświęconych naszemu miastu. Poniżej dwa z nich:

„Ruina”

Wieczór na Rynku

W cieniu gotyckiej budowli
o strzelistych kolumnach
i kolorowych witrażach
chroni się romański kościółek.

Przychodzi godzina zwana osiemnastą,
która kończy gwarne życie.
Wieczór wymiata pośpiech i zgiełk.
Długie cienie kamieniczek,
jak wskazówki zegara zamykają czas.

Niepozorny i biedny,
kryje w sobie bogactwo wiary
pierwszych chrześcijan.
Na granitowych blokach czają się
gryfy, diabły, tajemnicze znaki.
Zamykają wrota czasu
rusałkom i dawnym bogom.
W świątyni zamieszkała
uśmiechnięta madonna.
Jej piękna dobroć i spokój
spływają jak słoneczne światło
wkradające się przez okna.

Fot. Beata Zarzycka

Odszedł jeden rozdział z życia miasta.
Pora na kolejny epizod.
Szklana fontanna rozpoczyna taniec.
Każdy dźwięk ma inną barwę
i sięga różnej wysokości.
Szum wody łączy się z muzyką,
skwar rozgrzanego granitu
łagodzi zimna woda.
Stres i gorączkę bytu wchłaniają
w siebie kolorowe krople.
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 607 571 562.
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 24.09.2012 r., godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe) – 10.09.2012 r.,
godz. 17.00-18.00, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego,
ul. Jana III Sobieskiego 5/7; 18.09.2012 r., godz. 14.30-15.30, Biuro
Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe)
– 4.09.2012 r., godz. 10.30-12.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60,
tel. 52-35-72-615 (w czasie trwania dyżuru); radny pełni też codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 601 621 716.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 3.09.2012 r.,
godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Rafał Lewandowski (Platforma Obywatelska) – 4.09.2012 r.,
godz. 16.30-17.30, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza
Kusocińskiego, ul. Szarych Szeregów 1; 11.09.2012 r.,
godz. 15.00-16.00, klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 12.09.2012 r.,
godz. 13.00-14.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, al. Niepodległości 4, pok. nr 117 (hala widowiskowo
-sportowa), tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe)
– 4, 11, 18 i 25.09.2012 r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej
Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok.
nr 110, tel. 52-35-55-294 (w czasie trwania dyżuru);
przewodniczący RMI pełni także codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 601 981 866.
Jarosław Mrówczyński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 6.09.2012 r.,
godz. 15.00-16.00, Szkoła Rzemiosła, ul. Poznańska 18.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 4.09.2012 r., godz. 15.30-16.30, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 10.09.2012 r.,
godz. 10.00-11.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, al. Niepodległości 4, pok. nr 117 (hala widowiskowo-sportowa), tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 17.09.2012 r., godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083 (w czasie
trwania dyżuru).
Stanisław Skoczylas (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 10.09.2012 r., godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083 (w czasie
trwania dyżuru).
Maciej Szota (Solidarna Polska) – radny pełni codziennie dyżur
telefoniczny: tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska) – 10.09.2012 r.,
godz. 12.00-13.00, Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 25.09.2012 r.,
godz. 18.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119; radny pełni też
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 10.09.2012 r.,
godz. 12.00-13.00, Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-35-55-292
(w czasie trwania dyżuru).
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100 LAT

Pan Władysław Stefański (na
zdjęciu obok) 31 lipca skończył 100 lat. Z tej okazji Prezydent Inowrocławia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli dostojnemu Jubilatowi życzenia dalszych lat
w zdrowiu i w otoczeniu kochających bliskich. Do tych
serdeczności przyłącza się także nasza redakcja.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Olga Jankowska (Inowrocław) – Tomasz Rosiński (Gnojno); Emilia Jaworek (Węgierce) – Krzysztof
Pasternak (Inowrocław); Kornelia Śniegulska (Inowrocław) – Błażej Tyburski (Inowrocław); Aneta Rydzewska (Inowrocław) – Piotr Seget (Inowrocław); Daria Pawlaczyk (Inowrocław) – Marcin Kulesiewicz (Inowrocław); Adriana Trawińska (Inowrocław) – Sebastian Deresz (Inowrocław); Agnieszka Borszewska (Inowrocław) – Maciej Bednarz (Poznań); Lucyna Böhmke (Strzelno) – Radosław Borkowski
(Inowrocław); Angelika Bartnik (Inowrocław) – Tomasz Grześkowiak (Inowrocław); Aneta Kotłowska
(Nowa Wieś Lęborska) – Przemysław Turek (Inowrocław); Karolina Trawka (Inowrocław) – Przemysław Świtek (Inowrocław); Elżbieta Jabłońska (Inowrocław) – Bogdan Dolasiński (Inowrocław)
URODZENIA
Maria Kwiecińska – c. Magdaleny i Damiana; Ksawery Antoniak – s. Pauliny i Pawła; Dominik Dudek
– s. Natalii i Arkadiusza; Krzysztof Szubarga - s. Kamili i Krzysztofa; Kacper Książkiewicz – s. Marty i Piotra; Alicja Walentowicz – c. Pauliny i Dariusza; Tomasz Figas – s. Renaty i Macieja; Hubert Maćkowiak
– s. Pauliny i Łukasza; Kinga Górna – c. Pauliny i Michała; Adrian Smoliński – s. Agnieszki i Michała; Maksymilian Bykowski – s. Beaty i Ireneusza; Wiktoria Adamczak – c. Angeliki i Adama; Zofia Rogozińska
– c. Katarzyny i Rafała; Filip Walczak – s. Agnieszki i Krzysztofa; Lena Kuśnierz – c. Anny i Jakuba; Safjan
Andrasz – s. Eweliny i Maurycego; Natalia Skuza – c. Ewy i Wojciecha; Mateusz Grzegorski – s. Ewy i Waldemara; Oliwia Ławecka – c. Karoliny i Marcina; Paweł Szymański – s. Angeliki i Tomasza; Michella Lewandowska – c. Karoliny i Jakuba; Natasza Romanowska – c. Julii i Artura; Lena Szablewska – c. Joanny
i Rafała; Lena Rosińska – c. Anny i Tomasza; Aleksander Zawadzki – s. Doroty i Adama; Patryk Matuszak
– s. Małgorzaty i Andrzeja; Zofia Ruszkowska – c. Pauliny i Łukasza; Łukasz Szupryczyński – s. Agnieszki
i Szymona; Jagoda Jóźwiak – c. Dagmary i Mariusza; Marcel Pawłowski – s. Moniki i Mariusza; Nikola Jędrzejczak – c. Agnieszki i Tomasza; Oliwia Olejnik – c. Joanny i Krzysztofa; Lena Pietrykowska – c. Agnieszki i Kornela; Nina Katulska – c. Marceliny i Radosława; Nicola Kurczyńska – c. Moniki i Jerzego; Patryk
Kwiatkowski – s. Moniki i Adama; Adam Wutkowski – s. Grażyny i Andrzeja; Julia Ortmann – c. Barbary
i Adriana; Wojciech Kozłowski – s. Pauliny i Włodzimierza;
ZGONY
Karol Jankowski (78); Józef Piasecki (65); Henryk Orzechowski (61); Maria Kowalska (70); Teresa
Kieszkowska (80); Jolenta Pawlikowska (87); Marta Rolirad-Cecelon (61); Cecylia Linka (65); Ryszard
Szmid (58); Zbysław Michalak (70); Ryszard Morawski (82); Rafał Duch (35); Zofia Bodda (84); Henryk Osiński (65); Czesław Jaskólski (62); Konrad Ziółkowski (71); Edmund Lewandowski (79); Regina
Matuszak (86); Barbara Komorska (64); Stanisław Wójcik (72); Antonina Biegała (92); Janina Mocek (80); Jan Janicki (73); Anna Adamowicz (54); Halina Sucharska (64); Grażyna Bury (58); Ludomira Kubczak (79); Agata Jabs (17); Jerzy Paczkowski (69); Bogdan Przychocki (57); Jerzy Ganc (80);
Tadeusz Kurek (68); Stanisław Gruszka (87); Ludwika Żarek (76); Maria Wacławska (62); Marcin Andrzejewski (39); Robert Siemiątkowski (38); Cecylia Zwolinska (79); Jarosław Marcinkowski (48); Janina Jatczak (71); Stanisław Lamenc (60); Michał Paczkowski (85); Helena Różewicka (91); Irena Mikołajczak (61); Piotr Malinowski (55); Stanisława Frąckowiak (74); Jan Kozłowski (82); Helena Majkowska (85); Ewa Ziółkowska-Kociszewska (55); Marek Pałucki (50); Zofia Cicha (82); Krystyna Wielich (75); Alfreda Fraszewska (101); Stefania Świerczyńska (77); Stanisław Pontus (58); Krzysztof Hodyniak (55).

Poczuj, dotknij, dowiedz się
W nowej części Parku Solankowego,
na terenie Ogrodów Zapachowych, założono trzy tablice. Zamieszczony na nich
plan zawierający opisy roślin informuje
zwiedzających zarówno w sposób tradycyjny jak i w systemie Braille’a. Skuteczność mapek tuż po zainstalowaniu potwierdzili członkowie inowrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Niewidomych. W ogrodach znajduje się ponad
7,5 tys. roślin działających m.in. uspokajająco. Niektóre z zapachów pełnią również funkcje odprężające, a także pobudzają pamięć i myślenie. Teren monitorowany jest przez trzy kamery.
Anna Sobecka
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
1 września – obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej: godz. 11.00, msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar II wojny
światowej, odprawiona pod przewodnictwem ks. płk. Bogdana
Radziszewskiego, kapelana Garnizonu Inowrocław, z udziałem
m.in. władz samorządowych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, kompanii honorowej Garnizonu Inowrocław oraz Orkiestry Dętej Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., kościół garnizonowy pw. św. Barbary
i św. Maurycego; następnie przejście pod Pomnik Obrońców
Inowrocławia, gdzie odbędzie się manifestacja patriotyczna.
17 września – 73. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę:
godz. 17.00, msza św. w intencji ofiar II wojny światowej, kościół
garnizonowy pw. św. Barbary i św. Maurycego; następnie złożenie kwiatów pod tablicą katyńską w kościele garnizonowym.
JUBILEUSZ 830-LECIA ŚWIĄTYNI IMIENIA NMP
12 września – godz. 19.00, koncert w wykonaniu bydgoskiego zespołu muzyki dawnej Collegium Vocale, Bazylika Mniejsza
Imienia NMP, wstęp bezpłatny.
16 września – godz. 12.30, uroczysta msza św. pod przewodnictwem kardynała Józefa Glempa. Po zakończeniu mszy św.,
która odprawiona zostanie w bazylice, w pobliżu świątyni (tj. na
parkingu) rozpocznie się festyn rodzinny.
17 września – godz. 12.00, konferencja naukowa, Instytut Prymasa Józefa Glempa, wstęp bezpłatny, więcej na ten temat piszemy na str. 5.
KONFERENCJE
7-8 września – konferencja „Gęś Biała Kołudzka – fenomen
polskiej nauki i hodowli” zorganizowana w ramach obchodów
jubileuszu 50-lecia hodowli gęsi Białej Kołudzkiej, w programie
m.in. uznanie gęsi Białej Kołudzkiej jako rasy (MR i RW) oraz
wręczenie przez Media Press certyfikatu Najwyższa Jakość Quality International „Q”.
18 września – konferencja poligraficzna „Dziesięć lat później.
Inowrocław 2002-2012”. Najważniejsze tematy to: przyszłość
książki w dobie rozwoju elektronicznych mediów, perspektywy
rozwoju poligrafii, zawodowe szkolnictwo poligraficzne, najnowsze standardy normalizacyjne, współczesne systemy sterowania barwą.
KULTURA
1 września - TM Music Festiwal: wystąpią – Eraser Effect (godz.
14.00), Nevermind (godz. 15.00), Black Sun (godz. 16.00), Cała
Góra Barwinków (godz. 17.25), Sofa (godz. 19.05), Koniec
Świata (godz. 20.40), teatr letni, ul. Świętokrzyska 107, bilety
w cenie 15 zł (przedsprzedaż Kujawskie Centrum Kultury i sklep
„Forte”) oraz 18 zł w dniu koncertu.
2 września – VII Targi Młodych: godz. 10.00-16.00, wystawcy, a wśród nich przede wszystkim organizacje pozarządowe
z regionu, będą prezentowali ofertę spędzenia wolnego czasu,
podczas targów zaplanowano wiele dodatkowych atrakcji takich jak np. skok na bungee, śniadanie na trawie, mecz footballu amerykańskiego, pokazy tańca, występy zespołów muzycznych, ściankę wspinaczkową, pokazy jazdy na rolkach, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
2 września – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne: finałowy „Koncert życzeń”, wystąpią: Inowrocławska Orkiestra
Promenadowa pod dyr. Marka Czekały oraz soliści (Magdalena
Polkowska i Marcin Naruszewicz), muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
6 września – godz. 16.30, „Świat według Astrid Lindgren” –
wernisaż wystawy poświęconej wybitnej szwedzkiej autorce
książek dla dzieci i młodzieży; ekspozycja została przygotowana w oparciu o materiały z Ambasady Szwecji w Warszawie oraz
zbiory Towarzystwa Polsko-Szweckiego „Tillsammana” Oddział
we Wrocławiu, Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
7-8 września – Ino-Rock Festiwal: 7 września, godz. 20.00,
koncert inowrocławskiego zespołu Quidam, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej; 8 września, wystąpią: hipersoniK (godz.
16.45-17.15), Tune (godz. 17.40-18.25), Soen (godz. 18.50
-19.50), Gazpacho (godz. 20.20-21.45) i Hawkwind (godz.
22.15-24.00), teatr letni, ul. Świętokrzyska, impreza biletowana, więcej na ten temat piszemy na str. 8.
9 września – godz. 13.00-19.00, impreza rekreacyjna „Inowrocław łączy”, w programie m.in. nordic walking i karaoke oraz
poczęstunek wojskową grochówką, tężnia solankowa, wstęp
bezpłatny.
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Solankowo – operowo

Fot. Beata Zarzycka
Koncert muzyki filmowej rozpoczął tegoroczną Inowrocławską Galę Operowo-Operetkową. Występujących w muszli koncertowej laureatów festiwalu „Ciechocińskie Impresje Artystyczne”, którym towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyrekcją Marka Czekały, oklaskiwali licznie przybyli kuracjusze oraz inowrocławianie. Podobnie było w kolejnych dniach gali, kiedy to w Solankach wystawiono operetkę „Księżniczka czardasza” oraz zorganizowano koncert „Lekko zwiewnie”.
9 września – godz. 16.00, koncert TRIO CON BRIO – zespół
harmonijek ustnych, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
13 września – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Danielem
Passentem, dziennikarzem i dyplomatą, wieloletnim felietonistą „Polityki”, tłumaczem, satyrykiem i autorem wielu książek.
Podczas spotkania Daniel Passent będzie promował najnowszą, biograficzną książkę „Passa”, napisaną wspólnie z Janem
Ordyńskim, Salonik Literacko-Atystyczny, ul. Jana Kilińskiego
16, wstęp bezpłatny.
15 września – godz. 18.00, „El sueno de Cuba” – kubański
event z projekcją filmu i pokazami energetycznej salsy, Sala
Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, wstęp bezpłatny.
14-16 września – Inowrocławski Festiwal Światła i Smaku:
14 września, godz. 16.00, pokaz i warsztaty rzeźby lodowej,
muszla koncertowa; 15 września, godz. 20.15, inauguracja Dnia
Światła; 16 września, godz. 16.00, inauguracja Dnia Włoskich
Smaków, Park Solankowy, więcej na ten temat na str. 1.
20 września – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy
o…”, Galeria Tymczasem, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
21 września – godz. 17.00, otwarcie wystawy fotografii Kornela Pawłowskiego, sala wystaw czasowych, ul. Kasztelańska
22, wstęp bezpłatny.
23 września – godz. 18.00, pokaz tanga argentyńskiego oraz
milonga, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
25 września – godz. 18.00, spotkanie z Krzysztofem Kowalewskim, aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym. Podczas spotkania promowana będzie książka Romana Dziewońskiego „Skarpeta w ręku. Krzysztof Kowalewski w garderobie”, Salonik Literacko-Atystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16,
wstęp bezpłatny.
30 września – godz. 19.30, theatrum historyczne „Koronacja
Władysława Łokietka” – odtworzenie ceremoniału koronacyjnego, wystąpią: aktorzy – miłośnicy historii Kujaw, chór „Pro
Arte”, „Inovroclaviensis” oraz Bractwo Kurkowe z Piechcina,
kościół pw. św. Królowej Jadwigi, wstęp bezpłatny, więcej na
ten temat napiszemy we wrześniowym wydaniu informatora.
SPORT
1 września – godz. 10.00, turniej par deblowych w tenisie
ziemnym o puchar dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, korty
tenisowe, ul. Przy stawku 1, wpisowe dla uczestników turnieju – 30 zł, wstęp bezpłatny.
5 września – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – KS UNIA ROSZAK Solec Kujawski, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
8 września – XI Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny, więcej na ten temat piszemy na str. 3.
15 września – godz. 16.00, mecz piłkarski – III liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – KS POLONIA Środa Wielkopolska, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
22 września – godz. 11.30-13.30, XIV Sejmik Klubów Olimpijczyka, Rad Olimpijskich i Szkól Noszących Imię Polskich Olimpijczyków – Zawody Lekkoatletyczne, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp bezpłatny.

22 września – godz. 16.30, XIV Sejmik Klubów Olimpijczyka, Rad Olimpijskich i Szkól Noszących Imię Polskich Olimpijczyków – Piknik Olimpijski, Park Solankowy, wstęp bezpłatny.
28 września – godz. 17.00, XV Turniej Koszykówki Mężczyzn,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza biletowana, bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 5235-55-355.
29 września – godz. 16.00, mecz piłkarski – III liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – LUBOŃSKI KS FOGO Luboń, Stadion
Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
29 września – godz. 16.00, XV Turniej Koszykówki Mężczyzn,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, impreza biletowana, bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 5235-55-355.

Sportowo i muzycznie

Fot. Beata Zarzycka
Ponad osiemdziesiąt osób wzięło udział w I Inowrocławskich Mistrzostwach Streetball’u jakie zorganizowano na terenie Gimnazjum nr 2. W kategorii do lat 16 wygrała drużyna Kłopoty Najmana, a powyżej – FC Mi się nie chce. Po
zawodach na boisku gimnazjum wystąpił bydgoski zespół
B.O.K (BiszOerKay) i DJ Paulo oraz toruński raper Małpa. Impreza była tak udana, że organizatorzy zapowiadają już podobną w przyszłym roku.
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W hołdzie Janowi Kasprowiczowi
- informujemy, iż w sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej
obowiązuje nowa organizacja ruchu. Zmiany dotyczą ulic:
Solankowej (wprowadzono ruch jednokierunkowy od
ul. Zygmunta Wilkońskiego do ul. Prezydenta F. D. Roosevelta, z możliwością parkowania równoległego pojazdów
po obu jej stronach), Marii Konopnickiej (wprowadzono
ruch jednokierunkowy od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Solankowej, z możliwością parkowania równoległego po jednej stronie), Ignacego Daszyńskiego (wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Solankowej do ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza, z możliwością parkowania równoległego po jednej stronie), Zygmunta Wilkońskiego (udostępniono ulicę dla ruchu kołowego pojazdów,
występują ograniczenia w zakresie zatrzymywania po obu
stronach ulicy – za wyjątkiem odcinka między ulicami: Solankową i Świętokrzyską, gdzie po stronie parku wydzielono stanowiska postojowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych), Świętokrzyskiej (wprowadzono obustronny zakaz postoju pojazdów), Prezydenta Gabriela Narutowicza i Ustronie (nowe znaki zakazu i nakazu wynikające
z nowego, jednokierunkowego układu ulic) oraz Al. Henryka Sienkiewicza (wprowadzono ruch jednokierunkowy
od ul. Prezydenta F. D. Roosevelta do ul. Zygmunta Wilkońskiego, z możliwością parkowania ukośnego po jednej
stronie). Ponadto na wyżej wymienionych ulicach utrzymano ograniczenie prędkości do 30 km/h i wjazdu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Zmiany podyktowane
były przede wszystkim względami bezpieczeństwa,
- do końca września można składać wnioski do VI edycji Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł”, przyznawanych osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej na rzecz mieszkańców regionu. Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Sprawy
społeczne),
- ponad sto osób wzięło udział w XII Memoriale im. Jana
Czajkowskiego w wędkarstwie spławikowym zorganizowanym na Noteci. W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajęło Koło PZW nr 4 Bydgoszcz, Drużyna I, miejsce drugie przypadło Kołu PZW nr 88 Inofama SA Drużyna I z Inowrocławia, a na najniższym stopniu podium stanęli wędkarze z Koła PZW nr 2 w Koninie. W klasyfikacji
indywidualnej zwyciężył Olgierd Siara z Bydgoszczy (4,1
kg), za nim uplasował się Mateusz Pająk z Inowrocławia
(3,2 kg), a na miejscu trzecim znalazł się Adam Balcerek z
Bydgoszczy (3 kg),
- Martyna Kołodziejska najlepiej zdała egzamin kończący tegoroczną Wakacyjną Szkółkę Tenisa Ziemnego zorganizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niewiele gorzej poradzili sobie: Paweł Filipiak oraz Hanna Kisielewicz. W ramach zajęć 20 dzieci trenowało dwa razy w tygodniu na kortach w Mątwach. Podstaw tenisa uczył wykwalifikowany instruktor Włodzimierz Federowicz,
- Fundacja Ekspert-Kujawy do 31 sierpnia wydłużyła termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu
„Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie”. Oferowane jest
m.in.: wsparcie finansowe (do 20 tys. zł) oraz pomostowe
(do 12 miesięcy), szkolenia i warsztaty. Z oferty mogą skorzystać przede wszystkim bezrobotni m.in. z powiatu inowrocławskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać
kontaktując się z fundacją: ul. Dworcowa 65, tel. 52-3576-215, a.bialka@ekspert-kujawy.pl, www.fundacja.ekspert-kujawy.pl,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że
w związku z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętokrzyskiej, objazd autobusów linii nr 10 został wydłużony do odwołania. Autobusy z Osiedla Rąbin kursują ul. Prezydenta F. D. Roosevelta, dojeżdżają do pętli przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza i wracają w kierunku al. Mikołaja Kopernika.

Fot. Beata Zarzycka
W 86. rocznicę śmierci Jana Kasprowicza, inowrocławianie oddali hołd wybitnemu, polskiemu poecie urodzonemu
w Szymborzu. Wybitny dramaturg, krytyk literacki, a także tłumacz zmarł 1 sierpnia 1926 r. w Zakopanem. Punktualnie
o godz. 12.00, na Skwerze Jana Pawła II przedstawiciele władz samorządowych oraz placówek kulturalnych i oświatowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Kasprowicza.
Anna Sobecka

Ino-Rock Festival 2012

Już 7 i 8 września fani rocka z całego kraju przyjadą do naszego miasta, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym jakim bez wątpienia jest organizowany od kilku lat Ino-Rock Festival.
W pierwszym dniu festiwalu wraz z zaproszonymi gośćmi wystąpi inowrocławski zespół Quidam. Grupa istnieje od
dwudziestu lat i zaliczana jest do czołówki rocka w Polsce. Muzycy wystąpią w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej, promując swój najnowszy albym Saiko. Zespół występując na żywo potwierdza, że jest wybitną formacją koncertową. Z pewnością nie inaczej będzie podczas wrześniowego koncertu w Inowrocławiu. Tym bardziej, że muzycy zapowiadają niespodzianki i udział wielu zaskakujących gości. Początek koncert o godz. 20.00.
Gwiazdą drugiego dnia festiwalu będzie zespól Hawkwind, który do Polski przyjedzie 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.
Początek występu muzyków z zespołu Hawkwind zaplanowano na godz. 22.15. Wcześniej wystąpią: 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).
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.
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