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Wód u nas w bród, czyli… mamy koncesje
Koncesje na wydobywanie wód leczniczych z inowrocławskich złóż to ostatnie – do niedawna brakujące – dokumenty zezwalające na eksploatację. Do niedawna brakujące, bowiem 13 lutego Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji otrzymał konieczne pozwolenia od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To długo wyczekiwane przez miasto decyzje.
„Jadwiga” i „Solannowa”
Pierwsza koncesja zezwala na wydobycie wód leczniczych ze źródła w Solankach, a druga – przy ul. Miechowickiej. W ten sposób pozyskiwana będzie „Jadwiga” – woda lecznicza do picia oraz „Solannowa” wykorzystywana do kąpieli leczniczych i zasilająca tężnię. Koncesje udzielone zostały na 30 lat.
Długie lata starań
Kolejnym krokiem, umożliwiającym faktyczną eksploatację złóż, będzie utworzenie zakładu górniczego. Przystąpienie bowiem do wydobycia wód leczniczych, zgodne z prawem geologicznym i górniczym, wymaga utworzenia takiego zakładu. Nie
dotyczy to wody mineralnej („Inowrocławianki”), która będzie wydobywana na podstawie prawa wodnego. Kończy się budowa rozlewni. Następnie rozpocznie się butelkowanie wody. – Przypomnijmy, że do momentu otrzymania koncesji, wykonane
zostały przez kompetentne organy liczne opracowania i opinie hydrogeologiczne.
Były to długoletnie badania uwzględniające specyfikę obszaru, na którym znajdują się źródła poboru wód czy też badania w zakresie nośności źródeł wodnych. Warto podkreślić, że w ramach jednego z tych badań, pompowanie wody dokonywano
nieustannie przez 72 godziny, z dużą wydajnością, bo sięgającą aż ok. 17 m sześciennych na godzinę w Solankach i ponad 22 m sześciennych na godzinę przy ul. Miechowickiej. Wynik tego pompowania pokazał, że w wodzie tej nie stwierdzono negatywnego wpływu na sąsiednie ujęcie i na układ wód. A co ciekawe i ważne, woda
napływająca do źródła z tak dużą wydajnością nie zmieniała swojego składu mineralnego – podkreślił Stanisław Kowalewski, Prezes PWiK. – Cieszę się i jestem
wdzięczny Panu Prezesowi Kowalewskiemu za konsekwentne działania w tej sprawie, które pomimo rzucania nam w ostatnich latach wielokrotnie kłód, udaje się realizować. Ten cel to czerpanie wód leczniczych w sposób bezpieczny, niezagrażający środowisku naturalnemu, z korzyścią dla mieszkańców i kuracjuszy – powiedział
Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia.

Fot. Beata Zarzycka
Odwierty w Parku Solankowym (zdjęcie archiwalne).

Woda do picia butelkowana będzie w nowej rozlewni zlokalizowanej w pobliżu ul. Miechowickiej.
Naukowcy potwierdzili
Przypomnijmy, badania właściwości jednego z ujęć przy ul. Miechowickiej wykazały, że są tam znaczne ilości sodu, wapnia, magnezu, chlorków oraz jodków. Woda
mineralna bogata w wyżej wymienione składniki jest odpowiednia dla uzupełnienia niedoboru elektrolitów i zalecana osobom wykonującym czynności związane
z dużym wysiłkiem fizycznym, np. sportowców. Będzie ona nosiła nazwę „Inowrocławianka” i planowane jest także jej butelkowanie.
Jak zapewniają specjaliści z kolei „Jadwiga” pita w odpowiednich ilościach może
doprowadzić do wzrostu sekrecji soku żołądkowego oraz pobudzania czynności
wątroby i trzustki. Co do natomiast wody leczniczej z odwiertu w Solankach (tj.
„Solannowy”) wykorzystywanej w przyszłości do kąpieli to jak wynika z badań przeprowadzonych pod kierunkiem dr Teresy Latour z Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu PZH: (…) czynnikami warunkującymi osmotyczne oddziaływanie
tej wody na organizm w czasie zabiegu są: ogólne stężenie chlorku sodowego oraz
związków wapnia i magnezu. Działanie to polega na bezpośrednim wpływie składników kąpieli na skórę, zakończenia nerwów i naczynia krwionośne, na cały organizm – przez receptory skóry i autonomiczny układ nerwowy. Dzięki temu działaniu następuje zmniejszenie pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych, poprawa ukrwienia skóry i tkanek przyległych oraz normalizacja ciśnienia krwi i regulacja jej krążenia.
Wody lecznicze od 1915 r.
Warto przypomnieć, iż w przeszłości (od 1915 r.) wody lecznicze na terenie Inowrocławia pozyskiwane były ze studni kopanej – tzw. ujęcia Kujawianka, która ze
względu na zanieczyszczenie wód została wyłączona z eksploatacji. W międzyczasie uzyskiwano również tzw. solankę gorzką z komór ługowniczych Inowrocławskiej
Kopalni Soli „Solino”. Obecnie solanka (przemysłowa) do celów leczniczych pozyskiwana jest z kopalni soli w Górze.

2

nr 2(96)

Warsztaty dla rodziców
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki, prowadzą je specjaliści
z Ośrodka Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt”.
Spotkania prowadzi dwóch doświadczonych psychologów Tomasz Kuczma i Anna Chwiałkowska, którzy
pomagają rodzicom w rozwiązywaniu różnego rodzaju
wątpliwości, kłopotów oraz bardziej zaawansowanych
problemów wychowawczych.
– Kiedy pojawiają się trudności szkolne, albo zmienia się zachowanie dziecka, które staje się zamknięte
i lękowe lub przeciwnie pobudliwe i agresywne… wszystkie tego typu sytuacje, które niepokoją rodziców, mogą
być na naszych zajęciach lepiej zrozumiane. Możemy
pomóc rodzicom rozpoznać powody takich niepokojących stanów i wypracować wspólnie skuteczniejsze sposoby radzenia sobie i wspierania dzieci – stwierdził Tomasz Kuczma.
Na zajęcia można zapisywać się telefonując pod jeden
z następujących nr. tel.: 605 353 155, 601 941 161.

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

Terminarz zebrań

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Od 4 do 27 marca odbywać się będą Ogólne Zebrania Mieszkańców, podczas których zostaną
przedstawione roczne sprawozdania z działalności zarządów osiedli.
Zebrania będą zorganizowane w następujących terminach:
- Osiedle Uzdrowiskowe – 4 marca, godz. 18.00, Gimnazjum nr 2, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7,
- Osiedle Stare Miasto – 5 marca, godz. 18.00, Gimnazjum nr 1, ul. Toruńska 46,
- Osiedle Solno – 11 marca, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 5,
- Osiedle Piastowskie – 13 marca, godz. 17.00, Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka 3,
- Osiedle Szymborze – 26 marca, godz. 18.00, Szkoła
Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119,
- Osiedle Mątwy – 27 marca, godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Chemiczna 9.
Bliższe informacje w godzinach pracy Urzędu Miasta
Inowrocławia, można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-3555-292.

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- budowa oświetlenia dojścia od ul. Stanisława Przybyszewskiego do ul. Poznańskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ulic: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna, Przypadek,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej.
Mieszkańcy zainteresowani którąś z ww. inwestycji mogą
zgłaszać swoje uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Roosevelta 33, e-mail: inwestycje@inowroclaw.pl.
Procedury przetargowe
(trwające i w przygotowaniu):
- przebudowa ul. Rucianej,
- uzupełnienie oświetlenia w Parku Solankowym,
- budowa altanki w nowej części Parku Solankowego,
- przebudowa ul. Objazdowej,

Kolejne środki finansowe z kasy miejskiej trafią do
organizacji pozarządowych po niedawnym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na:
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ochronę i promocję zdrowia oraz pomoc społeczną,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Doroczne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co wynika z aktywności miejscowych organizacji i stowarzyszeń
przy jednoczesnej trudności finansowania wielu przedsięwzięć społecznych z własnych środków bądź finansów pozyskiwanych od sponsorów lub z innych źródeł (w tym np.
grantów innych jednostek samorządu terytorialnego czy
ministerialnych).
Na wspomniane konkursy ofert złożono następujące
ilości projektów:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa na-

- remont Teatru Letniego w ramach projektu „Uzdrowisko
Inowrocław (Rozwój funkcji uzdrowiskowe) – III etap”,
- przebudowa ul. Wapiennej,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- budowa solankowego basenu rekreacyjnego ,
- przebudowa jezdni i chodników w rejonie ulic: Pawła
Cymsa, Genowefy Jaworskiej i Maksymiliana Gruszczyńskiego – I etap,
- budowa skrzyżowania ul. Sylwestra Ranusa z ul. Miechowicką wraz ze zjazdem do projektowanej rozlewni wód
mineralnych,
- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Błonie (strona nieparzysta - od ul. Okrężek do ul. Błonie 25).
Inwestycje zakończone:
- budowa oświetlenia ulic: Zenona Kosidowskiego (uzupełnienie) i Izydora Sobeckiego.

rodowego – 18 ofert skierowanych przez 15 wnioskodawców; środki finansowe w wysokości 85 tys. zł przeznaczono na wsparcie 13 projektów autorstwa 12 podmiotów;
- ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna – 19
ofert złożonych przez 18 organizacji; dotacje w łącznej
kwocie 218 tys. 95 zł otrzyma 17 wnioskodawców na realizację 18 zadań;
- kultura fizyczna i sport – 36 oferentów skierowało 51
wniosków; wsparcie w wysokości 282 tys.500 zł otrzyma
31 organizacji na realizację 37 projektów.
Przypominamy, że do 28 grudnia można było składać
oferty we wcześniej ogłaszanych konkursach dotyczących:
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2013 r.;
- prowadzeniu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
- prowadzeniu„banku żywności”;
- prowadzeniu „magazynu mebli”;
- prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej.
W budżecie miasta na 2013 r., na zadania publiczne realizowane przez organizacje i stowarzyszenia, zaplanowano łącznie kwotę 927 tys. zł.
(JN)

Sztuczna rzeka i… rozsuwany dach
Trwają ostatnie prace przy budowie
solankowego basenu termalnego przy
ul. Świętokrzyskiej. Na zdjęciu obok – pierwsze, próbne wypełnienie wodą niecki kąpieliska, której całkowita powierzchnia lustra wody ma ok. 170 m kw. Nie zabraknie
tam takich atrakcji, jak m.in. wanna i ławka do hydromasażu, gejzer, kaskada, przeciwprąd, sztuczna rzeka, zjeżdżalnia dla
małych dzieci. Basen zostanie podzielony
na dwie części: krytą i otwartą z wydzieloną strefą dla dzieci. Ciekawostką techniczną
z pewnością będzie rozsuwany dach. Rozwiązanie to umożliwi korzystanie z basenu
przy temperaturze na zewnątrz nawet -50C.
Obiekt przystosowany został do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany będzie także teren wokół basenu. Powstaną tam m.in. dwa boiska – do streetballu z nawierzchnią poliuretanową i do piłki
siatkowej plażowej. Inwestycja została dofinansowana w 60 proc. ze środków Unii Europejskiej.

Fot. Beata Zarzycka
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Dworzec do remontu!

Spółka PKP ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie przebudowy inowrocławskiego dworca kolejowego. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 8 marca.
Przypomnijmy, Prezydent Inowrocławia starania o remont dworca czynił od lat, występując w tej sprawie wielokrotnie do licznych spółek utworzonych w ramach PKP
i osób odpowiedzialnych za poszczególne kwestie związane z działalnością kolei. Zazwyczaj przedstawiciele przewoźnika najchętniej mówili o pozbyciu się problemu i przekazaniu miastu swojej własności. Jednak proponowane warunki takiej transakcji były niekorzystne dla Inowrocławia. Prezydent domagał się od PKP należytej dbałości o estetykę
dworca, która ma niebanalne znaczenie dla uzdrowiskowego Inowrocławia. Ostatecznie PKP podjęło decyzję o remoncie dworca, który – jak deklarowali kolejarze – miał zostać przeprowadzony już wiele miesięcy temu. Dotychczas jednak termin rozpoczęcia
realizacji inwestycji był ciągle przesuwany. Interweniował w tej sprawie poseł Krzysztof
Brejza, który w listopadzie 2012 r. podczas spotkania z Piotrem Ciżkowskim, wiceprezesem PKP, został poinformowany, iż opóźnienie wynika z nieterminowości hiszpańskiej
firmy projektowej, która odpowiedzialna była za przygotowanie dokumentacji. Wiceprezes zapewnił także, iż PKP gwarantuje środki na realizację inwestycji w Inowrocławiu.

Ostatecznie kolei udało się zabezpieczyć znaczną część dokumentacji projektowej
i ogłosić przetarg, który prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty 8 marca. W związku
z brakami w dokumentacji, PKP chcąc usprawnić realizację inwestycji i jednocześnie pozwolić wykonawcy na dokonywanie bieżących uzgodnień w trakcie prac, ogłosiło przetarg w tzw. trybie zaprojektuj i wybuduj. Dzięki temu pierwsze prace prawdopodobnie
rozpoczną się już wiosną br. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu osiemnastu
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Remont obejmować ma m.in. nową elewację z przeszkloną ścianą frontową, zamontowanie nowoczesnego oświetlenia, odrestaurowanie historycznego zegara. Jak
czytamy w specyfikacji przetargowej na części szklanej ściany frontowej, zgodnie z tym
jak elewacja wyglądała pierwotnie (tj. sprzed przebudowy w latach 60. XX w.), umieszczony zostanie nadruk z wizerunkiem dawnych otworów okiennych i drzwiowych. Powstaną też nowe drzwi boczne z nadświetlem o zakończeniu łukowym. Obiekt ma być
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W części dla pasażerów znajdzie się
np. pokój dla matki z dzieckiem. Powstaną lokale handlowo-usługowe. Przebudowane
zostanie także otoczenie wraz z parkingiem. Warto dodać, iż inowrocławski dworzec
znajduje się w wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

„Inofama” ma się dobrze

Odnowią w trzy miesiące

Setki osób zatrudnionych, ponad 70 mln zł przychodu w 2012 r., systematyczna
modernizacja zakładu, zbyt na rynki zachodniej i północnej Europy, tak w skrócie
można scharakteryzować sytuację inowrocławskiej „Inofamy”. Wbrew medialnym
doniesieniom sugerującym rzekomy upadek spółki, zakład jest w dobrej kondycji.
Spółka ta to ponad 120 lat tradycji. Powstała w 1880 r. jako „Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, oraz Warsztatów Reperacyjnych – Głogowski”. Od 1885 r. firma istniała jako
„Głogowski i syn”. W latach 1942-44 fabrykę przejął koncern „Mausera”. Po odbudowie ze
zniszczeń wojennych, w 1946 r. połączono „Fabrykę Maszyn Rolniczych Głogowski i syn”
z firmą „H. Cegielskiego”. W 1948 r. zakład zmienił nazwę na „Inowrocławska Fabryka
Sprzętu Rolniczego”.
Od 1991 r. przedsiębiorstwo nosi nazwę „Inofama”. Jest jednym z największych polskich
zakładów produkujących maszyny dla rolnictwa, a także dla ochrony środowiska i budownictwa. Zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz posiada
nowoczesną cynkownię (jest to piąta cynkownia w Polsce).
Obecnie w zakładzie oraz jemu podległych spółkach zatrudnionych jest ok. 500 osób.
– Istotną kwestią jest brak zwolnień. Pewna sytuacja zawodowa w dobie szeroko rozlewającego się kryzysu ma duże znaczenie. Spółka jest strefą wolną od tzw. umów śmieciowych. Każdy nowy pracownik po nienagannym przepracowaniu trzech miesięcy otrzymuje umowę na czas nieokreślony. Jest to efekt porozumienia zawartego między związkami zawodowymi a zarządem spółki – stwierdzili: Marek Szczęsny, Przewodniczący MKZ
NSZZ „Solidarność i Roman Krokos, Przewodniczący MZZ „Metalowcy” przy „Inofamie”.
Prawie 50 proc. produkcji zakładu eksportowane jest na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym m.in. do Francji, Niemiec, Szwecji i Danii. Trafia tam przede wszystkim
osprzęt do hodowli trzody chlewnej, segregacji śmieci oraz magazynowania.
Obecnie firma przygotowywana jest do sprzedaży. W dotychczas ogłoszonych trzech
przetargach nie udało się znaleźć kupca.

„Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”, to nazwa projektu unijnego, w ramach którego miasto otrzyma dofinansowanie na remont Teatru Letniego. Prace obejmą przede wszystkim nowe ławki dla publiczności, zadaszenie stanowiska mikserskiego, zmodernizowanie ogrodzenia, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie terenu zielenią. Remont potrwa trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Już planowane jest w kolejnych latach gruntowne wyremontowanie części,
w której występują artyści. Poniżej teatr w zimowej scenerii.

Fot. Beata Zarzycka

90. urodziny pułkownika
Pułkownik w stanie spoczynku Jan Czerniak, były Dowódca 2. Pułku Kolejowego w Inowrocławiu, obecnie Prezes miejscowego koła Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, niedawno obchodził 90. rocznicę urodzin.
Z tej okazji w ratuszu, na zaproszenie Prezydenta Inowrocławia, odbyło się spotkanie, w którym Jubilat uczestniczył wraz z małżonką Haliną. Ryszard Brejza, przekazując jubileuszowe życzenia, stwierdził m.in.: Wieloletnia służba wojskowa, zwieńczona
wysokimi stanowiskami dowódczymi nie zakończyła Pańskiej aktywności zawodowej,
bowiem dalsza działalność społeczna, w wielu obszarach życia, pozwala na stwierdzenie, że jest Pan Pułkownik dla nas, nieco młodszych i młodych, niedoścignionym wzorem odpowiedzialnego uczestnika społeczeństwa obywatelskiego. (...). W pamięci zachowuję nasze niedawne spotkanie w Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego,
podczas którego z zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchałem ciekawego wspomnienia Pana Pułkownika, świadka wielu wydarzeń historii naszej ojczyzny. Jubileusz
płk. Jana Czerniaka był również okazją do nadzwyczajnego zebrania Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którego przewodniczący Piotr Strachanowski podkreślił zaangażowanie Jubilata w prace Komitetu: Pragnę podziękować za Pańskie liczne konsultacje i cenne opinie, które towarzyszą pracom naszego komitetu na
rzecz godnego upamiętniania dziedzictwa narodowego, zwłaszcza w zakresie ochrony pamięci walk i męczeństwa.
Jan Czerniak (na zdjęciu z prawej) to postać szczególna. Urodził się w Miedzeszynku k. Warszawy. Wychował się i uczęszczał do szkół w Próżanie na Polesiu. We wrześniu
1939 r. w Harcerskim Pogotowiu pełnił służbę na punkcie obserwacyjno-meldunkowym
w systemie OPL kraju. 11 listopada 1939r. zaprzysiężony w tajnej drużynie harcerskiej, a od

jesieni 1941 r. w Związku Walki Zbrojnej AK.
W latach 1942-1945 przebywał na przymusowych robotach w Konigsbergu w Prusach Wschodnich. Po wojnie organizował
harcerstwo oraz ukończył szkołę średnią
w Górze Śląskiej. Do Wojska Polskiego
wstąpił ochotniczo w 1947 r. W latach 19491965 pełnił służbę na stanowiskach dydaktycznych w szkolnictwie wojskowym,
a w latach 1965-1981 na stanowiskach dowódczo-sztabowych, w tym zastępcy i dowódcy 2. Pułku Kolejowego w Inowrocławiu, a następnie szefa wydziału operacyjnego w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych w Modlinie.
Warto także dodać, iż w latach 1947-1954
był czołowym lekkoatletą Wojska Polskiego.
Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w październiku 1981 r. wstąpił do ZBŻZiOR WP. Od 1985r. pełni funkcję prezesa koła ZBŻZiOR WP, a od 2010 r. Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro-Memoria” oraz honorową odznaką
i wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻŻiOR WP.
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„Serca granie” dla dzieci

Decyzji kilka - opłata jedna

Fot. Beata Zarzycka
Lot szybowcem, dzień w 56. Bazie Lotniczej, kolacja z Jarkiem Wistem, sesje fotograficzne, prace inowrocławskich artystów, przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna podarowany przez żonę zmarłego reżysera, to tylko część tego, co można było wylicytować podczas III Inowrocławskiego Koncertu Charytatywnego „Serca
Granie”. Skoro koncert to nie mogło zabraknąć artystów. Na deskach Teatru Miejskiego wystąpiły zespoły: ITD, Eraster Effect i Szulerzy. Można też było wziąć udział w loterii fantowej, skosztować wypieków inowrocławskich cukierników, czy otrzymać karykaturę przygotowaną przez Jaro. Koncert prowadzili: Aleksandra Brejza, Elżbieta
Piniewska i Grzegorz Kaczmarek. Kwota ponad 11 tys. zł, którą udało się zebrać zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację chorych dzieci: Andrzeja, Igora i Karoliny.

W ostatnich dniach mieszkańcom Inowrocławia dostarczono decyzje podatkowe na 2013 r. Po raz pierwszy współwłaściciele nieruchomości (np. mąż
i żona) otrzymali dwie odrębne decyzje, co mogło stworzyć wrażenie, że każdy
z nich zobowiązany jest do zapłacenia podatku we wskazanej kwocie.
Wyjaśniamy, że w podobnych sytuacjach, tak jak do tej pory, podatek od nieruchomości wnosi tylko jedna osoba, a zapłacenie przez nią tego podatku powoduje oczywiście wygaśnięcie zobowiązania wobec wszystkich pozostałych osób. Wysłanie do właścicieli odrębnych decyzji nie jest „pomysłem” inowrocławskich urzędników, lecz wynika z prawa, w tym z orzecznictwa sądowego.
Jednocześnie przypominamy, iż w wybranych punktach można bez prowizji uiszczać na konto miasta należności za podatki i opłaty lokalne:
- kasa Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta Roosevelta 36, I piętro) – czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.00 oraz we wtorki w godz.
7.30-16.30 (z przerwą od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-11.30). W kasie UMI
można również dokonać wpłat nie tylko gotówką, ale także korzystając z karty płatniczej. Terminal obsługuje karty: Visa, MasterCard, Diners Club, Visa elektron, Euro/Master Card, Master Card elektronic i Maestro,
- zaplecze socjalno-noclegowe OSiR-u (ul. Daniela Rakowicza 93) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00,
- kasa główna w hali widowiskowo-sportowej (al. Niepodległości 4) – wpłaty przyjmowane są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-15.00 oraz we wtorki w godz. 8.00-16.00,
- kasa Krytej Pływalni „Wodny Park” (ul. Toruńska 46-48) – wpłaty przyjmowane są od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
- Inowrocławska Organizacja Turystyczna (ul. Królowej Jadwigi 3) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00,
- Citi Handlowy Bank Handlowy (ul. Toruńska 5) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
W podanych powyżej punktach można bez prowizji uiszczać należności m.in. za
podatek od nieruchomości, którego termin wpłaty pierwszej raty mija 15 marca oraz
wieczystego użytkowania – 31 marca.

Odeszli…
*21 stycznia 2013 r. zmarła Łucja MARLEWSKA z d. DURCZAK (l. 99), rodem
z Niestronna, mgr nauk ekonomicznych, nauczycielka, pracowała m.in. w Technikum
Ekonomicznym. Pochowana została na cmentarzu parafii św. Józefa. Miała troje dzieci: Hannę, romanistkę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i synów, absolwentów Liceum Jana Kasprowicza: Jerzego i Andrzeja. Jerzy, dziennikarz, na przełomie lat 80. i 90. należał do grona warszawskich działaczy Stowarzyszenia „PAX” dążących do politycznej i moralnej odnowy „PAX-u”, a w 1993 r. był wśród inicjatorów jego
przekształcenia w Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, którego został wiceprzewodniczącym. Zajmował się dziennikarstwem i publicystyką katolicką jako redaktor „PAX-owskiego” „Słowa Powszechnego”, a następnie w 1991 r. kierował przekształceniem tej gazety w „Słowo – Dziennik Katolicki” i przez pewien czas był też jego redaktorem naczelnym. Andrzej (1953-1992), prawnik, radca prawny przedsiębiorstw,
m.in. huty „Irena”, działacz katolicki, w 1981 r. współtwórca inowrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (autor statutu KIK-u), w stanie wojennym aktywny członek
NSZZ „Solidarność”.
*24 stycznia 2013 r. zmarł Zbigniew JASIŃSKI (l. 66), bydgoszczanin, absolwent
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zawodowo związany z Inowrocławiem,
w latach 1970-2005 pracował w Inowrocławskich Kopalniach Soli, m.in. na stanowiskach kierownika działu mierniczo-geologicznego, głównego mierniczego górniczego
oraz od 1998 r. – zastępcy dyrektora ds. budowy Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw
Płynnych. Czynny był w stowarzyszeniach technicznych, m.in. pełnił funkcję prezesa
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Inowrocławiu oraz prezesa Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Bydgoszczy. Pochowany został na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.
*26 stycznia 2013 r. zmarł Bogumił NOWICKI (l. 70), rodem z Gniewkowa, długoletni działacz organów samorządu mieszkaniowego, od 1979 r. członek Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i w latach 1985-1990 – jej
przewodniczący, aktywny także w Radzie Osiedla Piastowskiego. Zawodowo związany
m.in. z nieistniejącą już dziś Spółdzielnią Transportu Wiejskiego, gdzie był kierownikiem
działu przewozów. Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
*4 lutego 2013 r. zmarł Henryk LASKOWSKI (l. 71), urodzony w 1941 r. w Greifswaldzie, sportowiec, w latach 1955-1971 uprawiał boks w Kolejarzu Włocławek i w Goplanii, a w latach służby wojskowej (1961-1963) w Zawiszy Bydgoszcz. Walczył od kategorii papierowej do… ciężkiej, stoczył 168 walk, z których 40 wygrał (m.in. z wicemistrzem olimpijskim Tadeuszem Walaskiem oraz mistrzami Polski Andrzejem Siodło
i Lucjanem Słowakiewiczem). Największy sukces odniósł w 1967 r., kiedy na mistrzo-

stwach Polski w Łodzi zdobył srebrny medal w wadze średniej. Zawodowo związany był z Inowrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym (późniejszym Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym), pracował w bazie sprzętu przy ul. Jacewskiej, później przeniósł się do „Inofamy”. Pochowany został na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.
*12 lutego 2013 r. zmarł Stanisław OWEDYK (l.69), sportowiec, na przełomie
lat 60. i 70. czołowy piłkarz ręczny Goplanii w lidze międzywojewódzkiej, w 1970 r.
wystąpił w drużynie Polski na mistrzostwach Europy Federacji „Kolejarz” w Duisburgu, która zajęła piąte miejsce na jedenaście startujących zespołów. Po zakończeniu
czynnej kariery zawodniczej był w Goplanii działaczem sekcji piłki ręcznej i przez
jedną kadencję także wiceprezesem klubu. Pracował zawodowo w „Inofamie” na
stanowisku kierownika biura planowania, a potem wydziału produkcyjnego. Od
połowy lat 70. etatowy pracownik aparatu partyjnego, był m.in. I sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR w PSS „Społem”, w latach 1981-1983 sekretarzem Komitetu Miejskiego i na koniec starszym instruktorem Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy; w tym czasie ukończył studia z ekonomiki przemysłu w Wyższej Szkole Społecznej przy Komitecie Centralnym PZPR. Później do 1999 r. kierował inspektoratem ZUS w Inowrocławiu, potem
został pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. budowy hali widowiskowo-sportowej
i następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji od 2000 r. do stycznia 2008 r. był m.in. zastępcą dyrektora i kierownikiem hali sportowo-widowiskowej. W latach 2002-2006
radny SLD II kadencji Rady Powiatu w Inowrocławiu. Pochowany został na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.
*14 lutego 2013 r. zmarła Helena KOWALSKA (l.77), rodem ze Złotnik Kujawskich, długoletnia pracowniczka i działaczka organów samorządu mieszkaniowego,
w latach 1967-1990 zatrudniona w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku kierownika wydziału organizacji samorządu i później pełnomocnika zarządu,
w latach 70. pomysłodawczyni i organizatorka szkoleń dla członków i kandydatów
KSM w ramach tzw. uniwersytetu spółdzielczego. W latach 1996-2009 była członkinią Rady Nadzorczej KSM, w tym od 2000 r. do 2005 r. jej przewodniczącą. Przez
długi czas działała również w Radzie Osiedla Nowego i Toruńskiego. Odznaczono ją
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Pochowana została na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.
*17 lutego 2013 r. zmarł w Krynkach Sokrat JANOWICZ (l. 76), pisarz i nowelista, autor ponad 20 książek, dziennikarz, działacz organizacji i stowarzyszeń białoruskich w Polsce. Utrzymywał kontakty towarzyskie z mieszkańcami Inowrocławia.
W 2004 r. uczestniczył w uroczystości odsłonięcia na murze budynku drukarni POZKAL tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Aleksandrowiczowi vel Jazepowi
Najdziukowi, Białorusinowi, wybitnemu obywatelowi Inowrocławia.
Piotr Strachanowski
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Nowy dowódca bazy
Płk Zbigniew Musiał został dowódcą 56. Bazy
Lotniczej. Zastąpił na tym stanowisku płk. Andrzeja Pawłowskiego, który po trzydziestu sześciu latach
zakończył zawodową służbę wojskową.
Przypomnijmy, 56 Baza Lotnicza istnieje od końca 2011 r.
Powstała w wyniku przeformowania 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych i weszła w skład nowo utworzonej 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Pierwszym
dowódcą jednostki został płk Andrzej Pawłowski, który 31
stycznia zakończył zawodową służbę wojskową. Miesiąc
wcześniej na lotnisku w Latkowie odbył swój pożegnalny
lot za sterami wojskowego śmigłowca Mi-2.
Płk Zbigniew Musiał to dotychczasowy zastępca dowódcy bazy. Od grudnia 1980 r. do kwietnia 1988 r. pełnił służbę w inowrocławskim 56. Kujawskim Pułku Śmigłowców Bojowych zajmując kolejno stanowiska: starszego pilota, oficera rozpoznawczego i dyżurnego kierownika lotów. Następnie został skierowany do Nowego
Glinnika, gdzie m.in. był kierownikiem lotów w 2. Batalio-

nie Zabezpieczenia.
W latach 1999-2007
płk Musiał pełnił
służbę w Dowództwie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim m.in. jako
szef sekcji współdziałania z lotnictwem. W 2007 r. został dowódcą Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku. Brał udział w misjach w: Syrii, Iraku, Chorwacji i Bośni. Za nienaganną służbę w ramach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, odznaczony został przez Prezydenta RP Gwiazdą Iraku.
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Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała w sprawie przyjęcia informacji pn. „Analiza
atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Inowrocławia”,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Niemojewskich (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Solankowej (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na
stałe obwody głosowania,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
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 Roosevelta 36, pok. nr 108.

Ostatnia droga Prymasa Józefa Glempa

Fot. Beata Zarzycka
Pożegnanie Prymasa w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.

W Instytucie Prymasa Józefa Glempa wyłożona została księga kondolencyjna. Jako pierwszy wpisał się Prezydent Inowrocławia (na zdjęciu z prawej), który także reprezentował miasto podczas uroczystości pogrzebowych w Warszawie.
W archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela obecny był też poczet sztandarowy naszego miasta (na zdjęciu z lewej).

Niezwykle uroczysty charakter miały trzydniowe
uroczystości żałobne kardynała Józefa Glempa, które
odbyły się od 26 do 28 stycznia br. w Warszawie.
Tysiące wiernych osobiście pożegnało Prymasa Seniora w stołecznych świątyniach: kościele Sióstr Wizytek, bazylice Świętego Krzyża oraz w archikatedrze Świętego Jana.
Wśród osób, które oddały hołd Zmarłemu było także m.in.
kilkanaście grup i delegacji reprezentujących środowiska inowrocławskie oraz ziemi kujawskiej, nierozerwalnie związanej
z dzieciństwem i latami młodzieńczymi Józefa Glempa. Władze samorządowe Inowrocławia reprezentował, podczas ceremonii pogrzebowej w archikatedrze warszawskiej, prezydent Ryszard Brejza. Wśród pocztów sztandarowych, żegnających Prymasa Polski, był sztandar Miasta Inowrocławia.
Przypomnijmy, że w inowrocławskich kościołach także modlono się za śp. kardynała Glempa, zwłaszcza zaś
w przededniu pogrzebu, 27 stycznia, w miejscu Chrztu Świętego Józefa Glempa – w kościele Zwiastowania NMP ks. prałat Leszek Kaczmarek przewodniczył eucharystii, w której
udział wzięły m.in. delegacje miejscowych instytucji, organizacji i środowisk społecznych oraz orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalń Soli. Ponadto, burmistrz Bad Oeynhausen (miasta partnerskiego Inowrocławia) Klaus Mueller
-Zahlmann na ręce Prezydenta Inowrocławia przesłał list
z kondolencjami.
Dodajmy, że do inowrocławskiego Instytutu Prymasa Józefa Glempa, w dniach żałoby po odejściu Jego Eminencji,
docierało wielu mieszkańców miasta i regionu oraz przebywający w Inowrocławiu kuracjusze. Wiele osób wpisywało się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w instytucie. Działalność i zbiory instytutu prezentowało także kilka ogólnopolskich stacji telewizyjnych, zaś ilustracją wielu wspomnień
i relacji były „inowrocławskie” nagrania z inauguracji instytutu
podczas jubileuszu 80. urodzin kardynała Glempa, 18 grudnia 2009 r.
Warto przywołać wzruszający inowrocławski akcent, który towarzyszył uroczystościom pogrzebowym Eminencji.
Otóż na trumnie kardynała obok ewangeliarza spoczywała
biskupia mitra, która została „wypożyczona” podczas ostatniej wizyty Księdza Prymasa w Inowrocławiu (19 listopada
ubiegłego roku) ze zbiorów instytutu ze względu na wyhaftowane na niej przesłanie: „Credo”. Miała ona służyć posłudze pasterskiej Prymasa w obchodzonym przez Kościół Roku
Wiary. Nikt z nas nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie
spocznie na trumnie Prymasa z Inowrocławia.
Jacek Nijak
Informujemy, iż 16 marca o godz. 16.00, odbędzie się
koncert pasyjny ku czci Prymasa Józefa Glempa, w Bazylice
Mniejszej Imienia NMP wystąpi Jolanta Kaufman (sopran)
i chór SGGW pod dyr. Michała Dąbrowskiego.
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – radny pełni
stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 607 571 562.
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 25.03.2013 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) – 19.03.2013 r.,
godz. 14.30-15.30, Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania
dyżuru); radna pełni też codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom.
783 699 787.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe)
– 5.03.2013 r., godz. 11.00-12.00, 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) – 4.03.2013 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) – 5.03.2013 r.,
godz. 16.30-17.30, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusz Kusocińskiego, ul. Szarych Szeregów 1; 13.03.2013 r., godz. 16.30-17.30,
klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 6.03.2013 r., godz.
12.00-13.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa), pok. nr 117,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe) – 5, 12, 19,
26.03.2013 r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta Roosevelta 36, pok. nr 110, tel. 52-35-55-294
(w czasie trwania dyżuru); przewodniczący RMI pełni także stały
dyżur telefoniczny: 601 981 866.
Jarosław Mrówczyński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni
stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 7.03.2013 r., godz.
15.00-16.00, Szkoła Rzemiosła, ul. Poznańska 18.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 5.03.2013 r., godz. 15.30-16.30,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 11.03.2013 r., godz.
11.00-12.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa), pok. nr 117,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni
stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 18.03.2013 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)
– 11.03.2013 r. godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno
-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Jerzy Stachowiak (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 501 367 597.
Maciej Szota (Solidarna Polska) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska) – 18.03.2013 r.,
godz. 14.00-15.00, Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 26.03.2013 r.,
godz. 18.00-19.00, Szkoła Podstawowa nt 10 im. Jana Kasprowicza, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119; radny pełni też stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 18.03.2013 r., godz.
14.00-15.00, Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Roosevelta 36,
pok. nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
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JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W styczniu w Urzędzie Stanu Cywilnego diamentowe gody (60-lecie) obchodzili Jubilaci Irena i Stefan Bednarowie. Ponadto medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący złote gody (50-lecie): Ludomira i Andrzej Borowiczowie.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE (zgłoszone w styczniu 2013 r.)
Paulina Jabłońska (Inowrocław) – Jarosław Dąbrowski (Inowrocław); Dagmara Szwaracka (Inowrocław)
– Rafał Pokorski (Inowrocław); Edyta Poziomka (Inowrocław) – Marek Mazur (Komaszyce); Katarzyna Haczyńska (Inowrocław) – Piotr Trzeciak (Inowrocław).
URODZENIA (zgłoszone w styczniu 2013 r.)
Roksana Rogozińska – c. Doroty i Dariusza; Jakub Siwiński – s. Agnieszki i Bartosza; Alicja Krok – c. Agaty
i Wojciecha; Nikola Olejniczak – c. Moniki i Łukasza; Zofia Toda – c. Pauliny i Zbigniewa; Adam Napierała
– s. Izabeli i Mikołaja; Lena Osińska – c. Angeliki i Krystiana; Paulina Sobczyńska – c. Sławomiry i Marcina; Zuzanna Raczyńska – c. Magdaleny i Mirosława; Oskar Zaborowski – s. Anity i Artura; Jakub Winiecki – s. Wioletty i Ireneusza; Oliwier Łopatka – s. Mirosławy i Patryka; Kacper Hetman – s. Marty i Roberta; Pola Królik
– c. Aleksandry i Mariusza; Hubert Nowak – s. Karoliny i Daniela; Oskar Podolski – s. Darii i Mateusza; Stanisław Stasiak – s. Hanny i Damiana; Dominika Błażejewska – c. Anny i Piotra; Jakub Marczewski – s. Izabeli
i Mariusza; Iga Czapla – c. Natalii i Marcina; Jan Kaczyński – s. Lucyny i Pawła; Ismena Malka – c. Ilony i Marcina; Aleksandra Kaźmierczak – c. Magdaleny i Eugeniusza; Julia Cyman – c. Katarzyny i Jarosława; Liliana Bartoszewska – c. Róży i Kajetana; Agata Tylinska – c. Aleksandry i Mikołaja; Wiktor Wireński – s. Marzeny i Mariusza; Julita Andryszak – c. Anny i Krzysztofa; Karolina Buzow – c. Iwony i Tomasza; Igor Żurawski
– s. Magdaleny i Mateusza; Anna Dąbrowska – c. Agnieszki i Krzysztofa; Amira Osińska – c. Joanny i Adama;
Kacper Szydłowski – s. Pauliny i Krystiana; Laura Kucharska – c. Małgorzaty i Tomasza; Paweł Romanowski
– s. Mirosławy i Romana; Alicja Zachwieja – c. Wioletty i Radosława; Pola Kwiatkowska – c. Izabeli i Krzysztofa; Weronika Gola – c. Małgorzaty i Andrzeja; Zuzanna Brykała – c. Karoliny i Krzysztofa; Zuzanna Nowak
– c. Ewy i Radosława; Kacper Barański – s. Lidii i Tomasza; Dawid Żurawski – s. Edyty i Krzysztofa;Wojciech Majer
– s. Wiesławy i Sławomira; Jan Wróbel – s. Natalii i Dariusza; Miłosz Lewandowski – s. Pauliny i Marcina; Aleksandra Wieczorek – c. Katarzyny i Sławomira; Iwan Arent – s. Ilony i Pawła; Konstancja Dąbek – c. Weroniki
i Marcina; Miłosz Czerwiński – s. Ewy i Kamila; Alan Posała – s. Agnieszki i Bartłomieja; Oliwia Małek – c. Moniki i Łukasza; Zuzanna Stajszczak – c. Marty i Miłosza; Marcin Kaszak – s. Jadwigi i Grzegorza; Aleksandra Nyk
– c. Karoliny i Marka; Jan Krotoszyński – s. Karoliny i Marka; Bartosz Lewandowski – s. Magdaleny i Damiana.
ZGONY (zgłoszone w styczniu 2013 r.)
Jacek Jasiński (86); Honorata Jędrzejewska (75); Stefan Krawczyk (77); Włodzimierz Rybacki (54); Stanisław Kusal (68); Anna Zmudzińska (86); Andrzej Łuba (55); Włodzimierz Stempiński (79); Irena Łykowska (73); Henryk Kokot (84); Joanna Książkiewicz (72); Paweł Piernik (62); Walerian Lewandowski (61); Jan
Kawalerski (72); Patryk Olejnik (22); Gertruda Izdebska (89); Krystyna Antoniak (82); Benon Proch (82);
Anna Wiza (54); Irena Łuczkowska (88); Julia Jóźwiak (85); Jerzy Drzymała (57); Joanna Brocka-Górska (76); Stanisław Niedźwiecki (82); Tomasz Palikowski (63); Zbigniew Konopa (67); Zygmunt Olejnik
(81); Andrzej Oboza (54); Halina Jaskulska (46); Halina Grzeszak (88); Maria Nowak (65); Alicja Famułka
(69); Wiesław Żukowski (48); Jacek Matuk (84); Leszek Walczak (78); Irena Maltańska (85); Elżbieta Kisiel (62); Maria Wleklińska (61); Bernard Zieliński (72); Regina Ewleszyn (78); Stanisław Roszak (64); Marek Kwiatkowski (64); Łucja Marlewska (99); Krystyna Podlewska (81); Teresa Pietrzykowska (72); Zenon
Grabowski (66); Waldemar Łuczak (47); Jan Murzyn (75); Kazimierz Stranc (66); Daniela Świdzińska (74);
Jan Laks (65); Barbara Szczepańska (74); Filipina Grochalska (91); Regina Wiatrowska (87); Danuta Straszewska (65); Irena Rybarczyk (85); Bogumił Nowicki (70); Halina Kluczyńska (79); Gabriela Lewandowska (73); Janusz Pieszak (63); Irena Śniegulska (78); Stanisław Pawłowski (78); Wojciech Roszak (50); Roman Adamiak (58).
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Jak zima, to… kulig
SPORT
2 marca – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – II liga, KSK NOTEĆ Inowrocław
– MKS Skierniewice, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 5 zł,
2 zł (ulgowy), istnieje możliwość zakupu karnetu – 50 zł.
3, 10, 17 marca – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
9 marca – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – II liga, KSK NOTEĆ Inowrocław – SMS
PZKosz Władysławowo, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie
5 zł, 2 zł (ulgowy), istnieje możliwość zakupu karnetu – 50 zł.
10 marca – godz. 10.00, Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w szachach, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, sala nr 227, wstęp bezpłatny.
16 marca – godz. 10.00, zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, basen „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.
16 marca – godz. 16.00, I liga tenisa stołowego kobiet, IKTS Noteć Inowrocław – GLKS
II Nadarzyn, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
22 marca – godz. 8.00, XII Rambit, czyli turniej sportowo-wiedzowy klas IV szkół podstawowych, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
23 marca – godz. 8.00, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt SP 6, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
23 marca – godz. 10.00, Rajd turystów pieszych i kolarzy „Topienie Marzanny”, Mątwy
– Łojewo – Szarlej, zapisy w PTTK, ul. Narutowicza 4.
24 marca – godz. 9.00, XI Amatorskie Mistrzostwa Kobiet w Siatkówce, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
KULTURA
1 marca – godz. 17.00, Inowrocławskie Spotkania Artystyczne: Plastikon – konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Biesiada Poetycka – Turniej Jednego Wiersza, Turniej Poezji Śpiewanej, Autorskie Prezentacje Poetyckie, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
1 marca – godz. 18.00, spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem oraz
promocja książki „Kiełbasa i sznurek”, Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16,
wstęp bezpłatny.
2 marca – godz. 15.00, Inowrocławskie Spotkania Artystyczne: Musicorama – konkurs wokalny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
5 marca – godz. 18.00, otwarcie wystawy „Maria Dąbrowska i jej współcześni” zorganizowanej przy współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie, Salonik Literacko-Artystyczny,
ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
8 marca – godz. 12.00, otwarcie wystawy prac plastycznych Lu Youyou, malarza, rysownika i fotografa urodoznego w Pekinie, Galeria w Ratuszu, ul. Prezydenta Roosevelta 36,
wstęp bezpłatny.
8 marca – godz. 17.00, Dzień Kobiet, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5.

Zgodnie z kujawską tradycją

Fot. Beata Zarzycka
Jak nakazuje kujawska tradycja barwne orszaki kóz: Mątewskiej i Szymborskiej
w ostatni dzień karnawału można było spotkać na ulicach naszego miasta. Kolorowi przebierańcy, a wśród nich m.in. pary młode, niedźwiedzie, kozy, wędrowni grajkowie, baba z dziadem i kominiarze rozpoczęli swoje harce od wizyty w ratuszu (na
zdjęciu). Następnie przeszli ulicami miasta i odwiedzili m.in. szkoły, przedszkola oraz
zakłady pracy. Karnawał zwieńczyła wieczorna zabawa – tzw. podkoziołek. Dawniej
panny podczas takiej zabawy płaciły za każdy taniec. Pieniądze sypano do koziołka
wystruganego z drewna lub ziemniaka, ustawionego przed orkiestrą. Obrzędy kozy
zapustnej kultywowane są na Kujawach już od blisko 160 lat.

Prawdziwa zima – śnieg, mróz, a skoro tak, to najlepszy moment, aby zorganizować dla młodych inowrocławian kulig w Parku Solankowym. Jak się okazuje to dla milusińskich nie lada atrakcja. Z tej formy wypoczynku oferowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, korzystało kilkadziesiąt dzieci tygodniowo.
8 marca – godz. 19.00, „Psychodancing” – Maciej Maleńczuk z zespołem, bilety w cenie 50
zł (trybuna) i 60 zł (płyta) do nabycia w hali widowiskowo-sportowej, sklepie „Forte” oraz
poprzez stronę internetową www.kupbilecik.pl, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4.
9 marca – godz. 18.00, premiera spektaklu „Życiologia, perfekcyjnie!” w reż. Elżbiety Piniewskiej, w wykonaniu aktorów Inowrocławskiego Teatru Otwartego oraz monodramu
„Mortal Kombajn” w reż. Elżbiety Piniewskiej, w wykonaniu Mateusza Iwińskiego, Teatr
Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
11 marca – godz. 15.00, 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych): turnieje – recytatorski, „Wywiedzione słowa”, teatrów jednego
aktora i poezji śpiewanej, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada
15-16 marca
15 marca – godz. 14.00, rozpoczęcie festiwalu, przesłuchania konkursowe (cz. I), wystąpią:
Grupa teatralna „mojra” z III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (spektakl „Farrago”
w reż. Joanny Morawskiej-Świątek), Teatr „Cedeen” z Młodzieżowego Domu Kultury
w Świdnicy (spektakl „W teatrze trzeba grać” w reż. Joanny Chojnowskiej), Przedsiębiorstwo
Indywidualnej Groteski z o.o. z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu (spektakl „Nie ja”
w reż. Hany Sierdzińskiej) i Teatr „Kumonoque” z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku (spektakl „Żywoty świętych osiedlowych” w reż. Pawła Gorszewskiego i Anety Żebrowskiej), Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
16 marca – godz. 9.00, przesłuchania konkursowe (cz. II), wystąpią: Teatr „Lemury” z Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy (spektakl „Bal w operze” w reż. Arlety Szatkowskiej), Teatr „Tchnienie” z Pałacu Młodzieży w Koszalinie (spektakl „Kobieta-bomba” w reż. Wojciecha Węglowskiego), Teatr „Meandry” z I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie (spektakl „Kopciuch” w reż. Mariusza Zielińskiego) i Teatr „Na kółkach” z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kowalach (spektakl „Alicja po drugiej stroni lustra”
w reż. Wojciecha Węglowskiego), wstęp bezpłatny; godz. 18.00 – koncert Katarzyny Groniec, bilety w cenie 30 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie „Forte”; godz.
19.30, ogłoszenie wyników, wstęp bezpłatny, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2.
Występy młodych artystów oceniać będzie jury, w składzie: Beata Kawka, Joanna Brodzik,
Błażej Baraniak i Jerzy Rochowiak. Pomysłodawczynią festiwalu i dyrektorem artystycznym
Arlekinady jest Elżbieta Piniewska.
20 marca – 9. Przedszkolny Festiwal Muzyki, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp wolny.
21 marca – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Galeria Tymczasem, plac
Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
22 marca – godz. 16.00, „Pożegnanie zimy” – koncert ludowych przyśpiewek w wykonaniu
zespołu „Gniewkowianie” oraz topienie Marzanny na mostku w Parku Solankowym.
22-23 marca – Noc z Andersenem, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16.
23 marca – godz. 10.00, Turniej „Słowne inspiracje – artystyczne kreacje”: turnieje – recytatorski „Słowem opowiedziane”, poezji śpiewanej „Słowem wyśpiewane” i ilustratorski „Malowane słowem”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
31 marca – ok. godz. 19.00, Przywołówki Szymborskie: to jeden z nielicznych już elementów kujawskiego folkloru; organizatorem odbywających się od 1833 r. w Niedzielę Wielkanocną przywołówek jest Stowarzyszenie Klubu Kawalerów. Po zmroku zaczyna się przywoływanie panien z tzw. ambony, czyli specjalnie ustawionej konstrukcji. Jeżeli dziewczyna jest sympatyczna i została wykupiona, kawalerowie powiedzą o niej miłe słowa, jeżeli nikt się za nią nie wstawił, usłyszy gorzką prawdę i dowie się, ile dyngusa czeka ją nazajutrz, plac przy stawie w Szymborzu, wstęp bezpłatny.
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Talent rodem z Inowrocławia

- z odpowiedzi jaką z Ministerstwa Finansów otrzymał poseł Krzysztof Brejza wynika, iż w drugiej połowie 2013 r. zakończone zostaną prace wykończeniowe
związane z budową w naszym mieście nowej siedziby
Urzędu Skarbowego,
- Kujawsko-Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii
Psychoanalitycznej serdecznie zaprasza 1 marca (godz.
19.00) na wykład Małgorzaty Sadowskiej pt. „O sposobach radzenia sobie z utratą”, który zostanie wygłoszony w hali widowiskowo-sportowej (sala konferencyjna)
przy al. Niepodległości 4,
- jak informuje pełnomocnik Zarządu PKP Intercity Dyrektor Wojciech Partyka nie jest możliwe w najbliższym
czasie uruchomienie przez spółkę PKP Intercity kasy biletowej na inowrocławskim dworcu kolejowym, w której podróżni mogliby kupować m.in. bilety na międzynarodowe połączenie Inowrocław-Berlin. Na niedogodności spowodowane brakiem kasy biletowej PKP Intercity na naszym dworcu wskazywał kierownictwu spółki Prezydent Inowrocławia. Nawiązywała do tej sprawy w swojej interpelacji także radna miejska Magdalena Łośko,
- Informujemy, że Fundacja Ekspert-Kujawy podjęła
współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Włocławka i będzie realizować studia podyplomowe na trzech kierunkach, tj. administracja samorządowa, bhp dla nauczycieli oraz zarządzanie oświatą. We
wrześniu nastąpi inauguracja kolejnego kierunku jakim
jest zarządzanie ochroną zdrowia. Rekrutacja trwa do
16 marca br. Bliższe informacje można uzyskać w fundacji: ul. Dworcowa 65, tel. 52-357-62-15,www.fundacja.ekspert-kujawy.pl,
- samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach finansowanego przez Państwowy
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Urząd Marszałkowski rozdysponuje wsparcie w części programu (obszar A) dotyczącej zakupów wyposażenia w obiektach, w których udzielane są świadczenia
rehabilitacyjne. O pomoc mogą się ubiegać podmioty
prowadzące obiekty, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne: organizacje pozarządowe, jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej. Termin składania wniosków mija
31 marca. Bliższe informacje można uzyskać na stronie:
www.kujawsko-pomorskie.pl,
- organizatorzy VI Biegu Piastowskiego przypominają, iż
zawodnicy, którzy zapiszą się w terminie od 1 marca do
11 kwietnia będą musieli uiścić opłatę startową w wysokości 40 zł. Po tym terminie kwota ta będzie wynosiła 50 zł, a w dniu imprezy – 90 zł. Bliższe informacje
można uzyskać na stronie internetowej www.biegpiastowski.pl,
- Przewodniczący Społecznego Komitetu Akcji Dobroczynnej „Dać Dzieciom Radość” Grzegorz Kaczmarek,
radny oraz Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który sprawuje patronat honorowy nad akcją, już po raz
kolejny wręczyli w ratuszu akty darowizny chorym dzieciom, podopiecznym tej organizacji. Tym razem łączna
wartość pomocy dla trójki dzieci to ok. 5 tys. zł,
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, iż do obowiązków zarządców i właścicieli budynków należy dbanie o należyty stan techniczny obiektów,
w tym usuwanie z dachów śniegu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych
i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób
pieszych przechodzących przy budynkach.

Inowrocławianin, Jarek Wist,
czyli… jedyny taki głos swingowy
w Polsce, promował w rodzinnym
mieście płytę zatytułowaną „Swinging with Sinatra” nagraną przed rokiem wspólnie z Herdzin Big Band
w inowrocławskim Teatrze Miejskim.
Artysta był gościem Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Spotkanie w ratuszu stało się okazją do
wspomnień. – Inowrocław jest dla
mnie miejscem domowego, rodzinnego ciepła, którego brakuje w Warszawie. Tutaj chodziłem do szkoły,
stawiałem pierwsze kroki na scenie.
Będąc tutaj lubię spacerować, odwiedzać znajome i piękne miejsca,
w tym Solanki – stwierdził Jarek Wist.
Nie mniej rodzinnie było w Saloniku
Artystyczno-Literackim, gdzie wokalista opowiadał o płycie, rozdawał
autografy i… wspominał czasy szkolne oraz początki drogi artystycznej.

Fot. Beata Zarzycka

Zasłużyli na tytuły

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza uhonorował
Bartłomieja Karskiego tytułem „Sportowca Roku 2012”
oraz Stanisława Białeckiego – wyróżnieniem „Zasłużony dla Sportu w Inowrocławiu”.
Te szczególne nagrody przyznawane są za wielkie oddanie dla sportu i zaangażowanie oraz aby docenić aktywną działalność stowarzyszeń kultury fizycznej i uhonorować
ich członków osiągających wysokie wyniki sportowe. Bartłomiej Karski odnosił sukcesy na arenach sportowych zarówno
w kraju jak i za granicą. W 2012 r. zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata w Sztukach Walki Federacji IMAF-EUROPE. W poprzednich latach tytuł „Sportowiec Roku” otrzymali: Adam Wojciechowski (wicemistrz Polski w biegu na 400
m), Jędrzej Skłodowski (szybownik, zawodnik Aeroklubu
Kujawskiego) i Arkadiusz Fajok (Stowarzyszenie Piłki Ręcz-

nej Plażowej „Damy Radę Inowrocław”, trener reprezentacji
Polski w piłce ręcznej plażowej).
Za zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w naszym
mieście, tytułem „Zasłużony dla Sportu w Inowrocławiu” prezydent wyróżnił Stanisława Białeckiego, który otrzymaną od
prezydenta nagrodę finansową przekazał na rozwój sportu
amatorskiego w Inowrocławiu. Dotychczas tytułem „Zasłużony dla Sportu w Inowrocławiu” uhonorowani zostali: Henryk Błaszak (długoletni działacz i trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast” przy Gimnazjum nr 3), Stefan Lewandowski (były nauczyciel wychowania fizycznego w I LO,
działacz i trener SKS Kasprowicz Inowrocław), Zygmunt Lewandowski (od ponad 60 lat uprawia pływanie, wielokrotnie nagradzany podczas mistrzostw świata i Polski) i Henryk
Kuster (członek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej).
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