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Butelkują mineralną, czyli... rozlewnia już działa
Kilkaset szklanych i plastikowych butelek na godzinę napełnianych jest w rozlewni przy ul. Miechowickiej wodą mineralną wydobywaną w Inowrocławiu.
Badania właściwości jednego z ujęć przy ul. Miechowickiej wykazały, że są tam znaczne ilości sodu, wapnia,
magnezu, chlorków oraz jodków. Jest to prawdopodobnie jedyna woda mineralna w Polsce zawierająca w takim
stężeniu jodki. 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. Nosi ona nazwę „Inowrocławianka” i jest już
butelkowana w opakowania plastikowe o pojemności 1,5
i 0,5 l oraz szklane – 0,33 l. Do wyboru jest woda gazowana i niegazowana. Na butelki naklejana jest specjalnie zaprojektowana etykieta z wizerunkiem tężni solankowej. W nowo wybudowanej przy ul. Miechowickiej
rozlewni znajduje się nie tylko linia produkcyjna, ale także magazyn. Mieszkańcy naszego miasta jak i kuracjusze będą mogli skosztować „Inowrocławianki” już od 26
kwietnia w pijalni w Parku Solankowym. – Po wielu latach prac, wykonywania odwiertów, przeprowadzania
badań, uzyskiwania koncesji, wreszcie… mamy pierwsze
butelki naszej wody – „Inowrocławianki”. To szczególnie ważny moment dla uzdrowiskowego Inowrocławia
– podsumował Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
W przyszłości w rozlewni planowane jest także butelkowanie „Jadwigi” – to woda lecznicza wydobywana
w Parku Solankowym. Ta woda pita w odpowiednich ilościach może doprowadzić do wzrostu sekrecji soku żołądkowego oraz pobudzenia czynności wątroby i trzustki. Jak wynika z badań przeprowadzonych pod kierunkiem dr Teresy Latour z Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu PZH: Woda czerpana z odwiertu w Solankach była analizowana na różnych etapach wydajności eksploatacyjnej. Posiada ona stabilny skład mineralny i wyższą niż w odwiertach przy ul. Miechowickiej
zawartość rozpuszczonych składników mineralnych. Jest
to 1,29 proc. mineralna woda lecznicza chlorkowo-sodowa, termalna.
W przeszłości (tj. 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. Wodę tę zalecano do picia osobom pracującym w uciążliwych warunkach termicznych, w celu uzupełnienia niedoboru elektrolitów. Z komór ługowniczych Inowrocławskiej Kopalni
Soli „Solino” uzyskiwano także tzw. solankę gorzką.
Na zdjęciach: w rozlewni przy ul. Miechowiclkiej rozpoczęto butelkowanie „Inowrocławianki”.
(bez)

Fot. Beata Zarzycka
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Telewizja cyfrowa
W ramach ogólnopolskiego procesu cyfryzacji, 20
maja sygnał analogowej telewizji naziemnej zostanie
wyłączony w Inowrocławiu. Dla odbiorców telewizji kablowej nic się nie zmieni. Pozostali, jeśli nie posiadają telewizora przystosowanego do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, będą musieli zakupić taki
sprzęt lub specjalny dekoder, antenę i wzmacniacz.
Start naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) to koniec ery
nadawania telewizji naziemnej w systemie analogowym.
W Inowrocławiu stanie się to 20 maja. W związku z kierowanymi do nas licznymi pytaniami informujemy, iż abonenci telewizji kablowej nie utracą po tym terminie możliwości odbierania kanałów analogowych. Dodatkowo w telewizji naziemnej będzie można obejrzeć kilka nowych kanałów, przewidziane są dodatkowe usługi takie jak np. wideo na żądanie. Istotne jest to, iż abonenci „kablówki” po
20 maja będą korzystali ze sprzętu, który obecnie posiadają bez jakichkolwiek zmian i konieczności ponoszenia kosztów. Pozostali odbiorcy, którzy nie posiadają sprzętu dostosowanego do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej muszą
mieć nowy telewizor lub dekoder z MPEG-4.
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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.

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- 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,
- przebudowa ulic: Kamiennej, Romana Dmowskiego
i Makowej.
Procedury przetargowe
(trwające i w przygotowaniu):
- uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia – I etap
(ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościelna i ul. Wałowa),
- budowa oświetlenia dojścia od ul. Stanisława Przybyszewskiego do ul. Poznańskiej.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Błonie (strona nieparzysta – od ul. Okrężek do ul. Błonie 25),

- przebudowa jezdni i chodników w rejonie ulic: Pawła
Cymsa, Genowefy Jaworskiej i Maksymiliana Gruszczyńskiego – I etap,
- przebudowa ulic: Rucianej, Objazdowej i Wapiennej,
- uzupełnienie oświetlenia alejek parkowych oraz budowa
amfiteatru w nowej części Parku Solankowego w ramach
projektu „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”,
- remont Teatru Letniego w ramach projektu „Uzdrowisko
Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”,
- budowa i przebudowa alejek parkowych, przebudowa
nawierzchni placu zabaw i wykonanie plaży w Parku Solankowym w ramach projektu „Uzdrowisko Inowrocław
(rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap”.
Inwestycje zakończone:
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- budowa solankowego basenu rekreacyjnego ,
- budowa zjazdu ul. Sylwestra Ranusa w ul. Miechowicką.

Inowrocławska Terma!

Fot. Beata Zarzycka
W sąsiedztwie hotelu „Park” i basenu odkrytego powstała… Inowrocławska Terma. Obiekt składa się z dwóch części. Wydzielono strefę dla dzieci, do nauki pływania oraz basen rekreacyjny o powierzchni 83 m kw. i głębokości od 110 do 160 cm z dwoma torami o szerokości 3 m i długości 9 m. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 176 m kw. Obiekt
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Basen zewnętrzny został wyposażony w takie atrakcje wodne jak: hydromasaż, gejzer, armatka, kaskada, przeciwprąd,
grzybek, zjeżdżalnia dla małych dzieci, sztuczna rzeka, które dodatkowo wspomagają lecznicze działanie wody solankowej. Po zmroku, pobyt na basenie umila również oświetlenie ledowe. Nad częścią zewnętrzną zamontowano rozsuwany dach, który umożliwi korzystanie z Inowrocławskiej Termy podczas mniej sprzyjających warunków pogodowych. – Przekazujemy mieszkańcom Inowrocławia oraz naszym gościom, kuracjuszom i turystom obiekt nieprzeciętny, oczekiwany, potrzebny w rozwoju uzdrowiskowo-sanatoryjnej funkcji miasta. Inowrocławianie mają prawo być dumni ze swojego miasta. Inowrocławskie Termy to obiekt nie na 100 proc. oczekiwań, ale na 107 proc. – stwierdził podczas otwarcia Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza nawiązując tym samym do adresu termy – ul. Świętokrzyska 107. Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz.
10.00-22.00. W dni powszednie bilet za 60 minut korzystania z obiektu kosztuje 9 zł i 5 zł (ulgowy). W soboty i niedziele to 12 zł i 7 zł (ulgowy). Istnieje możliwość zakupu karnetu.
Obok basenu powstały też dwa boiska do streetballu, boisko do siatkówki plażowej, dwa tory kręgielni zabawowej oraz parking. W Inowrocławskiej Termie wykorzystywana jest woda z odwiertu wykonanego do głębokości blisko 500 m, która zakwalifikowana została jako mineralna woda lecznicza chlorkowo-sodowa, termalna, siarczkowa, jodowa. Kąpiel w takiej wodzie ułatwia rozszerzanie się porów skóry oraz stymuluje proces wymiany jonowej między ciałem człowieka a roztworem kąpielowym. Organizm opuszczają toksyny a wchłaniane są znajdujące się w solance minerały. Kąpiele solankowe pomagają w leczeniu: chorób narządów ruchu, schorzeń związanych z zaburzeniami krążenia i obniżoną odpornością oraz neurologicznych i dermatologicznych. Koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego 60 proc. miasto pozyskało ze środków z Unii Europejskiej.
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Solna – otwarcie już 8 maja

W czerwcu 2012 r. wmurowano kamień węgielny, w grudniu całość była gotowa w tzw. stanie surowym, zamkniętym, otwarcie zaplanowano na 8 maja 2013 r. Mowa o Galerii Solnej, która w iście ekspresowym tempie powstaje na Osiedlu Rąbin.
Galeria nie tylko nazwą, ale także architekturą nawiązywać będzie do charakterystycznej dla naszego miasta tężni solankowej. Na powierzchni blisko 30 tys. m kw. powstanie ok. sto
sklepów, punktów usługowych, restauracji itp. Jednym z największych najemców będzie hipermarket Tesco, w którym znalazło już pracę osiemdziesiąt osób. W sumie, jak zapewniał
inwestor, zatrudnienie w galerii i usługach towarzyszących będzie miało ok. tysiąc osób. Wśród najemców Solnej, poza Tesco, warto także wymienić m.in. Nomi, Avans, H&M, Bershka,
Empik, New Yorker, CCC, Deichmann, Reserved, Carry, Smyk, Martes Sport, Mohito, Cropp Town i House, 4F, Prosport, Reporter, Quiosque, Triumph, Butik, McDonalds oraz restauracja
Róże Fiołki i Aniołki. Obok galerii powstanie ogólnodostępny parking na tysiąc miejsc.
Inwestor, czyli spółka ACE1, dzięki porozumieniu zawartemu przez miasto pokrył koszty nie tylko budowy galerii, ale także powstania ulic: Orląt Lwowskich i Bł. Jerzego Popiełuszki,
czyli dwóch łączników – od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do galerii i od ul. Wosjka Polskiego do ul. Grochowej oraz wjazdu do centrum handlowego od ul. Wojska Polskiego i skanalizowania Rowu Rąbińskiego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor dobudował również drugą nitkę ul. Wojska Polskiego (do ul. Szarych Szeregów).
Wielkie otwarcie Solnej zaplanowano na 8 maja, godz. 17.00. Na klientów będą czekały atrakcyjne promocje i rabaty. Dla dzieci przygotowane zostaną konkursy z nagrodami, mnóstwo słodyczy. Każdy klient będzie mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcie. Zabawa potrwa do 22.00. Na 10 maja, godz. 17.00 zaplanowano przedstawienie klientom Solusi , czyli maskotki galerii. Następnego dnia w Solnej będzie można spotkać m.in. Magdę Gessler oraz uczestników popularnego show telewizyjnego „Tańca z Gwazdami” – Izabelę Janachowską
i Roberta Kochanka. Nie zabraknie więc warsztatów i pokazów tańca oraz pysznych porad kulinarnych. W niedzielę (12 maja) galerię odwiedzi Małgorzata Rozenek, znana z programu „Perfekcyjna Pani Domu”, która doradzi np. jak zadbać o dom tuż przed przyjęciem komunijnym. Na miłośników mocnych wrażeń będą czekały symulatory Formuły 1. Powyżej, jak
zgodnie z projektem ma wyglądać Solna po zakończeniu budowy.

Najlepsze produkty na wystawie

„Irena” w rękach Hassana

Już 18-19 maja kolejna edycja
Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej. Przez dwa dni w hali
widowiskowo-sportowej lokalni
przedsiębiorcy będą prezentowali
swoje usługi, wyroby i osiągnięcia.
Wystawcy mogą się zgłaszać do 30
kwietnia!
Wystawie towarzyszyć będzie
konkurs „Najlepszy Produkt Roku –
Inowrocław 2013”, którego celem jest
przede wszystkim wyróżnienie i promocja produktów lub usług z naszego regionu, promowanie wizerunku firm przyczyniających się do rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego. Nie mniej istotne jest przekonanie mieszkańców do sięgania po
wysokiej jakości wyroby wytwarzane przez lokalne firmy. Organizatorzy przygotowali liczne konkursy z nagrodami, występy artystyczne oraz kiermasz rękodzieła. Wystawa
będzie otwarta dla zwiedzających 18 maja, w godz. 10.00-17.00 i 19 maja, w godz. 11.00
-16.00. Na sobotę (tj. 18 maja), godz. 17.00 zaplanowano uroczystą galę, podczas której już po raz siedemnasty rozstrzygnięty zostanie konkurs na „Najlepszy Produkt Roku”.
Uroczystość zakończy koncert inowrocławskiej grupy „De Luzers”. Wstęp zarówno na
wystawę, galę jak i koncert, jest bezpłatny.
Zgłoszenia wystawców chcących uczestniczyć w wystawie przyjmowane będą do 30
kwietnia, w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 33, pok. nr 8, tel. 52-35-55-235, 5235-55-230, e-mail: rozwoj@inowroclaw.pl.
Przypomnijmy, zwycięzcą ubiegłorocznej edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Roku”
została Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, którą wyróżniono za serki homogenizowane Delicatto. Nagrodą Prezydenta Inowrocławia uhonorowano firmę ID Block System Sp z o.o. za kartę grafenową – dotykowy dokument zbliżeniowy z przełącznikiem
grafenowym. Karta ta zabezpiecza dokumenty przed kradzieżą danych. Natomiast nagrodę specjalną otrzymał Instytut Zootechniki – Państwowy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za ser Kołudzki Wędzonek.

Modernizacja zakładu i wznowienie produkcji szkła, to plany obywatela Iranu, Hassana, który kupił za prawie 10 mln zł trzy czwarte huty „Irena”.
Od ponad dwóch lat huta pozostawała w stanie upadłości. Próby znalezienia nabywcy,
który nie planowałby zburzenia zakładu i sprzedania gruntu z zyskiem, były bardzo trudne. Ostatecznie syndykowi „Ireny” Grzegorzowi Floryszakowi udało się sprzedać większość zakładu obywatelowi Iranu, który przez kilka lat był odbiorcą szkła z naszej huty.
– Mam nadzieję, że dzięki temu, że „Irena” została sprzedana, w najbliższych miesiącach
zostanie przywrócona tam produkcja. Na tę decyzję oczekiwało ok. 200 byłych pracowników huty. Większość z nich do tej pory nie znalazła żadnego miejsca pracy i nadal pozostaje w bardzo trudnej sytuacji życiowej – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza. Hassan prawdopodobnie zakupi nową linie produkcyjną i zmodernizuje zakład.
Nadal nie została sprzedana jedna czwarta zakładu, czyli m.in. zakład produkcji szkła
sodowego i część parkingu. Syndyk będzie się starał zbyć te nieruchomości w całości.
Na zdjęciu: wyroby „Ireny” słynęły z bardzo dobrej jakości. Doceniła to także kapituła konkursu na „Najlepszy Produkt Roku 2009” podczas Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.

Fot. Beata Zarzycka
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Pamiętamy!
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Dzieło błogosławionego księdza Jerzego
Z inicjatywy ks. dra Grzegorza Iwińskiego, proboszcza inowrocławskiej parafii pw. Świętego Ducha, odbyły się uroczystości wprowadzenia do kościoła relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które poprzedziła sesja „Życie i dzieło bł. ks. Jerzego Popiełuszki” w Instytucie Prymasa Józefa Glempa. Licznie zgromadzeni uczestnicy sesji wysłuchali wystąpień publicysty dra Tomasza
Terlikowskiego (na zdjęciu) oraz ks. dra Grzegorza Iwińskiego i ks. prał. Tadeusza Bożełki, proboszcza parafii św. Stanisława w Warszawie. Gośćmi sesji byli przedstawiciele rodziny błogosławionego – państwo Alfreda i Józef Popiełuszko, którzy
podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat życia i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Oprawę muzyczną spotkania
stanowiły arcydzieła muzyki sakralnej w wykonaniu: Agnieszki
Olszewskiej (sopran) i Marcina Kopczyńskiego (akompaniament). Warto podkreślić, że uroczystości odbyły się wkrótce po
tym, gdy Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy bł. Jerzego Popiełuszki nowej ulicy łączącej
ul. Wojska Polskiego z ul. Grochową, w pobliżu kościoła św. Jadwigi Królowej na Rąbinie.
(JN)

Fot. Beata Zarzycka

Rozprawa odroczona

Fot. Beata Zarzycka
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
w Inowrocławiu rozpoczęły się 10 kwietnia. mszą św.
w kościele garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego odprawioną przez ks. płk. Bogdana Radziszewskiego. Następnie poczty sztandarowe, oficjalne delegacje oraz uczestnicy uroczystości przeszli na pobliski
plac, na którym znajduje się Dąb Pamięci oraz głaz upamiętniający Katyńczyków. Organizatorem obchodów
był Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz parafia garnizonowa.

W poprzednim wydaniu „Naszego Miasta Inowrocław” informowaliśmy, iż na 11 kwietnia wyznaczony został termin rozprawy w sprawie wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o stwierdzenie
niezgodności przepisów Karty Nauczyciela z Konstytucją RP. Rozprawa została bezterminowo odroczona.
Przypomnijmy, w Karcie Nauczyciela został nałożony
na samorządy obowiązek wypłacania na rzecz nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zapewniający osiągnięcie przez nich średnich wynagrodzeń
określonych w KN na poszczególnych stopniach awan-

Odeszli…
*5 marca 2013 r. zmarła Teresa TYRAŁA z d. Buczkowska (l. 80), ekonomistka. Pracowała w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”, w Inowrocławskich Zakładach Gastronomicznych, a następnie w latach 1952-1991 w Szpitalu Miejskim im. Karola Marcinkowskiego i w Szpitalu Miejskim im. dra Ludwika Błażka, gdzie m.in. była kierownikiem działu płac. Działała
społecznie w radzie zakładowej szpitala jako sekretarz
Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
Pochowana została na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
*20 marca 2013 r. zmarła Jadwiga HOZAKOWSKA
(l. 80), rodem z Wolsztyna. Od 1932 r. mieszkała z rodzicami w Inowrocławiu. W latach okupacji wysiedlono ich do GG. Po wojnie ukończyła Państwowe Liceum
Gospodarcze w Zakopanem i zdobyła zawód technika
gospodarczego. W latach 1951-1987 pracowała w Kolejowym Sanatorium Zdrojowym PKP w Inowrocławiu,
będąc tam kierownikiem punktu żywienia. Pochowana została na cmentarzu parafii św. Mikołaja. Jej ojciec
– Marian Hozakowski (1891-1962) był znaczącą postacią przedwojennego Inowrocławia, od 1932 r. pracował
jako dyrektor Dwuzimowej Szkoły Rolniczej. Po wojnie
wrócił na to stanowisko, a później kierował Państwowym Liceum Technologicznym, które w 1947 r. przekształcone zostało w Państwowe Liceum PrzetwórczoSpożywcze. We wrześniu 1939 r., po wkroczeniu Niemców do Inowrocławia, powołany został na stanowisko komisarycznego burmistrza, krótko przewodnicząc
(w dniach 13-16 września) niemiecko-polskiej administracji cywilnej. Ta forma władzy stanowiła ewenement,
ale nie była przez Polaków postrzegana jako przejaw
kolaboracji. Według nieudokumentowanych informacji,

Hozakowskiemu udało się wtedy odwieść Niemców od
zamiaru zniszczenia kościoła Zwiastowania NMP.
*20 marca 2013 r. zmarł Czesław BARTUSZYŃSKI
(l. 74), z zawodu murarz, pracował m.in. w Hucie Szkła
„Irena”, a następnie był przez lata listonoszem inowrocławskiej poczty. Zasłynął jako utalentowany szachistasamouk, od połowy lat 60. startował z sukcesami w mistrzostwach Inowrocławia. Reprezentował miejskie kluby w ligach szachowych, osiągając dobre wyniki. Zdaniem
znawców szachów prezentował oryginalny, bezkompromisowy styl gry. Po wypadku, jakiemu uległ przed kilkoma
laty, kłopoty zdrowotne znacznie ograniczyły jego możliwości uczestnictwa w turniejach, jednak nawet wtedy nie
porzucił ukochanych szachów, a swój ostatni towarzyski
mecz zakończył kilka dni przed śmiercią. Pochowany został na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.
*23 marca 2013 r. zmarł Stefan LEWANDOWSKI
(l. 78), mechanik maszyn biurowych, pracował w spółdzielniach przemysłu terenowego w Inowrocławiu i pod
koniec pracy zawodowej w Janikowskich Zakładach Sodowych. W młodości z umiarkowanymi sukcesami boksował w Kolejarzu Inowrocław i w Goplanii (trener Bernard
Mrozowski wystawiał go w wagach średnich). Był zapalonym miłośnikiem hodowli gołębi pocztowych, uczynił wiele dla propagowania tej sztuki. Przez ponad 60 lat
należał do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, w latach 1975-1977 kierował grupą lotową w Inowrocławiu. Pochowany został na cmentarzu parafii św.
Mikołaja.
*30 marca 2013 r. zmarł w Bydgoszczy Lech STRACHANOWSKI (l. 84), inowrocławianin mieszkający
w Białych Błotach. Pracował w zawodzie poligrafa, tak-

su zawodowego, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.
Jednocześnie ustawodawca nie zabezpieczył w budżecie państwa i nie przekazał samorządom wspomnianych
środków finansowych w subwencji oświatowej.
Wniosek do trybunału został złożony w lutym
2010 r. 11 kwietnia br. miał być rozpatrywany z połączonymi wnioskami radnych z Chrzanowa, Bochni, Stoszowic i Zatoru. Trybunał Konstytucyjny zdecydował otworzyć zamkniętą rozprawę i odroczyć ją bezterminowo.
Ponadto umorzono postępowanie w sprawie wniosku
radnych z Bochni oraz Stoszowic, ponieważ ci wnioskodawcy nie stawili się na rozprawę, a zgodnie z prawem
obecność jest obowiązkowa.

że jako handlowiec i urzędnik. Pochowany został w Inowrocławiu na cmentarzu parafii św. Józefa. Jego ojciec
– Marcin Strachanowski (1900-1965), urzędnik samorządowy, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Zagroda”
i działacz niepodległościowy, był współtwórcą i później
głównym przedwojennym i krótko po wojnie organizatorem kujawskiego ruchu harcerskiego.
*8 kwietnia 2013 r. zmarł Zdzisław ŻYLIŃSKI (l. 73),
rodem z Rakowa na Wileńszczyźnie, nauczyciel fizyki po
Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze (1962) i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1970). Od
września 1964 r. uczył w Inowrocławiu, najpierw krótko w SP nr 6, a pół roku później trafił do I LO im. Jana
Kasprowicza. W latach 1971-1977 pracował na stanowisku wicedyrektora II LO im. Marii Konopnickiej, a następnie powrócił do I LO i do 2005 r. był tam dyrektorem (najdłużej w dziejach szkoły). Dbał o wysoki poziom nauczania, organizował klasy autorskie i propagował współpracę w ramach elitarnego Towarzystwa Szkół
Twórczych, rezultatem tych działań były m.in. znakomite wyniki osiągane przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych. W latach jego dyrektorowania miały miejsce
ważne wydarzenia w życiu szkoły. Przed gmachem stanął pomnik patrona, zbudowano halę sportową i zainaugurowano Memoriał Józefa Bączkowskiego. Powstało i znakomicie działało Stowarzyszenie Wychowanków.
W ramach inspirowania badań nad dziejami szkoły
otwarto muzeum szkolne, wydano dwutomową monografię i liczne inne publikacje. Sam dał się też poznać jako
działacz kulturalny i społeczny. Odznaczony był m.in.
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz wyróżniony nagrodami ministra edukacji narodowej. Pochowany został na cmentarzu parafii Imienia NMP.
Piotr Strachanowski
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Pijalnia - palmiarnia

Nagranie i wydanie płyty, produkcja filmu krótkometrażowego o naszym mieście czy opublikowanie tomiku poezji, to tylko część projektów, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków stypendiów artystycznych przyznanych przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę.
O pomoc mają prawo ubiegać się inowrocławianie zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków. W tym roku złożono 17 wniosków, a przyznano 7 stypendiów.
– Naszą rolą jest w miarę możliwości jakie posiadamy pomaganie zdolnym inowrocławianom, aby rozwijali swoje talenty. Potrzebujemy ludzi aktywnych. Wasz sukces, tak
naprawdę będzie sukcesem nas wszystkich. Jesteście ludzmi zdolnymi. Życzę Wam jeszcze wielu osiągnięć. Nie wątpię, że w przyszłości wielokrtonie usłyszymy o Waszych sukcesach – stwierdził Ryszard Brejza wręczając stypendia.
W tym roku stypendystami Prezydenta Inowrocławia zostali: Dariusz Bednarek
– 2 tys. zł na wydanie albumu – przewodnika po Inowrocławiu z autorskimi zdjęciami;
Marcin Janiak – 2 tys. zł na wydanie płyty zespołu „Jowita Łasecka Band”, Grzegorz Pozimka – 2,5 tys. zł na wydanie tomiku wierszy; Krzysztof Szajda – 1 tys. zł na nagranie
i wydanie EPki z własnymi utworami; Bartosz Waszak – 2 tys. zł na produkcję filmu krótkometrażowego o Inowrocławiu; Jarosław Wiszowaty (Jarek Wist) – 3 tys. zł na nagranie płyty solowej, na której znajdzie się 12 utworów przygotowanych z udziałem takich
muzyków jak m.in. Krzysztof Łochowicz, Maciej Szczyński i Marcin Ułanowski; Maciej Zamczała – 2 tys. zł na wydanie płyty zespołu „Pocket Sice Sun”.
Tegoroczna edycja konkursu ogłoszona została po raz szósty. Dotychczas z pomocy
skorzystało łącznie 26 osób. Zasady przyznawania stypendiów określa stosowna uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia.

Od 26 kwietnia powiedzenie „Wód u nas w bród” zyska w naszym mieście na aktualności. Od tego dnia bowiem inowrocławianie oraz goście będą mogli w nowo powstałej
w Solankach pijalni, delektować się smakiem „Inowrocławianki” – wody mineralnej wydobywanej właśnie w naszym mieście. Pijalnia wybudowana została tuż za Ogrodami
Papieskimi. Mieści się tam również palmiarnia oraz stylizacja chaty kujawskiej. Już dziś
zapraszamy naszych Czytelników do wiosennych spacerów do pijalni. Inwestycja realizowana była dzięki wsparciu unijnemu. Do każdych 100 zł wydanych na to zadanie, Unia
Europejska dofinansowała 60 zł.

Będzie więcej kontroli

Animatorzy kultury

Informujemy naszych Czytelników, iż od kwietnia zmienione zostały zasady kontroli kolportażu „Naszego Miasta Inowrocław”.
– Nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego w jaki sposób prowadzona była dotychczas
dystrybucja. Dlatego zdecydowaliśmy o zmianie zasad kontroli kolportażu informatora –
stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Kontrole przeprowadzane będą nie – tak
jak dotychczas – raz w miesiącu, lecz przez trzy kolejne dni robocze po zakończeniu każdego dnia dystrybucji. Jednocześnie zachęcamy naszych Czytelników, aby zgłaszali nam wszelkie przypadki niedostarczenia gazety lub np. pozostawienia jej w płocie posesji. Zgłoszenia
przyjmowane są drogą elektroniczną (mail: redakcja@inowroclaw.pl) oraz telefonicznie (tel.
52-35-55-343). Każdy sygnał zostanie sprawdzony. Cały czas istnieje też możliwość otrzymywania w wersji elektronicznej kolejnych numerów gazety. Wystarczy na adres redakcja@
inowroclaw.pl wysłać maila z taką informacją. Wszystkie wydania informatora znajdują się na
naszej stronie www.naszemiasto.inowroclaw.pl.

Do 31 maja przyjmowane będą w ratuszu wnioski o przyznanie przez Prezydenta Inowrocławia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Wnioskodawcą mogą być m.in. instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne. Zgłoszenie o przyznanie nagrody animatora kultury powinno zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu
i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje
o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wniosku.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 maja, w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli UMI (ul. Prezydenta Roosevelta 36), z dopiskiem na kopercie „Animator Kultury 2013”.
Nagrody zostaną wręczone podczas obchodzonego w czerwcu dorocznego Dnia Animatora Kultury. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Kultury i Promocji Urzędu Miasta Inowrocławia, tel. 52-35-55-322 oraz na stronie internetowej www.inowroclaw.pl.

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto m.in. następujące
uchwały:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na
rok 2013 (dochody mniejsze o 859 399 zł, wydatki mniejsze o 260 982 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2013-2027,
- uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z basenów w Inowrocławiu (dotyczy zarówno basenu odkrytego jak i Inowrocławskiej Termy zlokalizowanych przy ul. Świętokrzyskiej),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu (dotyczy zarówno pływalni „Delfin” jak i „Wodny Park”),
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Jacewskiej i Glinki (zmiana ma umożliwić rozbudowę istniejącego parkingu dla samochodów osobowych),
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej zlokalizowanej w pobliżu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nadano nazwę – Orląt Lwowskich),
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej zlokalizowanej w pobliżu
kościoła pw. św. Jadwigi Królowej nadano nazwę Bł. Jerzego Popiełuszki),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Inowrocławia uprawnienia w zakresie stanowienia o sposobie ustalania albo określania wysokości
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Inowrocławia,
- uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie
Miasta Inowrocławia.
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.

Do 30 kwietnia każdy właściciel nieruchomości na której powstają odpady, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do marcowego wydania „Naszego Miasta Inowrocław” dołączony był dodatek,
w którym szczegółowo wyjaśnialiśmy nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, parlament narzucił na władze miasta nowe zasady związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadami, pod rygorem nałożenia na
mieszkańców wysokich kar w formie tzw. opłat za korzystanie ze środowiska. Od 1 lipca
opłaty naliczane będą od gospodarstwa domowego. O wyborze tej metody w dużej mierze zdecydowały konsultacje z mieszkańcami. I tak, jeśli odpady będą segregowane, wtedy opłaty miesięczne wyniosą: 13 zł – gospodarstwo jednoosobowe i 26 zł – gospodarstwo wieloosobowe. Jeśli właściciel odmówi segregacji, wtedy zapłaci podwójnie, czyli
stosownie 26 zł i 52 zł miesięcznie. Nadal na właścicielu nieruchomości będzie ciążył obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.
Zanim jednak opłaty naliczane będą według nowych zasad, najpierw w terminie do
30 kwietnia każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku budynków wielorodzinnych (np. kamienice, bloki mieszkalne) deklarację składa zarządca bądź
administrator. Tym właścicielom domów jednorodzinnych, którzy mają podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to PGKiM wypowiada
umowy. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy podpisali umowy na wywóz śmieci z inną firmą niż PGKiM, koniecznie powinni sprawdzić w umowie zasady wypowiedzenia tejże współpracy i wypowiedzieć umowy tak, aby obowiązywały one jedynie do
30 czerwca.
Deklaracje można pobierać i składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Wawrzyniaka 33, w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36. Szczegółowe informacje można
uzyskać w PGKiM-ie, pod nr. tel. 52-35-64-309, mail: czyste miasto@inowroclaw.pl oraz
na stronie internetowej www.czystemiasto.inowroclaw.pl.

Złóż deklarację!
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – radny pełni
stały dyżur telefoniczny: 607 571 562.
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 27.05.2013 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) – 13.05.2013 r.,
godz. 17.00-18.00, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego, ul. Jana III Sobieskiego 5/7; 21.05.2013 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 stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 783 699 787.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe)
– 7.05.2013 r., godz. 11.00-12.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60,
tel. 52-35-72-615 (w czasie trwania dyżuru); radny pełni też stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 601 621 716.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 6.05.2013 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) – 7.05.2013 r.,
godz. 16.30-17.30, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Szarych Szeregów 1; 15.05.2013 r., godz. 16.30-17.30,
klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 22.05.2013 r., godz.
12.00-13.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa), pok. 117,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe) – 7, 14, 21,
28.05.2013 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: tel. kom. 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: 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 9.05.2013 r., godz.
15.00-16.00, Szkoła Rzemiosła, ul. Poznańska 18.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 7.05.2013 r., godz. 15.30-16.30, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 6.05.2013 r.,
godz. 11.00-12.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa), pok.
117, tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni
stały dyżur telefoniczny: 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 20.05.2013 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)
– 13.05.2013 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: 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska) – 6.05.2013 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).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 28.05.2013 r.,
godz. 18.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119; radny pełni też stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 6.05.2013 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).
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Pani Wanda Ilecka skończyła niedawno 100 lat. Z tej okazji Prezydent Inowrocławia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli dostojnej Jubilatce życzenia dalszych lat w zdrowiu i w otoczeniu
kochającej rodziny. Do tych serdeczności przyłącza się także nasza redakcja.
ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilacji świętujący w marcu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote
gody (50-lecie): Irena i Andrzej Nowakowie.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE (zawarte w marcu 2013 r.)
Justyna Michalak (Kruszwica) – Adrian Skowron (Inowrocław); Bernadeta Wiśniewska (Inowrocław)
– Dariusz Domagała (Inowrocław); Justyna Zawadzka (Inowrocław) – Zbigniew Piotrowicz (Inowrocław); Katarzyna Jasińska (Jacewo) – Bartosz Waszak (Inowrocław); Teresa Woźniak (Inowrocław)
– Włodzimierz Karliński (Inowrocław); Małgorzata Kornowska (Inowrocław) – Zbigniew Ostrowski
(Inowrocław); Anna Konieczka (Inowrocław) – Rafał Konieczka (Inowrocław); Daria Kwiatkowska
(Rybitwy) – Jakub Giza (Inowrocław); Izabela Jankowska (Inowrocław) – Zbigniew Osiński (Inowrocław); Iwona Nawrocka (Inowrocław) – Sławomir Konieczka (Bydgoszcz).
URODZENIA (zgłoszone w marcu 2013 r.)
Fabian Dek – s. Agnieszki i Marcina; Anna Domańska – c. Patrycji i Tomasza; Feliks Szymański – s. Malwiny i Damiana; Gabriela Powałowska – c. Katarzyny i Bartłomieja; Maja Lewicka – c. Karoliny i Łukasza; Jarosław Piątek – s. Sandry i Oskara; Adrian Bőttcher – s. Aleksandry i Łukasza; Emil Janicki – s. Dominiki i Tomasza; Mikołaj Kopczyński – s. Sylwii i Macieja; Marek Trela – s. Katarzyny i Pawła; Jagoda
Mazur – c. Edyty i Marka; Oliwier Ostrowski – s. Agnieszki i Artura; Fabian Gadaliński – s. Małgorzaty
i Patryka; Kacper Mendelewski – s. Agnieszki i Mariusza; Leon Kujawa – s. Alicji i Eryka; Jowita Grabowska – c. Dominiki i Krzysztofa; Selena Domańska – c. Arlety i Marcina; Julia Rymarkiewicz – c. Agnieszki
i Bartosza; Filip Andrzejkiewicz – s. Anny i Mariusza; Jędrzej Modrzejewski – s. Pauliny i Mirosława; Emilia Rychłowska – c. Kamili i Mateusza; Zuzanna Maciejewska – c. Justyny i Krzysztofa; Jan Oczachowski – s. Justyny i Jakuba; Oskar Klofta – s. Wiolety i Łukasza; Lena Jabłońska – c. Dominiki i Krzysztofa;
Jan Wąsowski – s. Karoliny i Michała; Alicja Matczak – c. Aureli i Waldemara; Nikola Sokołowska – c. Joanny i Dariusza; Franciszek Makowiecki – s. Emilii i Jakuba; Albert Płuciennik – s. Marty i Piotra; Łukasz
Stolpe – s. Joanny i Macieja; Nadia Glanc – c. Moniki i Łukasza; Kalina Miencicka – c. Małgorzaty i Rafała; Aleksander Ziętara – s. Klaudii i Kamila; Dominika Grzegorek – c. Agnieszki i Macieja.
ZGONY (zgłoszone w marcu 2013 r.)
Jadwiga Szumer (91); Piotr Błachowicz (35); Krystyna Tomczak (83); Mariola Simińska (55); Teresa Tyrała (80); Leokadia Musiałowska (88); Irena Kaczmarek (89); Jan Budynek (63); Urszula Budzyńska
(65); Marian Zakrzewski (69); Jagna Kruszyńska (77); Marianna Zmudziejewska (95); Helena Urbańska (93); Irena Jendyczowska (91); Helena Dąbrowska (84); Robert Stępień (44); Czesława Chmiel
(74); Danuta Karasińska (72); Lech Panfil (59); Zenobia Lisiecka (75); Marian Banachowski (84); Jadwiga Słowińska (95); Bożena Chełminiak (69); Marta Żychla (65); Czesław Myszkiewicz (89); Stanisław Lewiński (72); Estera Andrzejewska (81); Bogusław Kukliński (54); Zbigniew Magdowski (60);
Stefan Lewandowski (78); Kazimierz Witkowski (68); Anna Siedlińska (90); Wanda Brachfogel (88);
Czesław Bartuszyński (74); Helena Pietrzak (71); Janusz Szlosek (62); Mirosław Wochna (75); Zofia Bachora (77); Elżbieta Bielawska (54); Urszula Polacka (83); Bożena Brzezińska (67); Helena Luzeńczyk
(55); Tomasz Budner (51); Bogumiła Jóźwiak (80); Józef Kopeć (75); Tadea Frelichowska (85); Stanisław Nawrocki (83); Alina Kotecka (91); Roman Plewniok (53).

Samorządowiec i spółdzielca

Grzegorz Kaczmarek (na zdjęciu), kierownik Klubu „Kopernik” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i radny Rady Miejskiej
Inowrocławia, został laureatem X edycji konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”.Plebiscyt zorganizowany został przez Krajową Radę Spółdzielczą pod honorowym patronatem podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób zasłużonych
w umacnianiu samorządu spółdzielczego i terenowego. Wśród
wyróżnionych byli prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie,
wójtowie oraz radni samorządowcy. Finał X edycji konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” odbył się 9 kwietnia w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
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Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja – godz. 9.00, msza św. w intencji Ojczyzny, kościół Zwiastowania NMP.
5 maja – godz. 16.00, Koncert Nadzwyczajny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, zatytułowany „Wielkie dzieła muzyki operowej”, wystąpią: Małgorzata Grela (sopran), Małgorzata Ratajczak (mezzosopran), Janusz Ratajczak (tenor), Krzysztof Dekański (bas) –
inowrocławianin, solista opery krakowskiej, Tomasz Tokarczyk (dyrygent), Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”, kościół pw. Świętej Jadwigi Królowej, wstęp bezpłatny.
68. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja – godz. 12.00, manifestacja patriotyczna, apel pamięci i złożenie kwiatów przy
obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945, ul. Okrężek (Błonie).
50. rocznica powstania jednostki lotniczej wojsk lądowych w Inowrocławiu
17 maja – godz. 17.00, msza św. w intencji lotników, kościół garnizonowy pw. Świętej
Barbary i Świętego Maurycego.
17 maja – godz. 18.00, występ Centralnego Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
18 maja – godz. 10.00-16.00, defilada, pokazy sprzętu wojskowego, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, lotnisko w Latkowie, wstęp bezpłatny.
SPORT
1 maja – godz. 9.00, mistrzostwa Inowrocławia w tenisie ziemnym – formuła open, korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1, wstęp bezpłatny.
1 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – liga okręgowa, grupa kujawsko-pomorska II: IKS
Goplania – Pałuczanka Żnin, stadion miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł
(ulgowy).
2-3 maja – Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar Arcybiskupa Metropolity
Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski i Prezydenta Miasta Inowrocławia, obiekty OSiR-u, teatr, muszla koncertowa, Gimnazjum nr 4, wstęp bezpłatny.
4, 18 i 25 maja – godz. 11.00-12.30, ogólnopolska akcja „BiegamBoLubię” – trening z wykwalifikowanym trenerem lekkiej atletyki, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
4 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów: CUIAVIA Inowrocław – KS POGOŃ Mogilno, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
7, 13, 17, 22 maja – godz. 14.00, Czwartki Lekkoatletyczne, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
11 maja – VI Bieg Piastowski – półmaraton: godz. 10.00, start spod Mysiej Wieży, meta
– Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, bliższe informacje można uzyskać
na stronie internetowej www.biegpiastowski.pl.
11 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – liga okręgowa, grupa kujawsko-pomorska II: IKS
Goplania – Kujawianka Kowal, stadion miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł
i 4 zł (ulgowy).
18 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów: CUIAVIA Inowrocław – MKS
NIELBA Wągrowiec, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijskich, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
25 maja – godz. 10.00, Szachy pod Chmurką, plac Bad Oeynhausen (przed halą widowiskowo-sportową), wstęp bezpłatny.

Inauguracja w Solankach
Największa plenerowa impreza województwa kujawsko-pomorskiego już 27
kwietnia w Parku Solankowym.
Inauguracja Sezonu Turystycznego „Kujawsko-Pomorskie – Zielona Wyspa 2013”
to okazja do zaprezentowania oferty całego
województwa. – Promować się będą gminy i powiaty, organizacje turystyczne, obiekty, parki krajobrazowe i inne podmioty związane z branżą turystyczną – poinformował Szymon Grudziński, prezes Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która wspólnie z Urzędem Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organizatorem imprezy.
Poza prezentacją produktów turystycznych zaplanowano również zlot „Zielona wyspa 2013”, czyli spotkanie przedstawicieli PTTK. Z pewnością nie zabraknie również m.in.
występów artystycznych, konkursów. Ciekawostką będzie możliwość siłowania się na
rękę z wicemistrzynią świata w tym sporcie Marleną Wawrzyniak. Inauguracja potrwa
od godz. 10.00 do 18.00. Wydarzenie „Kujawsko-Pomorskie – Zielona Wyspa 2013” jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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25 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – liga okręgowa, grupa kujawsko-pomorska II: IKS
Goplania – Orlęta Aleksandrów, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
28 maja – godz. 13.45, finał Czwartków Lekkoatletycznych, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
30 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów: CUIAVIA Inowrocław – KS WDA
Świecie, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego
2, bilety w cenie 8 zł i 5 zł (ulgowy).
KULTURA
1, 3, 4, 5, 12, 19, 26 i 30 maja – godz. 16.00, koncerty w ramach Inowrocławskiego Lata
Muzycznego, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
8 maja – godz. 9.00, Teatr bez granic, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
11 maja – godz. 10.00, Turniej Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy” – eliminacje, Teatr
Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
13 maja – godz. 16.30, spotkanie z Łukaszem Bardzińskim, zatytułowane „Toast z Arabem
na żydowskiej ziemi”, klub „Przydomek, ul. Marulewska 7, wstęp bezpłatny.
15 maja – godz. 18.00, spotkanie z Markiem Niedźwieckim (dziennikarzem muzycznym
i prezenterem Programu 3 Polskiego Radia, autorem książki „Nie wierzę w życie pozaradiowe”), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
16 maja – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Galeria Tymczasem, plac
Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
18 maja – godz. 11.00, obchody 80-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego, w programie uroczystość jubileuszowa oraz koncert w wykonaniu orkiestry szkolnej, uczniów i absolwentów PSM, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, wstęp
bezpłatny.
20 maja – godz. 16.30, spotkanie z Tadeuszem Sobierajem (autor ponad stu wystaw
fotografii, albumów, w tym m.in.: „Pieśń maków na Monte Casino”, „Fatima”, „Papieskie portrety i ołtarze”), zatytułowane „Na Kubę w ślad za papieżem”, klub „Przydomek,
ul. Marulewska 7, wstęp bezpłatny.
21 maja – godz. 18.00, spotkanie z Jarosławem Gugałą (prezenterem telewizyjnym, dyplomatą, muzykiem, autorem książki „Doskonale, a nawet gorzej. Świat we mgle absurdu”), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
22 maja – godz. 20.30, Kabaret Moralnego Niepokoju, Teatr Miejski, plac Klasztorny
2, bilety w cenie 50 zł do nabycia m.in. w KCK, sklepie „Forte”.
23 maja – godz. 13.30-19.30, festyn „Inowrocław nie pali”, muszla koncertowa.
24 i 25 maja – Aneks Inowrocławski do Bydgoskiego Festiwalu Nauki, cykl konferencji,
wykładów, prezentacji w różnych punktach i obiektach w mieście, szczegółowy program
na stronie www.festiwal.ukw.edu.pl, wstęp bezpłatny, udział w niektórych przedsięwzięciach po uprzednim zgłoszeniu u organizatora.
26 maja – godz. 13.00, „Majówka na Dzień Matki w uzdrowisku Inowrocław”, organizowana wspólnie z TVP Bydgoszcz i Radiem Plus. W programie m.in. konkursy, prezentacje,
koncerty zespołów lokalnych i gwiazdy sceny ogólnopolskiej, scena plenerowa przy tężni
uzdrowiskowej, wstęp bezpłatny.
26 maja – godz. 15.00, Marsz dla życia i rodziny, trasa: Rynek – Park Solankowy.
27 maja – godz. 16.30, spotkanie z Alfredem Krysiakiem (regionalista, popularyzator turystyki), zatytułowane „Berlin, jakiego nie znacie”, klub „Przydomek, ul. Marulewska 7,
wstęp bezpłatny.
29 maja – godz. 12.00, Festiwal Języków Obcych, Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Ignacego Daszyńskiego 29, wstęp bezpłatny.
31 maja – godz. 17.00, Jubileusz 90-lecia Towarzystwa Śpiewu „Halka”, z gościnnym
udziałem chóru Quarttetverein z Bad Oeynhausen, Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej,
ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
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Zdolna młodzież z „Dwójki”
Aż 24 uczniów Gimnazjum nr 2 to w bieżącym roku szkolnym finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Laureaci to: Dominika Sikora (kl. III b) – j. polski, Wiktoria Krokowska (III a),
Dagmara Witkowska (III a), Małgorzata Smoczyńska (III a),
Wiktoria Stroniawska (III a), Karolina Górna (III b ), Agata Jakubowska (kl. III b), Miriam Komarowska (III b), Anna Grzybowska (III c), Tomasz Konieczny (I d) – biologia, Miriam Komarowska (III b), Karol Bauer (III e) – chemia, Małgorzata
Smoczyńska (III a), Anna Piniewska (III b) – geografia, Dominika Sikora (III b) – j. angielski, Daniel Zhaludok (II e) –
j. rosyjski, Karol Bauer (III e), Damian Gemziak (III e) – matematyka, Patryk Łuczak (II b) – Konkurs Matematyczny
„Liga Zadaniowa”. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: Joannę Bochat – j. polski), Janinę Greń – biologia,
Agnieszkę Undrul – chemia, Aleksandrę Pietrzak – geografia, Agnieszkę Matyjasik – j. angielski, Katarzynę Mazurowską – j. rosyjski) i Dariusza Adamusa – matematyka. Finaliści to: Julia Matykiewicz (II b), Aleksandra Skonieczna (III e)
– j.polski, Dagmara Witkowska (III a) - chemia, Anna Grzybowska (III c) - j.angielski i Jakub Filipiak (II b) – „Liga Zadaniowa». Finalistów przygotowali nauczyciele: Mirosława Cieślarek, Aleksandra Łucka j. polski, Agnieszka Undrul – chemia, Marta Rosa – j. angielski i Dariusz Adamus – matematyka. Na zdjęciu obok zdolna młodzież wraz z pedagogami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, iż 8 maja wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Poniżej publikujemy szczegółowy plan odjazdów na tych liniach, które dotyczyć
będzie korekta.
LINIA NR 3
Odjazdy z przystanku dworzec PKP 1:
w dni nauki szkolnej: 3.01, 4.41i, 5.00, 5.25i, 5.49, 6.14i,
6.29i, 6.42, 6.56, 7.10i, 7.24i, 7.33, 7.38, 7.54, 8.09i, 8.23i,
8.38, 8.54, 9.07, 9.22i, 9.37i, 9.47, 10.04, 10.21, 10.36i,
10.51, 11.06, 11.21, 11.36i, 11.51i, 12.06, 12.21, 12.36i, 12.51i,
13.06, 13.21, 13.29, 13.36i, 13.52i, 14.06, 14.21, 14.29, 14.36i,
14.51i, 15.06, 15.21, 15.41i, 16.01, 16.21i, 16.46, 17.06i, 17.24,
17.41, 18.01i, 18.21, 18.41, 19.01i, 19.21, 19.41, 20.01i, 20.21.
w ferie (od poniedziałku do piątku): 3.01, 4.41i, 5.01, 5.25i,
5.57, 6.14i, 6.28i, 6.53, 7.07i, 7.26i, 7.49, 8.01, 8.20i, 8.35i,
8.55, 9.13, 9.29i, 9.47i, 10.05, 10.23i, 10.41i, 10.59, 11.17i,
11.35i, 11.53, 12.21i, 12.39i, 12.52, 13.15i, 13.33i, 13.52, 14.09i,
14.27i, 14.45, 15.09i, 15.24i, 15.42, 16.09i, 16.39i, 17.10,
17.39i, 18.09, 18.41i, 19.09, 19.45i, 20.09.
w soboty, niedziele i święta: 3.01, 5.01s, 5.26i, 6.03s, 6.23i,
6.56s, 7.23i, 7.56s, 8.23i, 8.56, 9.24, 9.51i, 10.21, 10.51i, 11.21,
11.51i, 12.21, 12.51i, 13.19, 13.52, 14.16i, 14.46, 15.14i, 15.49,
16.14i, 16.49, 17.37i, 18.37i, 19.37i, 20.23i, 21.11i.
Odjazdy z przystanku w Mątwach:
w dni nauki szkolnej: 5.04i, 5.21, 5.48i, 6.13, 6.39i, 6.54i,
7.06, 7.22, 7.36i, 7.51i, 7.59, 8.05, 8.21, 8.35i, 8.50i, 9.05,
9.21, 9.36, 9.50i, 10.05i, 10.14, 10.31, 10.50, 11.06i, 11.21i,
11.35, 11.47, 12.03i, 12.18i, 12.33, 12.48, 13.02i, 13.18i, 13.33,
13.47, 13.56, 14.06i, 14.17i, 14.32, 14.47, 14.56, 15.06i, 15.17i,
15.32, 15.47, 16.07i, 16.27, 16.47i, 17.12, 17.32i, 17.50, 18.12,
18.32i, 18.52, 19.12, 19.32i, 19.52, 20.12, 20.32i, 20.52.

w ferie (od poniedziałku do piątku): 5.04i, 5.25, 5.48i,
6.24, 6.37i, 6.54i, 7.22, 7.33i, 7.52i, 8.15, 8.27, 8.47i, 9.01i,
9.21, 9.38, 9.55i, 10.13i, 10.31, 10.49i, 11.07i, 11.25, 11.43i,
12.01i, 12.19, 12.47i, 13.05i, 13.18, 13.41i, 13.59i, 14.17, 14.37i,
14.53i, 15.13, 15.37i, 15.50i, 16.08, 16.35i, 17.05i, 17.36,
18.10i, 18.35, 19.10i, 19.32, 20.09i, 20.32.
w soboty, niedziele i święta: 5.25s, 5.53i, 6.30s, 6.47i, 7.22s,
7.47i, 8.23s, 8.47i, 9.23, 9.51, 10.16i, 10.48, 11.16i, 11.48,
12.16i, 12.48, 13.16i, 13.46, 14.16, 14.41i, 15.16, 15.40i, 16.16,
16.40i, 17.16, 18.03i, 19.08i, 20.00i, 20.46i, 21.34i.
Legenda:
i – autobus niskowejściowy z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, s – kursuje tylko w soboty.
LINIA NR 10
Zostaną wprowadzone następujące zmiany:
- odjazd z dworca PKP z godz. 7.02 będzie przesunięty
na godz. 6.54,
- odjazd z ul. Toruńskiej - pętla z godz. 7.50s będzie przesunięty na godz. 7.42. Kurs ten odbywać się będzie bez
wjazdu w ul. Marulewską,
- odjazd z ul. Marulewskiej - pętla o godz. 8.06 z powodu braku pasażerów zostanie zlikwidowany.
LINIA NR 16
Korekta dotyczy jednego kursu tj. odjazdu z Mątew od
poniedziałku do piątku. Po zmianie autobus będzie odjeżdżał o godz. 15.07, czyli o 2 minuty wcześniej aniżeli obecnie.
LINIA NR 20
Nastąpi zmiana trasy i rozkładu jazdy w związku m.in. ze
skierowaniem autobusu tej linii do pętli przy Galerii Sol-

nej. MPK posiada zgodę na wjazd i postój na teren tego
centrum handlowego, gdzie zostaną zlokalizowane nowe
przystanki autobusowe dla wysiadających oraz wsiadających.
Nowa trasa:
Bolesława Krzywoustego – Św. Ducha – Cegielna – Łokietka – Cegielna – Marulewska – Szymborska – Świętokrzyska – Staszica – Poznańska – Miechowicka – al. Niepodległości – al. 800-lecia Inowrocławia– Wojska Polskiego – Galeria Solna.
Po zmianie trasy będzie można dojechać do szpitala z obu
kierunków.
Odjazdy z przystanku ul. Bolesława Krzywoustego
– Św. Ducha 2 (wiata):
w dni nauki szkolnej: 8.10, 8.50, 9.20, 10.05, 10.40, 11.25,
12.20, 12.55, 13.35, 14.10, 14.50, 15.25, 16.05, 16.45, 17.30,
18.30, 19.00, 19.35, 20.10, 20.37.
w soboty oraz w ferie (od poniedziałku do piątku): 8.10,
8.50, 9.20, 10.05, 10.40, 11.25, 12.20, 12.50, 13.30, 14.10,
14.50, 15.25, 16.05, 16.45, 17.30, 18.30, 19.09, 19.35,
20.16, 20.45.
w niedziele i święta: 9.10, 10.25, 11.35, 12.59, 14.21, 15.34,
16.49, 17.59, 19.23
Odjazdy z przystanku Galeria Solna.
w dni nauki szkolnej: 8.46, 9.31, 10.05, 10.50, 11.45, 12.21,
13.01, 13.36, 14.16, 14.51, 15.31, 16.11, 16.56, 17.56, 18.26,
19.03, 19.38, 20.05, 20.40, 21.15.
w soboty oraz w ferie (od poniedziałku do piątku): 8.46,
9.31, 10.05, 10.50, 11.45, 12.16, 12.56, 13.36, 14.16, 14.51,
15.31, 16.11, 16.56, 17.56, 18.35, 19.03, 19.44, 20.13, 20.43,
21.15.
w niedziele i święta: 9.50, 11.00, 12.25, 13.47, 15.00, 16.15,
17.25, 18.51, 20.15.
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