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Od kiedy istnieje Powiatowy Urząd Pracy tak niskiego bezrobocia nie było

Bezrobocie w Inowrocławiu
rekordowo niskie!
Po raz pierwszy od powstania
w 1999 r. Powiatowego Urzędu
Pracy w Inowrocławiu, bezrobocie w naszym mieście na koniec danego roku (31 grudnia)
wynosi mniej niż 5.000 osób
(na koniec grudnia 2015 r. było to 4.798 bezrobotnych). Dla
porównania na koniec 2002 r.
wskaźnik ten wynosił 9.472
osoby.

Jest praca,
brakuje specjalistów
Taki spadek bezrobocia jest odczuwalny w dużej mierze dla przedsiębiorców, którym coraz trudniej
znaleźć specjalistów. Wszak inowrocławskie firmy się rozwijają. Warto
tutaj chociażby wspomnieć o: umowach z „Pesą”, dla której przedsiębiorcy z naszego miasta produkują
elementy do wagonów; produkcji
wsadów do hut na całym świecie;
turbinach do elektrowni wiatrowych. Inowrocław określany jest
także mianem zagłębia poligraficznego. To stąd eksportuje się książki
na rynki na całym świecie, ale także np. produkuje opakowania dla

największych potentatów branży
kosmetycznej. W naszym mieście
szyte są ubrania dla światowych
projektantów. W lutym ma ruszyć
rekrutacja w sumie 80 osób, które
znajdą pracę w Leroy Merlin (powstanie w Galerii „Solnej”). Szczegóły pierwszych ofert dostępne są
na stronie Powiatowego Urzędu
Pracy – pupinowroclaw.pl. Niebawem wielomilionową inwestycję
rozpocznie Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.

a w szczególności polskie, produkty
mleczarskie, rodzimy rynek staje się
coraz bardziej przesycony, a co za
tym idzie także obniżane są ceny.
W związku z tym Rada Nadzorcza
i Zarząd spółdzielni podjęli decyzję
o zwiększeniu produkcji na eksport
– stwierdził Jarosław Marciniak,
Prezes Zarządu Cuiavii. Spółdzielnia od lat współpracuje z największymi np. producentami słodyczy
w Polsce, ale także eksportuje

swoje produkty m.in. do Niemiec,
Belgii oraz na rynki arfykańskie.
Koszt budowy nowego zakładu proszkowania mleka to ok.
12 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest wiosną br.
Spółdzielnia stara się obecnie
o pozyskanie dofinansowania
ze środków unijnych. W związku
z powstaniem nowego zakładu
planowane jest zwiekszenie zatrudnienia o 10 proc.

Z Inowrocławia
na rynki afrykańskie
Wzrost produkcji o 75 proc. oraz
podwojenie eksportu to główne cele realizacji przez Cuiavię Okręgową Spółdzielnię Mleczarską nowej
inwestycji – wartej 12 mln zł proszkowni mleka.
Obecnie w zakładzie w ciągu doby produkuje się 200 tys. litrów mleka, z czego połowa przerabiana jest
na galanterię mleczną, a z reszty
wytwarzane jest mleko w proszku
(ok. 10 ton w ciągu 24h).
– Od momentu wprowadzenia
przez Rosję embarga na unijne,

Laureat konkursu Lider Polskiego Biznesu

Prestiżowy sukces Alstalu

Jarosław Szczupak, Dyrektor
Zarządzający firmy ALSTAL, został laureatem konkursu Lider
Polskiego Biznesu, podczas gali
zorganizowanej przez Business
Centre Club.
To kolejne prestiżowe wyróżnienie
dla inowrocławskiego przedsiębiorcy.
Dyrektor Szczupak odebrał nominację
do Złotej Statuetki w konkursie Lider
Polskiego Biznesu. O tę nagrodę starają się członkowie prestiżowego klubu
dla przedsiębiorców – Business Centre
Club, a statuetka przyznawana jest firmom oraz ich szefom, którzy prowadząc działalność kierują się nie tylko
zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.
Ogólnopolski konkurs ma 25-letnią
tradycję. Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie,
podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu.

fot. Beata Zarzycka
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INWESTYCJE
Przygotowywane dokumentacje projektowe:
ç przebudowa ulic Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego,
ç budowa ul. Kruszańskiej,
ç przebudowa ulic: Błonie, Józefa
Krzymińskiego, Staropoznańska

(od ul. Cichej do przejazdu kolejowego), Budowlana (od ul. Stanisława Przybyszewskiego do
ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty).
Procedury przetargowe (trwające i w przygotowaniu):
ç przebudowa ul. Kasztanowej,
ç przebudowa dróg dojazdowych:
do pawilonu handlowego przy ul.
Bolesława Krzywoustego 23 oraz

do Szkoły Podstawowej nr 6 przy
Al. Mikołaja Kopernika 18.
Inwestycje w trakcie realizacji
oraz takie, których realizacja
wkrótce się rozpocznie:
ç przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka ul. Juliusza
Trzcińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
ç wymiana dwóch kamer monitoringu miejskiego (ul. Janu-

sza Kusocińskiego – na wysokości Szarych Szeregów, ul. Bolesława Krzywoustego – przy boisku),
ç budowa ul. Dyngusowej.
ç oświetlenie boiska do sportów plażowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (al. Niepodległości),
Inwestycje zakończone:
ç oświetlenie ul. Radosnej – III
etap (6 lamp).

Obwodnica – zgodnie z harmonogramem
Mimo niesprzyjającej aury,
trwają prace związane z budową obwodnicy Inowrocławia.
Jak zapewnia inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad) roboty postępują
zgodnie z planem.
– Przy zachowaniu odpowiedniej
technologii budowy nie ma problemu, aby przy obecnej pogodzie inwestycja była realizowana. Jeśli jednak
aura będzie mniej sprzyjająca, roboty mogą zostać ograniczone lub
przerwane. W żadnym razie nie będzie to jednak oznaczało opóźnień

w harmonogramie. Planując tę inwestycję, przewidziano, że w czasie zimy prace będą uzależnione od
warunków, które o tej porze roku
mogą być nawet bardzo niesprzyjające realizacji takich inwestycji – powiedział „Naszemu Miastu” Tomasz
Okoński, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału GDDKiA.
Na jakim etapie są obecnie
prace? Jak informuje inwestor,
w tej chwili realizowane są zadania z branży mostowej. W skrócie
oznacza to, iż powstają konstrukcje wiaduktów itp. Wcześniej m.in.

wykonano nasyp, podbudowę zasadniczą, realizowano zadania
z branży wodno-kanalizacyjnej.
– Kilkanaście lat trwała walka
o rozpoczęcie budowy obwodnicy Inowrocławia. Walka z wieloma
przeciwnościami. Groziłem i wypraszałem na ulicach i gabinetach rządzących Polską. Tym bardziej dziś
– kiedy prace są już mocno zaawansowane, cieszę się, że budowa postępuje zgodnie z harmonogramem,
a nawet szybciej! Zauważają to również inowrocławianie, którzy dopytują już kiedy będą mogli pojechać

nową obwodnicą – podsumował
Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza.
Przypomnijmy, budowa obwodnicy Inowrocławia (23 km) prawdopodobnie zostanie zakończona
w 2018 r. Inwestycja ta to będą po
dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Obwodnica ominie miasto
od wschodu i znacznie skróci czas
przejazdu kierowców jadących na
trasie Toruń-Poznań. Dla Inowrocławia to przede wszystkim mniejszy ruch, a także mniej hałasu
i zanieczyszczeń.

fot. z archuwum GDDiA
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343,
e-mail: redakcja@inowroclaw.pl, www.naszemiasto.inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelna, Agnieszka Chrząszcz, Jarosław Wojtasiński.
Druk: Drukarnia POZKAL.

Nasze Miasto

3

Sześciolatek w pierwszej klasie?
Tak, to słuszna decyzja
Zgodnie z prawem to rodzice
decydują, czy dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy też
rozpoczną naukę w „podstawówce” rok później. – Zdecydowanie warto. Na początku, jak
chyba każdy rodzic, miałam obawy, ale po roku wiem, że to była słuszna decyzja – stwierdziła
Monika Lenkiewicz-Sowińska,
mama sześciolatki, która uczy
się w SP nr 4.
W latach przed wprowadzeniem reformy, na podstawie której sześciolatki poszły do szkół,
naukę w klasach pierwszych
„podstawówek”
rozpoczynało
ok. 600 uczniów rocznie. W roku
szkolnym 2015/2016 tylko w SP
nr 4 we wszystkich oddziałach
zaczęło naukę 259 dzieci, z czego większość (159) to sześciolatki. Dla porównania w 2009 r.
w „czwórce” sześciolatków było
160, niewiele mniej (106) w SP nr
11 i SP nr 6 – 97.

– W ubiegłym roku po raz pierwszy objęłam wychowawstwo klasy,
w której uczą się sześciolatki. Oczywiście obawy, także rodziców były.
Po roku mogę jednak powiedzieć rodzicom, aby dali szansę swoim dzieciom. Program został zrealizowany,
sześciolatki świetnie się rozwijają
– stwierdziła Ewa Kulawczuk, wychowawczyni kl. Ia w Szkole Podstawowej nr 4.
Na podstawie zmienionych przepisów rodzice nie mają obowiązku posłania swoich dzieci w wieku
6 lat do szkoły. Jeśli tego nie zrobią, to dziecko musi uczestniczyć
w zajęciach przedszkolnych. Natomiast Ci, których pociechy w ubiegłym roku rozpoczęły naukę mając
6 lat, mogą podjąć decyzję o powtarzaniu klasy pierwszej przez
dziecko. – To ostatnie rozwiązanie
jest najgorszym z możliwych. Jeśli dziecko z powodzeniem przeszło cały proces dydaktyczny, to
byłoby to krzywdą dla ucznia. Tym
bardziej, że nasze szkoły są bardzo

dobrze przygotowane (także pod
względem bazy) do przyjęcia sześciolatków – powiedział Wojciech
Piniewski, Zastępca Prezydenta
Inowrocławia. Przypomnijmy, to

właśnie SP nr 4 przed trzema laty wizytował ówczesny wiceminister edukacji, który bardzo wysoko
ocenił przygotowanie tej szkoły do
przyjęcia sześciolatków.

fot. Beata Zarzycka

Aeroklub Kujawski uratowany!
Zmiany w ogólnopolskich przepisach sprawiły, że Aeroklub
Kujawski w tym roku powinien
zapłacić podatek od nieruchomości kilkadziesiąt razy wyższy,
niż w latach poprzednich. Dla
klubu oznaczałoby to ogłoszenie upadłości. Z inicjatywy Prezydenta Inowrocławia Ryszarda
Brejzy, radni miejscy podjęli decyzję ratującą aeroklub.
Najnowsze zmiany umożliwiają
ulgi tylko dla organizacji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność

wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży. To właśnie dlatego do prezydenta Ryszarda Brejzy zwróciła się
z prośbą o pomoc delegacja Aeroklubu Kujawskiego.
– Nowy zapis ustawy zawężył zakres zwolnienia podatkowego. Jako
że nie miałem wątpliwości, iż należy podjąć natychmiastowe działania,
wystąpiłem do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie nadzwyczajnej sesji – mówił prezydent Ryszard
Brejza. Deklaracje podatkowe składa się do końca stycznia. Dlatego

należało działać pilnie. W szczególnym trybie zwołana została sesja Rady Miejskiej Inowrocławia.
W uchwale czytamy, że (…) zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części zajęte
na potrzeby sportu lotniczego, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
– Ta decyzja uratuje życie aeroklubowi. Przy braku możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości
opłaty są dla nas nie od udźwignięcia. Lotniska to specyficzne jednostki.

Nasze ma 55 hektarów powierzchni.
Nie będziemy w stanie znaleźć 100
czy 200 tysięcy złotych – apelował
tuż przed sesją Jarosław Rogowski, dyrektor aeroklubu. – Jeśli ich
nie będzie, nastąpi katastrofa i trzeba będzie postawić aeroklub w stan
likwidacji – dodał.
Podatkowe zwolnienia dla innych
lotnisk podjęto już w kilku innych
gminach w kraju. Równolegle Aeroklub Polski wystąpił do rządu o zmianę przepisów w taki sposób, aby nie
zagrażały egzystencji jednostek

Siedemnaście milionów powodów do niepokoju
Jeśli rząd zrealizuje swoje plany
i zwiększy kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł gminy w całym kraju stracą znaczną część wpływów
do budżetów. W Inowrocławiu to
może być nawet 17 mln zł.
Jakie to będzie miało konsekwencje? Bez wątpienia ogromne. 17 mln
zł to szacunkowo licząc np. 21 250
kilometrów kanalizacji, albo 280
tys. godzin zajęć pozalekcyjnych,
czy 2 830 lamp ulicznych lub 6 600
kilometrów wyremontowanych ulic
w Inowrocławiu. Już przed kilkoma
miesiącami Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza mówił: – Będzie
to oznaczało rezygnację ze wszystkich inwestycji: remontów ulic, szkół,
obiektów sportowych oraz likwidację wsparcia dla klubów sportowych
i organizacji społecznych. Wierzę, że
rządzący znajdą jednak uzupełnienie traconych przez nas dochodów,
bo w przeciwnym razie na ratuszach
polskich miast zawisną czarne flagi.
Szacuje się, że podwyższenie
kwoty wolnej od podatku do 8 tys.

zł w skali kraju to koszt od 16 mld
do ok. 21,5 mld zł. Pytanie, skąd

pozyskać środki na sfinansowanie
takiej decyzji tak, aby nie odbyło się

to kosztem budżetów samorządów,
pozostaje otwarte.

4

Nasze Miasto

Z myślą o rodzicach dzieci z „Kotana”
Z myślą m.in. o rodzicach niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół
im. Marka Kotańskiego, na wniosek
Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, radni miejscy podczas
grudniowej sesji podjęli decyzję
o zniesieniu opłat za parkowanie
na odcinku ul. Solankowej.

– Dziękujemy za przychylenie
się do naszego wniosku. To bardzo ułatwiło nam życie. Większość
z nas już wystarczająco ma dużo
problemów związanych z pokonywaniem przeszkód dnia codziennego. Dlatego Pana wsparcie
traktujemy jako ukłon w naszym

kierunku i jeszcze raz dziękujemy –
czytamy w piśmie przesłanym do
Prezydenta Inowrocławia przez
grupę rodziców dzieci z „Kotana”, który mieści się przy ul. Solankowej 21. Warto podkreślić, iż
w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego uczą się dzieci o szczegól-

nych potrzebach, zmagające się
często z niepełnosprawnością.
Przypomnijmy jednocześnie, że
przy ul. Solankowej na odcinku od
ul. Staszica do ul. Grodzkiej opłatę
pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00.

Na imieninach… miasta
Inowrocławianie obchodzili imieniny miasta. A to za sprawą 831.
rocznicy pierwszego zapisu o Inowrocławiu.
Dokładnie bowiem 20 stycznia
1185 r. nazwa Inowrocław, występująca pod łacińską „Novus Wladislaw”, pojawiła się w dokumencie
nadającym przywileje biskupowi
włocławskiemu (10 grzywien srebra rocznie z targu w Inowrocławiu)
przez Leszka, księca mazowieckiego, syna Bolesława Kędzierzawego.
Tegoroczne imieniny obchodzone w ratuszu, rozpoczęło wystąpienie Mieczysława Oliwy (sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy), który mówił o 1050. rocznicy
chrztu Polski. Następnie prelekcje

wygłosili: historyk, regionalista Tomasz Niklas – przedstawił zarys
biografii Kazimierza Kujawskiego;
historyk, regionalista Marian Mikołajczak – omówił temat województwa inowrocławskiego w czasie
I RP; dr inż. płk Jarosław Raczkiewicz – przebieg bitwy pod Mątwami. O oprawę artystyczną imienin
zadbał (istniejący od 1923 r.) chór
„Halka”.
Zwieńczeniem tegorocznych Imienin Miasta była wystawa fotografii
prasowej „Od Imienin do Imienin”.
Najciekawsze wydarzenia minionego roku zatrzymane w kadrze prezentowali: Mirosław Amonowicz
(ki24.info/„Kurier Inowrocławski”),
Dominik Fijałkowski („Gazeta

fot. Beata Zarzycka

Pomorska”), Maciej Piątek (ino
-online.pl) i Beata Zarzycka („Nasze Miasto Inowrocław”). Dla
gości przygotowano także imieninowy tort.

Tegoroczne imieniny zorganizowane zostały przez Miasto Inowrocław, we współpracy z Kujawskim
Centrum Kultury i Stowarzyszeniem
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.

Show na lodzie, czyli… bajkowo Rozmawiać zawsze warto!
Prezydent Inowrocławia za- konsultacji zorganizowanych kilka
na „Lodolandii”
prasza na spotkania z miesz- miesięcy temu z mieszkańcami Mą-

fot. Beata Zarzycka

W SKRÓCIE
ç IX Bieg Piastowski dopiero 7 maja, ale zapisy są już przyjmowane.
Każdy, kto się zgłosi do 29 lutego
zapłaci jedynie 30 zł opłaty startowej. Zgłoszenia przyjmowane
są poprzez stronę www.biegpiastowski.pl. Przy zgłoszeniach od
1 marca do 11 kwietnia 2016 r. opłata startowa wyniesie 50 zł, przy
zgłoszeniach od 12 kwietnia do
2 maja 2016 r. - 60 zł, od 3 maja do
7 maja 2016 r. - 100 zł. Rejestracja
elektroniczna zostanie zamknięta
2 maja 2016 r.,

Bajkowa opowieść o czterech
siostrach i księciu, w roli aktorów wyczynowi łyżwiarze
figurowi, a wszystko to na powitanie ferii 17 stycznia na
inowrocławskim
lodowisku
„Lodolandia”.
Na tafli przy ul. Toruńskiej
można było podziwiać Mistrzów
Polski, uczestników Mistrzostw
Świata i Europy, a także uczestników popularnego telewizyjnego programu „Gwiazdy tańczą na
lodzie”, grupy „Le Soleil”, dzieci
z SP nr 4 i 9. Zapierających dech
w piersiach podnoszeń i piruetów
nie brakowało.
To jednak dopiero początek
atrakcji jakie Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla milusińskich. Nie brakowało konkursów,
animacji i przede wszystkim doskonałej zabawy. Dodatkowo instruktorzy prowadzili naukę jazdy na
łyżwach.

kańcami, podczas których
prowadzone będą m.in. indywidualne dyżury z pracownikami ratusza oraz przedstawicielami miejskich jednostek
organizacyjnych.
– Kontakt z mieszkańcami mam
właściwie codziennie. Inowrocławianie przekazują mi swoje uwagi, opinie, ale także mówią o problemach,
z jakimi się borykają. Odbywa się to
podczas cotygodniowych dyżurów,
ale także bieżących spotkań. Urzędnicy również są do dyspozycji mieszkańców, ale głównie w godzinach
pracy urzędu oraz w ratuszu. Stąd
pomysł, aby zorganizować spotkanie w godzinach popołudniowych
i możliwie jak najbliżej mieszkańców
danego osiedla. Rozmawiać merytorycznie zawsze warto – powiedział
„Naszemu Miastu” Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Spotkania planowane są w lutym,
będą nawiązywały formułą m.in. do

tew. Oznacza to, że o godz. 16.30
rozpocznie się część, w której będzie można w sprawach indywidualnych porozmawiać z naczelnikami
wydziałów (m.in. gospodarki lokalowej, dróg i transportu, inwestycji,
rozwoju gospodarczego i funduszy
europejskich, gospodarki komunalnej, środowiska i rolnictwa) oraz
prezesami m.in. PGKiM-u, PWiK,
ZEC-u. W drugiej części zaplanowano spotkanie ogólne z mieszkańcami poszczególnych osiedli.
Harmonogram
spotkań
jest
następujący:
- 3 lutego – Osiedle Uzdrowiskowe:
Hala Widowiskowo-Sportowa,
- 8 lutego – Osiedle Stare Miasto:
klub „Kopernik”,
- 9 lutego – Osiedle Piastowskie:
Gimnazjum nr 3,
- 10 lutego – Osiedle Solno: SP nr
11,
- 12 lutego – Osiedle Szymborze: SP
nr 10.

ç Biuro Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Toruniu (ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 73) raz w miesiącu
(w godz. 14.00-17.00) organizuje bezpłatne porady prawne dotyczące działania trzeciego sektora. Szczegółowe
informacje – tel. kom. 571 293 076,
mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl,
ç Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza 3 lutego (godz. 10.00) na bezpłatne
spotkanie informacyjne pn. „Środa
z Funduszami dla podmiotów wsparcia opieki nad dziećmi”. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr. tel.
56 62 18 409. Na stronie www.mojregion.eu dostępny jest formularz
zgłoszeniowy,

ç do 2 lutego w pasie drogowym
ul. Kasztanowej prowadzone będą
prace związane z pielęgnacją drzew.
W związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ulica zostanie zamknięta na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szymborską do ul. Marulewskiej,
ç Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił
konkurs projektów, którego celem
jest budowanie potencjału i integracja (szkolenia i aktywna edukacja skierowana do grup zawodowych
mających największy wpływ na przyrodę). Szczegółowe informacje na
stronie www.poiis.nfosigw.gov.pl,
ç Aleksandra Kuls (zawodniczka Inowrocławskiego Klubu Kyokushin)

oraz jej trener – Daniel Gorczyca, byli dziś 15 stycznia gośćmi Prezydenta
Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.
Powodem spotkania w ratuszu było
zdobycie przez Aleksandrę Kuls brązowego medalu (w kategorii kumite
17-18 lat) podczas Mistrzostw Świata
Karate Kyokushin w Moskwie,
ç popularny prezenter pogody, Tomasz Zubilewicz odwiedzi Inowrocław 3 lutego (godz. 9.00). Nie
będzie jednak mówił o aurze. Poprowadzi on konferencję pod nazwą
„Finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną
budynków”, która odbędzie się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej.
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Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięto konkurs ofert na
wspieranie przez Miasto Inowrocław realizacji zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz pomocy społecznej.
Zaplanowaną na ten cel w budżecie
miasta kwotę 243 tys. zł, otrzymają:
- z zakresu ochrony i promocji
zdrowia (100 tys. zł): Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu (11
tys. zł), Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Flandria” (5 tys. zł.), Fundacja „Przystań Nadziei” (8930 zł.),
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Miejskie (5550 zł.), Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku
Głuchych (7 tys. zł), Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów (20

tys. zł), Fundacja Rehabilitacja bez
Barier (4 tys. zł), Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe w Inowrocławiu
(7020 zł), Spółdzielnia Socjalna „Twoje
Smaki” (2 tys. zł.), Kujawsko-Pomorski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Inowrocławiu (18 tys. zł), Inowrocławskie
Stowarzyszenie „Amazonki” (4,5 tys.
zł.), Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”(7 tys. zł).
- z zakresu pomocy społecznej
(143 tys. zł.): Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (1170 zł), Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło
Inowrocławskie (86 tys. zł.), Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział

Kujawsko-Pomorski Filia w Inowrocławiu (2,8 tys. zł), Polski Komitet
Pomocy Społecznej (1 tys. zł.), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
(37.030 zł.), Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Zarząd Miejski w Inowrocławiu (10 tys. zł.), Fundacja Ekspert
-Kujawy (5 tys. zł.).
Ponadto, Miasto przekaże dotację
dla Terenowego Komitetu Ochrony
Praw Dziecka w Inowrocławiu w kwocie 65.000 zł na powierzenie zadania
z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
na Osiedlu Piastowskim.
Na powierzenie zadania o charakterze pomocy społecznej z zakresu gromadzenia i wydawania mieszkańcom
Inowrocławia, będącym w trudnej

sytuacji materialnej, odzieży, mebli
i innych artykułów gospodarstwa domowego, Miasto przekaże 50 tys. zł
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej (Zarząd Miejski w Inowrocławiu). Taką samą kwotę, na zadania
o charakterze pomocy społecznej
z zakresu gromadzenia i wydawania
żywności mieszkańcom Inowrocławia,
będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzyma Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, Koło
Inowrocławskie.
Zadania w zakresie prowadzenia
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i dotację w wysokości 100 tys.
zł otrzyma Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy.

Stypendia artystyczne – złóż wniosek!
Do końca lutego 2016 r. można
składać wnioski o przyznanie
stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i ochroną zabytków.
Przypomnijmy. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała
Rady Miejskiej Inowrocławia z 24
stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów osobom zajmującym
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną
zabytków oraz ich wysokości.
Stypendia artystyczne są przyznawane m.in. na nagranie płyt

muzycznych, wydanie tomiku wierszy, publikacji, zorganizowanie wystawy lub innego przedsięwzięcia
artystycznego.
Wniosek o stypendium winien
zawierać: dane osobowe (imię lub
imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów), informacje o dorobku twórczym, artystycznym,
naukowym,
popularyzatorskim,
konserwatorskim wraz z dokumentacją, program stypendium
obejmujący cel, na który ma być
przeznaczone stypendium, plan
pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
szacunkowy koszt przedsięwzięcia

oraz wnioskowaną kwotę, w przypadku studentów - opinię opiekuna
artystycznego, jeśli kandydat pobiera inne stypendium - informacje
o tym stypendium, w szczególności
celu, na który zostało przyznane
i o okresie jego pobierania.
Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów
i Kontroli) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na
adres: Urząd Miasta Inowrocławia,
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36, 88-100
Inowrocław.

Wniosek o stypendium można
pobrać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta
lub pobrać ze strony internetowej Miasta Inowrocławia (www.
inowroclaw.pl, dział „Ważne dla
mieszkańców” – „Stypendia Prezydenta Inowrocławia” – „stypendia
artystyczne”).
Przypomnijmy w zeszłym roku cztery osoby otrzymały takie
stypendium na: edukację taneczną, edukację artystyczną, wydanie antologii utworów uczestników
Pracowni
Literacko-Artystycznej,
wydanie audiobooka i książki „Władybój na Inowrocławiu”.

Wycieczki, warsztaty, zabawy, czyli… półkolonie
Ponad 250 dzieci uczestniczyło
w półkoloniach zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4.
Basen „Wodny Park”, kino,
kreatywne warsztaty, to tylko
niewielka część bogatego programu. Wszak skoro ferie, to

także doskonała zabawa i wyjazdy,
w tym m.in. do Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”, Muzeum Toruńskiego Piernika, czy do
Teatru „Baj Pomorski”. Nie brakowało licznych konkursów i zabaw
sportowych oraz… słodkich niespodzianek. Na bezpieczeństwem

uczniów czuwało 17 wychowawców – nauczycieli z SP nr 4: Renata
Banaszak, Gizela Bogdanowicz,
Alina Cięgotura-Kujawa, Paulina
Gawarecka (kierownik), Agnieszka Gierszewska, Elżbieta Gierszewska, Zofia Gorzelec, Anna
Koczorowska, Marta Kujawa,

Izabela Markowska, Katarzyna Paluszak, Lucyna Rucińska,
Renata Sadowska, Kornel Semenowicz, Adriana Skonieczna,
Renata Trando, Urszula Wasielewska i Dariusz Zwierzchowski.
Poniżej „rodzinna” fotografia
uczestników półkolonii w SP nr 4.
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Doroczna nagroda
Instytutu Prymasa Józefa Glempa
Uroczystości z okazji 3. rocznicy śmierci kardynała Józefa
Glempa odbyły się 17 stycznia
w kościele Zwiastowania NMP.
Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak,
który wraz z Prezydentem Miasta Inowrocławia Ryszardem
Brejzą wręczył doroczną nagrodę Instytutu Prymasa Józefa
Glempa – statuetkę „Ku chwale” księdzu prałatowi Leszkowi Kaczmarkowi (na zdjęciu)
w uznaniu zasług dla dzieła renowacji świątyni Zwiastowania
NMP.
– W samym kształcie statuetki
„Ku chwale” mamy przed oczyma kujawską ziemię. Żyzną na powierzchni i w głębinach. Uderzoną wiatrem,
ziemię oderwaną i podniesioną w górę, która odsłania grudy soli. Wszystko to tworzy jakby żagiel łodzi, jakby
dłoń nie do końca wykształconą.
Jako wezwanie do doskonalenia.
To jakby rozpostarte skrzydło, które chce się wzbić ku chwale... Boga,
Kujaw, ludzkich dokonań... – mówił

ODESZLI...
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2015
= 11 listopada zmarł Jan FIGAJ (l.
94), ślusarz, nestor załogi Drukarni
Kujawskiej.
Urodził się 16 maja 1921 r. w Maciejowie w pow. krotoszyńskim. Szkołę
powszechną ukończył w Łojewie,
w 1946 r. uzyskał uprawnienia czeladnika w zawodzie ślusarza.
Był brygadzistą w Państwowym
Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn
w Wyrzysku, a potem w Państwowych
Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Pile i w Inowrocławskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „Inofama”.
Z początkiem lat 50. ukończył roczny
kurs dla dyrektorów państwowych
ośrodków maszyn i do 1957 r. kierował POM w Przybranowie. Później
krótko pracował jako konduktor PKS
w ekspozyturze w Inowrocławiu,
a w 1959 r. związał się z Inowrocławskimi Zakładami Przemysłu Terenowego, będąc ślusarzem, maszynistą
i brygadzistą w dziale etykiet i grawerni zakładu nr 2 - drukarni (późniejsza Drukarnia Zakładu Wydawnictw
w Warszawie CRS „Samopomoc Chłopska”). W latach 60. był jednym z dwóch
zastępców kierownika budowanej przy
ul. Cegielnej drukarni, potem do 1981
r. maszynistą offsetowym maszyn romayor i zgrzewarek oraz brygadzistą
wydziału produkcji różnej; cenionym
organizatorem produkcji.
Działał społecznie, m.in. w LOK,
wybierano go do rady zakładowej.
Wyróżniony odznakami „Przodownik
Pracy” (1966) i „Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego” (1968).
Pochowany został na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.

podczas uroczystości Prymas Polski
abp Wojciech Polak.
Ks. Leszek Kaczmarek w 2001 r.,
po śmierci ks. kan. Wojciecha
Dzierzgowskiego, został proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP
w Inowrocławiu, gdzie podjął dzieło renowacji świątyni. Od początku probostwa w naszym mieście
Ksiądz Prałat dał się poznać jako
doskonały duszpasterz, uznany kaznodzieja, znakomity organizator
i otwarty na problemy innych kapłan, który w kolejnych latach został
dziekanem dekanatu Inowrocław II
i koordynatorem duszpasterstwa
w dekanatach inowrocławskich.
Wspomnieć wypada, że ks. prał.
Kaczmarek był kontynuatorem organizacji dorocznych wizyt kardynała Józefa Glempa w Inowrocławiu
z okazji rocznic urodzin oraz od samego początku współtworzył ideę
powstania Instytutu Prymasa Józefa Glempa, a po jego zainicjowaniu
wspiera działalność tej instytucji.
Podkreślić wypada związek statuetki „Ku chwale” ze świątynią

Zwiastowania NMP, w której został ochrzczony w dniu swoich
urodzin Józef Glemp, jak również
kolejny inowrocławski hierarcha
abp Tomasz Peta (laureat nagrody „Ku chwale” sprzed dwóch lat).

Na terenie tej parafii, w inowrocławskim szpitalu, przyszedł
na świat Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczy
Radzie Instytutu Prymasa Józefa
Glempa.

= 20 listopada zmarł Eligiusz DUŁA
(l. 80), inżynier rolnictwa.
Urodził się 30 stycznia 1935 r.
w Bydgoszczy. Ojciec Zygmunt, księgowy, został rozstrzelany przez
Niemców we wrześniu 1939 r., jego
wraz z matką wysiedlono do GG, ale
przedostali się do Łodzi i tam przetrwali lata okupacji. W 1953 r. zdał
maturę w I Państwowej Szkole Ogólnokształcącej w Bydgoszczy, po czym
do 1958 r. studiował w Wyższej Szkole
Rolniczej w Poznaniu, którą ukończył
z tytułem inżyniera rolnictwa.
Od 1958 r. pracował jako inspektor
w Centrali Nasiennej w Bydgoszczy
i starszy zootechnik w Państwowym
Zakładzie Unasienienia Zwierząt. Po
dwuletnim okresie aktywności w aparacie partyjnym na stanowisku sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR
w Bydgoszczy ds. rolnych (1974-1976),
powrócił do wyuczonego zawodu i do
1978 r. kierował produkcją w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt
w Bydgoszczy. Następnie do 1987 r.
główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej w Zakładzie Rolnym w Piaskach
Kombinatu PGR Kobylniki. Później
związał się z Okręgową Spółdzielnią
Mleczarską Cuiavia w Inowrocławiu,
gdzie był m.in. do 1988 r. instruktorem
służby surowcowej, a w latach 19881993 - głównym ekonomistą.
Zapamiętany jako sumienny pracownik, życzliwy i serdeczny dla innych. Wyróżniony odznaką honorową
„Zasłużony dla Rolnictwa” (1973).
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
= 25 listopada zmarł w Bydgoszczy
Jerzy ZWOLIŃSKI (l. 73), ekonomista.
Urodził się 6 września 1941 r.
w Chełmży. W 1959 r. ukończył naukę
w I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Po maturze podjął studia

w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, ale z powodów materialnych
ich nie ukończył. W późniejszym okresie uczestniczył w zawodowych kursach ekonomicznych.
Był referentem w Banku Rolnym
w Inowrocławiu (1960-1962) i inspektorem handlowym w Przedsiębiorstwie Państwowym Miejski Handel
Detaliczny Artykułami Przemysłowo
-Spożywczymi w Inowrocławiu (19641966). Od 1967 r. związany z Hutą
Szkła Gospodarczego „Irena”, gdzie
pracował m.in. jako specjalista ds. gospodarki materiałowej, ds. zatrudnienia i płac, od 1980 r. był kierownikiem
działów: analiz i cen, księgowości oraz
do 1992 r. finansowo-księgowego.
Działał w NOT, PTE, był członkiem
zarządu regionu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odznaczony Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1986)
i Brązowym Krzyżem Zasługi (1988)
oraz wyróżniony Srebrną Odznaką
„Za zasługi dla Przemysłu Chemicznego” (1984).
Pochowany został na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP.
= 3 grudnia zmarł Lech KRZYŻAŃSKI
(l. 83), długoletni funkcjonariusz Służby Więziennej.
Urodził się 24 marca 1932 r. w Inowrocławiu. Był uczniem w zakładzie
Edmunda Maciejewskiego i uzyskał
tam uprawnienia czeladnika krawieckiego, później pracował jako monter
techniczny PKP na Odcinku Telekomunikacyjnym w Inowrocławiu.
W latach 1959-1989 funkcjonariusz
służby więziennej m.in. na stanowisku
oddziałowego działu ochrony w Zakładzie Karnym (wcześniej - Areszcie
Śledczym) w Inowrocławiu.
Odznaczony Krzyżami Zasługi: Złotym (1982) i Brązowym (1976) oraz
Srebrną Odznaką „Wzorowy Funkcjonariusz Służby Więziennej” (1978).

Pochowany został na cmentarzu parafii św. Józefa.
= 4 grudnia zmarł Henryk DŁUTKOWSKI (l. 77), płk Milicji Obywatelskiej, przedostatni PRL-owski komendant MO w Inowrocławiu.
Urodził się 30 lipca 1938 r. we wsi
Twierdziń koło Mogilna. W 1956 r.
ukończył Liceum Pedagogiczne
w Inowrocławiu. Po maturze został
funkcjonariuszem MO, a po rocznym przeszkoleniu w 1957 r. awansowany na chorążego. W 1972 r. na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu uzyskał tytuł magistra
administracji.
Służbę w MO rozpoczął w Grudziądzu, gdzie w latach 1957-1966 był funkcjonariuszem w Komisariacie Wodnym, a następnie do 1973 r. zastępcą
komendanta Komisariatu MO w Świeciu i do 1975 r. - komendantem. Po
reorganizacji struktur milicji dalej
dowodził MO w Świeciu do 1981 r.
już jako komendant Komendy Powiatowej. Wtedy przeniesiony do Inowrocławia na tożsame stanowisko.
Kierował Komendą Powiatową (od
1983 r. - Rejonowym Urzędem Spraw
Wewnętrznych) do sierpnia 1989 r.
Awansowany na kolejne stopnie oficerskie, przed odejściem ze służby na
pułkownika MO.
Później angażował się w działalność
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Do 1994 r. był wiceprezesem koła SEiRP w Inowrocławiu,
a następnie do 2006 r. – prezesem,
potem prezesem honorowym.
Odznaczony Krzyżami Zasługi: Złotym (1974) i Srebrnym (1969) oraz
medalem Za Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
(2015).
Pochowany został na cmentarzu parafii Imienia NMP.
PIOTR STRACHANOWSKI

fot. Beata Zarzycka
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USC INOWROCŁAW
ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi
przez Prezydenta RP, odznaczeni
zostali Jubilaci świętujący w grudniu w Urzędzie Stanu Cywilnego
złote gody (50-lecie): Maria i Alojzy
Czachorowscy.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Anna Cicha (Inowrocław) – Maciej Brzeziński (Inowrocław); Dorota Kubiak (Inowrocław) – Wiesław
Szukalski (Inowrocław); Natalia
Ptasińska (Inowrocław) – Dominik Rozmarynowski (Inowrocław);
Agnieszka Koza (Łowicz) – Damian
Koroluk (Inowrocław); Magdalena
Zając (Inowrocław) – Adam Domagała (Inowrocław); Agnieszka Dolata (Inowrocław) – Mikołaj Kiliszewski
(Inowrocław); Marta Staniszewska
(Inowrocław) – Mirosław Migdalski (Inowrocław); Monika Kurlandt
(Inowrocław) – Łukasz Szlązak (Inowrocław); Sylwia Malagowska (Inowrocław) – Ryszard Modrzejewski
(Inowrocław).
URODZENIA
Maksymilian Czerwiński – s. Małgorzaty i Michała; Michał Niemczyk –
s. Aleksandry i Jakuba; Maksymilian
Nurkiewicz – s. Iwony i Piotra; Maja Biernacka – c. Marioli i Krzysztofa; Zuzanna Paczkowska – c. Natalii
i Macieja; Hanna Gajecka – c. Edyty i Adama; Mateusz Ostrowski – s.
Agnieszki i Kamila; Sara Lewandowska – c. Karoliny i Jakuba; Aleksander
Podolski – s. Darii i Mateusza; Mikołaj Gronek – s. Agnieszki i Roberta;

DYŻURY RADNYCH
ç Maciej Basiński (Prawo i Sprawiedliwość) – 15 lutego 2016 r., godz.
17.00-18.00, Biuro Prawa i Sprawiedliwości, ul. Szeroka 5; radny pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
603 045 820.
ç Elżbieta Jardanowska (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 4 lutego
2016 r., godz. 15.00-16.00, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szarych Szeregów 1.
ç Grzegorz Kaczmarek (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Wiceprzewodniczący RMI) – 2 lutego 2016 r. godz.
10.00-12.00, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, tel. 52-35-72-615 (w czasie
trwania dyżuru); Wiceprzewodniczący
RMI pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 601 621 716.
ç Patryk Kaźmierczak (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 12 i 26 lutego
2016 r., godz. 16.00-17.00, 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); 15 i 29 lutego 2016 r., godz.
17.00-18.00, Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka 3; radny pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
796 009 910, e-mail: radnypatrykkazmierczak@gmail.com.
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Daniel Kawalerek – s. Aleksandry
i Adama; Zofia Wawrzyniak – c. Marty i Marcina; Gabriela Chodakowska
– c. Justyny i Mateusza; Piotr Ruciński – s. Agnieszki i Sławomira; Wiktor Rynarzewski – s. Marty i Kamila;
Maja Borowiak – c. Izabeli i Pawła;
Nikodem Świerski – s. Anny i Janusza; Weronika Duch – c. Agnieszki
i Mariusza; Zofia Rakoczy – c. Kamili
i Adama; Urszula Tlałka – c. Małgorzaty i Patryka; Iwo Doniec – s. Olgi
i Radosława; Aleksander Kolczyński
– s. Magdaleny i Macieja; Maria Borzęcka – c. Dominiki i Adama; Emil
Gąsiorek – s. Ewy i Piotra; Bianka
Józefowicz – c. Angeliny i Marcina;
Olaf Radzikowski – s. Natalii i Dawida; Bruno Wachowiak – s. Agaty
i Marcina; Maksymilian Makowski

– s. Magdaleny i Damiana; Franciszek Pniewski – s. Eweliny i Marka;
Tymoteusz Kiersztyn – s. Aleksandry
i Tomasza.
ZGONY
Janina Marceniuk (81); Ignacy
Sobczyk (95); Ryszard Stempinski
(65); Lech Krzyżański (83); Alicja
Giemza (84); Karol Pieróg (50); Henryk Maciejewski (80); Henryk Dłutkowski (77); Zdzisław Biechowiak
(75); Grzegorz Januszkiewicz (46);
Jerzy Szynka (54); Henryk Rogalski (83); Zuzanna Puszczyk (88); Katarzyna Rygielska (48); Stanisław
Stachowiak (73); Łucja Dziennik
(54); Jadwiga Jędrzejewska (63);
Zenon Gapiński (69); Stanisław
Kwoczko (83); Tomasz Przygodzki (56); Wacław Minda (88); Maria

Niespodzińska (65); Tomasz Jaworski (67); Irena Fiutakiewicz (81); Lech
Starosta (56); Andrzej Kopeć (77);
Regina Wiśniewska (76); Marian Piotrowski (71); Lidia Krokowska (90);
Aurelia Kwiatkowska (85); Zenon
Nadolny (83); Stefan Trybuszewski
(78); Małgorzata Olejnik (48); Józef
Jóśkiewicz (79); Maria Kaczyńska
(66); Józef Kardasz (87); Zygmunt
Kasendra (85); Małgorzata Szczukowska (73); Alicja Jędrzejczak (68);
Mirosław Perlikowski (54); Zofia Głowicka (86); Tadeusz Elzanowski (66);
Jan Domagalski (79); Tomasz Koczorowski (54); Henryk Rutkowski (70);
Jerzy Brocki (75); Cecylia Gierszewska (56); Zenon Włodarski (80); Kazimiera Wojciechowska (73); Jerzy
Górecki (57); Anna Kołodziej (42).

ç Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 1 lutego 2016 r.,
godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
55, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
ç Jarosław Kopeć (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 9 lutego 2016 r.,
godz. 15.00-16.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al.
Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo
-Sportowa), pok. nr 117, tel. 52-35-50506 (w czasie trwania dyżuru).
ç Jan Koziorowski (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 662 288 241.
ç Rafał Lewandowski (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 3 lutego
2016 r., godz. 15.30-16.30, 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); 10 lutego 2016 r., godz.
16.00-17.00, Gimnazjum nr 3, ul.
Władysława Łokietka 3, tel. kom.
668 387 965 (w czasie trwania dyżuru).
ç Magdalena Łośko (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Wiceprzewodnicząca RMI) – 11 lutego 2016 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).

ç Tomasz Marcinkowski (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej; Przewodniczący RMI) – 2, 9, 16 i 23 lutego
2016 r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Franklina 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.
ç Anna Mikołajczyk-Cabańska (Nowy
Inowrocław) – radna pełni stały dyżur
telefoniczny: tel. kom. 600 931 319.
ç Jarosław Mrówczyński (Prawo
i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
507 139 873.
ç Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 2 lutego
2016 r., godz. 15.30-16.30, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św.
Ducha 90.
ç Janusz Radzikowski (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
669 848 484.
ç Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy
Demokratycznej) – 15 lutego 2016 r.,
godz. 16.00-17.00, Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
55, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
ç Stanisław Skoczylas (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 8 lutego
2016 r., godz. 16.00-17.00, Biuro

Parlamentarno-Samorządowe
SLD,
ul. Dworcowa 55, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
ç Marek Słabiński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: 601 665 718.
ç Maria Stępniowska (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 16 lutego
2016 r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady
Miejskiej, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-35-55292 (w czasie trwania dyżuru).
ç Lidia Stolarska (Stare Miasto Nowe Perspektywy) – 17 lutego 2016 r.,
godz. 16.30-18.00, Fundacja Ekspert
-Kujawy, ul. Dubienka 2, tel. 52-35-76215 (w czasie trwania dyżuru).
ç Anna Trojanowska (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 10
lutego 2016 r., godz. 14.30-15.30,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok.
nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie
trwania dyżuru).
ç Marcin Wroński (Nowy Inowrocław)
– radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 600 058 830, e-mail: nowy-inowroclaw@wp.pl.
ç Zbigniew Zygora (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Wiceprzewodniczący RMI) – 15 lutego 2016 r., godz.
14.30-15.30, Biuro Rady Miejskiej, ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
pok. nr 108, tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
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Nasze Miasto
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza zaprasza

MESAJAH
&RIDDIM BANDITS
14 lutego Hala widowiskowo-sportowa
Zakochaj sie, w Inowroclawiu

Inowrocław zagrał w najpiękniejszej orkiestrze świata
Rekord pobity, czyli... inowrocławianie wspaniale zagrali
w najpiękniejszej orkiestrze
świata (udało się zebrać ponad 77 ty. zł). - Wspólnie
tworzymy najpiękniejszą orkiestrę świata (...). U Was
będzie się działo bardzo dużo (...) - tak Jurek Owsiak
zapowiadał
inowrocławski
24. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. A co
10 stycznia działo się w naszym mieście? Koncerty, imprezy sportowe, licytacje,
to wszystko (i wiele więcej)
z myślą o najmłodszych oraz
seniorach.
Od rana 225 wolontariuszy kwestowało na inowro-

cławskich ulicach. W hali widowiskowo-sportowej rywalizowali
sportowcy. Turniej siatkówki to
już orkiestrowa tradycja. Każda
z siedmiu biorących udział w zawodach drużyn jako wpisowe
przekazała na rzecz WOŚP-u min.
po 200 zł. Z kolei w „Wodnym
Parku” zorganizowano przed południem maraton pływacki. I co
ważne, biletem wstępu na basen
przy ul. Toruńskiej był... oczywiście datek do orkiestrowej puszki.
Sportowych emocji nie brakowało również na lodowisku „Lodolandia” (przy „Wodnym Parku”),
gdzie hokeiści walczyli w jednej
wielkiej orkiestrowej drużynie.
WOŚP wsparli również uczestnicy akcji „BiegamBoLubię”.

MIEJSKI INFORMATOR

Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93,
wstęp bezpłatny.
ç 17 lutego – godz. 18.00; mecz koszykówki mężczyzn – I liga, KSK Noteć Inowrocław – AZS AWF Mickiewicz Romus
Katowice; Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4; impreza
biletowana.
ç 20 lutego – godz. 18.00; mecz koszykówki mężczyzn – II liga, Domino
Inowrocław – AZS UMK Consus PBDI
Toruń; Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
ç 27 lutego – godz. 9.00; mecz tenisa
stołowego – liga młodzieżowa; Hala
Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93;
wstęp bezpłatny.
ç 27-28 lutego – godz. 10.00; Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WADF
w Tańcu Nowoczesnym, Urban Street
(eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy); Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
ç 28 lutego – godz. 9.00; Turniej WTK
Żaków – tenis stołowy; Hala Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93; wstęp
bezpłatny.
KULTURA, TRADYCJA…
ç 6 lutego – godz. 17.00, kabaret „Ani
Mru Mru”, w programie „Skurcz”; Teatr
Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 70 i 65 zł do nabycia w Kujawskim
Centrum Kultury (ul. Jana Kilińskiego
16, tel. 52-35-75-867) oraz poprzez
strony: biletyna.pl, kupbilecik.pl, kabaretowe bilety.pl.
ç 8 lutego – godz. 16.30; spotkanie z Małgorzatą Musiał (pedagog,
mentor SAFE); Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16; wstęp
bezpłatny.

ZDROWIE

ç 23 lutego – godz. 16.00; „Cukrzyca

nie boli, ale zabija” – wykład wygłosi
lek. med. Marta Nadrajkowska (specjalistka w zakresie diabetologii); Salonik
Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
SPORT
ç 6 lutego – godz. 14.00; mecz tenisa
stołowego – I liga kobiet, IKTS Noteć
– MRKS Gdańsk; Hala Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93; wstęp bezpłatny.
ç 6 lutego – godz. 14.30, mecz koszykówki mężczyzn – II liga, Domino
Inowrocław – Asseco Gdynia II, Hala
Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
ç 6 lutego – godz. 18.00; mecz koszykówki mężczyzn – I liga, KSK Noteć
Inowrocław – Biofarm Basket Poznań;
Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4; impreza biletowana.
ç 7 lutego – godz. 8.00; liga TKKF – piłka halowa, Hala Widowiskowo-Sportowa; al. Niepodległości 4; wstęp
bezpłatny.
ç 7 lutego – godz. 9.00; Turniej WTK
Juniorów – tenis stołowy; Hala Sportowa, ul. Daniela Rakowicza 93; wstęp
bezpłatny.
ç 12 lutego – godz. 10.00; Amatorskie Mistrzostwa w Piłce Ręcznej (dla gimnazjów); Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości
4, wstęp bezpłatny.
ç 13 lutego – godz. 9.00; mecz tenisa
stołowego – liga młodzieżowa; Hala

fot. Beata Zarzycka

ç 9 lutego – godz. 8.00; tradycyjnie
w ostatni dzień karnawału orszaki kóz zapustnych przejdą ulicami
Inowrocławia. Orszaki tworzą zgodnie z wieloletnią tradycją mężczyźni
przebrani m. in. za: parę młodą, kozę, koziarka, bociana, niedźwiedzia,
babę i dziada, wędrownych grajków.
Wszystkich prowadzi przodownik.
W tradycji kujawskiej wsi przebierańcy chodzili od chaty do chaty. Obecnie odwiedzają szkoły, przedszkola,
zakłady pracy, zaglądają też do domów prywatnych i zbierają „datki na
sianko dla kozy”. Jak co roku, barwni przebierańcy z Kozy Szymborskiej i Mątewskiej rozpoczną swoją
wędrówkę o godz. 8.00 od wizyty
w ratuszu.
ç 13 lutego – godz. 17.00, Koncert
Wiedeński – najpiękniejsze arie i duety z najsłynniejszych oper i operetek,
wystąpią: Katarzyna Staroń (sopran),
Jędrzej Tomczyk (tenor), Andrzej Tulik (skrzypce), Klaudyna Wąsiewicz
(fortepian), Emilia Zawisza (skrzypce);
Teatr Miejski, plac Klasztorny 2; bilety
w cenie 45 zł do nabycia w: Kujawskim
Centrum Kultury (ul. Jana Kilińskiego 16, tel. 52-35-75-867) i sklepie
„Forte” (ul. Królowej Jadwigi 2, tel.
602 524 964).
ç 14 lutego – godz. 17.00, Biesiada
Śląska i Kabaret „Życie to dar”, czyli Grzegorz Poloczek oraz Kola&Jula;
Teatr Miejski, plac Klasztorny 2; bilety
w cenie 50 zł do nabycia w: Kujawskim
Centrum Kultury (ul. Jana Kilińskiego 16, tel. 52-35-75-867) i sklepie
„Forte” (ul. Królowej Jadwigi 2, tel.
602 524 964).

ç 14 lutego – godz. 17.00; „Walentyn-

ki do Nieba” – na mostku w Solankach
zakochani wypuszczą lampiony, w programie także muzyka na żywo i konkursy; udział bezpłatny.
ç 14 lutego – godz. 19.00; koncert „Mesajah”, Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
ç 19 lutego – godz. 17.00, otwarcie wystawy prac uczestników warsztatów
rysunkowych KCK; Sala Wystaw Czasowych, ul. Kasztelańska 22 (niebieska
kamienica); wstęp bezpłatny.
ç 19 lutego – godz. 18.00; koncert
Jakuba Michalskiego (piosenkarz,
kompozytor, autor tekstów, współzałożyciel zespołu „Cotton Cat”); Salonik
Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
ç 20 lutego – godz. 10.00; 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz osób
dorosłych) – turnieje: recytatorski,
poezji śpiewanej, teatrów jednego
aktora i „wywiedzione ze słowa”; Teatr Miejski, plac Klasztorny 2; wstęp
bezpłatny.
ç 21 lutego – godz. 11.00-17.00; IX Inowrocławska Gala Ślubna; Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4;
impreza biletowana.
ç 24 lutego – godz. 19.00, koncert
Anny Marii Jopek (wystąpią także:
Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn
i Piotr Nazaruk); Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2; bilety w cenie 80 zł do
nabycia w Kujawskim Centrum Kultury
(ul. Jana Kilińskiego 16, tel. 52-35-75867) oraz poprzez strony: biletyna.pl,
eBilet.pl, bileterka.com.

