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Majowe święto patriotyczne
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Inowrocławiu odbędzie się koncert muzyki
klasycznej.
Maj jest miesiącem szczególnym
w historii Polski. 1 Maja zapisał się
jako Międzynarodowe Święto Pracy
obchodzone nie tylko w Polsce, ale
i na świecie.
2 Maja został ustanowiony świętem czci polskich barw narodowych,
które mają, jako jedne z nielicznych

w świecie, pochodzenie heraldyczne. To dzień, w którym Polakom
towarzyszą refleksje o szczytnych
kartach historii Polski.
Dzień Flagi poprzedza święto 3
maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791

roku. Z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszamy
na Nadzwyczajny Koncert zatytułowany „AVE MARIA w muzyce - Gala
Pieśni”.
W związku ze świętami majowymi Prezydent Miasta Inowrocławia
apeluje do mieszkańców:

– Pamiętajmy, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Tego dnia Polacy w sposób
szczególny wspominają długą historię
biało-czerwonych barw narodowych
i z dumą eksponują flagi na zewnątrz.
Wywieśmy biało-czerwone flagi, dając
wyraz dumy, że jesteśmy Polakami.
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INWESTYCJE
Przygotowywane dokumentacje
projektowe:
ç przebudowa ulic: Staropoznańskiej
(od ul. Cichej do przejazdu kolejowego), Budowlanej (od ul. Stanisława
Przybyszewskiego do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty),
ç budowa drogi dojazdowej do budynku przedszkola przy ul. Wojska
Polskiego 13A oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice: Szarych

Szeregów i Wojska Polskiego,
ç przebudowa ulic: Słonecznej, Kwiatowej i Spokojnej
Mieszkańcy zainteresowani realizacją
ww. inwestycji mogą zgłaszać uwagi
i wnioski w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta
33, e-mail: inwestycje@inowroclaw.pl.
Procedury przetargowe
(trwające i w przygotowaniu):
ç wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Błonie i Józefa
Krzymińskiego.

Inwestycje w trakcie realizacji oraz
takie, których realizacja wkrótce się
rozpocznie:
ç budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (nr 2) z lokalami socjalnymi przy ul. Rąbińskiej,
ç przebudowa ul. Kasztanowej,
ç budowa ul. Dyngusowej,
ç przebudowa dróg dojazdowych:
do pawilonu handlowego przy ul.
Bolesława Krzywoustego 23 oraz
do Szkoły Podstawowej nr 6 przy
al. Mikołaja Kopernika 18 (realizacja inwestycji podczas wakacji
letnich),

ç budowa ciągu pieszo-rowerowego
łączącego ul. Józefa Krzymińskiego
z ul. Macieja Wierzbińskiego,
ç budowa chodnika przy ul. Wojska
Polskiego 28,
ç oświetlenie ulic: Adama Znanieckiego i Jęczmiennej.
Inwestycje zakończone:
ç oświetlenie boiska do sportów plażowych na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji (al. Niepodległości),
ç przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka ul. Juliusza
Trzcińskiego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.

Pieniądze, których się nie spodziewaliśmy, trafiły w ostatnim czasie do Inowrocławia.
Z efektu prac inwestycyjnych
na osiedlu Rąbin mieszkańcy
korzystają już od dawna.
Miasto
podpisało
niedawno
z Urzędem Marszałkowskim umowę
o dofinansowanie projektu zakładającego poprawę bezpieczeństwa
oraz dostępności al. 800-lecia wraz
z budową ścieżek rowerowych.
Intensywne prace odbywały się
w 2014 roku i z ich efektów mieszkańcy korzystają już od dawna.
Jezdnia jest gładka, a z traktów korzysta wielu właścicieli jednośladów
i wszyscy sobie bardzo te zmiany
chwalą.
– Ta duża inwestycja znacznie
polepszyła komfort życia mieszkańców na Rąbinie, także tych

jeżdżących na rowerach, z czego
bardzo się cieszymy – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia.
W ramach projektu przebudowano aleję 800-lecia oraz wykonano
ścieżki rowerowe pomiędzy ulicami
Błażka, Molla, al. Niepodległości i al.
800-lecia. Została też zrobiona bardzo oczekiwana przez mieszkańców
ścieżka rowerowa wokół „Kauli”.
Niedawno w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę
związaną z dofinansowaniem tej
inwestycji. Jej wartość całkowita
wyniosła 2 mln 243 tys. 164,93 zł.
Dofinansowanie opiewa na kwotę
467 tys. 550,26 zł.
Cieszymy się, że chociaż część
tych środków odzyskaliśmy, a pieniądze, których początkowo w budżecie Urzędu Marszałkowskiego
nie było, znalazły się.

fot. Jarosław Hejenkowski

Niespodziewany zastrzyk finansowy do budżetu

Prace inwestycyjne na al. 800-lecia Inowrocławia prowadzono w 2014 roku.

Kasztanowa będzie jak nowa
inwestycję znalazły się w tegorocznym budżecie.
Przebudowa w początkowej fazie
polegała na sfrezowaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej i rozebraniu podbudowy.
Wykonawca inwestycji będzie
musiał zbudować kanalizację deszczową, przebudować kanalizację sanitarną (dodatkowo będzie
trzeba zbudować cztery studnie
rewizyjne z kanałami rurowymi), wymienić istniejące przyłącza wodociągowe i wyregulować urządzenia

infrastruktury podziemnej. Kolejnym etapem będzie wzmocnienie
cementem podłoża gruntowego,
ułożenie podbudowy z kruszywa
kamiennego i nawierzchni z kostki
brukowej.
Wzdłuż całej ulicy rośnie mnóstwo starych drzew i dlatego
firma, która podjęła się robót, będzie musiała prowadzić je bardzo
precyzyjnie.
– W związku z występującym
w gruncie silnym ukorzenieniem,
prace ziemne będą prowadzone

z dużą ostrożnością. Drzewa w ulicy zostaną obramowane za pomocą obrzeży betonowych, a obszar
wokół nich wypełniony żwirem
płukanym – czytamy w informacji
przetargowej.
Za nową ulicę wraz z infrastrukturą miasto zapłaci 525 tys. złotych.
Podczas spotkania konsultacyjnego Prezydenta Ryszarda Brejzy
z mieszkańcami osiedla został poruszony problem odpływu wody z ulicy Kasztanowej. Także on powinien
zostać rozwiązany.

fot. Jarosław Hejenkowski

Jedna z najbardziej zniszczonych ulic na osiedlu Solno jest
obecnie areną intensywnych robót drogowych. Potrwają one
jeszcze kilka miesięcy, ale po
nich osiedlowa uliczka będzie
mogła uchodzić za wizytówkę
tej części Inowrocławia.
Stan nawierzchni tej jednokierunkowej ulicy był fatalny. O jej remont długo apelowała w imieniu
inowrocławian przewodnicząca samorządu mieszkańców, Grażyna
Dziubich. Wreszcie pieniądze na

Roboty na ulicy Kasztanowej mają charakter kompleksowy, dlatego potrwają kilka miesięcy. Ale cierpliwość na pewno się opłaci!
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Rośnie nam Lawendowy Zakątek
Powstaje kolejne osiedle mieszkaniowe w Inowrocławiu. To Lawendowy Zakątek, zlokalizowany w trójkącie ulic: Szymborska, Ranusa, Miechowicka.
Budowa rozpoczęła się na dobre
w połowie marca. Docelowo na osiedlu powstanie 11 bloków, w pierwszym etapie będzie ich pięć.
– Naszym atutem jest bez wątpienia atrakcyjna lokalizacja, w niewielkiej odległości od centrum miasta,
najważniejszych obiektów handlowych, sportowych, szkół i przedszkoli, a jednocześnie drogi wylotowej na
Kruszwicę i Konin. Do osiedla przylega ścieżka rowerowa – mówi Piotr
Kamiński, prezes firmy developerskiej, do której należy Lawendowy
Zakątek.
Osiedle będzie ogrodzone i całkowicie monitorowane. Zaprojektowane przez wysokiej klasy architektów

z uwzględnieniem wszystkich europejskich trendów mieszkaniowych.
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie,
niezależnie od wieku.
Zaprojektowano atestowane place zabaw, wyposażone w bezpieczne
urządzenia oraz strefy dla osób starszych. Tylko 18 procent działki zajmują domy, reszta to zieleń i przestrzeń
funkcjonalna dla mieszkańców.
Wewnętrzne drogi i chodniki wykonane z estetycznych materiałów.
W Lawendowym Zakątku nie będzie
barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, odnajdą się tutaj
również seniorzy. Będą też strefy do
wyprowadzania zwierząt, pojemniki
na odpady oraz poidełka.

Projekt zakłada budowę estetycznych, kameralnych, i niewysokich, 3,5-kondygnacyjnych bloków.

W każdym z nich znajdzie się winda
osobowa. Więcej informacji można
znaleźć na stronie lawendowy.com.pl

Uwaga kierowcy

Są zmiany w organizacji ruchu

Na pięciu inowrocławskich ulicach w połowie kwietnia doszło
do istotnych zmian. Dotyczą one
ulic Daszyńskiego, Gwarków,
Bagiennej, Transportowca oraz
Mieszka I.
Zmiany w organizacji ruchu drogowego zostały wprowadzone 16
kwietnia. Mają na celu poprawę
bezpieczeństwa.
Na ul. Daszyńskiego, w sąsiedztwie Gimnazjum nr 4, dla zwiększenia widoczności i wyróżnialności
oznakowania przejść dla pieszych zostały zamontowane znaki pionowe
„przejście dla pieszych” wraz ze znakiem informującym o szczególnym

uczęszczaniu przez dzieci na tle z folii
odblaskowo-fluorescencyjnej. Natomiast oznakowanie poziome przejść
dla pieszych zostało wyróżnione
na nawierzchni czerwoną farbą.
Na ul. Gwarków miejsca dla pojazdów przewożących lub kierowanych
przez osoby niepełnosprawne zostały oznakowane znakami pionowymi
„parking – miejsce zastrzeżone dla
osoby niepełnosprawnej”. Oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazd
dla rowerzystów zostały uzupełnione
o oznakowanie poziome.
Skrzyżowanie
ulic
Bagiennej
z Deszczową i Rakowicza uzupełnione zostało o oznakowanie poziome

oraz pionowe „droga z pierwszeństwem” i „ustąp pierwszeństwa”.
Wskazano również zalecany kierunek przejazdu pojazdów o masie powyżej 5 ton ciągiem ulic
Bagienna-Rakowicza i Bagienna
-Deszczowa. Likwidacji uległa nieskodyfikowana tablica o kierunku
przejazdu pojazdów przewożących
wapno i pochodne.
Na ul. Transportowca wprowadzono miejsca parkingowe za pomocą
linii wyznaczających stanowiska postojowe i znaków pionowych. Ponadto wykonane zostało oznakowanie
krawędziowe na zjazdach nieoddzielonych od jezdni krawężnikiem oraz

uzupełniono oznakowanie poziome
skrzyżowań z ulicami: Pogodną, Spółdzielców, Szymborską oraz pionowego o znaki „droga z pierwszeństwem,
ustąp pierwszeństwa i ograniczenie
prędkości”.
Na ul. Mieszka I wprowadzono
oznakowanie krawędzi jezdni za pomocą linii krawędziowych oraz powierzchni wyłączonych z ruchu,
a także oznakowanie miejsc parkingowych za pomocą linii wyznaczających
stanowiska postojowe oraz znaków
pionowych. Przy skrzyżowaniu z ul.
Cegielną wprowadzono oznakowanie
zakazu ruchu pojazdów ciężarowych
z korektą treści pod znakiem.

Dwie dekady gospodarczej wystawy
rozmów, wymiany doświadczeń
oraz integracji środowisk gospodarczych.
W tym samym czasie, jak co roku, rozstrzygnięty zostanie konkurs na „Najlepszy Produkt Roku
- Inowrocław 2016”, a młodym
przedsiębiorcom wręczona zostanie nagroda w konkursie „5 na
START”.
Wyboru Najlepszego Produktu Roku oraz zwycięskiej kampanii reklamowej dokonają Kapituły
Konkursowe pod przewodnictwem
Prezydenta.

Nagrody główne to 10 tysięcy złotych w konkursie na Najlepszy Produkt Roku oraz 5 tysięcy złotych
w konkursie „5 na START”. Przypomnijmy, że udział w konkursach jest
bezpłatny i niezależny od udziału
w wystawie.
– Dodatkowo, pierwszych dziesięciu zgłoszonych wystawców, którzy
rozpoczęli działalność po 1 stycznia
2015 roku, może liczyć na bezpłatne stoisko targowe, którego koszt
sfinansuje Miasto Inowrocław – zachęca Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów, Ewa Witkowska.

Jak co roku, Inowrocławską Wystawę Gospodarczą uświetnią również występy gwiazdy. W majowy
weekend na inowrocławskiej scenie
wystąpi popularna i lubiana Formacja Chatelet. Podobnie jak nasza wystawa, kabaret świętuje jubileusz
20-lecia i specjalnie z tej okazji przygotowane zostały zupełnie nowe
filmy, piosenki i przede wszystkim
skecze z ulubionymi bohaterami.
Jednym słowem, w majowy
weekend 7-8 maja warto odwiedzić
Inowrocławską Wystawę Gospodarczą. Atrakcji nie zabraknie.

Stoiska wystawy co roku cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.

fot. Beata Zarzycka

fot. Jarosław Hejenkowski

Inowrocławska Wystawa Gospodarcza
świętuje
jubileuszową
edycję.
Kujawskie
przedsiębiorstwa wystawiają
się już 20 lat. Z tej okazji majowa impreza będzie miała charakter wyjątkowy.
W weekend, 7 i 8 maja, w Hali Widowiskowo-Sportowej mieszkańcom miasta i okolic zaprezentowana
zostanie oferta lokalnych przedsiębiorców oraz kierunki rozwoju firm regionu. Wystawa stanowi
znakomitą formę promocji bezpośredniej, niepowtarzalną okazję do

Inowrocławska Wystawa Gospodarcza już od 20 lat towarzyszy mieszkańcom.
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Pierwsze dni od rozpoczęcia funcjonowania w Inowrocławiu programu
„500 +” były bardzo spokojne. Największa w tym zasługa mieszkańców.
Przed startem rządowego programu
obaw było bardzo wiele. Przynajmniej
w naszym mieście, na szczęście, żaden
czarny scenariusz nie doszedł do skutku.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu – mówił
w dniu wprowadzania programu zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Marek Niemczak.
Spora zasługa w tym samych inowrocławian, którzy nie dali się ponieść nastrojom i zastosowali się do wskazówek
urzędników. Apelowali oni, aby nie pojawiać się tłumnie w punktach przyjmowania wniosków mając świadomość, że mają
na to jeszcze kwartał.
Nie było też problemów z ministerialnym programem Emp@tia, którym

urzędnicy posługują się przy przyjmowaniu wniosków.
Do końca marca w Inowrocławiu wydano ponad 2 tysiące formularzy. Pierwszego dnia przyjęto ich ponad dwieście.
W kolejnych dniach ta liczba systematycznie malała.
Dzięki programowi „Rodzina 500+”
rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł co miesiąc na drugie i kolejne
dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1.200
zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne
dziecko.
Do szczegółowych informacji na temat programu dotrzeć można poprzez
specjalną zakładkę na oficjalnej stronie
miasta www.inowroclaw.pl.

Podwójne szczęście
w bibliotece
Mnóstwo atrakcji szykuje się w najbliższym czasie w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza. Jej
pracownicy apelują: Nie zapełniajcie swoich kalendarzy!
Inowrocławska książnica otrzymała właśnie dofinansowanie w ramach
dwóch konkursów na programy skierowane do swoich czytelników.
Pierwszy - ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyć będzie postaci Williama
Szekspira, w związku z przypadającą
w tym roku 400. rocznicą śmierci mistrza ze Stratfordu.
Drugi - skierowany głównie do kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci w pierwszym roku życia ogłoszony
przez Fundację Nutricia wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności.
Przygotujcie się na mnóstwo atrakcji,
w tym: konkursy, warsztaty, koncerty etc.

Ruszyła ze stacji lokomotywa
Czekali długo, ale było warto.
Tylko niektórzy, ci starsi inowrocławianie uśmiechali się pod
nosem, że zabytkowy pociąg turystyczny wjechał na dworzec
z opóźnieniem, które pamiętają
z dawnych lat.
Wiosenny przyjazd pociągu retro do
Inowrocławia ma kilkuletnią tradycję.
„Piernik” jeździ z Poznania do Torunia,
a u nas zatrzymuje się na pół godziny.
W tym roku mieszkańcy, którzy chcieli zobaczyć pociąg lub pokazać go dzieciom, musieli wykazać się cierpliwością
charakterystyczną dla typowego pasażera PKP. Popularna „Oleńka” (od skrótu nazwy parowozu Ol49) wjechała na
peron w Inowrocławiu z półtoragodzinnym opóźnieniem. Było ono spowodowane problemami technicznymi.

Warto było jednak czekać. Zabytkowy parowóz w starszych mieszkańcach
wciąż wywołuje nostalgiczne wspomnienia, a na dzieciach robi kolosalne
wrażenie.

Wielu inowrocławian po odjeździe,
kiedy dźwięk „puff, puff” było słychać
coraz słabiej, już na peronie umawiało
się na przyszły rok i spotkanie z historią
kolejnictwa.

Pociąg retro przyjeżdża do Inowrocławia wiosną regularnie, ale jego wizyty cieszą
się niesłabnącą popularnością.

Sposób na odpracowanie
zadłużonego mieszkania
Masz
zadłużone
mieszkanie?
Miasto oferuje pomoc. Zaległości można odpracować w jednej
z miejskich jednostek – PGKiM,
Zakładzie Robót Publicznych lub
nawet przedszkolu. Z takiej możliwości skorzystało już kilkuset
inowrocławian.
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza podpisał ostatnio zarządzenie, które po raz kolejny umożliwia
spłatę zadłużenia mieszkań komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
- Zdajemy sobie sprawę z faktu, że są
mieszkańcy, dla których regularne opłacanie czynszu to spory problem. To do
nich skierowana jest ta oferta. Mogą rosnące zadłużenie swojego mieszkania
odpracować i wielu od kilku lat z tej możliwości korzysta – wyjaśnia Prezydent.
Oferta jest skierowana do osób mających zadłużenie z tytułu używania tych
lokali za okres powyżej kwartału i będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Aby ubiegać się o to, należy złożyć wniosek do Wydziału Gospodarki

Lokalowej Urzędu Miasta Inowrocławia
oraz szczegółowo udokumentować
trudną sytuację materialną i złożyć wyjaśnienie o stanie majątkowym według
specjalnego formularza.
Praca świadczona jest w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładzie Robót Publicznych,
w szkołach podstawowych, Zespole
Szkół Integracyjnych, gimnazjach, przedszkolach, Zakładzie Zieleni Miejskiej
oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zadłużenie można odrabiać poprzez
prace porządkowe lub drobne prace remontowe oraz prace administracyjne.
Godzinowa stawka wynosi 8,06 zł. Wynika ona z przeliczenia minimalnego
wynagrodzenia: 1355,69 zł : 168 godz.
= 8,06 zł.
Pierwsi mieszkańcy naszego miasta
przystąpili do projektu w sierpniu 2012
roku. Było to 7 osób. Z roku na rok zainteresowanie taką formą pomocy było
coraz większe. W 2013 roku to już średnio 22 osoby odpracowujące zadłużenie,
w 2014 roku to już około 60. Natomiast
w roku 2015 – około 70 osób. Obecnie

odpracowują 73 osoby z 65 lokali mieszkalnych. Liczba osób jest rotacyjna i często ulega zmianie.

Należy zaznaczyć, że odpracowywanie zadłużenia czynszowego nie
jest alternatywą dla płacenia czynszu,
a jedynie formą pomocy dłużnikom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Osoba w okresie
wypełniania świadczenia zobowiązana
jest do opłacania bieżących należności
z tytułu zajmowanego lokalu.
Łączne odpracowane zadłużenie od
początku trwania projektu, to jest od
12 maja 2012 roku do chwili obecnej to
kwota około 920 tysięcy złotych. Stawka
godzinowa w 2012 roku wynosiła 6,62
zł, w 2014 roku 7,39 zł, a obecnie wynosi 8,06 zł.
Z takiej formy pomocy skorzystało już
około 350 mieszkańców Inowrocławia.
Całkowite zadłużenie od początku projektu odpracowało 50 osób.
Łącznie zadłużenie z tytułu opłat
czynszowych wynosi 14 mln 207.638,28
zł, w tym około 5 mln zł stanowią
odsetki.

Aktualne informacje o wydarzeniach
pojawiać się będą na stronie biblioteki
(jan-kasprowicz.bmino.pl) oraz jej fanpage’u na Facebooku.

fot. Jarosław Hejenkowski

Rozsądek
w nowym programie

Wygraj bilet
na recital Edyty
Geppert
Znakomita piosenkarka wystąpi
w połowie maja w inowrocławskim Teatrze Miejskim. U nas
można wygrać bilet na koncert.
Spokojne i nastrojowe piosenki
będą królowały już niebawem na
koncercie zaplanowanym na 16 maja o godzinie 19.00.
„Och, życie kocham cię nad życie” czy „Jaka róża, taki cierń” to
największe przeboje Edyty Geppert, która wystąpi w Teatrze
Miejskim.
Bilety w cenie: 85, 80 i 65 złotych
są do nabycia w Sklepie Muzycznym
„Forte” przy ul. Królowej Jadwigi 2.
My mamy jednak dla naszych
Czytelników 2 bilety, które można
wygrać, odpowiadając prawidłowo
na pytanie: Jaką szkołę muzyczną
ukończyła piosenkarka?
Odpowiedzi można przesyłać
do 12 maja na adres mailowy: konkurs@inowroclaw.pl. Zwycięzców
powiadomimy mailowo.

fot. A. Świetlik
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Rozmowy o ratownictwie
O ochronie ludności rozmawiali uczestnicy dwudniowego Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. W ramach trzech sesji wystąpiło ponad trzydziestu prelegentów.
niepewności statusu życiowego i stabilizacji oraz izolacjonizmu.
W wystąpieniu prof. Anity Adamczyk dominowały zagadnienia reakcji polskiego społeczeństwa na
kryzys imigracyjny w UE w perspektywie ogólnokrajowej i miejskiej,
uwydatniające stereotypowe spojrzenie Polaków na te kwestie (zamachy terrorystyczne w Europie,
zachowania migrantów wobec kobiet, kontrowersyjne wypowiedzi
polskich polityków i antymigracyjne
nastawienie części duchowieństwa
rzymskokatolickiego).
W dalszej części obrad na plan
pierwszy wysunęły się tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa medycznego i ratownictwa
w przestrzeni aglomeracji miejskich

fot. Kornel Pawłowski

Wiodącym tematem obrad zjazdu
naukowego, który odbywał się u nas
już po raz 21., było zagadnienie pod nazwą „Bezpieczne miasto w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych.
Ochrona ludności i ratownictwo.”
Pierwszą prelekcję wygłosił prof.
Stanisław Kowalik, nawiązując do życia
we współczesnym mieście jako źródle
opresji i zagrożenia dla ludzi w kontekście doboru naturalnego teorii Darwina i związanych z nią mechanizmami
selekcji i adaptacji w procesach integrowania i kolonizowania migrantów.
Z kolei prof. Edward Jeliński
poruszył temat miasta jako przestrzeni poszukiwania sensu egzystencjalnego człowieka w aspekcie
historyczno-filozoficznym,
podkreślając fakt istnienia w metropoliach

fot. Kornel Pawłowski

Impreza odbyła się po raz 21. i zgromadziła kilkudziesięciu prelegentów.

W holu teatru znajdowały się stoiska dla specjalistów oraz zaproszonych
gości i organizatorów.

oraz kwestie dotyczące przeciwdziałań zagrożeniom w metropoliach
z uwzględnieniem akcentów epidemiologicznych, toksykologicznych
i prawnych.
Honorowy patronat nad forum objęli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak,
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki i prezes Związku Miast
Polskich Zygmunt Frankiewicz.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością m.in. poseł Krzysztof Brejza,
reprezentant wojewody Dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Jakub Wawrzyniak, przedstawiciel Biura Spraw
Obronnych i Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Grendzicki.
Imprezie towarzyszyła wystawa
sprzętu ratowniczego, który można
było oglądać przed Teatrem Miejskim
oraz w jego holu.

Psie piękności w strugach deszczu
Ulewa pokrzyżowała mocno szyki wystawcom i zwiedzającym wystawę
psów rasowych w Inowrocławiu. Impreza odbyła się po raz 31. Najładniejszym czworonogiem okazał się terier szkocki.
Kiepska pogoda sprawiła, że na stadionie przy ul. Orłowskiej nie pojawiło
się tak wielu widzów, jak w latach poprzednich. Szkoda, bo było co oglądać.
– Podczas XXXI Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Inowrocławiu zostało
zaprezentowanych ponad 900 psów. Czworonogi spisały się doskonale, zawiodła pogoda. Ocena psów rozpoczęła się w strugach deszczu, który nie ułatwiał
wystawcom prezentacji czworonogów i pracy sędziom. Konkurencje finałowe
odbywały się już „na sucho” – informuje Marta Pietrzak z inowrocławskiego
oddziału Związku Kynologicznego.

Najpiękniejszym psem wystawy został terier szkocki o imieniu Gulabin’s
Chief Cody, którego właścicielką jest Joanna Śmidoda.
Pozostałych konkurencji było bardzo wiele, więc podajemy wyniki tej, która
może zainteresować inowrocławian. To konkurs na najpiękniejszego psa członków miejscowego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.
Okazał się nim mops Bufon Cantravieso, którego właścicielką jest Jolanta Walczak. Dalsze miejsca w tej rywalizacji zajęły: 2. mastif tybetański
Choco Dewi saraswati (właścicielka Magdalena Chabasińska), 3. sznaucer
miniaturowy czarno-srebrny Szamir Vis a Vis (Lidia i Ludwik Poniccy), 4.
sznaucer średni pieprz i sól Inspiracja z Czartowego Pola (Lidia i Ludwik
Poniccy).

Niekorzystna pogoda sprawiła, że nawet psy były zaopatrzone w specjalne wdzianka.

Mimo pogody, właściciele nie tracili pogody ducha i z dumą prezentowali swoje psy.
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Inowrocław to pokochał

Biega już całe miasto

Widać to w dni powszednie, kiedy mijamy dziesiątki truchtających po Solankach
i skwerach mieszkańców. Dobitnie potwierdza również frekwencja na rozmaitych
zawodach, które odbywają się u nas niemal co weekend.
W ostatnich tygodniach na Stadionie
Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków finiszowali uczestnicy dwóch
dużych imprez lekkoatletycznych.
W III Wiosennym Biegu Charytatywnym wzięło udział 300 zawodników
z Bydgoszczy, Torunia, Barcina, Kruszwicy, Janikowa, Pakości i oczywiście
Inowrocławia. Trasa zmagań miała 3 kilometry długości i wiodła głównie przez
Solanki.
Największe oklaski na mecie otrzymał cierpiący na mózgowe porażenie
dziecięce i epilepsję, poruszający się na
wózku Marcel Kijak, uczeń Zespołu Szkół
Integracyjnych, który dystans pokonał
wraz z nauczycielem Maciejem Szłykiem.
Dochód z akcji organizowanej przez
fundację „Rozwój to radość” pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia
ma zostać przekazany na zajęcia terapeutyczne podopiecznych tej fundacji.
Najlepsi do domu wrócili z nagrodami ufundowanymi przez radnych Henryka Procka, Rafała Lewandowskiego,
Patryka Kaźmierczaka, Jarosława Kopcia oraz inowrocławski ZEC i Studio
Piękna Iwony Chorążewskiej. Kalorie
uzupełniano, konsumując tort ufundowany przez posła Krzysztofa Brejzę.
Tydzień później odbył się pierwszy
z cyklu biegów Four Colours – Abler
Green Run. Rozegrano go na dystansach 5 km i 10 km, w różnych kategoriach wiekowych, dla kobiet i mężczyzn.
Nie sposób zmieścić tutaj listy
wszystkich mieszkańców, ich lokat oraz
kategorii, w których wystartowali. Podajemy więc jedynie nazwiska inowrocławian, którzy w swoich przedziałach
wiekowych zajęli miejsca medalowe.
Panie: Julia Mrówczyńska, Monika
Gotówka, Agnieszka Białka, Sylwia Pińska, Iwona Frontczak, Agnieszka Palacz,
Krystyna Jasiaczyk, Elżbieta Dźwigoł,
Anna Nowakowska, Zuzanna Janiszewska, Aleksandra Zielińska, Wioletta
Sieradzka, Iwona Grabińska, Sylwia Rzetelna, Emilia Dobruchowska, Małgorzata Kubiak, Ewa Gołata.

Panowie: Łukasz Basiński, Jakub Rysztyk, Tomasz Znajdek, Michał Juchacz,
Tomasz Kubiak, Wojciech Okleja, Dariusz Szczupliński, Henryk Bach,Władysław Lewandowski, Adam Nadrajkowski.
Organizatorami zawodów, które
zgromadziły 250 biegaczy, były m. in.
MKS Inowrocław, Urząd Miasta Inowrocławia, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Agencja Aktywnego Wypoczynku Actinsport, a patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Inowrocławia.

Honorowymi gośćmi imprezy byli m. in.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Marcinkowski, prezes MKS Inowrocław
Longin Honkowicz i dyrektor SP 11 Ryszard Klimaszewski.
Już 18 czerwca druga edycja biegu,
tym razem pod nazwą Blue Run.
– Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom biegaczy i umożliwiamy zapisy
również poprzez kod, tóry po zeskanowaniu przekieruje bezpośrednio
na stronę zapisów. Mamy nadzieję, że

ułatwi to możliwość bezproblemowego
zapisania się na bieg – mówi jeden z organizatorów, Waldemar Kwiatkowski.
Tym razem bieg ma odbyć się wieczorem. Jego start zaplanowano na godzinę 18.00.
Już za kilka dni, bo 7 maja, czeka
nas natomiast kolejna edycja Biegu
Piastowskiego z Kruszwicy do Inowrocławia. Półmaraton również cieszy się
coraz większym powodzeniem wśród
biegaczy.

Fołda rysuje ...
Marcin Fołda jest absolwentem III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych w pracowni Mieczysława Ziomka. Zajmuje się także malarstwem sztalugowym, rzeźbą,
fotografią, architekturą wnętrz. W ciągu ostatnich dziesięciu lat uczył m.in. plastyki i wiedzy o kulturze w inowrocławskich
szkołach. Prowadzi Autorską Pracownię Plastyczną. Autor licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych, w tym np. „Pokolenia” w warszawskiej gale- rii Dap3 i TEN w Galerii pod patronatem „UNESCO” w Toruniu. Teraz rysuje również dla nas.

Powstaje druga Wyższa Szkoła w Inowrocławiu
1 października 2016 roku w Inowrocławiu naukę rozpoczną studenci
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza. Jej powołanie jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na
polskim rynku pracy.
Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w wielu
branżach rozmija się z możliwościami
kształcenia na uczelniach w naszym regionie, dlatego założyciele WSP postanowili powołać pierwszą inowrocławską
niepubliczną uczelnię zawodową, która
swoją siedzibę mieć będzie w Gimnazjum nr 2.

Inżynierska logistyka (3,5 roku),
kosmetologia (trzyletni licencjat)
i kryminologia (studia licencjackie)
to kierunki proponowane przez WSP.
Ostatniego z wymienionych nigdzie
poza Inowrocławiem nie będzie można studiować, bowiem nie posiada go
żadna niepubliczna uczelnia w Polsce. Żadna nie otrzymała zezwolenia.
– Toruńska uczelnia funkcjonuje
od wielu lat. Wypuściliśmy już kilkuset absolwentów, ale doszliśmy do
wniosku, że to za mało, a możliwości
w rejonie toruńskim w większości wyczerpały się. Od dłuższego czasu myślałem o Inowrocławiu. Po rozmowach

z władzami miasta, a także przedstawicielami Stowarzyszenia im. Księcia
Kazimierza Kujawskiego, uznaliśmy,
że to będzie dobry teren na tego typu
przedsięwzięcie. By szkołę związać na
dłużej z Inowrocławiem, zmieniliśmy
nazwę na im. Księcia Kazimierza Kujawskiego – kanclerz toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Jerzy
Karpiński.
Wszyscy, którzy marzą o tym,
by w przyszłości być mediatorem,
prokuratorem, pracownikiem sądu, ośrodków pomocy społecznej
czy też wychowawczych, pracować
w więziennictwie, policji, w dużych

przedsiębiorstwach produkcyjnych,
usługowych, logistycznych lub transportowych, a ponadto gabinetach
odnowy, kosmetycznych, studiach
wizażu, sanatoriach, uzdrowiskach,
koniecznie powinni rozważyć możliwość studiowania we własnym
mieście.
Rekrutacja trwa. Odbywa się ona
w siedzibie uczelni, czyli w budynku
Gimnazjum nr 2 przy ul. Kiełbasiewicza 7 lub poprzez pocztę elektroniczną studiawsp@studiawsp.pl (tel. 52
35 207 50).
Rekrutacja online
www.wsp-inow.pl
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Wielkie tenisowe emocje
- kibice nie zawiedli
rywalką odbił się szerokim echem
w sportowym świecie.
– Publiczność bardzo mi pomogła.
W pierwszym secie byłam spięta. Później wiedziałam, że mogę powalczyć
o zwycięstwo – mówiła najjaśniejsza
gwiazda meczu w hali na Rąbinie.
Niestety, w niedzielnych meczach
singlowych Polki przegrały swoje spotkania i rywalizacja deblistek,
też zresztą przegrana, była już tylko formalnością. Polska przegrała
z Tajwanem 1:4 i spadła z zaplecza
grupy światowej do Grupy I Strefy
Euro-Afrykańskiej.
Na pocieszenie pozostaje wielkie wrażenie, jakie na tenisistkach,
nawykłych przecież do grania na całym świecie, wywołał gorący doping
w inowrocławskiej hali.
Hala widowiskowo-sportowa tętniła życiem do ostatnich, decydujących

fot. Jarosław Hejenkowski

Kilka dni przed meczem na wszystkich polskich kibiców spadł wielki
cios. Najlepsza nasza tenisistka ogłosiła, że z powodu kontuzji nie zagra
jednak w Inowrocławiu. Dodatkowo
okazało się, że nie wystąpi również
Magda Linette.
To stawiało nasz zespół w bardzo trudnej sytuacji, co już w sobotę znalazło potwierdzenie na korcie.
W pierwszym meczu singlowym Paula
Kania nieoczekiwanie przegrała z rywalką i Tajwan prowadził 1:0. Wtedy jednak na kort wyszła Magdalena
Fręch – największe objawienie inowrocławskiego turnieju.
– Radzę zapamiętać to nazwisko
– mówił po meczu komentator telewizji Polsat Sport, która transmitowała
cały mecz.
Faktycznie, zwycięstwo 18-letniej łodzianki nad wyżej notowaną

Młodziutka Magdalena Fręch była objawieniem w polskiej kadrze. Specjaliści wróżą jej wielką karierę, a ona zapewne bardzo miło będzie zawsze
wspominała Inowrocław.

fot. Jarosław Hejenkowski

Polska przegrała z Tajwanem 1:4 w tenisowym meczu kobiet w ramach Pucharu Federacji. Mimo
porażki, wszyscy będą pamiętali żywiołowy doping, którym kibice w hali na Rąbinie wspierali
reprezentację. Brak Agnieszki Radwańskiej nie zniechęcił fanów. Trybuny były pełne.

Polskie tenisistki dopingowali wszyscy, a goście imprezy wielokrotnie
gratulowali Prezydentowi Miasta Inowrocławia Ryszardowi Brejzie dobrej
organizacji.
momentów. Trybuny wspierały nasze i Rekreacji zdał jednak egzamin na
tenisistki, a one to wielokrotnie pod- piątkę. Międzynarodowi działacze nie
mieli żadnych zastrzeżeń.
kreślały i doceniały.
Test zdali także sami inowrocła– Wybranie Inowrocławia na organizatora spotkania było strzałem wianie, co potwierdzali również nasi
w dziesiątkę. Muszę przyznać, że nie goście z Tajwanu, zwiedzający przed
pamiętam, kiedy ostatnio była taka meczem Inowrocław. Chwalili, że luatmosfera na trybunach i tak pięknie dzie są uprzejmi oraz uśmiechnięci.
dopingowano. To specyficzna dyscy– W Inowrocławiu są cudowni, goplina, a wszyscy kibice wiedzieli, kiedy ścinni ludzie – oceniała kapitan repremożna, znali się. Jesteśmy pod wra- zentacji Tajwanu, Shi-Ting Wang.
Warto podkreślić, że transmisję teżeniem kibiców – komplementowała
kapitan reprezentacji Klaudia Jans- lewizyjną z Inowrocławia przez dwa
Ignacik, a jej partnerka z debla Kata- dni z licznymi powtórkami serwował
rzyna Kawa kiwała twierdząco głową. Polsat Sport News. Przypomnijmy,
wiosną 2012 roku w meczu Pucharu
– Atmosfera była niesamowita.
Te pozytywne oceny bardzo cie- Davisa, Polska pokonała Estonię 4:1,
szą organizatorów, którzy od wielu a w kadrze zaczynał błyszczeć, podobtygodni ciężko pracowali, aby speł- nie jak Magdalena Fręch kilkanaście
nić wszystkie, bardzo ostre wymogi dni temu, będący dziś podporą reprezwiązane z meczem. Ośrodek Sportu zentacji Jerzy Janowicz.

Pierwszaki z wizytą w ratuszu
Uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 11 odwiedzili ostatnio Urząd Miasta Inowrocławia.
Oglądali najważniejsze pomieszczenia gmachu oraz rozmawiali
z prezydentem.
Ryszard Brejza pokazał dzieciom miejsce swojego urzędowania.
Uczniowie podarowali włodarzowi
album z własnoręcznie wykonanymi
pracami plastycznymi.
Podziękowano w ten sposób, między innymi, za Park Solankowy, liczne
place zabaw i ścieżki rowerowe.
Ponadto podczas wizyty dzieci miały możliwość zasiąść w fotelu prezydenckim i zająć miejsca członków
Rady Miasta w sali sesyjnej. Wrażenia
i emocje były wielkie.
Pierwszoklasiści zwiedzali także
Urząd Stanu Cywilnego, gdzie dowiedzieli się choćby, jak wygląda ceremonia udzielania ślubu.
Na zakończenie wszyscy uczniowie
otrzymali od organizatorów spotkania miłe upominki.

Wizyta w tak poważnej instytucji wywarła wielkie wrażenie na małych zwiedzających ratusz.
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Wspominaliśmy ofiary
Katynia i Smoleńska
Inowrocławianie wzięli udział
w uroczystości upamiętniającej
ofiary lotniczej katastrofy pod
Smoleńskiem oraz pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta. Odbyły się
one w kościele garnizonowym.
„Człowiek nie może pozwolić, żeby
Prawda została wydarta pod pozorem
niczym nieograniczonej wolności, nie
można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go
człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie” – słowami Jana Pawła II
rozpoczął przemówienie Prezydent
Miasta Inowrocławia.
Uroczystości w kościele garnizonowym rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie
w naszym narodzie oraz w intencji
ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta.
Po niej na placu obok świątyni
złożono kwiaty oraz wspominano

ofiary tych dwóch wielkich narodowych tragedii.
Przemawiający podczas uroczystości prezydent przypomniał, że
gdyby nie było zbrodni ludobójstwa
Golgoty Wschodu, nie byłoby katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010
roku.
– Jest coś przejmującego w fakcie,
że Las Katyński, który w 1940 roku
był niemym świadkiem ludobójstwa
elity naszego kraju, po 70 latach pochłonął kolejne najważniejsze polskie osobistości, które udały się tam,
by uczcić ofiarę życia swych przodków i jednocześnie poprzedników
w służbie umiłowanej Ojczyźnie. Ten
niedokończony lot był kolejnym etapem wojny o Katyń; kolejnym etapem bitwy o prawdę, bitwy o Polskę,
Europę – mówił Prezydent.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, jednostek
wojskowych, instytucji miejskich,
młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Po mszy świętej okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent
Miasta Inowrocławia, a po nim delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod
obeliskiem.
fot. Jarosław Hejenkowski

ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP, odznaczeni zostali Jubilaci świętujący w marcu w Urzędzie Stanu
Cywilnego złote gody (50-lecie): Barbara
i Bronisław Wiśniewscy (na zdjęciu).

Karolina Skonieczna (Inowrocław) – Kazimierz Lemke (Inowrocław); Katarzyna
Lipińska (Inowrocław) – Maciej Gacki (Kcynia); Emilia Wiewiór (Inowrocław) – Rafał
Maciejewski (Inowrocław); Kinga Lisowska (Runowo Krajeńskie) – Rafał Chmal
(Inowrocław).
URODZENIA (marzec 2016 r.)
Bartosz Przybylski – s. Joanny i Sławomira; Wincent Komrowski – s. Joanny
i Bartosza; Zofia Gabryszak – c. Anny i Bar-

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
(marzec 2016 r.)
Natalia Bartosz (Inowrocław) – Waldemar Kwieciński (Inowrocław); Agnieszka
Piwek (Inowrocław) – Janusz Przekwas
(Inowrocław); Adriana Kugler (Inowrocław) – Paweł Strączkowski (Inowrocław);

tosza; Michał Smoliński – s. Angeliki i Szymona; Kinga Rudecka – c. Anny i Łukasza;
Zofia Kwiatkowska – c. Joanny i Przemysława; Justyna Konopa – c. Karoliny i Michała; Sara Szlązak – c. Moniki i Łukasza;
Zofia Fuczyńska – c. Agaty i Piotra; Aleksandra Nowak – c. Jolanty i Tomasza;

USC INOWROCŁAW

Już za chwilę matura

Jak przygotowują się do niej
młodzi inowrocławianie?
W środę – 4 maja, od egzaminu z języka polskiego, uczniowie ostatnich klas
szkół średnich, rozpoczną maturę 2016. Zapytaliśmy młodych inowrocławian
– tegorocznych maturzystów, jak przygotowują się do pierwszego dla nich,
tak ważnego egzaminu w życiu. Do rozmowy z Naszym Miastem Inowrocław
zaprosiliśmy aktywne w mieście osoby – obecnego i byłego przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia oraz utalentowanego i utytułowanego skoczka wzwyż.
Radosław Borowski
przewodniczący XIII
kadencji MRMI
Egzaminy maturalne:
Poziom podstawowy: Język polski,
matematyka, język
angielski.
Poziom rozszerzony: matematyka, język angielski.
Od stycznia więcej czasu na lekcjach poświęcamy arkuszom maturalnym. W domu, wieczorami, często raz
jeszcze powtarzam materiał. Matura
to w końcu jeden z ważniejszych egzaminów. Podchodzę do niego poważanie, bo pewnie jak każdy, chcę osiągnąć
jak najlepszy wynik. Kończę technikum
o profilu teleinformatycznym. Oprócz
próbnych matur, mam już za sobą egzaminy zawodowe, które potwierdzają
kwalifikacje. Na studiach chcę podjąć
naukę w tym lub o podobnym kierunku.
Wstępnie myślałem już o Politechnice
Poznańskiej lub Wrocławskiej.

organizowaliśmy wiele akcji, sam też
dużo się przy nich nauczyłem. Zajmowało mi to jednak sporo czasu. W ostatnim
roku szkoły średniej zrezygnowałem
z tej działalności, czas poświęciłem nauce do egzaminów maturalnych. Wymagają tego zwłaszcza przedmioty,
które będę zdawał na poziomie rozszerzonym. Po szkole średniej mam zamiar
podjąć studia związane z profilem logistycznym, który teraz kończę, czyli: logistyka międzynarodowa lub transport.

Robert Ziętara
przewodniczący XI
i XII kadencji MRMI
Egzaminy maturalne:
Poziom podstawowy: Język polski,
matematyka, język
angielski.
Poziom rozszerzony: wiedza o społeczeństwie, geografia.
Przez dwa lata byłem przewodniczącym MRMI. Był to aktywny czas,

Norbert Kobielski
Halowy Mistrz
Polski Juniorów
w skoku wzwyż, reprezentant Polski
Egzaminy maturalne:
Poziom podstawowy:
język polski, matematyka, język angielski.
Poziom rozszerzony: język angielski,
geografia.
Tak, jak nigdy nie stresuję się przed
ważnymi zawodami, a nawet wręcz
przeciwnie - mobilizują mnie jeszcze
bardziej, to podobnie jest przed maturą. Mimo tego, że często nie ma
mnie w szkole ze względu na zgrupowania i zawody, staram się uczyć na
bieżąco i nadrabiać zaległości. Przed
maturą zwiększyłem tempo z nauką.
Kończę szkołę średnią o profilu sportowo-obronnym. Będę chciał dostać się
do szkół wojskowych: w Dęblinie lub
we Wrocławiu i otrzymać tam sportowy
etat w jednostce wojskowej.

Iga Grabarek – c. Karoliny i Pawła; Adam
Kramski – s. Marty i Piotra; Filip Górzyński – s. Honoraty i Łukasza; Małgorzata Trzeszczyńska – c. Justyny i Szymona;
Marcel Mendelewski – s. Natalii i Krzysztofa; Wojciech Białkowski – s. Magdaleny
i Wojciecha; Jakub Piaskowski – s. Katarzyny i Rafała; Lena Ciapka – c. Agaty
i Przemysława; Maja Orlińska – c. Marleny
i Dariusza; Nadia Świątkowska – c. Angeliki i Mateusza; Małgorzata Pluta – c. Katarzyny i Tomasza; Zofia Stajkowska – c.
Małgorzaty i Grzegorza; Natalia Wesołowska – c. Kamili i Roberta; Cyprian Królak –
s. Malwiny i Damiana; Wiktor Witkowski
– s. Pauliny i Dawida; Oliwia Majer – c. Karoliny i Marcina; Konrad Sulski – s. Marty
i Artura; Aleksander Wręga – s. Anny i Macieja; Szymon Mendelewski – s. Agnieszki i Mariusza; Nina Świątkowska – c. Anny
i Adama; Antonina Matuszczak – c. Joanny i Marka; Hanna Mikołajczak – c. Justyny i Przemysława; Oliwia Drzewiecka – c.
Darii i Kamila; Julia Jaśkowiak – c. Małgorzaty i Jakuba; Julia Budna – c. Sylwii i Damiana; Adam Łukawski – s. Anny i Łukasza;
Martyna Moch – c. Moniki i Sebastiana.
ZGONY (marzec 2016 r.)
Marek Kubiak (63); Kazimierz Głowacki
(72); Kazimiera Mrozińska (88); Jerzy Kostrzewski (65); Kazimierz Sucharski (80);
Regina Banaszak (93); Krzysztof Berkowski (58); Bogdan Wudniak (84); Irena Gałęźniak (86); Marianna Zarembska (88);
Zofia Przybysz (80); Halina Pawłowska

(84); Irena Badowska (66); Maria Kuklińska (56); Włodzimierz Gaura (72); Balbina Ruta (87); Aleksandra Waszak (51);
Honorata Majewska (86); Janina Raniecka (92); Grzegorz Buczyński (69); Henryk
Kuszyński (81); Wanda Gruszczyńska (68);
Lech Jóźwiak (84); Andrzej Kubiszewski
(79); Jerzy Melin (54); Mieczysław Szczepaniak (86); Bronisław Wasilkowski (78);
Ryszard Rzempowski (65); Stanisław Rup
(74); Janina Kapłońska (89); Tomasz Berliński (66); Leokadia Jałowiec (85); Henryk
Nadolny (91); Anna Michalak (81); Franciszek Hartwich (76); Henryk Kunicki (66);
Jadwiga Pastecka (85); Rozalia Lewińska
(77); Leokadia Basińska (82); Konrad Zmudziński (78); Robert Posadzy (47); Paweł
Przekwas (40); Maria Ciećka (56); Halina Kołodziejczak (62); Władysław Panfil
(88); Aniela Nuckowska (98); Jadwiga Wiśniewska (83); Krystyna Malińska (55);
Zygmunt Lewandowski (69); Anna Blechnerowska (83); Wiktoria Pietrzak (94); Ryszard Kasznia (60); Eugeniusz Kawczyński
(65); Marek Jędrzejewski (59); Mieczysław
Pawliński (68); Kazimiera Orczykowska
(74); Jadwiga Lajstet (80); Jacek Siedlecki
(61); Jerzy Kinowski (67); Zdzisław Wochna (84); Kazimierz Wadelski (73); Rajmund
Cichocki (82); Halina Sobczak (71); Elżbieta Kilichowska (77); Janina Cabaj (82); Krystyna Kaźmierska (88); Jerzy Makowicz
(78); Alicja Szulc (85); Grażyna Podolska
(52); Barbara Kubiak (78); Stanisława Zagozda (83); Stanisław Izbiński (83).

Nasze Miasto

ODESZLI...
STYCZEŃ - LUTY 2016
= 25 stycznia zm. Waldemar STEFAŃSKI (l. 83), handlowiec, działacz
sportowy.
Ur. się 12 lutego 1932 r. w Jacewie. W 1960 r. zdał maturę w LO dla
Pracujących im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu.
W latach 1946-1948 był sprzedawcą w sklepie „Arto” Jana Chmary przy
pl. Klasztornym 7, pracował tam też
dalej do 1952 r., po przejęciu firmy
przez Spółdzielnię Ludowo-Artystyczną „Kujawianka”. Potem, do 1960 r.,
zaopatrzeniowiec w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego, a następnie do 1984 r. - specjalista ds. handlu i kierownik działu zbytu
w Zakładzie Produkcyjnym w Gniewkowie Pomorskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego. Później
do 1990 r. związał się z Kujawską Spółdzielnią Spożywców „Społem” i kierował największym w mieście sklepem
samoobsługowym na Rąbinie przy
ul. Wojska Polskiego 2, wyróżnionym
Społemowskim Znakiem Jakości.
Długoletni kierownik I drużyny piłkarskiej i do 2006 r. członek zarządu
lub komisji rewizyjnej KS Cuiavia, potem członek honorowy. Był bratem
Czesława (1934-2009), „Atoma”, jednego z najlepszych piłkarzy w historii
Cuiavii.
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
= 27 stycznia zm. Saturnin GOTOWALSKI (l. 85), technik mechanik
i nauczyciel nauki zawodu, działacz
społeczny.
Ur. się 4 grudnia 1930 r. w Inowrocławiu. Ukończył Technikum
Mechaniczne
w
Inowrocławiu
i w 1975 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską w Olsztynie.
Długoletni pracownik Fabryki Maszyn
Rolniczych
„Agromet-Inofama”, w której od marca 1945 r. był
ślusarzem, starszym technologiem,
mistrzem na wydziale blacharskim
oraz kierownikiem wydziału powłok
ochronnych i wydziału PR-3, linii

DYŻURY RADNYCH
ç Maciej Basiński (Prawo i Sprawiedliwość) – 16 maja 2016 r., godz. 17.0018.00, Biuro Prawa i Sprawiedliwości,
ul. Szeroka 5; radny RMI pełni także
stały dyżur telefoniczny: tel. kom.603
045 820.
ç Elżbieta Jardanowska (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 5 maja
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) – 10 maja 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) – 6 i 20 maja
2016 r., godz. 16.00-17.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP, al. Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo-Sportowa),
pok. nr 116, tel. 52-35-50-506 (w czasie
trwania dyżuru); 16 maja 2016 r., godz.
17.00-18.00, Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka 3.
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produkcyjnej parnika elektrycznego
nowej ocynkowni. Autor wniosków racjonalizatorskich. Od 1976 r. kierownik warsztatów szkolnych „Inofamy”,
a w latach 1977-1990 - kierownik internatu tej szkoły i nauczyciel nauki
zawodu.
Działał społecznie w Kujawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i w Pracowniczych Ogrodach Działkowych im. Ludwika Waryńskiego, gdzie przez lata
był kierownikiem. Przy jego dużym zaangażowaniu wybudowano tam świetlicę i skanalizowano cały ogród.
Wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony działkowiec” i odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
= 28 stycznia zm. Krystyna STARYBRAT (l. 82), nauczycielka.
Ur. się 12 kwietnia 1933 r. w Inowrocławiu, mieszkała z rodzicami
w Parchaniu, gdzie ojciec Franciszek
był młynarzem. W czasie okupacji
wysiedleni do GG. Absolwentka II
LO im. Marii Konopnickiej, tam też
w 1950 r. zaliczyła roczny kurs pedagogiczny. W 1965 r. ukończyła Studium
Nauczycielskie w Toruniu, a w 1977 r.
- w Instytucie Kształcenia Nauczycieli
w Gdańsku uzyskała kwalifikację wyższego studium zawodowego.
Uczyła w SP w Modliborzycach
(1953-1966), w SP nr 1 w Kruszwicy (1966) i w SP nr 6 w Inowrocławiu
(1966-1988). Z powodzeniem prowadziła szkolne kółka matematyczne i fizyczne. Działała w ZNP, była członkinią
PZPR, z której wystąpiła w 1981 r.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975).
Pochowana została na cmentarzu
parafii Zwiastowania NMP.
= 29 stycznia zm. Henryk GÓRNY (l. 85), technik chemik, sportowiec, wybitny trener i działacz tenisa
stołowego.
Ur. się 18 stycznia 1931 r. w Mątwach. W 1950 r. ukończył Państwowe
Gimnazjum Przemysłowe w Mątwach,
a w 1965 r. tamże - Technikum Chemiczne dla Pracujących.
W Inowrocławskich Zakładach Chemicznych (wcześniej IZS) był ślusarzem
w warsztatach głównych (1950-1965),

mistrzem i starszym mistrzem w oddziale sody kaustycznej, oczyszczonej
i chlorku wapnia (1965-1975), starszym mistrzem rozruchu w montowanej fabryce sody w Mersin w Turcji
(1975-1976) i kierownikiem oddziału
sody oczyszczonej (1987-1991).
W latach 1954-1972 piłkarz nożny i lekkoatleta „OM TUR” Mątwy,
KS „Jedność”, medalista mistrzostw
Pomorskiego Okręgu Wojskowego
(płotki i średnie dystanse) oraz tenisista stołowy Noteci. Później poświęcił się pracy szkoleniowej, prowadząc
głównie zespoły kobiece. W latach
1990-2012 był też trenerem kadry narodowej „Sprawni Razem”, kierował
paraolimpijską kadrą narodową, a jego zawodnicy zdobyli na igrzyskach
w Sydney i w Atenach dwa złote, dwa
srebrne i brązowy medal, a łącznie
w turniejach o randze europejskiej
- ponad 160 medali, w tym 42 złote.
W latach 2008-2012 był członkiem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego,
udzielał się jako sędzia sportowy. Do
ostatnich dni imponował optymizmem, snuł dalsze plany i zamierzenia.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, Złotą Odznaką Polskiego Związku Tenisa
Stołowego oraz Odznaką „Zasłużony
dla Sportu”.
Pochowany został na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej.
= 4 lutego zm. Łucjan PIEKAŃSKI
(l. 68), społecznik, laureat wyróżnień
honorowych.
Ur. się 6 lipca 1947 r. w Batkowie. Ukończył szkołę podoficerską,
pracował m.in. w Przedsiębiorstwie
Transportu i Handlu Wewnętrznego
i w Zakładzie Taboru Kolejowego PKP.
Ukończył kurs biznesu i zarządzania
w Międzynarodowej Szkole Menadżerów w Warszawie. Działał w NSZZ
„Solidarność”.
Od 1998 r. zmagał się z chorobą Parkinsona. Rok później założył Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona z siedzibą w Inowrocławiu (potem powstały oddziały w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku
i Grudziądzu), którego był prezesem

przez kolejne kadencje. Sam dotknięty chorobą niósł pomoc i otuchę innym
współcierpiącym. Uczynił wiele dobrego dla polepszenia życia chorych i ich
rodzin, z nadzwyczajną skutecznością
organizował pomoc i życzliwą opiekę,
potrafił pozyskać konkretne wsparcie z różnych instytucji i środowisk.
Miał dar optymistycznego przekonywania współcierpiących o potrzebie
pozytywnego nastawienia do życia
i pobudzania do aktywności fizycznej i psychicznej. Za swoją działalność
wyróżniony w 2007 r. na forum ogólnopolskim tytułem „Lodołamacza”,
a następnie z rąk prezydentowej Marii
Kaczyńskiej otrzymał statuetkę „Lodołamacz Specjalny”. Z aktywności społecznej wycofał się w 2012 r.
Pochowany został na cmentarzu
Imienia NMP.
= 5 lutego zm. Wojciech SZKUDLIŃSKI (l. 73), lekarz stomatolog.
Ur. się 3 kwietnia 1942 r. w Poznaniu. Tam też zdał maturę, a następnie
w latach 1962-1967 studiował na Wydziale Stomatologicznym Akademii
Medycznej.
Od 1967 r. pracował w inowrocławskiej Miejskiej Przychodni Obwodowej (późniejszy Zespół Opieki
Zdrowotnej). W latach 1970-1972
powołany do okresowej medycznej służby wojskowej w Pomorskim
Okręgu Wojskowym. Kontynuował
następnie pracę w przychodni rejonowej w Tucznie i tam również przez
kolejne dziesięciolecia prowadził
prywatny gabinet stomatologiczny,
także w ramach umowy z NFZ. Od
1972 r. zatrudniony, także jako kierownik, w inowrocławskiej Spółdzielni
Pracy Lekarzy Specjalistów „Sanitas”.
Był postacią nietuzinkową. Do pacjentów odnosił się z szacunkiem i życzliwością, stresowe sytuacje potrafił
rozładować humorem. Stomatologię
traktował nie tylko jako wykonywany
zawód, ale i swoją pasję.
W czasach studiów grał w zespole
akademickim w koszykówkę, później
także rekreacyjnie; był tenisistą ziemnym i zaprzysięgłym brydżystą.
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
PIOTR STRACHANOWSKI

ç Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 2 maja 2016 r., godz.
16.00-17.00, Biuro ParlamentarnoSamorządowe SLD, ul. Dworcowa 55,
tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania
dyżuru).
ç Jarosław Kopeć (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 17 maja 2016
r., godz. 15.00-16.00, Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP, al. Niepodległości 4
(Hala Widowiskowo-Sportowa), pok. nr
116, tel. 52-35-50-506 (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) – 13 maja
2016 r., godz. 15.30-16.30, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP, al.
Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo
-Sportowa), pok. nr 116, tel. 52-3550-506 (w czasie trwania dyżuru); 11
maja 2016 r., godz. 16.00-17.00, klub
„Przydomek”, ul. Marulewska 7, tel.
kom. 668 387 965 (w czasie trwania
dyżuru).
ç Magdalena Łośko (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Wiceprzewodnicząca RMI) – 12 maja 2016 r., godz.
12.00-13.00, Biuro Poselskie Posła na

Sejm RP, al. Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo-Sportowa), pok. nr 116,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania
dyżuru).
ç Tomasz Marcinkowski (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej; Przewodniczący RMI) – 10, 17, 24 i 31 maja 2016
r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, 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) – 10 maja 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) – 16 maja 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) – 9 maja 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: tel. kom. 601 665 718.
ç Lidia Stolarska (Stare Miasto Nowe
Perspektywy) – 18 maja 2016 r., godz.
16.30-18.00, Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dubienka 2, tel. 52-35-76-215
(w czasie trwania dyżuru).
ç Anna Trojanowska (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
663 662 734.
ç Marcin Wroński (Nowy Inowrocław)
– radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 600 058 830.
ç Zbigniew Zygora (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Wiceprzewodniczący RMI) – 16 maja 2016 r., godz.
14.30-15.30, Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 36, pok. nr 108, tel. 52-3555-292 (w czasie trwania dyżuru).
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„Emisariusz Kardynała” – niezwykły
film z Inowrocławiem w tle
To historia tak niezwykła, że aż prosiła się o nakręcenie o niej filmu.
Powstały właśnie „Emisariusz Kardynała” był pokazany przedpremierowo
w Inowrocławiu. Z tej okazji Prezydent Miasta zaprosił też do Inowrocławia jego twórcę.
40-minutowy obraz to głównie zapis
wspomnień ludzi związanych z niezwykłym wydarzeniem. Niemiecki żołnierz
Wehrmachtu Urban Thelen, w czasie II
wojny światowej stacjonujący w Inowrocławiu, na prośbę proboszcza miejscowego kościoła św. Mikołaja, ks. Paula
Mattauscha, podjął się niebezpiecznej misji uratowania relikwii św. Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej.
– Gdy przyszedłem do wikariusza, wyjął
relikwie z dużego sarkofagu. Spytał: Co robimy teraz? Powiedziałem, że jeśli ksiądz
ma kawałek sznura i papieru możemy je
zapakować. Ksiądz miał potrzebne rzeczy,
więc je zapakowaliśmy. Z relikwiami św.
Wojciecha pojechałem do Inowrocławia
– wspomina w dokumencie nieżyjący już
Urban Thelen.
W lipcu 1941 r. przewiózł potajemnie
relikwie św. Wojciecha z Gniezna do Inowrocławia, gdzie zostały ukryte w kościele
św. Mikołaja i bezpiecznie doczekały końca wojny.
Przypomnijmy, że kilka lat temu Urban
Thelen gościł w Inowrocławiu, gdzie z rąk
Prezydenta otrzymał podziękowania oraz
specjalny prezent, upamiętniający jego
bohaterski czyn.
– Bardzo się cieszę, że mogłem panu

Thelenowi podać rękę, że mogliśmy wymienić się uściskiem. Przykład Urbana
Thelena pokazuje, że byli wśród Niemców
ludzie porządni, ludzie szlachetni – ocenia
w dokumencie Prezydent Miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza.
W dniu przedpremierowego pokazu
w Instytucie Prymasa Józefa Glempa Prezydent wręczył reżyserowi obrazu, Andrzejowi Machnowskiemu statuetkę
anioła, która ma symbolizować dobre dzieło, jakim jest jego film.
Kilkudziesięciu mieszkańców, którzy
uczestniczyli w projekcji, po niej nagrodzili
film oklaskami oraz w kuluarowych rozmowach gratulowali twórcy obrazu tak udanego dzieła.
Sam reżyser dzielił się w wypełnionej po brzegi sali w Instytucie Prymasa
Józefa Glempa rozmaitymi ciekawostkami oraz anegdotami związanymi z jego
powstawaniem.
Najciekawszą był fakt, że w obrazie
wypowiada się papież emeryt Benedykt
XVI, który od ponad 2 lat nie pojawia się
publicznie.
– Jestem bardzo wdzięczny za przybliżenie historii niemieckiego żołnierza,
który głęboko przeżywając własne człowieczeństwo uratował zarówno relikwie
św. Wojciecha jak i życie wielu osób. W nieludzką otchłań zagłady człowieka potrafił
on ze sobą nieść Pana Boga – mówi w dokumencie Benedykt XVI.
Film „Emisariusz Kardynała” można co
pewien czas oglądać w TVP Historia. Polecamy, bo naprawdę warto.

Przedpremierowy pokaz filmu w Instytucie Prymasa Józefa Glempa oglądało
kilkudziesięciu mieszkańców.
fot. Beata Zarzycka

Wymyśl planszową grę
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza ogłosiła konkurs dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na stworzenie historycznej
gry planszowej poświęconej bitwie
pod Mątwami, która rozegrała się
13 lipca 1666 roku.
– Historyczne gry planszowe są wehikułem, który przenosi uczestników spotkania w minione czasy. Gry planszowe
z historycznym kontekstem to nauka
historii w nowej, pomysłowej formie
i wspaniała zabawa – oceniają pracownicy biblioteki.
To dlatego zdecydowano się upamiętnić słynną, choć niezbyt chwalebną
w dziejach kraju bitwę. W tym roku obchodzić będziemy okrągłą, 350. rocznicę najkrwawszej bratobójczej bitwy
w historii Polski. Nad Notecią starły

się oddziały rokoszanina Jerzego Lubomirskiego z wojskami króla Jana
Kazimierza.
W konkursie mogą brać udział osoby
indywidualne i zespoły, a główny warunek to stworzenie historycznej gry planszowej w formacie A3 lub większym,
w którym liczba graczy będzie wynosiła
2-6 osób. Twórca ma opracować zasady
i instrukcję gry. Wszystko to trzeba przesłać do biblioteki do 3 czerwca.
– Uczestnikom pozostawiamy możliwość decydowania o wyborze technik plastycznych i formy tworzonej gry
(strategiczna, quiz, bitewna) – informują
organizatorzy.
Na laureatów konkursu czekają
atrakcyjne nagrody. Pełen regulamin
konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.jan-kasprowicz.bmino.pl.

KSIĄŻKI MIESIĄCA
Oto kolejna odsłona cyklu, w którym wygrać można niezwykle ciekawe nowości książkowe. Sponsorami zabawy są wydawnictwa, a zasady konkursu proste. Na adres: konkurs@
inowroclaw.pl należy wysłać maila, w którym podane jest imię,
nazwisko i adres, a w jego tytule tytuł książki, którą chcemy
otrzymać.
Nagrody w zabawie z poprzedniego numeru otrzymują: Paweł Piniarski, Stanisław Sobczak, Joanna Świderska, Natalia Wiśniewska
i Adrianna Szlendak. O sposobie odbioru nagrody poinformujemy
mailowo.
Ponadto zapraszamy do naszej zabawy na Facebooku (Miasto
Inowrocław), na którym codziennie rozdajemy nową książkę!
„Dom na wzgórzu” (Albatros)
Klasyczna, bezpretensjonalna powieść grozy. Przeprowadzka z centrum Brighton na prowincję, to
poważne przedsięwzięcie i wyzwanie dla trzyosobowej rodziny. Jednak
Cold Hill House – ogromna, zrujnowana georgiańska posiadłość, budzi
w Olliem niesamowitą ekscytację.
Już po kilku dniach od przenosin,
staje się jasne, że Harcourtowie nie
są jedynymi mieszkańcami Cold Hill
House. Gdy dom zwraca się przeciwko nim, nie pozostaje im nic innego,
jak pogrążyć się w jego mrocznej
historii...
„Sfinks. Wizjonerzy i skandaliści
kina” (Prószyński i S-ka)
Fascynująca historia wytwórni filmowej Sfinks i jej twórcy Aleksandra
Hertza na tle Warszawy lat 1906–
1939. Początki wielkich karier i losy
takich gwiazd jak Pola Negri, Jadwiga
Smosarska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Józef Węgrzyn, Stefan Jaracz.
Porwania aktorów, zrywane kontrakty, szpiegostwo repertuarowe – drapieżna konkurencja prekursorów
polskiego kina. Pierwsze wielkie sale
kinowe, pierwsze produkcje i pierwsze sukcesy. Wszystko to w atmosferze wielkich emocji towarzyszących
pionierskim dokonaniom.
„To nie jest książka do matmy”
(Dwie Siostry)
Książka pełna zadań rysunkowych
inspirowanych matematyką. Przekonaj się, że sztuka i matematyka
mają ze sobą więcej wspólnego, niż
myślisz! Odkryj fascynujący świat
matematycznych figur i wzorów.
Licz i rysuj, rysuj i licz. Zrób kwiaty
z okręgów i las z fraktali. Twórz zwariowane łamańce, złote spirale i wieloramienne gwiazdy. Układaj mozaiki
i projektuj mandale. Bez względu na
to, czy jesteś matematycznym geniuszem, czy szalonym artystą – czeka
cię świetna zabawa! I pamiętaj: to nie
jest książka do matmy! A może jest?
„Szósta apokalipsa” (Albatros)
Najnowsza powieść z cyklu Sigma
Force. Odległa wojskowa stacja badawcza wysyła rozpaczliwy sygnał,
zakończony rozpaczliwym żądaniem:
„Zabijcie nas wszystkich!”. Z sąsiedniej bazy wyrusza ekspedycja ratunkowa, która stwierdza na miejscu nie
tylko śmierć całego personelu stacji,
ale zagładę każdego żywego organizmu w promieniu osiemdziesięciu
kilometrów. Teren jest całkowicie wyjałowiony, a tajemnicza zaraza wciąż
się rozprzestrzenia. Komandor Grey
Pearce i jego oddział Sigma muszą
unieszkodliwić zagrożenie.
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INFORMATOR MIEJSKI
UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
ç 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja: godz. 9.00, msza św. w intencji Ojczyzny, kościół Zwiastowania NMP;
godz. 19.00, Koncert Nadzwyczajny,
wystąpią: Wiesław Ochman (tenor),
Aleksandra Stokłosa (sopran), Renata Dobosz (mezzosopran), Adam
Żaak (baryton i dyrygent) oraz Orkiestra Kameralna „Pro Arte”, scenariusz i reżyseria: Stanisław Skulski,
w programie koncertu najpiękniejsze
pieśni „Ave Maria” oraz szlagiery neapolitańskie i kompozycje muzyki klasycznej, kościół pw. Świętej Jadwigi
Królowej, wstęp bezpłatny.
ç 8 maja – 71. rocznica zakończenia II wojny światowej: godz. 11.00,
manifestacja patriotyczna, apel pamięci i złożenie kwiatów przy obelisku pamięci ofiar byłego obozu
hitlerowskiegoprzejściowego1940-1945,
ul. Okrężek (Błonie).
INOWROCŁAWSKA WYSTAWA
GOSPODARCZA
ç 7-8 maja – godz. 11.00, pokazy, degustacje, konkursy, prelekcje, kiermasz,
8 maja o godz. 16.00 występ gwiazdy
wieczoru – kabaretu Formacja Chatelet, Hala Widowiskowo-Sportowa, więcej na temat IWG piszemy na str. 3
KULTURA
ç 30 kwietnia – godz. 18.00, „Majówka” w Inowrocławiu - O.S.T.R., Vavamuffin, Rejestracja Myśli. Plac imprez przy
ul. Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
ç 1 maja – godz. 16.00, festyn rodzinny „Bajkowe Party”, w programie
m.in. spotkanie z Buzzem Astralem,
Goofym, Mikiem Wazowskim i Tygryskiem, przejażdżki segwayami, pokazy ogromnych baniek mydlanych,
malowanie twarzy; muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 1-27 maja (wystawa czynna od
22 kwietnia do 4 czerwca) – „Shakespeare po inowrocławsku” – wystawa prezentująca twórczość mistrza
ze Stratfordu w oparciu o przekłady
i prace badawcze Jana Kasprowicza,
Stanisława Helsztyńskiego oraz tłumaczeń i prac naukowych współczesnych

znawców Szekspira; oprawę plastyczną stanowić będzie 20 oryginalnych
plakatów teatralnych do inscenizacji
dramatów Szekspira autorstwa współczesnych polskich plastyków. Salonik
Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego
16, wstęp bezpłatny.
ç 3 maja – godz. 16.00, Inowrocławskie
Lato Muzyczne: koncert zespołu „Polifonika”, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
ç 5 maja – godz. 17.00, otwarcie wystawy prac Urszuli Uklejewskiej, Sala Wystaw Czasowych, ul. Kasztelańska 22,
wstęp bezpłatny.
ç 7 maja – godz. 10.00 i 13.00, XXII
Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy” – eliminacje, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp
bezpłatny.
ç 8 maja – godz. 15.00, 39. Przegląd
Artystyczny Chórów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny; o godz. 14.00 przemarsz
chórów ulicami miasta (od teatru do
Solanek) w asyście Orkiestry Dętej IKS
Solino.
ç 11 maja – godz. 18.00, prezentacja
filmu „Strach nocy” w reżyserii Mateusza Ciemnieckiego i Kingi Słysz, Niebieska Kamienica, ul. Kasztelańska 22,
wstęp bezpłatny.
ç 13 maja – godz. 17.00, spotkanie muzyczne „Historia muzyki w przebojach
– romantyzm” – słowo o muzyce i gra
na pianinie – Maria Nowosad, Niebieska Kamienica, ul. Kasztelańska 22,
wstęp bezpłatny.
ç 13 maja – godz. 19.00, koncert Braci Figo Fagot, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, bilety w cenie 35/40 zł
do nabycia w: Kujawskim Centrum Kultury, sklepie „Forte” i na
www.biletyna.pl.
ç 14 maja – godz. 18.00, koncert Mariusza Lubomskiego, Teatr Miejski,
plac Klasztorny 2, bilety w cenie 25 zł
do nabycia w: Kujawskim Centrum Kultury, sklepie „Forte” i na www.biletyna.pl.
ç 16 maja – godz. 19.00, koncert Edyty Geppert, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 85, 80 i 65 zł
do nabycia w: sklepie „Forte”, poprzez
strony – www.teatrsmiechu.pl i www.
kupbilecik.pl. Uwaga: Bilety do wygrania także w konkursie „Naszego Miasta

Inowrocław” – szczegóły na str 4.
ç 19 maja – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem
(działaczem na rzecz ochrony przyrody,
dziennikarzem
związanym
z „Gazetą Wyborczą”), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16,
bezpłatne wejściówki do odbioru
w wypożyczalni.
ç 20 maja – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Markiem Piekarczykiem (wokalistą i autorem tekstów, aktorem),
Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16, bezpłatne wejściówki do
odbioru w wypożyczalni.
ç 20 maja – godz. 19.00, koncert Marka
Piekarczyka „Akustycznie”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 35
zł do nabycia w: Kujawskim Centrum
Kultury, sklepie „Forte” i na www.biletyna.pl.
ç 22 maja – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne: koncert zespołu „ITD.”, muszla koncertowa, wstęp
bezpłatny.
ç 24 maja – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Jackiem Piekarą (pisarzem
fantasy, dziennikarzem i redaktorem
czasopism m.in. czasopisma „Fantasy”), Salonik Literacko-Artystyczny, ul.
Kilińskiego 16, bezpłatne wejściówki
do odbioru w wypożyczalni.
ç 26 maja – godz. 17.00, koncert
dziękczynienia „Solannowe Uwielbienie” w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wystąpią
zespoły: „Effetha”, „Deesis” i „Nowa
Pieśń”. Koncert zakończy się Apelem
Jasnogórskim ok. godz. 21.00. Tężnia
Solankowa.
ç 27 maja – „Gwiazdozbiory III” –
uczestnicy konkursu wykonują największe przeboje swoich idoli, Pijalnia
Wód-Palmiarnia „Inowrocławianka”,
ul. Rąbińska 1A.
ç 28 maja – godz. 19.00, koncert Korteza „Bumerang”, Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, bilety w cenie 65 zł do
nabycia m.in. w: Kujawskim Centrum
Kultury, sklepie „Forte” i poprzez strony: www.ticketpro.pl, www.biletyna.
pl, www.media-star.pl.
ç 29 maja - godz. 12.00, Teatr Letni,
koncert charytatywny dla dzieci, w
tym przedstawienie „Kraina lodu” w
wykonaniu Teatru Pana O. Po spektaklu możliwość robienia zdjęć z bohaterami. Wstęp bezpłatny.
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ç 29 maja – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne, muszla koncertowa, wstęp bezpłatny.
SPORT
ç 30 kwietnia – 1 maja – godz. 9.00,
„Tenisowa Majówka” – turniej w tenisie ziemnym dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, korty tenisowe, ul. Przy
Stawku 1, wstęp bezpłatny.
ç 1 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Sadownik Waganiec, stadion
miejski, ul. Wierzbińskiego 2, impreza
biletowana.
ç 7 maja – godz. 10.00, IX Bieg Piastowski - półmaraton, trasa: Kruszwica
– Inowrocław, start: spod Mysiej Wieży
w Kruszwicy, meta: Inowrocław - stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2. Więcej na www.biegpiastowski.pl.
ç 8 maja – godz. 11.00, mecz piłkarski –
A klasa seniorów, Goplania Inowrocław
– Unia Gniewkowo, stadion miejski II,
ul. Orłowska 48, wstęp bezpłatny.
ç 8 maja – godz. 11.00, mecz piłkarski
– B klasa seniorów, MKP Noteć Inowrocław – Orłowianka Orłowo, stadion
miejski III, ul. Rakowicza 93, wstęp
bezpłatny.
ç 8 maja – godz. 15.00, mecz piłkarski
– II liga kobiet, MKP Noteć – GSS Grodzisk Wielkopolski, stadion miejski, ul.
Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
ç 14, 21 i 28 maja – godz. 9.30 –
10.30, ogólnopolska akcja „BiegamBoLubię” – bezpłatny trening
biegowy z wykwalifikowanym trenerem lekkiej atletyki, Stadion Miejski,
ul. Wierzbińskiego 2.
ç 18 maja – godz. 10.00, Minispartakiada dla dzieci niepełnosprawnych
„Ja też potrafię”, Hala Widowiskowo –
Sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
bezpłatny.
ç 21 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – B klasa seniorów, MKP Noteć Inowrocław – Kolorowi Krusza Zamkowa,
stadion miejski III, ul. Rakowicza 93,
wstęp bezpłatny.
ç 22 maja – godz. 11.00, mecz piłkarski
– A klasa seniorów, Goplania Inowrocław – Znicz Rojewo, stadion miejski II,
ul. Orłowska 48, wstęp bezpłatny.
ç 28 maja – godz. 11.00, mecz piłkarski – II liga kobiet, MKP Noteć – KKP
Chełmża, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.

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, Marcin Fołda,
Jarosław Hejenkowski. Druk: Drukarnia POZKAL.
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Udany finisz

Noteć wciąż w I lidze
– Po zwycięstwach trzeba świętować. Wygraliśmy serię meczów o utrzymanie i możemy się z tego powodu
cieszyć. Jak kto będzie ten sukces celebrował, to już indywidualna sprawa
zawodników, ale jeśli będą do tego
potrzebowali kufla piwa, to nie widzę
przeszkód – deklarował szkoleniowiec.
Jeśli chodzi o ocenę sezonu, nasz
rozmówca podsumował go jako swego
rodzaju lekcję, zarówno dla zawodników, jak i sztabu szkoleniowego.
– Ta wygrana rywalizacja nam, jako
zawodnikom i mi jako trenerowi pokazuje, że jednak da się walką i koncentracją wygrać mecze. Zwyciężyliśmy
wyłącznie walką i chęcią zwycięstwa.

fot. Jarosław Hejenkowski

Już dawno w hali widowiskowo
-sportowej przy al. Niepodległości nie
było tylu kibiców, co na ostatnim meczu Noteci z AZS Katowice. Inowrocławianie chcieli wesprzeć drużynę
w decydującym boju i udało się. Doping wzmocnił nasz zespół, który pokonał rywali 84:71 (24:16, 21:20, 19:15,
20:20) i w kolejnym sezonie znów zagra w I lidze.
Gratulacje na parkiecie tuż po końcowej syrenie składał naszym zawodnikom m.in. Prezydent Ryszard Brejza.
Po spotkaniu koszykarze szli uczcić
sukces, a trener Łukasz Żytko zapewniał, że nie weźmie im za złe wypicia
piwa lub dwóch.

Bohaterem decydującego meczu w Inowrocławiu był Bartosz Pochocki,
który zdobył 27 punktów.

fot. Jarosław Hejenkowski

W ostatniej chwili inowrocławskim koszykarzom udało się utrzymać na zapleczu ekstraklasy.
Wywalczyli to w piątym meczu rywalizacji z AZS Katowice, w której sytuacja zmieniała się jak
w kalejdoskopie.

Po wygranej rywalizacji przyszedł czas na wspólne zdjęcia i świętowanie.
Brak koncentracji, poza stratami, ta- meczach z Katowicami graliśmy to, co
ką techniczną kwestią, był naszym naj- chcieliśmy – zauważa Łukasz Żytko.
Teraz w klubie zaczną się pewnie
większym problemem. Często miałem
do zawodników pretensje z tego po- rozmowy z poszczególnymi zawodwodu. Ale myślę, że po tym sezonie nikami na temat ich ewentualnej gry
każdy z nich będzie już wiedział, że ta- w kolejnym sezonie. Wydaje się, że
kich rzeczy nie wolno robić – mówił Łu- większość z nich egzamin pierwszolikasz Żytko.
gowy zdała. Także trener chciałby konFaktem jest, że Noteć tak drama- tynuować pracę na Kujawach.
– Spędziłem tu tyle lat i dostałem
tyczną końcówkę zafundowała sobie
niejako na życzenie. Zespołowi zdarza- olbrzymią szansę. Mam nadzieję, że
ło się w końcówce sezonu zbyt wiele w oczach innych ten kredyt zaufania
wykorzystałem. Chciałbym budować
głupich wpadek.
– Krzyczałem w szatni od pewnego zespół na kolejny sezon i chciałbym,
czasu już bardzo dużo. To była chyba żeby ten klub zrobił kolejny krok nametoda na ten zespół, bo próbowa- przód – mówi Łukasz Żytko.
W tym sezonie I ligi Noteć rozegraliśmy z trenerem Jackiem Stajszczakiem różnych metod – od głaskania, po ła 35 spotkań. 13 wygrała, a 22 przemotywację – ale krzyk był najskutecz- grała. W kolejnym ten bilans musi być
niejszy. Wreszcie w ostatnich dwóch dużo lepszy.

Szansa dla koszykarskich talentów
Inowrocławska Akademia Koszykarska właśnie rozpoczyna działalność w naszym mieście. Ma za
zadanie stworzenie warunków
do gry w wyższej lidze młodym
talentom. Umowę w tej sprawie
podpisały działający przy I LO
SKS Kasprowicz oraz grające w II
lidze Domino.
Argumenty przemawiające za stworzeniem takiej akademii wydają się
rozsądne. W inowrocławskim liceum

trenuje sporo utalentowanych zawodników, dla których występy w I-ligowej
Noteci to jeszcze za wysokie progi. Ale
w II lidze mogą już zdobywać szlify.
Inicjatorzy utworzenia akademii
argumentują również, że przez brak
możliwości grania z naszych klubów
odchodziło wielu utalentowanych
zawodników.
– Mamy wielu utalentowanych koszykarzy, którzy powinni widzieć
światełko w tunelu, że na końcu tej

drogi jest możliwość dla najlepszych
na trenowanie wśród seniorów i granie w rozgrywkach szczebla centralnego - mówi Dariusz Sikora, trener SKS
Kasprowicz.
Współpraca daje sygnał młodym ludziom z Inowrocławia i ich rodzicom,
że w mieście tworzone są warunki do
kontynuowania kariery sportowej na
miejscu. W swym założeniu Inowrocławska Akademia Koszykarska ma
zmotywować młodych sportowców

do pozostania w mieście. Dodatkowo
są plany, aby pod szyldem akademii
powstała drużyna występująca w III
lidze.
Równolegle o planach zgłoszenia
zespołu III-ligowego poinformowała
występująca na zapleczu ekstraklasy
Noteć. Jeśli wszystkie zamiary sportowych działaczy zostaną zrealizowane, w kolejnym sezonie Inowrocław
będzie miał 4 kluby występujące w seniorskich rozgrywkach.

Futbolistki z SP 6 wygrały w finale
z Brodnicą 3:0 w mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego
do lat 10. Będą nas reprezentować
w finale ogólnopolskim, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
– Pierwszy raz mieliśmy finał wojewódzki tak blisko, więc nie wypadało się źle zaprezentować. Być może to
znajome powietrze trochę nam pomogło – żartował trener Marcin Kozłowski nawiązując do tego, że turniej odbył
sie w Janikowie. – Przyznam, że miałem
już wstępne plany na weekend majowy,
ale z przyjemnością je zmienię, żeby pojechać z dziewczynami na finał. Mamy
satysfakcję, że wygrywamy z zespołami

z dużo większych ośrodków, gdzie teoretycznie łatwiej jest zrobić selekcję najzdolniejszych zawodników – dodaje.
Blisko złotego medalu były też
ośmiolatki z inowrocławskiej podstawówki, które w finale uległy Orkanowi
Zławieś Wielka 1:2. Na pocieszenie Maja
Bednarczyk z „Szóstki” została wybrana
najlepszą zawodniczką zmagań w tej kategorii wiekowej.
Wśród ośmiolatków 3. miejsce zajęło Stowarzyszenie Mały Piłkarz Inowrocław, którego zawodnik Oliwier
Paluszak był najlepszym strzelcem
turnieju.
Dziewczyny z „Szóstki” zajęły również
3. miejsce w kategorii do 12 lat, a Justyna Frankowska strzeliła najwięcej goli.

fot. Organizatora

Dziewczyny kopią najlepiej

Zwycięski zespół kategorii U-10 turnieju w Janikowie, Szóstka Inowrocław
z trenerem Marcinem Kozłowskim.

