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Inowrocław - miasto
o najczystszym powietrzu!
Inowrocław miastem o najczystszym powietrzu. Tak wynika z rankingu opublikowanego przez
Światową Organizację Zdrowia, która prowadziła badania w aż 153 miastach.

rys. Marcin Fołda

Biorąc od uwagę stężenie rakotwórczego pyłu zawierającego PM2,5 aż 30 miast polskich
znalazło się czołówce najbardziej
zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej. Na ich czele znajduje
się Żywiec.
Spośród 153 polskich miast jedynie Inowrocław spełnia wszystkie zalecenia Światowej Organizacji
Zdrowia, aby móc określić go jako
zdrowe miasto! Informacja ta wywołała olbrzymie zainteresowanie
ogólnopolskich mediów.
– Cieszymy się bardzo z zajętego
przez Inowrocław miejsca w rankingu tak poważanej na świecie
organizacji, bo zależy nam na zdrowiu. Osiągnięte tak wysokie, wyjątkowe miejsce jest skutkiem pro-

wadzonej od kilku lat konsekwentnie proekologicznej polityki władz
miasta – mówi Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. – Ale dla
pewnej równowagi muszę przyznać,
że nie spoczywamy na laurach i mamy jeszcze dziś wiele do zrobienia.
Są dni, w których słusznie narzekamy na stan powietrza. Potrzebujemy
wsparcia finansowego i decyzyjnego ze strony rządu i województwa
kujawsko-pomorskiego – dodaje
włodarz.
Przypomnijmy, że 74-tysięczny
Inowrocław jest miastem przemysłowym, ale z wydzieloną piękną częścią uzdrowiskową. Władze
miasta zakupiły w ubiegłym roku
12 autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym)

oraz elektrycznym, doprowadzając do tego, że Inowrocław stał się
pierwszym miastem europejskim,
w którym połowa autobusów komunikacji miejskiej to najnowsze
pojazdy w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego.
Miasto rozwija się w sposób harmonijny, dbając zarówno o część
uzdrowiskową jak i przemysłową,
z korzyścią dla mieszkańców.
W sposób niemalże wzorcowy,
3 lata temu wprowadzono odbiór
odpadów komunalnych oraz wybudowano Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych
produkującą, między innymi, tzw.
paliwo alternatywne. W Inowrocławiu powstało, w różnych częściach
miasta, aż kilkanaście punktów

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Warto dodać, iż w ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że Inowrocław ma najczystsze powietrze
w Polsce. W artykule „Tu warto było bywać – tu warto przyjechać”
z maja 2015 r. pisaliśmy: (...) Dziś (tj.
26 maja, a więc w przeddzień zaplanowanych przez spółkę „Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław, uroczystych obchodów 140. rocznicy powstania naszego uzdrowiska) portal
Wirtualna Polska podał, iż Inowrocław jest miastem, w którym zanieczyszczenie niezwykle groźnym dla
zdrowia pyłem PM2,5 jest najmniejsze w Polsce. Jak podają autorzy
publikacji, to najczystsze zbadane
miasto w kraju (...).
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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 przebudowa ulic: Słonecznej,
Kwiatowej i Spokojnej.
ç budowa drogi dojazdowej do budynku przedszkola przy ul. Wojska

Polskiego 13A oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice: Szarych
Szeregów i Wojska Polskiego,
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,

Zapłać bez prowizji
Wydział Budżetowo-Finansowy Urzędu Miasta Inowrocławia
przypomina, że 30 czerwca br.
mija termin uiszczenia opłaty
od posiadania psów za 2016 r .
Roczna stawka to 66 zł (od jednego czworonoga).
Opłatę należy wpłacić na konto
Urzędu Miasta Inowrocławia nr 29
1030 1090 0000 0000 9010 1021
lub bez prowizji osobiście w:
ç kasie Urzędu Miasta Inowrocławia
(ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, I piętro) gotówką lub kartą – w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 7.30-15.00 (przerwa w godz. 11.00-11.30) oraz we
wtorki w godz. 7.30-16.30 (przerwa
w godz. 11.00-11.30),
ç kasie głównej Ośrodka Sportu
i Rekreacji (al. Niepodległości 4) –
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00,

ç Recepcji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 (ul. Rakowicza 93) – od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00-17.00
ç kasie Krytej Pływalni „Wodny Park”
(ul. Toruńska 46-48) – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
ç kasie Inowrocławskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej (ul. Królowej Jadwigi 3) – od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00,
ç Bankowym Punkcie Kasowym,
Citi Handlowy (ul. Toruńska 5) –
od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00.
ç u inkasentów: lek. wet. Wojciecha Grochowiny i Grzegorza Siekańca oraz Witolda Kowalczewskiego
i Ewy Orpikowskiej z Przychodni
Weterynaryjnej „VETINO” s.c.; lek.
wet.: Anny i Tomasza Biegałów;
Wiesława Borkowskiego; l Marty
Bednarek; Piotra Biegały.

ç budowa nawierzchni alejek
i oświetlenia Skweru Sybiraków,
ç oświetlenie ul. Nowej (na odcinku
od ul. Transportowca do ul. Stanisława Przybyszewskiego),
ç budowa zatok postojowych oraz
chodnika w ul. Przy Stawku,
ç budowa miejsc postojowych wraz
z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy ul. Okrężek
(przy Szkole Podstawowej nr 16).
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja
wkrótce się rozpocznie:
ç budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (nr 2) z lo-

kalami socjalnymi przy ul. Rąbińskiej,
ç przebudowa ul. Kasztanowej,
ç przebudowa dróg dojazdowych: do
pawilonu handlowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 23 (trwa) oraz
do Szkoły Podstawowej nr 6 przy Al.
Mikołaja Kopernika 18 (realizacja inwestycji w trakcie wakacji letnich),
ç oświetlenie ul. Jęczmiennej.
Inwestycje zakończone:
ç oświetlenie ul. Adama Znanieckiego,
ç budowa chodnika przy ul. Wojska
Polskiego 28,
ç budowa ul. Dyngusowej.

Jezdnia i kanalizacja deszczowa
Zakończono budowę ul. Dyngusowej. Zakres prac obejmował m.in. powstanie jezdni z kostki brukowej, montaż dwóch progów zwalniających
oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i uzbrojenia telekomunikacyjnego.
Przebudowano również część istniejących ogrodzeń. Inwestycję realizowała, wyłoniona w przetargu, spółka Inenergia. Z budżetu miasta na ten
cel przeznaczono 520 tys. zł.

fot. Beata Zarzycka

Mobilne telebimy reklamą miasta na całym świecie
Na wyścigach Formuły 1 i międzynarodowych zawodach kolarskich. To tylko niektóre
z miejsc, gdzie wykorzystywane były mobilne telebimy produkowane przez firmę Screen
Led, która właśnie buduje swój
zakład w Północnej Strefie Gospodarczej Inowrocławskiego
Obszaru Gospodarczego.
– Nasze produkty trafiają na cały
świat. Produkujemy, potocznie mówiąc, telebimy mobilne. Są to wyświetlacze ledowe zamontowane
na różnego rodzaju konstrukcjach
mobilnych. Są to małe lub większe
przyczepy, ale to też znaki mobilne
zmiennych treści, wszystko na bazie

wyświetlaczy ledowych – stwierdził
Radomir Doberstajn, właściciel
firmy. Obecnie na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego powstaje hala produkcyjna
z zapleczem biurowo-socjalnym.
Kolejnym etapem inwestycji będzie
budowa hali magazynowej. – Wybraliśmy właśnie to miejsce, bo warunki jakie daje nam miasto są dla
nas idealne, właśnie tego szukaliśmy
– dodał Radomir Doberstajn. Jeden
z takich mobilnych 40-metrowych
telebimów można było obejrzeć
podczas niedawnej Inowrocławskiej
Wystawy Gospodarczej. Był on ustawiony przed halą na Rąbinie. Nie lada atrakcją okazała się możliwość

zagrania na PlayStation właśnie na
tym telebimie. Firma Screen Led to
także zdobywca nagrody głównej
w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2016”, towarzyszącym IWG.
W tym roku po raz pierwszy podczas wystawy gospodarczej zorganizowano konkurs „5 na start”,
w którym młodzi przedsiębiorcy
mogli wygrać 5 tys. zł na kampanię
reklamową. Zwyciężyła firma Panelflex. To przedsiębiorstwo, które
powstało w czerwcu 2015 r. Jego
stworzenie to efekt kilku lat prac
nad nowym typem materiału elewacyjnego charakteryzującego się
większą twardością i odpornością
na uszkodzenia. Za produkt ten

przyznano już m.in. nagrodę Voucherów Innowacji w konkursie organizowanym przez PAIP.
Przypomnijmy, Inowrocław to
także miasto produkcji sody, szkła
lecz również części do Pendolino, komponentów do Pesy bydgoskiej, silników, wsadów hutniczych,
narzędzi diamentowych, książek
i opakowań dla wielu światowych
kontrahentów. Nie można zapomnieć o usługach, które są równie
ważną składową tego, że miasto
się rozwija. Z danych Powiatowego
Urzędu Pracy wynika, że w Inowrocławiu poziom bezrobocia spadł
z 9154 osób (marzec 2002 r.) do
5066 (marzec 2016 r.).

fot. Beata Zarzycka
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Bezpłatny system informacji na telefony komórkowe dla mieszkańców

PREZYDENT INOWROCŁAWIA
informuje mieszkańców:
włącz się do mobilnego systemu informacji,
a będziesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości
na swój telefon komórkowy m.in. o:
l zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,
l utrudnieniach i awariach,
l imprezach kulturalnych i sportowych,
l powiadomieniach o terminach uiszczania podatków i opłat lokalnych.
Jeśli posiadasz klasyczny
telefon komórkowy

Jeśli posiadasz smartfona
– pobierz aplikację
Komunikator SISMS
oraz wybierz Miasto Inowrocław
zaznaczając serwisy informacyjne,
którymi jesteś zainteresowany
i zarejestruj się w nich.

– zarejestruj się poprzez formularz
on-line (bezpłatnie) poprzez stronę
www.sisms.pl
lub wyślij sms pod numer 661 000 112
(opłata zgodnie z posiadanym planem taryfowym)

z wybranym kodem:

Serwis informacyjny

Kod rejestrujący

Informacje miejskie

Tak.cin011

Wydarzenia kulturalne i sportowe

Tak.cin012

Gospodarka komunalna

Tak.cin013

Przy pierwszej rejestracji do systemu należy odesłać sms o treści
zgoda (przy rejestracji poprzez sms).

Aby korzystać z systemu należy zaakceptować Regulamin dostępny
na stronie: www.sisms.pl/regulamin. Usługa jest świadczona przez
SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej
z Miastem Inowrocław

Rejestruj się za darmo: skorzystaj z formularza on-line
dostępnego na www.inowroclaw.pl lub www.sisms.pl
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Najstarsza jednostka śmigłowców
w wojsku polskim
– Żołnierze jesteście spadkobiercami pięknej i bogatej tradycji
oraz godnymi jej kontynuatorami. Wasza praca, ofiarność i gotowość do podejmowania trudnych
decyzji zawsze budziły podziw
i szacunek. Życzę Wam tradycyjnie tylu lądowań, co startów, zawsze błękitnego i bezpiecznego
nieba (…) – zwrócił się do żołnierzy płk pil. Zbigniew Musiał, Dowódca 56. Bazy Lotniczej podczas
święta jednostki obchodzonego
na lotnisku wojskowym w Latkowie, gdzie zorganizowano 4. Kujawski Piknik Śmigłowcowy.
18 maja – święto pułku
Przypomnijmy, 56. Baza Lotnicza
to najstarsza jednostka śmigłowców
w wojsku polskim stacjonująca właśnie w Inowrocławiu. Zgodnie z rozkazem z 6 kwietnia 1963 r. wydanym
przez Dowódcę Lotnictwa Operacyjnego, w Inowrocławiu powstał pułk
śmigłowców. Pierwszy rozkaz dowódcy nowej jednostki został wydany
18 maja 1963 r. Od tego czasu data
18 maja co roku obchodzona jest jako
święto jednostki. To w Inowrocławiu
szkoli się elita polskiego lotnictwa
śmigłowcowego.
Kujawski Piknik Śmigłowcowy
4. Kujawski Piknik Śmigłowcowy
to przede wszystkim pokazy – statyczne oraz w powietrzu. Na niebie nad Latkowem prezentowano
powietrzne akrobacje w wykonaniu m.in. F-16, Mi-24, Su-22, zespołu
akrobatycznego „Żelazny” oraz „Orlik”. Można było obejrzeć taki sprzęt
jak np: SW-4 „Puszczyk”, M-28 „Bryza”, AH-64 Apache, UH-60 Blackhawk, EC135. – Warto przypomnieć,
iż Inowrocław jest jednym z niewielu
miast w Polsce, które może poszczycić się nie tylko chlubnymi tradycjami
wojskowości, ale także buduje teraźniejszość oraz przyszłość w oparciu
o rozwój inowrocławskich jednostek
– podkreślił podczas uroczystości
Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza.
Nominacje i wyróżnienia
Święto to także okazja do wręczenia mianowań – na stopień majora mianowany został kpt. Sylwester
Lubiejewski, podpułkownika – mjr
Mateusz Szymański; wyróżnień i podziękowań – otrzymali je: kpt. Marcin

Fierek, por. Janusz Kłos, ppor. Anna
Jakimiak, ppor. Angelika Dublińska,
st. chor. sztab. Maciej Bryl, mł. chor.
Sławomir Karpiński, mł. chor. Krzysztof Szczecina, mł. chor. Paweł Klimczak, sierż. Marcin Kubiak, sierż. Piotr
Dziedzic, plut. Łukasz Tatar, plut.
Przemysław Kaczmarek, plut. Sebastian Niewiadomski, st. kpr. Tomasz
Jaworski, st. kpr. Daniel Jaroszek, st.
kpr. Daniel Paciorek, st. kpr. Bartłomiej Hałas, kpr. Maciej Kolczyński,
kpr. Paweł Szafarczyk, kpr. Szymon
Nowakowski, kpr. Jacek Jeska, kpr.
Sylwester Kisielewski, kpr. Radosław
Domagała, kpr. Marcin Wróblewski,
st. szer. Karol Kwiatkowski, st. szer.
Łukasz Łada, st. szer. Maciej Jędrzejewski, st. szer. Łukasz Zaręba, st.
szer. Artur Zaborowski, st. szer. Piotr
Fiecek, st. szer. Krzysztof Bożejewicz,
st. szer. Paweł Witkowski, st. szer.
Szymon Pluskota, st. szer. Krzysztof
Ryszewski, st. szer. Andrzej Trojanowski, st. szer. Marcin Stawicki, st. szer.
Damian Trembacz, st. szer. Marcin
Kruszyna, st. szer. Damian Strzemkowski, st. szer. Miłosz Seidel, szer.
Mateusz Piórkowski, szer. Kamil Dobosz, szer. Filip Czarnowski plut. Alan
Kuschel, st. kpr. Adrian Przydatek,
st. kpr. Maciej Kowalski, kpr. Robert
Owczarek, st. szer. Mariusz Marszewski, st. szer. Krystian Łukaszewski, st.
szer. Mateusz Skotarczyk, st. szer.
Mariusz Furmaniak, st. szer. Kamil
Barczak, st. szer. Dariusz Kiliński, st.
szer. Damian Słomka, st. szer. Marcin
Głowacki, szer. Marcin Pawlak; kpt.
Jarosław Furmanek, por. Radosław
Cięgotura, mł. chor. Modest Głażewski, mł. chor. Krzysztof Dąbrowski,
mł. chor. Krzysztof Lankiewicz, sierż.
Tomasz Kupaj, plut. Maciej Dziedzic,
plut. Marek Machtelewski, st. szer.
Hubert Jaźwiecki, st. szer. Piotr Kapłoniak; por. Magdalena Furmanek,
mł. chor. Robert Malinowski, st. kpr.
Łukasz Mikołajewski, st. szer. Witold
Maciejewski, kpt. Adam Jankowski,
sierż. Tomasz Mrotek, sierż. Tomasz
Gruszczyński, sierż. Tomasz Piątkowski, st. kpr. Ewelina Tatar, Ryszard
Kwiecień, Mariola Bolewicka, Katarzyna Oracz, Katarzyna Macioszek,
Agnieszka Barczak, Zygmunt Stec,
Katarzyna Kałużna, Grzegorz Bukowski, Małgorzata Skwara, Elżbieta Reszewska, Jolanta Kamińska, Mariusz

fot. Beata Zarzycka

Bolewicki, Romuald Bednarczyk, Izabela Bartocha, Karolina Szturo, Aleksandra Selke, Wojciech Kozłowski,
Iwona Osińska, Andrzej Bakumenko,
Joanna Bolewicka, Mariola Niestrata, Jadwiga Roch, Elżbieta Biesiadecka-Sujkowska, Michał Lewandowski,
Krzysztof Kowalczyk, Jacek Pawlak,
Dominik Chmiel, Marek Mierzejewski.
Występ orkiestry wojskowej
Z myślą przede wszystkim o milusińskich podczas pikniku przygotowano
m.in. konkursy z nagrodami. Na scenie

występowali młodzi artyści z Kujawskiego Centrum Kultury oraz zespoły: „Eleanor Gray”, „KZB”, „Inspiracja”
i z klubu 2. Pułku Inżynieryjnego. Uroczystość uświetnił występ orkiestry
wojskowej z Siedlec, a poprzedziła ją
msza św. koncelebrowana na lotnisku w intencji żołnierzy i pracowników
jednostki.
Z okazji święta 56. Bazy Lotniczej redakcja „Naszego Miasta Inowrocław” przygotowała specjalną
jednodniówkę.
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KSIĄŻKI MIESIĄCA
Kilkanaście książek mamy do rozdania w konkursie w tym miesiącu. Jego sponsorami są wydawnictwa, które fundowały po
kilka egzemplarzy, a zasady 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: Agnieszka Gawarecka-Tomczak, Katarzyna Borowicz, Janusz Nowicki, Joanna Radke, Marta Kowalska, Marek Niedziela i Artur Lewandowski. Po
książki można zgłaszać się do pokoju nr 204 w Urzędzie Miasta przy ul.
Roosevelta w godzinach pracy.
Ponadto zapraszamy do naszej zabawy na Facebooku (Miasto Inowrocław), na którym codziennie rozdajemy nową książkę!
„Zniknęli na zawsze” (Albatros)
Po ostatniej sprawie, w której omal
nie zginął, David Raker – prywatny detektyw, spec od szukania zaginionych
– przenosi się na angielską wieś i myśli
o zmianie zawodu. Kiedy jednak o pomoc zwraca się do niego Emily, była
sympatia sprzed lat, Raker nie może
jej odmówić. Sprawa jest wielce nietypowa – cała czteroosobowa rodzina
zniknęła nagle, w trakcie szykowania
kolacji blisko rok temu, i wszelki ślad po
niej zaginął. Raker szybko ustala, że ma
to związek z tajemniczą fotografią i że
wszyscy, którzy ją widzieli, giną w podejrzanych okolicznościach.

To już szósty raz kiedy to inowrocławska młodzież wita wakacje podczas
spontanicznego spaceru przez fontannę na Rynku. W tym roku organizator zaproponował na zakończenie eventu wspólne pamiątkowe selfie,
które miałoby być największym w Inowrocławiu.
- Mam nadzieję, że co roku będziemy bić rekordy w liczbie uczestników inowrocławskiego selfie, dlatego 24 czerwca, w dzień zakończenia roku szkolnego
zapraszam wszystkich, którzy chcą wspólne powitać wakacje do spaceru przez
fontannę, a później do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia - powiedział Przemysław Woltman, organizator eventu.
Selfie robią sobie już nie tylko nastolatki, ale także np. aktorzy, piosenkarze i politycy. Czas na wspólne selfie mieszkańców Inowrocławia.
Start o godz. 12:00. Zapraszamy!

Konkurs ofert na letni wypoczynek
Ponad 40 tys. zł z budżetu miasta przeznaczonych zostanie w tym roku na letni
wypoczynek dla inowrocławskich dzieci i młodzieży. Ogłoszono konkurs na
wspieranie wykonywania tego zadania
przez organizacje pozarządowe.
Dotacje zostaną przyznane podmiotom,
które złożą stosowną ofertę. Powinna być
ona przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) i w szczególności powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- termin i miejsce realizacji zadania
publicznego;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
- informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości
środków finansowych na realizację danego
zadania z innych źródeł;

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub
nieodpłatnego wykonania zadania.
Wnioskowana dotacja nie powinna przekraczać 50 proc. całości kosztów zadania,
które powinno być realizowane podczas
tegorocznych wakacji letnich i obejmować
okres po dacie podpisania umowy. Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat, mieszkający wyłącznie
w Inowrocławiu.
Ofertę konkursową na realizację wyżej
wymienionych zadań należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100
Inowrocław lub złożyć osobiście (w Biurze
Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia) w zamkniętej kopercie,
pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. z adnotacją: „Konkurs ofert 2016 – wypoczynek dzieci
i młodzieży – Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą”. Wzory ofert są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta.
W zeszłym roku organizacje pozarządowe
na realizację zadań w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
dostały dotacje w kwocie 30,5 tys. zł. Dofinansowanie otrzymało dziewięć organizacji
na realizację 11 projektów.

„Hobbit” (Iskry)
Arcydzieło literatury fantasy. Baśniowy, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach fantastyczny świat
oraz barwne postaci i ich wspaniałe przygody. Bohaterem jest tytułowy hobbit, „istota większa od liliputa,
mniejsza jednak od krasnala”, pełen
życzliwości dla świata, dobroci, nieskory do męstwa, a przecież odważny, poczciwy, a przecież sprytny. Autor szuka
w swej powieści odpowiedzi na podstawowe pytania o źródła dobra i zła.
To także wstęp i zaproszenie do najgłośniejszego dzieła Tolkiena „Władcy
Pierścieni”.
„Patyk” (Znak Litera Nova)
Czy zastanawialiście się kiedyś, co
się stanie, gdy kogoś zabijecie? Barbara, bohaterka najnowszej powieści Hanny Samson, zanim zmierzyła
się z taką myślą, prowadziła spokojne,
uporządkowane życie. Pewnego dnia
została brutalnie zaatakowana niemal
na progu swojego domu. Śmiertelnie
raniła napastnika i uciekła z miejsca
zdarzenia. Tego dowiadujemy się już na
początku Patyka, ale co dalej? Bohaterka w każdej chwili może zostać aresztowana – i ta myśl niespodziewanie
mobilizuje ją do działania. Dowiedzcie
się, co postanawia zrobić pod wpływem traumatycznego przeżycia…
„Samotny wilk” (Albatros)
Sebastian Rudd nie jest typowym
prawnikiem. Rolę jego biura pełni kuloodporna furgonetka z dostępem do
bezprzewodowego internetu, wyposażona w barek, małą lodówkę, wygodne
skórzane fotele, broń ukrytą w schowku
i solidnie uzbrojonego kierowcę. Nie
ma firmy, partnerów, współpracowników i tylko jednego podwładnego,
który pełni funkcję kierowcy, ochroniarza, urzędnika sądowego i powiernika.
Mieszka samotnie w małym, ale niezwykle bezpiecznym mieszkaniu na ostatnim piętrze, którego głównym meblem
jest zabytkowy stół bilardowy. Popija
burbona i nosi broń.
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Sto nowych mieszkań przy ul. Jacewskiej
W Inowrocławiu mamy prawdziwy wysyp inwestycji deweloperskich. Nowych mieszkań powstaje
tak wiele, iż od dłuższego czasu niemal co miesiąc publikujemy informacje na temat właśnie
budowanych bloków. Tym razem
nadszedł czas na inwestycję realizowaną przy ul. Jacewskiej przez
firmę Instalbud.
W wydaniu „Naszego Miasta Inowrocław” z listopada 2015 r. opublikowaliśmy
mapę
inwestycji
deweloperskich przeprowadzanych
w naszym mieście. Wśród nich znalazła się budowa osiedla zamkniętego
przy ul. Jacewskiej. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to
styczeń przyszłego roku. Do tego czasu w sumie powstanie ponad sto lokali, o powierzchni od 38 do 70 m kw.
– Nowoczesna architektura, lokalizacja oraz funkcjonalność, to niewątpliwe duże atuty naszej inwestycji.
Budynki będą w pełni przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych
jak i rodzin z małymi dziećmi. Dodatkowymi zaletami jakimi wyróżnia się
osiedle to monitoring całodobowy, stacja uzdatniania wody oraz hala garażowa z możliwością wjazdu pojazdów
z instalacją LPG – stwierdza Jakub Podogrodzki, z firmy Instalbud.

Spółka ta w 2016 r. obchodzi 25-lecie istnienia. Instalbud znany jest z takich inwestycji jak m. in.: osiedle przy
ul. Szymborskiej 24, kompleks kilkunastu budynków wielorodzinnych

na osiedlu Solno, budynek biurowo
-handlowy przy ul. Królowej Jadwigi 20 czy siedziba Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycje
spółki były wielokrotne nagradzane

w prestiżowych plebiscytach takich
jak m.in. „Budowa Na Medal Pomorza
i Kujaw” czy „Mister Budownictwa”.
Poniżej wizualizacja bloków przy ul.
Jacewskiej.

Inwestycje i edukacja ekologiczna
Inowrocław posiada dobrze funkcjonujący system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Taki jest
ogólny wniosek z opublikowanego
właśnie opracowania.
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Inowrocławia za 2015 rok” została
przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych
w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, a także dostarczania informacji dla stworzenia jeszcze bardziej
efektywnego systemu w tym zakresie.
– Zróżnicowanie stawek opłat
oraz poczynione w ostatnich latach

inwestycje doprowadziły do wzrostu
poziomu segregacji. Zadaniem dla Inowrocławia na kolejne lata będzie kontynuacja działań związanych z szeroko
pojętą edukacją ekologiczną, mających
na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie poziomu segregacji – ocenia Zastępca
Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ireneusz Stachowiak.
W ubiegłym roku gospodarstwo jednoosobowe płaciło za odbiór odpadów
segregowanych 13 zł, a zmieszanych 26
zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego te kwoty wynosiły odpowiednio
26 i 52 zł.

Wspólna inwestycja
miasta i powiatu
Miasto i Powiat podzielą się po połowie kosztami remontu chodnika wzdłuż stadionu przy ul. Świętokrzyskiej wiodącego do Term Inowrocławskich. Trakt jest w złym stanie,
a korzysta z niego wiele osób starszych i gości naszego
miasta.
- Cieszmy się, że jest możliwa współpraca i wspólna realizacja
tego zadania. Miasto zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
W porozumieniu, które podpiszą władze miasta i powiatu
ustalono, że inwestorem będzie Zarząd Dróg Powiatowych.
Kwotą około 114 tysięcy złotych, na którą szacowany jest koszt
robót, podzielą się po połowie sygnatariusze porozumienia, którymi są ze strony miasta prezydent Ryszard Brejza i skarbnik
Grażyna Filipiak, a ze strony powiatu starosta Tadeusz Majewski, wicestarosta Włodzimierz Figas i skarbnik Bogumiła Giża.
Roboty mają zostać wykonane do 30 listopada tego roku.
Miasto zagwarantowało sobie w umowie możliwość przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem i obecność swojego przedstawiciela przy odbiorze
końcowym.

Od właścicieli nieruchomości odbierane są w każdej ilości odpady zmieszane, makulatura, tworzywa sztuczne
oraz szkło. Pozostałe odpady zebrane
selektywnie takie jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia (10 kg na rok), zużyte opony
oraz tekstylia i odzież przyjmowane są
nieodpłatnie w utworzonym na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
przy ul. Bagiennej 77 w tzw. punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Odpady ulegające biodegradacji mieszkańcy mogą wyrzucać do tzw. minipunktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(miniPSZOK) rozmieszczonych w aż kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta.
Dobre wyniki związane z segregowaniem odpadów skutkują też bezpieczeństwem w kwestii coraz bardziej
zaostrzanych wymogów unijnych. Inowrocławiowi nie grożą żadne kary z tytułu nieosiągnięcia zalecanych pułapów
recyklingu.
W ubiegłym roku zadanie związane
z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kosztowało miasto prawie 10 mln zł.

Kolejne absolutorium
dla Prezydenta Inowrocławia

Zdecydowaną większością głosów
podczas majowej sesji radni przegłosowali i udzielili absolutorium
dla Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.
O to wnioskowała Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej, która wcześniej dokonała analizy sprawozdania finansowego
z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2015 rok oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze stanowiskami pozostałych
komisji samorządu.
– Budżet został zrealizowany zgodnie
z założeniami. Przestrzegana była dyscyplina finansów publicznych – czytamy w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej
podpisanym przez jego przewodniczącego, Patryka Kaźmierczaka.
W 2015 roku Miasto miało 268,1 mln
zł dochodów oraz 257,6 mln zł wydatków. Ubiegłoroczne inwestycje pochłonęły 39,89 mln zł.

Choć dyskusja nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu w ubiegłym roku była momentami bardzo gorąca, to
wynik głosowania - 14 za, 8 przeciw –
nie był żadną niespodzianką.
– Koalicja rządząca ma bardzo trudne zadanie: planuje budżet, realizuje,
broni go. Opozycja krytykuje. Należałoby się bardziej zaangażować, a nie
tylko torpedować, szanowna opozycjo.
Miasto rozwija się. Jestem za – mówiła
radna Maria Stępniowska.
– Miasto rozwija się, a nie zwija. Czytelna gospodarka przestrzenna jest
wzorem dla innych miast, ułatwia inwestowanie. Będę głosował za – deklarował radny Janusz Radzikowski.
– Wzrosły dochody miasta bez
wzrostu podatku, jest więcej inwestycji, oświata to olbrzymi zakład
pracy, o który pan dba, panie prezydencie. Gratuluję i oczywiście jestem
za – komentowała radna Elżbieta
Jardanowska.
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Zdaniem przedsiębiorców inowrocławski
samorząd jest w czołówce województwa
Inowrocław zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Złota Setka Pomorza i Kujaw organizowanym od 20 lat przez Gazetę Pomorską.
Nagrodę w kategorii Samorząd
Najlepszy Zdaniem Przedsiębiorców w 2015 roku, odebrał Prezydent Ryszard Brejza w trakcie
jubileuszowej gali (na zdjęciu),
która odbyła się w bydgoskiej
Operze Nova z udziałem przedstawicieli biznesu, bankowości, samorządów i polityki.
– Cieszy nas, że najbardziej liczące się środowiska widzą nas jako
prężnie działający ośrodek przemysłowo-usługowy.
Prowadzone przez nas od lat konsekwentne
działania marketingowe, wizerunkowe, wsparcie dla przedsiębiorców przynoszą efekty. Uczciwi
przedsiębiorcy wiedzą, że mogą liczyć na miasto. Wszystkie zakłady
rozbudowują się lub modernizują,
powstają nowe, przybywają miejsca pracy – podkreśla Prezydent
Inowrocławia Ryszard Brejza.
Zajęcie po raz drugi z rzędu tak wysokiej lokaty w województwie to niewątpliwy sukces
polityki władz miasta, które od
kilkunastu lat konsekwentnie
stawiają na rozwój. To miejsce
to również potwierdzenie, że nie

wielkość ośrodka się liczy, ale jego operatywność.
Drugie miejsce wśród kilkudziesięciu samorządów w kujawsko-pomorskiem to również dowód na
to, że demagogia i malkontenctwo,

Brać studencka
świętowała
Przekazaniem symbolicznych kluczy do miasta studentom Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki rozpoczęły się w Inowrocławiu
juwenalia.
Brać studencka rozpoczęła świętowanie. Maj to również miesiąc, w którym WSG tradycyjnie organizuje festiwal nauki. W tym
roku przygotowano „Naukowy zawrót głowy”, ale nie można był
także skorzystać z takich zajęć jak np. „Małe i wielkie, czyli co nieco o nanotechnologii”, „Nowoczesne metody leczenia – kinesiotaping w walce z bólem”. Przypomnijmy, w przyszłym roku minie
10 lat od kiedy studenci WSG rozpoczęli naukę w Inowrocławiu.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż w naszym mieście założyciele Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z Torunia niedawno
zdecydowali się powołać inowrocławską niepubliczną uczelnię,
którą swoją siedzibę będzie miała w Gimnazjum nr 2. Właśnie
trwa rekrutacja na kierunki: logistyka, kosmetologia i kryminalistyka. Tym samym poszerza się oferta edukacyjna kierowana
do tych wszystkich, którzy chcieliby studiować w Inowrocławiu.

z jakimi czasami mamy do czynienia,
przegrywają z faktami znajdującymi
się w obiektywnym zestawieniu. Cudze chwalicie, a swego nie znacie.
– Jesteśmy miastem z przyszłością. Oczywiście, nie jesteśmy po-

zbawieni problemów, ale na tle
pozostałych miast województwa
kujawsko-pomorskiego jesteśmy postrzegani przez inwestorów jako
ośrodek o bardzo dużym potencjale
– mówi Ryszard Brejza.

fot. Beata Zarzycka

Miasto sprzedaje nieruchomość
przy mątewskiej pętli
Prezydent Inowrocławia podpisał zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży
dwóch nieruchomości, na których może
stanąć, między innymi, obiekt handlowy.
O postawienie dużego sklepu mieszkańcy
osiedla apelowali od lat. Dotąd jednak problemem było znikome zainteresowanie sieci
handlowych Mątwami. Jest szansa, że w najbliższym czasie to się zmieni, o ile ktoś nieruchomości kupi oraz skorzysta z możliwości

umiejscowienia tam funkcji usługowej lub
mieszkaniowej, bowiem takie można tam lokalizować. Chodzi o nieruchomość położoną
przy ulicach: Poznańskiej 350 i Maćkowskiego,
o łącznej powierzchni 0,2184 ha.
– Przetarg zostanie ogłoszony za około dwa
miesiące. Jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić miesiąc później – informuje naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Romuald Kaiser.

Park Solankowy bajkową krainą
Buzz Astral, Goofy, Mike Wazowski i Tygrysek, czyli „Bajkowe Party” w Solankach. Atrakcji nie brakowało.
Animatorzy zadbali, aby inowrocławianie i goście naszego miasta, którzy tak licznie
przybyli na festyn, doskonale się bawili. A więc… bańki mydlane, malowanie twarzy,
skręcanie balonów, tzw. rowery pitne. To wszystko sprawiło, iż Park Solankowy zamienił się w iście bajkową krainę.

fot. Beata Zarzycka
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USC INOWROCŁAW
DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY

Medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP, odznaczeni zostali Jubilaci
świętujący w kwietniu w Urzędzie Stanu
Cywilnego diamentowe gody (60-lecie):
Anna i Jan Pałaszowie oraz złote gody
(50-lecie): Barbara i Roman Zielińscy; Elżbieta i Wacław Pawłowscy; Halina i Alojzy
Pawlakowie; Seweryna i Jerzy Nawroccy;
Genowefa i Eugeniusz Scibiorkowie; Genowefa i Jan Jędruchowie.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
(kwiecień 2016 r.)
Kinga Lisowska (Runowo Krajeńskie)
– Rafał Chmal (Inowrocław); Irena Kozdój (Inowrocław) – Daniel Wypych (Inowrocław); Agnieszka Dudek (Pławinek)
– Michał Smoliński (Inowrocław); Emilia
Ziarnecka (Inowrocław) – Bartosz Gruszczyński (Wrocław); Dominika Sobecka
(Inowrocław) – Tomasz Kopczyński (Inowrocław); Monika Sarnowska (Inowrocław) – Sławomir Grajko (Bisztynek);
Klaudia Kanarkiewicz (Inowrocław) –
Marcin Górka (Leszcze); Lidia Siemianowska (Kłopot) – Dariusz Łach (Inowrocław).
URODZENIA
(kwiecień 2016 r.)
Aleksander Cebula – s. Agaty i Dominika; Borys Będkowski – s. Justyny i Szymona; Adam Wojciechowski – s. Justyny
i Krzysztofa; Aleks Kwiatkowski – s. Weroniki i Arkadiusza; Neomi Lech – c. Kariny i Roberta; Jan Gnojewski – s. Klaudii
i Adriana; Łucja Kaczmarek – c. Kamili i Łukasza; Mateusz Mrówczyński – s.
Pauliny i Adama; Oliwier Frankowski – s.
Agnieszki i Adama; Kornelia Kowalska –
c. Darii i Mateusza; Hanna Kwiatkowska
– c. Karoliny i Jerzego; Laura Burzak –
c. Olgi i Rafała; Lena Zielińska – c. Magdaleny i Tomasza; Rozalia Szałecka – c.
Katarzyny i Pawła; Jan Kowalski – s. Jagody i Marcina; Iga Adamska – c. Pauliny
i Karola; Alicja Tran – c. Darii i Michała;
Dawid Krawczyk – s. Lidii i Jacka; Arkadiusz Skórcz – s. Magdaleny i Dawida;

Zofia Duszyńska – c. Agaty i Jacka; Leon
Górny – s. Martyny i Mateusza; Jan Klonecki – s. Agaty i Mateusza; Maja Głos
– c. Izabeli i Krzysztofa; Marcel Kuras
– s. Magdaleny i Andrzeja; Iga Janiec
– c. Patrycji i Piotra; Maria Kwital – c. Małgorzaty i Rafała; Aleksander Kilichowski
– s. Dominiki i Pawła; Nina Czubachowska – c. Lidii i Adama; Clara Jabłońska
– c. Natalii i Arkadiusza; Adam Toda
– s. Pauliny i Zbigniewa; Adam Sadłos
– s. Pauliny i Tomasza; Zofia Rakowska
– c. Kornelii i Łukasza; Dorota Sandecka
– c. Karoliny i Rafała; Patryk Wasilewski
– s. Anny i Bartosza; Julia Kaleta – c. Marty i Krzysztofa.
ZGONY
(kwiecień 2016 r.)
Kazimierz Kaczyński (73); Nikodem
Brzeziński (68); Władysław Dziennik (86);
Beata Domagała (48); Tadeusz Wolewiński (86); Bogdan Wiśniewski (84); Mieczysław Piechowiak (81); Andrzej Brzezicha
(60); Józef Samborski (76); Edeltraud
Pieras (78); Józef Grochowina (84); Henryk Przespolewski (69); Zbigniew Janiszewski (72); Zbigniew Dąbrowski (61);
Jakub Sobotowski (9); Jan Zawieja (66);
Renata Kurek (57); Władysław Stawoski (65); Irena Kaczmarek (80); Daniela
Hossa (84); Paweł Wysocki (54); Regina
Wojciechowska (91); Stanisław Czerniak
(89); Sylwester Kociszewski (87); Czesława Mańska (76); Tadeusz Lamański (89);
Maria Zawieja (79); Andrzej Wiśniewski
(67); Wanda Biskup (89); Aleksandra Borowy (87); Grzegorz Wysocki (74); Józefa
Sobczak (91); Jerzy Ratajczak (68); Bronisław Glubiak (85); Henryk Płotka (59);
Krystyna Pawlak (65); Marianna Brzuszkiewicz (87); Marianna Eska (90); Henryk
Grabowski (74); Jadwiga Murawska (88);
Jan Anderson (88); Jadwiga Dybicz (85);
Sabina Ussorowska (86); Bolesław Jakubowski (79); Zdzisław Świderek (65);
Piotr Gize (63); Halina Borowska (65); Jadwiga Snopek (64); Jan Smokowski (68);
Adam Wajda (57); Wojciech Grzegorek
(54); Aleksandra Kotecka (66); Zuzanna
Lewandowska (87); Maria Hulisz (78);
Krystyna Wypijewska (83); Zenon Budzich (66).

Nasze Miasto

ODESZLI...
LUTY - MARZEC 2016
= 11 lutego zm. w Łodzi Edmund LEWANDOWSKI (l. 69), socjolog, wykładowca akademicki, autor publikacji
naukowych.
Ur. się 25 września 1946 r. w Pałuczynie k. Kołodziejewa. W 1964 r.
ukończył z notą prymusa Technikum
Mechaniczno-Elektrycznego w Inowrocławiu (wspomnienia z tego okresu opisał w wydanej w 2014 r. książce
„Chłopcy z Mechana”). Studiował następnie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Związał się zawodowo z Instytutem
Socjologii UŁ, od 1975 r. będąc doktorem i starszym wykładowcą. Autor kilkunastu książek, m.in. „Religie Dalekiego
i Środkowego Wschodu” (1986), „Charakter narodowy Polaków” (1995), „Alegorie ludzkiej historii” (2012), niektóre
z nich miały po kilka wydań. Parał się publicystyką, pisał do łódzkiego tygodnika
„Odgłosy”, w którym przez pięć lat był
też zastępcą redaktora naczelnego.
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Franciszka w Łodzi.
= 23 lutego zm. Anastazja KAŹMIERCZAK z d. OWCZAREK primo voto
MACIEJEWSKA (l. 93), kombatantka II
wojny światowej.
Ur. się 23 lutego 1923 r. w Jacewie.
Była córką Stanisława, żołnierza I wojny światowej, powstańca wlkp. (załoganta pociągu pancernego „Goplana”)
i żołnierza wojny polsko-bolszewickiej,
straconego przez Niemców w Forcie
VII w Poznaniu 4 marca 1941 r.
W latach okupacji przebywała w GG
pod opieką starszego brata Sylwestra,
oficera AK. W czerwcu 1944 r. aresztowana we wsi Siódemka jako łączniczka leśnego oddziału AK i osadzona
w więzieniu w Piotrkowie Tryb., skąd
przewieziono ją do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, a stamtąd do
obozu w Magdeburgu i przeznaczono do pracy w fabryce amunicji Polte Werk. Pod koniec kwietnia 1945 r.

DYŻURY RADNYCH
ç Maciej Basiński (Prawo i Sprawiedliwość) – 20 czerwca 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) – 2 czerwca
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) – 7 czerwca 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) – 3 i 17 czerwca
2016 r., godz. 16.00-17.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
al. Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo-Sportowa), pok. nr 116, tel. 52-3550-506 (w czasie trwania dyżuru); 20
czerwca 2016 r., godz. 17.00-18.00, Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka 3.
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była w grupie więźniów wywiezionych
do Szwecji przez Szwedzki Czerwony
Krzyż. Wróciła do Polski pod koniec
1945 r. Wojenne przeżycia uniemożliwiły jej powrót do pełni sił, była inwalidką I grupy, zawodowo pracowała
w latach 1954-1964 w „Igalu”.
Członkini związków kombatanckich,
w latach 1972-1976 - ławnik Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP (1980)
i Krzyżem Oświęcimskim (1987).
Pochowana została na cmentarzu
par. św. Mikołaja.
= 27 lutego zm. Józef KOZIOŁ (l. 84),
kierowca, funkcjonariusz zawodowej
straży pożarnej, nestor inowrocławskich taksówkarzy.
Ur. się 30 listopada 1932 r. w Siemiechowie koło Tarnowa. Od początku lat 50. był kierowcą wozu bojowego
w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej w Nowej Soli, a następnie w latach
1968-1977 zatrudniony na tym samym
stanowisku w Miejskiej Komendzie
Straży Pożarnej (Komendzie Powiatowej SP) w Inowrocławiu. W latach
1979-2007 pracował jako taksówkarz
(Taxi nr 132), będąc z czasem nestorem tej grupy zawodowej. Był mężem
Jadwigi z Szałęgów (1930-2013),
członkini środowiska inowrocławian,
mieszkańców kresów wschodnich, którzy z miastem związali się w wyniku powojennej akcji przesiedleńczej.
Pochowany został na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej.
=
29 lutego zm. Teresa GAPIŃSKA (l. 90), mgr filologii angielskiej,
bankowiec.
Ur. się 22 lutego 1926 r. w Koninie,
była córką Walentego - sierżanta WP.
Ukończyła filologię angielską na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od połowy lat 50. pracowała w inowrocławskim oddziale Narodowego
Banku Polskiego przy ul. Grodzkiej
(późniejszy II oddział NBP) jako inspektor w wydziale kredytów. Zajmowała się obsługą i kontrolą kredytową
przydzielonych jej przedsiębiorstw i instytucji (m.in. w latach 60. - Miejskich

Zakładów Gastronomicznych). Były jej
kolega w wydziale kredytów, a późniejszy dyrektor II oddziału NBP i oddziału
WBK Zygmunt Wiertel wspomina ją jako przyjazną i uczynną koleżankę, osobę - z racji posiadanego wykształcenia
- o szerokich horyzontach i zainteresowaniach. Na emeryturę odeszła w latach 80.
Udzielała się w życiu religijnym, była
członkinią katolickiego stowarzyszenia
świeckich Sodalicja Mariańska.
Pochowana została na cmentarzu
parafii Zwiastowania NMP.
= 3 marca zmarł Bogdan WUDNIAK
(l. 84), nauczyciel, pracownik administracji państwowej i rzemiosła.
Urodził się 2 września 1931 r. w Inowrocławiu. W 1950 r. zdał maturę
w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu.
W latach 1950-1952 był nauczycielem w SP nr 2 w Gniewkowie, potem
przez kilka miesięcy kierownikiem
SP dla Pracujących w Kruszwicy i do
1954 r. - w czasie zasadniczej służby
wojskowej - kierownikiem kancelarii w wojskowym sądzie Rejonowym
w Szczecinie oraz do 1955 r. - kierownikiem transportu w Zakładach Mięsnych w Inowrocławiu. W sierpniu
1955 r. mianowany na zastępcę przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu i był nim
do kwietnia 1959 r. Później, był długoletnim kierownikiem biura Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.
Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.
= 12 marca zm. Janina KAPŁOŃSKA
(l. 89), chemik, pracowniczka administracji państwowej.
Ur. się 27 grudnia 1926 r. w Inowrocławiu w rodzinie Leopolda, starszego sierżanta WP. Ukończyła SP im.
św. Wojciecha, w 1948 r. zdała maturę w LO dla Pracujących, następnie do
1952 r. studiowała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł mgra chemii.
Z nakazem pracy skierowana do Bydgoskiej Fabryki Sygnałów Kolejowych

(późniejsze Zakłady Elektryczno-Mechaniczne). Od 1958 r. zatrudniona
w Rejonowej (wcześniej - Miejskiej lub
Terenowej) Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu (wtedy przy
ul. Ustronie 14) na stanowisku kierownika działu badań artykułów żywnościowych i przedmiotów użytku, od
1980 r. - kierownika oddziału higieny
żywienia i żywności oraz od kwietnia
1982 r. do sierpnia 1991 r. - zastępcy
dyrektora TSSE.
Jej bliskim krewnym jest Wojciech
Kapłoński, były zawodnik Kolarskiego
Klubu Sportowego Ziemia Kujawska
w Inowrocławiu i Pacyfik Toruń, dwukrotny mistrz Polski orlików w kolarstwie szosowym i torowym oraz górski
mistrz Polski w kategorii masters.
Pochowana została na cmentarzu
parafii Zwiastowania NMP.
= 24 marca zm. Jerzy KINOWSKI
(l. 67), monter instalacji, sportowiec.
Ur. się 22 kwietnia 1948 r. w Inowrocławiu. Był synem Ignacego - handlowca i spółdzielcy, działacza sportowego,
długoletniego sekretarza zarządu Klubu Sportowego Cuiavia.
Pracował m.in. w inowrocławskim
Zakładzie Energetyki Cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa EC
w Bydgoszczy, Drukarni Zakładu Wydawnictw CRS w Inowrocławiu, PKP
Rejon Budynków w Inowrocławiu,
w Bydgoskiej Centrali Materiałów
Budowlanych.
Uprawiał sport, był bramkarzem
w KS Cuiavia. W latach 60. zawodnik
drużyny juniorów, potem drużyny seniorów (w sezonach 1965-1968 w lidze okręgowej o miano pierwszego
bramkarza rywalizował z Adamiakiem
i Marciniakiem). Powoływano go do
występów w reprezentacji Inowrocławia, 11 lipca 1966 r. grał w meczu
towarzyskim Cuiavii z I-ligowym węgierskim Spartacusem (przegranym
1:5; wpuścił 3 bramki, Adamiak - 2).
W latach zasadniczej służby wojskowej
był zawodnikiem Gryfu Toruń.
Pochowany został na cmentarzu
komunalnym.
PIOTR STRACHANOWSKI

ç Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 6 czerwca 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) – 14 czerwca
2016 r., godz. 15.00-16.00, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, 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) – 1 czerwca
2016 r., godz. 15.30-16.30, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, al. Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo-Sportowa), pok. nr 116,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru); 8 czerwca 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) – 9 czerwca 2016 r., godz.
12.00-13.00, Biuro Poselskie Posła na

Sejm RP Krzysztofa Brejzy, 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) – 7, 14, 21 i 28 czerwca
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) – 7 czerwca 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) – 20 czerwca 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) – 13 czerwca 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. 601 655 718.
ç
Lidia Stolarska (Stare Miasto
Nowe Perspektywy) – 15 czerwca
2016 r., godz. 16.30-18.00, Fundacja
Ekspert-Kujawy, ul. Dubienka 2, tel. 5235-76-215 (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) – 7 czerwca 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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Wielki bieg w dużym upale
Liczące sobie blisko dekadę zmagania mają szczęście do dobrej pogody.
Czasem nawet zbyt dobrej, co sprawia
kłopoty niejednemu biegaczowi.
– Było ciepło, a wręcz gorąco. Wiedziałem, że wielu zawodników nie dało z tego powodu rady. Ja też miałem chwile
kryzysu, ale udało się go przetrzymać –
zwierza się pan Adam, który startował
w naszym półmaratonie po raz trzeci.
– Jestem pod wrażeniem organizacji.
Fajna koszulka bez milionów log reklamodawców, super medal, pogoda dopisała aż za bardzo – komentuje Dariusz
Przedwojski.
Metę na Stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków pokonało 571
zawodników. Wygrał Vitaliy Shafar
z Ukrainy z czasem 1:04:33. Wśród kobiet, tak jak przed rokiem, najlepsza
była jego rodaczka Daria Michałowa
z czasem 1:17:32.
Pierwszym inowrocławianinem, który pokonał trasę okazał się Piotr Dziedzic z czasem 1:22:30. Wśród zawodników na wózkach zwyciężył Tomasz
Łyko z czasem 00:36:06.
Oto lokaty mieszkańców Inowrocławia, którzy załapali się do pierwszej
dwusetki w IX Biegu Piastowskim: 27.
Piotr Dziedzic, 37. Robert Niespodziński, 38. Rafał Mokrzycki, 40. Jakub
Marzyjanek, 42. Marcin Gralak, 47.
Marcin Pawłowski, 63. Krzysztof Zientalski, 65. Łukasz Basiński, 66. Anna
Nowakowska, 77. Tomasz Kubiak, 80.
Rafał Kucharski, 83. Maciej Bukowski,
91. Mariusz Nawrocki, 94. Bartosz Kała,102. Radosław Katulski, 106. Piotr
Pilarski, 107. Dariusz Różnowski, 117.
Tomasz Znajdek, 123. Konrad Tomtas,
125. Sylwia Nawrocka, 131. Robert
Szutkowski, 132. Artur Wiśniewski,
135. Waldemar Chmielewski, 137. Jakub Pluciński, 142. Wiktor Strach,
145. Paweł Gałgański, 147. Maciej
Szłyk, 153. Przemysław Rochowiak,

156. Klaudiusz Górzny, 158. Krzysztof
Stempniak, 161. Aleksandra Zielińska,
163. Tomasz Cetnarowicz, 165. Piotr
Wesołowski, 169. Maurycy Chmielecki, 170. Jacek Sucharski, 178. Sebastian Stafiej, 179. Piotr Lewandowski,
180. Michał Czerwiński, 183. Tomasz
Holz, 197. Michał Burzyński, 199. Łukasz Wiertel.
W ramach IX Biegu Piastowskiego
odbyły się też biegi młodzieżowe. Rywalizowało w nich kilkuset młodych
biegaczy. Najlepsi zawodnicy biegów
młodzieżowych i półmaratonu odbierali nagrody m.in. z rąk olimpijczyków:
Edmunda Borowskiego, Wojciecha Rosińskiego i Jerzego Ulczyńskiego oraz
radnej wojewódzkiej Elzbiety Piniewskiej, Prezydenta Miasta Inowrocławia
Ryszarda Brejzy i zastępcy Burmistrza
Kruszwicy Bartosza Krajniaka. Zawodom sportowym towarzyszyły również
konkursy i występy.
Wyniki zmagań młodzieżowych na
bieżni Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków:
– szkoły podstawowe, dziewczęta:
1. Martyna Gaczkowska (SP4), 2. Aleksandra Kaniewska (SP11), 3. Wiktoria
Zwierzykowska. Szkoły podstawowe,
chłopcy: 1. Kacper Kościński (SP2),
2. Kacper Graczyk (SP Gniewkowo),
3. Bartłomiej Strawa (SP2).
– gimnazja, dziewczęta: 1. Katarzyna Żmich (Pakość), 2. Dominika Przybylska (Stobno), 3. Anita Węglewska
(Pakość). Gimnazja, chłopcy: 1. Adam
Tylkowski (Kruszwica), 2. Miłosz Świątkowski (Gimnazjum nr 1), 3. Albin Grablewski (Gimnazjum nr 3).
– szkoły ponadgimnazjalne, dziewczęta: 1. Anita Wojciechowska (I LO),
2. Alicja Błotnicka (I LO), 3. Klaudia
Tarczyńska (II LO). Szkoły ponadgimnazjalne, chłopcy: 1. Patryk Borkowski
(I LO), 2. Hubert Niewiadomski (I LO), 3.
Maciej Zawada (I LO).

fot. Beata Zarzycka

Blisko sześciuset zawodników ukończyło IX Bieg Piastowski z Kruszwicy do Inowrocławia.
Najlepszy pokonał trasę półmaratonu w czasie wynoszącym niewiele ponad godzinę. Ostatni
dobiegł mając na „liczniku” blisko trzy.

Kadeci z jedną wygraną
Młodym koszykarzom inowrocławskiego Kasprowicza nie udało się
awansować do finału Mistrzostw
Polski. Ale w Radomiu nie wypadli
źle, bo odnieśli jedną wygraną.
Maj był dla młodych inowrocławian
miesiącem niespodzianek. Najpierw
ich trening odwiedził prezydent Ryszard Brejza, który życzył im powodzenia na turnieju w Radomiu.
– Ostatni turniej w Inowrocławiu
pokazał wasz charakter i ogromne
ambicje. Pokazaliście sportową klasę
i zawziętość. Awans do półfinału to już
duży sukces, za co słusznie zebraliście
w ostatnim czasie pochwały. Przed wami kolejne wyzwanie. Wierzę w wasz
zespół – mówił młodym koszykarzom
włodarz, który obdarował zawodników i trenerów prezentami w postaci sportowych koszulek z herbem
Inowrocławia.
W samym turnieju koszykarzom
towarzyszyła huśtawka nastrojów.
Najpierw SKS Kasprowicz przegrał

wyraźnie z Hensfort Przemyśl 54:82,
dzień później pokonał Śląsk Wrocław
83:62, a w decydującym meczu uległ
Rosie Radom 53:84.
– To był długi, wymagający i przede
wszystkim bardzo dobry sezon, ale fakty
są takie, że nie ma nas w finale, o którym marzyliśmy. W tym finale znalazły
się trzy drużyny, które w tym roku wyraźnie pokonaliśmy. Mimo decydującej

porażki z Rosą chłopcy zostawili na
parkiecie serce i próbowali do końca
odwrócić przebieg meczu. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę pracować z tą
grupą, ponieważ potrafiliśmy stworzyć
wspólnie unikalną więź, która łączy nas
wszystkich we wspólnym celu – ocenia
trener Dariusz Sikora.
W kolejnym sezonie jego podopieczni wchodzą w wiek juniorów.

Zapewne kilku z nich zobaczymy
w tworzonej właśnie pod patronatem
Prezydenta Inowrocławskiej Akademii Koszykówki, z której najzdolniejsi
zawodnicy będą występowali w II-ligowym Domino.
– Głęboko wierzę, że dzięki temu nasi
zdolni koszykarze będą się prawidłowo
rozwijać w Inowrocławiu – ocenia Dariusz Sikora.

Nasze Miasto
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Chóralnie śpiewali, że w Solankach już wiosna!

„Wiosna w Solankach”, czyli po raz 39. w Inowrocławiu odbył się Przegląd Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku uczestniczyło w nim dziesięć
zespołów śpiewaczych oraz… licznie przybyła publiczność. W 39. edycji przeglądu, obok chórów m.in. z Bydgoszczy, czy Grudziądza, wystąpił też zespół z Inowrocławia
– Towarzystwo Śpiewu „Halka” pod dyr. Waldemara Szafrańskiego. Podczas przemarszu z centrum miasta do Solanek chórzystom towarzyszyła Orkiestra Dęta IKS „Sofot. Beata Zarzycka
lino”. Powyżej wspólna fotografia wszystkich chórów, wykonana w Parku Solankowym tuż przed oficjalnym rozpoczęciem przeglądu.

INFORMATOR MIEJSKI
SPORT
ç 3 czerwca – godz. 16.30, Dzień Dziecka, plac zabaw „Miś”, ul. Błażka 9, wstęp
bezpłatny.
ç 4, 11, 18 i 25 czerwca – godz. 9.3010.30, ogólnopolska akcja „BiegamBoLubię” – bezpłatny trening biegowy
z wykwalifikowanym trenerem lekkiej
atletyki, stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2.
ç 4 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów: Cuiavia Inowrocław – Lech Rypin, stadion miejski, ul.
Wierzbińskiego 2, impreza biletowana.
ç 4-5 czerwca – Ogólnopolski Turniej Tenisowy „Rotary”, korty tenisowe, ul. Przy
Stawku 1, wstęp bezpłatny.
ç 5 czerwca – godz. 11.00, mecz piłkarski – klasa A seniorów: Goplania Inowrocław – Piast Kołodziejewo, stadion
miejski II, Orłowska 48, wstęp bezpłatny.
ç 6 czerwca – godz. 10.00, Memoriał
im. Tadeusza Kaźmierskiego (w ramach
finału wojewódzkiego w Czworoboju
Lekkoatletycznym), stadion miejski, ul.
Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
ç 6 czerwca – godz. 16.00, XVII Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków, Hala Widowiskowo-Sportowa, al.
Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
ç 12 czerwca – godz. 11.00, mecz piłkarski – II liga kobiet: MKP Noteć – Olimpia
II Szczecin, stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
ç 17-19 czerwca – godz. 10.00, VII Ogólnopolski Festiwal Sportów Plażowych:
piłka ręczna, siatkowa i nożna, plac
imprez, ul. Wierzbińskiego 9, wstęp
bezpłatny.
ç 18-19 czerwca – XI Tenisowy Turniej
„Temidy”, korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1, wstęp bezpłatny.
ç 18 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – B klasa seniorów: MKP Noteć Inowrocław – Kujawskie Pogranicze Jeziora
Wielkie, stadion miejski III, ul. Rakowicza
93, wstęp bezpłatny.
ç 21 czerwca – godz. 10.00, „Inowrocławski Czar Dwóch Kółek” – zawody
rowerowe dla uczniów szkół podstawowych, stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.

ç 26 czerwca – godz. 10.00, rajd rowerowy – start: stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2, meta – Jacewo, udział
bezpłatny.
ç 27 czerwca – godz. 10.00-14.00, „Aktywne Wakacje – Hala dla Ciebie”, bezpłatne udostępnienie małej sali w Hali
Widowiskowo-Sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje – OSiR (tel.
52-35-55-355).
ç 27-30 czerwca – godz. 18.00-19.00,
„Bieg po Zdrowie” (od poniedziałku do
piątku), stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
ç 27-30 czerwca – godz. 10.00-15.00,
„Aktywne Wakacje – Zagraj w Tenisa
Stołowego” (od poniedziałku do piątku),
bezpłatne udostępnienie sprzętu w Hali
Widowiskowo-Sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny, obowiązują
zapisy. Szczegółowe informacje – OSiR
(tel. 52-35-55-355).
KULTURA
ç 1 czerwca – godz. 16.00, z okazji Dnia
Dziecka „Kulinarny Matser Team”, Muszla Koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 2 czerwca – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Ewą Wachowicz (producentką,
dziennikarką telewizyjną), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16,
wstęp bezpłatny.
ç 3 czerwca – godz. 11.00, spotkanie z ks.
Ryszardem Pruczkowskim zatytułowane
„Narodziny Solidarności w Inowrocławiu
we wspomnieniach byłego kapelana”,
Instytut Prymasa Józefa Glempa, plac
Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
ç 3 czerwca – godz. 17.00, spotkanie
muzyczne „Historia muzyki w przebojach – ten XX wiek”, słowo o muzyce i gra
na pianinie – Maria Nowosad, Niebieska
Kamienica, ul. Kasztelańska 22, wstęp
bezpłatny.
ç 4 czerwca – Noc Bibliotek: godz. 18.00,
sztuka Willy’ego Russella „Edukacja Rity”, w przekładzie Karola Jakubowicza
i reżyserii Tomasza Mędrzaka, wystąpią: Agnieszka Sitek i Tomasz Mędrzak;
godz. 20.30, koncert zespołu „Polifonika” (wykonującego polskie utwory z lat
1960-1980 w nowych akustycznych aranżacjach), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny;
godz. 18.00, warsztaty plastyczne z Mają

Żmudą, gry i zabawy z wykorzystaniem
Xbox one, Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul. Kilińskiego 16, wstęp
bezpłatny.
ç 5 czerwca – godz. 15.00, XXII Dziecięcy
Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy” – finał, Muszla Koncertowa, wstęp
bezpłatny.
ç 7 czerwca – godz. 10.00, XI Wojewódzki Konkurs Wokalny „Piosenka bez barier”, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2,
wstęp bezpłatny.
9-12 czerwca
– DNI INOWROCŁAWIA:
więcej na ten temat piszemy na str. 12
ç 11 czerwca – godz. 17.00, Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego: koncert
Roberta Rozmusa „Przypadki Roberta R.”,
Muszla Koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 13 czerwca – godz. 11.00, otwarcie
wystawy „Śpiąca Armia” poświęconej
bratobójczej Bitwie pod Mątwami. Podczas wernisażu zaplanowano także wykład dr Katarzyny Podczaskiej dotyczący
wspomnianej bitwy. Wystawa czynna
będzie do 31 sierpnia w Saloniku Literacko-Artystycznym, ul. Kilińskiego 16,
wstęp bezpłatny.
ç 16 czerwca – godz. 17.00, otwarcie
wystawy prac plastycznych uczestników
warsztatów rysunku odręcznego pod
kier. Sylwii Lewartowskiej, Niebieska
Kamienica, ul. Kasztelańska 22, wstęp
bezpłatny.
17-19 czerwca
– 44. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH:
ç 17 czerwca – godz. 15.00, przemarsz
orkiestr ulicami miasta (od Teatru Miejskiego do Muszli Koncertowej); godz.
16.00, koncert inauguracyjny – prezentacje estradowe orkiestr, Muszla Koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 18 czerwca – godz. 20.00, koncert nocny orkiestr, z udziałem zespołu „Vox”,
Tężnia Solankowa, wstęp bezpłatny.
ç 19 czerwca – godz. 11.00, koncert
galowy oraz wręczenie nagród i zakończenie festiwalu, Muszla Koncertowa,
wstęp bezpłatny.
ç 23 i 30 czerwca – godz. 19.00, koncert
w ramach „Czwartkowych Wieczorów

z Muzyką Kameralną. Solanki. Lato
2016”, Zakład Przyrodoleczniczy w Parku Solankowym, wstęp bezpłatny.
ç 24 czerwca – godz. 12.00, spacer przez
fontannę z „Belgijką” – przywitanie wakacji oraz największe selfie w Inowrocławiu, Rynek – więcej na ten temat
piszemy na str. 5.
ç 24 czerwca – godz. 20.00, koncert w ramach IV Międzynarodowego Konkursu
i Festiwalu Chóralnego im. Mikołaja Kopernika „Per Musicam Ad Astra”, kościół
pw. Świętej Królowej Jadwigi, wstęp
bezpłatny.
ç 25 czerwca – godz. 14.00, VI Kujawski
Festiwal Pieśni Ludowej, w programie
m.in. prezentacje zespołów i kapel ludowych oraz Jarmark Świętojański, Muszla
Koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 26 czerwca – godz. 17.00, Polska Noc
Kabaretowa 2016 – na scenie widzowie
zobaczą kabarety: Paranienormalni, Skeczów Męczących, Moralnego Niepokoju oraz K2 w całkowicie premierowych
programach, prowadzeniem Polskiej Nocy Kabaretowej 2016 zajmie się kabaret
Nowaki, Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4, bilety do nabycia
na stronach: www.kabaretowebilety.pl
i www.biletynakabarety.pl. Szczegóły –
www.polskanockabaretowa.pl.
ç 26 czerwca – godz. 18.00, koncert „Estate Italiana” – wystąpią: Thomas Grotto,
Marco Bocchino, Andrea Lattari, prowadzenie – Tomasz Tomaszewski, Muszla
Koncertowa, wstęp bezpłatny.
ç 27 czerwca – godz. 16.00, koncert
w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego, Muszla Koncertowa, wstęp
bezpłatny.
ç 30 czerwca – godz. 18.00, wernisaż
wystawy „Nasza Japonia” – ekspozycja
przygotowana m.in. ze zbiorów Andrzeja
Wajdy (rysunki) i Krystyny Zachwatowicz
(fotografie), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
ç 30 czerwca – godz. 19.00, Biesiada
z Gwiazdami „Światowe rovery. Muzyka Biesiadna” – wystąpią: Piotr Salata (wokal), Woy Mrozek (klarnet solo)
i Orkiestra Polskiego Radia Katowice „Big Silesian Band”, Teatr Letni,
ul. Świętokrzyska 107, bilety w cenie
40 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury (ul. Kilińskiego 16, tel.
52-35-75-867).

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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Koncerty wielkich gwiazd
Przed nami świetnie zapowiadające się Dni Inowrocławia, a my już ujawniamy nazwiska kolejnych gwiazd, które pojawią się w tym roku i będą bawić mieszkańców. Już dziś możemy bez
przesady oceniać, że takiego świetnego sezonu koncertowego w Inowrocławiu jeszcze nie było!

fot. Archiwum artysty

UWAGA: Na lotnisko uruchomiona zostanie specjalna
komunikacja autobusowa.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy zamieszczane będą na stronie www.
inowroclaw.pl oraz na profilu FB
Miasta Inowrocław.

Dni Inowrocławia

Lato z Radiem: 10 lipca

Dni Inowrocławia już niebawem.
11 i 12 czerwca na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego zagrają: Strachy
Na Lachy, Happysad, Boys, Dawid
Kwiatkowski, Teresa Werner, Nocny Stróż oraz inowrocławski zespół
Bad, wykonujący covery U2. Podobnie jak w ubiegłym roku zaplanowano „Wielkie Grillowanie”. Na
ogromnym telebimie wspólnie obejrzymy mecz Polska – Irlandia Północna na Euro 2016. W ubiegłym roku
podczas Dni Inowrocławia bawiło
się kilkadziesiąt tysięcy osób. I już
wtedy bardzo wielu deklarowało: –
Świetne koncerty, grill, miejsce dla
dzieci… ale przede wszystkim doskonała zabawa. Z pewnością wrócimy
tutaj za rok. Zatem, do zobaczenia
podczas Dni Inowrocławia! Poniżej
szczegółowy wykaz imprez zarówno
na lotnisku jak i towarzyszących:

To jednak nie koniec wielkich
muzycznych imprez, które są zaplanowane na ten rok. 10 lipca na
skwerze na osiedlu Rąbin gościć będziemy ponownie „Lato z Radiem”.
Ubiegłoroczna edycja tej imprezy,
choć początkowo nieco utrudniona
deszczem, przyciągnęła tłumy.
– Serdecznie zapraszam mieszkańców Inowrocławia i gości naszego
miasta na niedzielę pełną niespodzianek i dobrej zabawy. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem, bawiło się na niej
kilka tysięcy mieszkańców. Jest to
sprawdzona formuła, która podoba
się każdemu od lat 5. do 105. – mówi
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Tego dnia nie zabraknie również
niespodzianek, w tym zabaw dla
dzieci, a wydarzenia koncertowe
obszernie relacjonować będzie Program Pierwszy Polskiego Radia.

9 czerwca – godz. 16.00, „Rodzinny Piknik Średniowieczny”, w tym
inauguracja Jarmarku Kujawskiego,
Park Solankowy.
10 czerwca – godz. 10.00-18.00,
Jarmark Kujawski (również 11 i 12
czerwca); godz. 17.00, otwarcie wystawy poplenerowej „Inowrocław –
ze sztuką do ludzi”, Galeria Miejska.
11 czerwca – godz. 18.00, Bad;
godz. 20.00, Strachy na Lachy; godz.
22.00, Happysad; od godz. 12.00
„Wielkie Grillowanie”; lotnisko Aeroklubu Kujawskiego.

Festiwal Młodych:
2-3 września
To nie koniec. W Inowrocławiu
zauważono bowiem, że początek
września młodym ludziom kojarzy
się niezbyt wesoło. To przecież koniec lata i początek szkoły. Miasto
Inowrocław od ubiegłego roku chce
ten okres młodzieży nieco osłodzić.
2 września zapraszamy na plac
imprez przy al. Niepodległości,

gdzie Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza razem z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej
otworzy Festiwal Młodych. – To trzy
dni koncertów, dobrej zabawy, intrygujących konkurencji z atrakcyjnymi
nagrodami, na przykład toczenie beczek z solą – zachęca przewodniczący MRMI Radosław Borowski.
– W tym roku początek września będzie należał do nas, do młodych. Sobota 3 września to wspólna
zumba, kule zorbing, bumber ball –
mówi Józefina Bętkowska, wiceprzewodnicząca MRMI. – W związku
z tym, że ten rok to obchody 1050.
rocznicy Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży, chcemy pokazać,
że również o tym pamiętamy, dlatego w niedzielę, na zakończenie
festiwalu, zapraszamy wszystkich
inowrocławian do wspólnej modlitwy, po której na rolkach ulicami
miasta przejedziemy do Parku Solankowego – dodaje wiceprzewodniczący MRMI Jacek Czarnolewski.

Cleo i Kaliber
Gwiazdami koncertów zaplanowanych na początek września
będą
właśnie
reaktywowany
i w środowisku
muzycznym absolutnie
kultowy
zespół
Kaliber 44 oraz
idolka nastolatek, Cleo. – Imprezy kończące
bardzo
bogaty
plenerowy
sezon w Inowrocławiu kierujemy do młodzieży,
tej nastoletniej oraz znacznie
starszej. Cleo to obecnie niekwestionowana królowa nastolatek, które śledzą każdy
jej ruch. Z kolei Kaliber 44
to grupa, która w latach 90.
uzyskała status kultowej,
a obecnie zanotowała niezwykle udany come back. Koncerty te poprzedzą występy
lokalnych,
inowrocławskich
zespołów – mówi Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
Agnieszka Chrząszcz.
Cleo to wokalistka, autorka tekstów, malarka, projektantka – kobieta wielu talentów. Określana
jest jako „dziewczyna o słowiańskim
uroku z czarnym głosem”. Jest najpopularniejszą polską wokalistką
w sieci, jej profil facebookowy zgromadził blisko 1,5 miliona fanów. Jej
teledyski na YouTube wyświetlono
ponad 150 milionów razy.
– Nie może Was zabraknąć na
koncercie, bo będzie to szczególna

data, czyli premiera mojej nowej płyty. Będziemy świętować razem. Inowrocławianie, szykujcie się na super
koncert! – zaprasza Cleo.
Kaliber 44 jest uznawany za najbardziej nowatorski polski zespół
lat 90. Grupa nie działała od kilkunastu lat. Dopiero w 2015 r. Abradab i Joka zaczęli pracować nad
czwartym albumem, który ukazał
się na początku tego roku. „Ułamek
tarcia”, bo taki nosi tytuł, ma już
status złotej płyty. Na koncertach
zespół wykonuje mieszankę nowych oraz starych piosenek, z których wiele wśród fanów rapu ma
status kultowych.
Oczywiście, to tylko najważniejsze wydarzenia, na jakie inowrocławianie mogą przyjść tego lata.
Odbędzie się jeszcze kilkadziesiąt
mniejszych koncertów, występów oraz innego rodzaju imprez.
To będzie
niewątpliwie
najciekawsze
lato w historii
Inowrocławia.

fot. Archiwum artystki

11 czerwca – godz. 9.00, Turystyczno-Samochodowy „Rajd Jubileuszowy”, start - stadion; godz.
17.00, Koncert Symfoniczny „Uczniowie Miastu”, Sala Koncertowa
im. Ireny Dubiskiej.
11 czerwca – godz. 14.00-16.00,
pierwsze w Polsce mistrzostwa w
ślizgu na specjalnym 100-metrowym torze (także 12 czerwca)
12 czerwca – godz. 15.00, Nocny
Stróż; godz. 16.00, Teresa Werner;
godz. 18.00, mecz Polska – Irlandia Północna; godz. 20.30, Dawid
Kwiatkowski; godz. 22.00, Boys;
od godz. 12.00 „Wielkie Grillowanie”; lotnisko Aeroklubu
Kujawskiego.
12 czerwca – godz.
16.00, mecz piłkarski
– mieszkańcy kontra samorządowcy,
stadion
miejski, ul. Wierzbińskiego 2.

Muzyczny kalendarz
11 czerwca – Strachy Na Lachy, Happysad, Bad

12 czerwca –

Boys, Dawid
Kwiatkowski, Teresa Werner, Nocny Stróż

10 lipca – Ewa Farna, Bra-

thanki, Sarsa, Arka Noego

2 września – Cleo
3 września – Kaliber 44

