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Coraz więcej remontów
inowrocławskich ulic
W wielu miejscach Inowrocławia trwają intensywne prace remontowe. Skutki
odczuwają mieszkańcy, ale z pewnością
docenią oni późniejszy efekt.
- W miarę posiadanych środków finansowych, staramy się remontować wszystkie
ulice tego wymagające. Choć potrzeb jest
oczywiście wiele i nie da się wszystkiego
zrobić na raz – mówił na początku tego
roku Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Od pewnego czasu można zauważyć,
że na wielu ulicach miasta są prowadzone
intensywne roboty.

Rozpoczęły się prace na części ul.
Budowlanej. Apelowali o nie od dawna
właściciele znajdujących się tam firm
oraz kierowcy. W trakcie remontu jest
odcinek od ul. Stanisława Przybyszewskiego do Staropoznańskiej. Ustawiono
już nowe krawężniki i wyfrezowano starą
nawierzchnię. Prowadzono regulację
urządzeń i kolejne roboty nawierzchniowe.
Prace powinny być zakończone w ciągu
najbliższych kilku dni.
Trwają również prace związane z remontem ul. Andrzeja. Roboty polegają na
frezowaniu nawierzchni jezdni w miejscach

największych uszkodzeń a następnie ułożeniu warstwy asfaltu na całej szerokości
jezdni, wraz z regulacją krawężników.
Nastąpi również wymiana nawierzchni
chodników na kostkę betonową, a na
przejściach dla pieszych, w miejscach
zaniżenia, będą ułożone żółte płyty ryflowane, które ułatwią poruszanie się
oraz zwiększą bezpieczeństwo dla osób
niewidomych oraz niedowidzących. Od
wielu tygodni są także prowadzone roboty
związane z modernizacją ul. Bolesława
Chrobrego oraz wielka przebudowa ulic
Długiej i Lipowej.

budowa zatok postojowych i chodnika
ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej,
■■wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Magazynowej,
■■wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Stanisława Staszica wraz z budową odcinka ul. Prymasa
Józefa Glempa,
■■aktualizacja dokumentacji projektowej
budowy przedłużenia ul. Wojska Polskiego na odcinku od al. Niepodległości do
Stanisława Staszica.

z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020),
■■przebudowa części poddasza budynku
administracji publicznej na cele biurowe
przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 – II przetarg,
■■budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach: Budowlanej i Staropoznańskiej,
■■budowa kompleksu sportowego: boisko do streetballa i boisko do piłki plażowej – realizacja inwestycji w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2018 rok,
■■oświetlenie fragmentu ul. Stanisława
Przybyszewskiego – realizacja inwestycji w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok,
■■remont chodnika przy ulicach: Józefa
Chociszewskiego i Św. Mikołaja,
■■remont ulic: Dąbrówki, Osiedle Okrężek, Warsztatowa, Poznańska (od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej),
■■wykonanie dokumentacji projektowych
przebudowy ulic: Transportowca (na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Spółdzielców)
i Marii Kownackiej (od ul. Jana Brzechwy
do ul. Miechowickiej) oraz remontu ul.
Cichej (na odcinku od ul. Poznańskiej do
ul. Staropoznańskiej),
■■wykonanie oświetlenia ulic: Aleksandry Cofty-Broniewskiej – II etap (4 lampy led), Bogdana Snarskiego (6 lamp led),
Wrzosowej (4 lampy led), Wierzbowej
(7 lamp led) oraz terenu pomiędzy budynkami przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15
i Alejach Mikołaja Kopernika 4,

■■

INWESTYCJE
Co? Gdzie? Kiedy?
Przygotowywane
dokumentacje projektowe:
budowa parkingu w rejonie budynków
przy al. Niepodległości 66 i 76,
■■przebudowa ul. Łubinowej (z infrastrukturą towarzyszącą);
■■przebudowa ul. Zielnej na odcinku Łubinowa – Rąbińska (z infrastrukturą towarzyszącą);
■■przebudowa odcinka ul. Noteckiej (z infrastrukturą towarzyszącą);
■■przebudowa ul. Sylwestra Ranusa (z infrastrukturą towarzyszącą);
■■przebudowa parkingu z drogą dojazdową przy ulicach: Wojska Polskiego i Stanisława Wachowiaka;
■■przebudowa dojazdu, miejsc postojowych i chodnika do posesji przy ul. Gabriela Narutowicza nr 54 i 56;
■■budowa miejsc postojowych dla ogrodów działkowych przy ul. Nowej (z infrastrukturą towarzyszącą),
■■przebudowa chodnika z dojściami do
bloków mieszkalnych przy ul. Janusza Kusocińskiego na odcinku od Przedszkola nr
4 do ul. Stanisława Wachowiaka,
■■budowa parkingu przy ulicach: Wojska
Polskiego i Szarych Szeregów (z odwodnieniem i oświetleniem),
■■

Procedury przetargowe
(trwające
i w przygotowaniu):
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Stare Miasto,
Młyńskiej (ok. 210 m), Plebanka (ok. 250
m), Poprzecznej (ok. 330 m), Przypadek
(355 m) oraz związane z tym roboty drogowe i oświetlenie drogowe, które obejmuje również ulicę ks. Zientarskiego (ok.
140 m) – III przetarg,
■■remont parku linowego,
■■budowa infrastruktury służącej rozwojowi i usprawnieniu systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu: 4 stacje
szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, kolejne tablice inteligentnego systemu transportowego na przystankach, wymiana 27 wiat przystankowych, montaż 5 biletomatów przy przystankach (uzyskano dofinansowanie
■■

- Słowa o stu milionach złotych na
stulecie niepodległości nie były rzuconymi na wiatr. Inowrocław znów zamienia
się w wielki plac budowy. Mieszkańcy
będą odczuwali pewne uciążliwości, za
co serdecznie przepraszam, ale mam

nadzieję, że będą zadowoleni z efektów
końcowych, bo to roboty prowadzone
właśnie dla nich – mówi Prezydent Ryszard Brejza.
Przypomnijmy, że prace trwają także
w okolicach ulic: Św. Ducha i Mieszka I

(m.in. wykonanie kolektora deszczowego oraz budowa miejsc parkingowych),
na terenie tężni w Solankach (wymiana
nawierzchni chodników) oraz na ulicach:
Kolejowej i Błonie. Budowany jest też
łącznik ulic: Okrężek i Dankowskiego.

wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie przebudowy chodnika wraz
z przystosowaniem do ruchu rowerowego oraz zaprojektowaniem miejsc postojowych i zjazdami przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (na odcinku od
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta do
ul. Magazynowej),
■■wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie przebudowy chodnika wraz
z przystosowaniem do ruchu rowerowego oraz ze zjazdami przy ul. Marulewskiej
(na odcinku od ul. Cegielnej do pętli autobusowej przy cmentarzu).

■■

przebudowa ul. Kolejowej (od ul. Stanisława Przybyszewskiego w kierunku północnym),
■■remont chodników przy ul. Jana Kochanowskiego, ul. Polnej i ul. Adama Mickiewicza,
■■budowa łącznika ulic: Okrężek i Józefa Dankowskiego,
■■ przebudowa ul. Błonie,
■■termomodernizacja kompleksu sportowo-noclegowego przy ul. Daniela Rakowicza 93 (uzyskano dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■■zakup 8 autobusów elektrycznych wraz
z systemem ładowania zajezdniowego
i 8 autobusów z napędem hybrydowym
(silnik spalinowy i elektryczny) na potrzeby transportu publicznego w mieście
Inowrocławiu (uzyskano dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020),
■■zaprojektowanie i wybudowanie: parkingu przy ul. Magazynowej, przejścia
podziemnego tunelu pod torami kolejowymi łączącego tunel pod torami Dworca PKP z ul. Magazynową oraz zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP
– II przetarg (uzyskano dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020),
■■remont ul. Budowlanej (na odcinku od
ul. Stanisława Przybyszewskiego do ul.
Staropoznańskiej),

■■

■■

Inwestycje
w trakcie realizacji
oraz takie, których realizacja
wkrótce się rozpocznie:
remont ulic: Andrzeja i NMP,
■■ wykonanie dróg dojazdowych i miejsc
postojowych w rejonie ulic: Mieszka I
i Świętego Ducha,
■■remont ul. Długiej (na odcinku od ul.
Św. Ducha do Lipowej) oraz ul. Lipowej
(na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Długiej),
■■budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą w rejonie ul. 59 Pułku Piechoty,
■■przebudowa ul. Józefa Kościelskiego,
■■wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego,
■■tymczasowe utwardzenie nawierzchni
ul. Polnej (na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Wiejskiej),
■■

rozwój terenów zielonych (cztery tereny zielone pomiędzy ulicami: Bolesława
Krzywoustego i Długą; park pomiędzy ulicami: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską; rejon ulic: Poznańskiej i Fabrycznej oraz Staropoznańskiej
i Rakowicza). Zakres obejmuje m.in.: nasadzenia roślin, kompozycji krzewów i rabat kwietno-bylinowych, żywopłotów formowanych; wertykulację, dosiewanie, nawożenie nawierzchni trawiastych w celu
poprawy ich jakości; ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, domki dla owadów i małych ssaków;
■■przebudowa alejek na Osiedlu Piastowskim III,
■■utwardzenie nawierzchni alejek parkowych wraz z oświetleniem przy ul. Poznańskiej.

Inwestycje zakończone:
dokończenie przebudowy ul. Józefa
Krzymińskiego,
■■budowa zatoki postojowej przy ul. Stanisława Wachowiaka (na wysokości budynku nr 9).
■■
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Inowrocławska
firma zdobywa
europejskie rynki

Lokalna Grupa Działania

INOWROCŁAW
zaprasza na

„Dzień Dziecka
z LGD”

Stawiają na rozwój, nowoczesne technologie i design. A zajmują się… szkłem,
z którego przygotowują m.in. ściany,
balustrady, elementy mebli. Oto firma
„Usługi Szklarskie Inowrocław”, a jej
realizacje zdobią domy nie tylko mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ale także niemal całej Polski, a szkło jest eksportowane do wielu krajów europejskich, w tym np. Anglii, Niemiec, czy Francji.
Firma posiada w swojej ofercie usługi
pozwalające zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Zajmuje
się montażem szklanej zabudowy wg indywidualnych zamówień, a pracownicy doradzają przy kompleksowym wykończeniu wnętrz szkłem.
– Nasze wyroby wyróżniają się wyjątkową dbałością o szczegóły oraz rzetelnością wykonania. Łączymy klasykę
z nowoczesnością. Wsłuchujemy się
w potrzeby klienta i staramy się przygotować jak najlepszą ofertę. Stosujemy
najwyższej jakości półprodukty oraz
akcesoria od wiodących producentów
– podkreśla Paweł Sobieraj, właściciel
firmy.
Wśród efektownie prezentujących
się realizacji warto wymienić m.in.
szklane drzwi wewnętrzne, przesuwane,
ściany, kabiny, balustrady, okładziny
ścienne. Wszystko to w nowoczesnym
designie.

1 CZERWCA 2018 R., GODZ. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 5 (boisko) na Rąbinie
Atrakcje: grill, dmuchane place zabaw, konkursy z nagrodami,
zabawa z animatorami i wiele innych…

Więcej na www.lgd.inowroclaw.pl

fot. GDDKiK

Obwodnica
- prace postępują

Kilkuset uczniów szkół podstawowych wzięło udział
w zmaganiach „Sprawny
Miś”, które odbyły się w rąbińskiej hali.
Młodzi sportowcy rywalizowali w takich konkurencjach jak np. kozłowanie
piłki, czy biegi sztafetowe.
Emocji sportowych nie brakowało. Uczniowie w duchu
sportowej rywalizacji fair
play, dzielnie walczyli o każdy punkt. Gospodarzami imprezy byli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu, którzy zajęli 3. miejsce. Mistrzostwo wywalczyła SP 16 z Bydgoszczy, a drugą lokatę zajęli uczniowie SP
28 z Torunia. Czwarte miejsce przypadło w udziale włocławskiej SP 23, a piąte SP 5
z Grudziądza. Gratulujemy!
Każdy uczeń biorący udział
w turnieju, otrzymał pamiątkowy medal. Nie brakowało

także słodkich upominków
oraz… pluszowych misiów.
Poza zmaganiami sportowymi, na parkiecie można było
podziwiać występ zespołu
tanecznego „Fuks” z SP nr 9
w Inowrocławiu oraz pokaz
freestyle’u w wykonaniu Andrzeja Adamczyka (mistrza
i wicemistrza Polski.

Zapłać do 15 maja

Międzynarodowy projekt realizowany przez „Czwórkę”
Od 16 do 20 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego gościła uczniów wraz z nauczycielami z Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Grecji
i Włoch. Wszystko to w ramach europejskiego projektu Erasmus +.
Tematyka projektu dotyczy zmian klimatu. Zagraniczni goście „Czwórki” mieszkali u swoich polskich kolegów i wspólnie realizowali zadania zaplanowane w ramach ww. projektu oraz zwiedzali Inowrocław i okolice. W programie ich po-

Same sprawne misie
w rąbińskiej hali

bytu były m.in. podchody w Solankach,
wizyta w ratuszu, zwiedzanie Torunia, wizyta w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz w firmie
Plast-Mar, zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Balczewo, zajęcia sportowe i wykład w szkole o efekcie cieplarnianym. –
Na koniec pobytu, jako podsumowanie
działań związanych z ociepleniem klimatu i efektem cieplarnianym, co jest tematem przewodnim prac, uczniowie zasadzili „europejski ogród”, jako że sadzenie

drzew jest wymiernym i opłacalnym sposobem na ograniczanie emisji dwutlenku
węgla – informuje dyrektor SP nr 4 Mirosław Jardanowski.
Była to druga wizyta partnerska. Poprzednia odbyła się w Bułgarii w marcu,
natomiast w październiku w Portugalii
gościli tylko nauczyciele podczas międzynarodowego spotkania projektowego. W przyszłym roku szkolnym polscy
uczniowie w ramach projektu pojadą do
Włoch i Rumunii.

Trwa budowa pięciokilomet
rowego odcinka obwodnicy
Inowrocławia.
Na trasie inwestycji przebadano wszystkie obiekty archeologiczne, przejęto potrzebne grunty. Firma „Kobylarnia”
zakończyła prace projektowe
oraz rozpoczęła prace ziemne.
Dotychczas m.in. odhumusowano teren, wykonano drogę
technologiczną, montowano
rury i kable.
Przypomnijmy, pięciokilometrowy odcinek obwodnicy to:
węzeł drogowy „Sławęcinek”,
pięć obiektów inżynierskich
(dwa wiadukty nad liniami

kolejowymi i trzy wiadukty
drogowe), a także przebudowa istniejącej sieci drogowej,
oświetlenia, odwodnienia,
budowa chodników i zatok
autobusowych. Koszt budowy
drugiego etapu obwodnicy to
blisko 94 mln zł. Inwestycja
ma zostać zakończona jesienią
przyszłego roku. Pięciokilometrowy odcinek włączony
zostanie w oddaną w ubiegłym
roku dziewiętnastokilometrową trasę pozwalającą ominąć
miasto od wschodu i znacznie
skracającą czas przejazdu kierowców jadących z Torunia do
Poznania.

Wydział Budżetowo-Finansowy przypomina o terminie płatności podatków: od
nieruchomości oraz rolnego. Płatności należy dokonać do 15 maja.
Wpłat (bez dodatkowych opłat)
można dokonać gotówką lub
kartą płatniczą w kasie Urzędu
Miasta Inowrocławia, mieszczącej się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, czynnej: w poniedziałki, środy, czwartki, piątki
w godz. 7.30-15.00 (z przerwą w godzinach 11.00-11.30),
we wtorki w godz. 7.30-16.30
(z przerwą w godzinach 11.00
-11.30), jak również gotówką w następujących punktach: kasie głównej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
al. Niepodległości 4 czynnej od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 8.00-14.00, kasie Krytej Pływalni „Wodny
Park” przy ul. Toruńskiej 46
-48 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.0015.00, kasie Inowrocławskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej przy ul. Królowej
Jadwigi 3 czynnej od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00, w soboty w godz.
9.00-13.00. PKO Banku Polskim Oddział nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 39 czynnym od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-18.00.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegają indywidualne konta podatników
podatku od nieruchomości
i podatku rolnego. Wpłaty
bieżące i zaległe należy dokonywać na rachunek wskazany
w decyzji na 2018 r.
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rys. Marcin Fołda

3 PYTANIA
do prezydenta
Oglądałem telewizyjny program „Alarm”
i jestem oburzony tym, w jaki sposób przedstawiono w nim Inowrocław. Wychodzi na
to, że całe miasto to zdewastowane kamienice itp.

Inowrocławski Rynek
tętni życiem
Wiosna, wiosna, a wraz z nią, szczególnie w pogodne popołudnia i weekendy,
wcześniej niż w latach ubiegłych rozkwita inowrocławski Rynek.
A to za sprawą sezonowych kawiarenek,
w których inowrocławianie i goście naszego miasta chętnie spędzają czas. Lody,
zimne napoje…, czyli wszystko to, z czego milusińscy i Ci nieco starsi przez najbliższe tygodnie i miesiące z pewnością
będą korzystali.

Warto przy tej okazji pamiętać, iż
w pobliżu Rynku, bo przy ul. Kasztelańskiej 22 znajduje się m.in. stała ekspozycja archeologiczna „Askaukalis”.
A spacerując ul. Królowej Jadwigi…
dochodzimy do placu Klasztornego, gdzie
w budynku teatru jest stała wystawa
solnictwa oraz Instytut Prymasa Józefa
Glempa. Wszystkie te obiekty czynne są
od wtorku do piątku w godz. 12.00-18.00
oraz w soboty – w godz. 10.00-16.00.

Ponad 2.500 tancerzy z całej Polski
Parkiet w hali widowiskowo-sportowej areną mistrzowskich zmagań w tańcu nowoczesnym. W zawodach będących eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy, wzięło udział ponad 2.500 tancerzy z całej Polski (w tym inowrocławianie – na zdjęciu).
Przez dwa dni kwietnia w inowrocławskiej
hali królowały m.in.: Urban street, performance, all style, po raz pierwszy – Urban
pop&street dance fushion show competition (disco-hip-hop show). Nie zabrakło
efektownych popisów solistów, duetów,
tanecznych tercetów (trio), miniformacji
i formacji oraz tych największych składów znanych jako showcases, a wszystko
to z podziałem na 5 kategorii wiekowych
– do lat 7, 8-11, 12-13, 14-15, 16 i powyżej.
Uczestników oceniała piętnastoosobowa
komisja, z ambasadorem WADF w Polsce
Romanem Filusem na czele.

- W ciągu ostatnich dni dostałem mnóstwo
sygnałów od mieszkańców zbulwersowanych manipulacją, jakiej dopuszczono się
w tym programie. Złożyłem oficjalną skargę
do prezesa TVP Jacka Kurskiego na skandaliczny brak obiektywizmu osoby przygotowującej ten materiał. Inowrocławianie to ludzie
dbający o czystość i porządek, pogodni
i kochający swoje miasto. Tymczasem przedstawiono mieszkańców niczym żuli mieszkających w melinach, a miasto jako gruzowisko
i śmietnisko. To nieprawda. To kłamstwo.
To manipulacja obrażająca porządnych ludzi.
Każdy, kto choćby raz gościł w Inowrocławiu,
wie że miasto pokazane w Telewizji Polskiej
to nie jest prawdziwy obraz Inowrocławia
– to obraz wypaczony, jakby prezentowany
przez osobę mającą zaburzenia w ocenie
rzeczywistości. Zresztą Pan Prezes doskonale wie, że Inowrocław jest miastem przepięknym, bo sam mi to powiedział kilka lat temu
podczas wizyty w naszym mieście.
Wiele mówi się ostatnio o tym, że bezrobocie spada. Jak to jest w Inowrocławiu?
- Kilkanaście lat temu liczba inowrocławian
bez pracy oscylowała blisko 10 tysięcy. Dziś
to przeszłość. Bezrobocie spadło bardzo
mocno i wciąż pikuje w dół. Problem zaczynają mieć za to pracodawcy. Pamiętam, jak
przed laty rozmowa z niemal każdym inowrocławianinem na wtorkowym dyżurze dotyczyła braku pracy. Dziś jest zupełnie inaczej.
Coraz częściej to przedsiębiorcy sygnalizują
mi, że nie mogą znaleźć wykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników. Skutkuje
to choćby problemami z rozstrzygnięciem
niektórych miejskich przetargów lub ze zbyt
wysokimi kwotami, w stosunku do szacunków, jakie wykonawcy żądają za wykonanie
robót. I tak dla porównania w styczniu 2003
r. zarejestrowanych był 9.714 osób bez
pracy, w tym samy okresie 2018 r. to było
już 4.002 bezrobotnych. Osobnym tematem jest napływ obcokrajowców. Niektóre
kujawskie firmy zatrudniają już masowo
Ukraińców. W Inowrocławiu i okolicach może
ich już pracować co najmniej 2-3 tysiące.
Jednocześnie, mimo tak znacznej poprawy,
trzeba pamiętać o tych, którzy
wciąż pozostają bez pracy. Tutaj nadal jest
wiele do zrobienia.
Wiele kontrowersji wywołała inicjatywa przeniesienia pomnika Obrońców
Inowrocławia w miejsce rozebranego pomnika Wdzięczności.
- Przeniesienie pomnika Obrońców
Inowrocławia to nie jest najpilniejsze zadanie.
Uważam, że wymagających jak najszybszego
załatwienia potrzeb w naszym mieście mamy
znacznie więcej. Najważniejsze dla mnie jest
realizowanie zaplanowanych i oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji, do których
musimy dokładać coraz więcej pieniędzy. Jeśli
znajdą się środki finansowe na przeniesienie
pomnika Obrońców Inowrocławia, to uchwała
Rady Miejskiej będzie realizowana.

Przygarnij psisko, odwiedzając schronisko
Dwa czteroletnie pieski to czworonogi
z inowrocławskiego schroniska, które
szukają domu.
Pierwszy to domagający się pieszczot
i uwielbiający zabawy z piłeczką, piesek,
który w stosunku do innych czworonogów nie wykazuje agresji. Nie przepada
natomiast za dziećmi. Z pewnością będzie potrafił odwdzięczyć się za okazaną
życzliwość i ciepło. Drugi z piesków został podrzucony do schroniska. Nie wykazuje agresji. Prawdopodobnie został
skrzywdzony przez człowieka, ponieważ z dużą dozą niepewności i dystansu
podchodzi do ludzi. Wymaga cierpliwego
opiekuna, który go pokocha. Raczej nie
zaaklimatyzuje się w mieszkaniu. Czworonogi (te, których zdjęcia prezentujemy,

ale również wiele innych) czekają na nowych właścicieli. Pamiętajcie jednak – adopcja zawsze musi być przemyślana i odpowiedzialna!
Zwierzęta z inowrocławskiego schroniska są czipowane, kastrowane/sterylizowane, szczepione, odrobaczone i odpchlone.

Przypomnijmy, iż adoptować zwierzę
może wyłącznie osoba pełnoletnia. Trzeba
mieć przy sobie dowód osobisty, smycz,
obrożę. Schronisko (ul. Toruńska 165)
czynne jest codziennie, jednak adopcje
odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty, w godz. 12.00-14.00.

To nie udało się żadnemu Polakowi...
Jako jeden z nielicznych śmiałków na świecie zamierza w czerwcu przepłynąć kanał
La Manche. Ten wyczyn nie udał się jeszcze żadnemu Polakowi. Mowa o inowrocławianinie Rafale Domerackim.
Od kilku miesięcy – wraz z trenerem Tomaszem Pąchalskim – intensywnie przygotowuje się. Podczas treningów przepływa 60
-100 km tygodniowo. Poza tym m.in. pracuje nad termiką ciała.
– W ubiegłym roku podjąłem pierwszą
próbę przepłynięcia kanału La Manche.
Niestety ze względu na silny prąd, wiatr
i wysoką falę, nie udało się osiągnąć celu.
Od kilku miesięcy przygotowuję się do
drugiej próby i jestem przekonany, że tym
razem choć będzie ekstremalnie trudno, to
jednak uda się osiągnąć sukces – mówił Rafał
Domeracki. Koszt wyprawy zaplanowanej

na początek czerwca to 30 tys. zł. Każdy,
kto chciałby wesprzeć to przedsięwzięcie
może kontaktować się z inowrocławianinem poprzez fb (profil Rafał Domeracki
Ocean’s 7). Wyprawę wspiera m.in. Miasto

Inowrocław. Warto podkreślić, iż w czerwcu temperatura wody to ok. 12-14 0C. Stąd
dotychczas żadnemu Polakowi nie udał
się jeszcze wyczyn przepłynięcia właśnie
w czerwcu kanału La Manche.

Sąd uwzględnił skargę Miasta na uchwałę Rady Powiatu
Informujemy, że 9 kwietnia Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Bydgoszczy ogłosił
wyrok w sprawie skargi Miasta Inowrocławia na uchwałę nr XXXII/253/2017 Rady
Powiatu Inowrocławskiego z 27 października 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii
drogi gminnej.
Sąd uwzględnił skargę Miasta i stwierdził nieważność ww. uchwały. Sędziowie uznali, że wadliwość, jaką dotknięty
jest zaskarżony akt ma charakter istot-

ny i przesądza o konieczności wyeliminowania go z porządku prawnego, jako
naruszającego w sposób istotny prawo,
co spowodowało konieczność uwzględnienia skargi i stwierdzenia nieważności uchwały.
Zgodnie z treścią § 1 zaskarżonej
uchwały Rada Powiatu pozbawiła kategorii
powiatowej odcinki dróg zlokalizowanych
w Inowrocławiu – są to: ul. Solankowa na
odcinku od ul. Zygmunta Wilkońskiego
do ul. Prezydenta Franklina Roosevelta,
ul. Toruńska, ul. Średnia, ul. Poznańska

na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Stanisława Staszica, ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza od ul. Magazynowej do ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta, ul.
Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Dubienka,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul.
Okrężna, ul. Świętokrzyska, ul. Wojska
Polskiego od ul. 800-lecia Inowrocławia
do ul. Rąbińskiej, ul. Marulewska, ul. Św.
Ducha od ul. 3 Maja do ul. Działowej), ul.
Cegielna, ul. Szymborska od ul. Świętokrzyskiej do ul. Marulewskiej. Wyrok nie
jest prawomocny.
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W hołdzie bohaterom
Inowrocławianie uczcili 78.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej
oraz 8. – katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęła
msza św. odprawiona w kościele pw. Świętej Barbary i Świętego Maurycego.
Obecni byli przedstawiciele m.in.
władz samorządowych, Garnizonu Inowrocław, instytucji i organizacji kombatanckich, oświatowych i kulturalnych, poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta IKS
„Solino” SA. Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się na
dziedzińcu przykościelnym, gdzie
znajduje się Dąb Pamięci Katyńskiej oraz głaz upamiętniający Katyńczyków. – Przez wiele lat słowo „Katyń” było zakazane, choć
było symbolem miejsc, w których Rzeczypospolita strzałami
w tył głowy została pozbawiona
tysięcy najlepszych synów. Dziś
nazwy tej możemy używać bez
konsekwencji i czynimy to, aby
przywrócić zatartą przez lata
panowania komunistycznego
systemu pamięć po zamordowanych (…) – mówił podczas
uroczystości Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Na dzie-

dzińcu przykościelnym odmówiona została także modlitwa,
odbył się apel pamięci, delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Przypomnijmy, w 2010 roku
w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
w Inowrocławiu, posadzono
Dąb Pamięci, zaś na stojącym
opodal głazie umieszczono tekst
upamiętniający to wydarzenie.
Podczas uroczystej celebry odczytano listę pomordowanych,
którzy związani byli z naszym
miastem lub okolicznymi miejscowościami. W grupie ofiar
zbrodni znaleźli się m.in.: żołnierze zawodowi, oficerowie
i podoficerowie, wojskowi rezerwiści, funkcjonariusze Policji
Państwowej oraz strażnicy Straży
Więziennej. Część tych osób to
inowrocławianie, inni pochodzili
z Kruszwicy, Strzelna, Mogilna
i mniejszych pobliskich miejscowości, wielu z nich było uczniami
Gimnazjum Jana Kasprowicza.
Kolejni z zamordowanych
mieli w Inowrocławiu rodziny lub tutaj zawierali związki
małżeńskie i przez pewien czas
pracowali zawodowo.

UWAGA: KONKURS!
Chcąc wygrać jeden z zestawów upominków promocyjnych
Miasta Inowrocławia w ogłoszonym w ubiegłym miesiącu konkursie,
wystarczyło prawidłowo odpowiedzieć na pytanie dotyczące tegorocznej
edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.

Zwycięzcami są: Krystyna Czerwińska, Małgorzata Gizińska,
Izabela Jabłońska, Janina Kowalewska i Ewa Nieznalska.
Gratulujemy! Nagrody można odbierać w pok. nr 204 UMI (w godzinach
pracy urzędu) w terminie do 16 maja br. I oczywiście dla naszych
Czytelników mamy kolejny konkurs. Tradycyjnie wystarczy prawidłowo
odpowiedzieć na pytanie, które publikujemy poniżej, a następnie
odpowiedź przesłać na adres naszej redakcji („Nasze Miasto Inowrocław”,
ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław). Na odpowiedzi czekamy do 13
maja br. Uwaga: Udział w zabawie oznacza zgodę na przetwarzanie
(dla celów konkursu) danych osobowych (administratorem danych
osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Roosevelta
36; bez podstawy prawnej nie będą one udostępniane innym podmiotom;
uczestnicy konkursu mają dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne).
Pytanie konkursowe:
Do kiedy można zgłaszać projekty w ramach tegorocznej edycji
Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego?
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE

KSIĄŻKI MIESIĄCA
Kwiecień 2018
Ciekawe książki czekają na Państwa w kolejnej, comiesięcznej
zabawie naszego informatora. Zasady konkursu, sponsorowanego przez wydawnictwa fundujące książki, wymagają, aby na adres: konkurs@inowroclaw.pl wysłać maila, w którym podane jest
imię, nazwisko i adres, a w jego tytule tytuł książki, którą chcemy
otrzymać. Uwaga: Udział w zabawie oznacza zgodę na przetwarzanie (dla celów konkursu) danych osobowych (administratorem
danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy
ul. Roosevelta 36; bez podstawy prawnej nie będą one udostępniane innym podmiotom; uczestnicy konkursu mają dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne).

Animator Kultury
- wnioski do 10 maja

Nagrody w zabawie marcowej otrzymują: Marian Nowak,
Katarzyna Kruszczyńska, Przemysław Tuszyński, Halina Kaszuba,
Ania Ptaszyńska, Beata Walczak, Maria Pieras i Ewa Gołębiewska.
Po książki można zgłaszać się do pokoju nr 204 w Urzędzie
Miasta przy ul. Roosevelta w godzinach pracy urzędu.
Koniec lata
(Czarna Owca)
Późne lato 1983 roku. Pewnego wieczoru
z gospodarstwa w Skanii znika chłopiec. Cała
okolica angażuje się w poszukiwania, lecz nie
przynoszą one rezultatów. Ludzie zaczynają
plotkować i snuć podejrzenia. Nieudolnie prowadzone śledztwo ostatecznie zostaje umorzone,
a rozpacz i frustracja doprowadza do powolnego rozpadu rodziny zaginionego. Dwadzieścia lat później starsza
siostra chłopca Weronika uczestniczy w terapii grupowej. Podczas
sesji młody mężczyzna nagle porusza historię zaginięcia jej brata.
Wszystkie koszmarne wspomnienia wracają. Weronika postanawia
wrócić do Skanii, żeby odnaleźć odpowiedź na pytanie: Co właściwie wydarzyło się tamtego lata? Lata, które nigdy się nie skończyło.
Ona to wie
(Albatros)
Spokojne osiedle pod Barceloną. Ignorowana
przez męża, uzależniona od alkoholu i środków uspokajających Andrea spędza całe dnie
na obserwowaniu przez okno życia sąsiadów.
A zwłaszcza idealnego małżeństwa mieszkającego po drugiej stronie ulicy. Beznadziejną
rutynę przerywa zniknięcie sąsiadki z naprzeciwka. Alkohol i tabletki to nie najlepsze połączenie. Andrea nie
może mieć pewności, czy to, co widzi i słyszy, rzeczywiście się
dzieje, czy rodzi się w jej zamroczonym umyśle. A może to wytwór
fantazji niespełnionej pisarki? Mimo to chce odkryć prawdę.
Haftowane gałgany
(Prószyński i S-ka)
Haftowana słowami osobista opowieść o intymnym świecie Krystyny Sienkiewicz z przedmową i poetyckimi komentarzami Agnieszki
Osieckiej. Ozdobiona fotografiami Krysinych
gałganków i wnętrz. Pierwsza i chyba najbliższa sercu książka napisana przez aktorkę.
Krystyna Sienkiewicz (1935-2017) – aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i kabaretowa. Ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych w Warszawie, a przygodę ze sceną teatralną
rozpoczęła od Studenckiego Teatru Satyryków. Znana ze swoich
kreacji w teatrach Ateneum, Rozmaitości, Syrena czy Polskim.

Po raz kolejny Prezydent Inowrocławia przyzna nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski można składać do 10 maja.
Nagroda przyznawana jest za
aktywną działalność kulturalną.
Co roku honorowani są twórcy i działacze kultury. W ubiegłym roku zaszczytnym tytułem Animatora Kultury zostali uhonorowani: Józef Siej (regionalista, koordynator filmu
„Makabryczna Noc” – fabularnego dokumentu przedstawiającego tragiczne wydarzenia
w nocy z 22 na 23 października
1939 r. w inowrocławskim więzieniu; założyciel strony inowroclawfakty.pl, gdzie propagował historię miasta), Stowarzyszenie Klubu Kawalerskiego (w 2017 r. obchodzili 185.
rocznicę powstania; kultywują tradycje Przywołówek Szymborskich nigdzie poza Kujawami
nie spotykane; w 2016 r. Przywołówki zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego), Roman
Kozłowski (kierownik zespołu
„Andante” działającego w klubie „Przydomek”; autor piosenek o Inowrocławiu; kompozytor), Janina Sikorska (Dyrektor
Muzeum im. Jana Kasprowicza,
które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 85-lecia; dyrektor, która kieruje tą placówką
od ponad 40 lat, autorka wielu
publikacji dotyczących historii
miasta) i Andrzej Dargacz (Pre-

zes inowrocławskiego oddziału PTTK, pomysłodawca, organizator i komandor rajdów
pieszych, w tym nocnych z pochodniami Szlakiem Powstania Wielkopolskiego i Szwadronu Nadgoplańskiego). Ponadto, wyróżnienia przyznano: Marcinowi Kopczyńskiemu, Iwonie Kuczyńskiej, Krystynie Kurowskiej, Maciejowi
Mellerowi, Annie Mikołajczak,
Piotrowi Rogóżowi, Zbigniewowi Szulkowskiemu i Magdalenie Zwolińskiej.
Wniosek o nagrodę powinien zawierać: dane osobowe kandydata (lub nazwę
podmiotu i jego adres), informacje dotyczące całokształtu
dotychczasowej działalności
lub osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana oraz
uzasadnienie wniosku.
Zgłoszenia należy składać
do 10 maja (osobiście lub wysyłając pocztą) w Biurze Obsługi
Interesantów i Kontroli Urzędu
Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta
36, z dopiskiem na kopercie
„Animator Kultury 2018”.
Nagrody zostaną wręczone podczas obchodzonego
w czerwcu dorocznego Dnia
Animatora Kultury. Zasady i tryb
przyznania dorocznych nagród
za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
określa uchwała nr IX/91/2003
Rady Miejskiej Inowrocławia
z 26 maja 2003 r.

DYŻURY RADNYCH
TOMASZ MARCINKOWSKI (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy

Obywatelskiej; okręg nr 22; Przewodniczący RMI) – 8, 15, 22, 29 maja 2018 r., godz.
14.00-15.30; Biuro Rady Miejskiej, ul. Roosevelta 36, pok. 110; tel. 52-35-55-294
(w czasie trwania dyżuru). Przewodniczący RMI pełni także stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 601 981 866.
MAGDALENA ŁOŚKO (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 21; Wiceprzewodnicząca RMI) – 9 maja 2018 r., godz. 12.00
- 13.00; Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4
(hala na Rąbinie, pok. 116); tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
GRZEGORZ KACZMAREK (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy
Obywatelskiej; okręg nr 2; Wiceprzewodniczący RMI) – 8 maja 2018 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.
ZBIGNIEW ZYGORA (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 13; Wiceprzewodniczący RMI) – 14 maja 2018 r., godz. 14.30
-15.30; Biuro Rady Miejskiej, ul. Roosevelta 36, pok. 108; tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru). Wiceprzewodniczący RMI pełni także stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 668 248 497.
MACIEJ BASIŃSKI (Prawo i Sprawiedliwość, okręg nr 3) – 21 maja 2018 r.,
godz. 17.30-18.30; Biuro Prawa i Sprawiedliwości, ul. Studzienna 12, pok. 29. Radny
pełni także stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 603 045 820.
ELŻBIETA JARDANOWSKA (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 19) – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
608 572 458.
PATRYK KAŹMIERCZAK (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy
Obywatelskiej; okręg nr 9) – 11 maja 2018 r., godz. 14.30-15.30; Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala na Rąbinie, pok. 116);
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru); 14 maja 2018 r., godz. 17.30-18.30; SP
nr 8, ul. Władysława Łokietka 3.
ANDRZEJ KIERAJ (Sojusz Lewicy Demokratycznej; okręg nr 14) – 7 maja 2018 r.,
godz. 16.00-17.00; Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55; tel.
52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
JAROSŁAW KOPEĆ (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 16) – 8 maja 2018 r., godz. 15.00-16.00; Biuro Poselskie Posła
na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala na Rąbinie, pok. 116); tel.
52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
JAN KOZIOROWSKI (Prawo i Sprawiedliwość; okręg nr 18) – radny pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 662 288 241.
RAFAŁ LEWANDOWSKI (radny niezrzeszony; okręg nr 10) – 9 maja 2018 r., godz.
16.00-17.00; SP nr 8, ul. Władysława Łokietka 3; 16 maja 2018 r., godz. 17.00-18.00;
klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7; tel. kom. 668 387 965 (w czasie trwania dyżuru).
ANNA MIKOŁAJCZYK-CABAŃSKA (Nowy Inowrocław; okręg nr 4) – radna
pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 600 931 319.
JAROSŁAW MRÓWCZYŃSKI (Prawo i Sprawiedliwość; okręg nr 12) – radny
pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 139 873.
GRZEGORZ PIŃSKI (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 7) – 8 maja 2018 r., godz. 15.30-16.30, MOPS, ul. Św. Ducha 90, pok.
15; tel. kom. 606 731 511.
JANUSZ RADZIKOWSKI (radny niezrzeszony; okręg nr 23) – radny pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 669 848 484.
RYSZARD ROSIŃSKI (Sojusz Lewicy Demokratycznej; okręg nr 8) – 21 maja
2018 r., godz. 16.00-17.00; Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
55; tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
MAREK SŁABIŃSKI (Prawo i Sprawiedliwość; okręg nr 5) – radny pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 601 665 718.
MARIA STĘPNIOWSKA (Klub Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; okręg nr 15) – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 694 010 217.
STANISŁAW SKOCZYLAS (Sojusz Lewicy Demokratycznej; okręg nr 20) – 14
maja 2018 r., godz. 16.00-17.00; Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55; tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
LIDIA STOLARSKA (Stare Miasto Nowe Perspektywy; okręg nr 1) – radna pełni
stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 665 099 039
ANNA TROJANOWSKA (radna niezrzeszona; okręg nr 6) – radna pełni stały
dyżur telefoniczny: tel. kom. 663 662 734.
MARCIN WROŃSKI (Nowy Inowrocław; okręg nr 17) – radny pełni stały dyżur
telefoniczny: tel. kom. 600 058 830.
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MAJÓWKA
na piątkę!
28 kwietnia – 3 maja 2018 r.
Wypoczywaj w Inowrocławiu!
MUSZLA KONCERTOWA

28 KWIETNIA MAJÓWKA Z PAZUREM
GODZ. 17.00; wystąpią: pierwsza dama polskiego rocka
– Małgorzata Ostrowska i Moment Rock Cover Band.
29 KWIETNIA FESTYN RODZINNY
GODZ. 16.00-19.00; Laboratorium Pana Korka – szereg
eksperymentów i warsztatów dla dzieci, występ zespołu
coverowego, strefa rekreacyjna, grillowanie pod chmurką.
1 MAJA POTAŃCÓWKA W KLIMACIE LAT 70. I 80.
GODZ. 18.00-21.00; potańcówka połączona
z biesiadą pod chmurką.
2 MAJA DZIEŃ FLAGI
GODZ. 16.00; koncert patriotyczny
„Powiewa Flaga Biało-Czerwona”.
3 MAJA OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
GODZ. 16.00-18.30; piknik historyczny:
m.in. pojedynki szlacheckie, pokazy i warsztaty taneczne,
nauka szermierki.

ZAPOWIEDZI
Kwiecień 2018

■■15

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
maja – godz. 9.00; Święto Konsty-

■■3

tucji 3 Maja: msza św. w intencji Ojczyzny; kościół Zwiastowania NMP.
■■8 maja – godz. 11.00; 73. rocznica zakończenia II wojny światowej: manifestacja patriotyczna, apel pamięci i złożenie kwiatów przy obelisku pamięci ofiar
byłego obozu hitlerowskiego przejściowego 1940-1945, ul. Okrężek (Błonie).
INOWROCŁAWSKA
WYSTAWA GOSPODARCZA
■■26 i 27 maja – godz. 11.00; w hali na

Rąbinie zaprezentowana zostanie oferta lokalnych przedsiębiorców oraz kierunki rozwoju firm regionu. Przed halą
swoje wyroby zaprezentują twórcy ludowi, rzemieślnicy, rękodzielnicy oraz
producenci wyrobów regionalnych.
W trakcie trwania wystawy będzie można obejrzeć występy artystyczne i pokazy tematyczne. Wydarzeniu będzie towarzyszyć Festiwal Smaków FOOD Trucków. Odbędzie się też koncert Teresy
Werner (27 maja, godz. 16.00). Tradycyjnie Wystawie Gospodarczej będą towarzyszyły dwa konkursy dla przedsiębiorców - „Najlepszy Produkt Roku” oraz
„5 na start”. Ponadto podczas wystawy,
na jednym ze stoisk będzie można odebrać okazjonalny bilet MPK, uprawniający do darmowych przejazdów komunikacją miejską na wszystkich liniach,
które mają przystanek przy hali widowiskowo-sportowej. Szczegółowe informacje – www.inwestuj.inowroclaw.pl.
SPORT
maja – godz. 9.00; XII Parafiada

■■2

Archidiecezji Gnieźnieńskiej; obiekty OSiR-u i „Orliki”; wstęp bezpłatny.
■■5 maja – godz. 17.00; mecz piłkarski
– A klasa seniorów: Goplania Inowrocław
– Zootechnik Kołuda Wielka; stadion miejski, ul. Orłowska 48; wstęp bezpłatny.
■■6 maja – godz. 16.00; mecz piłkarski
– III liga kobiet: IKKP Noteć Inowrocław
– KKP II Bydgoszcz; stadion miejski,
ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■■7, 14, 21 i 28 maja – godz. 19.00;
ogólnopolska akcja „BiegamBoLubię”
– bezpłatny trening biegowy z wykwalifikowanym trenerem lekkiej atletyki; stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■■11 i 12 maja – godz. 8.50 i 9.00; Piastowski Festiwal Biegowy – biegi na 5

11-12 maja,
godz. 10.00-20.00;
Teatr Miejski,
plac Klasztorny 2

i 10 kilometrów, stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny. Szczegółowe informacje - www.biegpiastowski.pl.
■■12 maja – godz. 10.00; Piastowski Festiwal Biegowy – XI Bieg Piastowski (półmaraton), trasa: Kruszwica – Inowrocław
(meta na stadionie miejskim, ul. Wierzbińskiego 2); wstęp bezpłatny. Szczegółowe informacje - www.biegpiastowski.pl.
■■13 maja – godz. 11.00; mecz piłkarski
– III liga kobiet: IKKP Noteć Inowrocław
– Fuks Wielowieś; stadion miejski, ul.
Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■■16 maja – godz. 9.00; XVII Spartakiada
dla dzieci niepełnosprawnych „Ja też potrafię”; hala na Rąbinie, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■19 maja – godz. 16.00; mecz piłkarski – IV
liga seniorów: Cuiavia Inowrocław – Kujawianka Izbica Kujawska; stadion miejski,
ul. Wierzbińskiego 2; impreza biletowana.
■■19 maja – godz. 17.00; mecz piłkarski
– A klasa seniorów: Goplania Inowrocław
– Boris Dąb Barcin; stadion miejski, ul.
Orłowska 48; wstęp bezpłatny.
■■26 i 27 maja – godz. 9.00; Tenisowa Majówka – turniej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; korty tenisowe, ul. Przy Stawku
1; wstęp bezpłatny.
■■26 maja – godz. 16.00; mecz piłkarski
– IV liga seniorów: Cuiavia Inowrocław
– Notecianka Pakość; stadion miejski,
ul. ul. Wierzbińskiego 2; impreza biletowana.

■■27

maja – godz. 11.00; mecz piłkarski
– III liga kobiet: IKKP Noteć Inowrocław
– GLKS Osielsko; stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■■29 maja – godz. 10.00; finał wojewódzki
w czwórboju lekkoatletycznym; stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
KULTURA
maja – godz. 16.00; koncert „Nie mi-

■■6

jaj życie me” w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego – największe przeboje Ireny Jarockiej; muszla koncertowa
w Solankach; wstęp bezpłatny.
■■8-15 maja – „Bibliotekarze i czytelnicy
w podróży” – wystawa pamiątek przywiezionych z podróży, zdjęć i książęk; hol biblioteki głównej, ul. Kilińskiego 16; wstęp
bezpłatny.
■■10 maja – godz. 10.00; XXIV Dziecięcy
Festiwal Piosenki „Pokażemy, co umiemy”; Teatr Miejski, plac Klasztorny 2;
wstęp bezpłatny.
■■13 MAJA - godz. 12.00; koncert jubileuszowy chóru „Halka”; kościół pw. św. Jadwigi Królowej; wstęp bezpłatny.
■■13 maja – godz. 16.00; koncert w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego; muszla koncertowa w Solankach;
wstęp bezpłatny.
■■15 maja – godz. 9.00; spotkanie z Agnieszką Tyszką (pisarką, autorką książek dla
dzieci); Oddział dla Dzieci „Tajemniczy
Ogród”, ul Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.

maja – godz. 18.00; spotkanie autorskie z Anną Jaklewicz (podróżniczką); Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; bezpłatne wejściówki do odbioru
w wypożyczalni, ul. Kilińskiego 16.
■■17 maja – godz. 10.00; XIII Wojewódzki Konkurs Wokalny „Piosenka bez barier”; Teatr
Miejski, plac Klasztorny 2; wstęp bezpłatny.
■■17 maja – godz. 18.00; spotkanie autorskie
z Krystyną Cierniak-Morgenstern (malarką, wdową po reżyserze Januszu Morgensternie i autorką książki „Nasz film. Sceny z życia z Kubą. Wspomnienia”); Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; bezpłatne wejściówki do odbioru
w wypożyczalni, ul. Kilińskiego 16.
■■18 MAJA - godz. 9.30; koncert chórów - "Halka" i "Quartettverein" (z partnerskiego Bad
Oeynhausen); Bazylika Mniejsza Imienia
Najświętszej Maryi Panny; wstęp bezpłatny.
■■18 maja – godz. 10.00; spotkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą (autorką
książek dla dzieci i młodzieży); Oddział
dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
■■19 maja – godz. 10.00; Turniej Słowa
„Słowo źródłem inspiracji”; Teatr Miejski, plac Klasztorny 2; wstęp bezpłatny.
■■19 maja – godz. 14.00; festyn „Dzień Kundelka”, plac imprez, ul. Wierzbińskiego 9;
wstęp bezpłatny.
■■19 maja – godz. 17.00-22.00; Noc Bibliotek – w programie m.in. spektakl na podstawie „Teatrzyku Zielona Gęś” w wykonaniu bibliotekarzy, recital Olgi Bończyk, kawiarenka „W Starym Kinie”, escape room,
wystawa plakatów filmowych, kiermasz
taniej książki, warsztaty plastyczne, gry
i zabawy z wykorzystaniem xbox one; biblioteka główna oraz oddział dla dzieci,
ul. Kilińskiego 16; bezpłatne wejściówki do odbioru w wypożyczalni, ul. Kilińskiego 16.
■■20 maja – 41. Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„Wiosna w Solankach”: godz. 14.00, przemarsz chórów ulicami miasta (od teatru do
Solanek) z towarzyszeniem orkiestry górniczej pod dyr. Edwarda Piórka, godz. 15.00,
prezentacje estradowe chórów w muszli
koncertowej w Solankach; wstęp bezpłatny.
■■24 maja – godz. 19.00; Gala Operowo-Operetkowa „Sonori Ensemble” organizowana z okazji Dnia Matki; Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2; bilety w cenie 50 i 60 zł do nabycia na stronie www.kupbilecik.pl oraz
w sklepie „Forte” (ul. Królowej Jadwigi 2).
■■27 maja – koncert „Chopin w Solankach”; nowa część Parku Solankowego;
wstęp bezpłatny.
■■31 maja – godz. 19.00; koncert dziękczynny „Solankowe Uwielbienie”; Tężnia Solankowa.
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ZWIĄZKI
MAŁŻEŃSKIE
Renata Robak (Inowrocław) – Wojciech Kozłowski (Inowrocław);
Barbara Kopeć (Inowrocław) – Stanisław Gruszczyński (Inowrocław); Beata Górska (Inowrocław) – Edward Pryciak (Inowrocław).

URZĄD
STANU CYWILNEGO
INOWROCŁAW
Marzec 2018

URODZENIA

ZŁOTE GODY

Amelia Twardowska – c. Adama i Justyny; Zofia Bełza – c. Krzysztofa i Ewy; Wiktoria Laks – c. Krzysztofa i Marty; Grzegorz Pomagier – s. Mariusza i Natalii; Sebastian Sobierajski – s. Michała i Moniki; Natan Żyłkowski – s. Dariusza i Moniki; Blanka Lewandowska
– c. Łukasza i Moniki; Kacper Włodarczyk – s. Tomasza i Katarzyny; Krzysztof Stasiak – s. Szymona i Marii; Nikodem Kołodziejczyk
– s. Marcina i Agaty; Julia Jeske – c. Szymona i Angeliki; Weronika
Szajer – c. Szymona i Natalii; Jadwiga Grzelak – c. Jakuba i Beaty;
Kacper Jetka – s. Jakuba i Martyny; Antoni Morawiec – s. Krzysztofa i Jowity; Alicja Szewczuk – c. Przemysława i Sylwii; Magdalena
Wyka – c. Wojciecha i Pauliny; Wiktor Skowron – s. Mariusza i Żanety; Ksawery Smyka – s. Marcina i Iwony; Lena Wysocka – c. Karola i Magdaleny; Mikołaj Szudzichowski – s. Marcina i Joanny; Jan
Ziółkiewicz – s. Dawida i Maryny; Igor Rogacki – s. Kamila i Karoliny; Anna Szatkowska – c. Pawła i Pauliny; Amelia Bogucka – c. Tomasza i Karoliny; Oliwia Gładych – c. Marcina i Joanny; Lena Woźniak – c. Dawida i Joanny; Leon Dardziński – s. Aleksandra i Joanny.

Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę Jubilaci świętujący w marcu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote
gody (50-lecie): Państwo Halina i Andrzej Kierajowie, Ewa i Bogdan Rybaccy oraz Zofia i Henryk Ślebodzińscy.

ZGONY
Jan Lewandowski (64); Tadeusz Sygit (73); Zenon Dankowski (65); Grzegorz
Jasiaczyk (59); Georg Komrowski (82); Jerzy Tomczak (62); Zbigniew Majewski (55); Łucjan Leszczyński (78); Barbara Kujawa (68); Agrypina Kosińska (89); Jacek Guza (50); Karol Kubiak (60); Mieczysława Sowa (94); Stanisław Jezierski (86); Gotfryd Hanzlik (75); Stefania Wilińska (92); Eugeniusz
Chmielewski (88); Marianna Tabaczyńska (87); Irena Pawłowska (65); Mirosława Prusik (61); Małgorzata Nowak (56); Maria Banaszak (71); Róża Stasiak (70); Alicja Banachowska (68); Maria Domagała (76); Irena Szydłowska
(60); Izabela Wojciechowska (35); Stefania Wichłacz (93); Waldemar Tkaczyk (61); Szymon Kozłowski (50); Stefan Bartczak (70); Genowefa Płocek
(94); Regina Gołaszewska (90); Maria Strzesiak (79); Danuta Banaszak (83);
Ewa Nadolska (57); Józef Jędrasik (74); Jan Domański (63); Stefania Wróblewska (69); Włodzimierz Górny (61); Genowefa Żelazna (87); Maria Kargulewicz (67); Andrzej Gołuch (61); Stanisław Mazur (66); Cecylia Łączkowska (82); Teresa Wojcińska (66); Zdzisław Szczypinski (72); Czesław Pomagier (75); Henryk Radwański (79); Stefan Ziółkowski (78); Kazimierz Popiołek (83); Tadeusz Dąbrowski (62); Grzegorz Mitera (67); Zygmunt Szafrański
(67); Zdzisława Karolewicz (74); Narcyza Jabkowska (68); Władysław Woźniak (76); Danuta Parzycka (83); Piotr Oczkowski (59); Jan Kozłowski (78);
Marcin Krzemionka (43); Tadeusz Trawczyński (72); Wiesława Leszczuk
(66); Roman Guza (70); Krzysztof Pozorski (62); Wanda Bogaczewicz (84);
Beata Wybrańska (49); Marek Kwiatkowski (63); Krystyna Lubas (87); Michał Hryszkiewicz (31); Helena Petrykowska (95); Helena Cięgotura (95);
Barbara Urbańska (56); Wanda Szafarczyk (92); Edmund Kaczmarek (77);
Teresa Nowak (83); Mariusz Kawecki (42); Janina Zwolińska (75); Stanisława Poturalska (90); Henryk Karolak (95); Krystian Dragon (80); Marianna
Klimczak (67); Wojciech Nowicki (69); Barbara Wesołowska (73); Halina
Gutowska (80); Bożena Idczak (63).

