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Bilet z metalowej „puszki”
To znaczne ułatwienie, zwłaszcza dla pasażerów, którzy nie są już zmuszeni szukać kiosku z biletami, lub kupować ich
u kierowcy. Na sześciu przystankach autobusowych zamontowano biletomaty.
Biletomaty znajdują się przy przystankach
Dworcowa/Laubitza (kierunek PKP), Poznańska koło szpitala (kierunek Staszica), Wojska Polskiego/Szarych Szeregów
(kierunek al. Niepodległości), Kopernika/Narutowicza (kierunek Roosevelta),
Kopernika/Dworcowa oraz przy pętli na
ul. Łokietka.
- To wygoda. Kierowcy zawsze starali się wydać mi bilet, nawet kiedy nie
miałam odliczonych pieniędzy, ale inni
pasażerowie marudzili wtedy, że opóźniam odjazd. Teraz wszystko załatwiam
przy pomocy karty – cieszy się pani Zofia, którą spotkaliśmy na przystanku naprzeciwko sądu.
Mieszkańcy, którzy mają pierwszy raz
do czynienia z takimi urządzeniami, mogą
początkowo czuć się nieco zdezorientowani, ale zapewniamy, że system i sposób dru-

kowania biletów jest przejrzysty i już niebawem będą Państwo mogli bez problemów,
szybko kupić bilet płacąc bilonem, kartą
lub w systemie BLIK. Nowością w mieście
są także nowe wiaty autobusowe. Łącznie

będzie ich 25 i pierwsze już są zamontowane. Na czas ich instalacji, z Solanek sprowadzono ławki parkowe, aby umożliwić odpoczynek seniorom i osobom schorowanym
oczekującym na autobus.

towej nr 3414C w rejonie ul. Rąbińskiej,
budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Bocznej i w ul. Przy Stawku,
■■remont ulic: Dąbrówki, Osiedle Okrężek,
■■budowa infrastruktury służącej rozwojowi i usprawnieniu systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu: dostawa
i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków
komunikacji miejskiej (dofinansowanie
z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■■budowa sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej,
■■przebudowa ul. Kościelskiego,
■■przebudowa ul. Błonie,
■■termomodernizacja kompleksu sportowo-noclegowego przy ul. Rakowicza 93
(projekt uzyskał dofinansowanie z RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020),
■■zakup 8 autobusów elektrycznych wraz
z systemem ładowania zajezdniowego i 4
autobusów z napędem hybrydowym (dofinansowanie z RPO 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 zagospo■■

Przygotowywane
dokumentacje projektowe:
■■wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Magazynowej,
■ ■ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej i Staszica wraz
z budową odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa,
■■wykonanie dokumentacji projektowych
przebudowy ulic: Transportowca (na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Spółdzielców),
■■wykonanie dokumentacji projektowej
na poszerzenie ciągu rowerowo-pieszego w Parku Solankowym.

Procedury przetargowe:
■■budowa bieżni lekkoatletycznej przy
Szkole Podstawowej nr 16 - realizacja inwestycji w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok,
■■remont ulicy Warsztatowej,
■■przebudowa ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Górniczej,

budowa zatoki postojowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej,
■■remont nawierzchni ulicy Poznańskiej
na odcinku od ul. Kasztelańskiej do Świętokrzyskiej,
■■utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym,
■■remont drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 47,
■■dostawa opraw oświetlenia drogowego w technologii LED (dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020),
■■budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Marulewskiej.
■■

Nadchodzące i realizowane
inwestycje:

budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa zjazdu publicznego w km 0+361 drogi powia-

■■
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Inowrocław wysoko
w prestiżowym rankingu
Olbrzymi skok zanotowało miasto w najnowszym Rankingu Samorządów 2018
dziennika „Rzeczpospolita". Inowrocław
okazał się najlepszy w swojej kategorii
w województwie.
Ranking potwierdza, że samorząd jest
jednym z najlepiej dbających o zrównoważony, trwały rozwój, trwałość ekonomiczną, środowiskową, społeczną i o jakość zarządzania. W tym zakresie poddano analizie 2,5 tys. gmin w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu,
gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz
gmin wiejskich. W każdej z nich wybrano po 30 najlepiej zarządzanych samorządów.
Z naszego województwa w swoich
kategoriach na miejscu 19. znalazła się
Bydgoszcz, na 24. Inowrocław, a na 28.
Świecie. Kwalifikację najlepszych samorządów przeprowadziła kapituła na czele z prof. Jerzym Buzkiem, w skład której wchodzili m.in. Minister Finansów
oraz Wiceminister Rozwoju Regional-

darowanie terenu przed Dworcem PKP
(dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■■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 związanych z tym robót drogowych
i oświetlenia drogowego, które obejmuje
również ulicę ks. Zientarskiego (ok. 140 m),
■■budowa zasilania energetycznego wraz
z montażem 4 stacji szybkiego ładowania
autobusów elektrycznych - przy dworcu
PKP, ul. Krzywoustego, ul. Łokietka, ul.
Poznańskiej (dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020),
■■budowa infrastruktury służącej rozwojowi i usprawnieniu systemu transportu
miejskiego w Inowrocławiu: kolejne tablice inteligentnego systemu transportowego na przystankach (dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■■przebudowa ul. Łubinowej z infrastrukturą towarzyszącą,
■■przebudowa ul. Zielnej na odcinku Łubinowa – Rąbińska z infrastrukturą towarzyszącą,
■■budowa ciągu pieszo-rowerowego: ul.
Błażka,

nego. Kapituła brała pod uwagę m.in.
dane GUS, Ministerstwa Finansów oraz
ankiety gminne.
Przeanalizowano jakość ok. 50 parametrów w każdej gminie, np. dynamikę
dochodów własnych podatkowych, wartość pozyskanych dotacji, liczbę miejsc
w przedszkolach i szkołach, wydatki na
sport, kulturę, budżet obywatelski, zieleń,
działania na rzecz poprawy jakości powietrza, rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz
czy w danej gminie działają Młodzieżowa
Rada Miejska, Rada Seniorów itp.
– Możemy być dumni, że Inowrocław został wyróżniony w tym rankingu – mówi prezydent Ryszard Brejza.
– Od wielu lat wbrew kłodom rzucanym nam pod nogi, konsekwentnie realizowaliśmy program rozwoju Inowrocławia, jako nowoczesnego miasta, wspierając wszelkie formy oddolnej aktywności mieszkańców. To wspaniały podarunek na podsumowanie kończącej się kadencji – dodaje włodarz.

remont chodnika przy ulicy Kusocińskiego I etap (na odcinku od przedszkola do pierwszego zjazdu w kierunku ul.
Wachowiaka),
■■modernizacja oświetlenia drogowego
ul. Budowlanej, ul. Kusocińskiego, ul.
Metalowców, ul. rtm. Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Błażka oraz Ronda Solidarności (dofinansowanie z RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020).
■■

Inwestycje zakończone:
budowa chodnika w ulicy Trzcińskiego,
zakup 4 autobusów z napędem hybrydowym (dofinansowanie z RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
■■rozwój terenów zielonych (pomiędzy ulicami Krzywoustego i Długą; rejon ulic:
Staropoznańskiej i Rakowicza),
■■przebudowa alejek na Osiedlu Piastowskim III,
■■montaż 5 biletomatów przy wybranych
przystankach (dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020),
■■budowa kompleksu sportowego: boisko
do streetballa i boisko do piłki plażowej
– realizacja inwestycji w ramach IBO na
2018 rok.
■■
■■

Gdy coś się dzieje...
Przypominamy mieszkańcom
najważniejsze numery telefonów,
pod które należy dzwonić
w sytuacjach nagłych
i wymagających pilnej interwencji.
 112 – NUMER ALARMOWY
 52 56 65 200 – NUMER ALARMOWY
POLICJI W INOWROCŁAWIU
Sytuacje zagrożenia, napaść, przemoc,
kradzież, wypadki drogowe
 986 – STRAŻ MIEJSKA
I POGOTOWIE CZYSTOŚCI
Zakłócanie porządku w miejscach
publicznych, nieprawidłowe parkowanie,
osoby nietrzeźwe, bezdomni, zaśmiecanie,
niszczenie mienia, porzucone zwierzęta
 991 – POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Uszkodzone linie energetyczne, brak
prądu w okolicy, nieprawidłowo działający
licznik
 992 – POGOTOWIE GAZOWE
Woń ulatniającego się gazu,
przypuszczenie o uszkodzonej instalacji
gazowej
 998 – STRAŻ POŻARNA
Pożar, likwidacja miejscowych zagrożeń
 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
Nagłe zagrożenie życia lub zdrowia
 52 357 40 71 – POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
Awaria przyłączy i sieci wodociągowych,
niskie ciśnienie wody, uszkodzenie
głównego wodomierza

PLAN DO WGLĄDU

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulic Plebanka i Laubitza. Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią
dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przy ul. Roosevelta, w pokoju nr 29 na I piętrze (budynek po byłej przychodni).

Kolejne etapy realizacji inwestycji w Inowrocławiu można
śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.inowroclaw.pl
w zakładce INWESTYCJE.

ADRES DO KORESPONDENCJI: URZĄD MIASTA
INOWROCŁAWIA, UL. PREZYDENTA ROOSEVELTA 36,
88-100 INOWROCŁAW, TEL. 52 35 55 260, E-MAIL:
REDAKCJA@INOWROCLAW.PL, WWW.NASZEMIASTO.
INOWROCLAW.PL. WYDAWCA: URZĄD MIASTA
INOWROCŁAWIA, UL. PREZYDENTA ROOSEVELTA 36,
88-100 INOWROCŁAW. REDAGUJE ZESPÓŁ:
MAŁGORZATA SUŁKOWSKA - REDAKTOR NACZELNA,
ADRIANA HERRMANN, JAROSŁAW HEJENKOWSKI.
FOTOGRAFIE: JAROSŁAW HEJENKOWSKI, ADRIANA
HERRMANN, MAŁGORZATA SUŁKOWSKA.
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: TOMASZ LEBIODA.
DRUK: DRUKARNIA POZKAL.
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Mieszkańcy proponują
– Miasto realizuje
Spośród 28 propozycji,
mieszkańcy poszczególnych
osiedli wybrali łącznie 12
projektów. Największe poparcie uzyskał pomysł na
nowoczesny zestaw zabawowy na boisku Szkoły Podstawowej nr 1.
Głosowanie zamknęło kolejny etap drugiej edycji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzięło w nim udział
ponad 2 tys. mieszkańców
czyli więcej niż w poprzedniej edycji, kiedy to głosować
można było na dwa projekty,
a teraz na jeden. Dobiega również realizacja ostatnich inwestycji w ramach ubiegłorocznej edycji IBO. Jedną z większych inwestycji był kompleks
sportowy, który powstał na
osiedlu Piastowskim, a jest
zlokalizowany pomiędzy ulicami Krzywoustego i Długą.
- To bardzo dobry pomysł, gdyż razem z już istniejącym boiskiem na osiedlu powstał duży kompleks
rekreacyjny dla mieszkańców. Bardzo się cieszę z tej inwestycji i gratuluję mieszkańcom aktywnych osób, które tę propozycję złożyły. Było klepisko, dzisiaj mamy centrum rekreacyjno-sportowe.
Takich miejsc przybywa i będzie jeszcze
więcej - mówi prezydent Ryszard Brejza.
- To wielka satysfakcja. Dzięki mieszkańcom udało się zrealizować projekt
i zbudować kolejne boiska. Wszystkim
mieszkańcom dziękuję za oddane głosy.
Apeluję również, szanujmy to, co zostało
zrobione i dbajmy o to miejskie, wspólne

Masz 70 lat? Skorzystaj z trzech zupełnie
darmowych przejazdów taksówką
do lekarza, urzędu lub na groby bliskich.
Zadzwoń pod numer telefonu

Umów się na bezpłatny przejazd (co najmniej 3 dni przed). Niech Cię
nie odstrasza „warszawski” numer telefonu. Opłata za połączenie jest
taka sama, jak z Inowrocławiem.
Taksówka przyjedzie w umówione miejsce. Zawiezie Cię do celu,
a później odwiezie z powrotem do domu.
Osoby niepełnosprawne mogą zamówić specjalistyczny transport,
ale także mogą liczyć na pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

W SKRÓCIE
DARMOWE AUTOBUSY
NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada autobusami miejskimi można jeździć za darmo. Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne uruchomi dodatkowe połączenia autobusowe do cmentarzy. Rozkład specjalny będzie obowiązywał od 31
października do 2 listopada. Rozkład jazdy
i szczegółowe godziny odjazdów autobusów znajdą Państwo na stronie internetowej
www.mpk.inowroclaw.pl

MIKOŁAJKOWA ZABAWA
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza dzieci niepełnosprawne na zabawę mikołajkową, która odbędzie się w niedzielę 2 grudnia o godz.
11.00 w hali widowiskowo-sportowej. Podczas imprezy The Clown Circus Show Ruphert & Rico zaprezentuje program artystyczny pt. „W tę Wigilijną Noc”. Zapisy
uczestników w wieku do lat 18 przyjmowane będą osobiście od 24 października do
21 listopada w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, al.
Henryka Sienkiewicza 1, pokój nr 5. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (52) 35-55-265.

ZMIANY ROZKŁADU
MPK informuje o zmianie rozkładu jazdy od 1
listopada dla linii numer: 1, 3, 4, 10, 12, 16, 19,
20, 21, 27 i 28. Szczegóły na stronie internetowej www.mpk.inowroclaw.pl

MISTER BUDOWNICTWA
dobro – ocenia naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Michał Jaśtak, który –
jako mieszkaniec osiedla – był jednocześnie pomysłodawcą jednego z projektów.
Jeśli chodzi o inne inwestycje w ramach
pierwszej edycji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, na Starym Mieście powstaje mini siłownia, a przy Szkole Podstawowej nr 16 będzie budowana bieżnia lekkoatletyczna. W Szymborzu odbył się bardzo udany festyn dla mieszkańców oraz
zamontowano dodatkowe lampy przy ul.
Przybyszewskiego. Na Rąbinie postawiono
nowe ławki, kosze na śmieci oraz stojaki
rowerowe. Poprawione będzie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przy pomocy
tzw. oznakowania pasywnego i aktywnego. Odbył się też koncert „Chopin w Solankach”, przy stawie w parku zamontowano
kaczkomat, a mieszkanki osiedla Uzdrowiskowego mogły uczestniczyć w kursie
samoobrony. Powstaje też nowa mini siłownia przy ul. Krzymińskiego. Prowadzone są jeszcze prace przy utworzeniu
terenów rekreacyjnych przy ul. Dyngusowej w Mątwach.

Po raz 18. wybieramy najładniejszy budynek w mieście. Do konkursu mogą
być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na terenie Inowrocławia, oddane do użytku w okresie od
11 listopada 2017 r. do 15 listopada 2018 r.
Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujących kategoriach: obiekty nowo
wybudowane oraz adaptacje, remonty,
przebudowy. Formularze zgłoszeniowe
są dostępne na stronie internetowej www.
inowroclaw.pl oraz w Wydziale Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul.
Roosevelta 33, pokój nr 8, e-mail: rozwoj@
inowroclaw.pl. Zgłoszenie do powinno nastąpić do 27 listopada.

POLEJEMY SIĘ
SZAMPANEM
Mieszkańcy takie sygnały przekazywali od
wielu miesięcy. Już pewne jest, że w marcu
z okazji Dnia Kobiet w Inowrocławiu wystąpi
Sławomir. Koncert Sławomira w Inowrocławiu
zaplanowano na 10 marca. Wstęp będzie darmowy.

MIKOŁAJKOWY ZAKĄTEK
Już dziś zapraszamy 6 grudnia o godz.
16.00 na Rynek, gdzie będzie funkcjonował Zakątek św. Mikołaja. Będzie mnóstwo atrakcji.

5

Autobusy na miarę XXI wieku
Pierwsze cztery z szesnastu nowych autobusów miejskich dotarły do Inowrocławia i zostały zaprezentowane mieszkańcom. Miasto niebawem stanie się pierwszym w Polsce posiadającym całkowicie
ekologiczny tabor publiczny.
Nowoczesne, lśniące i – co najważniejsze
– niemal nie wydzielające spalin autobusy
w barwach miasta dojechały do naszego
miasta w II połowie października i zostały oficjalnie zaprezentowane. Elektryczne hybrydy (plug-in) zużywają o 60 proc.
mniej paliwa od autobusów z silnikiem
diesla, a emisja dwutlenku węgla zostaje
zredukowana aż o 75 do 90 proc. Dla porównania – hybrydy zużywają około 40
proc. mniej paliwa i emitują 40-50 proc.
mniej szkodliwych substancji od autobusów spalinowych.
- Jesteśmy liderem elektromobilności
w kraju. Już niedługo na ulice Inowrocławia wyjadą pierwsze w Polsce autobusy
elektryczno-hybrydowe. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy będą mogli korzystać
z takich nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej – przyznaje Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Mariusz Kuszel.
Okazuje się, że nowe autobusy są też
– jakby nie patrzeć - inteligentne. Można
zaprogramować, w którym momencie autobus będzie wykorzystywał napęd elektryczny, a w którym spalinowy. System

umożliwia dokładne skalkulowanie zapotrzebowania na energię na danej trasie
i wgranie do komputera sterującego pracą jednostki napędowej algorytmu, który automatycznie, po odczytaniu danych
z GPS, przełączy napęd ze spalinowego na

elektryczny w strefach nisko – bądź zero-emisyjnych – np. w okolicach szkół, szpitali, osiedli mieszkaniowych czy centrów
miast. Dostarczone autobusy są nie tylko wygodne i przyjazne. Mają także monitoring, system informacji pasażerskiej
z nagłośnieniem, klimatyzację oraz porty
USB do ładowania urządzeń mobilnych.
- Jesteśmy dumni z faktu, że dzięki dostawom naszych autobusów Inowrocław
stanie się pierwszym w Polsce miastem,
którego tabor komunikacji miejskiej składać się będzie wyłącznie z pojazdów zelektryfikowanych. Volvo, jako jedyny producent, już kilka lat temu zrezygnowało
z produkcji autobusów miejskich o napędzie wyłącznie spalinowym, w naszej wrocławskiej fabryce wytwarzamy tylko pojazdy wykorzystujące napęd elektryczny.
Przykład Inowrocławia pokazuje, że w tym
samym kierunku podążają miasta i operatorzy transportu publicznego w Polsce
- mówi Małgorzata Durda, dyrektor Volvo
Buses na Polskę i Kraje Bałtyckie.
16 autobusów ekologicznych wraz
z systemem ładowania będzie kosztowało
39 212 400,00 zł. Miasto poniesie koszt tylko w wysokości 15% wartości inwestycji.
Pozostała część zostanie sfinansowana ze
środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że 3 lata temu MPK
wzbogaciło swój tabor o 12 autobusów
-elektrycznych i hybrydowych.

#ŚwietlnyInowrocław – umowa podpisana!
Starania Miasta o dofinansowanie na
nowoczesne oświetlenie w Inowrocławiu zostały sfinalizowane. Ponad 30 ulic
w mieście będzie miało energooszczędne oświetlenie wykorzystujące nowoczesną technologię LED.
13 października prezydent Ryszard Brejza
podpisał umowę z marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim na 85% dofinansowanie projektu na
modernizację oświetlenia. Całkowity projekt opiewa na kwotę 3 milionów złotych.
- Do tej pory, w ciągu kilku lat zmodernizowaliśmy ponad 200 punktów świetlnych w Inowrocławiu, głównie montując
nowoczesne oświetlenie przy ulicach, które rozbudowujemy lub budujemy nowe –
to się stało dla nas standardem. Dzięki tej
umowie, możemy zmodernizować oświetlenie w ponad 1200 punktach – informuje Ryszard Brejza.

Projekt wpisuje się w proekologiczną
politykę miasta. Energooszczędne oświetlenie LED nie jest pierwszą inwestycją
w mieście, mającą na celu dbanie o środowisko naturalne. Już wkrótce 100% taboru komunikacji miejskiej będą stanowiły autobusy ekologiczne (piszemy o tym

wyżej). To zadanie również jest współfinansowane ze środków unijnych.
- Inowrocław zmienił się nie do poznania. Jest to przepiękne miasto, które błyszczy już w tej chwili. Najbardziej
cieszę się, że dla mieszkańców te zmiany
i ich efekty są już coraz bardziej odczuwalne i mierzalne. Takim efektem jest
zmiana oświetlenia czy wyprowadzenie tranzytowego ruchu na obwodnicę
Inowrocławia - przyznał Piotr Całbecki.
Przypomnijmy, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia”, wymienione zostanie 1288 istniejących opraw na energooszczędne, wykorzystujące technologię LED. Modernizacja oświetlenia
obejmie łącznie ponad 30 ulic na terenie Inowrocławia.
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Okolice dworca PKP
będą piękne jak nigdy
Nowoczesność wreszcie wkracza
w okolice dworca kolejowego.
Powstanie tam duży parking,
a stamtąd przejściem podziemnym będzie można dotrzeć na perony. Zagospoda-

rowany zostanie również plac
przed samym dworcem.
To będzie jedna z największych inwestycji tej dekady
w Inowrocławiu. Będzie miała na celu nie tylko uspraw-

nienie kwestii komunikacyjnych, dotąd szwankujących, ale też zagospodarowanie zaniedbanych okolic
dworca, czyli terenów należących głównie do PKP. Wła-

Rewolucja w produkcji ciepła
Szykuje się prawdziwa „bomba
ekologiczna”! Trwają już prace
nad wdrożeniem nowoczesnych
technologii wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej przez Zakład Energetyki Cieplnej.
Głównym celem działań jest
odejście od miału węglowego i jednocześnie poprawa
efektywności energetycznej
i ekonomicznej. Dlatego ZEC
wprowadza technologie wykorzystujące odnawialne źródła
energii. W pozyskiwaniu energii wykorzystane zostaną kolektory słoneczne i pompy ciepła (energia cieplna) oraz panele fotowoltaiczne (energia
elektryczna). Pozyskana energia będzie gromadzona w tzw.
magazynach termicznych.
Miejska spółka ma już przygotowaną koncepcję, opartą

o prowadzone wcześniej szczegółowe analizy. Stworzony został
już program funkcjonalno-użytkowy wraz ze schematami technologicznymi. W pierwszym
etapie rewolucji w produkcji ciepła zostanie stworzony własny
ośrodek badawczo-rozwojowy.
Będzie on spełniał bardzo ważną funkcję przy tworzeniu pilotażowej instalacji, a później we
wprowadzaniu tych nowoczesnych rozwiązań również w innych częściach miasta.
Jako pierwsi, w 2019 r. z ekologicznie pozyskanego ciepła
będą korzystali mieszkańcy Mątew. Tam zostanie utworzona pilotażowa instalacja typu „Power
To Heat”. Ta hybrydowa centrala ciepła podgrzeje ciepłą wodę
użytkową bez wykorzystania węgla, w stu procentach zaspoka-

jając potrzeby mieszkańców tej
części miasta. Koszt pierwszego etapu stworzenia instalacji
i wdrożenia to ok. 2,5 mln zł.
ZEC stara się o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.
Inwestycja będzie jednak realizowana niezależnie od wyników konkursowych.
Drugi etap inwestycyjny,
który planowany jest na kolejne lata, obejmuje pozostałą
część miasta. W kilku lokalizacjach zbudowane zostaną centrale cieplne w oparciu o odnawialne źródła energii, które pozwolą na sukcesywne odchodzenie od paliwa węglowego, tak aby finalnie wszyscy mieszkańcy przez większą
część roku otrzymywali ciepło wyprodukowane wyłącznie z paliwa ekologicznego.

ściciel nie wykazywał, niestety, chęci do przeprowadzenia inwestycji.
- Decyzja o przeznaczeniu
na ten cel środków wynika
z poczucia odpowiedzialności
za miasto. Okolice dworca to
jedno z miejsc, w których nie
możemy już czekać na opieszałego właściciela – mówi Prezydent Ryszard Brejza.
Przy ul. Magazynowej powstanie parking na ponad 100
samochodów oraz tunel pod
torami, którym na dworzec
będzie można z niego przejść.
Zagospodarowany zostanie
również plac przed dworcem,
gdzie będą miejsca do postoju na chwilę tzw. kiss and ride.
Oczywiście, oprócz nowej nawierzchni, będzie nowe oświetlenie oraz cała niezbędna infrastruktura.
Roboty przed dworcem rozpoczną się w przyszłym roku.
Później ruszy budowa tunelu. Termin zakończenia prac
przed dworcem to lato 2019 r.,
a otwarcia tunelu – zima 2020 r.
Łączny koszt to 10,8 miliona złotych. W części inwestycja będzie dofinansowana ze
środków unijnych.
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Włodarz
już w pierwszej turze
Ryszard Brejza został
ponownie wybrany Prezydentem Miasta.
Zdobył w I
turze wyborów samorządowych
rekordową
liczbę 17.016
głosów, co
dało mu 58,48
% poparcia.
- Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i obiecuję,
że go nie zawiodę. Jest to nasz
wspólny sukces. Zapewniam,
że nie ustanę w pracy dla Inowrocławia – mówi prezydent
Ryszard Brejza.
Znamy też skład nowej Rady
Miejskiej: Maciej Basiński, Jacek Bętkowski, Ryszard Brejza,
Magdalena Łośko, Elżbieta Jardanowska, Grzegorz Kaczmarek, Patryk Kaźmierczak, Waldemar Kwiatkowski, Jarosław
Kopeć, Tomasz Marcinkow-

ski, Grzegorz Olszewski, Wojciech Piniewski, Grzegorz Piński,
Damian Polak, Ireneusz Stachowiak, Maria
Stępniowska, Lidia
Stolarska, Maciej Szota, Jacek
Tarczewski, Waldemar Wąśniewski,
Marcin Wroński, Zbigniew Zygora, Maria Żukowska.
W Radzie Miejskiej pojawią się na pewno nowe nazwiska, bowiem mandatu
zrzeknie się prezydent, na
korzyść następnego w okręgu pod względem liczby głosów Jarosława Mrówczyńskiego. Podobnie będzie w wypadku Zastępcy Prezydenta
Wojciecha Piniewskiego, po
którym mandat przejmie Ewa
Kempska.

Nauczyciele świętowali w ratuszu
Nauczyciele i dyrektorzy miejskich placówek oświatowych świętowali Dzień Edukacji Narodowej w ratuszu. Podczas okolicznościowej uroczystości, nauczyciele otrzymali nagrody i odznaczenia za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nagrody otrzymało 19 nauczycieli i 4 dyrektorów miejskich
placówek oświatowych:
Imię i nazwisko nauczyciela

Placówka

Nauczany przedmiot

Longin Honkowicz

Szkoła Podstawowa nr 1

Angelika Kawczyńska

Szkoła Podstawowa nr 2

wychowanie fizyczne
matematyka

Urszula Wasielewska

Szkoła Podstawowa nr 4

edukacja wczesnoszkolna

Izabela Stabulewicz

Szkoła Podstawowa nr 4

przyroda, biologia

Mirosława Cieślarek

Szkoła Podstawowa nr 5

j. polski

Katarzyna Mazurowska

Szkoła Podstawowa nr 5

j. rosyjski, informatyka

Iwona Koźmińska

Szkoła Podstawowa nr 6

edukacja wczesnoszkolna

Rafał Jelonek

Szkoła Podstawowa nr 6

wychowanie fizyczne

Joanna Grębocka

Szkoła Podstawowa nr 8

informatyka

Magdalena Radwańska

Szkoła Podstawowa nr 8

historia, wos

Jarosław Bosiacki

Szkoła Podstawowa nr 9

technika, wicedyrektor

Agnieszka Mikołajczak

Szkoła Podstawowa nr 11

matematyka

Rafał Cieślak

Szkoła Podstawowa nr 11

wychowanie fizyczne

Iwona Domańska

Szkoła Podstawowa nr 14

j. polski

Aleksandra Bryll

Szkoła Podstawowa nr 14

biblioteka

Agnieszka Topolska

Szkoła Podstawowa Integracyjna

nauczyciel wspomagający

Magdalena Szczepaniak

Szkoła Podstawowa Integracyjna

historia, wos, plastyka

Anna Motławska

Przedszkole nr 2

wychowanie przedszkolne

Małgorzata Żychlińska

Przedszkole nr 14

wychowanie przedszkolne

Imię i nazwisko nauczyciela
Hanna Pietrzak

Placówka

Funkcja

Szkoła Podstawowa nr 1

dyrektor

Ireneusz Zieliński

Szkoła Podstawowa nr 5

dyrektor

Rafał Pierzchalski

Szkoła Podstawowa nr 14

dyrektor

Przedszkole nr 20

dyrektor

Magdalena Zwolińska

Podczas uroczystości przyznano także nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Otrzymały je: na wniosek
Prezydenta Miasta Inowrocławia, Wioletta Wudniak, dyrektor Przedszkola nr 4, na wniosek dyrektorów miejskich
placówek oświatowych: Jolanta Helak ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Małgorzata Wójciak ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni:
■■Mirosława Cieślarek – ze Szkoły Podstawowej nr 5,
■■Barbara Herrmann – ze Szkoły Podstawowej nr 10,
■■Maria Landowska – ze Szkoły Podstawowej nr 5,
■■Małgorzata Markiewicz – ze Szkoły Podstawowej nr 8,
■■Anna Rożanowicz – ze Szkoły Podstawowej nr 2,
■■Lucyna Rucińska – ze Szkoły Podstawowej nr 4,
■■Elżbieta Rynarzewska – ze Szkoły Podstawowej nr 10.
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Młodzi i seniorzy
podsumowali swoje kadencje

KSIĄŻKI MIESIĄCA
Wrzesień 2018
Niezwykle interesujące książki czekają na Państwa w kolejnej
zabawie. 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.

Montessori dla każdego
(Znak Emotikon)
Po lewej:
Pierwsza kaI InowrocławMłodzieżowa Rada Miejska
dencja Miejskiej KonferenInowrocławia
skiej Rady Secji Senioralnej.
Po prawej:
niorów była barSeniorzy stwoMiejska Rada Seniorów
dzo intensywna.
rzyli również
Dziewięciu aktzw. Klomb Setywnych członków przez ponad niora w Ogrodach Zapachowych
rok działało na rzecz inowro- Parku Solankowego.
cławskich seniorów. Nie tylko
Młodzi radni działali równie
pomagali w kwestiach społecz- prężnie. Młodzieżowa Rada Miejnych, ale również promowali ska zorganizowała m.in. I Inomiasto poprzez udział w progra- wrocławski Kongres Samorząmach telewizyjnych i radiowych. dów Uczniowskich, zawody sporSeniorom udało się nawiązać towe oraz konkurs na walentynwspółpracę z wieloma środowi- kowe selfie. Aktywnie wspieraskami i uczestniczyć w licznych ła zbiórkę Wielkiej Orkiestry
ciekawych wydarzeniach, m. in. Świątecznej Pomocy, uczestniw Paradzie Seniorów w Warsza- czyła w kongresie młodzieżowie. Miejska Rada Seniorów zor- wych rad w Malborku, Arlekiganizowała spotkanie integrują- nadzie i uroczystościach patrioce środowiska senioralne w Ino- tycznych. Zwieńczeniem pracy
wrocławiu. Była także organiza- XV kadencji Młodzieżowej Rady
torem „Powitania wiosny” w Par- Miejskiej był wrześniowy Festiku Solankowym, Senioriady oraz wal Młodych.

UWAGA: KONKURS!
Chcąc wygrać jeden z zestawów upominków promocyjnych Miasta
Inowrocławia w ogłoszonym w ubiegłym miesiącu konkursie, wystarczyło
napisać, że nowy mural miejski przy ul. Staszica przedstawia księcia
Kazimierza Konradowica.

Zwycięzcami są: Kinga Kowalska, Julianna Stabulewicz,
Eugeniusz Wróblewski, Beata Asad i Leon Krysztofiak.
Gratulujemy! Nagrody można odbierać w pok. nr 204 UMI (w godzinach
pracy urzędu) w terminie do 16 listopada br. Oczywiście 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 16 listopada br.
Pytanie konkursowe:
Ile ekologicznych autobusów
dotarło w pierwszym „rzucie” do Inowrocławia?

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES
OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE

Czy wiecie, co łączy Jackie Kennedy, założycieli Google’a,
Beyonce oraz księcia Williama? Fakt, że zostali wychowani zgodnie z metodą Montessori. A to dało im radość
odkrywania świata, kreatywność i nieszablonowe myślenie. Metoda Montessori pozwala skutecznie i całościowo rozwinąć potencjał dziecka. Dzięki niej dzieci rozbudzą swoją ciekawość i koncentrację. Nauczą się samodzielności, odpowiedzialności, empatii oraz współpracy
w grupie. Dodatkowo, będą miały większą szansę na sukces i może kiedyś dołączą do licznego grona ludzi, którym metoda Montessori pozwoliła w pełni rozwinąć swoje możliwości.
„Montessori dla każdego” to zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-7 (młodsze
mogą rozwiązywać zadania z rodzicami, a starsze – samodzielnie).

Wczoraj
(W.A.B.)
To brzmi jak przepis na thriller doskonały: intrygująca zagadka kryminalna, mroczne sekrety i rzeczywistość niczym żywcem wyjęta z powieści science-fiction... O ten debiut zabijali
się brytyjscy wydawcy! Claire to monoska. Podobnie jak trzy
czwarte Brytyjczyków jej pamięć krótkotrwała obejmuje zaledwie jeden dzień. Awans społeczny zawdzięcza małżeństwu
z Markiem, duosem, którego pamięć sięga dwa dni wstecz.
Mark jest znanym pisarzem, właśnie stawia też pierwsze kroki w polityce. Są razem szczęśliwi, a przynajmniej to właśnie
Claire zapisała w swoim dzienniku. Do czasu, gdy nurt rzeki Cam wyrzuca na brzeg kobiece ciało. W policyjnym śledztwie wszystkie
tropy prowadzą do Marka...

Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie
(Zysk i S-ka)
Sensacyjna historia budowy gazociągu Nord Stream na dnie
Bałtyku To opowieść o tym, jak Władimir Putin przy pomocy grupy byłych agentów KGB i Stasi korumpował, śledził i szantażował polityków wysokiego szczebla, w tym premierów Szwecji,
Finlandii, Niemiec i Danii, którzy w efekcie sprzedali się Rosji
dla osiągnięcia korzyści politycznych lub osobistych. Książka
dokumentuje również, w jaki sposób premier Danii, Lars Løkke
Rasmussen, i inni zachodni politycy zatuszowali mętny krok geopolityczny, przedstawiając to jako zabezpieczenie dopływu
ciepła do domów w Zachodniej Europie. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom i gromadzeniu informacji zarówno z dostępnych, jak i tajnych źródeł, autor opowiada również o wczesnej działalności Putina w Sankt
Petersburgu oraz o jego działalności jako szpiega w Niemczech Wschodnich
gdzie nawiązywał kontakty, które nadal podtrzymuje.

Rozwiązła
(W.A.B.)
Dobiegająca czterdziestki Zofia Rogala, pracująca w filmie
i reklamie wizażystka, atrakcyjna kobieta „po przejściach”,
nawiązuje romans z młodszym o osiemnaście lat Adamem
Zarembą, studentem warszawskiej ASP. Decydują się zamieszkać razem, jednak Adam ukrywa swój związek przed rodziną. Zofia nie musi niczego ukrywać - wychowała się w domu
dziecka, nigdy też nie zgłębiała tajemnicy własnej tożsamości.
Nadchodzi jednak moment ujawnienia się - Adam jedzie z Zofią
do mazurskiej wsi, by tam, na rodzinnej daczy, przedstawić narzeczoną rodzicom i dziadkowi, Edwardowi Czerskiemu, niegdyś
wpływowemu intelektualiście. Przy obiedzie dochodzi do awantury. Widać, że
rodzina Czerskich pulsuje od tajemnic i skrywanych krzywd, których źródło tkwi
w głębokim PRL-u. Zofia nie podejrzewa jednak, że to ona stanie się centralną
postacią tych prywatnych wojen.
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Poznaliśmy ogrodników roku

16 nagród i wyróżnień przyznano w konkursie „Zostań Ogrodnikiem Roku”. Wybrano najładniej zagospodarowany balkon, ogródek przydomowy oraz ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a ich zakątki zieleni
można było zobaczyć na okolicznościowej wystawie.
Inowrocławianie dbają o swoje najbliższe
otoczenie i chętnie podnoszą jego walory przyrodnicze i estetyczne. W ten sposób razem tworzymy Zielony Inowrocław.
W każdej kategorii przyznano trzy miejsca i jedno wyróżnienie. Oceniano kompozycję i funkcjonalność, estetykę, oryginalność, utrzymanie, ogólny wygląd balkonu/
ogródka, pomysłowość nasadzeń, różnorodność roślin oraz nowatorskie rozwiązania zastosowane przy upiększaniu ogródków i balkonów.
Nagrodzonym przyznano nagrody
o wartości 500, 700 i 1000 zł. Konkurs został zorganizowany w ramach kampanii
Zielony Inowrocław.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:
Konkurs na najładniej zagospodarowany balkon:
■■1. Elżbieta Proch, ul. Świętego Ducha 16;
■■2. Małgorzata Nowakowska, ul. Paw-

ła Cymsa 3;
■■3. Krzysztof Przygodziński, ul. Marulewska 17;
■■Wyróżnienie – Agnieszka Bednarek, ul.
Jacewska 32b.
Konkurs na najładniej zagospodarowany
ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych:
■■1. Elżbieta Dekańska ROD „Kolejarz”;
■■2. Czesław Fir – ROD „Irena”;
■■3. Aleksandra i Mariusz Szefler, ROD

im. Gen. W. Sikorskiego;
■■Wyróżnienie – Wioletta Kopczyńska ROD
im. J. Kasprowicza.

Konkurs na najładniej zagospodarowany
ogródek przydomowy, kat. I - ogródek przy
budynku jednorodzinnym:

■■1.

Agnieszka Oliwkowska, ul. Toruńska;
Michał Marciniak, ul. Klemensa Janickiego;
■■3. Janina i Jerzy Pobłoccy, ul. Macieja
Wierzbińskiego;
■■Wyróżnienie – Jadwiga i Tadeusz Niewiadomscy, ul. Janiny Porazińskiej.
■■2.

Konkurs na najładniej zagospodarowany
ogródek przydomowy, kat. II - ogródek przy
budynku wielorodzinnym:
■■1. Elżbieta Pawłowska, ul. Wojska Pol-

skiego 4;
Wiesława Chudzińska, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 30A;
■■3. Krzysztof Gajewski, ul. Wojska Polskiego 45;
■■Wyróżnienie – Zofia Raniecka, ul. Gen.
Władysława Sikorskiego 30A.
■■2.

Podziękowania
za zaangażowanie w pracę
komisji wręczono
Małgorzacie Jędrzejewskiej-Tracz
oraz Jerzemu Oliwkowskiemu.

Przygarnij psisko, odwiedzając schronisko
W tym numerze przedstawiamy młodego pieska i nieco starszą suczkę z inowrocławskiego schroniska, które szukają domu.
Pierwszy z opisywanych czworonogów, to
piesek, który nie ma jeszcze roku. Jest wulkanem energii. Bardzo lubi towarzystwo,
dlatego potrzebuje domu, w którym często ktoś będzie. Do innych zwierząt podchodzi z rozwagą. Przeszedł już sterylizację i jest zachipowany. Suczka natomiast
ma około roku. Jest bardzo energiczna
i kochana. Nie potrafi chodzić na smyczy.
Zdecydowanie lepiej jej będzie w domu
z ogródkiem. Pieski ze schroniska czekają na nowych właścicieli. Pamiętajcie jednak – adopcja musi być przemyślana i od-

O zwierzakach
w schronisku

powiedzialna! 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.

Inowrocławskie schronisko zaprasza
przedszkola oraz szkoły do wzięcia
udziału w warsztatach edukacyjnych,
organizowanych przez weterynarza Wiesława
Borkowskiego. Schronisko posiada specjalnie
przystosowaną salkę dla 20-osobowych
grup. Poruszany jest m.in. temat schroniska
i odpowiedzialności za zwierzęta. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do piątku,
w godz. 12.00-14.00. Obowiązują zapisy
pod numerem telefonu 501-373-735.
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
■■11 listopada – godz. 10.30; msza św. w in-

tencji Ojczyzny; kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, następnie przemarsz pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich, gdzie odbędzie się manifestacja patriotyczna.
SPORT
listopada - godz. 18.00; Mecz koszyków-

■■3

ki II liga, KSK Noteć – AZS UMK PBDI Toruń; hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
■■5, 12, 19, 26 listopada - godz. 19.00; Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię – bezpłatny trening biegowy z wykwalifikowanym
trenerem lekkiej atletyki; Stadion Miejski,
ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
■■7 listopada - godz. 18.00; Malucholada; hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
■■9 listopada - godz. 16.00; Turniej koszykówki z okazji Święta Niepodległości; hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
■■10 listopada - godz. 13.00; Mecz Piłkarski
- V liga seniorów, Goplania – Piast Złotniki Kujawskie; Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48; wstęp bezpłatny.
■■10 listopada - godz. 18.00; Mecz koszykówki - II liga, Domino – Decka Pelplin; hala sportowa, al. Niepodległości
4; wstęp bezpłatny.
■■14 listopada – godz. 10.00; XXIII
Ogólnopolskie Forum Ratownictwa;
hala sportowa, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
■■17 listopada - godz. 9.00; XXII Mistrzostwa Miasta Inowrocławia w Pływaniu;
Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11; wstęp bezpłatny.
■■17 listopada - godz. 13.00; Mecz piłkarski - IV liga seniorów, Cuiavia – Lech Rypin; Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego
2; impreza biletowana.
■■17 listopada - godz. 16.00; Mecz I Liga
Tenisa Stołowego, IKTS Noteć – KS Galaxy Białystok; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■17 listopada - godz. 18.00; Mecz koszykówki mężczyzn - II liga, KSK NOTEĆ –
Domino Inowrocław; hala sportowa, al.
Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■18 listopada - godz. 8.00; Liga TKKF - piłka halowa; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■23 listopada - godz. 10:00; Światowy
Dzień Pluszowego Misia; hala sportowa,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■24 listopada - godz. 15.30; Mecz koszykówki II liga, KSK Noteć – Arka AMW II
Gdynia; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.

■■24

listopada - godz. 18.30; Mecz koszykówki II liga, Domino – Politechnika
Gdańska; hala sportowa, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
■■25 listopada - godz. 13.00; Four Colours
Grand Prix Inowrocław – Red Run, bieg
na dystansie 5 i 10 km; Stadion Miejski,
ul. Wierzbińskiego 2.
■■25 listopada - godz. 17.00; Polska Noc
Kabaretowa; hala sportowa, al. Niepodległości 4; impreza biletowana.
KULTURA
listopada - godz. 19.00; Zaduszki Jazzo-

■■3

we z Lorą Szafran; Teatr Miejski; impreza biletowana – bilety do nabycia w KCK,
ul. Kilińskiego 16.
■■5 listopada – godz. 16.00; Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów z Teatru „Frajda” z Torunia; Oddział
dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■6 listopada – godz. 18.00; „Śpiewanie
przy fortepianie” – w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowano wykład Marii
Nowosad „Jak odrodziła się Polska po latach niewoli”; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■6 listopada – godz. 10.00; „A kuku!” cykl spotkań rozwijających dla dzieci od 8
miesiąca do 2 lat i ich opiekunów, w programie: zabawy ruchowe i paluszkowe,
zabawy z pacynkami, rymowanki i piosenki z pokazywaniem; filia nr 2 biblioteki dla dzieci, ul. Wojska Polskiego 5;
wstęp bezpłatny.
■■8 listopada – godz. 11.00; „Niepodległość
słowem i obrazem” – wystawa z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja skierowana jest
do wszystkich pokoleń. Ukazuje za pomocą tekstów znanych mistrzów pióra (tj.
Mickiewicz, Konopnicka) i ilustracji, obrazów znanych mistrzów pędzla (tj. Kossak, Rosen), idee wolności i niepodległości; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■8 listopada – godz. 17.00; „Zaczęło się
od Picadora” - wieczór w kawiarni poetyckiej, impreza skierowana do młodzieży i dorosłych oraz do osób, które
tworzą poezję i zdecydują się na przedstawienie swoich utworów; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16;
wstęp bezpłatny.
■■9 listopada – godz. 12.00; Festiwal Dyni
na Kujawach; Pijalnia Wód-Palmiarnia
„Inowrocławianka”; wstęp bezpłatny.
■■11 listopada – od godz. 10.00; Obchody
Święta Niepodległości i Festyn Rodzinny „Z GĘSINĄ W TLE”; więcej informacji na str. 12.

ZAPOWIEDZI
Listopad 2018
■■13

listopada – godz. 18.00; Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską - pisarką, dramaturgistką, felietonistką, kompozytorką,
piosenkarką, producentką muzyczną, laureatką Nagrody Literackiej Nike za powieść
„Paw królowej”; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■16 listopada - godz. 17.00; Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem „Urzekający Laos”; Niebieska Kamienica KCK, ul.
Kasztelańska 22; wstęp bezpłatny.
■■16 listopada – godz. 18.00; Spotkanie autorskie z aktorką teatralną i filmową Grażyną Błęcką-Kolską i dziennikarzem, krytykiem filmowym i teatralnym Łukaszem
Maciejewskim. Spotkanie połączone z promocją książki „Aktorki. Odkrycia”; Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■17 listopada - godz. 17.00; Koncert charytatywny „Dla Kubusia”; Teatr Miejski; ul.
Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■18 listopada - godz. 19.00; Koncert zespołu Closterkeller; Teatr Miejski; impreza biletowana – bilety do nabycia w KCK,
ul. Kilińskiego 16.
■■23 listopada – godz. 16.00; Warsztaty plastyczne „Barwy niepodległości” przygotowane przez etnologa Maję Pichłacz. Zajęcia dla dzieci od 6 lat; Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul. Kilińskiego 16;
wstęp bezpłatny.
■■23 listopada - godz. 19.00; Spektakl „Obóz
przetrwania”; Teatr Miejski; impreza biletowana – bilety do nabycia w KCK, ul.
Kilińskiego 16.
■■24 listopada - godz. 10.00; Finał Konkursu Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego; Teatr Miejski; ul. Kilińskiego 16; wstęp bezpłatny.
■■26 listopada – godz. 16.00; Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu
aktorów z Teatru „Frajda” z Torunia; filia nr 1 biblioteki, ul. Wilkońskiego 32;
wstęp bezpłatny.
■■28 listopada - godz. 19.00; Spektakl
„Weekend z R.”; Teatr Miejski; impreza
biletowana – bilety do nabycia w KCK,
ul. Kilińskiego 16.
■■29 listopada - godz. 19.00; Koncert „Muniek i Przyjaciele akustycznie”; Teatr Miejski; impreza biletowana – bilety do nabycia w KCK, ul. Kilińskiego 16.
■■30 listopada - godz. 20.00; Spektakl
„Kłamstwo”; Teatr Miejski; impreza biletowana – bilety do nabycia w KCK, ul.
Kilińskiego 16.
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ZWIĄZKI
MAŁŻEŃSKIE

Izabela Grzelak (Inowrocław) – Sławomir Świątkowski
(Kruszwica); Anita Szydłowska (Inowrocław) – Sławomir
Nieznalski (Inowrocław); Sandra Rymarkiewicz (Inowrocław) – Tomasz Skibiński (Inowrocław); Justyna
Buczkowska (Inowrocław) – Kamil Bochat (Inowrocław);
Magdalena Ślachciak (Inowrocław) – Krzysztof Szałecki
(Inowrocław); Elżbieta Kaźmierczak (Inowrocław) – Mariusz Wiśniewski (Inowrocław); Joanna Romianowska
(Inowrocław) – Błażej Wudniak (Sławęcinek); Natalia
Urbańska (Poznań) – Łukasz Raszkowski (Inowrocław);
Dominika Walkiewicz (Inowrocław) – Damian Razer (Inowrocław); Daria Kościńska (Inowrocław) – Artur Wierzbicki
(Inowrocław); Agnieszka Grabowska (Inowrocław) – Daniel
Jakubowski (Inowrocław); Magdalena Giza (Inowrocław)
– Lech Moszczyński (Inowrocław); Honorata Danielczyk
(Inowrocław) – Szymon Fydryszewski (Inowrocław); Kamila
Kałamaja (Inowrocław) – Szymon Klimczak (Sójkowo);
Elżbieta Polewska (Inowrocław) – Czesław Kołodziejczyk
(Chojna); Joanna Bogórska (Inowrocław) – Adam Łukowski
(Inowrocław); Grażyna Piechnik (Inowrocław) – Artur
Zdrojewski (Inowrocław); Monika Kolasa (Inowrocław)
– Radosław Bisiński (Inowrocław).

50 Janina i Mieczysław Czajkowscy

URODZENIA

Rozalia Świderska – c. Magdaleny i Bartłomieja; Wiktoria
Fetela – c. Wojciecha i Doroty; Zofia Mikołajczak – c. Justyny
i Przemysława; Jakub Stosik – s. Marty i Tomasza; Kinga
Polaszewska – c. Renaty i Jarosława; Natan Skrzypczak – s.
Patrycji i Łukasza; Maja Janik – c. Patrycji i Sebastiana;
Blanka Boczar – c. Daniela i Karoliny; Bartosz Zajączkowski
– s. Moniki i Radosława; Wojciech Wawrzyński – s. Agnieszki
i Mariusza; Maria Rhuddani – c. Agnieszki i Abdellaha; Kalina
Oczachowska – c. Natalii i Michała; Paweł Gańczak – s.
Izabeli i Tomasza; Lena Majer – c. Sławomira i Wiesławy;
Maja Stolarczyk – c. Dawida i Weroniki; Fabian Klofta – s.
Łukasza i Wiolety; Laura Muszyńska – c. Sandry i Przemysława; Kamil Pilarski – s. Magdaleny i Mateusza; Kajetan
Snopek – s. Włodzimierza i Joanny; Gabriela Przeszak – c.
Szymona i Patrycji; Liliana Tucci -c. Katarzyny i Iacopo;
Hanna Orzechowska – c. Karoliny i Mateusza; Marcel
Szczepankiewicz – s. Marcina i Marty.

50 Cecylia i Zbigniew Milewscy

50 Jadwiga i Stanisław Drożdż

ZGONY

Teresa Tomaszewska (93); Krystyna Ruszkiewicz (78); Krystyna Szymandera (84); Edmund Bachora (94); Mieczysław
Koniszewski 69); Elżbieta Banaszak (64); Krystyna Kosiak
(80); Janina Kryszewska (94); Bolesław Mierzwicki (74);
Kazimiera Żurawska (79); Anna Mielcarek (47); Bożena
Soińska (67); Wanda Owedyk (68); Tadeusz Łukawski (69);
Aleksander Kaźmierczak (79); Joanna Smudzinska (90);
Genowefa Jóźwiak (87); Leszek Nowakowski (74); Maria
Jakóbiak (77); Halina Ozga (66); Cecylia Erecka (89); Aleksandra Świerska (91); Stanisław Rubik (87); Rafał Jędrzejczak
(46); Władysława Rojecka (86); Urszula Twardowska (82);
Eugeniusz Baranowski (67); Władysława Szczerbińska (90);
Feliks Kozłowski (98); Helena Paczkowska (98); Wojciech
Majewski (64); Zygmunt Ciesielski (83); Stefan Nawrocki
(69); Kazimiera Kolczyńska (82); Maria Kowalczyk (84);
Maria Wesołowska (85); Józef Bryll (89); Józef Rogaszewski
(78); Regina Oczki (91); Helena Wasielewska (92); Joanna
Landowska (49); Donata Zwierzykowska (85); Janusz Kisiel
(61); Jan Krajniak (67); Danuta Ślesińska (87); Andrzej
Kinder (62); Krystyna Kryger (72); Marek Skoczylas (65).
Powyższe dane zostały umieszczone po uzyskaniu zgody przez osoby upoważnione. W związku z rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO), osoby, które chcą świętować długoletnie pożycie
małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego proszone są o kontakt pod
numerem telefonu: (52) 355 52 11.

50 Anna i Bogdan Figasowie

50 Teresa i Roman Skonieczni

W Ogrodach Zapachowych, jako pierwsi w historii, związek
małżeński zawarli Państwo Agnieszka Karnowska i Igor Okulski.

Uroczystość patriotyczna; msza św. w intencji Ojczyzny

kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, następnie przemarsz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich
GODZ. 10.30

„Niepodległa do hymnu” – wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
GODZ. 12.00

II Bieg Niepodległości; dystans 5 km
– Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2
GODZ. 15.00

Ulicami Inowrocławia jeździć będzie „Autobus dla Niepodległej”

Festyn Rodzinny „Z GĘSINĄ W TLE”
hala sportowa, al. Niepodległości 4
GODZ. 15.00

ATRAKCJE:
WYSTĘPY ZESPOŁU GÓRALSKIEGO
POKAZY AKROBATYCZNE
WYSTĘP ILUZJONISTY
BALONOWE SHOW

#NiepodległyInowrocław

