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NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Wspólnie przebudują ulice

#inwestycje

Powiat Inowrocławski i Miasto Inowrocław podejmą wspólne działania
na rzecz przebudowy ulic: Solankowej i Świętego Ducha w Inowrocławiu.

Trwa remont chodników
i budowa ścieżki rowerowej na os. Nowym
Prace ziemne przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza postępują. Na odcinku od al. Powstańców do ul.
Z. Wilkońskiego firma przeprowadziła rozbiórkę starych chodników. Układane
są nowe krawężniki.
Wykonawca w ramach inwestycji, po dwóch stronach ulicy położy nową nawierzchnię chodnika z kostki
betonowej i wybuduje ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną 23 miejsca parkingowe, w tym jed-

no dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca przebuduje także dwa przystanki komunikacji miejskiej i zagospodaruje tereny zielone.
Miasto Inowrocław realizuje
tę inwestycję, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.
Na wspomnianym wyżej
odcinku ulicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
Przystanek nr 144 Narutowicza/Powstańców został
czasowo przeniesiony za
skrzyżowanie z ulicą Wilkońskiego. ■
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Zarząd Powiatu Inowrocławskiego reprezentowany przez:
Starostę Inowrocławskiego Wiesławę Pawłowską i Wicestarostę Tadeusza Majewskiego oraz
Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Wspomniane ulice mają dwóch
zarządców. Ulicą Solankową,
na odcinku od ulicy Zygmunta
Wilkońskiego do alei Ratuszowej, zarządza Miasto. Podobnie
jest na ulicy Świętego Ducha,
na odcinku rozpoczynającym
się przy Rynku, a kończącym na
wysokości Działowej. Ich pozostałymi częściami zarządza Powiat. Kompleksowa przebudowa ulic jest możliwa tylko dzię-

ki nawiązaniu współpracy między dwoma samorządami.
Pierwsze informacje na temat
wspólnych działań pojawiły się
pod koniec marca. Wtedy odbyło się robocze spotkanie z udziałem władz Miasta i Powiatu oraz
przedstawicieli obu samorządów,
odpowiedzialnych za inwestycje
i sprawy dotyczące dróg.
Podpisanie listu intencyjnego to deklaracja podjęcia
wspólnych działań na rzecz
przebudowy ulic położonych
w historycznym i reprezentacyjnym centrum Inowrocławia.
Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi atrakcyjność
i estetykę ulic. ■

Ruszyły prace remontowe
przy przebudowie ul. Księdza
Piotra Wawrzyniaka
Wykonawca rozpoczął zadanie od przebudowy kanalizacji.
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3 pytania
do prezydenta
1. Słyszałem, że Miasto nie może zrealizować zaplanowanych inwestycji, ponieważ rząd nie przyznał
nam żadnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy środki na realizację tych
przedsięwziąć można pozyskać w inny sposób?
– To prawda, pomimo zgłoszenia 37 projektów, rząd
nie chciał pomóc w realizacji żadnej z naszych propozycji. Jednak nie poddajemy się i walczymy dalej,
szukając wsparcia na projekty unijne. Rozmawiałem
na ten temat z Piotrem Całbeckim, marszałkiem naszego województwa. Spotkanie zorganizowała Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa. Liczę, że dzięki temu uda się przeprowadzić planowane inwestycje. Będziemy również składać wnioski w kolejnych rządowych programach.
2. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia podjęto decyzję o wsparciu przez Miasto ogólnopolskiego programu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na czym będzie on polegał?
– Program przeznaczony jest dla osób, którym ze
względu na osiągane dochody nie przysługuje mieszkanie komunalne, a które nie mają jednocześnie wystarczającej zdolności kredytowej do zakupu własnego mieszkania. Miasto utworzy Społeczną Inicjatywę
Mieszkaniową „KZN-Bydgoszcz” Sp. z o. o., co umożliwi przystąpienie do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Wśród udziałowców spółki ma
być Krajowy Zasób Nieruchomości. Środki na objęcie przez Miasto udziałów we wspomnianej spółce pochodzić będą z budżetu Państwa. Pieniądze będą musiały być przekazane do ww. spółki na budowę
mieszkań – nie pozostaną one w budżecie miasta na
inne cele. Szczegółowe warunki finansowe, wsparcie,
wysokość czynszu, wkładu własnego, będą wynikały
m.in. z kolejnych decyzji rządowych. Pierwszy budynek może powstać przy ul. Wojska Polskiego, niedaleko kościoła, kolejne w rejonie ul. Unii Europejskiej.
3. Inowrocławscy seniorzy mogą się bezpłatnie
szczepić przeciwko pneumokokom. Chciałabym, aby z oferty skorzystała moja mama. Gdzie
może się zgłosić?
– Do programu mogą przystąpić osoby zameldowane w Inowrocławiu, w wieku powyżej 65. roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom, a u których rozpoznano przewlekły nieżyt
oskrzeli lub astmę oskrzelową. Zapisy na bezpłatne
szczepienia przyjmuje „NZOZ RODZINA” w Inowrocławiu, pod numerami tel. 52 318 14 18, 52 318 14 19,
881 207 590 oraz 575 600 220, a także bezpośrednio
w przychodni, przy ul. 59 Pułku Piechoty 6. ■
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#Urządinformuje

Stanowisko w sprawie basenu odkrytego
W związku z dyskusją publiczną
i w nawiązaniu do akcji zbierania podpisów pod petycją, która dotyczy odkrytego basenu w Inowrocławiu, uprzejmie przypominamy, że nie trzeba przekonywać prezydenta ani radnych o potrzebie istnienia takiego obiektu.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy,
basen odkryty (zbudowany w czasie II
wojny światowej) w poprzednich latach był naprawiany. W jego żelbetonowej konstrukcji powstawały pęknięcia i szczeliny. OSiR, jako zarządca obiektu, regularnie planował środki w wysokości ok. 100 tys. zł na naprawę i renowację niecki, zatem basen odkryty był tak długo użytkowany,
jak było to możliwe. W ubiegłym roku był nieczynny. Niestety w tym roku
również nie mógł być udostępniony ze
względów bezpieczeństwa. Ekspertyza budowlano-techniczna wykazała, że
problem jest na poziomie fundamentów i basen powinien być rozebrany.
Prezydent Miasta Inowrocławia,
nie czekając na żadne petycje, dostrzegając potrzebę mieszkańców,
już kilka lat temu zlecił przygotowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca. Koszt przedstawionych
w 2019 r. propozycji sięgał od kilku do
nawet 20 mln zł. Realizacja inwestycji możliwa byłaby wyłącznie ze środków zewnętrznych. W 2020 r. jeden
z 37 projektów, które prezydent zgłosił do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, dotyczył właśnie basenu odkrytego. Prezydent Ryszard Brejza wnio-

skował o kwotę 13 mln zł na ten cel. Jednak bez żadnego uzasadnienia, odrzucono nie tylko ten, ale wszystkie projekty
Miasta Inowrocławia. Na dzień dzisiejszy
brak jest możliwości starania się o takie
środki. Jeżeli pojawia się możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego
na jakiekolwiek inwestycje – zawsze ją
wykorzystujemy i to skutecznie.
Powyższe fakty świadczą o kilkuletnich przygotowaniach i staraniach, mających na celu zagospodarowanie tego
miejsca, wbrew szerzonej przez radnych
PiS opinii, że stan basenu odkrytego wybudowanego w czasie II wojny światowej, to efekt rzekomych zaniedbań.
Uważamy także, że szczytem hipokryzji jest postawa radnych PiS - jeden
z nich, stwierdził podczas czerwcowej
sesji, że rząd nie jest od spełniania zachcianek samorządu, jaką jest dofinansowanie modernizacji basenu odkrytego. Spotkało się to ze zdecydowanym

sprzeciwem i reakcją prezydenta Ryszarda Brejzy. „Słusznych oczekiwań
mieszkańców nie należy traktować jako
„zachcianek”. To obraza inowrocławian,
bo samorząd to mieszkańcy” – mówił
prezydent Ryszard Brejza.
Nie uzyskaliśmy do tej pory odpowiedzi na pytania: co, oprócz krytyki, radni
PiS zrobili, żeby pozyskać środki na kompleksową modernizację obiektu? Dlaczego nie poparli i nie walczyli – dla mieszkańców Inowrocławia - chociaż o jeden
z 37 projektów zgłoszonych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
Podpisy pod petycją należałoby
kierować do tych, którzy podzielili
miliardy bez jakiejkolwiek argumentacji i do ich partyjnych przedstawicieli.
Zapewniamy, że tak jak w przypadku innych inwestycji, władze Inowrocławia doprowadzą i tę do skutecznego finału, bez względu na rzucane
kłody i upowszechnianą nieprawdę. ■

Powołanie dla dyrektora Biblioteki
Prezydent Ryszard Brejza wręczył powołanie na stanowisko
dyrektora Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wspomnianą funkcję objęła dotychczasowa dyrektor.
Powołanie poprzedzone było
konkursem. Dyrektorem inowrocławskiej książnicy na kolejne pięć lat została Dorota
Drobnik-Stefańska. Prezydent
podczas spotkania pogratulował i podziękował pani Drobnik-Stefańskiej za aktywną

działalność na rzecz instytucji kultury i Miasta Inowrocławia. Gratulacje przekazała

również Adriana
Szymanowska,
naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Inowrocławia.
Warto wspomnieć, że kierowana przez panią Drobnik-Stefańską inowrocławska książnica zajęła II miejsce w konkur-

sie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020” za dokonania na
rzecz upowszechnienia czytelnictwa w roku 2020. Dodatkowo prowadzony jest szereg
spotkań i warsztatów propagujących czytelnictwo. Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej
do Inowrocławia przyjeżdżają gwiazdy promujące swoje
książki, np. Andrzej Grabowski, Sonia Bohosiewicz, Jacek
Dehnel, Krzysztof Varga, Robert Więckiewicz. ■
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#inowroclawpomaga

Dodatkowa pomoc
dla niepełnosprawnych
Miasto wesprze osoby niepełnosprawne w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu
w życiu. Zadanie realizować będzie
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Flandria”, które wygrało konkurs
ogłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Miasto przekazało na ten cel ponad
pół miliona złotych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z pomocy asystenta mogą
skorzystać pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
albo orzeczenie równoważne. Przewiduje się, że usługami asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej objęte zostaną
maksymalnie 54 osoby, wymagające wysokiego poziomu wsparcia (w tym maks.
28 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i maks. 14 osób z trudnościami
związanymi z mobilnością i komunikacją
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) i maks. 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany
będzie do końca listopada 2021 r.

Asystent będzie pomagać osobie niepełnosprawnej m.in. w dotarciu do pracy, urzędu, przychodni, czy na rehabilitację. Będzie również towarzyszyć w drodze
do znajomych czy rodziny, a także na wydarzenie kulturalne lub sportowe. Wspomoże osobę niepełnosprawną w robieniu
zakupów, załatwieniu spraw urzędowych,
korzystaniu z dóbr kultury, czy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usłu-

gi asystenta mogą być realizowane przez
7 dni w tygodniu.
Chęć skorzystania z projektu należy zgłosić do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” przy ul. Andrzeja 15. Należy pobrać kartę zgłoszenia ze strony www.flandria.pl (w zakładce PROJEKTY) i dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. ■

Wsparcie dla działkowców
Ponad 100 tys. zł otrzyma łącznie 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu. Miasto ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie zadań dot. infrastruktury ogrodowej w 2021 roku.
- Na ogrody działkowe spoglądamy
z pożądaniem, szczególnie w czasach
pandemicznych ograniczeń i zamknięć.
Tak jak w poprzednich latach, pomimo różnych problemów finansowych,
wsparliśmy 15 Rodzinnych Ogrodów
Działkowych kwotą łączną 105 tys. złotych – mówi prezydent Ryszard Brejza.
Dzięki wsparciu, na terenie ogrodów będzie można m.in. wybudować
chodnik wzdłuż alei, zamontować
monitoring, zmodernizować ogrodzenie i bramy, czy naprawić sieć energetyczną i wodociągową. Poniżej zestawienie ogrodów działkowych wraz
z wysokością otrzymanej dotacji.

RODDofinansowanie
• ,,Irena” 8.000,00
• ,,Transportowiec” 8.000,00
• im. L. Waryńskiego 8.000,00
• im. J. Kasprowicza8.000,00
• ,,Kujawiak”7.000,00
• im. XX - lecia8.000,00
• „Jarzynka”5.000,00
• im. T. Kościuszki6.000,00
• ,,Solinka”8.000,00
• im. 800 - lecia8.000,00
• ,,Łączność”5.000,00
• „Zofiówka”8.000,00
• „Relaks”3.000,00
• „Kolejarz”8.000,00
• im. Sikorskiego7.000,00
RAZEM105.000,00

Lato w naszym mieście tętni imprezami,
zarówno kulturalnymi, jak i sportowymi.

Lato pełne imprez
kulturalnych i sportowych
Sezon otworzył wyjątkowy festiwal piosenki
włoskiej – Solo Italia A Ino, podczas którego
wystąpił uwielbiany przez lokalną publiczność
- Adrea Lattari, pochodzący z Inowrocławia –
Jarek Wist oraz gwiazda wieczoru – Gazebo.
Muzyka towarzyszy nam przez całe lato. Trwa
cykl koncertów granych co niedzielę, w solankowej muszli koncertowej – „Inowrocławskie
Lato Muzyczne”, także dobrze przyjęty w ubiegłym roku, projekt pn. „Inowrocław 6-5-4”.
Dotychczas, w ramach programu, w Teatrze
Letnim wystąpiły Viki Gabor oraz Katarzyna
Nosowska. W lipcu odbyła się jedna z ulubionych imprez miłośników jednośladów – Zlot
Motocyklowy „Na Soli”. Z tej okazji, ulicami
miasta przejechała parada motocykli, na parkingu Galerii Solnej odbył się pokaz akrobacji motocyklowych, a w miasteczku, przy ul.
Rakowicza grane były koncerty.
Sportowych emocji dostarczył turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
w piłce ręcznej plażowej Inowrocław Beach
CUP Open 2021. Zawody odbyły się na placu
imprez przy Hali Widowiskowo-Sportowej.
W klasyfikacji mężczyzn zwyciężyła drużyna
Ekoserwis Damy Radę Inowrocław, najlepszą
drużyną kobiecą okazały się zawodniczki KPR
ROKiS Radzymin. Wspomniany plac zamienił
się w hawajską wyspę. Na miejscu zbudowano basen i zorganizowano m.in. wodne zabawy na desce: S.U.P. Racer na zaaranżowanym
placu przeszkód, S.U.P. Jogę. Chętni wzięli także udział w S.U.P. Akademii, poznając tajniki
surfingu z wiosłem. Można było również się
zrelaksować w chill strefie pod palmami. ■
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#gospodarka

Aneva buduje się w Inowrocławskim
Obszarze Gospodarczym
W ostatnim numerze informatora pisaliśmy o firmie Poli, która swoje hale produkcyjne i magazynowe zlokalizowała w Inowrocławskim Obszarze
Gospodarczym. W obrębie strefy, siedzibę stawia kolejne lokalne przedsiębiorstwo - firma Aneva, która zajmuje się głównie pośrednictwem w obrocie surowcami, produktami i półproduktami chemicznymi dla przemysłu.
- Przy ulicy Kruczej powstają dwie hale
magazynowe z zapleczem biurowym.
Dzięki inwestycji, uzyskaniu większego zaplecza magazynowego, Aneva powiększy swój asortyment – mówi Mariusz Klejnowski, właściciel firmy.
Zakup i budowa własnej nieruchomości, pozwoli rozwijać działalność firmy oraz umożliwi produkcję własnych
surowców chemicznych. Na chwilę
obecną, przedsiębiorstwo wynajmuje
magazyny oraz biura, których wielkość
ogranicza działalności firmy. Przy uli-

cy Kruczej będzie możliwość wydzielenia odpowiednich magazynów, pomieszczeń oraz hali produkcyjnej. Jest
to kluczowe do poszerzenia działalności o wytwórnię własnych produktów
i zwiększenia liczby pracowników, a potencjał firmy jest duży. Aneva to jedyna
polska marka, która opracowała składy
unikalnych receptur mineralizowanych
dodatków do pasz dla zwierząt.

Jubileusz koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego

W ubiegłym miesiącu odbyła się uroczystość obchodów
40-lecia Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Zasłużonym przyznano odznaczenia, a goście
wręczyli gratulacje i życzenia
Lechowi Murawskiemu - prezesowi Koła.
- Jubileusz 40-lecia Koła jest
doskonałą okazją do przekazania wszystkim inowrocławskim żołnierzom słów mojego

uznania za trudną służbę, związaną z dużym ryzykiem, służbę wymagającą odwagi, wiedzy
i doświadczenia. Na szczególną uwagę zasługuje pielęgnowanie przez Związek postawy
patriotycznej, dbałości o przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Wojska Polskiego oraz wspieranie polityki
obrony kraju – mówił, podczas wręczania życzeń prezesowi Koła, prezydent Ryszard Brejza.
Pośród zaproszonych gości
byli także: Senator Krzysztof
Brejza, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Magdalena
Łośko, przedstawiciele Miasta
Inowrocławia, Powiatu Inowrocławskiego i Gminy Inowrocław. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale. ■

Obecnie większość terenów Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego jest już sprzedana lub wydzierżawiona. Z firm, które prowadzą tam
swoją działalność lub są w trakcie procesu inwestycyjnego, wymienić można: Poli, Screen-LED, START-MET,
IBOS Instytut Badawczy Ochronnych
Systemów, J-Truck, Souvre Internationale, Darpol czy Skuma. Wiele z nich
swoim zasięgiem obejmuje nie tylko
nasz kraj, ale również Europę.
Projekt budowy obszarów inwestycyjnych zrealizowano dzięki pozyskaniu środków unijnych. Osoby
zainteresowane terenami Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestorów przy al.
Ratuszowej 33-35 (pokój 17) w Inowrocławiu, nr tel. 52 35 55 230,
52 35 55 430, e-mail: boin@inowroclaw.pl, www.inwestuj.inowroclaw.pl. ■

10-lecie Brygady Lotnictwa
Wojsk Lądowych
Pod koniec czerwca, Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu obchodziła 10. rocznicę utworzenia swojej jednostki.
Z tej okazji, w intencji żołnierzy i pracowników Brygady, odprawiona została msza święta.
Następnie odbył się uroczysty
apel, podczas którego Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza złożył życzenia
oraz gratulacje na ręce Dowódcy 1 Brygady Lotnictwa Wojsk
Lądowych Sławomira Mąkosy:
To dla mnie ogromna radość, że po raz kolejny mam
zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu, który przypomina to niezwykle doniosłe wydarzenie, jakim było powołanie
1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. Cieszę się, że nasze miasto jest siedzibą tak prestiżowej jednost-

ki i jestem przekonany, że służący w niej żołnierze są doskonale wyszkoleni i przygotowani do pełnienia trudnych zadań bojowych.
Podczas uroczystego apelu
wręczono żołnierzom odznaczenia i nagrody. Pamiątkowy
medal otrzymali m.in. Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz Starosta Powiatu Inowrocławskiego Wiesława Pawłowska. Pracownicy
jednostki wzięli również udział
w zawodach sportowych „Żołnierz na dychę”. ■

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

9

Konwent Prezydentów o funduszach unijnych
Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza wziął udział w
spotkaniu z samorządowcami
z regionu, z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Tematem Konwentu Prezydentów był program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
– Rząd proponuje naszemu województwu 200 mln mniej na
inwestycje niż w poprzednim
okresie budżetowym. Z jednej

strony zabierane są nam pieniądze, a z drugiej ograniczane dotacje. Nie zgadzamy się
na to, jesteśmy gotowi do interwencji bezpośrednio w Unii
Europejskiej. Chodzi o zapewnienie finansowania budowy
i remontów ulic, ścieżek rowerowych, budynków mieszkalnych, obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych, z zakresu ekologii i czystego powietrza – zwraca uwagę prezydent Ryszard Brejza.

W Konwencie Prezydentów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział: Marszałek Województwa Piotr Całbecki, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, prezydent
Bydgoszczy Rafał Bruski, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, prezydent Włocławka
Marek Wojtkowski i zastępca
prezydenta Torunia Zbigniew
Fiderewicz.
W wypracowanym stanowisku, samorządowcy podkre-

ślili, jak ważne dla miast i ich
szybkiego rozwoju, było wejście Polski do Unii Europejskiej. Zwrócili także uwagę, że
to samorządy są współautorami sukcesu, jakim jest efektywna dystrybucja środków unijnych, dzięki sile wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.
Jednocześnie prezydenci zaproponowali metodologię podziału środków, a w przypadku
innych propozycji, zaapelowali o konsultacje. ■

Tak działa schronisko dla zwierząt
Miasto w budżecie co roku zabezpiecza
środki na utrzymanie schroniska, dzięki czemu bezdomne zwierzęta mają zapewnione schronienie i opiekę weterynaryjną. Schronisko dla zwierząt w Inowrocławiu prowadzone jest przez miejską spółkę IGKiM.
Aktualnie przebywa w nim 120 psów
i 38 kotów. Średnio kilka nowych bezdomnych zwierząt tygodniowo pojawia się w placówce przy ul. Toruńskiej. Często trafiają one
z interwencji policji czy straży miejskiej, czasem przywożą je ludzie, którzy znaleźli porzucone zwierzę przez właściciela. Przypomnijmy, że początkowo schronisko znajdowało się przy ul. Marcinkowskiego, na terenie Zakładu Zieleni. Mieściło ono 5 boksów.
Obecne schronisko posiada 106 boksów dla
psów i 6 dla kotów. Niebawem przybędzie ich
kolejne 8, które są w trakcie budowy. Pracownicy schroniska zajmują się również innymi porzuconymi zwierzętami: królikami,
żółwiami, a także rannymi dzikimi zwierzętami, potrzebującymi pomocy. W ostatnim
czasie do schroniska trafił królik, porzucony
w klatce na obrzeżach miasta. Strażnicy miejscy i pracownicy schroniska interweniowali również w sytuacji zakleszczenia lisa pod
maską samochodu. Podobnych interwencji
tylko w czerwcu br. było 112. Straż Miejska
przypomina, że przypadki porzuconych lub
rannych zwierząt można zgłaszać pod numerem tel. 986. Zwierzęta trafiają do schroniska
najczęściej wprost „z ulicy”, weterynarz nie
ma więc żadnych informacji o ich zdrowiu,
czy szczepieniach, przechodzą więc kwarantannę która ma zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

W ubiegłym roku do schroniska trafiło 156 psów i 72 koty. Do adopcji oddano
192 psy i 58 kotów.
- Problem bezdomności zwierząt nie
zniknie, dopóki nie uda się uwrażliwić
społeczeństwa i uświadomić, że porzucanie zwierzęcia, jest znęcaniem się nad
nim. Do schroniska trafiają one oczywiście
z różnych powodów, takich jak agresja,
brak odpowiedniego wychowania, zaburzenia behawioralne u zwierząt, podeszły
wiek i choroby oraz przede wszystkim nieprzemyślane decyzje dotyczące posiadania zwierzęcia. Niestety także w tym roku
odnotowaliśmy wzmożoną liczbę piesków
i kotków wyrzucanych przez właścicieli przed wakacjami. Pamiętajmy więc, że
zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą – mówi Ewa Staszak, kierownik Schroniska Dla
Bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu.
Od 2000 r. schronisko przy ul. Toruńskiej
sukcesywnie przechodziło modernizację.

Powstały nowe murowane boksy z wybiegami, wyodrębniono miejsce dla zwierząt agresywnych, wybudowano również niezbędne
pomieszczenia do kwarantanny i izolatki dla
zwierząt chorych. Systematycznie przybywało pomieszczeń dla nowych zwierząt. Boksy dla kotów zostały wyposażone w lampy
kwarcowe i nagrzewnicę. Wykonano również kompleksowy remont budynku socjalno-administracyjnego, czego następstwem
było powstanie nowego ambulatorium weterynaryjnego, salki dydaktycznej dla uczniów,
magazynu do przechowywania karmy oraz
pomieszczenia biurowego.
Zwierzęta przebywające w schronisku,
mają zapewnione odpowiednie warunki,
dobrej jakości karmę oraz stały dostęp do
wody. Podczas upałów rozstawione są baseniki w boksach, zostały również zamontowane siatki maskujące i osłony przed
słońcem. Dodatkowo uruchamiane są zraszacze. Zimą natomiast, budy są docieplane, a boksy ścielone. Zapewniona jest również ochrona przed opadami śniegu.
Adoptować zwierzę można od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem czwartku, w godz. 11.00-14.00. Proces adopcji składa się z rozmowy przedadopcyjnej (m.in. na temat warunków mieszkaniowych, poprzednich doświadczeń ze
zwierzętami, alergii wśród domowników),
a także określenia oczekiwań nowego właściciela wobec adoptowanego zwierzęcia.
Wszystkie adopcyjne zwierzęta są zaszczepione, wykastrowane oraz zaczipowane,
a także posiadają książeczkę zdrowia. Należy pamiętać, że adopcja musi być w pełni przemyślana. ■

10

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

KRÓTKO

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt
będzie wyłożony do 9 sierpnia
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia (al. Ratuszowa
33-35) w godz. 8.00-15.00. Zapoznanie się z ww. projektem, możliwe jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem: 52 35 55 424 lub pod adresem e-mail: nieruchomosci@
inowroclaw.pl. Dyskusja publiczna odbędzie się 4 sierpnia 2021 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, pok. 108 po uprzednim umówieniu się. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Inowrocławia do
25 sierpnia br. ■

Dyżury radnych

Projekt
miejscowego
planu
do wglądu

• Tomasz Marcinkowski - (Przewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 601 981 866.
• Maria Żukowska – (Wiceprzewodnicząca RMI) – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 660 681 114.
• Grzegorz Kaczmarek - (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur
telefoniczny pod numerem: 601 621 716.
• Patryk Kaźmierczak - (Wiceprzewodniczący RMI) – będzie pełnił dyżur 30 sierpnia 2021 r. w godz. 15.0016.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) w Biurze Poseł Magdaleny Łośko przy al. Niepodległości 4 (pok.
114) w Inowrocławiu oraz dyżur telefoniczny pod numerem: 796 009 910.
• Waldemar Kwiatkowski - będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 733 070 472.
• Maciej Basiński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
603 045 820.
• Jacek Bętkowski – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
519 385 305.
• Jan Paweł Gaj – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem:
507 427 333.
• Elżbieta Jardanowska – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 608 572 458.
• Danuta Jaskulska – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem:
606 704 461.
• Ewa Kempska – będzie pełniła
dyżur telefoniczny pod numerem:
698 668 308.

• Jarosław Kopeć – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
536 764 263.
• Jarosław Mrówczyński – będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 507 139 873.
• Grzegorz Olszewski – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 698 432 288.
• Grzegorz Piński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
606 731 511.
• Ewa Podogrodzka – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem:
603 093 263.
• Damian Polak – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem:
500 853 538 (po godzinie 16.00) oraz
pozostaje w kontakcie pod adresem:
damian.polak@o2.pl.
• Maria Stępniowska – będzie pełniła dyżur telefoniczny pod numerem: 694 010 217.
• Lidia Stolarska – będzie pełniła
dyżur telefoniczny pod numerem:
665 099 039.
• Dobromir Szymański – będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 517 808 367.
• Jacek Tarczewski – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
516 264 136.
• Waldemar Wąśniewski – będzie
pełnił dyżur telefoniczny pod numerem: 505 022 526.
• Marcin Wroński – będzie pełnił
dyżur telefoniczny pod numerem:
600 058 830. ■

#InowrocławSięSzczepi
Przypominamy, że cały czas
można zarejestrować się na
szczepienie przeciw COVID-19.
Można to zrobić poprzez infolinię: 989 lub poprzez stronę: www.pacjent.gov.pl. W Inowrocławiu znajduje się 7 punktów szczepień:
PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIW
COVID-19 W INOWROCŁAWIU
• Punkt Szczepień Powszechnych, Hala Widowiskowo - Sportowa, al. Niepodległości 4, tel.:
733 002 717, 525 223 051; czynny
codziennie w godz. 10:00-17:00,
na szczepienie do tego punktu

można zapisać się również pisząc maila na adres: szczepieniainowroclaw@gmail.com.
• Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Punkt Szczepień
Powszechnych, ul. Poznańska
97, tel.: (52) 35 45 938; rejestracja: pon.-pt. w godz. 8:0012:00, punkt szczepień: 14:3018:00.
• Populacyjny Punkt Szczepień, NZOZ RODZINA sp.
z o. o., ul. 59 Pułku Piechoty 6, tel.:
574 704 513; czynny pon.-pt. w godz.
8:00-18:00, szczepienia wyłącznie
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

• Populacyjny Punkt Szczepień
MODRZEW sp. z o. o., ul. Macieja Wierzbińskiego 50A, tel.:
(52) 357 30 84 wew. 509; rejestracja: pon.-pt. w godz. 7:0014:00, szczepienia odbywają się
w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.
• Populacyjny Punkt Szczepień,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CEGIELNA” s. c., ul. Cegielna 45a, tel.: (52) 357 50 05;
czynny pon.-pt. w godz. 8:0018:00, szczepienia pon.-pt. w godz.
9:00-15:00, wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
• Populacyjny Punkt Szczepień, „FARMA-MED”, Ku-

jawskie Centrum Medyczne
sp. z o. o. sp. k., ul. Dworcowa 71, tel.: 500 231 982, (52)
356 71 40, (52) 356 71 46 lub
(52) 357 42 99; rejestracja:
pon.-pt. w godz. 7:00-18:00;
dni i godziny szczepień są
ustalane w zależności od liczby szczepień zaplanowanych
w danym dniu.
• Populacyjny Punkt Szczepień, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „MĄTWY
– MED”, ul. Kamienna 8, tel.:
729 833 644; rejestracja: pon.-pt. w godz. 8:00-18:00, szczepienia: wt.-pt. w godz. 8:0018:00. ■
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Urząd Stanu Cywilnego

ZWIĄZKI
MAŁŻEŃSKIE
Anna Waszak (Inowrocław) – Mariusz Czaja (Warszawa); Dominika
Miara (Inowrocław) – Tomasz Bednarz (Sukowy); Justyna Mitera (Inowrocław) – Krzysztof Szupryczyński
(Inowrocław); Milena Radaszewska
(Wierzchosławice) – Dominik Grembowicz (Inowrocław); Karolina Dubiel (Inowrocław) – Marek Kruk (Inowrocław); Wiktoria Karzycka (Inowrocław) – Jakub Bąk (Kunowo); Barbara Keiling (Inowrocław) – Tomasz
Wysocki (Inowrocław); Magdalena
Gogol (Inowrocław) – Marcin Stefański (Przybysław); Irmina Świerska (Inowrocław) – Krzysztof Maciołek (Kościan); Jolanta Wąs (Inowrocław) – Arkadiusz Krzeszewski (Inowrocław); Marzena Tomczyk (Nochowo) – Piotr Lewandowski (Inowrocław); Agata Dembowska (Inowrocław) – Sergiusz Tokariew (Poznań);
Adriana Herrmann (Inowrocław) –
Kamil Szymanowski (Inowrocław);
Paulina Matuszak (Inowrocław) –
Michał Frankowski (Inowrocław);
Daria Zielińska (Inowrocław) – Łukasz Matuszak (Inowrocław); Paulina
Trawińska (Inowrocław) – Wojciech
Szymborski (Pławin); Ilona Kapuściarek (Inowrocław) – Tomasz Jaworski
(Inowrocław); Nikoleta Szulc (Inowrocław) – Jacek Ochocki (Inowrocław); Izabela Dąbrowska (Inowrocław) – Wojciech Kręgielewski (Inowrocław); Aneta Szymańska (Inowrocław) – Marcin Kurant (Inowrocław);
Marta Chojnacka (Inowrocław) – Dawid Urbaniak (Ściborze).

URODZENIA
Amelia Nieroda – c. Beaty i Michała; Antonina Kubiak – c. Karoliny
i Marcina; Anita Banasiak c. Darii

i Karola; Aleksander Skowron – s.
Żanety i Mariusza; Marietta Robak
– c. Malwiny i Piotra; Franciszek
Konopa – s. Anny i Kamila; Amelia Kwiatkowska – c. Justyny i Adama; Oliwier Nowicki – s. Martyny
i Patryka; Weronika Chojnacka – c.
Marty i Marcina; Orian Michalak –
s. Patrycji i Jacka; Oliwia Drzewiecka - c. Karoliny i Tomasza; Pola Sypniewska – c. Karoliny i Łukasza; Helena Frelich – c. Magdaleny i Adriana; Celina Badowska – c. Justyny i Patryka; Jagoda Kycia – c. Natalii i Wojciecha; Dawid Czochór
– s. Julii i Tomasza; Alicja Paul – c.
Agaty i Bartosza.

ZGONY
Jacek Bartczak (63); Ewa Krokos (65);
Danuta Dzieł (57); Ewa Chmiel (65);
Lech Wienconek (92); Stefan Łożykowski (83); Anna Szymańska (63);
Dorota Bryl (50); Barbara Pietrzak
(71); Jan Święcicki (69); Aleksandra
Buszkiewicz (89); Urszula Tańska (95);
Andrzej Böhmke (69); Adam Witkowski (73); Mieczysław Siedlecki (94);
Andrzej Ostrowski (80); Krystyna Augustyniak (71); Halina Lewandowska
(93); Zdzisław Oźmina (82); Wanda
Skonieczna (69); Kalina Poźlewicz
(89); Roman Leszczuk (65); Stefan
Przybyliński (85); Henryk Sobczak
(86); Marian Wasiak (96); Marek Ścigocki (59); Edward Dankowski (68);
Sławomir Świech (55); Danuta Lemańska (60); Halina Dombek (73); Teresa Kolska (86); Mariusz Zając (65);
Maria Damazyn (63); Zdzisław Wesołowski (63); Janina Kozłowska (98);
Urszula Torgowska (98); Mirosława
Szott (77); Agnieszka Glanc (57); Tadeusz Barczak (75); Tomasz Zagórski (59); Jerzy Ziętara (76); Henryk Radliński (69); Elżbieta Piasecka (61);
Hygina Lis (90); Włodzimierz Grubich (67); Stefan Nawrot (89); Urszula Górna (72); Halina Bąkowska (73);
Mirosława Grabowska (75). ■
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Zmarł
Jerzy
Tokarski
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Tokarskiego, pierwszego prezydenta Inowrocławia wybranego w
wolnych, demokratycznych wyborach. Odszedł 16 lipca 2021 r., w wieku 76 lat.
Jerzy Tokarski był magistrem inżynierem budownictwa, rzeczoznawcą architektonicznym, cenionym praktykiem życia gospodarczego, zasłużonym pracownikiem Inowrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego,
budowniczym „Mątew II” Inowrocławskich Zakładów Chemicznych,
prezesem Kujawskich Zakładów Meblarskich.
Był Prezydentem Miasta Inowrocławia od 16 października 1989 r.
i następnie od 19 czerwca 1990 r. do
10 czerwca 1991 r.
Pozostanie w naszej pamięci jako
człowiek serdeczny, ciepły i życzliwy
dla innych. Składamy wyrazy współczucia całej rodzinie i bliskim. ■
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SIERPIEŃ

UROCZYSTOŚĆ
PATRIOTYCZNA
• 1 sierpnia – godz. 17.00; godzina
„W” – syreny alarmowe; 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – posterunek honorowy, złożenie kwiatów przez delegacje; obelisk poświęcony Żołnierzom Armii
Krajowej – Skwer Sybiraków.

#zapowiedzi

KULTURA
• 1 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert zespołu REGGAESIDE; Park
Solankowy – muszla koncertowa;
wstęp bezpłatny.
• 7 sierpnia – godz. 20.00; INOWROCŁAW 6-5-4 – koncert KARAŚ/
ROGUCKI; Teatr Letni; bilety w cenie 75 zł do nabycia w Kujawskim
Centrum Kultury, na www.kckino.
pl oraz w Informacji TurystycznoKulturalnej.
• 8 sierpnia – godz. 12.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – Kujawski
Festiwal Pieśni Ludowej; Park Solankowy – muszla koncertowa; wstęp bezpłatny.
• 15 sierpnia – godz.
16.00; Inowrocławskie
Lato Muzyczne – koncert zespołu MECHANICY SHANTY; Park Solankowy – muszla koncertowa; wstęp bezpłatny.
• 21 sierpnia – godz.
20.00; INOWROCŁAW
6-5-4 – koncert SANAH;
Teatr Letni; bilety zostały wyprzedane.
• 22 sierpnia – godz.
16.00; Inowrocławskie
Lato Muzyczne – koncert
zespołu Rogóż&Przyjaciele; Park Solankowy
– muszla koncertowa;
wstęp bezpłatny.
• 26 sierpnia – godz.
17.00; Międzynarodowy Dzień Psa; psi park,
ul. Górnicza; wstęp bezpłatny.
• 28 sierpnia – godz.
16.30; Ino-Rock Festival, wystąpią: SÓLSTAFIR,
EIVØR, RPWL, FRONTAL

CORTEX, OBRASQi; Teatr Letni; bilety
w cenie 199 zł do nabycia w Kujawskim
Centrum Kultury, w sklepie muzycznym Forte oraz na: www.kckino.pl,
www.rockserwis.pl, www.eventim.
pl, www.ticketmaster.pl.
• 29 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne – koncert
zespołu Polifonika; Park Solankowy – muszla koncertowa; wstęp bezpłatny.

SPORT
• 7 sierpnia – godz. 15.00; Mistrzostwa Polski Strongman; plac przed
halą sportową, al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny.
• 11 sierpnia – godz. 10.00; Turniej
tenisa stołowego; mała sala hali, al.
Niepodległości 4; wstęp bezpłatny
– obowiązują zapisy.
• 14 sierpnia – godz. 10.00; Turniej
piłki nożnej U12; Stadion Miejski
– boisko boczne, ul. Orłowska 48;
wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy.
• 14 sierpnia – godz. 11.00; Zawody
w Skate Parku, Inowrocław Bmx Jam
Vol. 5 pod patronatem Prezydenta
Miasta Inowrocławia Ryszarda Brej-

zy; Skate Park, ul. Świętokrzyska-Staszica-Zapadłe; wstęp bezpłatny.
• 18 sierpnia – godz. 12.00; Zawody w Parku Linowym; ul. Boczna;
wstęp bezpłatny.
• 21-22 sierpnia – godz. 10.00; Turniej par deblowych w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy;
Korty Tenisowe, ul. Przy Stawku 1;
wstęp bezpłatny.
• 25 sierpnia – godz. 10.00; Turniej
koszykówki dla dzieci; mała sala hali, al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
• 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia – godz.
19.00; Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię – bezpłatny trening biegowy z wykwalifikowanym trenerem
lekkiej atletyki; Stadion Miejski, ul.
Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
• 2-31 sierpnia (poniedziałek - piątek) – godz. 8.00-15.00; Zagraj
w Tenisa Stołowego – bezpłatne
udostępnianie sprzętu do tenisa
stołowego; hol hali sportowej, al.
Niepodległości 4; wstęp bezpłatny
– obowiązują zapisy.
• 2-31 sierpnia (poniedziałek –
piątek) – godz. 9.00-14.00; Hala dla Ciebie – bezpłatne udostępnianie małej sali hali; al.
Niepodległości 4; wstęp
bezpłatny – obowiązują zapisy.
• 2-31 sierpnia (poniedziałek – piątek) – godz.
12.00-13.00; Nauka pływania dla dzieci; Kryta
Pływalnia „Wodny Park”,
ul. Toruńska 46-48; wstęp
bezpłatny – obowiązują
zapisy oraz limit osób,
wymagane min. 120 cm
wzrostu u dziecka.
• 2-31 sierpnia (po niedziałek – piątek) –
godz. 18.00-19.00; Bieg
po zdrowie – zrób formę z OSiR; Stadion Miejski, ul. Wierzbińskiego 2;
wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy.
• 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24,
26, 31 sierpnia – godz.
18.00-19.00; Wakacyjna
Szkółka Łucznicza dla
dzieci i młodzieży; Stadion Miejski, ul. Rakowicza 93; wstęp bezpłatny
– obowiązują zapisy oraz
limit osób. ■

