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(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Teledysk promuje uzdrowisko wolne od dymu tytoniowego
W scenerii inowrocławskiej tężni przygotowano teledysk do piosenki „Tymek niedymek” promujący cele akcji antynikotynowej
„Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego”.

Przypomnijmy, przed dwoma laty nasze miasto przystąpiło do programu „Uwolnijmy
dzieci od dymu tytoniowego” prowadzonego przez fundację „Oddech Nadziei dla Cierpiących na Choroby Płuc i Oskrzeli”. Celem akcji jest przede wszystkim stworzenie sieci szkół
i domów wolnych od dymu tytoniowego. Początkowo w Inowrocławiu programem objęto
uczniów najmłodszych klas z SP 2, SP 4, SP 9 i ZSI. Dzieci poprzez zabawę (m.in. z klaunem Mietkiem) uczyły się jak bardzo zgubnym nałogiem jest palenie papierosów. Ponadto
otrzymały maskotki Tymka-Niedymka z plakietką „Nie pal przy nas”, nad którymi miały
roztoczyć opiekę i chronić go przed dymem tytoniowym, ponieważ jeśli dorośli będą palili
papierosy przy Tymku, pluszaki zaczną brzydko pachnieć. W ramach programu wygłoszono
także prelekcje dla nauczycieli, personelu szkół, rodziców i dziadków oraz przeprowadzono
bezpłatne badania spirometryczne. Odbyły się również m.in. konkursy i festyny edukacyjne.
W 2009 r. Inowrocław jako pierwsze miasto w Polsce realizuje program we wszystkich
szkołach podstawowych. I to właśnie w pobliżu inowrocławskiej tężni nagrany został teledysk promujący cele programu. Autorem słów piosenki „Tymek niedymek” jest Zbigniew
Śląski, muzyki – Krzysztof Krymer. Teledysk można obejrzeć m.in. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Inowrocławia (www.inowroclaw.pl). Fragmenty emitowane były m.in.
w TVP Bydgoszcz oraz podczas gali podsumowującej realizację regionalnych programów
zdrowotnych zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na której wyróżnienie za aktywny udział w Regionalnym Programie
Profilaktyki Chorób Płuc otrzymało miasto Inowrocław. Teledysk wykorzystywany będzie
przede wszystkim jako promocja programu, jak również naszego miasta.
Na zdjęciu m.in. klaun Mietek i Tymek-Niedymek podczas jednego z festynów zorganizowanych w ramach akcji „Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego”.

Fot. Maciej Piątek

Miliony na przebudowę stadionu

Fot. Beata Zarzycka

Prawdopodobnie w czerwcu br. rozpocznie się warta kilkanaście milionów złotych przebudowa stadionu przy ul. Macieja Wierzbińskiego. Planowane prace to przede
wszystkim wykonanie boiska z naturalną murawą do piłki nożnej, które wykorzystywane i przeznaczone będzie także do rzutu dyskiem, piłeczką palantową i oszczepem. Powstanie ośmiotorowa bieżnia poliuretanowa, skocznia do skoku w dal, rzutnia do rzutu kulą i dyskiem. Wybudowana zostanie nowa trybuna główna wraz m.in.
z zapleczem sportowym. Przewiduje się przebudowę trybun ziemnych na trzy tysiące miejsc. Zamontowane będzie nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie stadionu. - Przebudowa tego stadionu to konieczność. Inowrocław bardzo potrzebuje tego typu nowoczesnego obiektu, gdzie będzie można organizować nie tylko imprezy lokalne, ale
także zawody o charakterze ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Mamy w Inowrocławiu bardzo dobrą bazę zabiegową, już powstają lub wkrótce rozpocznie się budowa nowych hoteli, obiektów leczniczo-sanatoryjnych. Systematycznie inwestujemy w budowę lub remonty obiektów sportowych w mieście. W ciągu najbliższych trzech lat
zmieni się nie tylko stadion, ale także jego otoczenie. Wszystko to powoduje, że Inowrocław ma szansę stać się istotnym (może nawet drugim po Spale) ośrodkiem, w którym chętnie będą trenować czołowi lekkoatleci – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Inwestycja kosztować ma kilkanaście milionów złotych. W maju 2008 r.
Prezydent Inowrocławia zwrócił się do marszałka naszego województwa Piotra Całbeckiego z wnioskiem o ujęcie w Wieloletnim Planie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. przebudowy stadionu przy ul. Macieja Wierzbińskiego. W efekcie miasto otrzyma wsparcie w wysokości trzydziestu procent kosztów
zadania. Podejmowane będą jeszcze starania o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z planem przebudowa stadionu ma zostać rozpoczęta
w czerwcu br. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2011 r. Na zdjęciu uczestnicy Biegu Zwycięstwa zorganizowanego na stadionie przy ul. Macieja Wierzbińskiego.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.

Trwa remont tac ociekowych Tężni Solankowej.

Przebudowywana jest ul. Janusza Kusocińskiego.

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Prowadzone są prace związane z przebudową ul. Staropoznańskiej.

Fot. Beata Zarzycka

Na placu zabaw dla dzieci „Miś” wybudowano pawilon, w którym
mieści się sklepik z napojami.

Co z parkiem linowym, którego powstanie
w Parku Solankowym było już jakiś czas temu
zapowiadane na łamach „Naszego Miasta
Inowrocław”?
- Park linowy powstanie jeszcze w tym roku
w Parku Solankowym. Rozstrzygnięty został
już w tej sprawie przetarg i podpisana umowa
z wrocławską firmą, która na powierzchni 6 hektarów (przy ul. Bocznej) za ponad trzysta tysięcy złotych w ciągu trzech miesięcy wybuduje trzy
trasy naziemne parku linowego. Poszczególne
elementy zostaną zawieszone na wysokości od
3 do 6 metrów. Oczywiście zachowane zostaną
wymogi bezpieczeństwa rekomendowane m.in.
przez Polski Związek Alpinizmu. Korzystać z parku linowego będzie można pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Przypomnę, że będzie to
już kolejna inwestycja, która uatrakcyjni obszar
Solanek. Istnieje tam już pole do gry w minigilfa
i minikręgle, plac zabaw dla dzieci oraz niezwy-

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - na terenie
SP 6,
- przebudowa chodnika ul. Zygmunta Wilkońskiego (zachodnia strona, odcinek od ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Świętokrzyskiej),
- przebudowa Rynku oraz ulic: Św. Ducha,
Królowej Jadwigi i placu Klasztornego,
- budowa ul. Kornela Makuszyńskiego
(II etap),
- przebudowa pomieszczeń przy ul. Św. Ducha 90 (dawna siedziba Powiatowego Urzędu
Pracy),
- budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Macieja Wierzbińskiego,
- przebudowa budynku – obecnej siedziby
Inowrocławskiego Domu Kultury i dawnej siedziby Muzeum im. Jana Kasprowicza,
- modernizacja alejek parkowych w Solankach (część),
- budowa alejek parkowych i oświetlenia
w Solankach (w nowej części),
- budowa dróg wewnętrznych przy ulicach:
Szosa Bydgoska, Karola Marcinkowskiego, Karola Libelta i Metalowców,
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ulicach: Szosa Bydgoska
i Deszczowa,
- budowa łącznika ulic Metalowców i Toruńskiej,
- budowa oświetlenia ulic: Jana Karola Maćkowskiego, Słonecznikowa, Chmielna, Lniana, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Piotra Bartoszcze, Pszenna, Bluszczowa, Sylwestra Ranusa, Stanisława Sroczyńskiego oraz Alei Dębów
w Solankach i w pobliżu stawu w Szymborzu.
Realizacja tego zadania przewidziana jest do
realizacji na lata 2009-2010 w miarę posiadanych przez miasto środków finansowych.
Przygotowywane i trwające procedury przetargowe:
- zaprojektowanie i wykonanie fontanny na Rynku,
- remont budynku przy ul. Kasztelańskiej 22,

kle popularna siłownia dla dorosłych. Wszystkie
te inwestycje realizujemy zgodnie z naszą strategią rozbudowy funkcji parku uzdrowiskowego, czyniąc z niego miejsce wypoczynku oraz rekreacji zarówno dla kuracjuszy jak i mieszkańców
Inowrocławia.
Czy to prawda, że Solanki zostaną powiększone?
- Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała niedawno miastu bezpłatnie na powiększenie Parku Solankowego ponad trzynaście hektarów gruntów. Zabiegałem o to od kilku miesięcy,
bowiem ułatwi nam to dalszą realizację projektu
dotyczącego rozwoju parku, na co otrzymaliśmy
wsparcie z Unii Europejskiej. Teren, który otrzymaliśmy planujemy zagospodarować do wiosny
2010 r. Zamierzamy tam m.in. posadzić krzewy
i drzewa oraz wybudować alejki. Grunty te przekształcone zostaną w kolejny piękny zakątek
parku, gdzie kuracjusze i mieszkańcy chętnie
będą spacerować i wypoczywać. Po powiększeniu obszar Parku Solankowego to już prawie
siedemdziesiąt hektarów powierzchni.

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w strefie gospodarczej w rejonie ul.
Pakoskiej,
- budowa ul. Leona Czarlińskiego (II etap),
- projekt przebudowy ul. Budowlanej wraz
ze ścieżką rowerową i kanalizacją deszczową,
- budowa oświetlenia ul. Pakoskiej (do granic miasta),
- zaprojektowanie i budowa placu zabaw dla
dzieci w rejonie ulic: Lipowej i Bolesława Krzywoustego.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- budowa parku linowego w pobliżu Tężni
Solankowej,
- budowa drogi dojazdowej do budynków
mieszkalnych ul. Poznańska – Staropoznańska
wraz z parkingiem,
- budowa kanalizacji sanitarnej – ulice: Karola Libelta i Metalowców,
- przebudowa ul. Staropoznańskiej (od ul.
Leona Czaplickiego do ul. Cichej wraz z chodnikiem do ul. Wspólnej),
- przebudowa ulic: Janusza Kusocińskiego,
Generała Franciszka Kleeberga i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Janusza Kusocińskiego,
- remont tac ociekowych Tężni Solankowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i sieci wodociągowej ul. Karola Marcinkowskiego,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej przy al. Niepodległości,
- budowa ulic: Piotra Bartoszcze (od ul. Stanisława Szenica do ul. Powstańców Wielkopolskich), Rogowej i Kazimierza Burzyńskiego
(z odcinkiem ul. Rodu Czaplów),
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielkopolskiej,
- budowa oświetlenia ul. Skrytej (trzy
lampy),
- montaż baterii słonecznych - basen „Delfin”.
Inwestycje zakończone:
- przebudowa krytej pływalni „Delfin”,
- budowa pawilonu ogrodowego na terenie
placu zabaw „Miś”,
- budowa oświetlenia ulic: Mikorzyńskiej
i Objazdowej.

Tężnia Solankowa to wizytówka Inowrocławia. Niestety, nie można korzystać z inhalacji, ponieważ właśnie trwa jej remont. Czy
naprawdę tak trudno zaplanować tego typu
prace na miesiące, kiedy aura nie sprzyja spacerom w Parku Solankowym?
- Obecnie trwa remont przede wszystkim tac
ociekowych tężni, które były już bardzo zniszczone i wymagały naprawy. Rozumiem, że kuracjusze jak i mieszkańcy są rozczarowani, że nie
mogą skorzystać z inhalacji. Niestety prac, które
są prowadzone nie można było zrealizować na
przykład zimą, pozznieważ aby tego typu inwestycja została prawidłowo wykonana musi być
odpowiednia aura. Zgodnie z umową prace mają
zostać zakończone do 17 czerwca br. Prawdopodobnie wcześniej uda się wyremontować jeden
segment tężni i w tym miejscu solanka popłynie
już niebawem. Liczę na wyrozumiałość inowrocławian i naszych gości. Zapewniam, że działania
przez nas podejmowane, realizowane są w trosce o to, aby tężnia w jak najlepszym stanie jeszcze długo służyła nam wszystkim.
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Dzieci i bezpieczeństwo

Zabiegi ratujące u dzieci, postępowanie w ostrych zatruciach, oparzenia,
stan bezpieczeństwa najmłodszych w ruchu drogowym czy udzielanie im
wsparcia psychologicznego po wypadkach drogowych - to niektóre z tematów, jakie poruszane były podczas XIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa.
Forum zorganizowane zostało w dniach 21 i 22 kwietnia br., a jego hasłem przewodnim było „Bezpieczeństwo dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Profilaktyka, ratownictwo, pomoc psychologiczna”. Poszczególni prelegenci, reprezentujący m.in. różnorodne polskie uczelnie medyczne, środowisko medyczne,
oświatowe, przedstawiciele policji, przedstawiali referaty poświęcone bezpieczeństwu dzieci. Była zatem mowa o sposobach przeprowadzania restytucji, postępowaniu w ostrych zatruciach dzieci, oparzeniach, uszkodzeniach ciała, wsparciu psychologicznym po wypadkach drogowych, obowiązujących rozwiązaniach prawno-organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w szkole. Plenarnej części forum towarzyszyły warsztaty dla lekarzy, ratowników medycznych, nauczycieli, młodzieży szkolnej w zakresie m.in. postępowania podczas zatrzymania krążenia u dzieci, udzielania pierwszej pomocy, zarządzania ratownictwem
w wypadkach masowych z udziałem dzieci.
W dwudniowym forum ratownictwa udział wzięło ok. 200 uczestników. Wśród
gości byli reprezentanci patronów honorowych uroczystości np. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz Kurzawa oraz gospodarze forum m.in. Prezydent Miasta Inowrocławia, Starosta Inowrocławski, Dyrektor PSZOZ w Inowrocławiu. Przewodniczącym Komitetu
Naukowego forum był prof. dr hab. Jerzy Konieczny – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Podczas forum odbyły się również pokazy udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu. Mieszkańcy
mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych zorganizowanych przez inowrocławski szpital. Referaty, które zostały wygłoszone podczas sesji plenarnych zebrano w osobnej publikacji naukowej.
Monika Dąbrowska

NIERUCHOMOŒCI
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Małej Rybnickiej. Podstawowe przeznaczenie tego terenu to lokalizacja
tam m.in. mieszkalnictwa, administracji, usług nieuciążliwych z zakresu handlu, rzemiosła, gastronomii, kultury, rozrywki oraz parkingów i zieleni. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową. Przetarg odbędzie się 20 maja br. o godz. 11.00 w
Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108).
Do 14 maja br. należy wpłacić wadium,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w rejonie Osiedle Okrężek – ul. Ikara. Dopuszcza się lokalizację wbudowanych, nieuciążliwych dla środowiska usług. Wprowadza się zakaz budowy wolnostojących budynków gospodarczych. Funkcja gospodarcza, usługowa i garażowa winna być zespolo-
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Dowódca ufundował proporzec

Fot. Z archiwum 56. KPŚB

W kwietniu br. w bazie Ghazni w Afganistanie Samodzielna Grupa Powietrzna,
w ramach której służą także żołnierze z naszego miasta, otrzymała proporzec ufundowany przez Dowódcę inowrocławskiego 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych. Uroczystego przekazania dokonał Dowódca Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie płk Rajmund Andrzejczak. Warto dodać, iż właśnie kończy się IV zmiana Samodzielnej Grupy Powietrznej, co oznacza, że już niebawem będziemy w naszym mieście uroczyście witać żołnierzy z 56. KPŚB powracających z Afganistanu. Powyżej migawka z Ghazni.
na z budynkiem mieszkalnym. Wymagane jest uzgadnianie projektów budowlanych
z Aeroklubem Polskim w Warszawie i Głównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego
w Warszawie. Przetarg odbędzie się 20 maja br. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108). Do 14 maja br. należy wpłacić wadium.
UWAGA: Bliższych informacji można uzyskać w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33,
pok. nr 32, tel. 052-35-55-212.
Prezydent Inowrocławia zawiadamia:
- o złożeniu przez PPHUT „KaPi” Spółka Cywilna wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stolarni przy ul. Poznańskiej 235 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W terminie do 11 maja br. można
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 20) zapoznać się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w tej sprawie.

Mieszkania w bloku socjalnym

Fot. Beata Zarzycka

Siedemdziesiąt sześć rodzin niebawem wprowadzi się do nowo wybudowanego bloku socjalnego
przy ul. Wojska Polskiego. Inwestorem jest miasto.
W budynku zamieszkały m.in. osoby wcześniej zajmujące obiekty zagrożone katastrofą budowlaną
oraz zakwalifikowane do otrzymania umowy najmu
ze względu na zły stan zdrowia. Najmniejsze mieszkanie ma powierzchnię ok. 25 m kw., a największe – ok. 45 m kw. Do potrzeb niepełnosprawnych
mieszkańców przystosowano szesnaście mieszkań. Budowa kosztowała ponad sześć milionów
złotych, z czego ponad milion złotych to wsparcie
z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto dodać, iż w ciągu ostatnich lat jest to już
drugi blok socjalny powstały przy ul. Wojska Polskiego. Pierwszy wybudowano w kwietniu 2006 r.
Jak deklaruje Ireneusz Stachowiak, Zastępca Prezydenta Inowrocława w tym roku rozpoczną się prace budowlane związane z powstaniem na Osiedlu
Rąbin (obok dwóch już istniejących) trzeciego bloku socjalnego.
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Żurnaliści pod tężnią, czyli Press Tour 2009

Fot. Beata Zarzycka

Szkolenia i informacje

Z myślą o przedsiębiorcach oraz osobach dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje współfinansowany z budżetu miasta projekt „Kujawskie Centrum
Przedsiębiorczości”. Ponadto fundacji udało się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na
wdrożenie zadań „Nowe Umiejętności” oraz „Zdobędę Lepszą Pracę”.
W ramach projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości” organizowane są przede wszystkim bezpłatne kursy
obsługi komputera oraz spotkania informacyjne, których tematem jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Przedsięwzięcie współfinansowanie jest z budżetu miasta, a realizowane będzie do końca września br.
Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza ponadto do bezpłatnego udziału w dwóch projektach współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej: „Zdobędę Lepszą Pracę” i „Nowe Umiejętności”. Pierwszy projekt kierowany jest do
osób z wykształceniem minimum średnim i umiejętnością obsługi komputera z powiatu inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego i radziejowskiego. W ramach zadania m.in. prowadzone są następujące szkolenia: księgowość
małej firmy, specjalista do spraw kadr i płac, księgowość projektowa, kierownik sklepu i sekretariat z językiem angielskim. Dodatkowo organizowane są m.in. warsztaty rozwoju zawodowego. Natomiast projekt „Nowe Umiejętności”
adresowany jest do osób pracujących, mieszkających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do
25 tysięcy mieszkańców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego posiadających co najmniej wykształcenie
średnie. Zadanie obejmuje bezpłatne szkolenia z zakresu: księgowość małej firmy, specjalista do spraw kadr i płac,
abc komputera i kasy fiskalnej, florystyka oraz wizaż i zdobienie paznokci.
Bliższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie fundacji (ul. Dworcowa 65), telefonicznie: tel. 052-3576-215 lub drogą elektroniczną: fundacja@ekspert-kujawy.pl.

Stypendia dla twórców

Wiadomo kto w tym roku otrzyma stypendium przyznawane
przez Prezydenta Inowrocławia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków
na rzecz naszego miasta. W sumie osiemnaście tysięcy złotych
przeznaczonych zostanie na wsparcie projektów siedmiu osób.
Przypomnijmy, stypendia przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi we właściwej uchwale Rady Miejskiej Inowrocławia
z 2008 r. Wniosek o wsparcie musiał zawierać m.in. informacje na temat dorobku artystycznego, naukowego, popularyzatorskiego twórcy,
program stypendium (np. plan pracy, termin zakończenia).
W tym roku na konkurs wpłynęło czternaście wniosków. Komisja
pod przewodnictwem Wojciecha Piniewskiego, Zastępcy Prezydenta Inowrocławia przyznała stypendia siedmiu osobom tj. Teresie Klonowskiej – 1750 zł na wydanie tomiku ponad dwustu wierszy, Arlecie
Piejko – 3000 zł na wystawienie sztuki w oparciu o legendy o Inowrocławiu (sztukę będzie można obejrzeć m.in. w styczniu 2010 r. podczas
Imienin Miasta), Rafałowi Gotowiczowi – 2500 zł na przygotowanie wystawy z okazji 25-lecia pracy twórczej, Wacławowi Szewielińskiemu – 3000 zł na wydanie wspomnień z okresu II wojny światowej i początku okresu Polski Ludowej (promocja książki zbiegnie się
z 65. rocznicą Powstania Warszawskiego), Szymonowi Wylandowskiemu – 3000 zł na wydanie płyty zespołu „Szum Tła”, Joannie Nowosielskiej-Koźlińskiej – 2750 zł na wydanie publikacji związanej
z postacią Jana Kasprowicza przed zbliżającą się rocznicą 150-lecia
urodzin poety, Jarosławowi Hejenkowskiemu – 2000 zł na pokrycie
części kosztów druku „Encyklopedii Polskiego Reggae i Ska”.
W ubiegłym roku, kiedy to po raz pierwszy przyznawano twórcom
stypendia, wsparcie łącznie w wysokości 17 550 zł otrzymali: Danuta
Nawrocka – na opracowanie cyklu dwunastu plakatów promujących
uroczystości miejskie oraz Leonard Pyszkowski – na wydanie albumu
fotografii „Barwy soli”.

Na zaproszenie Prezydenta Inowrocławia ponad dwudziestu dziennikarzy (na
zdjęciu) z całej Polski gościło niedawno
w naszym mieście. Żurnaliści m.in. zwiedzili Inowrocław oraz okoliczne miejscowości. Byli pod wrażeniem walorów Parku Solankowego, skorzystali z zabiegów
w sanatoriach: „Modrzew”, „Metalowiec
70”, „Energetyk” i „Solanki” Uzdrowisko
Inowrocław. Dziennikarze uczestniczący
w Press Tour „Pod Tężnią” zobowiązali się
w ciągu najbliższych kilku miesięcy opublikować na łamach gazet, które reprezentują, artykuły promujące Inowrocław.

Unijne wsparcie

Efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to główny
temat zorganizowanego niedawno w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkania z udziałem Danuty Huebner, unijnej komisarz ds. polityki regionalnej. W rozmowach uczestniczył m.in. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
- Kujawsko-Pomorskie to znakomite miejsce, by rozmawiać
o Europie, bo jak mało kto wiecie, jak wykorzystywać szanse
związane z integracją – stwierdziła Danuta Huebner. Pani komisarz podkreślała, że nasze województwo jest w czołówce
jeśli chodzi o wykorzystanie unijnego wsparcia. Jednocześnie
poinformowała, że możliwe, iż dzięki zaproponowanym przez
nią zmianom regulaminu finansowania przez Komisję Europejską inwestycji w regionach, mieszkańcy polskich województw
będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie.
Wizyta w urzędzie marszałkowskim miała miejsce pierwszego dnia toruńskiego XVI Forum Gospodarczego, którego
pani komisarz była gościem honorowym.

Miss Inowrocławia 2009
Katarzyna Poturalska została tegoroczną
Miss Inowrocławia. Wybory zorganizowano
niedawno w Teatrze Miejskim.
Miss Inowrocławia 2009 ma 20 lat, interesuje się muzyką, teatrem i modą. Pierwszą wicemiss została 20-letnia Katarzyna Wiśniewska,
a drugą wicemiss 16-letnia Jagoda Walentowicz. Tytuł Miss Publiczności przyznano Natalii
Pecynie, Miss Młodzieżowej Rady Miejskiej to
Agnieszka Śmigielska, Miss Radia Gra – Dominika Mackiewicz, a Miss Internetu - Kamila
Niewiadomska. Miss Inowrocławia oraz dwie
wicemiss wezmą udział w ćwierćfinale Miss
Polski 2009, do którego zakwalifikowane zostały też Dominika Mackiewicz
oraz Jagoda Olejniczak (obie otrzymały tzw. zielone karty). Serdecznie
gratulujemy!
Organizatorami wyborów był
klub „Przydomek” i Biuro Miss Polski „Missland”.
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Europe Direct – Inowrocław
W naszym mieście powstał niedawno
drugi (po Bydgoszczy) w województwie kujawsko-pomorskim Punkt Informacyjny Europe Direct. W całej Polsce takich ośrodków
Komisji Europejskiej jest dwadzieścia siedem.
Przedstawiciele Europe Direct – Inowrocław
m.in. organizują bezpłatne szkolenia, wykłady, otwarte warsztaty, seminaria i konkursy
dotyczące Unii Europejskiej oraz prowadzą
działalność wydawniczą. Ponadto w ośrodku odbywają się dyżury eksperta ds. funduszy UE. Punkt Informacyjny Europe Direct – Inowrocław mieści się przy Oddziale
Zamiejscowym Wyższej Szkoły Gospodarki
(ul. Poznańska 43/45), tel. 052-56-70-090,
wew. 406, e-mail: europe_direct_inowroclaw@byd.pl.

Logo z Tężnią Solankową

Fot. Beata Zarzycka

Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna ma logo.
Konkurs na znak graficzny wygrała Karolina Jankowska z Poznania. Łącznie zgłoszono dwanaście prac, których autorzy to
nie tylko inowrocławianie, ale także mieszkańcy Gdańska, Torunia, Poznania i Bydgoszczy. Zwycięskie logo (na zdjęciu obok)
stworzone zostało w oparciu o motyw Tężni Solankowej. Przypomnijmy, InLOT to organizacja oficjalnie działająca od kilku
miesięcy. Zajmuje się przede wszystkim promocją istniejących
i poszukiwaniem nowych atrakcji turystycznych. Przedstawiciele InLOT-u m.in. czynią starania na rzecz konsolidacji lokalnej branży turystycznej oraz stworzenia wspólnego produktu turystycznego. Inowrocławska
Lokalna Organizacja Turystyczna ma siedzibę przy ul. Królowej Jadwigi 3, tel. 052-35-55-371.
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Bezpłatne zajęcia

Specjaliści z Ośrodka Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt” prowadzą bezpłatne zajęcia
psychoedukacyjne dla rodziców. Trwają zapisy!
Spotkania organizowane są przede wszystkim
z myślą o tych rodzicach, którzy chcieliby dowiedzieć
się, co robić, a czego nie, co i jak mówić, żeby mieć
skuteczny wpływ na rozwój swoich dzieci. Zajęcia
prowadzi dwóch psychologów – Anna Chwiałkowska i Tomasz Kuczma, których zadaniem jest pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu różnego rodzaju
wątpliwości, kłopotów, czy też bardziej zaawansowanych problemów wychowawczych. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie ośrodka (ul. Solankowa 64)
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-17.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 052 35-51-374. Ponadto można kontaktować się z prowadzącymi: Anna
Chwiałkowska – tel. kom. 605 353 155 i Tomasz Kuczma – tel. kom. 601 941 161.

„Prawko” na miejscu

Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza proponuje zmianę prawa tak, aby w takich
miastach jak Inowrocław można było zdawać egzamin na prawo jazdy.
Obecnie w wielu nawet mniejszych od Inowrocławia miastach można bez przeszkód
zdawać egzamin na prawo jazdy. Są to bowiem miasta na prawach powiatu. Inowrocław
natomiast jest w grupie kilkudziesięciu miast prezydenckich, w których za część spraw odpowiada prezydent, a za inne starosta. Z takiego podziału kompetencji wynika wiele problemów. Jednym z utrudnień jest właśnie to, że w Inowrocławiu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy.
Z wnioskiem o zmianę prawa wystąpił poseł Krzysztof Brejza, który zaproponował, aby
w miastach prezydenckich, które nie posiadają praw powiatu utworzone zostały filie egzaminacyjne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. W tych filiach można by zdawać
egzaminy samochodami osobowymi i jednośladami, co zmniejszy koszty tego zadania.

Misterium Męki Pańskiej
„Błogosławieni...” - pod takim hasłem w scenerii Tężni Solankowej w pierwszą sobotę kwietnia wystawiono Misterium Męki Pańskiej.
Bez wątpienia było to widowisko wyjątkowe. Wzięło w nim udział trzystu aktorów. Autorzy scenariusza: Anna Śledzińska, Edmund Mikołajczak i ks. Dariusz Żochowski,
główne role powierzyli uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Na
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wcześniej nagrane kwestie Chrystusa wygłaszał
Krzysztof Kolberger.
Honorowy patronat nad misterium zorganizowanym w naszym mieście po raz trzeci, sprawowali: Ks. Abp Henryk Muszyński i Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Fot. Beata Zarzycka
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Marek Bartkowicz – 14.05.2009 r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza
Latosa, ul. Dworcowa 33/14.
godz. 17.00-18.00.
Zdzisław Błaszak – 11.05.2009 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Krzysztof Boniek – 4.05.2009 r.,
Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. 108,
godz. 15.00-15.30, tel. 052-35-55-292.
Grażyna Dziubich – 19.05.2009 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292;
11.05.2009 r., Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Jana III Sobieskiego 5, godz. 17.00-18.00.
Grzegorz Kaczmarek – 5.05.2009 r.,
klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60,
godz. 10.30-12.00, tel. 052-35-72-615
(w czasie trwania dyżuru).
Andrzej Kieraj – 4.05.2009 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 12.05.2009 r., Biuro Rady
Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 12.05.2009 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski – 5.05.2009 r.,
12.05.2009 r., 19.05.2009 r., 26.05.2009 r.,
Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
pok. nr 110, godz. 14.00-15.30,
tel. 052-35-55-294; 13.05.2009 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości
4, pok. nr 226, godz. 18.00-19.00.
Ryszard Oczachowski – 5.05.2009 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 15.30-16.30, tel. 052-35-55-292.
Halina Peta – 14.05.2009 r., III Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53,
pok. nr 5, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-75-407.
Janusz Radzikowski – radny codziennie
pełni dyżur telefoniczny: tel. 052-35-55743 lub tel. kom. 663 488 055 lub
tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński – 18.05.2009 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 14.05.2009 r.,
III Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53,
pok. nr 5, godz. 15.00-16.00,
tel. 052-35-75-407.
Marian Świątkowski – 5.05.2009 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 15.30-16.30, tel. 052-35-55-292.
Maciej Szota – 21.05.2009 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14. godz. 17.00-18.00.
Jacek Tarczewski – 28.05.2009 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14. godz. 17.00-18.00.
Anna Trojanowska – 7.05.2009 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa, ul. Dworcowa 33/14.
godz. 17.00-18.00.
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JUBILEUSZE DŁUGOLETNEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez
Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia jubilaci świętujący w marcu br. w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie): Anna i Kazimierz Witkowscy; Regina i Heliodor Lisieccy oraz Genowefa i Konstanty Bartosikowie.

Anna i Kazimierz Witkowscy wraz z rodziną.

Regina i Heliodor Lisieccy wraz z rodziną.

Genowefa i Konstanty Bartosikowie wraz z rodziną.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Magdalena Adamska (Inowroclaw) – Bartłomiej Siewkowski (Inowrocław); Patrycja Czerwińska (Nowa Wieś Wielka) – Piotr Leszczuk (Inowrocław); Marta Komorowska (Inowrocław) – Szymon Bryll (Inowrocław); Ewa Ziarnowska (Inowrocław) – Dawid Niedzwiedzki (Inowrocław); Monika Gorzkiewicz (Inowrocław) – Adam Rosiński (Inowrocław); Agata Pawlak (Inowrocław) – Rafał Wrzesiński (Inowrocław); Janina Pułaczewska (Inowrocław) – Bogdan Nowakowski (Inowrocław);
Agnieszka Ćwiklińska (Inowrocław) – Damian Cegielski (Inowrocław);
Magdalena Gawryszak (Inowrocław) – Norbert Nowak (Markowice).
URODZENIA
Wojciech Piguła – s. Karoliny i Roberta; Lena Borowska – c. Nataszy
i Krystiana; Wiktoria Woźniak – c. Doroty i Mariusza; Zuzanna Chojnacka – c. Marzeny i Marcina; Wojciech Kaczor – s. Natalii i Artura; Aleksandra Tunkiewicz – c. Małgorzaty i Mariusza; Julian Fita – s. Sylwii i Jacka;
Mikołaj Kmieć – s. Beaty i Marka; Jakub Ślepowroński – s. Justyny i Rafała; Kacper Ligocki – s. Katarzyny i Przemysława; Franciszek Mochalski –
s. Agnieszki i Tomasza; Hanna Kaszubowska – c. Marty i Tomasza; Mal-

W porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
która odbyła się 25 marca br. były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (Marka
Gerusa zastąpił Marek Mrówczyński),
- przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej
Inowrocławia za lata 2007-2008,
- przyjęcie sprawozdań za 2008 r. o stopniu realizacji zadań
ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata
2003-2013,
- uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013 (powstanie programu było niezbędne do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego „Aktywność się opłaca” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013; celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do
zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy; część
zadań przewidzianych w programie ma być dofinansowana
z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na 2007-2013,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifika-

KWIECIEŃ 2009
wina Samulska – c. Małgorzaty i Artura; Zuzanna Tyra – c. Ilony i Jarosława; Zofia Żelazny – c. Mileny i Piotra; Wiktoria Ziółkowska – c. Eweliny i Łukasza; Aleksander Kazimierczak – s. Moniki i Macieja; Marika Nowakowska – c. Karoliny i Roberta; Sebastian Pawlak – s. Wiolety i Piotra;
Kacper Kowalewski – s. Pauliny i Łukasza; Wiktor Jankowski – s. Katarzyny i Marcina; Daniel Kulesza – s. Anny i Marka; Szymon Muszyński –
s. Krystyny i Krzysztofa; Julia Staszków – c. Renaty i Janusza; Wiktor Rudnicki – s. Anny i Piotra; Oliwia Sztejka – c. Wiesławy i Andrzeja; Konrad
Michałowicz – s. Eweliny i Dawida; Nicola Tomaszewska – c. Sylwii i Przemysława; Julita Maćkowiak – c. Moniki i Przemysława; Agata Maciejewska – c. Beaty i Mariusza; Emil Krokowski – s. Agnieszki i Jarosława; Oliwia Pawłowska – c. Pauliny i Adama; Wiktor Kwiatkowski – s. Katarzyny i Romana; Antoni Woźniak – s. Justyny i Jarosława; Zuzanna Skrzypińska – c. Karoliny i Daniela; Oliwier Kołodziejczyk – s. Marzeny i Pawła;
Hubert Fryza – s. Marty i Dariusza; Zuzanna Czerwińska – c. Anny i Pawła; Natalia Bartoszak – c. Magdaleny i Artura; Krystian Klejba – s. Magdaleny i Rafała; Ignacy Kluczyński – s. Magdaleny i Pawła; Sebastian Kubus – s. Iwony i Michała; Anna Kanarek – c. Katarzyny i Wojciecha; Tadeusz Promiński – s. Sylwii i Sebastiana; Jakub Żołnierkiewicz – s. Katarzyny
i Roberta; Anna Zdrojewska – c. Ewy i Artura; Igor Szulkowski – s. Moniki
i Marcina; Agata Kozupa – c. Magdaleny i Łukasza; Julia Haras – c. Beaty
i Krzysztofa; Maja Dekańska – c. Joanny i Tomasza; Karolina Kwiatkowska – c. Klaudii i Wojciecha; Jakub Cichowlas – s. Kamili i Dariusza; Maja
Dzwoniarkiewicz – c. Bożeny i Pawła; Damian Paluszak – s. Joanny i Sebastiana; Karolina Mirzejewska – c. Pauliny i Michała.
ZGONY
Czesław Sołtysiak – 86 lat; Feliks Pastecki – 85 lat; Stanisław Jelonek – 74
lata; Łucjan Marciniak – 79 lat; Eugenia Pietrzak – 76 lat; Barbara Gubiec
– 60 lat; Monika Krawczak – 85 lat; Łucjan Długosz – 80 lat; Wacław Słowiński – 70 lat; Maria Kańciak – 76 lat; Zofia Sokołowska – 73 lata; Kazimiera Kretkowska – 66 lat; Kazimierz Koczorowski – 81 lat; Jan Czapiński – 77 lat; Grzegorz Dąbrowiak -58 lat; Helena Lewandowska – 88 lat;
Henryk Zarębski – 63 lata; Krystyna Ropelska – 72 lata; Kazimierz Szyper
– 67 lat; Bogdan Kaczmarek – 80 lat; Konrad Szwandke – 75 lat; Marianna Cicha – 81 lat; Cezary Nawrot – 70 lat; Tadeusz Mitlaszewski – 79 lat;
Krystyna Sikorska – 51 lat; Jerzy Pietruszewski – 58 lat; Andrzej Nowak –
60 lat; January Brzezicha – 84 lata; Władysław Dziedziński – 81 lat; Michał Biegała – 61 lat; Jan Morkowski – 61 lat; Zdzisław Dobrosielski – 71 lat;
Krystyna Panert – 78 lat; Tomasz Maciejewski – 63 lata; Jarosław Lewandowski – 54 lata; Zdzisław Goiński – 62 lata; Pelagia Domańska-Maciejewska – 92 lata; Krystyna Dembska – 76 lat; Jerzy Rink – 67 lat; Stanisława Bujak – 89 lat; Henryk Czyżewski – 59 lat; Anna Nalaskowska – 69 lat;
Janina Żukowicz – 65 lat; Marian Fillisz – 77 lat; Barbara Czerniak – 81 lat;
Cecylia Turant – 101 lat; Barbara Marciniak – 84 lata; Edmund Wróblewski – 78 lat; Feliks Duszyński – 79 lat; Stanisława Kammer – 79 lat; Janina
Budna – 65 lat; Jadwiga Pawłowska – 65 lat; Danuta Walczak – 74 lata;
Helena Wieczorek – 94 lata; Czesława Grecka – 78 lat; Stanisław Synowiec – 71 lat; Maria Hadzik – 61 lat; Franciszek Lewandowski – 73 lata;
Walenty Gronek – 88 lat; Edward Chorążyczewski – 73 lata; Ewa Bentkowska – 55 lat; Bronisław Maślona – 80 lat.
ty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami (bonifikata w wysokości 90 proc. dotycząca nieruchomości
zabudowanych garażami przy ul. Kruśliwieckiej),
- uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego
otrzymywanego przez członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Inowrocławia,
- uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa
w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” (wsparcie zadań w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki finansowanych w części ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
- uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta
Inowrocławia,
- uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych
dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.
UWAGA: Treść przyjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze Rady Miejskiej Inowrocławia, pok. nr 109,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
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VII Inowrocławskie Targi Edukacyjne
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
3 maja – godz. 9.30, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
msza św. koncelebrowana przez bp Wojciecha Polaka, kościół pw. św. Józefa. Obecne będą poczty sztandarowe, orkiestra IKS „Solino” oraz kompania honorowa Garnizonu
Inowrocław.
8 maja – godz. 12.00, z okazji 64. rocznicy zakończenia
II wojny światowej pod pomnikiem na Błoniach delegacje
władz samorządowych, przedstawicieli harcerzy, szkół i zakładów pracy złożą wiązanki kwiatów. Obecne będą poczty sztandarowe, orkiestra IKS „Solino” oraz kompania honorowa Garnizonu Inowrocław.
INOWROCŁAWSKA WYSTAWA GOSPODARCZA
9-10 maja 2009 r.
9 maja – godz. 11.00, uroczyste otwarcie; godz. 11.3017.00, prezentacja wystawców, pokazy, występy, konkursy z nagrodami, możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli PS ZOZ (tj. inowrocławskiego szpitala), stoisko edukacyjno-informacyjne Komendy Powiatowej Policji oraz znakowanie rowerów przez policję, prezentacja przez Wojskową Komendę Uzupełnień i 2. Inowrocławski Pułk Komunikacyjny samochodu saperskiego i terenowego marki Honker; godz. 10.00-14.00, możliwość oddania krwi w specjalnie przeznaczonym do tego celu ambulansie; godz. 17.00,
uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Najlepszy Produkt Roku 2009” oraz koncert z udziałem Roberta Janowskiego; Hala Widowiskowo-Sportowa (oraz plac
przed halą), al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
10 maja – godz. 9.00-17.00, pokazy, występy i konkursy
z nagrodami; godz. 9.00-13.00, prezentacja wozów strażackich; godz. 17.00, podsumowanie konkursu publiczności na Najładniejszą Ekspozycję Wystawową; Hala Widowiskowo-Sportowa (oraz plac przed halą), al. Niepodległości
4, wstęp wolny.
SPORT
1 maja – z okazji V rocznicy wejścia do Unii Europejskiej
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Inowrocławia, korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1, wstęp wolny
oraz Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, boisko ze sztuczną
nawierzchnią u zbiegu ulic Bolesława Krzywoustego i Lipowej, wstęp wolny.
2 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów,
Goplania – MKS Mień Dawtona Lipno, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
2-3 maja – godz. 10.00, Parafiada 2009, Stadion Miejski I,
ul. Macieja Wierzbińskiego 2; Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107; Stadion Miejski III, ul. Daniela Rakowicza 93; Hala
Widowiskowo-Sportowa, al. Nieodległości 4, wstęp wolny.

Fot. Beata Zarzycka

Tablica interaktywna sprężona z komputerem oraz projektorem multimedialnym. Do tego telewizor i kino domowe. To tylko część wyposażenia pracowni multimedialnej,
z której od kilku tygodni korzystają uczniowie Gimnazjum
nr 2. Dyrekcja szkoły zakupiła także programy ze scenariuszami i materiałami pomocniczymi do prowadzenia lekcji
przez nauczycieli. W pracowni gimnazjaliści uczą się m.in.
języka polskiego, historii, fizyki, chemii. Warto podkreślić,
iż pod koniec ubiegłego roku w Gimnazjum nr 2 otwarto pracownię multimedialną, w której prowadzone są lekcje języków obcych.

Fot. Beata Zarzycka

5, 12, 19, 25, 28 maja – godz. 14.00, „Czwartki Lekkoatletyczne”, Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp wolny.
9 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – V liga seniorów, Cuiavia – MLKS Unia Gniewkowo, Stadion Miejski I, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
9 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów, Goplania – KS Legia Chełmża, Stadion Miejski II, ul. Orłowska
48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).

Fot. Beata Zarzycka

VIII Minispartakiada dla dzieci niepełnosprawnych „Ja też
potrafię” już za nami. W Hali Widowiskowo-Sportowej
siedemdziesięcioro dzieci m.in. rywalizowało w konkurencjach sportowych. Dopingowało ich ponad dwustu rówieśników siedzących na trybunach.
16 maja – godz. 10.00, II Bieg Piastowski – półmaraton,
biegi młodzieżowe w ramach akcji „Polska Biega”, trasa:
Kruszwica – Inowrocław (meta: Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2), wstęp wolny.
16 maja – godz. 9.30, VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Inowrocławia, Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
17 maja – godz. 17.00, mecz III ligi piłki ręcznej, Cuiavia Inowrocław – MKS SSRiR „START” Konin, Hala WidowiskowoSportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
20 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – V liga seniorów, Cuiavia – KS Gopło Kruszwica, Stadion Miejski I, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
23-24 maja – Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar
Prezydenta Inowrocławia, Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
27 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów,
Goplania – KS Remes Promień Opalenica, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
30 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – V liga seniorów, Cuiavia – MLKS „Noteć” Łabiszyn, Stadion Miejski I, ul. Macieja
Wierzbińskiego 2, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
30 maja – godz. 17.00, mecz piłkarski – III liga seniorów, Goplania – BKS Chemik Budstol Bydgoszcz, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł
i 4 zł (ulgowy).

Blisko sześćdziesięciu wystawców
z całego kraju wzięło udział w tegorocznych Inowrocławskich Targach
Edukacyjnych zorganizowanych już
po raz siódmy. W Hali WidowiskowoSportowej swoją ofertę prezentowały m.in. uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia zawodowego, wydawcy.
Pomysłodawcą i koordynatorem targów była Maria Syczyło. Warto dodać,
iż VII ITE to impreza ponadregionalna
i jedyne takie przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorski.

KULTURA
1 maja – godz. 16.00, inauguracja Inowrocławskiego Lata
Muzycznego, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
2 maja – godz. 19.30, Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, wystąpi Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte” pod dyrekcją Michała Nesterowicza, kościół pw. św. Jadwigi Królowej, wstęp
wolny.
9 maja – godz. 10.00, Turniej Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży „Strofka” (eliminacje miejskie), Teatr Miejski, plac
Klasztorny 2, wstęp wolny.
9 maja – godz. 16.00, otwarcie wystawy Grzegorza Bieniasa, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp wolny.
9 maja – godz. 18.00, spektakl „Kolacja dla głupca” Francisa
Vebera w reżyserii Wojciecha Adamczyka, w rolach głównych: Marzena Trybała, Piotr Fronczewski, Krzysztof Tyniec,
Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 50 zł do nabycia w Inowrocławskim Domu Kultury, sklepie „Forte” oraz
„Fotocenter 2000”.
10 maja – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne,
Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
16 maja – godz. 15.00, XIV Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy co umiemy” (finał), Teatr Miejski, plac Klasztorny
2, wstęp wolny.
17 maja – godz. 15.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne,
Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
21 maja – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy
o...”, Galeria Miejska, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp wolny.
23 maja – godz. 10.00, Turniej Recytatorski „O Pióro Jana
Brzechwy” (eliminacje miejskie), Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp wolny.
23 maja – godz. 11.00, koncert Orkiestry Garnizonowej
z Rzeszowa, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
23 maja – godz. 17.00, koncert „Dla Ciebie” w wykonaniu
Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Violinki”, Teatr Miejski,
plac Klasztorny 2,
24 maja – godz. 15.00, XXXII Przegląd Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
31 maja – godz. 17.00, obchody Dnia Dziecka, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
XXXVII Ogólnopolski Festiwal
Młodzieżowych Orkiestr Dętych
28-31 maja 2009
28 maja – godz. 16.00, przesłuchania estradowe orkiestr,
Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
29 maja – godz. 15.30, przemarsz orkiestr ulicami miasta
(trasa od Teatru Miejskiego do Stadionu Miejskiego przy
ul. Macieja Wierzbińskiego 2); godz. 16.15, widowisko plenerowe, Stadion Miejski I, ul. Macieja Wierzbińskiego 2,
wstęp wolny.
30 maja – godz. 20.30, koncert nocny z udziałem Mieczysława Szcześniaka, Tężnia Solankowa, wstęp wolny.
31 maja – godz. 11.00, koncert galowy, Muszla Koncertowa, wstęp wolny.
UWAGA: Organizatorzy wymienionych imprez zastrzegają
sobie prawo do zmiany np. miejsca spotkania ze względów
technicznych lub pogodowych.
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Bezpłatne badania profilaktyczne
Zachęcamy naszych Czytelników, aby korzystali z bezpłatnych badań profilaktycznych wykonywanych w inowrocławskim szpitalu, a finansowanych przez Powiat
Inowrocławski lub Narodowy Fundusz Zdrowia. W naszym zestawieniu znajdziecie Państwo m.in. informacje na temat tego o czym trzeba pamiętać chcąc wykonać badania.
Bezpłatne badania finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
Profilaktyka raka szyjki macicy
Program kierowany jest do kobiet w wieku od 25. do 59. roku
życia ubezpieczonych w NFZ. Badania przeprowadzane są
w Ginekologicznej Izbie Przyjęć inowrocławskiego szpitala od
poniedziałku do piątku w godz. 13.00-15.00. Rejestrować się
można telefonicznie (tel. 052-35-45-242) od poniedziałku do
piątku w godz. 13.00-14.00.
Profilaktyka raka piersi
Program kierowany jest do kobiet od 50. do 69. roku życia
ubezpieczonych w NFZ. (ważne, aby w ciągu ostatnich dwóch
lat nie było wykonanej mammografii). Badania (mammografia) wykonywane są od poniedziałku do piątku w Pracowni Mammograficznej inowrocławskiego szpitala (I piętro, wejście od strony przychodni). Rejestrować się można telefonicznie (tel. 052-35-45-425) od poniedziałku do piątku w godz.
14.00-15.00.
UWAGA: W dniu badania pacjentki powinny mieć przy sobie
ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz nr PESEL.
Bezpłatne badania finansowane przez Powiat Inowrocławski:
Profilaktyka wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego
Program kierowany jest do mężczyzn od 45. do 70. roku życia,
ale tylko (!!!) z terenu powiatu (czyli np. z miasta Inowrocław).
Badania wykonywane są w Poradni Urologicznej Przychodni Przyszpitalnej (I piętro inowrocławskiego szpitala, pok. nr
1042 i 1043) od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00.
Rejestrować się można telefonicznie (tel. 052-35-45-343) od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży
Program kierowany jest do dzieci i młodzieży od 8. do 15. roku
życia, ale tylko (!!!) z terenu powiatu (czyli np. z miasta Inowrocław). Badanie lekarskie poprzedzone jest pobraniem krwi
(pacjent powinien być na czczo). Krew pobierana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 w Przychodni Przyszpitalnej (I piętro inowrocławskiego szpitala, gabinet zabiegowy nr 1015). Badania przeprowadzane są w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 13.00-14.00 w Przychodni Przyszpitalnej
(I piętro inowrocławskiego szpitala, pok. nr 1021). Rejestrować
się można telefonicznie (tel. 052-35-45-341 lub 052-35-45362) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób tarczycy
Program kierowany jest do osób od 35. do 70. roku życia, ale

tylko (!!!) z terenu powiatu (czyli np. z miasta Inowrocław).
Badanie lekarskie poprzedzone jest pobraniem krwi (pacjent
powinien być na czczo). Krew pobierana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 w Przychodni Przyszpitalnej (I piętro inowrocławskiego szpitala, gabinet zabiegowy nr
1015). Jeżeli na podstawie badania laboratoryjnego stwierdzone zostaną nieprawidłowości, wtedy pacjent skierowany zostanie do endokrynologa, który będzie udzielał konsultacji od
poniedziałku do piątku od godz. 14.00 w Przychodni Przyszpitalnej (I piętro inowrocławskiego szpitala, pok. nr 1047). Rejestrować się można telefonicznie (tel. 052-35-45-341 lub 05235-45-362) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
UWAGA: W dniu badania należy mieć przy sobie dowód osobisty (dotyczy wszystkich programów finansowanych przez
Powiat Inowrocławski).
Ponadto informujemy, że w miasto Inowrocław przystąpiło do trzech, współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionalnych programów zdrowotnych: wczesnego wykrywania nowotworów
skóry, profilaktyki chorób płuc oraz zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży. Ostatni projekt, czyli Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży kierowany jest do młodych ludzi z roczników 1992-1996 borykających się z problemem otyłości. Osoby biorące udział w programie mogą liczyć
na pomoc m.in. lekarza chorób metabolicznych, endokrynologa, psychologa i dietetyka. Zapisy prowadziły inowrocławskie szkoły. Udział w programie zgłosiły: SP 2, SP 4, SP 6, SP 10,
SP 11, ZSI, Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4. Pierwsze bezpłatne badania zgłoszonych uczniów odbędą się 12 mają br. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. Tego dnia zorganizowane zostaną również bezpłatne szkolenia (dotyczące problemu
otyłości) dla pielęgniarek szkolnych, nauczycieli wychowania
fizycznego i rodziców. Bliższych informacji na temat wszystkich trzech wymienionych powyżej programów będzie można wkrótce uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji
Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 5), tel. 052-35-55-265. Szczegółowe informacje
sukcesywnie publikowane będą także na stronie internetowej
urzędu (www.inowroclaw.pl).

Rys. Jarosław Wojtasiński

- boisko niedawno wybudowane w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” od 1 mają
br. do 21 czerwca br. czynne będzie dla chętnych na następujących zasadach: od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-21.00, soboty w godz. 10.00-20.00, niedziele w godz.
12.00-20.00. Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w ramach zajęć szkolnych z obiektu korzystają uczniowie SP 4.
Boisko udostępniane jest bezpłatnie. Nad
bezpieczeństwem czuwa instruktor. Obiekt
jest też monitorowany,
- w związku zaplanowanymi na 7 czerwca br.
wyborami do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nie osoby, mogą zgłaszać
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Inowrocławiu. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 8 maja
br. w Wydziale Organizacyjnym i Informatyki Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 205
lub 216) od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30. Warto dodać, iż informacje wyborcze zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl (zakładka: Wybory do Parlamentu Europejskiego),
- w pierwszym dniu trwania kwietniowego
Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu przebywał Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Reprezentował on Ewę Kopacz, Minister Zdrowia sprawującą honorowy patronat nad tą
uroczystością. Podsekretarz Stanu uczestniczył w części obrad forum, a następnie
w towarzystwie Prezydenta Inowrocławia
Ryszarda Brejzy oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza Marcinkowskiego odwiedził inowrocławski szpital. Zwiedził także Park Solankowy, zapoznając się z realizacją funkcji uzdrowiskowej miasta. Przypomnijmy, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace związane
z zatwierdzeniem tzw. operatu uzdrowiskowego dla Inowrocławia. Miasto musi mieć
potwierdzone źródła lecznicze na swoim obszarze oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z ustawy o gminach uzdrowiskowych,
- w ratuszu gościł niedawno Pascal Schaller,
przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce attache ds. współpracy językowej. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy inowrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Pascal Schaller zaprezentował realizowany
w kraju projekt w zakresie promocji języka
francuskiego. Celem projektu jest zachęcenie do nauki języka francuskiego wśród polskich uczniów. Ponad dwudziestu uczniów
z francuskiej szkoły Jean-Jacques Perret Colleg przebywało niedawno w Inowrocławiu
na zaproszenie swoich kolegów z Gimnazjum nr 4. Wizyta trwała blisko tydzień i została zorganizowana w ramach partnerskiej
wymiany. Młodzież z Francji m.in. zwiedziła
nasze miasto, w tym Park Solankowy, skorzystała z oferty „Wodnego „Parku”. Uczniowie
pojechali m.in. do Torunia i Gdańska.
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