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Wojciech Kilar w Inowrocławiu

Fot. Beata Zarzycka
Wojciech Kilar gościł w Inowrocławiu. Ten wybitny kompozytor zaszczycił swoją obecnością trzeciomajowy koncert w kościele p.w. Św.
Królowej Jadwigi, gdzie wysłuchał skomponowanej przez siebie „September Symphony” w wykonaniu Inowrocławskiej Orkiestry „Pro
Arte” pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Muzycy towarzyszyli również Tatianie Szebanowej, znakomitej pianistce, która wykonała utwory
Fryderyka Chopina. Podczas trzydniowej wizyty w Inowrocławiu maestro gościł także w ratuszu, spotkał się z mieszkańcami Inowrocławia
w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej oraz posadził dąb w Parku Solankowym, gdzie rośnie już drzewko Ireny Kwiatkowskiej. Kompozytor
był zachwycony gorącym powitaniem oraz pięknem naszego Parku Solankowego. Na zdjęciu Wojciech Kilar w ratuszu (z lewej) oraz podczas
koncertu z Markiem Pijarowskim orkiestrą (z prawej).
UZDROWISKO. Inowroc³awski zdrój istnieje od 130 lat. Z tej okazji w naszym mieœcie zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu.

Przeszłość i teraźniejszość
Jubileuszowa sesja popularnonaukowa, wystawa fotografii oraz
widokówek prezentujących Solanki i festyn, to tylko część atrakcji zaplanowanych w ramach obchodów 130-lecia Uzdrowiska Inowrocław.
Fotografie i widokówki
„Solanki – piękne dzieło” – taki tytuł nosiła wystawa fotografii
Andrzeja Głowackiego otwarta w Galerii Miejskiej. Uzupełnieniem
zdjęć były widokówki z kolekcji inowrocławskich filokartystów: Wojciecha Grochowiny, Henryka Stankiewicza, Piotra Strachanowskiego, Rafała Szydłowskiego oraz Romualda Szymańskiego przedstawiające dawne Solanki. Stare widokówki można było zobaczyć również w Muzeum im. Jana Kasprowicza. Tam zgodnie z tytułem wystawy – „Uzdrowisko Inowrocław. Przeszłość i teraźniejszość” zbiory
wzbogacone były dokumentami z muzeum, Archiwum Państwowego oddział w Inowrocławiu i od prywatnych osób oraz zdjęciami
prezentującymi bardziej współczesne Solanki.
Sesja w sali koncertowej
Miłośnicy dziejów inowrocławskiego zdroju bez wątpienia z zainteresowaniem wysłuchali podczas sesji popularnonaukowej w Sali Kon-

certowej im. Ireny Dubiskiej wykładów regionalistów – Edmunda
Mikołajczaka oraz Piotra Strachanowskiego na temat historii uzdrowiska, w tym również w kontekście wybitnych osobowości kształtujących jego dzieje. Ponadto, Joanna Łuczak, ze szpitala MSWiA w Warszawie omówiła zagadnienie krioterapii jako metody leczenia. Natomiast Włodzimierz Śliwiński, z ministerstwa zdrowia zwrócił uwagę
na możliwości jakie daje uzdrowiskom wejście Polski do Unii Europejskiej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nowoczesne metody
leczenia stosowane w naszych sanatoriach. Ponad 25 tys. kuracjuszy,
którzy przyjeżdżają w ciągu roku do Inowrocławia korzysta m.in. z krioterapii, kąpieli solankowych, borowiny ze złoża naturalnego. Sesja
była także okazją do wręczenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Romualda Kosieniaka Brązowych Krzyży Zasługi i odznak honorowych „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz przekazania przez
Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę medali pamiątkowych pracownikom sanatoriów. Prezydent wraz z Eugeniuszem Walochem oraz
Dokończenie na str. 4
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Kontynuując temat rozpoczęty
w ubiegłym miesiącu, w wydaniu
majowym publikujemy w „Ratuszowym ABC …” informacje na temat zameldowania się w miejscu
pobytu czasowego.
Co to jest pobyt czasowy?
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca
pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub
w tej samej miejscowości, lecz pod
innym adresem. Zwalnia się od
obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres
nieprzekraczający 2 miesięcy.
Kiedy trzeba się zameldować?
Obowiązku zameldowania na
pobyt czasowy należy dokonać
najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia przybycia.
„Krok po kroku”
pok. nr 10 – zameldowania na
pobyt czasowy do dwóch miesięcy
dokonuje się poprzez wpisanie do
książki meldunkowej (wystarczy
ustne zgłoszenie). W przypadku
zameldowania na pobyt czasowy
powyżej dwóch miesięcy w pok.
nr 10 należy pobrać druk zgłoszenia i tam też wypełniony złożyć.
Wymagane dokumenty:
W przypadku zameldowania na
pobyt czasowy do dwóch miesięcy:
• Dowód osobisty.
• Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dowodu osobistego
przedstawia odpis skrócony aktu
urodzenia.
UWAGA: Konieczna jest obecność właściciela lub najemcy lokalu.
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W przypadku zameldowania na
pobyt czasowy powyżej dwóch
miesięcy:
• Dowód osobisty.
• Osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu – książeczka
wojskowa lub poświadczenie
o zgłoszeniu się do rejestracji
przedpoborowych. Posiadacze
kart mobilizacyjnych przed zgłoszeniem zameldowania, fakt ten
winni zgłosić w WKU.
• Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dowodu osobistego
przedstawia odpis skrócony aktu
urodzenia.
UWAGA: W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania,
czynności zgłoszenia danych może
dokonać członek rodziny, opiekun
ustawowy lub faktyczny lub inna
osoba.
Jak długo trzeba czekać?
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy potwierdza się wydaniem zaświadczenia niezwłocznie po przyjęciu prawidłowo wypełnionego druku
zgłoszenia.
Koszty, czyli opłata skarbowa:
W przypadku zameldowania na
pobyt czasowy do dwóch miesięcy
jeżeli chcemy uzyskać potwierdzenie zameldowania wtedy należy
zapłacić 5 zł opłaty skarbowej –
wniosek oraz 11 zł opłaty skarbowej – zaświadczenie o zameldowaniu. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy zwolnione
jest z opłaty skarbowej.
Godziny przyjęć wniosków:
Poniedziałki, środy, piątki:
godz. 7.30-15.30, wtorki: godz.
8.00-18.00, czwartki: 7.30-18.00.

Panie Prezydencie, przed kilkoma tygodniami w mediach opublikowano informację, że ma powstać obszar metropolitalny, do którego zaliczona będzie nie tylko Bydgoszcz, Toruń, ale także Inowrocław. Ostatnio
jednak podawano, że ta aglomeracja rzeczywiście powstanie, ale z pominięciem naszego miasta. Jak jest naprawdę?
- Nieprawdą jest jakoby inicjatorzy powstania obszaru metropolitalnego
bydgosko-toruńskiego od początku zaliczali do niego Inowrocław. Inicjatorami powołania takiego obszaru są prezydenci Bydgoszczy i Torunia oraz
marszałek województwa. My staramy się o dołączenie naszego miasta do
tego obszaru przedstawiając argumenty dotyczące: odległości (30-40 km),
związków gospodarczych, naukowych i handlowych. Złożyłem w tej sprawie
formalny wniosek na ręce inicjatorów, rozmawiałem z Premierem Markiem
Belką, Starostą Inowrocławskim, częścią burmistrzów i wójtów – wszyscy
wyrazili poparcie dla naszych oczekiwań. Inowrocław będzie mógł wejść w
skład wspomnianego obszaru, po formalnym jego usankcjonowaniu jako
związku bydgosko-toruńskiego, a w przyszłości, mam nadzieję, bydgoskoinowrocławsko-toruńskiego (BIT). Oczekujemy na wsparcie ze strony różnych organizacji i stowarzyszeń.
Budynek przy ulicy Dworcowej, w którym kiedyś znajdowały się koszary jest w opłakanym stanie. Co władze miasta robią, aby rozwiązać ten
problem? Czy naprawdę tak trudno sobie z tym poradzić?
- Zgodnie z obowiązującym prawem jedynym organem władnym do rozwiązania tego problemu jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
NIERUCHOMOŒCI. Sprzeda¿ w drodze przetargu

Uwaga Inwestorzy
Zgodnie z Państwa oczekiwaniami poniżej publikujemy listę nieruchomości przeznaczonych przez miasto do sprzedaży w drodze
przetargu w maju i czerwcu br.
Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
1) ul. Jesionowa
- dz. nr 108/44 o pow. 0,0658 ha, cena 28.670, 00 zł brutto.
- dz. nr 108/45 o pow. 0,0659 ha, cena 28.710,26 zł brutto.
- dz. nr 108/46 o pow. 0,0723 ha, cena 31.497,96 zł brutto.
- dz. nr 108/47 o pow. 0,0713 ha, cena 31.063,64 zł brutto.
2) ul. Juliusza Trzcińskiego
- dz. nr 18/3 i 108/38 o łącznej pow. 0,1160 ha, cena 50.536,79 zł
brutto.
- dz. nr 18/4 i 108/39 o łącznej pow. 0,0829 ha, cena 36.116,88 zł
brutto.
3) ul. Jesionowa – ul. Juliusza Trzcińskiego
- dz. nr 108/41 o pow. 0,0772 ha, cena 30.500,00 zł brutto.
- dz. nr 108/42 o pow. 0,0811 ha, cena 31.720,00 zł brutto.
- dz. nr 108/43 o pow. 0,0743 ha, cena 29.280,00 zł brutto.
4) ul. Szymborska
- dz. nr 268/37 o pow. 0,0550 ha, cena 21.010,35 zł brutto.
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej nr 3 położonej
przy ul. Stanisława Staszica 28:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi oświaty i szkolnictwa z terenami urządzeń sportowych, zieleni towarzyszącej i infrastruktury
technicznej. Jako alternatywne przeznaczenie dopuszcza się wszelkiego typu usługi nieuciążliwe, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotyczących wzajemnego sąsiedztwa i oddziaływania na siebie poszczególnych funkcji. Dopuszcza się także lokalizację pojedynczych lokali mieszkalnych związanych z przeznaczeniem
podstawowym pod warunkiem ochrony funkcji mieszkalnej przed
skutkami działalności usługowej. Obowiązuje wprowadzenie zieleni
na powierzchni równej min. 60 proc. terenu.
Bliższe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 35-55-212, na stronie www.inowroclaw.pl lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. F. D. Roosevelta
33, pok. nr 32.

Skorzystałem z możliwości, jakie daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym występując do wspomnianego organu o pilne podjęcie
efektywnych działań. W wyniku dotychczasowych starań za właścicielem wspomnianej nieruchomości został wydany list gończy, a sąd podjął prace nad
wyborem kuratora. Kilkanaście dni temu w trakcie przypadkowej kontroli
drogowej policja ujęła właściciela nieruchomości, który został doprowadzony do inspektora nadzoru budowlanego i tam zobowiązał się do rozebrania
grożącej katastrofą budowlaną części budynku. Właścicielowi sąd już zagroził tymczasowym aresztem. Mam nadzieję, że tym razem osiągniemy pożądany przez nas skutek, ale problem dalszego zagospodarowania i wizerunku tej
nieruchomości pozostanie.
Sprawa sprzątania przez właścicieli psów po swoich pupilach wraca
właściwie przy każdej okazji. Dotychczasowe działania oraz propozycje
zmierzające do rozwiązania tego problemu podejmowane oraz zgłaszane
tak przez przedstawicieli ratusza jak i naszych radnych, moim zdaniem
nie były trafione. Zamiast leczyć skutki, zajmijmy się profilaktyką. Trzeba w tym kierunku edukować młodzież. Może warto pomyśleć o wydawaniu pieniędzy publicznych właśnie na takie formy walki z tym problemem?
- Zgadzam się, że największy problem psich odchodów dotyczy nie psów
lecz ich właścicieli (kultury osobistej, wiedzy, nawyków). Marnym pocieszeniem może być jedynie, że jest to problem nie tylko inowrocławski, ale ogólnopolski. Musimy w sposób umiejętny łączyć działania represyjne z formami
edukacyjnymi. Coraz więcej właścicieli psów sprząta po nich, coraz więcej
sąsiadów, przypadkowych przechodniów zwraca uwagę osobom wyprowadzającym psy bez kagańców i bez środków do sprzątania odchodów i to daje
nam nadzieję… Mówimy o tym w szkołach, przedszkolach i w środkach
masowego przekazu. Urządziliśmy pierwszy plac do wyprowadzania psów
w rejonie al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego. Jednocześnie zdajemy
sobie sprawę z tego, że problem może być rozwiązany, ale nie w ciągu krótkiego okresu czasu i nie bez ścisłego współdziałania i wsparcia społecznego.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

MAJ 2005/NR 3

3

Aby skutecznie działać
Wypracowaniu skutecznych metod działania w
sytuacjach zagrożenia
chemicznego, biologicznego i radiacyjnego
poświęcone było Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, które już po
raz dziesiąty zorganizowano w Inowrocławiu.
Forum towarzyszyły
warsztaty z zakresu
podstawowych czynności ratunkowych. Ponadto przeprowadzano
bezpłatne badania m.in.
pomiaru ciśnienia krwi
i poziomu cukru. War-

HUTA. Pracownicy „Ireny” boj¹ siê zwolnieñ

to podkreślić, że w czasie trwania forum Prezydent Inowrocławia
zgłosił pomysł stworzenia w naszym mieście
filii poznańskiej Akademii Medycznej, o czym
szerzej będziemy informować w kolejnych numerach „Naszego Miasta Inowrocław”. Obok
„rodzinna” fotka części
uczestników forum
(z prawej) oraz migawka ze szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy (z lewej).
Fot. Beata Zarzycka

DECYZJE. Co z chodnikiem przy ul. Œwiêtokrzyskiej?

Ocalić miejsca pracy

Rozmowy z właścicielem

Pracownicy HSG „Irena” SA zaniepokojeni sytuacją przedsiębiorstwa boją się, że stracą kolejne miejsca pracy.
Po tym jak zmienił się właściciel huty, w spółce wprowadzono
program oszczędnościowy, którego jednym z bezpośrednich skutków są zwolnienia pracowników. W proteście przekazali oni m.in.
Prezydentowi Inowrocławia w tej sprawie petycję.
Prezydent spotkał się ze Sławomirem Jędrzejczakiem, prezesem
zarządu huty, który stwierdził, iż w związku ze zmniejszeniem zysków
z eksportu kryształów, konieczne jest w przedsiębiorstwie szukanie
rozwiązań zwiększających wydajność pracy oraz zmniejszenie kosztów
produkcji. W tym celu modernizuje się hutę, ale nie można wykluczyć
również kolejnych zwolnień pracowników. Prezydent Inowrocławia
Ryszard Brejza zaapelował, aby zarząd „Ireny” w swoich działaniach
miał na uwadze interes pracowniczy. Ponadto, Prezydent zgodnie
z obietnicą złożoną przedstawicielom pracowników huty, skierował również pismo do Marszałka Sejmu o przywrócenie zasiłków przedemerytalnych na podstawie zasad jakie obowiązywały do końca 2001 r.
(bez)

Chodnik znajdujący się przy ul. Świętokrzyskiej (od Starostwa Powiatowego w kierunku sanatorium „Metalowiec 70”) w każdej chwili
może zostać zablokowany tak, że przejście tamtędy będzie niemożliwe.
Teren ten około dwa lata temu kupiła od PKP osoba prywatna,
która w majestacie prawa może na przykład postawić tam ogrodzenie i tym samym uniemożliwić komukolwiek przejście wspomnianym chodnikiem. Dlaczego? Ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską
w 2000 r. nie uwzględniono w tym miejscu chodnika – mimo, że
chodnik istniał od kilkudziesięciu lat! Na ten błąd nikt nie zwrócił
uwagi. Dziś problem ten musi być rozwiązany.
Władze miasta prowadzą rozmowy z osobą, do której należy wspomniany chodnik. Jednym z prawdopodobnych rozwiązań jest wykupienie części terenu lub zamiana na inny być może o takiej samej
powierzchni, aby jednocześnie wydzielić miejsce na parking. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni, ponieważ bez
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
można usankcjonować istnienia w tym miejscu chodnika.
(bez)

REKREACJA. Polscy olimpijczycy w Inowroc³awiu

sław Piesak (pływak), Sebastian Chmara, Artur Kohutek i Paweł
Januszewski (lekkoatleci).
Podczas imprezy sportowcy rywalizowali z młodymi inowrocławianami m.in. na sprawnościowym torze przeszkód, w meczu koszykarskim oraz w zawodach wspinaczkowych. Zorganizowano również
finał konkursu wiedzy olimpijskiej, w którym zwyciężyli uczniowie
Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu. Honorowy patronat nad imprezą
objął Prezydent Inowrocławia Ryszarda Brejza.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie uczestników zabawy w hali wraz
z olimpijczykami.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Sportowcy dzieciom
„Polscy olimpijczycy dzieciom” – pod takim hasłem w hali widowiskowo-sportowej odbyła się impreza, której gwiazdami byli znani
sportowcy.
Na spotkanie z młodzieżą do Inowrocławia przyjechali: Andrzej
Szajna (gimnastyk), Grzegorz Krejner oraz Marek Leśniewski (kolarze), Marek Łbik (kajakarz), Władysław Stecyk (zapaśnik), Miro-
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KOMITET. Zbudowaæ pomnik?

Pamiętajmy ...

1 KWIETNIA
✴ Otwarcie wystawy malarstwa „Rozdroża
inspiracji” Marcina Fołdy
Wystawa w auli III LO im. Królowej Jadwigi
w ramach cyklu prezentacji prac absolwentów klasy plastycznej tejże szkoły. Marcin Fołda jest studentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Wychowanie Plastyczne.
✴ II Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego Szkół.
Dwadzieścia osiem zespołów rywalizowało na
deskach Teatru Miejskiego. Przyznano nagrody
w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych.
4 KWIETNIA
✴ Światełko jedności
Na Skwerze Jana Pawła II inowrocławianie począwszy od 4 kwietnia aż do dnia pogrzebu Papieża, zapalali światełko jedności i żałoby oraz
gromadzili się, aby wspólnie modlić się za zmarłego Ojca Świętego.
5 KWIETNIA
✴ Miejska Msza Św.
W kościele p.w. Św. Ducha mszę św. w intencji
Jana Pawła II koncelebrowali: ks. prał. Franciszek Resiak i ks. kan. Antoni Balcerzak.
✴ Wystawa poświęcona Papieżowi
Książki przedstawiające pontyfikat Jana Pawła
II, monety z wizerunkiem Papieża, to tylko część
zbiorów prezentowanych w Muzeum im. Jana Kasprowicza.
7 KWIETNIA
✴ Procesja światła
Na Skwerze Jana Pawła II o godz. 20.00 rozpoczęła się Procesja Światła, którą zakończyła msza
św. w kościele p.w. Św. Ducha. W procesji uczestniczyło ok. dwudziestu tysięcy inowroclawian.
9 KWIETNIA
✴ III Inowrocławskie Targi Edukacyjne
18 KWIETNIA
✴ „Spotkanie w ratuszu”
W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia
odbyło się „Spotkanie w ratuszu” z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Prelekcję na temat kształtowania świadomości naroDokończenie na str. 5

INWESTYCJE. Co? Gdzie? Kiedy?
Poniżej publikujemy informacje na temat poszczególnych etapów inwestycji aktualnie planowanych i realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich inowrocławskiego ratusza.
W ciągu ostatnich kilku tygodni Prezydent Inowrocławia wystąpił z wnioskami o pozwolenie na budowę
następujących miejskich inwestycji:
- budowa oświetlenia ulicy Grochowej (od ulicy Żytniej
do kościoła p.w. Św. Królowej Jadwigi); wartość inwestycji 10 671 zł; termin wykonania – do końca lipca br.
- rozbudowa oświetlenia chodnika przy ulicy Zygmunta Wilkowskiego 40-42, wartość inwestycji
16 204 zł; termin wykonania – do końca lipca br.
- rozbudowa oświetlenia ulicy Ustronie; wartość
zadania 19 048 zł.
- budowa oświetlenia dojść i dojazdów do budynków
przy ulicy Pakoskiej 4-12 i 1-3; termin wykonania – do
końca lipca br.
- oświetlenie ulicy Krętej; wartość inwestycji 18 901 zł; termin wykonania – do końca lipca br.
Prezydent Inowrocławia złożył zgłoszenia o zamiarze wykonania następujących robót budowlanych:
- przebudowa nawierzchni chodników na ulicach: Studziennej i Hoyera; wartość inwestycji 110 645 zł; termin
wykonania – do końca lipca br.

W Inowrocławiu powstał komitet, którego
celem jest omówienie inicjatyw mających upamiętnić Jana Pawła II.
Na wniosek Prezydenta Inowrocławia w składzie komitetu są przedstawiciele różnych środowisk, w tym m.in. radni miejscy, duchowni,
prezesi stowarzyszeń katolickich, dowództwo
garnizonu, autorzy tzw. „listu otwartego”.
Wśród propozycji upamiętnienia w naszym mieście Ojca Świętego, któremu 26 maja 2004 r.
podczas audiencji w Watykanie delegacja Inowrocławia przekazała insygnia Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia, zgłoszono
m.in. pomysł postawienia tablicy pamiątkowej
i powołania fundacji, która przyznawałaby stypendia zdolnej młodzieży.
Uczucia jakie towarzyszyły wielu z nas podczas
chwil śmierci Ojca Świętego wyraziła też inowrocławianka Teresa Klonowska, autorka wiersza „Do
Jana Pawła II w niebie”, który powstał tuż po
śmierci Papieża:
Dokończenie ze str. 1
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DO JANA PAWŁA II W NIEBIE
Gdyby zliczyć łzy wszystkie
które z oczu nam płyną
gdyby zmierzyć tę miłość
która serce zalewa
zważyć ciężar wdzięczności
z postanowień daniną
Janie Pawle – ludzkości
mógłbyś BARKĘ zaśpiewać
Więc dopomóż nam wytrwać
w tej duchowej odnowie
Twoje słowa wraz z Biblią
naszych sumień niech strzegą –
Proś o Ducha Świętego
odradzający powiew
i błogosław nam z okna
Domu Ojca naszego
Niezwykłe chwile, które przeżyło nasze społeczeństwo w pierwszych dniach kwietnia, w pewien
sposób oddalają się coraz bardziej. Dzięki strofom wiersza Teresy Klonowskiej zachowamy pamięć o tych wyjątkowych dniach, a nade wszystko
z pietyzmem przechowamy dzieło, które pozostawił Papież. Pamiętajmy ...
Jacek Nijak

Małgorzatą Żelwetrą ze Studia Grafiki Komputerowej Artpress Sp.j. dokonali odsłonięcia logo Inowrocławia, które będzie wykorzystywane jako znak rozpoznawczy umieszczany m.in. na materiałach promocyjnych wydawanych przez ratusz.

Niewątpliwą atrakcją obchodów 130-lecia
uzdrowiska był także festyn zorganizowany
w Parku Solankowym, gdzie można było nie
tylko kupić wyroby ludowe, ale przede wszystkim obejrzeć występy inowrocławskiej młodzieży.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Odznaczenia wręcza Romuald Kosieniak, wojewoda kujawsko-pomorski.

Fotograficzna migawka z festynu zorganizowanego w Parku Solankowym.

- przebudowa nawierzchni chodnika między ulicą
dra Ludwika Błażka i aleją 800-lecia Inowrocławia;
wartość inwestycji 91 339 zł; termin wykonania – do
końca lipca br.
- przebudowa nawierzchni chodnika przed Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha; wartość inwestycji
30 059 zł; termin wykonania – do końca lipca br.
- przebudowa ciągu pieszego między ulicami Mieszka I i Św. Ducha; wartość inwestycji 22 221 zł; termin
wykonania – do końca lipca br.
- przebudowa chodników w ciągu ulicy Szarych Szeregów; wartość inwestycji 222 279 zł; termin wykonania – do końca lipca br.
Uzyskano decyzje o pozwolenie na budowę (termin
wykonania – do końca lipca br.):
- oświetlenia ulicy Bolesława Leśmiana; wartość
inwestycji 23 968 zł.
- rozbudowę oświetlenia ulicy Przy Stadionie; wartość inwestycji 18 550 zł.
- oświetlenia chodnika przy stawku na Osiedlu Szymborze; wartość inwestycji 36 388 zł.
- oświetlenie placu zabaw na Osiedlu Bajka (teren
między ulicami: Ewy Szelburg-Zarembiny i Marii Kownackiej); wartość inwestycji 20 110 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony:
- na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Wojska Polskiego.

- na termomodernizację budynku SP nr 6; termin
wykonania – lipiec-sierpień.
- na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Polnej.
Rozstrzygnięto następujące przetargi:
- na budowę ulicy Kazimierza Wielkiego, długość –
390 m, termin wykonania – do końca lipca.
- na budowę boiska do minigolfa oraz chodnika
zewnętrznego w Tężni Solankowej, termin wykonania
– do końca maja.
- na budowę ulicy Kornela Makuszyńskiego, długość 100 m, termin wykonania – do połowy czerwca.
- na rewitalizację zbiornika wodnego przy ulicy Szymborskiej, termin wykonania inwestycji do końca lipca.
- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w rejonie ulic: Jacewskiej, Długiej
i Bursztynowej.
- na wykonanie zabiegów ochronnych kasztanowców (w okresie wegetacji drzew trzykrotnie będą
zmieniane opaski przeciwko szkodnikowi).
Realizacja inwestycji i remontów (zakończono):
- remont mostku w Parku Solankowym.
- restauracja popiersia dra Z. Wilkowskiego i pomnika z okazji 100-lecia uzdrowiska.
- budowa chodnika wewnętrznego w Tężni Solankowej.
- remont fontanny w Tężni Solankowej.
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Kobieta pracująca wciąż zapracowana

Fot. Beata Zarzycka
Na deskach Teatru Miejskiego inowrocławianie mieli okazję podziwiać występ Ireny Kwiatkowskiej, której
towarzyszyli: Danuta Błażejczyk, Janusz Szrom oraz Czesław Majewski. Podczas pobytu w naszym
mieście ta niezwykle popularna aktorka zasadziła także dąb w Parku Solankowym. Tym samym zainicjowano w Inowrocławiu zwyczaj sadzenia drzew przez znane osoby ze świata kultury i sportu. Powyżej Irena
Kwiatkowska w Teatrze Miejskim (duże zdjęcie) oraz podczas sadzenia dębu (małe zdjęcie).

JUBILEUSZ. Cech Rzemios³ Ró¿nych

Istnieją od pół wieku
Jubileuszowe spotkanie w Sali Koncertowej
im. Ireny Dubiskiej zakończyło obchody 50-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.
Po uroczystym przejściu rzemieślników oraz zaproszonych gości do kościoła p.w. Św. Mikołaja, gdzie
ks. bp. Wojciech Polak odprawił mszę św., w Sali
Koncertowej im. Ireny Dubiskiej odbyło się jubileuszowe spotkanie. Uroczystość ta była okazją nie
tylko do przedstawienia przez Włodzimierza Uniewskiego, starszego Cechu Rzemiosł Różnych, krótkiej
historii inowrocławskiego rzemiosła, ale też do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Krzyże Zasługi otrzymali: złote – Edward Pietrzak, Marian Felisiak,

Zbigniew Muszyński, srebrne – Piotr Jóźwiak, Sylwester Rosiński, Helena Kuczyńska, Zbigniew Paczkowski, Franciszek Żak, brązowe – Czesław Trela,
Henryk Maciejczyk, Marlena Muszyńska-Nowak,
Tadeusz Maciejczyk, Ryszard Robak, Zbigniew
Belzyt, Zenon Ratajczak, Michał Górnikiewicz.
Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dostał:
Cech Rzemiosł Różnych. Dyplomy uznania od
wojewody otrzymali: Edward Szczepański, Tadeusz Drzewiecki, Wacław Oczki, Stanisław Kwapich,
Felicjan Badtke, Edmund Dombrowski, Czesław Poturalski, Maria Kaczmarek, pośmiertnie Bernard
Łuczak. Ponadto, wręczono odznaki imienia Jana
Kilińskiego oraz odznaczenia za szkolenie uczniów.
Uroczystość uświetnił występ Szkolnej Orkiestry
Symfonicznej pod dyr. Piotra Kaźmierczaka.
(bez)

ORGANIZACJA. Zwi¹zek Miast i Gmin
Będąc w ciąży przez blisko miesiąc korzystałam ze zwolnienia lekarskiego. Kiedy wróciłam
do pracy, czekało na mnie zwolnienie. Czy pracodawca miał prawo tak postąpić? Gdzie mogę
szukać pomocy?
- Jeśli Czytelniczka jest w ciąży pracodawca nie
mógł jej wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy
o pracę, chyba że zaszły przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie
umowy (art. 177 Kodeksu pracy). Pomocy może
Czytelniczka szukać w sądzie pracy (stanowiącym
odrębny wydział sądu rejonowego), który jest powołany do rozstrzygania sporów o roszczenia ze
stosunku pracy. W piśmie pracodawcy wypowiadającym bądź rozwiązującym umowę o pracę winno znaleźć się pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy oraz
terminach wniesienia odwołania.
Odpowiedzi na pytania Czytelników udziela
Teresa Górka, naczelnik Biura Prawnego Urzędu Miasta Inowrocławia. Pytania do ratuszowego
prawnika prosimy kierować na adres redakcji.

Rozwój i współdziałanie
9 czerwca br. odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie, zarejestrowanego w marcu, Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin. Skupia on 11 gmin
z terenu trzech powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
Członkami Związku są: Barcin, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, gmina Inowrocław, Jeziora
Wielkie, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Strzelno oraz
miasto Inowrocław. Celem Związku jest skoordynowanie i zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców, rozwoju turystyki, pozyskiwania inwestorów, a także współdziałanie w sferze
administracyjnej, oświatowej, kulturalnej, środków masowego przekazu oraz kontaktów z zagranicą.
W trakcie spotkania, 21 kwietnia br., członkowie
KPZMiG uzgodnili, że do końca maja br. rady gmin
i miast podejmą uchwały o wyborze drugiego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku. Na 9 czerwca zaplanowano z kolei pierwsze Walne Zgromadzenie Związku, organu stanowiącego i kontrolnego. Gminy przynależące do Związku zobowiązały się przeanalizować do
20 maja br. plany inwestycyjne, które można będzie
zrealizować do 2006 r. oraz te, które mogłyby być zainicjowane w latach 2007-2013.
Monika Wesołowska
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dów w dziedzinie ochrony zabytków wygłosiła
Barbara Pwelczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Podczas spotkania można było posłuchać
barokowej muzyki kameralnej w wykonaniu Grażyny Witkowskiej i Jacka Nijaka.
✴ Pierwszy dzień nowych matur
Egzamin dojrzałości rozpoczął się od części
ustnej. Młodzież przedstawiała prezentacje z języka polskiego oraz zdawała ustny język obcy.
19 KWIETNIA
✴ Występ Ireny Kwiatkowskiej
21 KWIETNIA
✴ Dzień Ziemi
Występy artystyczne dzieci i młodzieży w Muszli Koncertowej, liczne konkursy, wspólna zabawa
i ... wojskowa grochówka.
✴ „Porozmawiajmy o ...”
Spotkanie poświęcono wspomnieniom o Ojcu
Świętym, Janie Pawle II.
✴ „Ja też potrafię”
W hali widowiskowo-sportowej odbyła się minispartakiada, w której wzięło udział blisko sześćdziesięcioro dzieci.
✴ Wystawa książek artystycznych
w Galerii Miejskiej
22 KWIETNIA
✴ Sesja popularnonaukowa
W holu Teatru Miejskiego odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 10. rocznicy śmieci dra
Czesława Sikorskiego.
23 KWIETNIA
✴ Otwarty Puchar Polski
w Tańcu Nowoczesnym
24 KWIETNIA
✴ Otwarty Puchar Polski w Tańcu Hip-Hop,
Electric Boogie i Break Dance
25 KWIETNIA
✴ „Pamiętajmy o wartościach”
W programie imprezy zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską był m.in. pokaz ratowniczy
na ścianie wspinaczkowej, mecz rozegrany między
uczniami a koszykarzami Noteci Inowrocław.
26 I 27 KWIETNIA
✴ X Ogólnopolskie Forum Ratownictwa
więcej str 3.
28 KWIETNIA
✴ Uroczyste posadzenie trzech dębów
Dla upamiętnienia Ojca Świętego XXXI sesję
Rady Miejskiej Inowrocławia poprzedziło posadzenie na Skwerze Jana Pawła II przez młodzież
trzech dębów: Jana, Pawła i Karola.

Zjazd wychowanków
W ramach obchodów 150-lecia I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu na 24 września zaplanowano ogólny zjazd wychowanków szkoły połączony z obchodami 60-lecia SKS „Kasprowicz”. Organizatorzy liczą na gremialny
udział wszystkich pokoleń „Kasprowicza”,
którzy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału
na adres: Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza,
pl. 1 Maja 11/13, tel. 357-22-07.
Dla ścisłości
W poprzednim numerze, w artykule „Spotkanie pokoleń” błędnie podaliśmy, iż odsłonięcia
okolicznościowej tablicy upamiętniającej 150-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza dokonała Aleksandra Zielezińska.
Oczywiście była to Emilia Szarzyńska, zasłużona
nauczycielka I LO.
W tekście poświęconym Ośrodkowi Wspierania Przedsiębiorczości podaliśmy, iż w ubiegłym
roku w ramach działalności pożyczkowej Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości udzielono pożyczek na kwotę trzydziestu zamiast trzystu tysięcy
złotych. Za pomyłkę przepraszamy.
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Marek Bartkowicz – 14.06.2005 r. – Biuro Poselskie Posła PiS Tomasza
Markowskiego, ul. Św. Mikołaja 25/25, godz. 16.15-17.15, tel. 35-50-390.
Zdzisław Błaszak – 30.05.2005 r. - Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Łucjan Bryll – 2.06.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta
36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Filomena Deskiewicz – 6.06.2005 r. - Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Grażyna Dziubich – 19.05.2005 r., 2.06.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Leszek Foksowicz – 16.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 25, godz. 12.00-15.30, tel. 35-55-294.
Piotr Jóźwiak – 31.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 25, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-294.
Andrzej Kieraj – 6.06.2005 r. - Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Maria Kościelska – 7.06.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Jan Koziorowski – 17.05.2005 r., 7.06.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25, godz. 14.00-16.00, tel. 35-55-294.
Honorata Kryszk-Malec – 19.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F.
D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Ludwika Lewicka – 2.06.2005 r., - Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Lech Murawski – 23.05.2005 r., 13.06.2005 r. – Biuro ParlamentarnoSamorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Ryszard Rosiński – 16.05.2005 r., 20.06.2005 r. - Biuro ParlamentarnoSamorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Janina Sikorska – 13.06.2005 r. - Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Maria Stępniowska – 16.05.2005 r., 20.06.2005 r. - Biuro ParlamentarnoSamorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, 16.00-17.00, tel. 35-71-083.
Sławomir Szeliga – 24.05.2005 r., 14.06.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-294.
Jacek Tarczewski – 19.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (50-lecie)
Stanisław i Genowefa Walczak; Kazimierz i
Teresa Lis; Adam i Anna Waszkiewiczowie; Zdzisław i Mieczysława Kaliscy; Henryk i Barbara Długołęccy; Florian i Waleria Bednarkowie.
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Mariusz Iwanowski (Inowrocław) – Dorota
Chrubczyńska (Inowrocław); Marcin Andrzejewski (Inowrocław) – Monika Lewandowska (Inowrocław); Maciej Komorowski (Inowrocław) –
Agnieszka Rybacka (Inowrocław); Maciej Szymanowicz (Inowrocław) – Alicja Zielińska (Inowrocław); Leszek Jancy (Inowrocław) – Anna Krotoszyńska (Inowrocław); Jan Błaszak (Sikorowo) –
Agnieszka Łopatka (Inowrocław).
URODZENIA
Aleksandra Toda – c. Pawła i Eweliny; Natasza
Stańczyk – c. Tomasza i Katarzyny; Natalia Stern
– c. Mikołaja i Małgorzaty; Dariusz Roszak – s.
Eugeniusza i Marzanny; Mikołaj Sadowski – s.
Artura i Magdaleny; Jakub Kędzierski – s. Grzegorza i Anety; Marcel Banachowski – s. Mirosława i Izabeli; Aleksandra Kwiatkowska – c. Adama
i Moniki; Zuzanna Slebodzińska – c. Krzysztofa
i Marzeny; Jakub Banaszak – s. Krzysztofa i Doroty; Klaudia Kubiak – c. Mirosława i Joanny;
Krystian Jagieło – s. Radosława i Sylwii; Aleksandra Lubnau – c. Kazimierza i Agnieszki; Radosław Kluczyk – s. Janusza i Doroty; Matylda Strzyżewska – c. Łukasza i Joanny; Julita Zwierzykowska – c. Leszka i Ilony; Łukasz Krzyżanowski – s.
Roberta i Marioli; Justyna Krakowska – c. Pawła
i Sylwii; Hubert Maćkowiak – s. Marcina i Sylwii;
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Podczas kwietniowej, XXXI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Inowrocławia z
tytułu wykonania budżetu Miasta za 2004 r. (16 głosów za, 4
przeciw)
• w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia za 2005 r. (zmniejszenie wpływów o 643 724 zł oraz wydatków o 634 847 zł).
• zmieniająca uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych.
• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy kredytu w wysokości 562 000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA. kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie termomodernizacji budynku SP nr 6).
• zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
Karty Nauczyciela oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.
• zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Inowrocław (wprowadzono zapis, który dopuszcza możliwość zamiany
lokali pomiędzy najemcami z inicjatywy wynajmującego, w zamian
za dobrowolną spłatę zadłużenia przez jednego najemcę za tego,
który nie posiada wystarczających dochodów umożliwiających uregulowanie zaległych i bieżących opłat z tytułu najmu lokali).
• zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali, które przeznaczone zostaną na wynajem jako
lokale socjalne (dotyczy wydzielenia kolejnych 15 budynków o
obniżonej wartości użytkowej).
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (wymienione w uchwale
nieruchomości gruntowe zostaną wydzierżawione na 10 lat tym,
którzy mając odpowiednie pozwolenie, wybudowali tam garaże).

Sandra Sławkowska – c. Tomasza i Angeliki; Szymon Grudkowski – s. Leszka i Doroty; Fabian
Świtek – s. Tomasza i Anny; Flawiusz Tafliński –
s. Andrzeja i Anety; Anna Kwaśniowska – c. Grzegorza i Małgorzaty; Szymon Zwierzchowski – s.
Dariusza i Magdaleny; Melisa Lewandowska – c.
Sławomira i Magdaleny; Laura Chorążewska – c.
Macieja i Moniki; Marcin Okoński – s. Krzysztofa i Anny; Marta Cygler – c. Tomasza i Wiesławy;
Hubert Klemke – s. Dariusza i Magdaleny; Roksana Fryza – c. Dariusza i Marty; Zuzanna Biernat – c. Rafała i Joanny; Kacper Dopierała – s.
Marcina i Agnieszki; Mateusz Dubel – s. Michała
i Renaty; Julia Iwicka – c. Przemysława i Sylwii;
Aleksandra Wolinska – c. Marcina i Katarzyny;
Paweł Mikołajczak – s. Eugeniusza i Agnieszki;
Mateusz Rybacki – s. Piotra i Ewy; Szymon Knasiak – s. Łukasza i Agnieszki; Jakub Bernadowski
– s. Grzegorza i Justyny; Mikołaj Barczak – s.
Aleksandra i Żanety; Nina Kalińska – c. Macieja
i Beaty; Małgorzata Zawadzka – c. Damiana i
Anny; Hanna Nowak – c. Sławomira i Aleksandry; Dominika Popielarz – c. Piotra i Magdaleny;
Jarosław Tomaszewski – s. Michała i Edyty; Igor
Dylewski – s. Michała i Iwony; Wanessa Frąszczak – c. Dariusza i Moniki; Zuzanna Stempińska – c. Michała i Anety; Borys Chrupczak – s.
Piotra i Doroty; Oliwia Matuszak – c. Mariusza i
Alicji; Olga Drożdżyńska – c. Macieja i Agaty.
ZGONY
Lucjan Lewandowski – 56 lat; Leokadia Tomkiewicz – 98 lat; Zdzisława Głowicka – 62 lata;
Irena Wiecanowska – 75 lat; Elżbieta Zmudzińka – 54 lata; Władysław Patyk – 85 lat; Joanna
Porawska – 59 lat; Aniela Kamasa – 83 lata; Zygmunt Wojtaś – 79 lat; Maria Tomaszewska – 88
lat; Czesław Wiśniewski – 65 lat; Genowefa Szym-

czak – 90 lat; Jan Sporny – 83 lata; Kazimiera
Szołtun – 65 lat; Marianna Olejniczak – 82 lata;
Henryk Matuszak – 77 lat; Stanisława Szymczak
– 84 lata; Adam Ścigocki – 78 lat; Eleonora Sieczyńska – 81 lat; Stefania Pruszkiewicz – 68 lat;
Zofia Twardygrosz – 78 lat; Czesław Łuczak – 76
lat; Józefa Kośmicka – 90 lat; Mieczysław Nawrocki – 66 lat; Maria Zajonz –46 lat; Stanisław
Głodkowski – 68 lat; Urszula Mierzwicka – 57
lat; Kazimierz Kwiatkowski – 81 lat; Rozalia Kurek – 97 lat; Tadeusz Bilski – 80 lat; Andrzej
Nadolski – 67 lat; Bogusław Trando – 54 lata;
Marta Włodarek – 77 lat; Stanisław Fryz – 79 lat;
Jan Chaładaj – 85 lat; Marcin Brzuszkiewicz – 27
lat; Aurelia Majewska – 51 lat; Marianna Bartoszczyk – 90 lat; Mirosława Gierjatowicz – 53
lata; Wojciech Pluciński – 55 lat; Bernard Sebzda – 57 lat; Zofia Bartoszak – 87 lat; Bernard
Płoszyński – 79 lat; Salomea Kozak – 85 lat;
Władysław Szatkowski – 65 lat; Roman Mila – 67
lat; Józefa Bednarczyk – 83 lata; Henryk Kwieciński – 64 lata; Małgorzata Stefańska – 84 lata;
Elżbieta Sokołowska – 64 lata; Leszek Tyra – 74
lata; Zofia Centkowska – 81 lat; Kazimierz Nowak – 93 lata. Tadeusz Jurkowski – 71 lat; Zofia
Bringewald – 86 lat; Stefan Kroczyk – 77 lat;
Janina Dziedzic – 83 lata; Edmund Doligała – 63
lata; Kazimierz Kozłowski – 89 lat; Kazimierz
Groblewski – 54 lata; Tomasz Dordzik – 42 lata;
Maria Ranus – 84 lata; Waldemar Borowiak – 44
lata; Helena Walkowska – 95 lat; Kazimierz Jabłoński – 63 lata; Pelagia Derenda – 90 lat; Ryszard Kargulewicz – 56 lat; Władysława Nowak –
94 lata; Walerian Bujak – 83 lata; Andrzej Taranczewski – 56 lat; Kazimierz Margielewski – 81
lat; Barbara Dembska – 72 lata, Anna Głowacka
– 64 lata.
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W następnym numerze opublikujemy rozkłady jazdy autobusów MPK lini nr 12 i drugą część lini nr 16

SPORT
17 maja – godz. 14.00, Stadion Miejski I, ul.
Wierzbińskiego 2, „Czwartki lekkoatletyczne”,
wstęp wolny.
20 maja – godz. 14.30, Stadion Miejski I, ul.
Wierzbińskiego 2, „Czwartki lekkoatletyczne”,
wstęp wolny.
21 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Lech Rypin, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
21 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski III, ul.
Rakowicza 93, mecz piłkarski – V liga seniorów,
MKP Noteć – Sparta Janowiec Wlkp., wstęp wolny.
25 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski I, ul.
Wierzbińskiego 2, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Zawisza Bydgoszcz,
bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
28 maja – godz. 15.00, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Victoria Koronowo, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
28 maja – godz. 17.00, ul. Wierzbińskiego 2,
mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Pomorzanin Toruń, bilety w cenie 6 zł
i 4 zł (ulgowy).
30 maja – godz. 16.00, hala widowiskowo–sportowa, al. Niepodległości 4, IV Mistrzostwa Przedszkolaków w Tańcu Nowoczesnym, wstęp wolny.
25 maja 2005 r.
5-lecie hali widowiskowo – sportowej
godz. 16.00 – hala widowiskowo – sportowa,
zawody wspinaczkowe, rodzinny turniej szachowy, festyn rekreacyjny, wstęp wolny.
godz. 18.30 – hala widowiskowo – sportowa,
mecz koszykówki: Noteć Inowrocław – Reprezentacja Mieszkańców Inowrocławia, wstęp wolny.
4 czerwca – godz. 10.00, hala widowiskowo–
sportowa, al. Niepodległości 4, IV Międzynarodowa Spartakiada Integracyjna Osób Niepełnosprawnych, wstęp wolny.
4 czerwca – godz. 10.00, Stadion Miejski III,
ul. Rakowicza 93, Dzień Chemika, wstęp wolny.
6-12 czerwca – Turniej Dzikich Drużyn - rozgrywki piłkarskie młodzieżowych drużyn osiedlowych
10-12 czerwca – plac przy ul. Wierzbińskiego
9, I Kujawski Zlot Motocyklowy „Na soli”, wstęp
wolny.
11 czerwca – godz. 11.00, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, Piłkarski pojedynek politycydziennikarze, wstęp wolny.

11 czerwca – godz. 8.00, wyjazd sprzed hali
widowiskowo-sportowej, wycieczka rowerowa na
trasie Inowrocław – Ludzisko – Strzelno – Kruszwica – Inowrocław, wpisowe 7 zł, zapisy do
8.06.2005 r.
11-12 czerwca – godz. 8.00, Korty Tenisowe w
Parku Solankowym przy ul. Przy Stawku 1, Korty Tenisowe przy ul. Rakowicza 93, Tenisowe Dni
Otwarte w OSiR, wstęp wolny.
12 czerwca – godz. 9.00, plac przed halą widowiskowo – sportową, Turniej Streetball, zapisy do
7.06.2005 r.

Podczas imprezy „Pamiętajmy o wartościach” hali
widowiskowo – sportowej zawodnicy Noteci Inowrocław rozegrali mecz z uczniami z lokalnych szkół.

KULTURA
18 maja – godz. 17.00, Muszla Koncertowa w
Parku Solankowym, koncert w hołdzie Janowi
Pawłowi II w 85. rocznicę urodzin w wykonaniu
zespołu „Po stronie nadziei” pod kier. Michała
Maciejewskiego, wstęp wolny.
19 maja – godz. 11.00, Galeria Miejska, Spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o …”, będzie
mowa o walorach muzykoterapii, wstęp wolny.
19 maja – godz. 12.00, uroczyste otwarcie
KINOMAX Inowrocław.
19 maja – godz. 17.00, Sala Koncertowa im.
Ireny Dubiskiej, koncert galowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Juliusza Zarębskiego, wstęp wolny.

19 maja – godz. 18.30, Galeria Miejska, „Refleksje nad sprawami ludzkimi” – promocja zbioru esejów „Ludzką rzeczą jest...” autorstwa ks.
kan. Antoniego Balcerzaka.
19 maja – godz. 18.00, hol Teatru Miejskiego,
finał konkursu fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”.
20 maja – godz. 12.00, Biblioteka Miejska,
Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 5,
spotkanie z Beatą Ostrowicką, wstęp wolny.
20 maja – godz. 18.00, Sala Koncertowa im.
Ireny Dubiskiej, koncert z okazji Dnia Drukarza.
20 maja – godz. 17.00, Klub KSM „Kopernik”,
konkurs na fraszkę i wiersz satyryczny, wstęp wolny.
21 maja – godz. 10.00, Biblioteka Miejska,
Czytelnia Główna, finał XIV konkursu literackiego dla dzieci „Wielka Gra” i spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką.
21 maja – Festiwal Chórów Muzycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, godz. 10.00
– przesłuchania chórów w Sali Koncertowej im.
Ireny Dubiskiej, godz. 15.00 – koncert laureatów
festiwalu w Muszli Koncertowej, wstęp wolny.
21 maja – godz. 13.30, Muszla Koncertowa
w Parku Solankowym, festyn z okazji jubileuszu
20-lecia Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu, wstęp wolny.
22 maja – godz. 10.00, Stadion Miejski I, ul.
Wierzbińskiego 2, XX Krajowa Wystawa Psów
Rasowych, bilety w cenie 5 zł i 3 zł (ulgowy).
22, 29 maja, 5 czerwca – godz. 16.00, Muszla
Koncertowa w Parku Solankowym, koncert w ramach
Inowrocławskiego Lata Muzycznego, wstęp wolny.
23 maja – godz. 16.00, Klub KSM „Przydomek”, impreza taneczno-rozrywkowa dla seniorów z okazji Dnia Matki, wstęp wolny.
24 maja – godz. 17.00, Klub KSM „Przydomek”, „Dzień Matki” – inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu teatru młodego aktora i występ zespołu „Inowrocławskie Dzieci” pod kier.
Romana Kozłowskiego, wstęp wolny.
26 maja – godz. 16.00, Muszla Koncertowa
w Parku Solankowym, koncert w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego w wykonaniu
uczniów szkoły Yamaha, wstęp wolny.
27 maja – godz. 16.00, Klub KSM „Kopernik”, II Konkurs „Pierwszy krok taneczny” –
otwarty turniej tańca dla dzieci, wstęp wolny.
28 maja – godz. 10.30, klub KSM „Kopernik”, II Dziecięce Prezentacje Wokalne „Na ludową nutkę”, wstęp wolny.
29 maja – godz. 18.00, Teatr Miejski, Kabaret
Moralnego Niepokoju, bilety w cenie 38 zł do
nabycia w IDK.
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1 czerwca – godz. 9.00, Teatr Miejski, przegląd szkolnych zespołów tanecznych, wstęp wolny.
1 czerwca – godz. 16.00, Muszla Koncertowa
w Parku Solankowym, festyn z okazji Dnia Dziecka, wstęp wolny.
1 czerwca – Dom Rodzinny Jana Kasprowicza
- Szymborze, festyn z okazji Dnia Dziecka, wstęp
wolny.
1 czerwca – godz. 17.30, klub KSM „Kopernik”, spektakl dla dzieci „Cudze chwalicie, swego
nie znacie”, wstęp wolny.
3 czerwca – godz. 10.00, Klub KSM „Rondo”,
festyn dla przedszkolaków, wstęp wolny.
6-12 czerwca 2005 r. Dni Inowrocławia
Cykl imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Szczegóły na plakatach od pierwszych dni
czerwca!
6 czerwca – spotkanie z prof. Aleksandrą Cofta-Broniewską, Honorowym Obywatelem Miasta Inowrocławia:
godz. 11.00: Park Solankowy, zasadzenie dębu
i odsłonięcie Tablicy Szlaku Bursztynowego
godz. 13.00: I LO, spotkanie z młodzieżą, wstęp
wolny.
6 czerwca – godz. 16.00, Rynek (zbiórka
w miejscu dawnego Ratusza), „Spacer po Inowrocławiu z przewodnikiem PTTK”
6 czerwca – godz. 17.00, Galeria Miejska, „Stare i nowe - nasze miasto Inowrocław” prezentacja
multimedialna, wstęp wolny.
6 czerwca – godz. 18.30, Sala Koncertowa im.
I. Dubiskiej, „Z wizytą na dworach Europy” –
koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum Inovroclaviensis” pod dyr. Danuty Szyma
i Izabeli Szyma-Wysockiej, wstęp wolny.
6 czerwca – ogólnopolska inauguracja akcji
„Bezpieczne wakacje” organizowanej przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Drogowego.
7 czerwca – godz. 10.00, III LO, obchody jubileuszu 15-lecia III Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi, w programie m.in. sesja
popularnonaukowa „Jadwiga i jej czasy” oraz festyn, wstęp wolny.

7 czerwca – godz. 16.30, Klub KSM „Kopernik”, „Inowrocław, moje miasto” – konkurs plastyczny kredą po asfalcie, wstęp wolny.
7 czerwca – godz. 18.00, Teatr Letni, Muzyka
młodych inowrocławian – prezentacje zespołów
młodzieżowych, wstęp wolny.
8 czerwca – godz. 13.30 – przemarsz orszaku
Królowej Jadwigi od ul. Królowej Jadwigi do Rynku, godz. 14.00, Rynek, inauguracja Jarmarku
Kujawskiego, wstęp wolny.
8 czerwca – godz. 8.30, Biblioteka Miejska –
Czytelnia Główna, „Inowrocław od A do Z” konkurs dla gimnazjalistów, wstęp wolny.
8 czerwca – godz. 10.00, Klub KSM „Rondo”,
„Inowrocław słońcem malowany” konkurs plastyczny dla przedszkolaków, wstęp wolny.

Zofia Merle i Marek Perepeczko w spektaklu
„Płeć przeciwna” w Inowrocławskim Teatrze.

9 czerwca – godz. 11.00, Galeria Miejska, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o …” Inowrocławiu w roku obchodów 820-lecia pisanych dziejów,
w programie: prezentacja logo Inowrocławia i promocja książki „Na tropie średniowiecznych szpiegów” prof. Sławomira Jóźwiaka, wstęp wolny.
9 czerwca – godz. 12.00-18.00, Rynek, Jarmark Kujawski
9 czerwca – godz. 16.00, Biblioteka Miejska –
Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, Finał konkursu
„Inowrocław bez tajemnic”, wstęp wolny.
9 czerwca – godz. 18.00, Klub KSM „Kopernik”, Otwarcie wystawy plastycznej, wstęp wolny.
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9 czerwca – godz. 19.30, Kościół Imienia NMP,
„Historia i muzyka w kościele romańskim” – koncert
Zespołu Wokalnego ITM „Pro Arte” pod dyr. Anny
Drogowskiej oraz prelekcja Katarzyny Hewner z PTH
nt. średniowiecznej kultury romańskiej, wstęp wolny.
10-12 czerwca – plac przy ul. Wierzbińskiego 9,
I Kujawski Zlot Motocyklowy „Na soli”, wstęp wolny.
10 czerwca – godz. 10.00, Muzeum im. Jana
Kasprowicza, otwarcie wystawy „Współczesna
sztuka ludowa i nieprofesjonalna regionu Kujaw”,
wstęp wolny.
10 czerwca – godz. 18.00, Galeria Miejska,
otwarcie wystawy „Plastyka Inowrocławska 2005”,
wstęp wolny.
10 czerwca – godz. 16.00, Muszla Koncertowa, Popisy Inowrocławskich Zespołów Tanecznych, wstęp wolny.
10 czerwca – godz. 12.00-18.00, Rynek, Jarmark Kujawski
11 czerwca – godz. 12.00, parada motocykli
z ul. Wierzbińskiego na Rynek
11 czerwca – godz. 10.00-16.00, Rynek, Jarmark Kujawski
11 czerwca – godz. 10.00, III LO, zjazd absolwentów rocznika 1950 Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu.
11 czerwca – godz. 10.30, Park Solankowy,
symultana szachowa z Mistrzem Inowrocławia
oraz turniej scrabble systemem belgijskim.
11 czerwca – godz. 16.00, Stadion Miejski I,
ul. Wierzbińskiego 2, „W naszym mieście …” –
impreza plenerowa z okazji Dni Inowrocławia,
gwiazdą wieczoru będzie T. Love, wstęp wolny.
12 czerwca – godz. 15.00, Park Solankowy,
koncert zespołu wokalnego „Astry” pod kier. Ewy
Kowalczyk, wstęp wolny.
12 czerwca – godz. 16.00, Park Solankowy,
koncert zespołu Boogie Boys, wstęp wolny.
12 czerwca – godz. 18.00, Sala Koncertowa
im. Ireny Dubiskiej, koncert z cyklu „Uwaga!
Talent!” w wykonaniu solistów – uczniów szkół
muzycznych z Inowrocławia, Bad Oeynhausen
(Niemcy) i Karviny (Czechy) oraz Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro Arte” pod dyr.
Michała Nestorowicza, wstęp wolny.
12 czerwca – godz. 10.00 – 16.00, Rynek,
Jarmark Kujawski.
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