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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Dni Inowrocławia 2010

Inowrocławskie Bractwo Wojowników „Kruki”.

Balet Dworski „Cracovia Danza”.

„Studio Lato - Inowrocław” na antenie TVP Bydgoszcz.
Święta Królowa Jadwia
(w tej roli uczennica III LO).

Marcin Mroziński wystąpił w muszli koncertowej.

Przedszkolakom z pewnością smakowały słodkie jadwiżanki - jagodzianki.
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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.

Fot. Beata Zarzycka
Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej możliwe było
rozpoczęcie rewitalizacji centrum miasta. Na zdjęciu: prace prowadzone na Rynku, gdzie równocześnie Zakład Energetyki Cieplnej podłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej okoliczne budynki.

Fot. Beata Zarzycka
Trwa budowa parkingu na dwadzieścia siedem miejsc przy ul.
Cegielnej. Powstanie też m.in. chodnik i oświetlenie.

Przygotowywane dokumentacje projektowe:
-oświetlenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Harcerstwa Polskiego (przy „Żyrafie”),
- oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Staropoznańskiej,
- oświetlenie rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika,
- oświetlenie ulic: Szkolnej, Chabrowej, Kamiennej i Bocznej
(od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do Alei Dębów),
- budowa alejki wokół stawu w Szymborzu,
- budowa łącznika ulic: Grochowej i Szarych Szeregów wraz
z przebudową ul. Grochowej,
- przebudowa ul. Jagiellońskiej,
- modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Inowrocławia
przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej.
Przygotowywane i trwające procedury przetargowe:
- wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Grochowej,
Morelowej i Zielonej (planowany termin realizacji inwestycji – 2011 r.),
- przebudowa skwerów: Obrońców Inowrocławia i Leona
Wyczółkowskiego,
- zaprojektowanie i aranżacja pomieszczeń muzeum solnictwa wraz z oświetleniem i klimatyzacją w budynku przy placu Klasztornym 2,
- wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ulic: Józefa
Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego,
- budowa oświetlenia ul. Stanisława Sroczyńskiego,
- budowa ul. Harcmistrza Marcina Strachanowskiego,
- przebudowa ul. Jakuba Jasińskiego,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty (od al. 800-lecia Inowrocławia do ul. Budowlanej),
- wykonanie zieleni oraz nasadzeń drzew i krzewów w nowej
części Parku Solankowego.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- budowa oświetlenia ul. Sylwestra Ranusa,
- konserwacja i renowacja rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rąbińskiej,
- przebudowa ul. Kazimierza Jagiellończyka,
- budowa parkingu przy ul. Cegielnej,
- budowa ul. Zamkniętej,

- przebudowa ul. Staropoznańskiej (od ul. Fabrycznej do
ul. Bagiennej),
- budowa chodnika przy ul. Popowickiej (od ul. Rąbińskiej do
torów kolejowych – II etap),
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami do strefy gospodarczej w rejonie ulic:
Popowickiej, Deszczowej i Bagiennej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11,
- zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw dla dzieci przy
ul. Harcerstwa Polskiego (przy „Żyrafie”) - ze środków finansowych miasta doposażony zostanie istniejący plac zabaw,
który został ufundowany przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niebawem powstanie też nowy miniplac zabaw dla dzieci na Osiedlu Piastowskim I,
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego,
- budowa alejek parkowych i oczka wodnego – fontanny
w nowej części Parku Solankowego oraz alejki łączącej
ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Rąbińską,
- przebudowa budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy przy
ul. Św. Ducha,
- termomodernizacja wraz z rozbudową części wejściowej
Teatru Miejskiego,
- przebudowa pomieszczeń Kujawskiego Centrum Kultury
przy placu Klasztornym 2,
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego,
- przebudowa nawierzchni Rynku, placu Klasztornego oraz
ulic: Św. Ducha i Królowej Jadwigi,
- wykonanie pomnika Królowej Jadwigi na Rynku,
- wykonanie fontanny na Rynku,
- remont pomieszczeń Kujawskiego Centrum Kultury przy
ul. Kasztelańskiej 22,
- budowa kanalizacji sanitarnej – ulice: Karola Libelta
i Metalowców,
- budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską.
Inwestycje zakończone:
- przebudowa chodnika ul. Zygmunta Wilkońskiego (zachodnia strona, od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do
ul. Świętokrzyskiej).

Fot. Beata Zarzycka
W ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego (na zdjęciu) i Gen. Franciszka Kleeberga wybudowano oświetlenie. Łącznie zamontowano prawie czterdzieści słupów oświetleniowych.

Fot. Beata Zarzycka
Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem nowej części Parku Solankowego (na zdjęciu). Między ulicami Macieja Wierzbińskiego i Rąbińską powstanie m.in. ogród zapachowy, oczko wodne, tor rowerowy z przeszkodami i boiska rekreacyjne. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Fot. Beata Zarzycka
Trwa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 (na zdjęciach). Zakres prac przewiduje m.in. remont
elewacji wraz z dociepleniem, remont dachu, prace związane z odwodnieniem terenu szkoły, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i wymianą okien.
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Specjaliści potwierdzili – posiadamy bogate złoża wód leczniczych i mineralnych.

Wód u nas w bród!

W Inowrocławiu mamy złoża wód leczniczych i mineralnych nadających się zaPompowania pomiarowe i badania
równo do picia jak i do kąpieli.
Od 26 maja ponownie prowadzone są pompowania pomiarowe oraz badania hydroDla utrzymania uzdrowiskowego charakteru miasta – zgodnie z obowiązującą od kil- geologiczne celem potwierdzenia składu właściwości wód oraz ustalenia zasobów eksploku lat ustawą o gminach uzdrowiskowych – musimy posiadać i eksploatować na obszarze
atacyjnych studni nr 3. Prace zakończą się 28 czerwca. Po ponownym przekazaniu próbek
części uzdrowiskowej Inowrocławia tzw. tworzywa lecznicze.
wydobytej wody przez PZH, dokumentacja zostanie przedłożona Komisji Dokumentacji
Borowina spod Pakości
Hydrologicznej Ministra Środowiska w celu jej zatwierdzenia. Termin złożenia dokumenDziś inowrocławskie sanatoria do celów zabiegów leczniczych korzystają z borowiny
tacji to druga połowa 2010 r. Po decyzji ministra w sprawie koncesji na eksploatację wód,
sprowadzanej z okolic Pakości oraz solanki z okolic Góry. Kiedy likwidowano dwadzieścia będzie można podjąć decyzję o formie i miejscu udostępnienia wody. Już w tej chwili włalat temu kopalnię soli na terenie Inowrocławia, wtedy nikt nie był w stanie przewidzieć, ja- dze miasta przystępują do prac projektowych pijalni wód na terenie Parku Solankowego.
kie wywoła to skutki dla uzdrowiska.
Źródła w rejonie ul. Miechowickiej i w Solankach
Trzy lata temu, pomimo że nie jest to zadanie miasta, Prezydent Inowrocławia podBadania właściwości wód z ujęcia nr 2 w rejonie ul. Miechowickiej (głębokość 47 m)
jął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do odnalezienia
wykazały, że są tam naturalne wody mineralne (0,16 proc.)
na terenie miasta podziemnych zasobów wód, które mogły- W skrócie:
zawierające znaczące ilości wapnia i magnezu oraz śladowe
by być wykorzystywane do celów leczniczych. W innych mia- - do niedawna nie mieliśmy zlokalizowanych na tere- ilości jodków. Potwierdzeniem jest kwalifikacja rodzajowa
stach uzdrowiskowych większość źródeł wód jest własnością nie miasta żadnych źródeł wód leczniczych lub mineral- wydana przez PZH 18 marca 2009 r. W trakcie prac montaprywatnych sanatoriów. Niestety, inowrocławskie sanato- nych, a dziś mamy już trzy, z których czerpana woda bę- żowych pompy głębinowej studni nr 2 stwierdzono uszkoria nie wyraziły zainteresowania wydobyciem własnych wód dzie udostępniona w nowo wybudowanej pijalni wód,
dzenia i zasyp części otworu, co spowodowało konieczność
leczniczych.
- to trzy wody o zróżnicowanym składzie mineralnym, przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych. Od 17 do 24 maja
Woda chlorkowo-sodowo-wapniowa
co pozwala na niezwykle szerokie ich wykorzystywanie 2010 r. prowadzono pompowania pomiarowe i badania hyW pierwszym etapie wykonano ewidencję istniejących (kąpiele, tężnie, picie),
drologiczne. Próbki wód, które mają potwierdzić właściwootworów wiertniczych na terenie miasta. Specjaliści z zakresu - po trzecie, zawartość siarczków w wodzie leczniczej ści przesłane zostały do PZH 24 maja. Po otrzymaniu wynigeologii wskazali na dwie studnie wywiercone kilkadziesiąt lat w źródle Il-1 pozwala na uruchomienie dodatkowych (do ków badań wód zostanie sporządzona dokumentacja hytemu w rejonie ul. Miechowickiej. Specjalistyczne prace wydo- tej pory nieistniejących w Inowrocławiu) profili leczenia (np. drogeologiczna, która w trzecim kwartale 2010 r. będzie
bywcze zlecono miejskiej spółce – Przedsiębiorstwu Wodocią- choroby skórne), a to wiąże się z nowymi miejscami pracy, przesłana do Starosty Inowrocławskiego celem jej zatwiergów i Kanalizacji. Uzyskano wszystkie zezwolenia i koncesje, - woda mineralna bogata m.in. w magnez zalecana dzenia.
które umożliwiły na przełomie 2008 i 2009 r. uruchomienie jest dla ludzi wykonujących czynności związane z duWiertnicze prace poszukiwawcze
pomp i przebadanie próbek wody przez Narodowy Instytut żym wysiłkiem fizycznym, np. u sportowców, co doskoWoda z dwóch studni w pobliżu ul. Miechowickiej zaZdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Pozna- nale wpisuje się w strategię rozwoju miasta jako ośrod- pewni kuracjuszom i mieszkańcom Inowrocławia dostęp do
niu. Instytut stwierdził, że (...) woda z tzw. ujęcia nr 3, z głę- ka sportowego,
inowrocławskich pitnych wód leczniczych. Brakowało nam
bokości siedemdziesięciu metrów kwalifikuje się jako mine- - woda termalna ze źródła IL-1 o temperaturze 23,5 OC natomiast wody solankowej do kąpieli. 12 listopada 2009
ralna woda lecznicza 0,229 proc. chlorkowo-sodowo-wap- po podgrzaniu będzie mogła być wykorzystywana do r. na terenie Solanek (za Ogrodami Papieskimi), w miejscu
niowa przeznaczona do kuracji pitnej (krenoterapii). Mini- zasilania wodnego kompleksu rekreacyjnego przy hotelu wskazanym przez geologów, po wcześniejszym uzyskasterstwo Środowiska jakby nie dowierzając otrzymanym wy- „Park” (budowa kompleksu zaplanowana jest na 2011 r, niu wszelkich zgód, rozpoczęto wiertnicze prace poszukinikom 12 czerwca 2009 r. wezwało PWiK do (...) wykonania przy wsparciu z Unii Europejskiej w wysokości 60 proc. wawcze. Uzyskany odwiert ma roboczą nazwę IL-1. 19 marrekonstrukcji studni nr 3 ujmującej wody lecznicze na terenie inwestycji).
ca br. prace zakończono na głębokości 496,4 m, odkrywaInowrocławia oraz do wykonania otworów obserwacyjnych.
jąc na poziomie 487,2–493,7 m pustą przestrzeń (kawer25 sierpnia 2009 r. PWiK przesłało do Ministerstwa Środowiska projekt prac geologicznych
nę). Przez kilka tygodni PWiK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami pomna wykonanie rekonstrukcji tej studni. 13 listopada 2009 r. ministerstwo zezwoliło na przepowało wodę z tego ujęcia pobierając kilka próbek.
prowadzenie wnioskowanych przez PWiK prac i wyłoniono firmę, która 9 kwietnia 2010 r.
Reguluje krążenie krwi
zakończyła odbudowę wspomnianego ujęcia.
Wspomniany poznański PZH kilka dni temu przekazał do Inowrocławia wyniki analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. Zakwalifikowana ona została jako woda mineralna 1,28 proc. chlorkowo-sodowa, siarczkowa i hipotermalna. Woda z otworów jury
środkowej przy wydajności eksploatacyjnej od 5,5 do aż do 17,6 m3/h miała temperaturę od 22,2 do 23,5 OC. Kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu PZH
dr Teresa Latour stwierdziła, że w wodzie tej nie ma żadnych wskaźników zanieczyszczeń
chemicznych, mikrobiologicznych.
Nie stwierdzono też składników naturalnego pochodzenia potencjalnie toksycznych,
w stężeniach uznanych za szkodliwe dla zdrowia. Oprócz chlorków i sodu w stężeniu znaczącym występuje też: wapń, magnez, siarczany i jodki. Nie ma wątpliwości, że woda
z tego odwiertu może być wykorzystywana do kąpieli, bo jak czytamy w piśmie podpisanym przez dr Teresę Latour (...) czynnikami warunkującymi jej osmotyczne oddziaływanie na organizm w czasie tego zabiegu są: ogólne stężenie chlorku sodowego oraz związków wapnia i magnezu. Działanie to polega na bezpośrednim wpływie składników kąpieli na skórę, zakończenia nerwów i naczynia krwionośne, na cały organizm – przez receptory skóry i autonomiczny układ nerwowy. Dzięki temu działaniu następuje zmniejszenie
pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych, poprawa ukrwienia skóry i tkanek przyległych oraz normalizacja ciśnienia krwi i regulacja jej krążenia. Obecność siarkowodoru i wodosiarczków w tej wodzie wzmaga zarówno działania ogólne, jak też miejscowe
(wskutek efektów keratolicznych) kąpieli mineralnej.
Potrzebna zgoda ministra
- Aby móc eksploatować wodę mineralną leczniczą (studnia nr 3 w pobliżu ul. Miechowickiej oraz otwór nr 1 w Solankach) konieczne jest uzyskanie stosownej zgody Ministra Środowiska i powołanie w Inowrocławiu zakładu górniczego. Są to czynności bardzo
czasochłonne. Na eksploatację i sprzedaż zwykłej wody mineralnej - smacznej i zdrowej,
naszej inowrocławskiej (ze studni nr 2 w pobliżu ul. Miechowickiej) nie musimy uzyskiwać
zgody ministerstwa, więc prawdopodobnie rozpoczniemy jej eksploatację w pierwszej
połowie przyszłego roku. Pozostałe dwie studnie uruchomimy w ciągu kilkunastu miesięcy – powiedział „Naszemu Miastu Inowrocław” Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Inowrocław ponownie sięga do bogactwa znajdującego się pod miastem. Sól przez
Fot. Beata Zarzycka
ostatnie sto lat była jednym z podstawowych czynników rozwoju miasta – niebawem
przybędą nam wody lecznicze. Reszta zależy od przedsiębiorczości inowrocławian.
Odwiert w Parku Solankowym (za Ogrodami Papieskimi).
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Ino-Rock Festival
Fani rocka w całej Polsce czekają już na trzecią odsłonę Ino-Rock Festival, który odbędzie się 11 września
w Inowrocławiu.
Tegoroczna impreza zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.
Na deskach teatru letniego będzie można zobaczyć cenione
zespoły związane głównie ze sceną progresywnego rocka:
Votum – bardzo obiecująca polska formacja, która ma już na
koncie dwa albumy, Airbag – norweska grupa, grająca muzykę klimatem zbliżoną do Pink Floyd oraz znakomity, uznany
i bardzo popularny, nie tylko w Polsce, zespół z Wielkiej Brytanii – Anathema. Wyjątkowym wydarzeniem podczas festiwalu będzie występ brytyjskich muzyków z Ozric Tentacles,
którzy nigdy jeszcze nie koncertowali w Polsce. Do Inowrocławia przylecą specjalnie z USA i prawdopodobnie będzie to
jedyny ich koncert w Europie.
Bilety na festiwal w cenie 95 zł (do 31 sierpnia) i 110 zł
(od 1 września) można kupić w Kujawskim Centrum Kultury i sklepie muzycznym Forte przy ul. Królowej Jadwigi 2
lub w dniu imprezy w kasie teatru letniego. Dostępne są też
na stronie internetowej www.rockserwis.pl a także w punktach sprzedaży Ticket Pro w całej Polsce oraz w warszawskim Shortcut. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.inorock.pl.
(AP)

Wyniki sprawdzianu
Średnia ocen ze sprawdzianu pisanego przez uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych w naszym mieście
jest wyższa od wyniku wojewódzkiego.
„Szóstoklasiści” z Inowrocławia uzyskali 25,57 pkt. Dla porównania średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego to 24,07 pkt., dla powiatu inowrocławskiego – 24,66 pkt.
Uczniowie z naszego miasta osiągnęli także lepszy wynik niż ich
rówieśnicy z Bydgoszczy – 25,5 pkt., Grudziądza – 23,82 pkt.
i Włocławka – 24,9 pkt.
Wśród inowrocławskich „szóstoklasistów” najwięcej punktów (29,26 pkt.) ze sprawdzianu uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. – Na tak dobry wynik złożyło się wiele okoliczności. Przede wszystkim to dzięki współpracy rodziców, dzieci, nauczycieli i miasta jako organu prowadzącego,
który dba o to, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę w jak
najlepszych warunkach – stwierdziła dyrektor SP nr 9 Maria
Lipińska. Wysoki wynik, bo aż 26,87 pkt. uzyskali „szóstoklasiści” ze Szkoły Podstawowej nr 4. – Od trzech lat utrzymujemy wysoki wynik. Jedną z głównych przyczyn jest zaangażowanie uczniów w zajęcia dodatkowe finansowane przez miasto – powiedział dyrektor SP nr 4 Mirosław Jardanowski.
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Animatorzy kultury nagrodzeni
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury rozdane.
Podczas uroczystości zorganizowanej w „Solanki Medical Spa” Prezydent Inowrocławia wręczył te prestiżowe wyróżnienia tegorocznym Animatorom Kultury.
Na konkurs wpłynęły 24 wnioski złożone m.in. przez
prezesów i dyrektorów instytucji kultury. Nagrodę główną – tytuł Animatora Kultury otrzymali: Marcin Mroziński
(piosenkarz, aktor, śpiewak operowy, reprezentant Polski
w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji), Marlena
Sobczyńska (bibliotekarka, Przewodnicząca koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, za działalność upowszechnieniową, założenie Dyskusyjnego Klubu Książki, współorganizację spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o...”), Małgorzata Rona (pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, za działalność w Inowrocławskim Towarzystwie Muzycznym „Pro Arte” oraz
przygotowanie i sukcesy uczniów, w tym m.in. spotkania
klas fortepianu we Włocławku, konkurs pianistyczny „Gramy Chopina” w Szafarni, ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka współczesna w wykonaniu najmłodszych”
w Gdańsku), zespół wokalny Srebrny Głos (za prężną działalność i liczne koncerty, w tym przeglądy artystyczne, koncerty w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szkołach i przedszkolach), Krzysztof Przybylski (uczeń I LO,

laureat Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie”
w Słupsku) i Przemysław Szustak (autor fotografii prezentujących piękno Inowrocławia ze szczególnym
uwzględnieniem Parku Solankowego). Nagrody rzeczowe –
repliki zapinki celtyckiej otrzymali: Anna Drogowska (kierownik i dyrygent Zespołu Wokalnego Pro Arte, który aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Inowrocławia, za
koordynację obchodów Roku Chopinowskiego, za koncerty Zespołu Wokalnego Pro Arte, w tym koncert cecyliański
i inauguracja instytutu prymasa) i Elżbieta Nowosielska
(poetka, pedagog, za całokształt dotychczasowej działalności, za wkład w rozwój kulturowy miasta, za spotkania
nt. poetów związanych z Kujawami w sanatorium „Energetyk” i za przygotowanie spotkań poświęconych poezji).
Podziękowania w formie listów gratulacyjnych dostali: Roman Kozłowski (muzyk, za prężną działalność zespołu wokalnego Andante, bogaty repertuar zespołu i organizację koncertów dla kuracjuszy), Eugeniusz Kubski
(w 2010 r. świętuje 40-lecie pracy w chórze, od 1987 r. prezes Towarzystwa Śpiewu Halka) i Bogdan Jaskrowski
(pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Juliusza Zarębskiego, za przygotowanie i sukcesy uczniów,
w tym Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych
II stopnia w Koszalinie). Serdecznie gratulujemy!

Święto inowrocławskiego pułku
W 56. Kujawskim Pułku Śmigłowców Bojowych obchodzono uroczyście 47. rocznicę powstania jednostki. - Jesteśmy
najstarszą, tak dużą jednostką lotniczą, wyposażoną w śmigłowce, której powstanie zapoczątkowało dynamiczny rozwój
zupełnie nowego rodzaju wojsk – Lotnictwa Wojsk Lądowych. Jesteśmy dumni z faktu, że to my i nasi poprzednicy – byli
żołnierze naszej jednostki tworzymy historię, zapisujemy chlubne karty w dziejach polskiego lotnictwa, sławiąc imię skrzydeł spod znaku biało-czerwonej szachownicy – mówił w trakcie uroczystości ppłk dypl. pil. Piotr Saniuk, dowódca Garnizonu Inowrocław czasowo pełniący obowiązki dowódcy 56. KPŚB. Podczas święta pułku powitano również żołnierzy z naszego miasta, którzy przez ostatnie pół roku służyli w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Pilotom i nawigatorom, którzy wykonali przynajmniej siedem lotów bojowych wręczono odznaki z wieńcem w kolorze
zielonym. Poza tym kilkudziesięciu pracowników wojska otrzymało pamiątkowe medale 56. KPŚB.

Podziękowania dla kapłana
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, podczas spotkania w ratuszu, podziękował ks. podpułkownikowi Józefowi Michalikowi, kapelanowi Garnizonu Inowrocław
oraz proboszczowi parafii św. Barbary i św. Maurycego za 6-letnią posługę duszpasterską w naszym mieście.
Ks. Józef Michalik ukończył seminarium duchowne w 1981 r.
w Przemyślu. W 1992 r. wstąpił do Ordynariatu Polowego, pełniąc posługę w Gorzowie Wielkopolskim i Białej Podlaskiej,
a od 2004 r. w Inowrocławiu. W 2006 r. przebywał w ramach
Misji Pokojowej na Wzgórzach Golan.
- Zapewniam, że pozostawia Ksiądz trwały ślad w naszej pamięci i w życiu społecznym Inowrocławia. Wdzięczni jesteśmy za
zaangażowanie Księdza Pułkownika w sprawy miasta, za niezawodny udział w uroczystościach patriotycznych, za pielęgnowanie pięknych tradycji duszpasterstwa wojskowego i cenne inicjatywy. Nie sposób wymienić wszystkie, ale szczególnie mocno pamiętać będziemy jedną z ostatnich – uczczenie związanych z Inowrocławiem oficerów i funkcjonariuszy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni przed siedemdziesięciu laty. Posadzony
na terenie kościoła garnizonowego Dąb Katyński na zawsze przypominał będzie inowrocławianom prawdę o tej straszliwej zbrodni – stwierdził prezydent, przekazując w imieniu inowrocławian,
podziękowania dla księdza Kapelana, który podejmuje nowe obowiązki w parafii garnizonowej św. Jerzego w Sopocie.
(JN)

Fot. Beata Zarzycka
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WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
20 czerwca odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie odbywać się będzie w czterdziestu czterech siedzibach obwodowych
komisji wyborczych. Większość komisji usytuowano m.in. w budynkach szkół, czy przedszkoli, ale oddawać głosy będą mogli również pacjenci szpitala oraz
osadzeni w areszcie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz granic obwodów głosowania.
1. PGKiM Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 – ulice: al. Okrężna 1-62, Dubienka,
25. SP nr 11 im. Stefana Batorego, ul. Jana III Sobieskiego 5/7 – ulice: Brzozowa, JagiellońKruśliwiecka, ks. Piotra Wawrzyniaka, Łucjana Grabskiego i Magazynowa;
ska, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Juliusza Trzcińskiego, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończy2. ZSP nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego, ul. Dworcowa 25 – ulice: Dworcowa, Metalow- ka, Kątna, Konwaliowa, ks. Dobromira Ziarniaka, Lipowa 1-41 (nieparzyste), Lipowa od nr. 2 do
ców, Osiedle Bydgoskie, Składowa, Szklarska i Szosa Bydgoska;
końca (parzyste), Marulewska od nr. 2 do końca (parzyste), Marulewska od nr. 35 do końca (nie3. Świetlica KSM, Al. Mikołaja Kopernika 7 (obwód dostosowany do potrzeb osób nie- parzyste), Milenijna, Niezapominajki, Papuszy, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Tulipapełnosprawnych) – ulice: Al. Mikołaja Kopernika, gen. Władysława Sikorskiego i Skwer Prymanowa, Wierzbowa, Władysława Jagiełły od nr. 2 do końca (parzyste) i Wrzosowa;
sa Stefana Wyszyńskiego;
26. SP nr 11 im. Stefana Batorego, ul. Jana III Sobieskiego 5/7 – ulice: Adama Znaniec4. Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego, ul. Ignacego Daszyńskiego 29 – ulice: al. kiego, Bolesława Brodnickiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Brzoskwiniowa, BuOkrężna od nr. 63 do końca, Armii Krajowej, Harcerstwa Polskiego i Władysława Broniewskiego; kowa, Czesława Janczarskiego, Edwarda Ponińskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Górnicza, Gro5. II LO im. Marii Konopnickiej, ul. Marii Konopnickiej 15 – ulice: Ignacego Daszyńskiego i Ma- nowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Jana Marcina Szancera, Janiny Porazińskiej, Jesionowa, Józefa
rii Konopnickiej;
Kościelskiego, Kazimierza Kujawskiego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Ka6. Filia nr 1 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32 zimierza Wielkiego, Kornela Makuszyńskiego, Leona Czarlińskiego, Malinowa, Marii Kownackiej,
(obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) – ulice: al. Powstańców, Boczna, Miechowicka, Morelowa, Orzechowa, Różana, Skwer Kombatantów, Solna, Stanisława SroczyńPakoska, Przy Stawku, Skwer ks. Adama Fabianowskiego i Zygmunta Wilkońskiego;
skiego, Sylwestra Ranusa, Szymborska 11-104, Tomasza Graczykowskiego, Topolowa i Wiśniowa;
7. III LO im. Królowej Jadwigi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 – ulice: al. Henryka
27. PWiK sp. z o.o., ul. ks. Bolesława Jaśkowskiego 14 – ulice: Czarna Droga, ks. BolesłaSienkiewicza, Grodzka, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Skwer Jana Pawła II, Skwer Obroń- wa Jaśkowskiego, Kurowa, Podgórna, Poznańska 1-54, Szymborska 1-10, 10a, 10b, Świętokrzyców Inowrocławia i Ustronie;
ska i Zapadłe;
8. ZS im. Marka Kotańskiego, ul. Solankowa 21 (obwód do28. SP nr 10 im. Jana Kasprowicza, ul. Stanisława Przy- głosowanie w dniu wyborów (tj. 20 czerwca)
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) – ulice: Prezybyszewskiego 119 – ulice: Andrzeja Dybalskiego, Kolejowa, Kuodbywać się będzie w godz. 6.00-20.00,
denta Franklina Roosevelta i Solankowa;
jawska, Ogrodowa, Stanisława Przybyszewskiego, Szymborska
- wyborcom niepełnosprawnym zapewnione będą
9. Filia nr 4 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,
od nr. 105 do końca, Wiejska, Wielkopolska, Wiktora Spornego
środki transportu i pomoc umożliwiająca dotarcie do
ul. Poprzeczna 29 – ulice: Biskupa Antoniego Laubitza, Cmeni Władysława Reymonta;
siedzib obwodowych komisji wyborczych. Samochód
tarna, Jana Kasprowicza, Karola Libelta, Karola Marcinkowskie29. ZSP nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Poznańska 345 – ulice:
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
go, ks. Romana Zientarskiego, Orłowska, plac Jana Kasprowicza,
Chabrowa, Dyngusowa, Franciszka Posadzego, Gdyńska, Kwiamożna rezerwować w dniu wyborów od godz. 6.00
Plebanka, Poprzeczna, Przypadek, Skwer Sybiraków i Toruńska
towa, Makowa, Mątewska, Modrakowa, Mostowa, Piękna, Popod nr. tel.: 52-35-55-279 albo 52-35-55-333 lub we
28-44 (parzyste i nieparzyste);
kojowa, Polna, Poznańska od nr. 245 do końca (nieparzyste),
właściwych obwodowych komisjach wyborczych,
10. Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha, ul. Toruńska 46-48
Ruciana, Rumiankowa, Rzeczna, Słoneczna i Spokojna;
czynne
prawo
wyborcze
(prawo
wybierania)
– ulice: Bartka Nowaka, Dojazdowa, Henryka Czamana, hm.
30. SP nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Chemiczprzysługuje każdemu obywatelowi Polski, który najMarcina Strachanowskiego, Izydora Sobeckiego, Jacewska 1-22,
na 9 – ulice: Bagienna, Chemiczna, Daniela Rakowicza, Deszpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Wyborca
Jacewska 24-42, Kazimierza Burzyńskiego, Lotnicza, Młyńska,
czowa, Fabryczna, Jana Karola Maćkowskiego, Kamienna, Mipowinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub
Obwodowa, Piotra Bartoszcze, Powstańca Kwiatkowskiego, Pokorzyńska, Nizinna, Notecka, Objazdowa, Popowicka, Poznańinny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożwstańców Warszawy, Przy Stadionie, Rodu Czaplów, Rzemieślniska od nr. 244 do końca (parzyste), Przemysłowa, Rolna, Skrysamość,
cza, Stanisława Łuczaka, Stanisława Szenica, Stare Miasto, Stota, Sodowa, Staropoznańska, Torowa i Wapienna;
- w przypadku nie uzyskania w głosowaniu 20
larska, Szybowcowa, Toruńska od nr. 83 do końca (nieparzyste)
31. ZSP nr 4, ul. Józefa Krzymińskiego 8 – ul. Józefa Krzyczerwca przez żadnego z kandydatów na Prezydeni Zamknięta;
mińskiego i plac Bad Oeynhausen;
ta Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż połowy waż11. Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha, ul. Toruńska 46-48
32. ZSI im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Józefa Krzynie oddanych głosów, 4 lipca odbędzie się druga tura
– ulice: Jacewska 23, Józefa Chociszewskiego, Toruńska 45-81
mińskiego 4 (obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnowyborów.
(nieparzyste) i Toruńska od nr. 46 do końca (parzyste);
sprawnych) – ulice: al. Niepodległości 1-21, gen. Franciszka Kle12. Przedszkole nr 14 “Muzyczna Kraina”, ul. Marii Skłoeberga, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojska Polskiego 4-8;
dowskiej-Curie 41 (obwód dostosowany do potrzeb osób niepeł33. Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słonosprawnych) – ulice: Andrzeja Rakoczego, Błonie, Droga do Lotniska, Działowa, Ikara, Józe- neczko”, ul. Janusza Kusocińskiego 11 – ulice: al. Niepodległości 22-25, Janusza Kusocińskiefa Dankowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Okrężek, Osiedle Okrężek, Śniadeckich i Zielona;
go i Wojska Polskiego 9 – 14;
13. SP nr 16 im. Jana Pawła II, ul. Jacewska 93b – ulice: Bursztynowa, Dąbrówki, Długa
34. SP nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Janusza Kusocińskiego 24 – ulice: al. Niepod1-15, Glinki, Jacewska od nr. 43 do końca, Kruszańska, Rogowa, Św. Ducha od nr. 85 do koń- ległości 26-42 (parzyste), al. Niepodległości 27-33 (nieparzyste), Stanisława Wachowiaka i Wojca i Władysława Hermana;
ska Polskiego 1-3;
14. I LO im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja 11/13 – ulice: Jana Kilińskiego, Kościelna, Królo35. Przedszkole nr 20 „Kujawskie dzieci”, ul. Wojska Polskiego 13a – ulice: Szarych Szewej Jadwigi, Łączna, 3 Maja, Najświętszej Marii Panny, plac Klasztorny, Rynek, Skwer Andrzeja regów 2-22 (parzyste) i Wojska Polskiego 15-36;
Szwajkerta ps. „Jędruś”, Szkolna, Średnia, Tadeusza Kościuszki i Toruńska 1-26;
36. SP nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Szarych Szeregów 1 – ulice: Justyny Wichlińskiej,
15. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16 – ulice: Farna, Hen- ks. Władysława Demskiego, płk. Witolda Roszkowskiego, ppłk. Józefa Owczarskiego, Prezydenta
ryka Fryderyka Hoyera, Ignacego Paderewskiego, Kasztelańska 1-28, Kręta, ks. Bogdana Gor- Apolinarego Jankowskiego i Szarych Szeregów 1-23 (nieparzyste);
dona, Przesmyk, Stanisława Staszica, Studzienna, 6 Stycznia, Św. Mikołaja, Wodna i Zofiówka;
37. Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7 – ulice:
16. Dom Pomocy Społecznej, ul. Macieja Wierzbińskiego 49 – DPS;
Henryka Arctowskiego, Ludwika Błażka i Wojska Polskiego od nr. 37 do końca;
17. NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew”, ul. Macieja Wierzbińskiego 50a –
38. Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego, ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7 – ul. Staulice: Adama Poszwińskiego, Batkowska, Bluszczowa, Chmielna, Franciszka Becińskiego, Gro- nisława Kiełbasiewicza;
chowa, Jakuba Jasińskiego, Jęczmienna, Józefa Ulatowskiego, Lniana, Łubinowa, Macieja
39. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Upośledzonym UmyWierzbińskiego, Marcelego Kujawy Połczyńskiego, Niemojewskich, Pszeniczna, Rąbińska, Rze- słowo, ul. Emilii Plater 3 (obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) – ulice:
pakowa, Słonecznikowa, Stanisława Waszaka, Szparagowa, Warsztatowa, Zielna i Żytnia;
al. 800-lecia Inowrocławia 1-13, Emilii Plater, Genowefy Jaworskiej, Jana Molla, Maksymiliana
18. IKS „Solino” S.A., ul. Św. Ducha 26a – ulice: Andrzeja, Kasztelańska od nr. 29 do koń- Gruszczyńskiego i Pawła Cymsa;
ca, Krótka, Mała Andrzeja, Mała Rybnicka, Rybnicka, Rzeźnicka, Szeroka, Św. Ducha 1-84 i Wa40. Przedszkole nr 20 „Kujawskie dzieci”, ul. Iwana Alejnika 13 – ulice: al. 800-lecia Inołowa;
wrocławia od nr. 14 do końca, Iwana Alejnika, 59 Pułku Piechoty i Romana Dmowskiego;
19. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Bolesława Krzywoustego 15 – ul. Bo41. Cuiavia OSM, ul. Nowa 32 – ulice: al. Niepodległości od nr. 35 do końca (nieparzyste),
lesława Krzywoustego;
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Budowlana, Cicha,
20. Administracja Osiedla Piastowskiego KSM, ul. Bolesława Krzywoustego 23 – ulice: Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Gustawa Zielińskiego, Gwarków, Jana KochanowDługa od nr. 16 do końca i Lipowa od nr. 43 do końca (nieparzyste);
skiego, Jana z Ludziska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Weyssenhoffa, Juliusza Słowac21. Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”, ul. Władysława Łokietka 2 – ul. Władysła- kiego, Klemensa Janickiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Leona Czaplickiego, Leona
wa Łokietka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16;
Kruczkowskiego, Mikołaja Reja, Nowa, Pogodna, Poznańska 55-243, Skwer PCK, Spółdzielców,
22. Klub KSM „Przydomek”, ul. Marulewska 7 – ulice: Cegielna, Marulewska 1-33 (niepa- Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Transportowca,
rzyste) i Władysława Jagiełły 1-17 (nieparzyste);
Wspólna i Zenona Kosidowskiego;
23. Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, ul. Władysława
42. PTE Oddział w Bydgoszczy OWP Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w InowroŁokietka 3 – ulice: Mieszka I 1-9 i Władysława Łokietka 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
cławiu, ul. Poznańska 185 – al. Niepodległości od nr. 44 do końca (parzyste);
24. Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina”, ul. Św. Ducha 86 – ulice: Mieszka I od nr. 10
43. PSZOZ, ul. Poznańska 97 – PSZOZ (szpital);
44. Areszt Śledczy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 46 – Areszt Śledczy.
do końca i Władysława Łokietka 29-49;
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Grzegorz Kaczmarek – 6.07.2010 r., klub „Kopernik”,
ul. Toruńska 60, godz. 10.30-12.00, tel. 52-35-72-615
(w czasie trwania dyżuru); radny pełni też stały dyżur
telefoniczny: tel. kom. 601 621 716.
Tomasz Marcinkowski – 6.07.2010 r., 13.07.2010 r.,
Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36, pok. nr 110, godz. 14.0015.00, tel. 52-35-55-292.
Janusz Radzikowski – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. 52-35-55-743 lub tel. kom. 663 488 055
lub tel. kom. 669 848 484.
Maciej Szota – radny pełni stały dyżur telefoniczny:
tel. kom. 508 350 368.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od 15 czerwca można korzystać z basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej 107. Pływalnia czynna jest codziennie w godz.
10.00-18.00. Ponadto, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, od 5 do 15 lipca zamknięta będzie kryta pływalnia „Wodny Park” przy
ul. Toruńskiej 46-48 oraz od 19 do 29 lipca - „Delfin” przy
ul. Macieja Wierzbińskiego 11,
- 18 czerwca od godz. 13.00 do 15.30 w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Inowrocławia obsługiwani
będą wyłącznie interesanci, którzy zechcą załatwić sprawy związane z wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania i odbiorem dowodów osobistych,
- 23 czerwca Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych organizuje bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tego dnia pracownicy ZUOK-u będą
odbierać od inowrocławian tzw. elektrośmieci, czyli m.in.
zużyte lodówki, pralki, telewizory itp. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. tel. 52-35-27-613,
- 30 czerwca przeprowadzone zostaną – finansowane
z budżetu miasta – bezpłatne badania w zakresie chorób skóry. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Spraw
Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Henryka Sienkiewicza 1, tel. 52-35-55-517. Rejestrując się należy podać numer Pesel. Badania wykonane zostaną w siedzibie wspomnianego wydziału w godz.
15.50-18.40,
- w związku z niewykorzystaniem przy pierwszym konkursie środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ogłoszony został drugi nabór wniosków. Do wykorzystania jest jeszcze 27 tys. zł. Dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca. Szczegółowych informacji udziela Miejski Konserwator Zabytków (Urząd Miasta
Inowrocławia, al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 22, tel.
52-35-55-248). Pełna treść uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia dotyczącej zasad udzielania wspomnianych
dotacji dostępna jest na stronie internetowej www.bip.
inowroclaw.pl,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, iż
od 29 czerwca do 24 sierpnia kasy biletowe będą czynne w następujących godzinach: 7.00-14.30 (ul. Ks. Piotra
Wawrzyniaka 33, od poniedziałku do piątku), 8.00-15.30
(ul. Władysława Łokietka 29, od poniedziałku do piątku)
i 7.30-15.15 (przy dworcu PKP, od poniedziałku do soboty),
- w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (ul. Dworcowa 27,
pok. nr 12) uruchomiono punkt informacyjny w sprawie
naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej. Szczegółowych informacji można uzyskać
na stronie internetowej www.inowroclaw.wku.wp.mil.pl,
- Zarząd Osiedla „Uzdrowiskowego” ogłosił konkurs na
najładniejszy wystrój balkonu lub ogródka przydomowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca pod nr. tel.
kom. 692 233 830. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
we wrześniu.
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ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Magdalena Zielazna (Inowrocław) – Maciej Pawelski
(Nakło nad Notecią); Jadwiga Tomaszewska (Inowrocław)
– Wolfgang Harpenau (Lohne/Niemcy); Bożena Cylka
(Inowrocław) – Marcin Kasiorkiewicz (Stróżewo); Sylwia
Czerwińska (Inowrocław) – Krzysztof Godlewski (Włocławek); Urszula Sobocińska (Inowrocław) – Zdzisław Wojciechowski (Inowrocław); Agnieszka Krautforst (Inowrocław)
– Mariusz Kłoszewski (Inowrocław); Ilona Zajączkowska
(Inowrocław) – Marcin Puczkarski (Inowrocław); Małgorzata Bartnik (Inowrocław) – Samuel Kaszubski (Kościelec).
URODZENIA
Blanka Zamel – c. Karoliny i Piotra; Mikołaj Bąkowski –
s. Sylwii i Adama; Oskar Jóźwiak – s. Sylwii i Damiana; Zofia Rajs – c. Justyny i Dawida; Daria Walczak – c. Agnieszki i Krzysztofa; Wojciech Bieliński – s. Magdaleny i Rafała; Kacper Dąbrowski – s. Joanny i Marcina; Wiktoria Jankowska – c. Doroty i Kaspra; Jagoda Biernacka – c. Bogumiły i Łukasza; Amelia Pniewska – c. Eweliny i Marka; Hanna Polewska – c. Moniki i Andrzeja; Zuzanna Mikołajewska – c. Anny i Michała; Elena Zielińska – c. Kingi i Rafała; Aleksander Pobłocki – s. Katarzyny i Tomasza; Adrian
Stępiński – s. Lidii i Krzysztofa; Dorian Kuschel – s. Marty i Łukasza; Anna Czerwińska – c. Justyny i Pawła; Patrycja Pasińska – c. Karoliny i Patryka; Zuzanna Kunicka –
c. Marty i Krzysztofa; Igor Tuszyński – s. Pauliny i Krzysztofa; Hanna Sobierajska – c. Patrycji i Krzysztofa; Alina Łaszkiewicz – c. Elżbiety i Tomasza; Wiktor Pawłowski – s. Doroty i Leszka; Nikola Konopinska – c. Pauliny i Macieja; Mateusz Mach – s. Małgorzaty i Przemysława; Michał Guźlecki – s. Magdaleny i Marcina; Adam Żabicki – s. Justyny i Marcina; Gabriela Kłosowska – c. Katarzyny i Macieja;
Wiktoria Domańska – c. Patrycji i Tomasza; Patryk Pasternak – s. Agaty i Marcina; Amelia Szarnowska – c. Patrycji

i Krzysztofa; Mikołaj Arabski – s. Karoliny i Marcina; Maurycy Strach – s. Agnieszki i Wiktora; Filip Krzysztofiak –
s. Arlety i Roberta; Aleksandra Makowska – c. Natalii i Macieja; Oliwia Saks – c. Joanny i Pawła; Adam Maszudzinski – s. Marianny i Krzysztofa; Zuzanna Torłop – c. Marty i Romana; Jagoda Miklas – c. Katarzyny i Michała; Adam
Panfil – s. Moniki i Jarosława; Michał Czacharowski – s. Karoliny i Mateusza; Rafał Krych – s. Katarzyny i Przemysława; Malwina Maj – c. Malwiny i Zbigniewa; Nikola Dziekańska – c. Marty i Jarosława; Julian Kawczyński – s. Donaty i Mariusza; Jakub Krajniak – s. Natalii i Patryka; Wiktor
Nowak – s. Mileny i Roberta.
ZGONY
Leokadia Kurska (97); Alicja Niedzwiecka (76); Edwin
Zwierzykowski (70); Genowefa Piętka (85); Kazimierz Domański (81); Jan Nogajczyk (81); Wanda Twarużek (59);
Wanda Ziembicka (79); Izabela Kawczyńska (59); Marian Koralewski (63); Irena Janowczyk (85); Alicja Susczyk
(66); Krystyna Smułek (82); Felicja Chudzińska (83); Daniela Drzazga (77); Jan Popławski (59); Stanisława Pawlak
(85); Andrzej Cudziło (93); Tadeusz Pawłowski (77); Marianna Grabowska (80); Barbara Modrzejewska (70); Edmund Marciniak (73); Bernard Nowacki (82); Halina Drozdowicz (73); Halina Kokot (64); Aleksandra Krzaczkowska (52); Henryk Kalka (63); Helena Tokarska (62); Kazimierz Nowakowski (79); Helena Bochat (87); Danuta Konopa (62); Edward Zinkiewicz (88); Teresa Jurewicz (57);
Cecylia Krajewska (76); Arkadiusz Stemporowski (55); Helena Kubiak (78); Zdzisław Filipowicz (50); Edmund Szerszeń (60); Zofia Federowicz (72); Filip Derenda (23); Lech
Polak (80); Bernard Ciesielski (84); Stanisław Prussak (77);
Jerzy Kowalski (68); Grzegorz Samborski (50); Gertruda
Koziarska (81); Marek Grundkowski (49); Henryka Burak (71); Felicja Szczepaniak (85); Urszula Lewińska (84);
Marian Sołtysiak (62); Jadwiga Mrozowska (83); Janusz
Kśierlewicz (64); Grzegorz Szturo (57); Aleksandra Kasprzak (59); Wacław Pawłowski (72); Eugeniusz Domachowski (72); Jarosław Nowaczewski (37); Ewa Gorzycka
(59); Władysław Gładysz (85).

W porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która odbyła się 24 maja, były m.in. następujące punkty:
- przyjęcie sprawozdania o stopniu realizacji zadań za 2009 r.
ujętych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2006-2015,
- przyjęcie sprawozdania z zakresu działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za okres
styczeń – grudzień 2009 r.,
- przyjęcie sprawozdania z zakresu działalności Kujawskiego
Centrum Kultury za okres styczeń – grudzień 2009 r.,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r. (zarówno dochody jak
i wydatki zwiększono o 96.708 zł),
- uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (27.624.834 zł na współfinansowanie m.in. budowy stadionu miejskiego, budynku socjalnego i modernizację Gimnazjum nr 2),
- uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (1.196.818,60 zł na współfinansowanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola nr 14),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
(miasto wyemituje 6.950 obligacji po 1.000 zł każda; pieniądze w ten sposób pozyskane zostaną przeznaczone na sfinansowanie m.in. zaprojektowania i budowy dwóch łączników: ul. Metalowców z ul. Toruńską oraz al. Niepodległości
z ul. Stanisława Staszica),
- uchwała w sprawie przyznania w roku 2010 dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (przyznano 40.000 zł na dofinansowanie remontu dachu budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz przekazano
13.000 zł na pokrycie części kosztów remontu kościoła pw.
Świętego Krzyża),

- uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (dotyczy filii nr
10 przy ul. Toruńskiej 60, która od stycznia 2008 r. jest już
nieczynna),
- uchwała mieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata
2008-2015,
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Rąbińskiej, Zielonej,
Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: 6 Stycznia, Stanisława Staszica
i Studziennej,
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej
na cele mieszkaniowe (bonifikata w wysokości 90 proc.,
dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 16),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz na
udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, opłat rocznych
oraz od ceny sprzedaży budynków (dotyczy nieruchomości przy ul. Zygmunta Wilkońskiego),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Górniczej
(sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocław
na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym,
UWAGA: Pełna treść przyjętych uchwał dostępna jest na
stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 109.
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SPORT
20 czerwca – godz. 10.00, Turniej szachowy (formuła open),
plac Bad Oeynhausen. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
28 czerwca oraz 9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 lipca – OSiR dla aktywnych – bezpłatne udostępnienie małej sali hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel.
52-35-55-355.
29 i 30 czerwca – godz. 10.00, Turniej tenisa stołowego, sala
gier świetlicowych hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
1 i 6 lipca – godz. 10.00, Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych do lat 16, stadion miejski, ul. Orłowska 48,
o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
8 lipca – godz. 10.00, zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży,
stadion miejski, ul. Daniela Rakowicza 93. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
10 lipca – godz. 12.00, VI Zlot Motocykli „Na Soli”, parada motocykli od ul. Daniela Rakowicza do ul. Solnej i powrót tą samą
trasą. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel.
52-35-55-355.
13 lipca – godz. 10.00, Wakacyjny Turniej Rzutów do Kosza,
mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4,
wstęp wolny.
15 lipca – godz. 10.00, Turniej gier świetlicowych – minidart,
gry planszowe, sala gier świetlicowych hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
15 lipca – 15 sierpnia – Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego
dla dzieci do lat 10, korty tenisowe, ul. Daniela Rakowicza 93,
obowiązują zapisy. Szczegółowych informacji można uzyskać
pod nr. tel. 52-35-55-355.
22 lipca – Wakacyjny Turniej Ringo, basen odkryty, ul. Świętokrzyska 107 lub mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
25 lipca – godz. 17.00, festyn „Św. Krzysztof – patron kierowców”, w programie m.in. święcenie pojazdów, plac Bad Oeynhausen, wstęp wolny.
KULTURA
XXXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH
8-20 czerwca
18 czerwca – godz. 16.30, koncert inauguracyjny – prezentacje
młodzieżowych orkiestr dętych, muszla koncertowa.
19 czerwca – godz. 19.30, przemarsz uczestników festiwalu sprzed Urzędu Miasta Inowrocławia pod tężnię solankową
(ulicami: Prezydenta Franklina Roosevelta i Solankową); godz.
20.30, koncert nocny orkiestr z udziałem popularnego aktora
Andrzeja Grabowskiego, tężnia solankowa.
20 czerwca – godz. 11.00, koncert galowy i zakończenie festiwalu. O godz. 15.00 w muszli koncertowej wystąpi gość specjalny – Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie”.
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Fot. Beata Zarzycka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował dla uczniów szkół podstawowych „Lekcję
Demokracji”. Dzieci dowiedziały się wiele m.in. na temat historii i zasad funkcjonowania samorządu województwa. Nauce towarzyszyła zabawa. Dla uczniów zorganizowano m.in. konkursy, rozgrywki sumo-mundial, naukę tańca.
Załoga Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego „Pozkal” świętowała Dzień Drukarza.
Jak co roku było wspólne biesiadowanie, zawody wędkarskie oraz
rajd
samochodowy.
Zorganizowano także
m.in. Dni Otwarte, podczas których prezentowano najnowsze innowacje technologiczne
druku cyfrowego wprowadzone w firmie. Pzypomnijmy, w Zakładzie
Poligraficzno-Wydawniczym „Pozkal” od ponad pięciu lat drukowany jest m.in. informator
„Nasze Miasto Inowrocław”. Obok migawka
Fot. Radosław Krzewina z Dni Otwartych.

25 czerwca – godz. 17.00, festyn „Weekend Europejski”,
w programie m.in.: wystawa zdjęć prezentujących efekty rewitalizacji miasta, rozbudowy Parku Solankowego oraz inwestycji
zrealizowanych w naszym mieście dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu i Programowi Operacyjnemu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Przygotowane zostaną również stoiska, gdzie m.in. będzie można uzyskać informacje na temat funduszy unijnych, muszla koncertowa.
27 czerwca, 4, 11, 17, 18 i 25 lipca oraz 1, 15, 22 i 29 sierpnia
– godz. 16.00, koncert w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego, wystąpi Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod
dyr. Marka Czekały, muszla koncertowa.
31 lipca – godz. 20.00, VI Inowrocławska Noc Solannowa, czyli
urodzinowy koncert Grzegorza Turnaua i jego przyjaciół – artystów, teren przy tężni solankowej. Więcej na ten temat napiszemy w lipcowym wydaniu „Naszego Miasta Inowrocław”.
INOWROCŁAWSKA GALA OPEROWO-OPERETKOWA
6-8 sierpnia
6 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Wiedeńska krew”.
7 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Życie kabaretem jest”.
8 sierpnia – godz. 18.00, koncert „Usta milczą, dusza śpiewa”.
Tegoroczna gala zorganizowana zostanie w teatrze letnim,
wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Fot. Beata Zarzycka
Święto muzyki i młodości, czyli Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych już niebawem. W tym roku do
naszego miasta przyjedzie siedem orkiestr. Na 19 czerwca zaplanowano przemarsz orkiestr oraz przy tężni nocny koncert z udziałem popularnego aktora Andrzeja Grabowskiego. Następnego dnia w muszli koncertowej odbędzie się koncert galowy. Na zdjęciu: migawka z festiwalu w 2007 r.
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Bezpłatne badania - zadbaj o zdrowie!
Zachęcamy naszych Czytelników do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych
wykonywanych w inowrocławskim szpitalu.
Profilaktyka wczesnego wykrywania
nowotworów gruczołu krokowego
Program kierowany jest do mężczyzn w wieku od
40. do 70. roku życia m.in. z terenu naszego miasta.
Wykonywane jest badanie lekarskie oraz laboratoryjne (pobranie krwi – oznaczenie poziomu PSA)
i USG. Badania przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w Poradni Urologicznej (Przychodnia Przyszpitalna, I piętro, gabinet nr 1042 i 1043)
w godz. 12.00-13.00. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod nr.
tel. 52-35-45-343.
UWAGA: W dniu badania pacjent powinien mieć
przy sobie dowód osobisty.
Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży
Program kierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 8. do 15. roku życia m.in. z terenu naszego miasta. .
Wykonywane jest badanie lekarskie oraz laboratoryjne (pobranie krwi – oznaczenie poziomu glukozy, lipidogramu i TSH). Krew pobierana jest w gabinecie zabiegowym nr 1015 Przychodni Przyszpitalnej
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. Badania lekarskie odbywają się w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 9.00-13.00 w gabinecie pok. nr 1021
Przychodni Przyszpitalnej. Rejestracja prowadzona
jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00
pod nr. tel. 52-35-45-341 lub 52-35-45-362.
UWAGA: W dniu badania rodzic (opiekun prawny)
dziecka powinien mieć przy sobie dowód osobisty.
Profilaktyka wczesnego
wykrywania chorób tarczycy
Program kierowany jest do pacjentów w wieku od
35. do 70. roku życia m.in. z terenu naszego miasta. .
Każdy pacjent ma wykonane badanie lekarskie
poprzedzone badaniem laboratoryjnym (pobra-

nie krwi – oznaczenie poziomu TSH i cholesterolu).
Krew pobierana jest w gabinecie zabiegowym nr 1015
Przychodni Przyszpitalnej od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-10.00. Badania lekarskie odbywają się
od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 w gabinecie nr 1047 Przychodni Przyszpitalnej. Rejestrować
się można od poniedziałku do piątku w godz. 9.0013.00 pod nr. tel. 52-35-45-341 lub 52-35-45-362.
UWAGA: W dniu badania pacjent powinien mieć
przy sobie dowód osobisty.
Profilaktyka schorzeń
nowotworów 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 od poniedziałku do piątku w
godz. 13.00-15.00. Rejestrować się można od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod nr.
tel. 52-35-45-242.
UWAGA: W dniu badania pacjentka powinna mieć
przy sobie ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz nr Pesel.
Profilaktyka raka piersi wykonywana
metodą mammografii przesiewowej
Program kierowany jest do kobiet w wieku od
50. do 69. roku życia ubezpieczonych w NFZ, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii. Badania wykonywane są w Pracowni Mammograficznej od poniedziałku do piątku. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-15.00 pod nr. tel. 52-35-45-425.
UWAGA: W dniu badania pacjentka powinna
mieć przy sobie ważny dokument ubezpieczenia
zdrowotnego oraz nr Pesel.

Nieruchomości
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącej w skład Południowej Strefy Gospodarczej, położonej przy
zbiegu ulic: Bagiennej i Deszczowej. Dzierżawa na dziesięć lat. Przeznaczenie nieruchomości pod obiekty: administracyjno-socjalne, przemysłu, rzemiosła, usług, składów,
handlu hurtowego, garaży i parkingów. Łączna powierzchnia działek to 4,1496 ha.
Przetarg odbędzie się 7 lipca, o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 108. W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i prawne, które do 30 czerwca wpłacą na konto UMI wadium. Wyłoniony
w przetargu dzierżawca na własny koszt zapewni dojazd od ul. Bagiennej lub ul. Deszczowej. Ponadto będzie zobowiązany do utworzenia nowych miejsc pracy, utrzymania zatrudnienia i prowadzenia działalności w strefie przez przynajmniej pięć lat. Jeśli w tym czasie inwestycja nie będzie realizowana na dzierżawcę nałożona zostanie
kara w wysokości 500 tys. zł (z czego już po dwóch latach – 250 tys. zł). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pok. nr 34,
tel. 52-35-55-216.
Prezydent Inowrocławia zawiadamia:
- 2 czerwca wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni „Wodny Park” oraz na terenie hotelu „Park”.
UWAGA: Pełna treść ogłoszeń publikowana jest na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz dostępna jest w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia.
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343, e-mail:
redakcja@inowroclaw.pl, www.naszemiasto.inowroclaw.pl Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelna, Monika Dąbrowska, Jacek Nijak, Jarosław Wojtasiński. Przygotowanie do druku: Studio Grafiki Komputerowej TOTEM. Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „POZKAL”.

