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Koncert pod tê¿ni¹

Fot. Beata Zarzycka
Koncertem „In Novo Wladislaw. Inowrocław 2005” w Parku Solankowym
uczcił swoje urodziny Grzegorz Turnau (na zdjęciu), z którym pod inowrocławską tężnią wystąpiły takie gwiazdy, jak: Anna Maria Jopek, Dorota
Miśkiewicz, Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski i Janusz Radek.
Artystom towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
pod dyrekcją Michała Nesterowicza. Więcej na ten temat na str 5.

SPÓ£DZIELNIA. Grunty na w³asnoœæ zamiast wieczystego u¿ytkowania

Za dziesięć procent
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa decyzją Rady Miejskiej uzyskała
przed dwoma laty możliwość nabycia pod lokale mieszkalne w Inowrocławiu
gruntów, które dotychczas posiadała w wieczystym użytkowaniu, jedynie za
dziesięć procent ich wartości. Co dotychczas w tej sprawie zrobiono?
Przypomnijmy, Rada Miejska Inowrocławia przyjęła pierwsze uregulowania w marcu 2003 r. Czternaście miesięcy później Zebranie Przedstawicieli
KSM podjęło odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Ustalono, iż wykup wspomnianych gruntów zostanie sfinansowany z pożyczki wewnętrznej, co oznacza, że członkowie spółdzielni będą w ratach miesięcznych wnosić należne
środki na pokrycie kosztów zakupu wspomnianych gruntów. Jest to koszt
rzędu 0,14 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej w przypadku budynków wielorodzinnych oraz 0,22 zł – budynków jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej. Pieniądze, które spółdzielcy od lipca 2004 r. rozpoczęli wpłacać, rozliczone będą przez KSM po nabyciu gruntu. Spłata
trwać będzie przeciętnie 24 miesiące.
-Podstawową korzyścią wynikającą ze zamiany wieczystego użytkowania
na prawo własności, poza względami prawnymi, jest fakt, że opłata z tytułu
wieczystego użytkowania nie jest wnoszona przez członków za powierzchnię
gruntu wykupionego przez spółdzielnię. Na tej podstawie można bez trudu
wyliczyć, że jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni, to pieniądze, które spółdzielcy wpłacą za zmianę tytułu prawnego do gruntu, ostatecznie i tak się zwrócą
– stwierdził Włodzimierz Miklas, prezes zarządu KSM.
Z szacunków przedstawionych przez prezesa wynika, że dotychczas wykupione zostało w inowrocławiu około osiemdziesiąt pięć procent gruntów
pod budynkami mieszkalnymi, które do tego czasu były w wieczystym użytkowaniu Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako pierwsze, bo w listopadzie ubiegłego roku, przekształcone zostało prawo do gruntu znajdującego się przy ulicy Władysława Sikorskiego. Dotychczas nabyte zostały niemal
wszystkie grunty osiedla Nowego, Toruńskiego, Piastowskiego, Rąbina do
ulicy dra. Ludwika Błażka. Pozostałe grunty wykupione zostaną prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
(bez)

Strażnik pomoże?
Rozmowa z Krzysztofem Guzą,
Komendantem Straży Miejskiej Inowrocławia
Pełni Pan funkcję komendanta zaledwie od kilku tygodni. Zapewne jednak zdążył już Pan zauważyć, że wielu
mieszkańców naszego miasta nie ma
najlepszej opinii na temat pracy Straży
Miejskiej Inowrocławia. Jak chce Pan
to zmienić?
– Ocena pracy straży miejskich, czy
też gminnych jest często bardzo różna.
Nie zawsze najlepsza opinia po części
wynika z tego, że przecież któż lubi osobę, która poucza, czy nakłada mandaty.
Zależy mi, aby strażnik był kojarzony z
osobą, która wspiera, pomaga i jest blisko mieszkańców. Z pewnością jednak
zawsze będą pojawiały się głosy krytyczne i nie wszyscy będą zadowoleni z naszej pracy. Widać to doskonale na przykład po reakcji mieszkańców osiedla Toruńskiego, z których wielu bardzo pozytywnie się wypowiadało na temat tego,
że zainteresowaliśmy się sprawą wyprowadzania na tym terenie psów przez ich
właścicieli. Jednocześnie, osoby pouczane przez strażników reagowały w sposób
niezwykle krytyczny.
Dokończenie na str. 6

Krzysztof Guza. Ma 40 lat.
Rodowity inowrocławianin.
W 1989 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych – Centrum
Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. Tytuł magistra prawa
uzyskał w 1998 r. na UMK w Toruniu. Wiedzę w tym zakresie
pogłębiał podczas studiów podyplomowych na UAM w Poznaniu. Przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy dowódcy strażnicy
WOP w Białogórze. Natępnie
pracował w 56. Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu.
Kolejne miejsce pracy Krzysztofa Guzy to jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Opera i operetka

Fot. Beata Zarzycka
Podczas pierwszego koncertu Gali Operowo-Operetkowej licznie przybyła
do Solanek publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze arie m.in.
w wykonaniu widocznych na zdjęciu Agnieszki Sławińskiej (sopran) i Tomasza Sławińskiego (bas). Drugi dzień gali upłynął pod znakiem musicali.
Więcej na ten temat na str 8.
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INWESTYCJE. Co? Gdzie? Kiedy?
Zgodnie z zapowiedzią w tym miesiącu publikujemy informacje na temat tego o jakich formalnościach należy pamiętać zawierając związek małżeński.
Wymagane dokumenty:
a) kawaler, panna:
– odpis skrócony aktu urodzenia (niepotrzebny jeśli osoba urodziła się w Inowrocławiu).
– dowód osobisty.
b) wdowiec, wdowa:
– odpis skrócony aktu urodzenia (niepotrzebny jeśli osoba urodziła się w Inowrocławiu).
– dowód osobisty.
– odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
(niepotrzebny jeśli zgon nastąpił w Inowrocławiu).
c) osoba rozwiedziona:
– odpis skrócony aktu urodzenia (niepotrzebny jeśli osoba urodziła się w Inowrocławiu).
– dowód osobisty.
– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (niepotrzebne jeśli małżeństwo było zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego w Inowrocławiu).
UWAGA: W przypadku zawierania w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Inowrocławiu małżeństwa z cudzoziemcem, konieczne jest dostarczenie przez
obywatela innego państwa dokumentów analogicznych jak wymienione powyżej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz „zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa” z imiennie wymienioną osobą. Zaświadczenie takie powinno być wydane przez Urząd
Stanu Cywilnego miejsca pochodzenia cudzoziemca lub jego placówkę konsularną w Polsce
(jeżeli jest do tego uprawniona). W przypadku
państw, w których nie są wydawane „zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa”,
należy zwrócić się w Polsce do sądu o zwolnienie
z tego obowiązku.
O czym trzeba pamiętać?
– na minimum 31 dni przed planowanym terminem ślubu (cywilnego) oboje narzeczonych
składa przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego „zapewnienia” o nie istnieniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
– w dniu zawarcia małżeństwa konieczne jest dostarczenie dowodów osobistych osób wstępujących w związek małżeński oraz obecność
dwóch pełnoletnich świadków z dokumentami tożsamości.
– w dniu zawarcia małżeństwa wydawane są bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego aktu.
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego:
– należy dostarczyć dokumenty wymienione
w punkcie a, b, c.
– nie obowiązuje 31-dniowy termin oczekiwania od złożenia przez narzeczonych „zapewnień” przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, do dnia ślubu. „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” dla Kościoła może być
wydane nawet w przeddzień ślubu. Jest ono
ważne przez 3 miesiące od daty wydania.
– po ślubie „wyznaniowym” i zwróceniu przez
duchownego zaświadczeń do Urzędu Stanu
Cywilnego, sporządzony jest akt małżeństwa,
a 3 odpisy skrócone z tego aktu wydawane są
małżonkom.
Gdzie należy się udać?
Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 8.
Godziny pracy:
Poniedziałki, środy, piątki: godz. 7.30-15.30, wtorki: godz. 8.00-18.00, czwartki: godz. 7.30-18.00.

Poniżej publikujemy, przygotowany przez Wydział
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta, harmonogram
planowanych oraz realizowanych i w ostatnim czasie
zakończonych inwestycji w Inowrocławiu.
Złożone wnioski o wszczęcie procedury przetargowej:
– budowa parkingu przy ulicy Jana Kilińskiego (termin realizacji – wrzesień, październik)
– budowa ulicy Wiejskiej (termin realizacji – wrzesień, październik)
– zagospodarowanie terenu w pobliżu budynków przy
ulicy 59 Pułku Piechoty i alei 800-lecia Inowrocławia
(termin realizacji – wrzesień, październik oraz przyszły rok)
– przebudowa ulicy Jana Molla (termin realizacji –
październik oraz przyszły rok)
– przebudowa ulicy Mieszka I (termin realizacji –
październik oraz przyszły rok).
– budowa oświetlenia ulicy Składowej (termin realizacji – wrzesień)
– remont budynku ratusza (termin realizacji – wrzesień)
– zaprojektowanie i budowa krytego basenu oraz
sezonowego lodowiska na terenie boiska przy Gimnazjum nr 1 (termin realizacji – przyszły rok)
– budowa sezonowego lodowiska na terenie boiska
Gimnazjum nr 3 (termin realizacji – październik pierwsza połowa listopada)
– budowa kanalizacji sanitarnej – ulica Jacewska
(termin realizacji – koniec czerwca w przyszłym roku)
Inwestycje, dla których wyłoniono wykonawcę (planowany termin rozpoczęcia prac – sierpień):
– budowa oświetlenia dojść i dojazdów do ulicy
Pakoskiej
– budowa oświetlenia łącznika ulic Jana Kochanowskiego i Leona Kruczkowskiego
– budowa oświetlenia ulicy Przy Stadionie
– budowa oświetlenia chodnika przy stawku w Szymborzu
– budowa oświetlenia ulicy Grochowej na odcinku od
ulicy Żytniej do Kościoła p.w. Św. Królowej Jadwigi
– budowa oświetlenia placu zabaw na osiedlu Bajka
– budowa oświetlenia chodnika przy blokach przy
ulicy Zygmunta Wilkońskiego 40 i 42
– budowa oświetlenia ulicy Bolesława Leśmiana
– przebudowa ciągu pieszego między ulicami Mieszka I – Św. Ducha
– przebudowa chodnika przed Gimnazjum nr 1

W ciągu ostatnich kilku tygodni przed halą
widowiskowo-sportową stały specjalnie wyposażone autobusy, w których prowadzono akcje
bezpłatnych badań najpierw dla pań, a następnie dla panów. Uważam, że był to bardzo dobry
pomysł, ponieważ wiele osób skorzystało z takiej możliwości. Chciałbym się jednak dowiedzieć, czy w najbliższym czasie planowane będą
kolejne tego typu akcje?
– Sądzę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak
ważna jest profilaktyka. Stąd pomysł zorganizowania w Inowrocławiu akcji bezpłatnych badań. Zainteresowanie było ogromne. Wykonano ponad siedemset pięćdziesiąt badań mammograficznych oraz
sześćset cytologicznych. Jednocześnie z konsultacji
pulmonologa oraz badania spirometrii skorzystało prawie trzystu pacjentów, z konsultacji urologa
oraz badania USG – stu pięćdziesięciu panów, a
z konsultacji kardiologa – ponad dwustu kolejnych. Liczby mówią same za siebie. Cieszę się, że
mieszkańcy podzielają opinię, iż były to akcje bardzo potrzebne w Inowrocławiu. Szczególnie, że korzystali z nich także na przykład kuracjusze przebywający na leczeniu w Inowrocławiu. Już dziś mogę
poinformować, że drugiego października, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyki Kardiologicznej, do Inowrocławia przyjedzie swoista „klinika na kółka”. Będzie to odpowiednio wyposażony
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– obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych dróg kategorii gminnej
– przebudowa chodników przy ulicy Szarych Szeregów
– przebudowa chodników przy ulicy Studziennej
i Henryka Hoyera
–przebudowa chodnika na zieleńcu przy zbiorniku
wodnym („Kaula”) łączącym aleję 800-lecia Inowrocławia z ulicą dra. Ludwika Błażka
– budowa ulicy Ogrodowej
– budowa ulicy Adama Asnyka
– budowa ulicy Elizy Orzeszkowej
Inwestycje, które są w trakcie realizacji bądź zakończone:
– budowa chodnika wzdłuż ulicy Janusza Kusocińskiego na odcinku od ulicy Stanisława Wachowiaka do
alei Niepodległości
– budowa odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej nr 4
– remont dachu Gimnazjum nr 2
– budowa odwodnienia terenu Gimnazjum nr 4
– remont fontanny na stawie w Parku Solankowym
– budowa ulicy Kazimierza Wielkiego
– budowa oświetlenia łącznika ulic Mieszka I – Św.
Ducha
– budowa oświetlenia ulicy Dąbrówki
– remont Szkoły Podstawowej nr 6
– remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 i 11
– malowanie ścian w Gimnazjum nr 1
– remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 16

Tak wygląda ulica Jacewska po remoncie.
autobus, w którym wykonywane będą między innymi bezpłatne badania EKG, pomiar cholesterolu,
glukozy i ciśnienia. Już dziś zachęcam do skorzystania z tych badań.
W poprzednim numerze informatora mieszkańcy mogli przeczytać, że od lipca bezpieczeństwa na inowrocławskich ulicach pilnują dodatkowe patrole policjantów. Jakie są efekty tych
działań? Czy można w ogóle w jakikolwiek sposób określić korzyści wynikające z tych dodatkowych patroli?
– Więcej policjantów patrolujących inowrocławskie ulice to większe bezpieczeństwo mieszkańców. Ostatnie tygodnie wyraźnie to pokazały. Z danych policji bezpośrednio wynika, że dzięki wykupieniu przez miasto dodatkowych patroli na przykład udało się zatrzymać sprawców pobicia, usiłowania rozboju, włamywacza, osoby poszukiwane przez policję. Ponadto, pamiętajmy, że obecność na ulicach oraz przed blokami większej liczby policjantów działa również prewencyjnie.
Jakiś czas temu wiele się mówiło na temat
konieczności leczenia kasztanowców. Chciałbym
się dowiedzieć w jakim stanie są inne gatunki
drzew w Inowrocławiu? Czy przypadkiem również nie potrzebują pomocy?
– W tej chwili chorują jedynie kasztany, które
leczymy za pomocą specjalnych opasek z lekarstwem zakładanych na pień drzewa. Inne gatunki
drzew są zdrowe, choć cały czas monitorujemy ich
stan i w razie jakichkolwiek problemów z pewnością będziemy interweniować. Jednocześnie na bieżąco prowadzimy pielęgnację całego drzewostanu
w Inowrocławiu.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
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POMNIK. Genera³ W³adys³aw Sikorski w Solankach

Na ławeczce w parku
Generał Władysław Sikorski siedzący na ławce – tak wygląda pomnik, którego odsłonięcie zaplanowano na połowę sierpnia w Parku Solankowym.
Uroczystość odsłonięcia pomnika generała Sikorskiego została zorganizowana w ramach jubileuszu
820-lecia pisanych dziejów Inowrocławia i 130-lecia Uzdrowiska oraz w 85. rocznicę „Cudu nad
Wisłą”. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli m.in. ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Czesław Piątas, Metropolita
Gnieźnieński abp Henryk Muszyński.
Na dzień odsłonięcia pomnika przygotowano również wystawę okolicznościową „Generał Władysław Sikorski w Inowrocławiu”, którą w Zakładzie Przyrodoleczniczym w godz. 14.00-18.00 można
oglądać do 21 sierpnia br. Ponadto, zaplanowano koncert orkiestry reprezentacyjnej Pomorskiego
Okręgu Wojskowego oraz Inowrocławskiej Orkiestry Promenadowej.
Z uwagi na fakt, iż odsłonięcie pomnika przewidziano na 15 sierpnia br., czyli na dzień, w którym
„Nasze Miasto Inowrocław” będzie już w druku, relację z tego wydarzenia opublikujemy w kolejnym
numerze informatora.
(bez)

Żeby latem było
bezpiecznie

Fot. Beata Zarzycka
W ramach akcji Bezpieczne Lato na Kąpieliskach na terenie basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował festyn rejestrowany przez kamery Telewizji Trwam oraz
inowrocławskiej „kablówki”, podczas którego zaprezentowano pokaz tresury psa policyjnego (zdjęcie
w prawym rogu) i przedstawiono zasady bezpiecznej kąpieli. W trakcie festynu można było także m.in.
obejrzeć sprzęt, który strażacy, policjanci oraz lekarze wykorzystują do ratowania ludzkiego życia.
Ponadto, zorganizowano pokaz wydobycia ofiary wypadku z wraku samochodowego w wykonaniu
inowrocławskich strażaków oraz pracowników pogotowia ratunkowego (duże zdjęcie). Obyśmy jednak
nigdy nie musieli korzystać z ich pomocy!

WÊDKARSTWO

Rybka z „Kauli”
Mieszkam w bloku, którym administruje
wspólnota mieszkaniowa. Bardzo często wyjeżdżam. Żeby terminowo otrzymać wszelkie
pisma, które wspólnota wysyła swoim członkom, podałam w administracji adres do korespondencji. Niestety odmówiono mi przesyłania pism na wskazany przeze mnie adres
argumentując, że podobno mam obowiązek
odbierać pocztę w miejscu zameldowania. Czy
wspólnota mieszkaniowa miała prawo tak postąpić?
- Żaden przepis prawa nie nakłada na osobę fizyczną obowiązku odbioru korespondencji w miejscu zameldowania. Czytelniczka miała w tym przypadku prawo podać adres do korespondencji. Doręczenie korespondencji pod
adresem innym niż wskazany przez Czytelniczkę będzie bezskuteczne.
Odpowiedzi na pytania Czytelników udziela Teresa Górka, naczelnik Biura Prawnego
Urzędu Miasta Inowrocławia. Pytania do ratuszowego prawnika prosimy kierować wyłącznie
w formie pisemnej na adres redakcji w godzinach pracy urzędu.

Utrzymanie porządku i czystości wokół zbiornika wodnego na Osiedlu Rąbin (popularnie zwanego „Kaulą”), organizowanie tam zawodów wędkarskich, zarybienie stawu – to podstawowe cele
Towarzystwa Wędkarskiego, utworzonego z inicjatywy mieszkańców – miłośników łowienia ryb.
Towarzystwo powstało w połowie czerwca br. Jego
zarząd tworzą: prezes Ryszard Gierszewski, jego
zastępca i skarbnik Zbigniew Klis oraz zastępca prezesa ds. młodzieży Piotr Dębiński. Na podstawie
porozumienia podpisanego z władzami miasta, jego
członkowie mając odpowiednie uprawnienia mogą
m.in. łowić w stawie ryby, organizować zawody wędkarskie. Ponadto, w przyszłości dokonają zarybienia
„Kauli”. Warto podkreślić, że osoby chcące łowić
ryby w stawie zobowiązane są do wcześniejszego uzyskania stosownej legitymacji wydawanej przez towarzystwo.
Wędkarze za pośrednictwem informatora „Nasze
Miasto Inowrocław” serdecznie dziękują wszystkim,
którzy pomogli w powstaniu towarzystwa oraz zaangażowali się w jego działalność.
(MW)

1 lipca
„Centrum Radiologii w Inowrocławiu”
W inowrocławskim szpitalu oficjalnie rozpoczęto przebudowę Zakładu Diagnostyki
Obrazkowej. Modernizacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego polegać ma na przebudowie trzech pomieszczeń i zainstalowaniu nowoczesnego cyfrowego aparatu rentgenowskiego.
4 lipca
Zawody Wspinaczkowe dla Amatorów
W ramach akcji Młodzieżowa Alternatywa w hali widowiskowo-sportowej młodzież
rywalizowała w zawodach wspinaczkowych
w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat
i od 15 do 18 lat. W pierwszej kategorii zwyciężyła Agnieszka Jankowska, drugie miejsce zajął Mikołaj Nowakowski, a trzecie Marek Fonk. W kategorii do 18 lat wyniki były
następujące: pierwsze miejsce – Przemysław
Szustak, drugie – Bartosz Dąbkowski, trzecie – Michał Wojciechowski.
8 lipca
Wystawa malarstwa Jacka Racinowskiego
W Galerii w Ratuszu dokonano otwarcia
wystawy malarstwa Jacka Racinowskiego, studenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
10 lipca
Brytyjski samolot w Inowrocławiu
Na lotnisku przy ul. Toruńskiej lądował
brytyjski samolot historyczny – DeHavilland
DH82 Tiger Moth. Samolot wystartował
z lotniska Norfolk w Wielkiej Brytanii. Po
zatankowaniu paliwa w Inowrocławiu, skierował się w stronę rosyjskiego Sewastopola.
11 lipca
Zawody Kajakowe na Noteci
Uczestnicy zawodów zorganizowanych
w ramach Młodzieżowej Alternatywy rywalizowali w wyścigu ekip dwuosobowych oraz
indywidualnym. Oto lista zwycięzców: wyścigi ekip dwuosobowych – kategoria powyżej 16 lat: wśród mężczyzn pierwsze miejsce – Jacek Krajniak i Przemysław Patyk,
drugie – Michał Wojciechowski i Michał
Kopacz, III – Maciej Szota i Piotr Szota,
wśród kobiet pierwsze miejsce – Magdalena Mencfeld i Agata Poturalska, drugie –
Agnieszka Eichstaedt i Aneta Sobczak, trzecie – Lidia Marjańska i Krystyna Cesarz;
wyścigi ekip dwuosobowych – kategoria do
16 lat: pierwsze miejsce – Łukasz Hołda i Sebastian Doon, drugie – Błażej Kuźba i Adam
Kujawa, trzecie – Patryk Kuźba i Mateusz
Milecki; wyścigi indywidualne – kategoria
powyżej 16 lat: wśród mężczyzn pierwsze
miejsce – Jacek Krajniak, drugie – Michał
Wojciechowski, trzecie – egzekwio Łukasz
Hołda i Przemysław Patyk, wśród kobiet
pierwsze miejsce – Magdalena Mencfeld,
drugie – Agata Poturalska, trzecie –
Dokończenie na str. 4

4

SIERPIEŃ 2005/NR 6
Dokończenie ze str. 3

Agnieszka Eichstaedt; wyścigi indywidualne – kategoria do 16 lat: pierwsze miejsce –
Mateusz Milecki, drugie – egzekwo Błażej
Kuźba, Patryk Kuźba i Piotr Szota, trzecie –
Marek Fonk. Poniżej fotograficzna migawka z zawodów.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Inowrocławianie w Bad Oeynhausen

Fot. z archiwum towarzystwa

14 lipca
Rekordowy przelot pilota Aeroklubu Kujawskiego
Pilot Aeroklubu Kujawskiego, Jędrzej
Skłodowski przeleciał 720 km na trasie Inowrocław-Olsztyn-Złotów-Płock-Inowrocław.
Pilot leciał szybowcem Jantar.
26 lipca
Fot. z archiwum szkoły
Skokochron dla straży pożarnej
Uroczyste oddanie do użytku urządzenia,
które będzie wykorzystywane do ratowania
ludzi w budynkach do 16 m; tam, gdzie strażacy nie mogą wykorzystywać podnośników
z drabiną. Skokochron, który kosztował 25
tys. zł ufundowało miasto.
27 lipca
Streetball – I Uliczny Turniej Koszykówki
Rozgrywki przeprowadzano w dwóch kategoriach: open oraz od 6 do lat 16. W pierwszej zwyciężył Dream Team, kolejne dwa miejsca zajęły Widelce oraz Anwil. W kategorii
od 6 do 16 lat najlepszy okazał się Piast, drugie miejsce – Byczki, trzecie – Harmattan,
czwarte – Jedna Miłość. O oprawę muzyczną
zadbał cieszący się ogólnopolską popularnością, inowrocławianin Massey (na zdjęciu).

Przedstawiciele Towarzystwa Miast Partnerskich z Inowrocławia gościli niedawno w Bad Oeynhausen
(na zdjęciu), z którym nasze miasto związane jest już od ponad piętnastu lat. W programie pobytu była
m.in. wizyta w ratuszu, gdzie inowrocławian powitał tamtejszy burmistrz Klaus Mueller – Zahlmann,
udział w festynie zorganizowanym w Bad Oeynhausen oraz zwiedzanie Galerii Artefakt, gdzie goście z
Polski obejrzeli wystawę prac inowrocławianki, Danuty Nawrockiej. Warto dodać, iż wyjazd do Bad
Oeynhausen, to kolejny, po niedawnej wizycie w Inowrocławiu grupy uczniów z Niemiec, element
współpracy obu miast.

KOLARSTWO. Tour de Pologne

Start spod ratusza
Start honorowy do IV etapu Tour do Pologne
nastąpi 15 września br. spod inowrocławskiego
ratusza.
Tegoroczny, 62. wyścig kolarski rozpocznie się
12 września br. w Trójmieście, a jego finał będzie
miał miejsce w Karpaczu 18 września br. Na trasie Tour de Pologne znajduje się również nasze
miasto. Punktualnie, na godz. 11.03 zaplanowa-

WYBORY

Radni trzeciej kadencji
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej III
kadencji odbędą się 12 października br.
– Młodzieżowa Rada Miejska to przede wszystkim dla młodych ludzi doskonała lekcja demokracji, której uczą się poprzez codzienną działalność. Jednocześnie jest to również okazja do
integracji inowrocławskiej młodzieży – stwierdził
Tomasz Sibora, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Młodzieżą.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym
roku wybory młodych radnych, poprzedzi kampania wyborcza, która oficjalnie rozpocznie się
w ostatnich dniach września. Ogłoszenie wyników
wyborów planowane jest na 21 października br.
Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej
Inowrocławia III Kadencji będzie miała miejsce
w pierwszych dniach listopada br.
(bez)

TELEWIZJA

„Kalejdoskop młodych”
29 lipca
Święto policji
Policjanci nie tylko z Inowrocławia, lecz
z całego powiatu obchodzili swoje święto
w Złotnikach Kujawskich, gdzie zastępca
komendanta wojewódzkiego policji, mł. insp.
Adam Gotowicz wręczył akty nominacji na
wyższe stopnie służbowe. W ramach obchodów święta policji zorganizowano w Złotnikach Kujawskich również festyn dla mieszkańców.

no 15 września br. spod inowrocławskiego ratusza start honorowy do IV etapu wyścigu. Start
ostry nastąpić ma o godz. 11.27 w Markowicach.
IV etap Tour de Pologne przebiegać będzie na
trasie: Inowrocław – Strzelno – Września – Środa
Wielkopolska – Śrem – Leszno. Kolarze pokonają dystans 213,4 km.
Warto podkreślić, iż w wyścigu zaliczanym do
UCI ProTour, co roku biorą udział gwiazdy należące do ścisłej czołówki światowego kolarstwa.
Monika Wesołowska

Na antenie Telewizji Trwam publikowane są
programy poświęcone naszemu miastu.
W ramach cyklu „Kalejdoskop młodych” emitowanego na antenie TV Trwam we wtorki
i czwartki o godz. 16.10, można obejrzeć m.in.
relacje z inowrocławskiego lotniska poświęcone
modelarstwu, motolotni, paralotni, szybowcom
oraz spadochronom, hali widowiskowo-sportowej
dotyczące ścianki wspinaczkowej. Ponadto, reporterzy telewizji obecni byli na basenie odkrytym przy ul. Świętokrzyskiej podczas akcji „Bezpieczne Lato na Kąpieliskach” oraz przygotowali
materiał o inowrocławskich harcerzach.

Św. Krzysztof patronem

Fot. Beata Zarzycka
„Święty Krzysztof – patron kierowców” – pod
takim hasłem zorganizowano w Inowrocławiu
festyn motoryzacyjny, podczas którego ks. kan.
Antoni Balcerzak oraz widoczny na zdjęciu kapelan inowrocławskich kierowców ks. proboszcz
Paweł Kowalski poświęcili blisko dwieście samochodów zgromadzonych na stadionie przy
ul. Wierzbińskiego. Festyn był również doskonałą okazją m.in. do zorganizowania licznych
konkursów, w tym np. wyścigu gokardów, czy
jazdy samochodem z piłeczką do tenisa ziemnego umieszczoną na tacce zamontowanej na
masce auta.
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KONCERT. „In Novo Wladislaw. Inowroc³aw 2005”, czyli „kraina ³agodnoœci” w Parku Solankowym

URODZINY U RODZINY
W wyjątkową “krainę łagodności” przeobraził się Park Solankowy w ostatnią niedzielę lipca. Tego bowiem dnia, pod inowrocławską
tężnią, koncertem „In Novo Wladislaw. Inowrocław 2005”, zainaugurowano cykl „Muzyczne Lato w Tężni”.
brzmiały m.in.
sentymentalne
piosenki Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego.

Zbigniew Zamachowski, Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek, Wojciech
Malajkat (od lewej) tuż przed koncertem.

Rajski ogród
Grzegorz Turnau, który z łezką
w oku wspomina
pobyty u babci
w Inowrocławiu,
p o p r o w a d z i ł Dorota Miśkiewicz i Wojciech Malajkat – wspólny
koncert przywo- taniec na zakończenie koncertu.
łując najpiękniejsze chwile sprzed lat. Krakowski artysta przyznał, że Inowrocław jest
jego drugim rodzinnym miastem, a dzielnicę zdrojową z Solankami
pamięta jako rajski ogród z lat dzieciństwa. Stwierdził z humorem, że
przeżywa swoje urodziny „u urodziny”. Osobiste związki Grzegorza
Turnaua z naszym miastem były doskonałą okazją do promocji Inowrocławia, którą stał się wyjątkowy koncert. Reportaż z tego widowi-

Gwiazdy polskiej estrady w naszym mieście
Niezwykłego kolorytu przedsięwzięciu zorganizowanemu pod honorowym patronatem
Prezydenta Inowrocławia z okazji 820. rocznicy pisanych dziejów naszego miasta i 130lecia Uzdrowiska, nadały gwiazdy polskiej estrady z Grzegorzem Turnauem na czele, który w dniu swoich urodzin zaprosił do Inowrocławia przyjaciół – artystów tej miary, co:
Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski i Janusz Radek. Solistom towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”
pod dyrekcją Michała Nesterowicza oraz muzycy związani z krakowską „Piwnicą pod Baranami”.
Janusz Radek – jak zwykle

„Suita Inowrocławska”
wspaniały.
Kilkutysięczna widownia była świadkiem
niecodziennego wydarzenia, którego kulminacją stała się „Suita
Inowrocławska” – kompozycja Grzegorza Turnaua, stworzona specjalnie na tę okazję i dedykowana Inowrocławiowi. Uroczą impresją „Suity Inowrocławskiej” była pieśń Solanny w wykonaniu Anny
Marii Jopek. Pośród „inowrocławskich” piosenek znalazło się m.in.
wspomnienie kin: „Słońca”, „Bałtyku”, „Żaka”. Szczególnym, kujawskim akcentem koncertu były poetyckie memuary Stanisława
Przybyszewskiego, które wplotły się w kompozycję wieczoru za sprawą niepowtarzalnej interpretacji Wojciecha Malajkata. Artyści wykonali również popularne i znane przeboje, pośród których za-

Solanna, czyli niezrównana Anna Ulubieniec publiczności – ZbiMaria Jopek.
gniew Zamachowski

ska niebawem zostanie wyemitowany w Programie 3 TVP, TV Polonia i TV Kultura.

Rekordowa widownia
Wielu inowrocławian twierdzi, że koncert pod tężnią to wydarzenie, które zgromadziło największą liczbę osób w dziejach Solanek –
mówi się nawet o siedmiu tysiącach słuchaczy. Jeśli tak, to pomysł
organizatorów, aby w ten sposób uczcić jubileusz Uzdrowiska, zrealizowany został po mistrzowsku!
Podkreślić należy olbrzymie zaangażowanie organizatorów, którymi
byli: Inowrocławskie Towarzystwo
Muzyczne „Pro Arte”, Stowarzyszenie „Klub 40” z Krakowa,
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Inowrocławski Dom Kultury.
Wspaniała inauguracja cyklu
„Muzyczne Lato w Tężni”, nad którym patronat medialny sprawowało m.in. „Nasze Miasto Inowrocław”, zapowiada równie atrakcyjną kontynuację. Czekamy zatem na
kolejne fantastyczne koncerty, które obok bogatych wrażeń rozsławią
nasz kujawski zdrój.
Solistom towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Sym- Koncert obejrzało kilka tysięcy osób.
Tekst Jacek Nijak
foniczna „Pro Arte”.
Fot. Beata Zarzycka
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Straż blisko mieszkańców – to brzmi jak
slogan, a nie cel. Co Pan robi, aby to osiągnąć?
– Straż blisko mieszkańców, to mundurowi, których inowrocławianie znają z imienia
i nazwiska, widzą na swoim osiedlu i mają
z nimi kontakt. Chcąc, aby właśnie tak się
stało, zdecydowałem między innymi o zakupie telefonów komórkowych dla strażników.
Numery tych telefonów wraz z nazwiskami
strażników oraz nazwami osiedli, które patrolują, przekazaliśmy do mediów oraz wywiesimy na klatkach schodowych. Prawdopodobnie już wkrótce na łamach lokalnych tytułów prasowych te dane zostaną opublikowane.

Filomena Deskiewicz –
5.09.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 35-71-083.
Piotr Jóźwiak – 23.08.2005 r.,
13.09.2005 r. – Urząd
Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 25, godz. 14.3015.30, tel. 35-55-294.
Andrzej Kieraj – 5.09.2005 r.
– Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel.
35-71-083.
Jan Koziorowski –
30.08.2005 r. – Urząd
Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 25, godz. 14.0016.00, tel. 35-55-294.
Maria Kościelska –
6.09.2005 r. – Urząd
Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 23, godz. 14.3015.30, tel. 35-55-223.
Ryszard Rosiński –
12.09.2005 r. – Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 35-71-083.
Maria Stępniowska –
12.09.2005 r. – Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.0017.00, tel. 35-71-083.
Sławomir Szeliga –
6.09.2005 r. – Urząd
Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 25, godz. 14.3015.30, tel. 35-55-294.
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Czy to jedyne działania jakie Pan podjął?
– Od niedawna w Solankach istnieje posterunek straży miejskiej, czego efektem jest, że
w sprawach bezpieczeństwa w parku mamy
o wiele częstszy kontakt z mieszkańcami miasta oraz kuracjuszami. Natomiast od pierwszego września w inowrocławskich gimnazjach
o ład i porządek będą dbać strażnicy miejscy,
którzy zajmą się również patrolowaniem terenów wokół szkół. Planuję także zatrudnić jedną osobę, która mając odpowiednie przygotowanie będzie między innymi współpracować
z pedagogami w szkołach. Staramy się jak najwięcej działać w ramach tych prawnych i finansowych możliwości, które posiadamy. Nie
da się jednak ukryć, że w porównaniu z innymi miastami, w Inowrocławiu jest o wiele mniej
strażników.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Sabina i Waldemar Walterowie (50-lecie).

Sabina i Waldemar Walterowie

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Mariusz Berkowski (Inowrocław) – Katarzyna Tomaszewska (Inowrocław); Maciej Skrzypczak (Stanomin) –
Monika Wróblewska (Inowrocław); Tadeusz Góra (Inowrocław) – Małgorzata Kailing (Inowrocław); Waldemar
Wąśniewski (Inowrocław) – Agnieszka Kubiak (Inowrocław); Maciej Polak (Inowrocław) – Judyta Kowalska (Inowrocław); Wiesław Sypniewski (Inowrocław) – Małgorzata Iwanowska (Inowrocław); Mariusz Machowski (Inowroclaw) – Monika Szymkowska (Starogród); Jarosław
Sobociński (Inowrocław) – Tamara Gómulska (Inowrocław); Artur Górski (Bydgoszcz) – Karolina Ibrom (Inowrocław); Paweł Bukowiński (Inowrocław) – Jokli Gaba
(Inowrocław).
URODZENIA
Maja Bajdalska – c. Kamila i Karoliny; Patryk Greschik – s. Wojciecha i Katarzyny; Wiktor Ciabach – s.
Macieja i Anny; Kacper Chojnacki – s. Roberta i Małgo-

Uważa Pan, że zwiększenie liczby strażników, może w sposób istotny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w Inowrocławiu?
– Na pewnym etapie tworzenia Straży Miejskiej Inowrocławia przestano zwiększać liczbę
strażników. Bez względu na to jakimi przesłankami się kierowano, efekt jest taki, że dziś moglibyśmy zrobić o wiele więcej gdyby było więcej strażników lub pracowaliby oni wyłącznie w terenie.
Będę czynił wszystko, aby dalsze zmiany w straży
poszły właśnie w tym kierunku. Choć nie ukrywam, że aby to zrobić potrzebne będą pieniądze.
Co Pana zdaniem dziś jest największą siłą
Straży Miejskiej Inowrocławia?
– Przede wszystkim ludzie, których doświadczenie w pracy oraz potencjał, który posiadają,
to bez wątpienia atut nie do przecenienia.
Rozmawiała: Beata Zarzycka

rzaty; Bruno Bojanowski – s. Ireneusza i Iwony; Emilia
Kozłowska – c. Adama i Anety; Szymon Komorowski – s.
Bartosza i Magdaleny; Krystian Mazalon – s. Krzysztofa
i Marzanny; Patryk Sikorski – s. Tomasza i Agnieszki; Mateusz Jankowski – s. Michała i Joanny; Mateusz Bachora
– s. Mariusza i Mirosławy; Franciszek Stępień – s. Krzysztofa i Lucyny; Mikołaj Imański – s. Marcina i Renaty;
Adam Kubiak – s. Sebastiana i Anety; Daria Pasternak –
c. Dariusza i Kingi; Radosław Domagała – s. Jarosława
i Renaty; Michał Leśniewski – s. Stanisława i Lidii; Wiktoria Lis – c. Marcina i Agnieszki; Łukasz Grzeszak – s.
Janusza i Marzeny; Jakub Stolarczyk – s. Andrzeja i Barbary; Paweł Drop – s. Tomasza i Hanny; Oliwia Mikołajczak – c. Mariusza i Magdaleny; Dylan Mikołajczak – s.
Damiana i Magdaleny; Mateusz Kwiatkowski – s. Wojciecha i Renaty; Martyna Ussorowska – c. Marcina i Sylwii;
Jakub Ziółkiewicz – s. Dawida i Pauliny; Kajetan Litwicki
– s. Sebastiana i Barbary; Dominik Gromadzki – s. Dawida i Marty; Aleksander Ślepowroński – s. Rafała i Justyny; Oskar Głowacki – s. Roberta i Marty; Wojciech Piechocki – s. Roberta i Katarzyny; Filip Matuszewski – s.
Piotra i Katarzyny; Oliwia Duliba – c. Janusza i Angeliki;
Oliwia Gamrot – c. Pawła i Wioletty; Michał Sondej – s.
Jacka i Iwony; Szymon Kierył – s. Jarosława i Żanety; Julia Czaplicka – c. Piotra i Moniki.
ZGONY
Aniela Kamasa – 93 lata; Genowefa Drzewiecka – 94
lata; Władysław Tuszyński – 81 lat; Tomasz Wylandowski
– 41 lat; Marek Myszkowski – 81 lat; Julian Maćkowiak
– 53 lata; Krystyna Olszewska – 50 lat; Pelagia Brzezińska – 95 lat; Krystyna Pawłowska – 59 lat; Krystyna
Cylka – 65 lat; Józefa Jankowska – 76 lat; Henryk Perszutów – 76 lat; Wiesław Rogatka – 81 lat; Franciszek
Rolirad – 84 lata; Aleksander Rudecki – 60 lat; Jan Filipiak – 86 lat; Irena Kozłowska – 52 lata; Felicjan Wegner
– 71 lat; Edmund Kryszak – 85 lat; Urszula Szałecka –
68 lat; Józef Krzysztofczyk – 68 lat; Jerzy Glemp – 69 lat;
Marian Sypniewski – 50 lat; Maria Spychalska – 57 lat;
Maria Dornowska – 83 lata; Jadwiga Jasińska – 82 lata;
Krzysztof Posadzy – 50 lat; Pelagia Berkowska – 95 lat;
Stanisław Sypniewski – 64 lata; Anna Roszuk – 85 lat;
Teresa Weltrowska – 73 lata; Jadwiga Piwek – 77 lat;
Edmund Król – 74 lata; Leszek Szczechowicz – 58 lat;
Stanisław Hosiawa – 78 lat; Marian Krzyżański – 82
lata; Marta Ziętek – 73 lata; Jan Beśka – 78 lat; Stanisława Krakowska – 69 lat; Aleksandra Grząbka – 75 lat;
Stefania Kubiak – 85 lat; Barbara Kępska – 58 lat; Hanna Szafrańska – 35 lat; Zofia Pawłowska – 66 lat; Edward
Czerwiński – 85 lat; Włodzimierz Osmólski – 72 lata;
Sabina Słomkowska – 66 lat.
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W następnym numerze opublikujemy rozkłady jazdy autobusów MPK linii nr 2 i 1.

SPORT
19, 22, 26, 29 sierpnia – godz. 10.00-14.00,
OSiR dla aktywnych, bezpłatne udostępnienie małej sali hali widowiskowo-sportowej, al.
Niepodległości 4, zapisy pod nr tel. 35-55-355.
20 sierpnia – godz. 17.00, Stadion Miejski
II, ul. Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga
seniorów, Goplania Inowrocław – Unia Solec bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
23, 25 sierpnia – godz. 10.00, Stadion Miejski II, ul. Orłowska 28, Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn do lat 16, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, wstęp wolny.
24 sierpnia – godz. 9.00, plac przed halą
widowiskowo-sportową, Streetball – II Turniej Uliczny Koszykówki – formuła open
Młodzieżowa Alternatywa, o uczestnictwie

W ramach Młodzieżowej Alternatywy pod koniec sierpnia przed halą widowiskowo-sportową
zorganizowany zostanie Streetball – II Turniej
Uliczny Koszykówki. Powyżej fotograficzna migawka z pierwszych podczas tegorocznych wakacji tego typu zawodów.

decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy w godz.
7.00-15.00 w pok. nr 221 hali widowiskowosportowej lub pod nr tel. 35-55-355. O oprawę muzyczną zadba Massey. Wstęp i udział
w turnieju jest bezpłatny.
27, 28 sierpnia – godz. 10.00, Skate Park,
ul. Staszica, zawody połączone z imprezą
muzyczną, zapisy w godz. 7.00-15.00 w pok.
nr 221 hali widowiskowo-sportowej lub pod
nr tel. 35-55-355 oraz bezpośrednio przed
rozpoczęciem zawodów. O oprawę muzyczną 28 sierpnia zadbają: DJ Paulo, DJ Weekend. Ponadto, wystąpią inowrocławskie zespoły: Klepsydra, Remedium, Tojestto,
Massey. Zaplanowano występ gwiazd
z Warszawy i Łodzi: Grammatik, Projekt
Ostry Emade oraz pokazy tańca Breakdance, Capoeira. Wstęp wolny.
4 września – godz. 10.00, plac przed halą
widowiskowo-sportową, VI Zespołowy Turniej Osiedlowy – Szachy, zapisy w godz. 10.0015.00 pod nr tel. 35-55-355 do 2.09.2005 r.
wstęp wolny.
10 września – godz. 16.00, Stadion Miejski
I, ul. Wierzbińskiego 2, mecz piłkarski – IV
liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Olimpia
Grudziądz, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
10 – 11 września – godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej – seniorów, wstęp wolny.
17 września – godz. 17.00, Stadion Miejski
II, ul. Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga
seniorów, Goplania Inowrocław – Cuiavia
Inowrocław, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
KULTURA
21, 28 sierpnia – godz. 16.00, Muszla Koncertowa, koncert Inowrocławskiej Orkiestry
Promenadowej pod dyr. Marka Czekały,
wstęp wolny.
28 sierpnia – godz. 15.00-22.00, boisko
Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka,
Festyn Osiedlowy „Pożegnanie Wakacji”,
w programie m.in.: jarmark, loteria fantowa, znakowanie rowerów, ogłoszenie wyników na najpiękniejszy ogródek przydomowy lub przyblokowy, wstęp wolny.
3 września – godz. 14.00, Teatr Letni, festyn z okazji Święta Wojsk Lądowych i Dnia

Weterana, w programie m.in. występ zespołu „Żuki”, kabaretu „Klika” oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, poczęstunek wojskową grochówką, pokaz działania piekarni polowej, prezentacja sprzętu wojskowego, wstęp wolny.
15 września – godz. 11.00, Galeria Miejska, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o..”,
wstęp wolny.
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu:
18 sierpnia – godz. 11.00, Filia nr 1 dla
Dzieci i Młodzieży, ul. Armii Krajowej 12,
„Z Brzechwą na wesoło” – konkurs poezji
śpiewanej, wstęp wolny.
19 sierpnia – godz. 11.00, Oddział dla
Dzieci, ul. Jana Kilińskiego, „Poznajmy je
lepiej – awantury i wybryki w książkach Kornela Makuszyńskiego” – konkurs ze znajomości utworów pisarza, wstęp wolny.
25 sierpnia – godz. 11.00, Oddział dla
Dzieci, ul. Jana Kilińskiego, „Zwiedzamy
świat z Koziołkiem Matołkiem” – konkursy
i quizy geograficzne, wstęp wolny.
26 sierpnia – godz. 11.00, Oddział dla
Dzieci, ul. Jana Kilińskiego, „Pokaż, co potrafisz, a trafisz na afisz” – konkursy, gry i zabawy na zakończenie wakacji, wstęp wolny.
30 sierpnia – godz. 11.00, Filia nr 1 dla
Dzieci i Młodzieży, ul. Armii Krajowej 12,
„Pokaż, co potrafisz, a trafisz na afisz” –
konkursy, gry i zabawy na zakończenie wakacji, wstęp wolny.
30 sierpnia – godz. 14.00, Oddział dla
Dzieci, ul. Jana Kilińskiego, „Moja ulubiona
książka” – konkurs na wakacyjny bestseller,
wstęp wolny.
31 sierpnia – godz. 10.00-18.00, Filia nr 3,
ul. Szarych Szeregów, Filia nr 7, ul. Marulewska 7, wystawka okolicznościowa z okazji
piątej rocznicy śmierci Wojciecha Żukrowskiego, wstęp wolny.
Spotkania cykliczne w bibliotece odbywają się do końca sierpnia, według schematu
podanego w poprzednim numerze informatora.
UWAGA: Organizatorzy imprez sportowych oraz kulturalnych zastrzegają sobie
możliwość zmiany terminu i rodzaju imprezy ze względów technicznych i pogodowych.
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GALA. Opera i operetka goœci³y w inowroc³awskich Solankach

Arie i musicale
Tradycyjnie sierpień to miesiąc, który kojarzy się z Galą Operowo-Operetkową i to nie
tylko inowrocławianom, ale także wielu kuracjuszom przyjeżdżającym do naszego miasta.
Podczas koncertu, zorganizowanego
w pierwszą sobotę sierpnia, zatytułowanego
„Opera, operetka” licznie przybyła do Parku
Solankowego publiczność miała okazję wysłuchać w wykonaniu Agnieszki Sławińskiej
(sopran), Zbigniewa Kulwickiego (tenor),
Tomasza Sławińskiego (bas), Mirosława Kosińskiego (baryton) oraz chóru „Alla Camera” z Grudziądza najpiększniejsze arie operowe i operetkowe, w tym m.in. Arię Adeli
z operetki „Zemsta Nietoperza” Straussa, czy
Arię Torreadora z opery „Carmen” Bizeta.

W drugim dniu gali w Muszli Koncertowej wystąpili: Agnieszka Olszewska (sopran), Marcin Naruszewicz (tenor), oraz
chór kameralny „Akolada” z Bydgoszczy.
W Parku Solankowym rozbrzmiewały
dźwięki takich utworów jak „I don’t know
how I love him” z musicalu „Jezus Christ
Superstar”, czy „On my own” z „Nędzników”. W obu koncertach mieliśmy okazję
podziwiać Inowrocławską Orkiestrę Promenadową pod dyr. Marka Czekały. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła artystów. Wielu kuracjuszy obiecało, że przyjedzie za rok do Inowrocławia specjalnie
w czasie, kiedy będzie zaplanowana gala.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

Co roku podczas trwania Gali Operowo-Operetkowej do Solanek przybywają tłumy zarówno mieszkańców miasta jak i kuracjuszy, którzy niejednokrotnie przyjeżdzają do Inowrocławia specjalnie w czasie, kiedy w Muszli Koncertowej rozbrzmiewają dźwięki najpiękniejszych arii.

Agnieszka Olszewska i Marcin Naruszewicz.

Jednym z artystów, którzy wystąpili w trakcie kocertu „Opera, operetka” był Zbiegniew Kulwicki (duże zdjęcie). Podczas całej galii artystom
towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Promenadowa pod dyr. Marka
Czekały (zdjęcie z lewej w rogu).

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
tel. 35-55-343, e-mail: redakcja@inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelny, Katarzyna Komorowska, Jacek Nijak, Barbara Pawelczyk, Monika Wesołowska. Przygotowanie do druku:
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