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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Piłkarskie święto na placu Klasztornym!
8 czerwca, godz. 15.30
- konkursy (np. na najbardziej patriotycznego kibica), koncerty, pokazy tańca,
- wspólne oglądanie na telebimie uroczystości otwarcia mistrzostw oraz meczu Polska-Grecja.

Fot. Beata Zarzycka

Prawdopodobnie 8 czerwca na placu Klasztornym ustawiona zostanie największa w Europie solna piłka.
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W budżecie mniej o 20 mln zł

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

MAJ 2012

Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Z maja na czerwiec został przesunięty termin rozpoczęcia zbierania podpisów pod przygotowywanym
z inicjatywy Związku Miast Polskich projektem ustawy
rekompensującej ubytki w dochodach samorządów.
W następstwie zmian w ustawach podatkowych oraz nakładaniu nowych zadań, które nie są rekompensowane finansowo, samorządy w całym kraju tracą w skali roku miliardy złotych. Według szacunków ZMP, tylko z tytułu zmian
w ustawach o podatkach PIT, które weszły w życie w latach
2008 oraz 2009 i dotyczyły ulg na wychowanie dzieci oraz
zmiany stawek podatku PIT (18 i 32 proc. zamiast 19, 30 i 40
proc.) samorządy tracą rocznie 6,8 mld zł! W ciągu trzech
minionych lat dochody wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyły się ogółem z 57 do 48 proc. To „skubanie samorządów” nie omija także naszego miasta. Ubytki dochodów budżetu Inowrocławia z tytułu udzielonych ulg
w PIT na dzieci w latach 2007-2011 wyniosły ok. 20 mln zł.
Tymczasem pieniądze te mogłyby być przeznaczone np. na
remonty oraz budowy chodników i dróg.
Przygotowany z inicjatywy ZMP projekt ustawy zakłada
zmianę przepisów ustawy o dochodach samorządów w takim stopniu, by udział gmin w podatku PIT wzrósł. Aby projekt trafił do Sejmu trzeba zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów. Akcja zbierania podpisów prowadzona będzie w czerwcu. Szczegółowe informacje na ten temat będą publikowane
na bieżąco na stronie www.inowroclaw.pl.

Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.
Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- budowa ulic: Gronowej i Morelowej,
- oświetlenie ulic: Szczęśliwej i Radosnej,
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- oświetlenie alejek w parku w Mątwach (u zbiegu ulic: Po- przebudowa ul. Powstańców Warszawy,
znańskiej, Fabrycznej i Staropoznańskiej) oraz przy ul. Kole- zaprojektowanie i wybudowanie solankowego basenu rejowej (z wyłączeniem działki kolejowej),
kreacyjnego (w pobliżu hotelu „Park”),
- przebudowa ulic: Pawła Cymsa, Genowefy Jaworskiej
- wykonanie kładki dla pieszych nad oczkiem wodnym
i Maksymiliana Gruszczyńskiego,
w Parku Solankowym,
- przebudowa ulic: Bolesława Leśmiana, Rucianej, Objazdo- oświetlenie przejścia łączącego ul. Bolesława Chrobrego
wej, Skrytej, Wapiennej, Plebanka, Przypadek, Poprzecznej,
i ul. Edwarda Ponińskiego,
Młyńskiej i Stare Miasto.
- oświetlenie terenu wokół stawu przy ul. Leona CzarlińskieProcedury przetargowe (trwające i w przygotowaniu):
go,
- wykonanie oświetlenia ulic: Ikara, Tadeusza Śliwaka, Wiel- oświetlenie ul. Gustawa Zielińskiego – I etap,
kopolskiej (odcinek od torów kolejowych do posesji nr
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
64), Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Rąbińską do
w ulicach: Jacewskiej i Długiej,
ul. Henryka Arctowskiego), Orłowskiej (od skrzyżowania
- budowa kompleksu boisk w ramach rządowego programu
z ul. Rtm. Witolda Pileckiego do granic miasta), Metalowców
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 4 (ul. Ignace(odcinek – na wysokości jednostki wojskowej), Transporgo Daszyńskiego 29).
towca (część – od ul. Poznańskiej) i Zielnej (część),
Inwestycje zakończone:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej (strona
- wykonanie tablic upamiętniających osoby, które zasadziły
wschodnia na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Bagiennej).
pamiątkowe drzewa w Solankach,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
- nasadzenia w nowej części Parku Solankowego (ogrody
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
zapachowe),
- oświetlenie ul. Szybowcowej (odcinek od ul. Rtm. Witolda
- wykonanie zadaszonego grillowiska i paleniska w Parku SoPileckiego do działek),
lankowym.

Grill w Solankach

Kwitnące palmy w parku

Gillowisko w Parku Solankowym już gotowe! Na
1 czerwca zaplanowano otwarcie, podczas którego oczywiście będzie można skosztować kiełbasek
z nowo wybudowanego grilla.
W poprzednim wydaniu „Naszego Miasta Inowrocław”
publikowaliśmy zdjęcie ilustrujące jak w nowej części Solanek powstaje czterostanowiskowe grillowisko. Budowa została zakończona.
Obiekt ma kształt okręgu o średnicy 13, 20 m. Powstała
wiata, ale także m.in. stoły i ławki.
Już 1 czerwca, o godz. 14.00, otwarcie. Będzie można
spróbować potraw z grilla.. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.
Przypomnijmy, nowa część Parku Solankowego, to miejsce ciągle zagospodarowywane. Dzięki wsparciu ze środków unijnych, udało się tam już m.in. wybudować alejki
spacerowe wraz ze ścieżkami rowerowymi, staw, tor dla
rowerów oraz ogrody zapachowe.
Niedaleko budowana jest pijalnia wód mineralnych,
w której znajdować się będzie także m.in. palmiarnia.

Fot. Beata Zarzycka
Od trzech lat latem oryginalną ozdobą Parku Solankowego są palmy. Mieszkańcy i kuracjusze podczas spacerów mogą
oglądać te charakterystyczne dla ciepłych klimatów drzewa, które niedawno zakwitły dodając uroku Solankom.

Telewizja Miejska

Powstaje basen solankowy

Od poniedziałku do piątku pięć premier programów
poświęconych temu co dzieje się aktualnie w naszym
mieście, a w weekendy powtórki – tak w skrócie można
opisać ramówkę Telewizji Miejskiej Inowrocław.
Od kilku miesięcy na kanale amazing.tv emitowane są programy Telewizji Miejskiej Inowrocław, które można także oglądać korzystając z internetu. Adres strony to www.telewizja.
inowroclaw.pl (można też wejść klikając na baner „Telewizja Miejska Inowrocław” na stronie www.inowroclaw.pl). Codziennie od poniedziałku do piątku (ok. godz. 18.00) na stronie telewizji umieszczane są nowe odcinki programów, które
blisko godzinę wcześniej można oglądać na kanale amazing.tv.
Przypomnijmy, głównym elementem oferty telewizji jest
„Magazyn Miejski Inowrocław”. W tzw. ramówce są newsy,
relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych
w mieście, tematy gospodarcze. Nie brakuje też informacji
o planowanych inwestycjach i rozmów o najistotniejszych
sprawach dla naszej społeczności. Programy tematyczne to
m.in. „Kwadrans z ratusza”, „Sztuka bez granic” oraz „Co słychać w mieście?”. Istnieje możliwość publikacji reklam na antenie Telewizji Miejskiej – Inowrocław. Koncesję na emisję otrzymała firma Tele Top Multimedia, a producentem programów
jest Kujawskie Centrum Kultury.

Fot. Beata Zarzycka
Rozpoczęto budowę solankowego basenu rekreacyjnego w pobliżu hotelu „Park”. Inwestycję realizuje firma „Alstal”, która wygrała przetarg na budowę kąpieliska. Obiekt wyposażony będzie m.in. w wannę do hydromasażu, zjeżdżalnię dla małych
dzieci, sztuczną rzekę. Basen zostanie podzielony na dwie części: krytą i otwartą z wydzieloną strefą dla dzieci. Ciekawostką
techniczną z pewnością będzie rozsuwany dach. Rozwiązanie to umożliwi korzystanie z basenu przy temperaturze na zewnątrz
nawet -50C. Obok kąpieliska zostanie wybudowane boisko do koszykówki ulicznej, siatkówki plażowej i mini kręgielnia. Koszt inwestycji to ok. 7 mln zł, z czego 60 proc. udało się miastu pozyskać z funduszy unijnych.
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Budują markę miasta i regionu
Smaczne i zdrowe serki homogenizowane Delicatto, produkowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Cuiavia”, zostały Najlepszym Produktem Roku 2012. To jednak nie jedyne nagrody przyznane podczas tegorocznej Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej zorganizowanej 19-20 maja w hali widowiskowo-sportowej.
W tym roku w wystawie wzięło udział blisko czterdziestu wystawców, czyli o prawie połowę więcej niż w 2011 r. Przez dwa dni w hali widowiskowo-sportowej firmy z całego regionu prezentowały to co mają najlepszego w swojej ofercie. Nie brakowało przedsiębiorstw
z branży spożywczej, przemysłowej, uzdrowiskowej, turystycznej i poligraficznej. To firmy,
które budują dobrą markę naszego miasta i są ambasadorami Kujaw nie tylko na rynkach
krajowych, ale także za granicą. Najlepszym Produktem Roku 2012 okazały się serki homogenizowane Delicatto, produkowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Cuiavia”,
które dodatkowo zdobyły wyróżnienie w kategorii produkt spożywczy. Aż dwoma nagrodami uhonorowana została spółka ID BLOCK SYSTEMS za kartę grafenową, czyli dotykowy dokument zbliżeniowy z przełącznikiem grafenowym. Karta ta zabezpiecza dokumenty przed kradzieżą danych. ID BLOCK dostała wyróżnienie w kategorii produkt przemysłowy oraz otrzymała nagrodę Prezydenta Inowrocławia. W kategorii usługa wyróżnienie przyznano firmie EUROTHERM Technika Grzewcza za pompę ciepła VITOCAL 350 – A z usługami dodatkowymi wykorzystywaną do ogrzewania np. domów. Natomiast nagrodę specjalną konkursu na Najlepszy Produkt Roku wręczono Instytutowi Zootechniki – Państwowy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za serek Kołudzki Wędzonek produkowany z pasteryzowanego mleka owczego. Swoją nagrodę przyznali także zwiedzający wystawę, głosując na
Najładniejszą Ekspozycję Wystawową. Największe uznanie publiczności zdobyło stoisko firmy Soda Polska Ciech.
Gwiazdą pierwszego dnia Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej był zespół „Pocket
Size Sun” znany z udziału w finale telewizyjnego show „Must be the music”. Drugiego dnia
publiczność znakomicie bawiła się podczas występu zespołu „Żuki”. Wśród atrakcji jakie czekały na zwiedzających wystawę warto wymienić m.in. pokazy tańca oraz Indor Cycling (jazda na specjalnym rowerze przy muzyce). Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaprezentowało pierwszy polski autobus elektryczny marki Solaria.

Fot. Beata Zarzycka

Stypendia dla sportowców

Święto w naszej bazie

Tegoroczne stypendia sportowe Prezydenta Inowrocławia przyznane! Otrzymają
je: Aleksandra Filipiak, Agata Kaszuba i Julia Oczachowska.
Przypomnijmy, o stypendium może ubiegać się zawodnik, który mieszka w naszym mieście lub jest członkiem klubu albo stowarzyszenia sportowego z siedzibą w Inowrocławiu.
Warunkiem uzyskania stypendium są wyniki sportowe osiągane przez zawodnika, w tym
m.in. zajęcie co najmniej piątego miejsca w mistrzostwach Polski lub wywalczenie medalu w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy
z co najmniej pięciu krajów, zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dziedzinie sportu czy też do udziału w mistrzostwach świata lub Europy. Stypendium sportowe wypłacane
jest przez dwanaście miesięcy.
W tym roku o to wyróżnienie ubiegało się czternastu młodych sportowców, uprawiających takie dyscypliny sportowe jak m.in. karate, pływnie, tenis stołowy, boks, piłka ręczna
i szybownictwo. Stypendia przyznano:
-16-letniej Aleksandrze Filipiak reprezentującej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – zdobyła trzecie miejsce w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Polski Młodzików w Kielcach i podczas Ogólnopolskiego Finału Samsung Cup w Gdańsku, drugie miejsce w Ponadwojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej Atletyce w Gdańsku, objęta jest szkoleniem kadry
wojewódzkiej w lekkiej atletyce,
-20-letniej Agacie Kaszubie, z Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego – wywalczyła
drugie miejsce w grze mieszanej i trzecie – w grze podwójnej podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym w Brzegu Dolnym,
-12-letnia Julii Oczachowskiej z Inowrocławskiego Towarzystwa Tenisowego „Goplania”
–zdobyła drugie miejsce w grze podwójnej i trzecie – w pojedynczej podczas Halowych Mistrzostw Polski Skrzatów w Tenisie Ziemnym, jest w kadrze narodowej skrzatek, zajmuje
czwartą pozycję na krajowej liście Polskiego Związku Tenisowego.
W 2012 r. stypendia sportowe przyznane zostały po raz czwarty. Przed rokiem otrzymali je: pływak Łukasz Matłoka i trzej karatecy: Bartłomiej Karski, Grzegorz Michalik i Emil
Witkowski.

Fot. Beata Zarzycka
Uroczysty charakter miały obchody Święta 56. Bazy Lotniczej oraz powitanie żołnierzy pełniących służbę w Afganistanie w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.W uroczystości wzięli udział m.in. Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka oraz
szef Wojsk Aeromobilnych gen. bryg. pil. Dariusz Wroński, Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza
i Zastępca Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak. Święto było okazją do nagrodzenia wyróżniających się żołnierzy. Tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz RP” otrzymał płk
Zbigniew Musiał. Oznakami Honorowymi Wojsk Lądowych wyróżnieni zostali: ppłk Bogusław Kruszyński, mjr Marek Myga, ktp. Wojciech Jasiczek i st. chor. Robert Rybicki. Odznakę pamiątkową 56. Bazy Lotniczej dostał mł. chor. sztab. Cezary Makowiecki, a ryngraf –
kpt. Grzegorz Krakowiak, por. Adam Butryn, sierż. sztab. Marek Borkowski, plut. Krzysztof Maliński i st. kpr. Radosław Różycki. List gratulacyjny odebrali: za wykonanie 1.000 godzin nalotu – kpt. Paweł Psiuk, za 2.000 godzin nalotu – mł. chor. sztab. Artur Kania.
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W rocznicę zakończenia wojny

Rządy w mieście przejęli studenci, to znak, że rozpoczęły się Juwenalia. W tym roku było to
święto polsko-ukraińskie. Klucze do miasta Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przekazał
braci studenckiej w miejscowym Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tam też wykład „Ukraina inwestycyjna” wygłosił widoczny na zdjęciu prof. dr
hab. Myron Jankiw, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku. Konsul był zachwycony inowrocławskim Parkiem Solankowym, który zwiedził. Wcześniej był w ratuszu gościem Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Panowie uzgodnili, że niebawem zostanie przekazana lista inowrocławskich przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z firmami z Ukrainy. Na kilka tygodni przed
turniejem Euro 2012, na inowrocławskim stadionie w ramach studenckiego święta między drużynami Polski i Ukrainy rozegrano towarzyszki mecz piłki nożnej, który wygrali Polacy. W Parku Solankowym zagrały zespoły: Atmasfera, ITD, AIS, Sleever oraz Tetiana Bezskrovna. Można też było
skosztować barszczu ukraińskiego. Juwenalia zakończyło Ukraińskie Party w klubie Kropa.

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Inowrocławianie uczcili 67. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Przy obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945 na Błoniach, 8 maja odbyła się
manifestacja patriotyczna. Modlitwę w intencji poległych i pomordowanych odmówił ksiądz
dziekan dekanatu Inowrocław II prałat Leszek Kaczmarek. Odbył się apel pamięci. Żołnierze oddali trzy salwy honorowe. Pod obeliskiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono także znicze. Uroczystość odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnej inowrocławskiego garnizonu, w asyście Orkiestry Dętej Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S. A.

Historyczny mural
Przedstawienie na murze teatru letniego we współczesnej formie graficznej historii
miasta to cel akcji „MALUJ MURAL!” zainicjowanej przez grupę „Jasna Strona Miasta”.
- Mural to dzieło, którego cechą charakterystyczną jest korespondowanie z historią i duchem
miejsca w jakim funkcjonuje. Ma on być również sposobem na wyrażenie twórczej pasji młodych
ludzi – powiedziała „Naszemu Miastu” Dominika Matuszak, z „Jasnej Strony Miasta”. Pierwsza
część muralu zostanie wykonana na murze teatru letniego już na przełomie czerwca i lipca przez
zespół inowrocławskich twórców zajmujących się „sztuką ulicy”, a także młodych i kreatywnych
ludzi. „Jasna Strona Miasta” pod adresem maluj.mural@gamil.com przyjmuje zgłoszenia wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w malowaniu muralu. Grupa ma też swój profil na fb.
Stylistycznie inowrocławski mural zostanie utrzymany w barwach brązów i sepii tak, aby przypominał rozwinięty stary zwój pergaminu, na którym zapisano historię naszego miasta w obrazach. Autorem pierwszego projektu (fragment publikujemy obok) jest Jarosław Wojtasiński,
którego rysunki satyryczne systematycznie publikujemy w naszym informatorze (w rubryce „Widok na miasto”).

Bieg na otwarcie sezonu
Podczas niedawno zainaugurowanego sezonu lekkoatletycznego na nowo wyremontowanym Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, w biegu otwarcia (na dystansie
400 m) wspólnie z młodzieżą wystartowali: Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, Zastępca
Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski i Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej Henryk Procek.

Fot. Beata Zarzycka
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85. rocznica Kongresu Eucharystycznego

Bibliotekarze świętowali

W 2009 r. został powołany Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inoworcławiu, który funkcjonuje w ramach Kujawskiego Centrum Kultury. Celem działalności instytutu jest promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek
Prymasa Polski Seniora Józefa Kardynała Glempa. Zadania instytutu realizowane są m.in. poprzez działalność edukacyjną, w szczególności: organizację wystaw i prelekcji.
Już wkrótce, w poniedziałek, 4 czerwca w Instytucie Prymaz Watykanu kapitana gwardii papieskiej hr. Canale Massuci dei
sa Józefa Glempa, z udziałem Jego Patrona, odbędzie się seConti Paolo, który jako wysłannik Piusa XI kilka dni wcześniej
sja popularna z okazji 85. rocznicy Kongresu Eucharystycznego
wręczył w Poznaniu Prymasowi Hlondowi dekret nominacyjny
w Inowrocławiu. Sesja poświęcona będzie dziedzictwu Kardyi przekazał piuskę kardynalską.
nała Augusta Hlonda, uczestnika inowrocławskiego KongrePierwsze publiczne wystąpienie
su. Prelekcję na ten temat wygłosi prof. Jerzy Pietrzak z UniWarto wspomnieć, że wizyta Prymasa Augusta Hlonda
wersytetu Wrocławskiego. Lokalnym dopełnieniem wspomniaw Inowrocławiu była pierwszym jego publicznym wystąpienej prelekcji będą wystąpienia inowrocławkich regionalistów:
niem po nominacji kardynalskiej. Papież Pius XI skierował do
Piotra Strachanowskiego i Jacka Nijaka, którzy przedstawią
uczestników spotkania list na ręce Kardynała Hlonda, w którym
okoliczności historycznego wydarzenia sprzed 85 lat.
napisał m.in.: „Chętnem sercem przeto przyjęliśmy wiadomość
Warto przypomnieć, że inowrocławski Kongres był pierwo mającym się wkrótce odbyć kongresie eucharystycznym w
szym w Polsce zgromadzeniem o randze diecezjalnej, po któInowrocławiu, gdzie nie tylko zebrać się mają duchowieństwo
rym nastąpiły kolejne – we Lwowie, w Łodzi, Częstochowie,
i wierni Twych archidiecezyj, lecz i przybędą sąsiedni biskupi”.
Siedlcach, Sosnowcu i w Toruniu, przygotowujące I Narodowy
Wśród kongresowych wystąpień silne wrażenie wywarł odczyt
Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Poznaniu w 1930 r.
Matki Urszuli Ledóchowskiej. Już wtedy przyszła święta cieI zjazd w Polsce
szyła się powszechnym szacunkiem, a o uznaniu dla jej wystąTo z inicjatywy Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonpienia świadczy wyjątkowa relacja kronikarza: „Już samo zjawida Inowrocław stał się miejscem, gdzie 25 i 26 czerwsko tej dostojnej zakonnicy-damy w aureoli srebrzystego włoca 1927 roku odbył się I Zjazd Eucharystyczny w Polsce. Desa, owianego wielkiemi tradycjami historycznemi wzbudziło zacyzję o lokalizacji tej uroczystości ułatwił z pewnością, zajęcie, a kiedy z jej młodego, rzeźkiego, melodyjnego głosu spłyplanowany wcześniej, VIII Zjazd Ligi Katolickiej wielkopolnęły słowa górne i poetyckie, nabrzmiałe bujną treścią, jakoby
skiej. Ks. Nikodem Ludomir Cieszyński z pietyzmem zazefir rzeźwiący poszedł przez zgromadzenie, pierzchło zmęczenotował w Rocznikach Katolickich z 1928 roku, iż: „Pierwnie, prąd świeżego powietrza rozszerzył płuca, ożywił serca (...)
szy kongres eucharystyczny zwołała Liga Katolicka wielkoMiędzy referatami wszystkiemi referat Matki z Pniew jaśniał
polska na koniec czerwca 1927 r. do stolicy Kujaw, a więc na
najwyraziściej, co więcej, śmiało to powiedzieć można i trzeba:
ziemię Piastową, gdzie stała kolebka państwa polskiego”.
nie zdarzyło mi się słyszeć takiego referatu wśród licznych zjazW dwudniowych uroczystościach uczestniczyło około 15 tysiędów polskich, był to referat-wzór, jaki winien organizatorom
cy osób, pośród których obecni byli biskupi, duchowieństwo,
i mówcom zjazdowym w Polsce bezustannie stać na oczach...”.
w tym także reprezentanci duszpasterstwa emigracyjnego
Zjazd eucharystyczny był z pewnością najliczniejszym zorz Niemiec i Ameryki oraz przedstawiciele władz państwowych.
ganizowanym zgromadzeniem publicznym w naszym mieście
Specjalnie podstawianymi pociągami dojechały do Inowrocław okresie międzywojennym. Interesujące okoliczności tego wywia grupy pielgrzymów, pieszo zaś wędrowali wierni z Wieldarzenia przybliży konferencja, która z pewnością zainteresukopolski i Kujaw. Wśród gości specjalnych witano przybyłego
je miłośników historii regionalnej.
(JN)

W Inowrocławiu 15 maja odbyły się wojewódzkie
obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Nagrody i życzenia
W Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej nagrody dla zasłużonych bibliotekarzy regionu wręczał m.in. Wicemarszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa.
W gronie wyróżnionych znalazło się dziewięć bibliotekarek
z regionu, w tym zastępca dyrektora inowrocławskiej biblioteki miejskiej Dorota Drobnik-Stefańska. Z mini koncertem
wystąpił pianista Michał Kuźmiński. Życzenia bibliotekarzom złożyli: Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i jego
zastępca Wojciech Piniewski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski.
Ponad 2,5 tys. imprez
Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa.
W holu prezentowano fotografie ilustrujące najważniejsze
wydarzenia kulturalne jakie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zorganizowała Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza.
Były to liczne spotkania autorskie, w tym m.in. z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem, Agatą Passent, Andrzejem Franaszkiem, Mikołajem Łozińskim, Martą Sztokfisz, Jackiem Federowiczem, Maciejem Orłosiem, Krystyną Mazurówną. Nie
brakowało także wystaw oraz imprez organizowanych z myślą
o najmłodszych czytelnikach. Biblioteka włączała się w obchody najważniejszych wydarzeń takich jak np. Narodowe
Święto Niepodległości. W ubiegłym roku biblioteka aktywnie
włączyłą się w ogólnopolskie obchody Roku Czesława Miłosza. W inowrocławskiej książnicy działa „Pracownia Literacko-Artystyczna”, prowadzone są zajęcia w ramach warsztatów „Karton satyry i komiksu”. W 2011 r. biblioteka zorganizowała ponad 2,5 tys. imprez, w których uczestniczyło ponad 35 tys. osób. W ubiegłym roku zakupiono prawie
6,5 tys. książek, na co 30 tys. zł dofinansowania pozyskano
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki zewnętrzne udało się otrzymać także m.in. na „Dziecięcy Kalejdoskop Literacki”, „Akademie przyrody” i „Akademie Orange dla bibliotek”.
Nowoczesna książnica
Inowrocławska książnica jest jedną z najnowocześniejszych w województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnijmy, generalny remont przeprowadzono w wypożyczalni dla
dorosłych, czytelni biblioteki głównej oraz filii nr 12 dla osób
niepełnosprawnych. Nowy wygląd zyskały pomieszczenia,
w których mieści się oddział dla dzieci i czytelnia regionalna.
Powstał Salonik Literacko-Artystyczny.
W każdej placówce czytelnicy mogą korzystać z komputerów z dostępem do internetu. Na koniec 2011 r. w ośmiu
placówkach funkcjonował komputerowy system wypożyczeń. Systematycznie uzupełniany jest katalog „Sowa”. Dostępny jest System Informacji Prawnej „Lex”. Uruchomiono
Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową. Zbiory w coraz większym
stopniu są digitalizowane.

I Zjazd Eucharystyczny w Inowrocławiu.

Fot. ze zbiorów Piotra Strachanowskiego

Moje miasto Inowrocław
Stanisław Tomczak, prawnuk siostry Jana Kasprowicza, przez kilkadziesiąt lat mieszkał w Inowrocławiu. Tutaj urodził się, uczęszczał do szkoły średniej, mieszkał
wraz z rodziną przez większość dorosłego życia, którego ostatnie lata jako lokalny twórca-amator poświęcił na pisanie wierszy. Jeden z takich utworów, dedykowany
naszemu miastu, publikujemy poniżej.
TOŻSAMOŚĆ – czyli moje miasto Inowrocław
Moje miasto podobne do dębu drzewa
– rozłożyste, solidne i dumnie zielone,
odwiecznie swe życia, nasiona rozsiewa,
czerpiąc z rąk świętej patronki w koronie.

Drzewiej ja z dziadkiem chadzałem tamtędy,
tuż przy Noteci z łąkami przestrzeni,
wciągało nas Gopło w swoje odmęty,
witała wśród drożyn poezja cieni.

Bo mistrz co roku muzyczny tort łamie,
suitę inowrocławską śpiewają słowiki,
w cudownym miejscu – przy tężni bramie,
solankowy Parnas brzmi od liryki.

Częstym tu gościem Jadwiga bywała.
Jej cień do dzisiaj świętością płonie,
historia miasta z dumą to wspominała,
a w Jej świątyni składamy dłonie.

Gościu co wstąpisz do nas radosny,
ujrzysz aleję kasztanami rozpartą,
która prowadzi do śpiewu i wiosny
– Solanki, a tam oddychać warto.

Jakiż to anioł rzecz przeinaczył,
musi mieć ręce do piękna stworzone,
w rejestrze korzyści me miasto naznaczył,
w budowle i w kwiaty i w zieleń barwione.

Można tez oddać hołd dla poety,
gdzie wuj Kasprowicz głosi marzenia,
kiedyś On chadzał w goplańskie oczerety,
teraz ma cokół z kamienia.

Byłbym zapomniał napisać o różach,
co dają świeżość w letnim skwerze,
o panu Grzegorzu i jego muzach,
co nam poezji słuchać każe.

Bo od niedawna to miasto pięknieje,
każdy to widzi, co tu się zdarza,
gdzie skrzętna ręka, krajobraz haftuje,
a ta nić przędzy w ręku gospodarza.
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 607 571 562.
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 25.06.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe) – 11.06.2012 r., Szkoła
Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego, ul. Jana III Sobieskiego 5/7,
godz. 17.00-18.00; 18.06.2012 r., Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 52-35-55-292 (w czasie trwania dyżuru).
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe) – 5.06.2012 r.,
klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60, godz. 10.30-12.00, tel. 52-35-72-615
(w czasie trwania dyżuru); radny pełni też codziennie dyżur
telefoniczny: tel. kom. 601 621 716.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 4.06.2012 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, godz. 16.0017.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Rafał Lewandowski (Platforma Obywatelska) – 12.06.2012 r., klub
„Przydomek”, ul. Marulewska 7, godz. 15.00-16.00.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) – 12.06.2012 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4
(hala widowiskowo-sportowa, pok. nr 117), godz. 13.00-14.00,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe) – 5.06.2012 r.,
12.06.2012 r., 26.06.2012 r., 29.06.2012 r., Biuro Rady Miejskiej
Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-15.30, tel. 52-35-55-294 (w czasie trwania dyżuru).
Jarosław Mrówczyński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 507 139 873.
Gustaw Nowicki (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 510 005 024.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 14.06.2012 r., Szkoła
Rzemiosła, ul. Poznańska 18, godz. 15.00-16.00.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 5.06.2012 r., Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Św. Ducha 90, godz. 15.30-16.30.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 19.06.2012 r., Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (hala widowiskowo-sportowa, pok. nr 117), godz. 9.00-10.00, tel. 52-35-50-506
(w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni
codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 18.06.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55, godz.
16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Stanisław Skoczylas (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 11.06.2012 r.,
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 55,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Jerzy Stachowiak (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego
i Platformy Obywatelskiej) – 14.06.2012 r. Studio Dekoral,
ul. Toruńska 50, godz. 12.00-14.00, tel. 52-35-71-785
(w czasie trwania dyżuru).
Maciej Szota (Solidarna Polska) – 14.06.2012 r., 21.06.2012 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Bartosza Kownackiego,
ul. Św. Mikołaja 25/25, godz. 16.00-18.00; radny pełni też codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 508 350 368.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska) – radna pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 606 878 894.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska) – 21.06.2012 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4
(hala widowiskowo-sportowa, pok. nr 117), godz. 13.30-14.30,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe) – 26.06.2012 r., Szkoła
Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza, ul. Stanisława Przybyszewskiego 119, godz. 18.00-19.00; radny pełni też codziennie dyżur
telefoniczny: tel. kom. 692 852 614.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 21.06.2012 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4
(hala widowiskowo-sportowa, pok. nr 117), godz. 13.30-14.30,
tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
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- nasze miasto zostało laureatem rankingu TAURON EKO Gmina 2012. Tym samym Inowrocław okazał się
liderem województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie działań proekologicznych. W konkursie wzięło
udział prawie trzy tysiące gmin i powiatów z całej Polski. Liderzy województw zostali wyłonieni na podstawie rankingu przeprowadzonego na przełomie lat 2011 i 2012. Nagroda zostanie wręczona 30 maja podczas Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy,
- w Parku Solankowym zamontowano cztery kamery. Do niedawna bezpieczeństwa spacerowiczów strzegło jedno takie urządzenie zlokalizowane w pobliżu muszli koncertowej. Nowe kamery zostały zainstalowane na wysokości Alei Dębów (jedna) i w nowej części Solanek (trzy),
- Ogólnopolski Turniej Wiosny Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra, zorganizowany 12 maja, okazał się szczęśliwy dla reprezentantów Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate. Najlepszy start spośród naszych zawodników zaliczył Adrian Woszczak, zwyciężając najcięższą kategorię wagową w konkurencji grapplingu. Został też wyróżniony przez Kolegium Sędziów jako najlepszy
technik zawodów. Ponadto srebrne medale w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli: Filip Mianowany, Igor Mianowany i Adam Wolf , brązowy medal zdobył Dominik Boła. Poza grapplingiem rozegrano również zawody w konkurencji ju jitsu kata parami, w której wzięli udział bracia Filip i Igor Mianowani zdobywając brązowy medal. Trenerem zdolnej młodzieży jest Michał Żuchelkowski,
- Inowrocławska Lokalna Organizacja 24 maja promować będzie nasze miasto w Toruniu. W ramach akcji
„Inowrocław zaprasza pod tężnię” kierowcom stojącym w korku na wjeździe do Torunia rozdawane będą
ulotki o naszym mieście i tężni wraz z bazą teleadresową inowrocławskich restauracji, pensjonatów itp.,
- grupa zadaniowa z batalionu drogowo-mostowego 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego uczestniczyła w budowie mostu przy stadionie poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Konstrukcja zostanie wykorzystana podczas Euro 2012 jako kładka dla kibiców zmierzających na mecze. W kwietniu grupa 15 żołnierzy 1 i 2 kompanii mostowej pod dowództwem kpt. Justyny Murawskiej, zamontowała 39-metrowy
odcinek mostu łącząc ze sobą ponad 1100 elementów. Wykonano też przyczółki pod zamontowaną konstrukcję. Kierownikiem budowy był mjr Piotr Pytla. Przypomnijmy, że dzięki współpracy miasta z pułkiem,
kilka miesięcy temu żołnierze z naszego miasta wybudowali nowy most na stawie w Solankach,
- Inovroclaviensis Cantans uczestniczył w 22. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej GAUDE MATER’ 2012 w Częstochowie. Była to okazja do spotkania z wybitnym kompozytorem Wojciechem Kilarem, który w 2005 r. gościł w naszym mieście. Podczas tamtej wizyty artysta zasadził dąb w Parku Solankowym, o czym pamiętał rozmawiając z Izabelą Szymą-Wysocką (dyrygent inowrocławskiego chóru),
- w ramach akcji „Badaj Znamiona” w Centrum Medycznym Farma-Med można korzystać z bezpłatnych
badań przeprowadzanych pod kątem wczesnego wykrywania raka skóry. Bliższe informacje na temat tej
ogólnopolskiej kampanii dostępne są na stronie www.badajznamiona.pl.

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto m.in. następujące uchwały:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012
(zwiększenie wydatków o 3 mln 942 tys. 538 zł, zwiększenie dochodów o 2 mln 608 tys. 595 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia
na lata 2012-2027,
- uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (700 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Toruniu na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jacewskiej i ul. Długiej),
- uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Inowrocław,
- uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław,
- uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław,
- uchwała w sprawie przyjęcia oceny Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Inowrocławia
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Laskach
Wielkich-Małych (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102 (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli),
- uchwała w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych
pod usługi uzdrowiskowe w Inowrocławiu (dotyczy nieruchomości przy ul. Rąbińskiej),
- uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (maksymalna cena biletu jednorazowego to 2,60
zł i ulgowy – 1,30 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu (za przewóz zwierząt oraz
bagażu, którego suma wymiarów przekracza 160 cm, obowiązuje opłata jak za przejazd normalny),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta
Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za
rok 2011,
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej za okres 2010-2011 (zespół
kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz
w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia, w Biurze Rady Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 109.
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Pani Emilia Wajda (na zdjęciu), emerytowana nauczycielka szkół ekonomicznych w Inowrocławiu,
2 kwietnia skończyła 103 lata. Z tej okazji Prezydent Inowrocławia wraz z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego złożyli dostojnej Jubilatce życzenia dalszych lat w zdrowiu i w otoczeniu kochających bliskich. Do tych serdeczności przyłącza się również nasza redakcja.
JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci (na zdjęciach zgodnie z podaną poniżej kolejnością) świętujący w kwietniu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie): Anna i Bogdan
Kubczakowie; Bogusława i Bolesław Pałaszowie oraz Teresa i Leon Krzysztofiakowie.
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ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Marta Grzeszak (Inowrocław) – Grzegorz Galant (Inowrocław); Magdalena Twarużek (Inowrocław) – Bartosz Kolczyński (Inowrocław); Paulina Krzysztofiak (Inowrocław) – Michał Wojtkowiak (Inowrocław); Marta Wincławska (Inowrocław) – Marcin Dyrda (Inowrocław); Julita
Skrzypczyńska (Inowrocław) – Paweł Piotrowski (Kraków); Natalia Fiałkowska (Inowrocław)
– Zbigniew Osuch (Staszów); Joanna Bednarska (Toruń) – Piotr Dacej (Inowrocław); Łucja Szczepaniak (Inowrocław) – Henryk Wesołowski (Inowrocław); Ilona Rojanek (Inowrocław) – Marcin
Malka (Jeziora Wielkie); Katarzyna Dąbrowska (Inowrocław) – Bartosz Nowacki (Inowrocław);
Paulina Gajewska (Inowrocław) – Dariusz Walentowicz (Rejna); Róża Matuszak (Inowrocław)
– Krzysztof Zarębski (Barcin); Dorota Sobańska (Inowrocław) – Michał Głowacki (Inowrocław).
URODZENIA
Lena Fita – c. Moniki i Dawida; Nadia Kucińska – c. Izabeli i Rafała; Tymon Sitarczyk – s. Karoliny i Łukasza; Hanna Jaroszek – c. Joanny i Daniela; Kacper Pawłowski – s. Aniki i Bartosza; Daria Kępska – c. Moniki i Tomasza; Aleksander Ciesiółka – s. Pauliny i Marcina; Kornelia Marianowska – c. Anity i Tomasza; Bartosz Papak – s. Anny i Wacława; Lena Sztochman – c. Anny i Mariusza; Lena Tomkiewicz – c. Darii i Piotra; Nadia Pomagier – c. Natalii i Mariusza; Antoni Duch
– s. Kingi i Stanisława; Karolina Fura – c. Małgorzaty i Karola; Marcelina Szałecka – c. Edyty i Pawła; Hubert Puszczykowski – s. Marioli i Karola; Julia Wojtysiak – c. Iwony i Leszka; Julia Lewandowska – c. Anny i Sebastiana; Igor Wotejnia – s. Katarzyny i Piotra; Antoni Gańczak – s. Izabeli i Tomasza; Zuzanna Zielińska – c. Anny i Adama; Magdalena Gregowska – c. Katarzyny i Ireneusza;
Lena Radzymińska – c. Magdaleny i Borysa; Antoni Kijak – s. Magdaleny i Jarosława; Dominika
Kempska – c. Magdaleny i Damiana; Oskar Walkowiak – s. Magdaleny i Rafała; Borys Lenczewski – s. Katarzyny i Dawida; Brajan Woźniak – s. Lidii i Bartłomieja; Adam Kozar – s. Anny i Juliana;
Lena Siwek – c. Beaty i Arkadiusza; Maria Kozłowska – c. Marty i Marcina; Małgorzata Bulka – c.
Agaty i Adama; Szymon Staszków – s. Renaty i Janusza; Fabian Bartoszak – s. Agnieszki i Macieja.
ZGONY
Tadeusz Tomkiewicz (76); Mieczysław Kleina (80); Leokadia Karpińska (85); Aniela Rybowicz
(86); Irena Kawczyńska (78); Marta Stablewska (80); Elżbieta Bojzan (54); Władysława Pietrzak (90); Tomasz Wysocki (44); Stefania Marciniak (84); Władysława Nowaczyk (86); Bronisław Rzepiński (70); Albina Kehsler (74); Władysława Nadolska (97); Ryszard Hosa (57); Maria
Rymarkiewicz (89); Karol Orczykowski (75); Małgorzata Walczak (53); Janina Stoltmann (61);
Urszula Strachanowska (75); Weronika Nowaczyk (96); Marian Sypniewski (83); Czesława Fryziak (90); Zdzisław Batkowski (61); Ewa Matykiewicz (38); Romuald Skonieczny (56); Andrzej
Pędzich (52); Natalia Sarnecka (92); Edward Belkowski (75); Zenon Nowakowski (74); Urszula
Frąszczak (79); Walentyna Rychłowska (86); Nina Klarys (87); Czesław Kwiatkowski (78); Eugeniusz Lewandowski (47); Wanda Wrzeszcz (84); Ryszard Olszewski (71); Andrzej Bandoch (62);
Henryk Włodarek (84); Bogdan Bartoszak (68); Halina Gotowalska (52); Joanna Hillenberg (94);
Jerzy Matuszak (83); Florian Sendecki (92); Leokadia Szoma (88); Franciszek Podbielski (69);
Władysław Dobrucki (90); Bogusław Majer (69); Barbara Lewandowska (72); Józef Dernoga
(80); Aneta Frąszczak (37); Stanisław Oczkowski (82); Barbara Ewert (98); Jarosław Wrzesiński (54); Józef Wiśniewski (88); Helena Ziemkowska (92); Bogumiła Pietrzak (69); Henryk Zięciak (70); Bronisława Filipiak (69); Leokadia Kopeć (87); Jerzy Kopeć (66); Aniela Skoblewska
(89); Leokadia Lewandowska (82); Aniela Lewandowska (82); Cecylia Szaruga (85); Stefan Nowak (78); Władysława Procyk (82); Waldemar Kicza (69); Barbara Majewska (65); Bolesława
Pietruszewska (92).

Puchar Polski w Parku Solankowym
Ponad trzystu zawodników z całego kraju wzięło udział w Pucharze
Polski w Nordic Walking, który zorganizowano 19 maja w Parku Solankowym. Na dystansie 20 kilometrów
niepokonana była Elżbieta Wojciechowska, wielokrotna mistrzyni
kraju i Europy. Wśród mężczyzn najszybciej trasę 20 kilometrów pokonał
Mieszko Wiktorski. Na krótszym
dystansie najlepsi byli: Robert Zostawa i Anna Ździebło. Wśród zawodników startujących na 5 kilometrów pierwsze miejsce zdobyli: Adrian Strych i Sandra Lipowicz.

Fot. Beata Zarzycka
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XL OGÓŁNOPOLSKI FESTIWAL
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH
25-27 maja
25 maja – godz. 15.00, przemarsz orkiestr ulicami miasta
(trasa: teatr miejski – muszla koncertowa); godz. 16.00, koncert inauguracyjny – prezentacje estradowe młodzieżowych
orkiestr dętych, muszla koncertowa.
26 maja – godz. 20.00, koncert nocny z udziałem Haliny Kunickiej, Tężnia Solankowa.
27 maja – godz. 11.00, koncert galowy i wręczenie nagród,
muszla koncertowa.
W tym roku udział w festiwalu zapowiedziało sześć orkiestr:
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” z Radomia, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych z Bydgoszczy, Stowarzyszenie Górnicza Orkiestra
Dęta „Solanie” z Kłodawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół z Suchowoli, Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu
Lipnowskiego i Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa.
DNI INOWROCŁAWIA
31 maja – 3 czerwca
31 maja (czwartek)
- godz. 11.00 – otwarcie wystawy „Żydzi w archiwaliach inowrocławskich” przygotowanej w oparciu o materiały wypożyczone z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział
w Inowrocławiu i instytucji kultury z województwa kujawsko-pomorskiego, Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16;
- godz. 12.00 – inauguracja Jarmarku Kujawskiego, Festyn
Średniowieczny, Park Solankowy;
- godz. 13.00 – „Inowrocławianin z Mazowsza”, spotkanie
z Romanem Kozłowskim (członkiem zespołu „Mazowsze”),
klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5;
- godz. 16.00 – „Dzieje masek na Ruinie” – wykład Marcina Danielewskiego (UAM, Poznań) Pzydomek”, ul. Marulewska 7;
- godz. 16.00 – „Znam moje miasto 1-10” – konkurs wiedzy o Inowrocławiu dla dzieci w wieku 11-13 lat, Filia nr 1 dla
Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,
ul. Armii Krajowej 12;
- godz. 16.00 – koncert „Żuków” organizowany w ramach
akcji „Inowrocław nie pali…”, muszla koncertowa;
- godz. 17.00 – otwarcie wystawy malarstwa Cezarego Zabłotnego i Włodzimierza Szparagi oraz ręcznie wykonanych
kart okolicznościowych Wandy Pawlikowskiej, klub „Kopernik”, ul. Toruńska 60.
1 czerwca (piątek)
- godz. 10.00-18.00 – Jarmark Kujawski, Park Solankowy;
- godz. 10.00 – Amatorskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Piłce Nożnej, stadion miejski,
ul. Orłowska 48;
- godz. 11.00 – „Artyści, pisarze, sportowcy…” – dedykacje
i fotografie ze zbiorów Tadeusza Konieczki, Czytelnia Regionalna Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16;
- godz. 16.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka, plac przed klubem „Kopernik”, ul. Toruńska 60;
-godz. 16.00 – prezentacje inowrocławskich zespołów folklorystycznych: „Aksamit”, „Andante” i „Srebrny Głos”, muszla koncertowa;
- godz. 16.00 – „Inowrocław kocha dzieci” – quizy i zgadywanki o Inowrocławiu, konkursy z nagrodami, zabawa
z klaunem, klub „Rondo”, ul. Wojska Polskiego 5;
- godz. 16.30 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Fantazje legendą malowane” zorganizowanego w ramach 8.
edycji „Inowrocław od A do Z”, Czytelnia Regionalna Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16;
- godz. 16.30 – rozstrzygnięcie konkursu literackiego na
wiersz lub opowiadanie o naszym mieście pn. „Lubię Inowrocław”, gościnnie wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego, Oddział
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dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana
Kilińskiego 16;
- godz. 18.00 – otwarcie wystawy „Inowrocławska Plastyka”, Galeria Miejska, plac Klasztorny 2.
2 czerwca (sobota)
- godz. 9.00 – IV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakiem Lotnictwa
na Kujawach (trasa: Inowrocław-Latkowo-Inowrocław),
zbiórka na terenie Aeroklubu Kujawskiego;
- godz. 10.00 – Jarmark Kujawski, Park Solankowy;
- godz. 10.00 – Turniej Koszykarski Przyjaciół Ośrodka Sportu i Rekreacji, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4;
- godz. 11.00 – Photo Day w inowrocławskim ratuszu, będzie
można z aparatem zwiedzać m.in. salę sesyjną i kominkową,
ale przede wszystkim będzie można wejść na – zwykle niedostępną – wieżę ratuszową, obowiązują zapisy (zgłoszenia
należy przesyłać na adres: marta.czarnecka@mmbydgoszcz.
pl), wejdzie pierwszych zgłoszonych 40 osób;
- godz. 11.00 – symultana szachowa z mistrzem naszego
miasta Kazimierzem Sobichem, plac przy mostku w Parku
Solankowym;
- godz. 11.00-15.00 – I Piastowski Turniej Rodzinny, teren przy
Gimnazjum nr 3, ul. Władysława Łokietka 3;
- godz. 12.00 – gra miejska „Odkryj Solanki” (każdy z uczestników otrzyma mapę i zdjęcia miejsc, które będzie trzeba
odszukać w Parku Solankowym);
- godz. 16.00 – otwarcie wystawy malarstwa Alfreda Krajniaka, mostek w Parku Solankowym;
- godz. 16.00-23.00 – impreza plenerowa, wystąpią: Anna
Wyszkoni, Afromental, Papa D, plac przy ul. Macieja Wierzbińskiego.
3 czerwca (niedziela)
- godz. 10.00 – Turniej Szachowy Pod Chmurką, plac przed
halą widowiskowo-sportową, al. Niepodległości 4;
- godz. 15.00-18.00, rajd rowerowy śladami Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia ks. kard. Józefa Glempa,
trasa: Kościelec-Rycerzewo, zbiórka przed klubem „Przydomek”, ul. Marulewska 7;
- godz. 16.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka, muszla koncertowa;
- godz. 18.00, koncert Uwaga! Talent!, Sala Koncertowa im.
Ireny Dubiskiej;
- godz. 18.00, koncert inowrocławskich uczestników „Must
be the music” – wystąpią: „Szulerzy”, „Pocket Size Sun” i Jakub Szyperski, muszla koncertowa.
Udział we wszystkich imprezach organizowanych w ramach
Dni Inowrocławia, jest bezpłatny.
UWAGA: Podczas Dni Inowrocławia organizowana jest akcja „Inowrocław za pół ceny”. Na stronie internetowej Inowrocławskiej Organizacji Turystycznej (www.inlot.com.pl)
dostępny jest dokładny wykaz restauracji, pensjonatów itp.,
w których od 31 maja do 3 czerwca będzie można korzystać
z wybranych usług za pół ceny.
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
3 czerwca – o godz. 15.00 marsz wyruszy ze Skweru Jana
Pawła II, przejdzie ulicami: Grodzką, Solankową i dojdzie do
muszli koncertowej, gdzie o godz. 16.00 rozpocznie się festyn z okazji Dnia Dziecka. Podobne marsze odbywają się
w wielu miastach Polski, pod hasłem „Rodzina receptą na
kryzys”. Jak podkreślają organizatorzy, marsze te to przede
wszystkim święto stanowiące okazję do zamanifestowania radości z posiadania rodziny i spotkania osób, z którymi
dzielimy te same wartości. W naszym mieście inicjatywę zorganizowania marszu podjęło Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu” im. ks. Wojciecha Dzierzgowskiego.
85. ROCZNICA I KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
4 czerwca – godz. 12.00, sesja popularna, więcej na ten temat piszemy na str. 5.
1. ROCZNICA POWSTANIA 1. BRYGADY
WOJSK LĄDOWYCH
6 czerwca – godz. 10.30, msza św. w kościele garnizonowym pw. św. Barbary i św. Maurycego; następnie przejście
do Parku Skolankowego (plac przed muszlą koncertową),
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gdzie zaplanowano m.in. uroczysty apel, defiladę pododziałów, pokaz musztry paradnej. Wystąpi zespół „Czasza”
z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Będzie
można obejrzeć sprzęt wojskowy oraz skosztować wojskowej grochówki.
POŁĄCZENIE Z BERLINEM PRZEZ INOWROCŁAW
6 czerwca – godz. 9.06, pociąg Euro City BGE łączący bezpośrednio Trójmiasto z Berlinem, po raz pierwszy zatrzyma
się w Inowrocławiu. Bliższe informacje można uzyskać na
stronie www.intercity.pl.
KULTURA
17 maja – 8 czerwca – wystawa prac plastycznych Jana
Kantego Pawluśkiewicza pn. Voyage”, Galeria Tymczasem,
plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
25 maja – godz. 18.00-24.00, Noc w Bibliotece, w programie m.in. spotkanie autorskie ze Stefanem Szczepłkiem (autorem książki „Deyna”), maraton filmów o tematyce piłkarskiej, karykatura piłkarska, quizy piłkarskie, wystawa poświęcona inowrocławskim klubom piłkarskim, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16,
wstęp bezpłatny.
26 maja – godz. 19.00, koncert „Usta milczą, dusza śpiewa” odwołany, bilety do zwrotu w kasach hali widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4 oraz w sklepie „Forte”..
7 czerwca – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne:
wystąpi Orkiestra Muzyków Bydgoskich „Emband” pod dyr.
Ewy Makuli, muszla koncertowa.
10 czerwca – godz. 15.00, Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pokażemy co umiemy” – finał, muszla koncertowa.
11 czerwca – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Danielem
Massenetem (dziennikarzem, publicystą), Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
17 czerwca – godz. 14.00, Inowrocławskie Lato Muzyczne:
prezentacje uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA, muszla koncertowa.
17 czerwca – godz. 17.00, koncert Chóru Kameralnego
CANTO pod dyr. Urszuli Malczak-Jankowskiej, teatr miejski,
plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
21 czerwca – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Galeria Tymczasem, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
24 czerwca – godz. 16.00, Inowrocławskie Lato Muzycznej, muszla koncertowa.
SPORT
26 maja – godz. 17.00, mecz piłki nożnej – 5 liga kujawskopomorska grupa II, IKS Goplania – MGKS Lubraniec, stadion
miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
26 maja – godz. 10.00, IV Ogólnopolski Festiwal Sportów
Plażowych (piłka ręczna, siatkowa i nożna), plac imprez
przy ul. Macieja Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
27 maja – godz. 10.00, IV Ogólnopolski Festiwal Sportów
Plażowych (piłka ręczna, siatkowa i nożna), plac imprez
przy ul. Macieja Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
27 maja – godz. 11.00, zawody dla rolkarzy, ulice: Świętokrzyska, Zygmunta Wilkowskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza – do pętli autobusowej, udział bezpłatny.
29 maja – godz. 13.45, Czwartki Lekkoatletyczne – runda
wiosenna (finał), Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Macieja Wierzbińskiego 2, wstęp bezpłatny.
3 czerwca – mecz piłkarski – Klasa A, MKP Noteć – LZS
Grochowska, stadion miejski III, ul. Daniela Rakowicza 93.
4 czerwca – godz. 16.00, XIII Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
7 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Kujawianka Izbica Kujawska,
stadion miejski II, ul. Orłowska 48, bilety w cenie 6 zł i 4 zł
(ulgowy).
10 czerwca – mecz piłkarski – Klasa A, MKP Noteć – CZARNI WIERZCHOSŁAWICE, stadion miejski III, ul. Daniela Rakowicza 93.
23-24 czerwca – VII turniej tenisa ziemnego, korty, ul. Przy
Stawku 1.

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,
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