ISSN 1734-0462

NR 1 (71) STYCZEŃ 2011

INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Twoje miejsce w sieci: www.inowroclaw.pl

INWESTYCJE 2011
W 2011 r. na inwestycje z budżetu miasta przeznaczonych zostanie ponad 50 mln zł. Z tych środków finansowana będzie m.in. budowa ulic i oświetlenia oraz
remonty szkół. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić przede wszystkim zakończenie prac przy tworzeniu Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, budowie łącznika ulic: Toruńskiej i Metalowców oraz modernizację stadionu miejskiego. Powstanie kolejny „Orlik” i blok socjalny.

ULICE I OŚWIETLENIE
- budowa ulic: Gronowej, Morelowej, Stanisława Waszaka, Zielonej, Henryka Czamana (z odcinkiem Lotniczej), Stanisława Łuczaka, Kornela Makuszyńskiego, Staropoznańskiej (przebudowa). Powstanie ścieżka rowerowa przy ul. Szarych Szeregów-Ludwika Błażka. Wybudowane zostaną chodniki od Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Macieja Wierzbińskiego do ścieżki
rowerowej, przy al. 800-lecia Inowrocławia planowana
jest budowa pętli autobusowej wraz z zapleczem socjalnym.
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej - przede wszystkim modernizacja konstrukcji nośnej oraz przebudowa
istniejącego oświetlenia,
- budowa łączników: od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica i ul. Metalowców z ul. Toruńską (inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej),
- budowa oświetlenia ulic: Słonecznikowej, Bluszczowej, Szybowcowej, Brzozowej, Lnianej, Chmielnej, Łubinowej, Zielnej, Rąbińskiej, Bocznej, Kamiennej, Chabrowej, Juliusza Trzcińskiego. Planowane jest oświetlenie budynku Gimnazjum nr 1 i rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika.

INOWROCŁAWSKI OBSZAR GOSPODARCZY, OCHRONA ŚRODOWISKA…
- utworzenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego (utworzenie trzech stref gospodarczych: I strefa - zachodnia pomiędzy ul. Pakoską a torami kolejowymi stacji PKP Inowrocław, powierzchnia: ponad
8 hektarów, uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową, zbudowanie drogi wewnętrznej asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej i oświetleniem; II strefa - południowa pomiędzy ul. Popowicką i Bagienną, powierzchnia - ponad
4 hektary, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej; III strefa - północna w rejonie ulic:
Szosa Bydgoska, Karola Libelta i Karola Marcinkowskiego, powierzchnia - 24 hektary, uzbrojenie terenu
w infrastrukturę liniową, wybudowanie tam sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizaci deszczowej, dodatkowo powstaną drogi dojazdowe i wewnętrzne, oświetlenie, strefa jest przedzielona linią kolejową Inowrocław-Bydgoszcz; inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej),
- budowa pijalni wód mineralnych w Parku Solankowym (w ramach projektu Uzdrowisko Inowrocław
współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej),

- przebudowa kompleksu basenowo-hotelowego przy
ul. Świętokrzyskiej (w ramach projektu Uzdrowisko
Inowrocław współfinansowanego ze środków z Unii
Europejskiej),
- budowa kanalizacji: sanitarnej w ul. Poznańskiej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Jacewskiej, przebudowa kanalizacji na parkingu przy Urzędzie Miasta Inowrocławia, rozbudowa sieci wodociągowej,
- budowa podczyszczalni wód opadowych,
- zakup linii do obróbki odpadów z myjką ciśnieniową
do mycia linii, prasy do odpadów, ładowarki teleskopowej, myjki ciśnieniowej z podgrzewaczem, szorowarki
do posadzek, maszyny śrubowej do kompostowania
odpadów - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
oraz zakup zamiatarki do pojazdu Multikar Fumo Carrier H - Zakład Zieleni.

III strefa (oznaczona na czerwono) Inowrocławskiego
Obszaru Gospodarczego.

OŚWIATA, KULTURA, SPORT…
- remont szkół i przedszkoli: Szkoła Podstawowa nr 2 –
remont dachu sali gimnastycznej, budowa ogrodzenia
(I etap), Szkoła Podstawowa nr 4 – obudowanie klatek
schodowych, budowa ogrodzenia (I etap), remont łazienek i budowa hydrantów, Szkoła Podstawowa nr 6
– remont kuchni, Szkoła Podstawowa nr 9 – adaptacja
parteru na przedszkole i wymiana instalacji elektrycznej, Szkoła Podstawowa nr 11 – remont nawierzchni boiska, Zespół Szkół Integracyjnych – budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (jeśli uzyskane zostanie dofinansowanie ze środków zewnętrznych), Gimnazjum nr 1 – dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymiana rynien i podszycia dachowego,
Gimnazjum nr 2 – malowanie sali gimnastycznej, remont węzłów sanitarnych, Gimnazjum nr 3 – wymiana rynien odpływowych, remont świetlicy, szatni i natrysków, Gimnazjum nr 4 – remont sal lekcyjnych i nawierzchni boiska do koszykówki,
- budowa przy Gimnazjum nr 2 kompleksu boisk w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Macieja
Wierzbińskiego - modernizacja ma zostać zakończona
w 2011 r., do tego czasu będą zmodernizowane i przebudowane trybuny, poza boiskiem do piłki nożnej powstanie m.in. ośmiotorwa bieżna lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową, stanowiska do rzutu oszczepem i dyskiem oraz pchnięcia kulą, skocznia do skoków
wzwyż i o tyczce, inwestycja współfinansowana ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
- doposażenie placów zabaw dla dzieci,
- modernizacja muszli koncertowej w Parku Solankowym oraz mostku drewnianego na stawie przy tężni.

Jeden z kilku inowrocławskich „Orlików” (SP nr 11).
W 2011 r. kolejny powstanie przy Gimnazjum nr 2.

W 2011 r. planowana jest przebudowa kompleksu basenowo-hotelowego przy ul. Świętokrzyskiej.
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Nieruchomości
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza. Powierzchnia
– 0,0085 ha. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod nieuciążliwe usługi. Nieruchomość została oddana w dzierżawę na 10 lat i została zabudowana przez
poprzedniego dzierżawcę pawilonem handlowo-usługowym. Przetarg odbędzie się 25 stycznia, o godz. 10.00 w
Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108). Do 20 stycznia należy wpłacić wadium na konto UMI,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Okrężek. Powierzchnia –
0,0020 ha. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony
pod zabudowę garażami. Nieruchomość oddano w dzierżawę na 10 lat i została zabudowana przez poprzedniego dzierżawcę garażem. Przetarg odbędzie się 25 stycznia,
o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108). Do 20 stycznia należy wpłacić wadium na konto UMI,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Jesionowej i Adama Znanieckiego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (6
działek budowlanych o powierzchni od 0,510 ha do 0,864
ha każda). Przetarg odbędzie się 14 lutego, o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108). Do 8 lutego należy wpłacić wadium na konto UMI,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mątewskiej. Powierzchnia – łącznie
0,8205 ha (tj. od 0,0615 ha do 0,4135 ha każda). Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze, dla którego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego teren, na którym położone są nieruchomości, oznaczony jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej i usług z terenami zielonymi. Dodatkowo nieruchomości te znajdują się w strefie konserwatorskiej B, co oznacza, ze planowane prace należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przetarg odbędzie się 14
marca, o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul.
Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108). Do 8 marca
należy wpłacić wadium na konto UMI,
UWAGA: Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UMI (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, pok. nr 32, tel. 52-35-55-212
oraz na miejskiej stronie internetowej www.inowroclaw.pl.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poniżej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wykaz
prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.
Przygotowywane dokumentacje projektowe:
- budowa oświetlenia ulic: Józefa Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego,
- przebudowa ulic: Gronowej, Morelowej i Zielonej,
- budowa łącznika ulic: Grochowej i Szarych Szeregów
wraz z przebudową ul. Grochowej – koszty budowy i przebudowy pokryje inwestor galerii handlowej przy ul. Wojska
Polskiego (więcej na ten temat piszemy na str. 3).
Przygotowywane i trwające procedury przetargowe:
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego (przy
ul. Pakoskiej), z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 251,
wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- zaprojektowanie i wykonanie solankowego basenu odkrytego,
- rozbudowa monitoringu miasta,
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- instalacja oświetlenia elewacji budynku Gimnazjum nr 1
(przy ul. Toruńskiej),
- budowa alejki w parku na Osiedlu Piastowskim (łączącej
boisko z ul. Władysława Jagiełły) – przetarg rozstrzygnięty, rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione od warunków pogodowych,
- wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Staropoznańskiej oraz placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego – przetarg rozstrzygnięty, rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione od warunków pogodowych,
- zagospodarowanie terenu przy siedzibie Straży Miejskiej

(ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza) – przetarg rozstrzygnięty, rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione od warunków pogodowych,
- dostawa i montaż elementów małej architektury (m.in.
ławek, koszy, roślin ozdobnych i stojaków do rowerów) na
Rynku, placu Klasztornym i przy ul. Królowej Jadwigi,
- przebudowa ulic: Jagiellońskiej i ks. Dobromira Ziarniaka,
- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- wykonanie zieleni w nowej części Parku Solankowego,
- przebudowa ul. Jakuba Jasińskiego,
- modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36),
- budowa alejki wraz z oświetleniem wokół stawu w Szymborzu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej,
- przebudowa ul. Staropoznańskiej (od ul. Fabrycznej do
ul. Bagiennej),
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego,
- przebudowa budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy
(ul. Św. Ducha),
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego,
- przebudowa nawierzchni Rynku,
- wykonanie pomnika Królowej Jadwigi na Rynku,
- remont Kujawskiego Centrum Kultury (ul. Kasztelańska
22),
- budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską,
- dostawa i montaż telebimu – plac Klasztorny.
Inwestycje zakończone:
- budowa oświetlenia ul. Szkolnej.

Przeprowadzka już niebawem

Bilet elektroniczny

Inowrocławski PKS wprowadza e-bilet. Na razie
z tzw. biletu elektronicznego mogą korzystać pasażerowie tylko na niektórych trasach, ale z czasem oferta
ta zostanie rozszerzona na wszystkie przejazdy.
Wystarczy wypełnić wniosek i bezpłatnie e-bilet można uzyskać w kasach PKS w Inowrocławiu, Mogilnie i Żninie. Stopniowo bilet elektroniczny ma zastąpić wersję papierową. Będzie można kupować bilety miesięczne i okresowe u kierowców. Nadal należy posiadać bilet papierowy imienny. Na razie e-bilet wprowadzono na trasie Inowrocław-Bydgoszcz, Inowrocław-Żnin-Bydgoszcz oraz
od strony Mogilna w kierunku Bydgoszczy. Warto dodać,
iż inowrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne już kilka lat temu wprowadziło podobne rozwiązanie.
PKS Inowrocław nadal będzie na dwudziestu autobusach reklamować wizerunek naszej tężni. Na kolejne trzy
lata podpisana została bowiem umowa przez Prezydenta
Inowrocławia Ryszarda Brejzę i Prezes Zarządu PKS S.A.
Aleksandrę Kościelniak. Autobusy z promocyjną reklamą Inowrocławia docierają do wielu miast, m.in. jeżdżąc
do Warszawy, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy i Torunia.

W ciągu najbliższych kilku tygodni rozpocznie się przeprowadzka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowo
wyremontowanego budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy (na zdjęciu). Natomiast w pomieszczeniach dotychczas
zajmowanych przez pracowników MOPS-u powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy.
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Galeria na Rąbinie

Wsparcie dla organizacji

Zgodnie z planami inwestora w drugiej połowie 2012 r. ma powstać przy
ul. Wojska Polskiego galeria handlowa.
Centrum handlowe wybudowane będzie na powierzchni 35 tys. m kw. Znajdować
się tam będą dwa duże obiekty: spożywczy oraz typu „dom i ogród”, a także kilkadziesiąt sklepów. W pobliżu centrum ma być parking na 1000 miejsc. Inwestycja ma zostać
rozpoczęta po uzyskaniu decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, czyli prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września 2011 r.
Zgodnie z umową podpisaną przez przedstawiciela inwestora Tomasza Szewczyka, Prezesa Zarządu i jednocześnie Dyrektora „Acteeum Group” i Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, w ramach powstania galerii nastąpi budowa i przebudowa
dróg gminnych. I tak inwestor pokryje koszty budowy dwóch łączników: od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do galerii oraz od ul. Szarych Szeregów do ul. Grochowej,
która zostanie wybudowana. Od ul. Wojska Polskiego powstanie wjazd do centrum
handlowego. Skanalizowany zostanie „Rów Rąbiński”. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor będzie musiał na podstawie odrębnego porozumienia z Powiatem Inowrocławskim, jako zarządcą ul. Wojska Polskiego, dobudować drugą nitkę tej ulicy (do ul. Szarych Szeregów do ronda).
Powstanie galerii to nowe miejsca pracy, ale także wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości. Szacuje się, że to będzie ok. 650 tys. zł. Właściciel galerii nie
będzie korzystał z tego tytułu z żadnych ulg i zwolnień.

Prezydent Inowrocławia ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2011 r.
W sumie do rozdysponowania jest 620 tys. zł na zadania z trzech dziedzin:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (340 tys. zł), kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (90 tys. zł) oraz promocja i ochrona
zdrowia, pomocy społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (190 tys. zł). Termin składania ofert konkursowych upływa 24 stycznia 2011 r. Wnioskowana dotacja nie powinna przekraczać
35 lub 50 proc. (w zależności od dziedziny) całości kosztów realizowanego zadania, które powinno być wykonane do 31 grudnia 2011 r. Warto dodać, iż w ubiegłym roku na zadania z wymienionych powyżej dziedzin łącznie z budżetu miasta przeznaczono 589 tys. zł, w sumie wsparcie trafiło do 60 organizacji realizujących 84 projekty.
Pełna treść ogłoszeń publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.inowroclaw.pl), w zakładce: konkursy ofert. Wnioski niekompletne lub
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wzory ofert dostępne są w Biurze
Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D.
Roosevelta 36). Decyzja o wsparciu realizacji zadania wybranych podmiotów zostanie ogłoszona w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
(JN)

Szkolenia i dotacje

Jednomandatowe okręgi

Bezpłatne szkolenia i kursy, bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych planujących otworzyć własną firmę, Inkubator Organizacji Pozarządowych – to tylko
część oferty Fundacji Ekspert-Kujawy.
„Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach” oraz „Mamy dla Ciebie >>Nowe perspektywy<<” to dwa projekty, w ramach których w marcu realizowane będą bezpłatne
szkolenia. Rekrutacja już trwa. Tematy zajęć to: wizaż i stylizacja paznokci, fryzjer – stylista, operator maszyn do robót drogowych, operator do robót ziemnych, specjalista ds.
kadr i płac, spawacz w metodzie 135 i operator maszyn do robót drogowych, operator
maszyn do robót ziemnych. W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia m.in. z terenu powiatu inowrocławskiego. Ponadto bezrobotni zamierzający otworzyć własną firmę mogą ubiegać się o dotację w wysokości 40 tys. zł. W Ekspert
-Kujawy stworzono także Inkubator Organizacji Pozarządowych.
Bliższe informacje na temat oferty można uzyskać pod nr. tel. 52-35-76-215, na
stronie internetowej www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. Siedziba fundacji mieści się przy
ul. Dworcowej 65.

Inowrocław znalazł się w grupie największych miast, w których podczas
wyborów do senatu i samorządowych będą obowiązywały okręgi jednomandatowe. To efekt przyjętych przez sejm zmian do ustawy Kodeks wyborczy.
W skład jednomandatowego okręgu wyborczego nr 10 wchodzą powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński, radziejowski, nakielski i sępoleński. Mieszkańcy
tych powiatów już w tym roku wybierać będą swojego przedstawiciela do Senatu RP. Drugą istotną zmianą w prawie wyborczym jest zaliczenie Inowrocławia do
miast, w których wybory do rady miasta będą odbywały się w okręgach jednomandatowych. Do niedawna było tak, iż 23 radnych wybieranych było w trzech okręgach 7-8 mandatowych. W wyniku zmian za cztery lata każdy z 23 radnych będzie
wybierany w osobnych okręgach. Podstawowym celem zmian było umożliwienie
mieszkańcom w większym stopniu głosowanie na konkretnego kandydata, a nie
partię polityczną, czy komitet. Okręgi będą się składały z ok. 3 tys. mieszkańców
mających prawa wyborcze.

Będzie nowy m/s „Inowrocław”?
Przez trzydzieści lat statek m/s „Inowrocław” (na zdjęciu poniżej) rozsławiał imię naszego miasta na całym świecie. Statek zbudowany został w 1980 r. w fińskiej stoczni
Rauma. Była to jednostka typu Ro-Ro – jak na owe czasy nowoczesna. W latach 1980 - 1994 armatorem statku były Polskie Linie Oceaniczne S.A., a następnie „EuroAfrica” Linie Żeglugowe sp. z o.o. W ubiegłym roku zdecydowano o jego sprzedaniu do stoczni złomowej w Indiach. Po otrzymaniu informacji o tej decyzji Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wystąpił do obu armatorów z zapytaniem o możliwość nadania imienia „Inowrocław” nowej jednostce. - Taka decyzja z pewnością byłaby przyjęta entuzjastycznie przez mieszkańców Inowrocławia, którzy przez minione trzy dekady pamiętali o istnieniu statku i z ciekawością śledzili jego losy - podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent. Prezes Zarządu Polskich Linii Oceanicznych S.A. Andrzej Osiecimski poinformował, iż decyzja o nadaniu imienia naszego miasta zostanie podjęta po powiększeniu floty, jaką dysponują PLO.
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W rocznicę powstańczego zrywu

W przeddzień 92. rocznicy wyzwolenia Inowrocławia spod pruskiego panowania, przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się manifestacja patriotyczna. Uczestniczyły
w niej m.in. władze samorządowe, dowództwo Garnizonu Inowrocław, kompania honorowa garnizonu oraz Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., poczty sztandarowe szkół i instytucji. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przypomniał w swoim wystąpieniu chwile walk powstańczych i radość wyzwolenia. Odczytany został apel pamięci. Oddano salwę honorową. Modlitwę w intencji powstańców i Ojczyzny odmówił ks. prałat Leszek Kaczmarek, dziekan Dekanatu Inowrocław II. W strojach powstańców obecni byli harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pamięć poległych uczcili także kibice bydgoskiego „Zawiszy”. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztof Broniewicz wręczył akty mianowania żołnierzom rezerwy na stopnie oficerskie. Rocznica Powstania Wielkopolskiego to radosna data w historii miasta, zatem na zakończenie obchodów przygotowano pokaz sztucznych ogni.

Stypendia dla artystów

Twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury lub ochrona zabytków, to zadania, na realizację których
można ubiegać się o stypendium artystyczne, przyznawane przez Prezydenta Inowrocławia.
Wnioski o uzyskanie wsparcia powinny zawierać m.in. dane osobowe wnioskodawcy, informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją. W przypadku studentów
potrzebna jest opinia opiekuna artystycznego. Jeśli kandydat pobiera inne stypendium, powinien we wniosku podać informacje o tej pomocy. Nie może zabraknąć danych na temat kosztów zadania oraz wnioskowanej kwoty wsparcia. W
2011 r. na stypendia artystyczne w budżecie miasta zagwarantowano 18 tys. zł. W 2010 r. o stypendia ubiegały się 22 osoby. Otrzymało je siedmiu wnioskodawców, z czego pięciu zrealizowało zadania, na które przyznano im dofinansowanie. Byli to: Robert Kowalski (nagranie solowej płyty), Elżbieta Nowosielska (wydanie tomiku wierszy), Michał Polcyn (nagranie i wytłoczenie płyty „Cuiaviana” nawiązującej do muzyki Kujaw), Marcin Stefański (wydanie płyty zespołu Charon Taxi) i Jarosław Wojtasiński (wydanie albumu rysunków satyrycznych).
Dokumenty można składać do końca lutego w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia
(ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław (decyduje data stempla pocztowego na kopercie).
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-322.

Forum Ratownictwa
”Wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy. Postępy prawno-organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne” – pod takim hasłem zorganizowane zostanie w naszym mieście 19-20 kwietnia XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa.
Celem tegorocznego forum jest ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych, zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach. Analizowane będą rozwiązania prawne i przyjęte programy poprawy bezpieczeństwa. Wszystko to po to, aby wypracować zintegrowaną koncepcję zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy. Do naszego miasta przyjadą
specjaliści z całego kraju, którzy wezmą udział w konferencji organizowanej w hali widowiskowo-sportowej.

Sól na imieniny

Otwarcie wystawy solnictwa w budynku teatru miejskiego to jeden z najważniejszych punktów programu tegorocznych obchodów Imienin Inowrocławia organizowanych na pamiątkę pierwszej pisanej wzmianki o mieście.
Na 20 stycznia (godz. 17.00) zaplanowano otwarcie w galerii miejskiej corocznej wystawy fotografii „Od imienin do
imienin”. Nowością w tym roku będzie prezentacja zdjęć fotoamatorów, nagrodzonych w konkursie ogłoszonym przez
Urząd Miasta Inowrocławia. Wszystkie fotografie przedstawiać będą najważniejsze wydarzenia minionego roku. Po otwarciu wystawy będzie można skosztować imieninowego tortu. Już 21 stycznia (godz. 12.00) nastąpi w budynku teatru (plac
Klasztorny 2) otwarcie wystawy solnictwa. Ekspozycja składa się z kilku odtworzonych pomieszczeń kopalni, w tym np.
chodnika z przodkiem, gdzie ustawiony jest m.in. wagonik na szynach i drabina porośnięta naciekami solnymi; warzelni; szatni górniczej; kapliczki, gdzie prezentowaną będą m.in. podświetlony krzyż oraz żyrandol z soli i obraz św. Barbary. Jedna z sal poświęcona jest historii solnictwa. Zaprojektowano salę ekspozycyjną, gdzie można obejrzeć m.in. narzędzia górnicze. Przygotowano salę multimedialną oraz stanowiska komputerowe, z możliwością przeglądania zdjęć i filmów z inowrocławskiej kopalni soli. W programie obchodów Imienin Miasta jest także: 20 stycznia (o godz. 18.00) koncert „Najpiękniejsze Arie Operowe i Operetkowe” w wykonaniu: Joanny Tylkowskiej (sopran) i Krzysztofa Dekarskiego
(bas) w teatrze (bezpłatne zaproszenia do odebrania w KCK), 21 stycznia (godz. 18.00) Piotr Galiński show (w programie
m.in. pokaz i nauka tańca) w teatrze (bezpłatne zaproszenia do odebrania w KCK) oraz 22 stycznia (godz. 18.00) XVI Inowrocławski Koncert Noworoczny „Cudowny świat musicali”, w teatrze wystąpią: Agnieszka Bochenek-Osiecka (sopran),
Adam Szerszeń (baryton), Sławomir Chrzanowski (dyrygent i prowadzący), Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro
Arte”, impreza biletowana. Serdecznie zapraszamy!

Inowrocławska kopalnia soli w obiektywie Czesława
Skowrońskiego.

STYCZEŃ 2011

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

nr 1 (71)

5

Obwodnica, a nie obietnica!
„W inowrocławskim zdroju potrzeba spokoju” – to jedno z haseł skandowanych przez uczestników protestu przeciwko opóźnianiu budowy obwodnicy dla naszego miasta. Blisko tysiąc mieszkańców przechodząc po pasach blokowało newralgiczne skrzyżowane ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Górniczej.
Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wielokrotnie deklarował, iż pierwotny termin budowy obwodnicy dla Inowrocławia (lata 2010-2011) będzie dotrzymany. Takie zapewnienia publicznie w styczniu 2010 r.
składał także Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Natomiast w lipcu 2010 r. podczas wiecu wyborczego kandydata na Prezydenta RP obietnicę szybkiego wybudowania obwodnicy złożył Bronisław Komorowski. Tymczasem
okazuje się, że zgodnie z rządowymi planami realizacja inwestycji przesunięta ma zostać na okres po 2013 r. To musiało wywołać protest inowrocławian. Powstał ruch społeczny „Obwodnica dla Inowrocławia” (przewodnicący - Maciej
Bińkowski), który zorganizował manifestację. W proteście uczestniczyło ok. tysiąca mieszkańców blokujących przez
kilkadziesiąt minut przejazd przez Inowrocław drogami nr 15 i 25 z Poznania do Olsztyna. Dziennie przejeżdża tamtędy blisko 20 tys. pojazdów udających się m.in. z Berlina i Poznania do Olsztyna oraz Kalisza i Konina, na Bydgoszcz
i Gdańsk. W tym samym miejscu podobna akcja zorganizowana została w sierpniu 2009 r. przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, który był także obecny podczas tegorocznej manifestacji. – Od 9 lat wspólnie walczymy o budowę obwodnicy Inowrocławia. Jest już gotowa kompletna dokumentacja, wszystkie niezbędne zezwolenia i ukończony projekt budowlany. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Obiecywano nam, że jak tylko zakończą się prace dokumentacyjne, co trwało kilka lat, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotuje postępowanie przetargowe. Tak się jednak nie stało. Kilkuletnie oczekiwanie na rozpoczęcie budowy skutkować będzie tym, że zebrane dokumenty stracą ważność. Miliony złotych wydane na ich sporządzenie zostaną „wyrzucone w błoto” – mówił podczas
protestu prezydent. W manifestacji uczestniczyli również m.in. parlamentarzyści, radni oraz wójt gminy.
Manifestacja to nie jedyna forma walki o obwodnicę. Trwa, zainicjowana przez Prezydenta Inowrocławia, akcja wysyłania do premiera e-kartek z apelem o to, aby nie odsuwać w czasie budowy obwodnicy dla Inowrocławia. Elektroniczną kartkę można wysłać korzystając ze strony www.inowroclaw.pl. Dotychczas wysłano już ponad 2 tys. e-kartek.

Fot. Beata Zarzycka
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 14.02.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083.
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 28.02.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083.
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe)
– 15.02.2011 r., Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 52-35-55-292; 14.02.2011 r., Szkoła Podstawowa nr 11,
ul. Jana III Sobieskiego 5, godz. 17.00-18.00.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe)
– 1.02.2011 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 62 17 16.
Andrzej Kieraj (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 7.02.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083.
Rafał Lewandowski (Platforma Obywatelska)
– 8.02.2011 r., klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7,
godz. 15.00-16.00.
Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska)
– 9.02.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12 (I piętro),
godz. 13.00-14.00, tel. 52-355-05-06
(w czasie trwania dyżuru).
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe)
– 8.02.2011 r., 15.02.2011 r., 22.02.2011 r., Biuro Rady
Miejskiej, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110,
godz. 14.00-15.30, tel. 52-35-55-294.
Jacek Olech (Klub Radnych Wyborców Jacka Olecha)
– 2.02.2011 r., ul. Dworcowa 31 (parter), godz. 10.00-12.00.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe)
– 17.02.2011 r., III LO, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53,
godz. 15.00-16.00, tel. 52-35-75-407 (w czasie trwania dyżuru).
Grzegorz Piński (Klub Radnych Wyborców Jacka Olecha)
– 9.02.2011 r., ul. Dworcowa 31 (parter), godz. 10.00-12.00.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 15.02.2011 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12 (I piętro),
godz. 9.00-10.00, tel. 52-355-05-06 (w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe)
– radny pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 669 84 84 84.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 21.02.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083.
Jerzy Stachowiak (Klub Radnych Wyborców Jacka Olecha)
– 16.02.2011 r., ul. Dworcowa 31 (parter), godz. 10.00-12.00.
Maciej Szota (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni codziennie
dyżur telefoniczny: tel. kom. 508 35 03 68.
Magdalena Waloch (Platforma Obywatelska)
– 9.02.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa
Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12 (I piętro),
godz. 13.00-14.00, tel. 52-355-05-06
(w czasie trwania dyżuru).
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska)
– 23.02.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12
(I piętro), godz. 14.15-15.15, tel. 52-355-05-06
(w czasie trwania dyżuru).
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe)
– 22.02.2011 r., Szkoła Podstawowa nr 10,
ul. Stanisława Przybyszewskiego 119, godz. 18.00-19.00;
radny pełni też codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 692 85 26 14.
Zbigniew Zygora (Platforma Obywatelska) – 23.02.2011 r.,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12 (I piętro),
godz. 14.15-15.15, tel. 52-355-05-06 (w czasie trwania dyżuru).
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ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Marzanna Kujawa (Inowrocław) – Maciej Myśliwiec (Inowrocław); Monika Sondej (Inowrocław) – Tomasz Kujawa (Pakość); Monika Kowalska (Inowrocław)
– Michał Kołodziejczyk (Inowrocław); Anna Witkowska
(Inowrocław) – Tomasz Tuszyński (Inowrocław); Karolina Krawczyk (Inowrocław) – Grzegorz Lajblich (Inowrocław); Justyna Steciuk (Inowrocław) – Dariusz Marszewski (Przybysław); Monika Walczak (Inowrocław)
– Łukasz Miszczyk (Dziarnowo); Wanda Załug (Inowrocław) – Andrzej Wyżyński (Kruszwica); Ewelina Kempska (Inowrocław) – Rafał Piotrowski (Inowrocław); Beata Skonieczka (Inowrocław) – Andrzej Cichomski (Witkowo); Monika Modrzejewska (Inowrocław) – Adam
Rychłowski (Inowrocław); Renata Projs (Inowrocław) –
Krzysztof Stec (Inowrocław); Paulina Dziedzic (Inowrocław) – Bartłomiej Kowalik (Inowrocław); Sylwia Kwiatkowska (Inowrocław) – Krystian Lemke (Inowrocław).
URODZENIA
Oliwia Rymacka – c. Jolanty i Piotra; Alicja Wargoś
– c. Marty i Marcina; Adrian Jakubowski – s. Agnieszki i Jerzego; Alicja Maślonik – c. Żanety i Marcina; Judyta Kaszak – c. Wiolety i Mariusza; Zuzanna Kosińska
– c. Sylwii i Pawła; Olaf Skonieczny – s. Weroniki i Seweryna; Karol Katulski – s. Justyny i Tomasza; Amelia
Broniszewska – c. Joanny i Mieczysława; Adam Nowak
– s. Mileny i Sławomira; Antoni Mierzyński – s. Moniki
i Zbigniewa; Iga Dolatowska – c. Agnieszki i Jarosława;
Jakub Popielewski – s. Lidii i Grzegorza; Olga Kuberska
– c. Anny i Leszka; Iga Kopeć – c. Patrycji i Dawida; Nikola Marcinkowska – c. Katarzyny i Mariusza; Dominika Jóźwiak – c. Jolanty i Adama; Martyna Lewandowska
– c. Magdaleny i Tomasza; Mateusz Patyk – s. Beaty i Sławomira; Wojciech Ziemkowski – s. Anety i Macieja; Szymon Marciniak – s. Aliny i Wojciecha; Nadia Zaborowska – c. Joanny i Grzegorza; Alicja Brzozowska – c. Anny
i Sławomira; Wiktoria Czajkowska – c. Moniki i Marka;
Gabriela Marciniak – c. Karoliny i Tomasza; Laura Marciniak – c. Karoliny i Tomasza; Wiktoria Paszek – c. Iza-

beli i Rajmunda; Franciszek Malinowski – s. Izabeli i Szymona; Maksymilian Panfil – s. Moniki i Artura; Filip Bocewicz – s. Aleksandry i Krzysztofa; Sandra Barczak – c. Renaty i Krzysztofa; Aleksander Trzebniak – s. Moniki i Adriana; Michalina Kwiatkowska – c. Klaudii i Patryka; Eliza Maciejczak – c. Karoliny i Tomasza; Lidia Deptulska
– c. Justyny i Jacka; Zofia Nowicka – c. Małgorzaty i Przemysława; Łucja Bogucka – c. Marii i Adama; Aleksander
Pochowski – s. Natalii i Krystiana; Zuzanna Paszek – c. Justyny i Jarosława.
ZGONY
Urszula Pawlak (76); Ryszard Gronek (72); Kazimierz
Tomczak (90); Antoni Licheniak (74); Regina Szparagowska (82); Mieczysław Żak (82); Marianna Rataj
(92); Monika Pasternak (86); Janusz Kopeć (91); Łucja Patyk (83); Zofia Falkowska (89); Marian Panowicz
(86); Barbara Klimkiewicz (87); Jerzy Waloch (75); Stanisław Myszkowski (80); Edmund Jańczak (74); Leokadia Pawlak (95); Zbigniew Leman (88); Czesław Pietrzak
(65); Zofia Mitlaszewska (80); Edward Dąbek (62); Danuta Rolirad (46); Danuta Cieślarek (56); Donata Kujawa (51); Regina Janicka (92); Bogdan Szymański (72);
Zygmunt Gotówka (85); Elżbieta Wiśniewska (58);
Aniela Tuszyńska (82); Genowefa Drabik (84); Marta
Lewandowska (70); Wiesław Kowalski (57); Małgorzata Banachowska (70); Marianna Chojnacka (78); Piotr
Kosecki (47); Józef Staszewski (77); Halina Kaźmierska
(76); Regina Roweda (73); Gabriela Iwicka (87); Anna
Świercz (61); Zofia Szmydt (72); January Strzelecki (77);
Regina Różańska (83); Bożena Nowak (69); Józefa Szelągowska (82); Waldemar Bukowski (86); Wanda Zielińska (83); Jadwiga Doroszkiewicz (93); Michalina Dawidowicz (98); Jerzy Stablewski (59); Zbigniew Oczkowski
(68); Grzegorz Sapiszczak (53); Zdzisław Dybicz (59);
Zdzisław Górka (69); Aleksander Krzysztoforski (83);
Franciszek Koteras (78); Klemens Raszka (73); Marek
Nowaczyk (67); Jan Liński (80); Kazimiera Matuszak
(84); Hanna Marianowska (49); Maria Dybalska (71);
Zenon Wierzelewski (78); Władysław Jędrzejczak (82);
Ferdynard Szczęch (76); Halina Dolata (79); Marek Bucholc (51); Maria Kubicka (62); Andrzej Koszuta (45);
Wiktor Mogilnicki (89); Rafał Lewiński (30); Krystyna
Michalak (82); Karol Królikowski (75); Włodzimierz Jędrzejczak (60).

W porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia były m.in. następujące punkty:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r. (dochody i wydatki zmniejszone o 418.673 zł),
- uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
Miasta Inowrocławia na rok 2010, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dotyczy uchwały z 24
maja 2010 r.; zmiana wynika z konieczności modyfikacji
przeznaczenia części kredytu tj. zrezygnowano z realizacji takich zadań jak: budowa ulic: Mikorzyńskiej i Milenijnej oraz instalacji solarów na krytej pływalni „Wodny Park”, zmniejszono finansowanie kredytem budowy
drogi łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Grochową, w
zamian z kredytu sfinansowana zostanie m.in. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 i przebudowa
zatoki parkingowej w ul. Emilii Plater),
- uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2011,
- uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2011-2014,
- uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzaju i wysokości,
- uchwała w sprawie nadania nazw złożom wód leczniczych, wodom leczniczym oraz studniom ujmującym
wody lecznicze (złoża wód leczniczych: przy ul. Miecho-

wickiej – Inowrocław I, w Parku Solankowym – Inowrocław II; wody lecznicze: ze studni przy ul. Miechowickiej
– Jadwiga, ze studni w Parku Solankowym – Solannowa;
studnie: przy ul. Miechowickiej – Źródło Królowej Jadwigi, w Parku Solankowym – Źródło Solankowe),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
udziału w nieruchomości położonej w Inowrocławiu
przy ul. Świętego Mikołaja 15 (sprzedaż w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego (zmiana przewiduje rozszerzenie możliwości sposobu zagospodarowania terenu m.in. o realizację obiektów o wyższych parametrach oraz podział nieruchomości na działki o powierzchniach określonych w statucie uzdrowiska),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia,
- uchwała w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia,
- uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 2011 r.
UWAGA: Pełna treść przyjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.
pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze Rady Miejskiej Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 109.
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SPORT
23, 30 stycznia, 6, 13, 20 i 27 lutego – godz. 8.00, liga
TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al.
Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
29 stycznia – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – I
liga, Sportino Inowrocław – AZS Radex Szczecin, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie
10 zł i 5 zł (ulgowy dla dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów za okazaniem stosownej legitymacji).
31 stycznia, 4, 7, 8, 9 i 11 lutego – godz. 10.00-14.00,
„Hala dla Ciebie” – bezpłatne udostępnienie małej sali hali
widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, obowiązują zapisy, bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel.
52-35-55-355.
31 stycznia – 11 lutego – godz. 12.00, kulig organizowany co najmniej trzy razy w tygodniu (w zależności od warunków atmosferycznych), udział bezpłatny, obowiązują zapisy, bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel.
52-35-55-355.
31 stycznia – 4 lutego i 7 – 11 lutego – godz. 10.0015.00, „Zagraj w tenisa stołowego” – bezpłatne udostępnienie sprzętu sportowego w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, obowiązują zapisy, bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
31 stycznia – 4 lutego i 7 – 11 lutego – godz. 10.0014.00, „Zagraj w koszykówkę” – bezpłatne udostępnienie
Sali gimnastycznej w krytej pływalni „Delfin”, ul. Macieja
Wierzbińskiego 11, obowiązują zapisy, bliższe informacje
można uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
1 lutego – godz. 10.00, Turniej tenisa stołowego, mała sala
hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp
bezpłatny.
2 lutego – godz. 10.00, Turniej koszykówki amatorów –
eliminacje, mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
3 lutego – godz. 10.00, Turniej koszykówki amatorów – finał, mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
4, 7 i 9 lutego – godz. 10.00, Turniej gier świetlicowych,
sala gier świetlicowych hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
5 lutego – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – I
liga, Sportino Inowrocław – MKS Znicz Basket Pruszków,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety
w cenie 10 zł i 5 zł (ulgowy dla dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów za okazaniem stosownej legitymacji).
8 lutego – godz. 12.00, zawody łyżwiarskie dla dzieci i
młodzieży, lodowisko „Lodino”, ul. Władysława Łokietka 3.
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„Sylwester pod Gwiazdami”

Kilkuset inowrocławian przywitało Nowy Rok bawiąc się
na placu Bad Oeynhausen,
przy dźwiękach muzyki lat
60-tych i 80-tych oraz współczesnych przebojach pop. O
dobrą atmosferę „Sylwestra
pod Gwiazdami” zadbały zespoły: „The Postman” oraz
„Avanti”. Zabawę prowadził
dj z radia Gra. Tuż po północy nie mogło zabraknąć fajerwerków.

10 lutego – godz. 10.00, Turniej siatkówki amatorów do
lat 19, mała sala hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
15 lutego – godz. 20.00, Autonomiczna Liga Siatkówki
Mężczyzn – I liga, TKKF Volley Team Inowrocław – WSG
Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
19 lutego – godz. 10.00, Amatorskie mistrzostwa kobiet w siatkówce, mała sala hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
20 lutego – godz. 12.00, mecz koszykówki mężczyzn – III
liga, Domino Inowrocław – AZT UMK Toruń, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
23 lutego – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – I
liga, Sportino Inowrocław – AZS Politechnika Warszawska,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety
w cenie 10 zł i 5 zł (ulgowy dla dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów za okazaniem stosownej legitymacji).
26 lutego – godz. 16.00, I liga tenisa stołowego kobiet,
IKTS Noteć Inowrocław – LKTS Lubania Luboń, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
26 lutego – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn – I
liga, Sportino Inowrocław – Sokół Łańcut, , hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 10 zł
i 5 zł (ulgowy dla dzieci, młodzieży, emerytów i rencistów
za okazaniem stosownej legitymacji).
KULTURA
1 i 15 lutego – godz. 18.00, „Salonik Literacko-Artystyczny” – spotkania prowadzone przez dr. Michała Siewkowskiego, prezentacja i analiza wybranych utworów
literackich (w powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki),
prezentacja i dyskusja o utworach uczestników spotkania,
czytelnia Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana
Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny

1 i 15 lutego – godz. 16.00, spotkanie w ramach zajęć Uni
wersytetu III Wieku prowadzonego przez inowrocławski
wydział WSG, teatr miejski, plac Klasztorny 2.
7 i 21 lutego – godz. 18.00, „Spotkania z filmem” – spotkania prowadzone przez Łukasza Oliwkowskiego, prezentacja klasyki i najnowszych dzieł filmowych (zwłaszcza
ekranizacji utworów literackich) jako punkt wyjścia o kulturze współczesnej, zagadnieniach etycznych i filozoficznych, czytelnia Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,
ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
14 i 28 lutego – godz. 18.00, „>>Karton<< satyry i komiksu”- zajęcia prowadzone przez Jarosława Wojtasińskiego, ćwiczenia z rozwoju abstrakcyjnego postrzegania
rzeczywistości (budowanie „łańcucha absurdu”), tworzenie krótkiej formy graficznej i rysunkowej przez uczestników warsztatów, czytelnia Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
18 lutego – godz. 20.30, komedia „Goło i wesoło”, występują: Elżbieta Lenska/Olga Borys, Andrzej Andrzejewski/Paweł Domagała, Henryk Gołębiewski, Paweł Królikowski, Radosław Pazura, Tomasz Papryk,
Mirosław Zbrojewicz, Jacek Lenartowicz, bilety w cenie 85 zł do nabycia w sklepie „Forte” i na stronie www.biletyna.pl, bliższe informacje o spektaklu można uzyskać
na stronie www.goloiwesolo.art.pl.
20 lutego – godz. 11.00, spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy o…”, minigaleria teatralna, plac Klasztorny
2, wstęp bezpłatny.
21 lutego – godz. 19.00, koncert w ramach IX Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych, sala koncertowa
im. Ireny Dubiskiej, ul. Jana Kilińskiego 16, impreza biletowana.
22 lutego – godz. 11.0-17.00, Gala Ślubna, hala widowiskowo-sportowa, impreza biletowana.

Świąteczne wspomnienia: Szopka Kujawska
Dwa dni przed wigilią Bożego Narodzenia na Rynku otwarto Szopkę Kujawską z żywymi zwierzętami. Tradycyjnie już
zorganizowano wspólną
zabawę. Były fajerwerki,
tramwajem konnym i na
motocyklach przybyli Mikołajowie, którzy mieli dla
milusińskich słodycze. Dla
dzieci przygotowano konkursy z nagrodami. Śpiewano kolędy, a prezydent
(na zdjęciu) i radni częstowali grochem z kapustą
i żurkiem kujawskim.
Można było spróbować
Świętego Mikołaja z piernika, wykonanego i podarowanego przez cukiernika Piotra Jóźwiaka.

Fot. Beata Zarzycka
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- przypominamy, że pomocy osobom bezdomnym udzielają: straż miejska (986 lub 52-35-55-281), policja (997) oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (52-35-71-031 w godzinach pracy ośrodka). Miejsca dla bezdomnych zapewnione
są w schronisku przy ul. Jacewskiej oraz ul. Bolesława Krzywoustego (dla kobiet),
- „Każdy zakochany jest poetą” – to tytuł konkursu poetyckiego zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską
Inowrocławia. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z naszego miasta. Prace należy
przesyłać w formie wydruku komputerowego (każdy tekst
w trzech egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną na
płycie CD, na adres: Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia, al. Niepodległości 4, pok. nr 226, 88-100 Inowrocław,
z dopiskiem „Każdy zakochany jest poetą”. Praca konkursowa powinna być opatrzona pseudonimem bądź logo, do
której należy dołączyć kopertę z tym samym oznaczeniem
zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, szkoła, adres kontaktowy: e-mail/numer telefonu). Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia. Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres 08mrmi@gmail.com,
- młodzi sportowcy ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz
ich opiekunowie odebrali z rąk Prezydenta Inowrocławia gratulacje i nagrody. Oto lista wyróżnionych: Piotr Sztandur z SP
nr 4 (opiekun: Piotr Burzyński) za I miejsce w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (bieg na 300 m), Urszula Gumuła, Sandra Guzik, Weronika Habecka, Nikola Jendrasiak,
Matylda Lewicka, Edyta Pietrzak, Martyna Topolska, Weronika Ziemba, Natalia Wiśniewska z SP nr 6 (Marcin Kozłowski)
za I miejsce w województwie i VIII w kraju w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, Zuzanna Jasińska i Joanna Graczyk z SP nr 9 (Anna
Zawadzka) za II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (drużynowy tenis stołowy), Jakub Budzyński,
Krzysztof Barczak, Szymon Górny, Radosław Kołecki, Mikołaj
Nowaczyk, Rafał Mazurkiewicz, Łukasz Piechnik, Mikołaj Ratajczak, Julian Różewicz, Maksymilian Sławinowski, Damian
Szczepanik, Filip Żukowski z SP nr 11 (Rafał Mazurkiewicz)
za II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
(mini koszykówka chłopców), Jakub Rusztyk z SP nr 11 (Marcin Kuls) za II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (pływanie na dystansie 50 m stylem klasycznym)
i III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (pływanie na dystansie 100 m stylem zmiennym), Jagoda Procek z SP nr 11 (Ewelina Skirzyńska) za III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (pływanie na dystansie 50 m stylem dowolnym), Aleksandra Filipiak z Gimnazjum nr 3 (Leszek Arent) za I miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjadzie (pchnięcie kulą), Jakub Laskiewicz z Gimnazjum nr 3 (Albin Grablewski) za II miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjadzie (sztafeta szwedzka), Łukasz Matłoka z Gimnazjum nr 3 (Adam Kmieć) za II miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjadzie (pływanie na dystansie 100 m
stylem grzbietowym i 50 m stylem dowolnym), Anna Bauza,
Aleksandra Bilewicz, Agata Bryl, Dominika Fijałkowska, Aleksandra Filipiak, Dagamra Jóźwiak, Daria Klimczuk, Weronika
Nowicka, Anna Pawłowska, Agata Romańczuk, Klaudia Szumacher, Karolina Urbańska, Żaneta Wyderka, Edyta Żychlińska z Gimnazjum nr 3 (Justyna Jakubowska) za III miejsce
w Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjadzie (liga lekkoatletyczna),
Natalia Ciemna, Agnieszka Michalak z ZSI (Leszek Areny) za I
miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (tenis stołowy drużynowy) i X miejsce w mistrzostwach Polski. Nagrody otrzymali także nauczyciele: Leszek Arent, Alina
Cięgotura-Kujawa, Piotr Burzyński, Albin Grablewski, Justyna
Jakubowska, Marcin Kozłowski, Waldemar Kwiatkowski, Rafał Mazurkiewicz, Anna Zawadzka. Serdecznie gratulujemy!
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Inowrocławianie nie zawiedli!
Prawie 70 tys. zł zebrali w naszym mieście wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o blisko 10
tys. zł więcej niż przed rokiem. Podczas tegorocznej zbiórki celem była pomoc dzieciom z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Pieniądze zbierano nie tylko podczas kwestowania na ulicach, ale także w trakcie imprez sportowych i kulturalnych.
W hali widowiskowo-sportowej rozegrano turniej koszykówki pomiędzy drużynami: Samorządowców, Inowrocławskiego Stowarzyszenia Sympatyków Koszykówki, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Reszty Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (zwyciężyli). W hali zorganizowano również koncert, podczas którego wystąpili: soliści z klubu „Rondo”, grupy
„Sami Swoi” i „Armia”. Na lodowisku przy ul. Toruńskiej odbył się mecz hokeja (na zdjęciu poniżej) pomiędzy drużynami „Czarnych” i „Czerwonych” Inowrocławskiego Towarzystwa Hokejowego. Na torach krytej pływalni „Delfin” walczyli uczniowie z inowrocławskich „podstawówek” i gimnazjów. Prowadzono licytacje przekazanych na rzecz orkiestry gadżetów, w tym m.in. piłki z autografami, koszulki, torty, maskotka policyjna – polfinek. Dla najlepiej zorganizowanej grupy dopingującej ze szkół podległych miastu, Prezydent Inowrocławia ufundował telewizor. Nagrodę otrzymali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie o godz. 20.00 zakończyło „światełko
do nieba”. Inowrocławski sztab orkiestry mieścił się w Kujawskim Centrum Kultury (na zdjęciu poniżej). Do orkiestrowego grania włączyli się także żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, w tym inowrocławianie z 56.
Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych.
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