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W Inowrocławiu odkryto pozostałości
najstarszej w Europie tężni solankowej!
Po analizie badań z ostatnich kilkunastu lat archeolodzy potwierdzają, że nie mają żadnych wątpliwości: to w Inowrocławiu odkryto pozostałości po najstarszej w Europie tężni solankowej. Poniżej publikujemy wizualizację ilustrującą nie tylko tężnię, ale cały proces produkcji soli. Na str. 2 prezentujemy artykuł
dra Józefa Bednarczyka, który wraz z prof. dr hab. Aleksandrą Coftą-Broniewską prowadził badania wykopaliskowe na budowanym wtedy Osiedlu Rąbin.
Tekst wzbogacony jest fotografiami wykonanymi podczas badań.
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W okresie rzymskim (II-IV wiek) zastosowano w Inowrocławiu nowatorskie rozwiązanie technologiczne, nieznane w innych ośrodkach solowarskich istniejacych w tym czasie w Europie. Były to tężnie, „wymyślone” ponownie dopiero w XIX wieku, a więc blisko 1500 lat później
w warzelni soli w Ciechocinku.
Sól od tysiącleci była jednym z najbardziej poszukiwanych i cenionych
artykułów spożywczych. Jej szczególną wartość odzwierciedla powiedzenie „sól na wagę złota”. W pradziejach pozyskiwano ją z wody morskiej – na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego oraz
z naturalnych źródeł słonych – w głębi lądu europejskiego. Źródła takie,
związane z pokładami solonośnymi i wysadami soli występują na Kujawach, w tym także w Inowrocławiu.
Najstarsza salina
Badacze zajmujący się odległą przeszłością Kujaw zgodnie stwierdzają, że szczególna ranga tego regionu wynika między innymi z korzyści jakie dawała produkcja soli. Do niedawna były to jednak, mniej lub
bardziej akceptowane hipotezy. Przełom nastąpił kilkanaście lat temu,
kiedy to zespół archeologów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Cofty-Broniewskiej i dra Józefa Bednarczyka, w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych, na budowanym wtedy Osiedlu Rąbin natrafił na pozostałości urządzeń saliny datowanej na II – IV wiek. Jest ona
- jak dotąd, najstarszą na Kujawach i jedną z niewielu w ówczesnej Europie.
Salina zlokalizowana była w pobliżu dzisiejszych supermarketów
„Carrefour” i „Bricomarche” przy ul. Wojska Polskiego, po obu stronach
zasypanego częściowo Rowu Rąbińskiego. Nazywany bywa on także
Słonym Rowem, ze względu na występujące tutaj naturalne słone źródła. Wypływająca z nich woda, o niewielkiej zawartości soli - solanka
gromadziła się w rozlewiskach na podmokłym dnie doliny.
Produkcja soli
Proces produkcyjny, podobnie jak w czasach dzisiejszych polegał na
pozyskaniu, oczyszczeniu i wzbogaceniu solanki, a następnie odparowaniu z niej wody i otrzymaniu krystalicznej soli. W skład urządzeń, odkrytej w wyniku badań archeologicznych saliny wchodziły rowy, studnie, zbiorniki, tężnie oraz paleniska.
Solanka pozyskiwana była przy pomocy, przemyślnie zaprojektowanego systemu rowów wykopanych w podmokłym dnie doliny oraz studni o ścianach szalowanych plecionką drewnianą. Napływająca do nich
solanka odprowadzana była do rozległych przestrzennie i płytkich zarazem zbiorników służących do usuwania z niej mulistych zanieczyszczeń, które osadzały się na dnie. Jednocześnie część zawartej w solance wody – pod wpływem promieni słonecznych ulegała odparowaniu,
przez co wzrastała w niej zawartość soli. W celu dalszego wzbogacenia
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roztworu solankowego zastosowano w Inowrocławiu tężnie, „wymyślone” ponownie blisko 1500 lat później w warzelni soli w Ciechocinku.
W wyniku badań archeologicznych na Rąbinie odkryto relikty kilku
takich urządzeń. Zbudowane były na planie prostokątów różnej wielkości; największe o rozmiarach 37 x 6 m. Drewniane elementy tężni,
z oczywistych powodów nie zachowały się do naszych czasów. Rekonstruowane są - z dużym prawdopodobieństwem, na podstawie układu
negatywów dołów, w których pierwotnie posadowione były potężne
słupy wspierające konstrukcję niewiele się zapewne różniącą od funkcjonujących obecnie obiektów w Ciechocinku i inowrocławskich Solankach. Nie znano wówczas systemu pomp. Roztwór solankowy w naczyniach transportowano na szczyt tężni ręcznie.
Końcowy etap cyklu produkcyjnego poświadczony jest przez zgrupowanie ponad 200 palenisk rozmieszczonych na niewielkiej przestrzeni. Miały one formę czworobocznych jam zagłębionych do 20 – 30 cm
w gliniastym podłożu, wyłożonych drobnymi kamieniami . Umieszczano
w nich duże naczynia ceramiczne z maksymalnie stężonym roztworem
solankowym i podgrzewano do całkowitego odparowania z niego wody,
otrzymując w efekcie finalny produkt - krystaliczną sól.
Innowacyjna technologia
Wśród europejskich ośrodków solowarskich Inowrocław-Rąbin wybija się nie tylko innowacyjną technologią, ale także niezwykle dużą ilością urządzeń oraz wielkością zajmowanej powierzchni – ponad 2 ha.
Szczególna ranga saliny w Inowrocławiu wynika z faktu, iż jest ona bodaj jedyną, w której – dzięki wieloletnim badaniom wykopaliskowym,
prowadzonym często w trudnych warunkach, zidentyfikowane zostały wszystkie elementy procesu produkcyjnego, podczas gdy w innych są
one rozpoznane mniej lub bardziej fragmentarycznie. Do całkowitego
jej zbadania pozostaje wąski pas terenu przylegający do ul. Wojska Polskiego pomiędzy obu supermarketami.
Strefą, w której oczekiwać należy odkrycia kolejnych obiektów związanych z produkcją soli w okresie rzymskim, a także wcześniejszych
- z epoki kamienia i brązu oraz późniejszych - z średniowiecza jest rozległy obszar pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grochową, Wierzbińskiego i Kleeberga.
Produkcja soli z pewnością wystarczała na potrzeby nie tylko mieszkańców osady i społeczności lokalnej, ale pozwalała także na sprzedaż nadwyżek. Handlowano nimi za pośrednictwem ważnej drogi świata starożytnego, jaką był szlak bursztynowy, wiodący od przeprawy
noteckiej w Kruszy Zamkowej przez obszar Rąbina, Solanek i Jacewa
w kierunku przeprawy wiślanej w Otłoczynie i dalej nad Bałtyk.
dr Józef Bednarczyk
(Zespół Badań Kujaw, Instytut Prahistorii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prace archeologiczne prowadzone były w pobliżu obecnego supermarketu
„Carrefour” przy ul. Wojska Polskiego.

Studnie, wydrążone do głębokości 3-4,5 m, były wąskie, ze ścianami obudowanymi drewnianą plecionką z prętów i żerdzi na podobieństwo kosza.
W jednej z nich zachowały się części drabiny z pnia sosny.
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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 – dokumentacja została przygotowana, koszty budowy i przebudowy pokryje inwestor galerii handlowej przy ul. Wojska Polskiego.
Przygotowywane i trwające
procedury przetargowe:
- przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego – od ul. Ewy
Szelburg–Zarembiny do ul. Marii Kownackiej,
- przebudowa ul. Stanisława Waszaka,
- przebudowa ulic: Henryka Czamana i Stanisława Łuczaka,
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej,
- wykonanie oświetlenia ul. Bocznej,
- przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy
ul. Św. Ducha 90,
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego
(w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego) wraz z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej
oraz oświetlenia,
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie południowej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego
(w rejonie ul. Szosa Bydgoska) wraz z budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- przebudowa budynku po Powiatowym Urzędzie Pracy
(ul. Św. Ducha),
- przebudowa ul. Staropoznańskiej (od ul. Fabrycznej do
ul. Bagiennej),

- 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,
- przebudowa ul. Jakuba Jasińskiego,
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego,
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Macieja
Wierzbińskiego,
- przebudowa nawierzchni Rynku,
- remont Kujawskiego Centrum Kultury (ul. Kasztelańska 22),
- budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską,
- modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36),
- 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 wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- instalacja oświetlenia elewacji budynku Gimnazjum nr 1
(przy ul. Toruńskiej),
- budowa alejki w parku na Osiedlu Piastowskim (łączącej
boisko z ul. Władysława Jagiełły),
- wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Staropoznańskiej oraz placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego,
- zagospodarowanie terenu przy siedzibie Straży Miejskiej
(ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza),
- wykonanie zieleni w nowej części Parku Solankowego,
- budowa alejki wraz z oświetleniem wokół stawu
w Szymborzu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej.
Inwestycje zakończone:
- dostawa i montaż telebimu – plac Klasztorny.

Cena trzeźwości

„Kocham to miasto”

Od 1 kwietnia prawdopodobnie przestanie działać
w Inowrocławiu Izba Wytrzeźwień, która do tej pory
funkcjonowała w ramach Ośrodka Profilaktyki Uzależnień. Bywalcy tego przybytku winni są miastu blisko
2 mln zł.
Koszt pobytu nietrzeźwego w izbie wynosi 439,42 zł. Miasto może żądać od doprowadzonej tam osoby tylko 250 zł.
Jednak ściągalność tych kwot i tak jest niewielka. W ubiegłym
roku było to zaledwie 44,95 proc. Powodem jest status majątkowy bywalców „wytrzeźwiałki”, bowiem w przeważającej części są to bezrobotni, od których nie można wyegzekwować należności. Także obniżenie kosztów funkcjonowania izby jest niemożliwe, bo ustawa określa standardy, które
trzeba utrzymać, by zapewnić przebywającym w niej ludziom
opiekę m.in. lekarską.
Warto dodać, że pacjenci placówki, to nie tylko mieszkańcy Inowrocławia. Osoby nietrzeźwe dowożone są również z terenu powiatu inowrocławskiego. Korzystają one
z usług izby na koszt mieszkańców miasta. Na prośbę prezydenta miasta do wójtów i burmistrzów o partycypowanie w
kosztach za swoich mieszkańców, odpowiedziały trzy gminy
(Janikowo, Kruszwica i Gniewkowo). Na mocy porozumień
do izby dowożone były także osoby z powiatów żnińskiego
i mogileńskiego (gminy: Mogilno, Strzelno, Dąbrowa k. Mogilna, Jeziora Wielkie, Żnin). Współfinansowania działalności
izby odmówił natomiast Starosta Inowrocławski twierdząc,
że prowadzenie placówki jest zadaniem miasta. Tymczasem
art. 39 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość realizowania go zarówno
przez miasto jak i powiat. Odrzucenie propozycji prezydenta współpracy w tym zakresie niesie konsekwencje dla policji i
szpitala, bo właśnie na te jednostki spadnie odpowiedzialność
za nietrzeźwych.
(AP)

W „walentynki” studenci inowrocławskiego Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki zbierali podpisy pod deklaracją
miłości do Inowrocławia. Podpisał się pod nią
także Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Urząd Miasta Inowrocławia był jednym z wielu
miejsc, jakie odwiedzili 14 lutego studenci.
W ramach happeningu społecznego pn. „Kocham to miasto” na terenie Inowrocławia szukali zakochanych w swoim mieście.
Chętnych do złożenia deklaracji miłości do naszego miasta nie brakowało. Podpisywali zarówno
inowrocławianie jak i goście odwiedzający nasze
miasto, w tym wielu kuracjuszy zachwyconych
pięknem Parku Solankowego.
Wyniki tego sondażu przekazywane będą za
pośrednictwem urzędowej strony internetowej (www.inowroclaw.pl), w witrynie Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej przy
ul. Królowej Jadwigi, na telebimie nad wejściem
do Teatru Miejskiego i na stronie inowrocławskiego Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki - www.inowroclaw.byd.pl.
Podpisy zbierane będą pod deklaracją miłości do Inowrocławia przy okazji różnych imprez
przez kilka najbliższych miesięcy. „Licznik miłości” zostanie upubliczniony podczas Dni Inowrocławia, które odbędą się 8-12 czerwca. W pierwszym dniu akcji „Licznik miłości” wyniósł prawie
800 wejść.
Podobne akcje studenci Wyższej Szkoły Gospodarki prowadzą w Bydgoszczy i Malborku.
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Prezydent Inowrocławia informuje o:
- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
UWAGA: Z projektami można się zapoznać w terminie
do 7 marca (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.0015.00) w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, I piętro, pok. nr 29. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach odbędzie się 24 lutego w UMI, o godz. 10.00. Natomiast
uwagi należy składać pisemnie do 21 marca. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UMI (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, pok. nr 29) oraz na miejskiej stronie internetowej www.inowroclaw.pl.
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mątewskiej; łączna powierzchnia czterech działek – 0,8205 ha. Nieruchomości nie są zabudowane. Dla tego terenu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony jako obszar zabudowy mieszkaniowej i usług z terenami zielonymi. Nieruchomości znajdują się w strefie konserwatorskiej „B”, co oznacza, że wszelkie 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,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czarna Droga; powierzchnia – 0,0267
ha. Nieruchomość nie jest zabudowana. Brakuje dostępu do drogi publicznej. W obrębie nieruchomości znajduje się elektroenergetyczna sieć kablowa SN – 15 kV
(Enea Operator). Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania jest to teren przeznaczony pod
mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe. Przetarg odbędzie
się 14 marca o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108. Do 8
marca należy wpłacić wadium na konto UMI,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Poznańskiej 336; powierzchnia – 0,0492
ha. Na tym terenie wybudowano warsztat samochodowy połączony z innym budynkiem usługowym i mieszkalnym, w obrębie nieruchomości znajduje się przyłącze
centralnego ogrzewania w systemie rur preizolowanych
oraz węzeł cieplny (w przypadku sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność na
rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej). Dla tego terenu brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony jako obszar zabudowy mieszkaniowej
i usług z terenami zielonymi. Nieruchomość znajduje się
w strefie konserwatorskiej „B”, co oznacza, że wszelkie planowane prace należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przetarg odbędzie się
14 marca o godz. 10.30 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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Crash testy w Inowrocławiu
Inowrocławski Instytut Badawczy Ochronnych Systemów to
jedyna w Polsce i jedna z nielicznych firm w Europie mających
uprawnienia do prowadzenia testów zderzeniowych barier drogowych.
Na specjalnym poligonie przy ul. Karola Marcinkowskiego testowane są bariery w zderzeniu z samochodami o ciężarze: 900 kg, 1500
kg, 10 ton (ciężarówki) i 13 ton (autobusy). Przygotowywane są testy
na 16-tonowe ciężarówki. W Inowrocławiu przeprowadzane są crash
testy barier drogowych zarówno stalowych, betonowych jak i mostowych. IBOS współpracuje z warszawskim Instytutem Badawczym
Dróg i Mostów, gdzie opracowuje się wyniki testów i przygotowuje
sprawozdania dla producentów barier.
W oparciu o technologię inowrocławskiego instytutu, bariery drogowe produkowane są w naszym mieście przez spółkę „Inter Metal”.
To tutaj powstało ok. 30-40 proc. barier ustawionych wzdłuż autostrad w Niemczech. Być może gdyby zostały zamontowane we włoskim Ronde di Andora, to skutki niedawnego wypadku Roberta Kubicy, byłyby dla niego dużo mnie dotkliwe. O tym, że w naszym mieście
wykonuje się crash testy pisał portal www.moto.pl (artykuł pt. „Wypadek Kubicy: bariera zamiast chronić omal nie zabiła”).

Uwaga sportowcy!

Wyklady dla seniorów

Do 31 marca można składać w ratuszu wnioski o przyznanie
przez Prezydenta Inowrocławia stypendium za wysokie osiągnięcia sportowe.
O wsparcie takie może ubiegać się zawodnik, który mieszka w Inowrocławiu lub jest członkiem klubu sportowego albo stowarzyszenia
działającego w sferze kultury fizycznej, a mającego swoją siedzibę w naszym mieście. Aby otrzymać stypendium należy też spełnić jeden z następujących warunków: zakwalifikowanie się do udziału w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, w mistrzostwach świata lub Europy, do kadry narodowej, zajęcie co najmniej piątego miejsca w mistrzostwach Polski, uzyskanie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej pięciu krajów. Zgłaszać kandydatów mogą: macierzysty klub sportowy zawodnika, właściwy związek sportowy, organizacja sportowa zrzeszającą
osoby niepełnosprawne w danej dyscyplinie sportu i zainteresowany zawodnik. Po raz pierwszy Prezydent Inowrocławia przyznał takie wsparcie
w 2009 r. Wtedy stypendium dostali: Bartłomiej Karski z Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate”, Agata Kaszuba z Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego, Jędrzej Skłodowski z Aeroklubu Kujawskiego i Hubert Wierzbicki z Inowrocławskiego Stowarzyszenia Sportowego „Sportino”. Rok później wyróżnieni przez prezydenta zostali: Dawid
Jagodziński z BSB Astoria Bydgoszcz, Łukasz Matłoka z Klubu Pływackiego „Delfin” i Emil Polanisz z Martin Club 200. Druki wniosków można pobierać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36 oraz w Wydziale Oświaty,
Kultury, Promocji i Sportu, ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, pok. nr 20.

Uniwersytet III Wieku od czterech lat istnieje przy inowrocławskim Wydziale Zarządzania Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
– W sumie już kilkuset seniorów bierze udział w naszych zajęciach. Organizowane są wykłady, ale także
praktyczne kursy, na przykład obsługi komputera, nauki pływania, warsztaty fotografii. Przygotowujemy wyjazdy do teatru i opery. Nie brakuje wycieczek – powiedziała „Naszemu Miastu” Katarzyna Pałasz, koordynator uniwersytetu. Niedawno zakończona została druga edycja zajęć przygotowanych pod hasłem „Globalizacja współczesnego świata”. Podczas uroczystego podsumowania w Teatrze Miejskim wykład dotyczący inwestycji realizowanych w naszym mieście (w tym przy udziale środków z Unii Europejskiej) wygłosił Prezydent
Inowrocławia.
Wraz z początkiem marca rusza trzecia edycja Uniwersytetu III Wieku. Bliższe informacje można uzyskać
w siedzibie Wydziału Zarządzania WSG, ul. Poznańska 43/45, tel. 52-56-70-090, w godz. 9.00-17.00.

„Monopoly - wielkie głosowanie”

Inowrocław ma szansę być jednym z tych miast, których nazwy umieszczone zostaną na planszy popularnej gry „Monopoly”. Zdecydują internauci.
Do 20 marca potrwa „Monopoly - wielkie głosowanie”. Na stronie www.monopoly.pl przygotowano dwie listy. Na jednej znajduje się 60 największych miast polskich, spośród których wybranych będzie
– w drodze głosowania – 20 miast.
Druga lista jest otwarta. Chętni mogą wysuwać własne kandydatury. Dwa miasta z największym poparciem dostaną tzw. dzikie karty. O właśnie taką kartę walczy Inowrocław.
– Gra „Monopoly” ma doskonały wymiar promocyjny. Dlatego zachęcamy inowrocławian, internautów do głosowania na nasze miasto. Liczy się każdy głos. Im ich więcej, tym większa szansa na zwycięstwo, a więc ujęcie Inowrocławia na planszy tej znanej na całym świecie gry – stwierdził Prezydent Inowrocławia.

Rozkład jazdy w telefonie

Posiadając telefon komórkowy z dostępem do Internetu można sprawdzać rozkład jazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Tym samym Inowrocław dołączył do grupy ponad stu tzw.
mobilnych miast Polski, w których wprowadzono podobne
rozwiązanie. Sprawdzenie rozkładu możliwe jest poprzez
portal internetowy www.mobiinfo.pl. W jaki sposób należy
postępować po wejściu na podaną stronę, krok po kroku ilustruje schemat, który publikujemy obok. Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.mpk.inowroclaw.pl
Przewoźnik wprowadził jeszcze jedną techniczną zmianę.
Otóż, na stronie internetowej MPK wprowadzono mapę linii
miejskich autobusów, z możliwością otwierania pliku z rozkładem jazdy (wszystkich linii) przypisanym do konkretnego przystanku. Oczywiście można także korzystać z rozkładu bez mapy.
Przypominamy, że w kwietniu 2010 r. inowrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło usługę
umożliwiającą kupowanie biletów autobusowych za pomocą telefonu komórkowego w systemie moBILET.
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Imieniny Inowrocławia 2011

W 826. rocznicę pierwszej wzmianki o Inowrocławiu otwarto w Galerii Miejskiej wystawę fotografii ilustrujących wydarzenia ostatniego roku w naszym mieście.
W ten sposób 20 stycznia zainaugurowano tegoroczne obchody Imienin Miasta.
Wystawa to blisko pięćdziesiąt zatrzymanych w kadrze chwil przedstawiających m.in. Workshop, festiwal orkiestr dętych, Ino-Rock, wydarzenia sportowe. Obok fotografii prasowej w ujęciu inowrocławskich dziennikarzy: Dominika Fijałkowskiego, Adama Markiewicza i Beaty
Zarzyckiej, nie zabrakło również zdjęć ukazujących piękno naszego miasta w obiektywie amatorów: Marcina Fołdy, Marka Klimka, Henryka Stępkowskiego, który otrzymał nagrodę publiczności, Mariana Sudaka i Andrzeja Ślachciaka. Podczas wystawy Prezydent Inowrocławia częstował gości imieninowym tortem. Następnie w Teatrze Miejskim odbył się koncert najpiękniejszych arii operowych i operetkowych w wykonaniu inowrocławian: Joanny Tylkowskiej (sopran) i Krzysztofa Dekańskiego (bas).
W ramach obchodów Imienin Miasta 21 stycznia w teatrze zorganizowano show taneczne,
które poprowadził Piotr Galiński, juror „Tańca z gwiazdami”. W odrestaurowanych pomieszczeniach Teatru Miejskiego otwarto stałą wystawę solnictwa. Ekspozycja składa się z kilku odtworzonych pomieszczeń kopalni. Jest tam: chodnik z wagonikami i drabiną porośniętą naciekami solnymi, warzelnia soli, kapliczka z podświetlonym krzyżem wykutym w soli, żyrandolami
solnymi i obrazem św. Barbary i św. Kingi czy szatnia górnicza. W skład kompleksu wchodzi również sala przedstawiająca historię solnictwa (tablice z opisami, mapy, repliki glinianych naczyń),
sala komputerowa (stanowiska komputerowe z możliwością przeglądania zdjęć, filmów z inowrocławskiej kopalni) z ekspozycją zdjęć i instrumentów orkiestry górniczej, wystawa soli z różnych stron świata, ekspozycja narzędzi górniczych, medali i strojów, a także sala multimedialna,
w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia prof. dr hab. Aleksandra Cofta-Broniewska i Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne. Czynna jest we wtorki
i czwartki w godz.10.00-13.00, w środy i piątki - 15.00-18.00, a w soboty - 10.00-14.00. Istnieje
możliwość telefonicznego ustalenia zwiedzania wystawy (tel. 52-357-52-13).
22 stycznia w teatrze odbył się XVI Inowrocławski Koncert Noworoczny „Cudowny świat
musicali” podczas którego wystąpili: Agnieszka Bochenek-Osiecka (sopran), Adam Szerszeń (baryton), Sławomir Chrzanowski (dyrygent i prowadzący) oraz Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte”.

Fot. Beata Zarzycka
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 14.03.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Filomena Deskiewicz (Sojusz Lewicy
Demokratycznej) – 28.03.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26, godz.
16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Grażyna Dziubich (Porozumienie Samorządowe)
– 15.03.2011 r., Biuro Rady Miejskiej, ul. Prezydenta
F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 52-35-55-292.
Grzegorz Kaczmarek (Porozumienie Samorządowe) – 1.03.2011 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)
– 7.03.2011 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe
SLD, ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 52-35-71-083 (w czasie trwania dyżuru).
Rafał Lewandowski (Platforma Obywatelska)
– 8.03.2011 r., klub „Przydomek”,
ul. Marulewska 7, godz. 15.00-16.00.
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe) – 1.03.2011 r., 8.03.2011 r., 15.03.2011 r.,
22.03.2011 r., 29.03.2011 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 (Komitet Jacka Olecha) – 16.03.2011 r.,
ul. Dworcowa 31 (parter), godz. 10.00-12.00.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe)
– 3.03.2011 r., Dom Rzemiosła, ul. Poznańska 36,
godz. 15.00-16.00.
Grzegorz Piński (radny niezrzeszony)
– 9.03.2011 r., klub „Przydomek”,
ul. Marulewska 7, godz. 15.30-16.30.
Henryk Procek (Platforma Obywatelska)
– 15.03.2011 r., 29.03.2011 r., Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5/12
(I piętro), godz. 9.00-10.00, tel. 52-35-50-506
(w czasie trwania dyżuru).
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe) – radny pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 669 84 84 84.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 21.03.2011 r., Biuro Parlamentarno
-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa 26,
godz. 16.00-17.00, tel. 52-35-71-083
(w czasie trwania dyżuru).
Jerzy Stachowiak (Komitet Jacka Olecha)
– 23.03.2011 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.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska)
– 30.03.2011 r., Biuro Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.00-15.00, tel. 52-35-55-292.
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe)
– 29.03.2011 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)
– 30.03.2011 r., Biuro Rady Miejskiej,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, pok. nr 108,
godz. 14.00-15.00, tel. 52-35-55-292.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Pani Irena Domowicz (na zdjęciu) w styczniu obchodziła 101. urodziny. Z tej okazji Prezydent Inowrocławia wraz z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego złożyli dostojnej Jubilatce życzenia dalszych
lat w zdrowiu i otoczeniu najbliższych. Do tych serdeczności przyłącza się także nasza redakcja.
JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali przez Prezydenta Inowrocławia Jubilaci świętujący w Urzędzie Stanu Cywilnego złote
gody (50-lecie): Maria i Jan Szyperowie oraz Barbara i Kazimierz
Pawłowscy.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Marta Sądel (Inowrocław) – Dariusz Goźdźiewski (Inowrocław); Anna Smolińska (Inowrocław) – Mariusz Cejba (Inowrocław); Arleta Jaroszewska (Inowrocław) – Radosław Hutek (Inowrocław); Beata Czubaszewska (Inowrocław) – Mirosław Sas
(Inowrocław); Joanna Klejnowska (Inowrocław) – Piotr Krajewski (Janikowo); Katarzyna Łukomska (Inowrocław) – Marek Olejnik (Inowrocław); Kinga Komółka (Inowrocław) – Stanisław Duch
(Złotniki Kujawskie).
URODZENIA
Tatiana Wróblewska – c. Darii i Karola; Adam Świątkowski
– s. Magdaleny i Łukasza; Lena Dobrychłop – c. Aleksandry i Adama; Amelia Lemańska – c. Marii i Marcina; Nina Orzechowska – c.
Katarzyny i Włodzimierza; Marcin Przybylski – s. Anny i Arkadiusza;
Adam Borkowski – s. Justyny i Wiesława; Olga Staniszewska – c. Jagody i Przemysława; Julita Rogatka – c. Beaty i Marcina; Bartłomiej

W porządku obrad V sesji Rady Miejskiej Inowrocławia były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy
na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (Jarosław Mrówczyński zastąpił Ireneusza Stachowiaka, którego mandat wygasł w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Prezydenta Inowrocławia),
- uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.,
- uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla
policji (przeznaczono 220 tys. zł na opłacenie dodatkowych
dwóch tysięcy patroli policji na terenie Inowrocławia),
- uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za pobyt dziecka w żłobku (zmieniono dzienną stawkę
opłat za wyżywienie dziecka, obecnie jest to kwota 4,30 zł),
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Nowak – s. Jolanty i Jarosława; Nadia Kołodziejczyk – c. Izabeli i Mateusza; Bartosz Holas – s. Katarzyny i Sławomira; Adam Głowacki
– s. Katarzyny i Kamila; Anna Dekańska – c. Joanny i Tomasza; Hanna Dekańska – c. Joanny i Tomasza; Kinga Kaczmarek – c. Katarzyny
i Waldemara; Katarzyna Kachel – c. Elżbiety i Leszka; Oliwia Kowalska
– c. Michaliny i Mariusza; Nadia Kamińska – c. Moniki i Bernarda; Maciej Drozdenko – s. Magdaleny i Dawida; Dorota Nowacka
– c. Katarzyny i Bartosza; Natalia Czerwonka – c. Magdaleny i Pawła; Jan Trudziński – s. Natalii i Jakuba; Eryk Janiec – s. Honoraty i Łukasza; Mateusz Łozowicz – s. Magdaleny i Daniela; Wiktor Tonn – s. Katarzyny i Michała; Lena
Ciążkowska – c. Natalii i Marcina; Maksymilian Lewandowski – s. Pauliny i Marcina; Oliwier Jakubowski – s. Justyny i Ireneusza; Hubert Kutzner – s. Anny i Sebastiana; Kacper Marek
– s. Agnieszki i Tomasza; Amelia Rak – c. Moniki i Łukasza; Emilia Grzegorzewicz – c. Anny i Marcina; Samanta Rybicka – c. Anny
i Dawida; Piotr Kuś – s. Joanny i Krzysztofa; Lena Szulc – c. Magdaleny i Krzysztofa; Paweł Sobczak – s. Marzeny i Sławomira; Amanda Szymańska – c. Emilii i Krzysztofa; Filip Zieliński – s. Małgorzaty i Radosława; Kalina Jędrzejewska – c. Marty i Rafała; Stanisław
Nowaczyk – s. Joanny i Marcina; Aleksander Ortmann – s. Barbary
i Adriana; Jessica Mdehwa – c. Magdaleny i Charles’a; Karolina Zmudzińska – c. Anny i Wojciecha; Krzysztof Napierała – s. Karoliny i Jarosława; Antonina Okuniewska – c. Marii i Jakuba; Agata Sobczak
– c. Moniki i Pawła; Marek Kirstan – s. Lidii i Krzysztofa; Sebastian
Bańczyk – s. Karoliny i Jacka; Amelia Zdzieblińska – c. Małgorzaty i Roberta; Natalia Sondej – c. Anny i Łukasza; Szymon Radzimski – s. Kamili i Macieja; Julia Motławska – c. Kariny i Michała; Mateusz Kmieć – s. Beaty i Marka; Hubert Olejniczak – s. Teresy i Przemysława; Marcin Kruk – s. Karoliny i Daniela; Mateusz Konopiński
– s. Marty i Łukasza.
ZGONY
Kazimiera Cieślak (98); Kazimiera Fryś (72); Leon Lewandowski (75); Zdzisława Leśna (72); Roman Mróz (57); Józef Rerek
(74); Barbara Matuszak (82); Bożena Sawicak (78); Feliksa Bierowiec (78); Czesława Torwirt (83); Leokadia Strugalska (97); Bernard Waszyk (81); Zofia Marciniak (76); Bogumiła Kowalska (68);
Sylwester Wojciechowski (52); Bogumiła Drzewiecka (67); Maciej
Smyk (41); Wiesława Brzezińska (50); Stefania Ogurek (87); Bogdan Kościński (67); Błażej Bieniek (20); Czesław Gmiński (90); Helena Wochna (79); Bożena Lewandowska (79); Włodzimierz Klofta (54); Józefa Szyper (76); Andrzej Miklas (56); Krystyna Lewandowska (76); Halina Stachowiak (72); Janina Witkowska (85); Irena Tomczak (90); Andrzej Kowalczuk (53); Kunegunda Woźniak
(82); Krystyna Krysińska (80); Jadwiga Kazik (86); Czesław Lewandowski (65); Tadeusz Rezler (78); Stefania Cyganek (82); Jadwiga Przybyła (87); Wanda Pęczkowska (96); Zbigniew Kot (54);
Zbigniew Rusztyk (62); Jerzy Grempka (61); Wiesław Jędrzejczak
(61); Tadeusz Gonera (77); Zdzisław Matusiak (78); Władysława
Polak (79); Maria Saniuk (72); Franciszek Micek (78); Aleksandra Polewska (79); Bogusław Jaskulski (60); Jerzy Ziółkowski (81);
Kazimiera Kuligowska (94); Jadwiga Jagielska (86); Cecylia Gryka (57); Janina Oczachowska (66); Zygmunt Lipiński (56); Wanda
Krępęć (80); Stanisław Kujawa (88); Aniela Falkowska (81).

- uchwała w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na czterech terenach w rejonach ul. Gen.
Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. Niepodległości i ul. Lipowej,
- uchwała w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na czterech terenach
w rejonach ulic: 3 Maja, Solankowej, Macieja Wierzbińskiego
i 800-lecia Inowrocławia,
- uchwała w sprawie zamiaru połączenia Osiedla „Śródmieście” z Osiedlem „Stare Miasto” z jednoczesnym zniesieniem
Osiedla „Śródmieście”,
- uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Śródmieście” i „Stare Miasto” (konsultacje dotyczą zamiaru połączenia obu osiedli i zniesienia Osiedla „Śródmieście”),
- uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Inowrocławia w Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiego Związku Miast i Gmin (dodatkowym przedstawicielem został radny Rafał Lewandowski).
UWAGA: Pełna treść 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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Białe wakacje w mieście
SPORT
27 lutego – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp
bezpłatny.
1 marca – godz. 20.00, Autonomiczna Liga Siatkówki
Mężczyzn – I liga, TKKF Volley Team Inowrocław – Absolwenci Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
4 marca – godz. 10.00, Dni Olimpijczyka – Polscy Olimpijczycy Dzieciom, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
5 marca – godz. 10.00, zawody pływackie – formuła
open, kryta pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.
5 marca – godz. 15.00, Otwarty Puchar Polski w Tańcu
Nowoczesnym, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
6 marca – godz. 15.00, Otwarty Puchar Polski w Tańcu
Hip-Hop i II Mistrzostwa Polski Zawodowców PZST Freestyle, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
wstęp bezpłatny.
12 marca – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn –
I liga, Sportino Inowrocław – KPSW Astoria Bydgoszcz,
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).
13 marca – godz. 12.00, mecz koszykówki mężczyzn
– III liga, Domino Inowrocław – SKET Chełmno, hala widowiskowo-sportowa, wstęp bezpłatny.
19 marca – godz. 10.00, Grand Prix Inowrocławia w Brydżu Sportowym (turniej rejonowy), hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
20 marca – godz. 17.00, mecz piłki ręcznej mężczyzn –
III liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Korona, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
22 marca – godz. 20.00, Autonomiczna Liga Siatkówki
Mężczyzn – I liga, TKKF Volley Team Inowrocław – Agro
Plant Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
23 marca – godz. 18.00, mecz koszykówki mężczyzn
– I liga, Sportino Inowrocław – SKK Siedlce, 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 marca – godz. 9.00, Koszykarski Turniej Przyjaciół
OSiR-u, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
4, wstęp bezpłatny.

Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne. Moc atrakcji dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych zimowych
wakacji przygotowały instytucje kultury, sportu oraz stowarzyszenia działające w Inowrocławiu. Była wspólna zabawa, wycieczki, zawody sportowe. Tradycyjnie już w czasie ferii zarządzeniem Prezydenta Inowrocławia wprowadzono promocyjne ceny korzystania przez dzieci i młodzież z basenów, lodowisk, ścianki wspinaczkowej i parku linowego. Z tej oferty tylko w czasie pierwszego tygodnia ferii skorzystało prawie 2.500 milusińskich. Powyżej migawka z białych wakacji organizowanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza.

KULTURA
6 marca – godz. 18.00, XXXII Inowrocławskie Spotkania
Artystyczne: konkurs plastyczny „Plasticon 2011”, Galeria
Miejska, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
8 marca – godz. 8.00, orszaki kozy Szymborskiej i Mątewskiej zawitają do ratusza. Następnie przejdą ulicami
miasta i odwiedzą m.in. placówki oświaty, kultury i zakłady pracy.
8 marca – godz. 19.00, koncert zespołu „Masters”, Teatr
Miejski, plac Klasztorny 2, bilety w cenie 20 zł.
11 marca – godz. 17.00, wystawa prac plastycznych laureatów Plasticonu, godz. 18.00, XXXII Inowrocławskie
Spotkania Artystyczne: Biesiada Poetycka, Galeria Miejska, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
12 marca – godz. 15.00, XXXII Inowrocławskie Spotkania Artystyczne: Musicorama, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
16 marca – godz. 18.00, spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią (dziennikarzem i publicystą), wypożyczalnia Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Jana
Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
17 marca – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o…”, Minigaleria Teatralna, plac Klasztorny 2, wstęp
bezpłatny.

18 marca – godz. 16.00, spotkanie autorskie z Agnieszką Krzyżanowską (poetką), filia nr 12 Biblioteki Miejskiej,
ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
19 marca – godz. 20.30, 25-lecie pracy artystycznej Cezarego Pazury, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety w cenie 20 i 25 zł (w zależności od sektora) są do nabycia w punkcie informacyjnym hali widowiskowo-sportowej (al. Niepodległości 4), w „Wodnym Parku” (ul. Toruńska 46-48) oraz poprzez strony:
www.biletynakabarety.pl i www.eBilet.pl, www.ticket.pl.
26 marca – godz. 16.00, koncert, zaprezentowana zostanie kantata sceniczna „Carmina Burana” Carla Orffa,
Kościół pw. Świętej Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20.
IX Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Teatralnych „Arlekinada”
25 marca – godz. 14.00, rozpoczęcie festiwalu, a następnie przesłuchania konkursowe (część I), Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
26 marca – godz. 10.00, przesłuchania konkursowe
(część II), godz. 18.00, recital Renaty Przemyk, a następnie ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród,
Teatr Miejski, plac Klasztorny 2, wstęp na przesłuchania
koncertowe bezpłatny, recital jest biletowany.

I V I N OW R O C Ł AW S K I E TA R G I Ś L U B N E

Fot. Beata Zarzycka
Luksusowe limuzyny, najmodniejsze suknie ślubne i garnitury, przepiękne dekoracje, pokazy tańca - to tylko część oferty jaką organizatorzy IV Inowrocławskich Targów
Ślubnych przygotowali dla przyszłych nowożeńców. Jak co roku gala odbyła się w hali widowiskowo-sportowej, gdzie ponad kilkudziesięciu wystawców prezentowało wszystko to, co może sprawić, że dzień ślubu zyska szczególnie wyjątkową oprawę. Nie mogło więc zabraknąć m.in. fotografów, fryzjerów, kosmetyczek, zespołów muzycznych,
a nawet biur podróży.
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- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje,
że do czasu naprawy jezdni ul. Cegielnej, autobusy linii
nr 8 i 12 nie będą kursowały w obu kierunkach wspomnianą ulicą (na odcinku od ul. Władysława Łokietka
do ul. Św. Ducha). Wprowadzono objazd przez ul. Andrzeja. Autobusy zatrzymują się w pobliżu skrzyżowania
z ul. Marulewską. Nie zmieniono trasy autobusów linii N,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje,
że zlikwidowano kasę biletową przy Dworcu PKP. Nadal
działają kasy przy: ul. Władysława Łokietka (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30) i przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka (w poniedziałki, środy i piątki w godz.
7.00-14.30 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7.0016.15). Bilety sprzedają również punkty pocztowe przy
ulicach: Królowej Jadwigi29, Poznańskiej 336, Toruńskiej
60, Wojska Polskiego 2, Emilii Plater 8 i Bolesława Krzywoustego 12,
- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” zaprasza organizacje pozarządowe
na szkolenie z marketingu i public relations, realizowane
w ramach Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie, które odbędzie się 11 i 12 kwietnia w Inowrocławiu, poprowadzi Joanna Szymańska z Pansa.org. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: www.tlok.pl,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejęło od Ośrodka Sportu i Rekreacji Ośrodek Wypoczynkowy „Relax” w Chomiąży Szlacheckiej i Hotel „Park”. Zmianę wymusila nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Przekazanie majątku miasta PGKiM-owi nastąpiło w formie aportu,
- z grupą 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16 tuż
przed feriami spotkali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji, którzy rozmawiali z uczniami m.in. na temat tego jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Dzieci otrzymały odblaskowe upominki. Warto dodać, iż na
terenie SP nr 16 dzięki wsparciu środków zewnętrznych
(w tym z Unii Europejskiej) udało się wybudować boisko m.in. wielofunkcyjne oraz miasteczko ruchu drogowego,
- ppłk dypl. Sylwester Kuliński, kpt. Antoni Waligóra i st.
chor. Piotr Szmidt to żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego im. Gen. Jakuba Jasińskiego, którzy przeszli niedawno do rezerwy. Ppłk dypl. Sylwester
Kuliński w wojsku polskim służył ponad 31 lat, z czego
przez ostatnie osiem lat był szefem logistyki pułku. Kpt.
Antoni Waligóra w armii spędził 29 lat, od 2004 r. pełnił służbę jako oficer sekcji logistyki S-4. St. chor. Piotr
Szmidt w latach 1979-1990 był wybitnym sportowcem
sekcji wioślarskiej WKS Zawisza. W inowrocławskiej jednostce od lipca 2004 r. był chorążym Terenowego Aparatu Mobilizacyjnego,
- przypominamy, że do końca lutego można składać
wnioski o uzyskanie stypendium artystycznego przyznawanego przez Prezydenta Inowrocławia. O wsparcie mogą się ubiegać osoby zajmujące się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków. W 2011 r. na stypendia artystyczne w budżecie miasta zagwarantowano 18 tys. zł. Dokumenty
można składać 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.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52-3555-322.
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Powiat do likwidacji!

Uwaga bezrobotni!

Rząd, mimo starań ponad dwudziestu polskich miast
(m.in. Inowrocławia, Gniezna, Ostrowa Wielkopolskiego, Lubina), nie realizuje ich postulatów o wyłączenie
z powiatów ziemskich, tym samym nie rozwiązuje wielu
problemów tysięcy mieszkańców tych miast, którzy swoje sprawy muszą załatwiać w kilku urzędach.
Po ostatnich wyborach samorządowych bardzo ciekawe rozwiązanie dla siebie obrali mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy w większości oddali swoje głosy w wyborach
do Rady Powiatu, Rady Miejskiej Lubina oraz na Prezydenta Miasta na ugrupowanie, które głosiło hasło, że powiat to
twór zbędny i drogi, który komplikuje życie. Nowo wybrani
radni powiatowi przystąpili do realizacji programu ich komitetu i trzeba przyznać, czynią to z pełną konsekwencją. Zmniejszyli bowiem skład zarządu powiatu z pięcioosobowego,
w którym cztery osoby były etatowymi członkami na trzyosobowy, w którym wynagrodzenie pobiera jedynie starosta.
W planach nowych władz powiatu jest zmniejszenie zatrudnienia w starostwie oraz przejęcie części działań powiatu przez
gminy, co jak zauważa wicestarosta lubiński Krzysztof Maj
przynosi oszczędności. Dla porównania radni Powiatu Inowrocławskiego wybrali pięcioosobowy skład zarządu powiatu
z wynagrodzeniem nie tylko dla starosty, ale też dla wicestarosty i członka zarządu. Dodajmy, że Lubin i Inowrocław to miasta o podobnej ilości mieszkańców – największe spośród miast
starających się o nadanie statusu powiatu grodzkiego.

Bezpłatne szkolenia oraz środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to oferta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Do końca marca PTE przyjmuje zapisy bezrobotnych na
bezpłatne szkolenia: spawanie w jednej metodzie z uprawnieniami energetycznymi do 1 KV, prawo jazdy kategorii
C + HDS, pracownik ochrony – licencja I stopnia, magazynier
z obsługą komputera i wózka jezdniowego, asystent księgowego z obsługą komputera, opiekunka środowiska z językiem migowym, pracownik biurowy z językiem angielskim,
nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i programu fakturującego. W ramach szkoleń zapewniony jest m.in. dodatek szkoleniowy, ubezpieczenie NMW oraz
opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. Bliższe informacje
można uzyskać w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, ul.
Poznańska 185, tel. 52-35-75-679, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl.
Fundacja Eksper-Kujawy do 25 lutego prowadzi rekrutację
w ramach drugiego cyklu projektu „Masz pomysł – załóż firmę” Ubiegać się o wsparcie mogą osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej. Otrzymać można nawet do
40 tys. zł bezzwrotnej pomocy na rozwój przedsiębiorczości.
Bliższe informacje można uzyskać w fundacji, ul. Dworcowa
65, tel. 52-35-76-215, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
lub a.siwinska@ekspert-kujawy.pl.

Płać bez prowizji!
Przypominamy, że w wybranych punktach można
bez prowizji uiszczać na konto miasta należności za podatki i opłaty lokalne:
- kasa Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, I piętro) – czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.00 oraz we wtorki w godz. 7.3016.30 (z przerwą od poniedziałku do piątku w godz. 11.0011.30). W kasie UMI można również dokonać wpłat nie tylko gotówką, ale także korzystając z karty płatniczej. Terminal obsługuje karty: Visa, MasterCard, Diners Club, Visa elektron, Euro/Master Card, Master Card elektronic i Maestro,
- kasa główna w hali widowiskowo-sportowej (al. Niepodległości 4) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

- zaplecze socjalno-noclegowo OSiR-u (ul. Daniela Rakowicza 93) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00,
- kasa krytej pływalni „Wodny Park” (ul. Toruńska 46-48)
– wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00,
- Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna (ul. Królowej Jadwigi 3) – wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-13.00,
- PKO BP (ul. Królowej Jadwigi 39) – wpłaty przyjmowane są
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
W podanych powyżej miejscach można bez prowizji uiszczać
należności (np. za podatek od nieruchomości, którego termin
wpłaty pierwszej raty mija 15 marca).

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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