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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

Twoje miejsce w sieci: www.inowroclaw.pl
Prezydent Inowrocławia zaprasza na
koncert galowy

Jeden z trzech takich koncertów w Polsce!
6 czerwca, godz. 19.00
muszla koncertowa, wstęp bezpłatny

Fot. Jos L. Knaepen

TOOTS THIELEMANS QUARTET

Inowrocław zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu!
Nasze miasto zajęło pierwsze miejsce i uhonorowane zostało główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie „DesigNOWE Miasto 2011”, pokonując m.in. Gdynię, Tarnów,
Zamość i Kołobrzeg.
Inowrocław zdobył najwyższy laur w kategorii miast powyżej 60 tys. mieszkańców. Nagrodą dla zwycięskiego miasta jest bezpłatna kampania billboardowa w Polsce. – To ogromny sukces dla Inowrocławia i wyraz uznania fachowców za poczynione przez nas w parku uzdrowiskowym inwestycje – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Inowrocław zgłosił Park Solankowy zarówno
w kontekście jego rewitalizacji, jak i powiększenia obszaru. Projekty oceniało profesjonalne jury składające się z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP). Konkurs przebiegał równolegle w telewizji i internecie. W związku z udziałem Inowrocławia w tym konkursie 12 maja w programie „Kawa czy herbata?” wyemitowany został – nakręcony przez TVP – film reklamujący nasze miasto,
który można było obejrzeć także na stronie http://lotto4citylife.pl/designowe-miasto.html.
25 maja w Pałacu w Wilanowie odbyła się uroczysta Gala Konkursowa poświęcona podsumowaniu konkursu. Nagrodę główną dla Inowrocławia odebrał prezydent
Ryszard Brejza. Jury konkursowe poprzez osobę przewodniczącego prof. zw. dr hab.
inż. arch. Sławomira Gzella ze SARP-u i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, bardzo ciepło wypowiedziało się o naszym projekcie, podkreślając duży rozmach
prac przeprowadzonych w Solankach i fachowe zagospodarowanie terenu. Przypomnijmy, że obecny wygląd Solanek to duży wkład pracy architektek krajobrazu: mgr
inż. Wandy Dudek-Wybodowskiej, mgr inż. Magdaleny Bieleckiej i mgr inż. Adrianny Kubskiej (dwie pierwsze zaprojektowały Solanki – nową i starą część, ostatnia
– Ogrody Papieskie). Uzasadniając werdykt zwrócono także uwagę na walory płyty,
która była dołączona do wniosku konkursowego z piosenkami o Inowrocławiu i jego
parku w wykonaniu Grzegorza Turnaua i innych znakomitych artystów scen polskich.
Inowrocław będzie posługiwał się tytułem „DesigNOWE Miasto” przez rok. Promować będzie się na 30 billbordach w Polsce.
Relacja z wręczenia nagród w tym konkursie wyemitowana została 27 maja, w programie „Kawa czy herbata?”.
Nasz park jest obecnie nie tylko jednym z największych w Polsce (84 ha), większym m.in. od warszawskich Łazienek, lecz również, jak to udowodnił konkurs – jednym z najpiękniejszych.
(MD)

Fot. Przemysław Szustak

Fot. Daniel Jancy

2

nr 5 (75)

Nieruchomości
Prezydent Inowrocławia ogłasza:
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mątewskiej. Teren niezabudowany. W obrębie nieruchomości znajduje się odcinek sieci cieplnej osiedlowej 2xf 168,3/250 oraz przyłącze 2xf 60,3/125
(w przypadku sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony jako obszar zabudowy mieszkaniowej i usług i terenami zielonymi.
Dodatkowo nieruchomości te znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, co oznacza, że wszelkie planowane prace należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Przetarg odbędzie się 20 czerwca o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, sala nr 107),
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leona Czaplickiego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana. Przetarg odbędzie się 20
czerwca o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta Inowrocławia (ul.
Prezydenta F. D. Roosevelta 36, sala nr 107),
- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Adama Znanieckiego. Zgodnie z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość nie jest zabudowana. Przetarg odbędzie się
20 czerwca o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Inowrocławia
(ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, sala nr 107).
UWAGA: Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 33, pok. nr 32, tel.
52-35-55-212). Pełna treść powyżej opublikowanych ogłoszeń dostępna jest na stronie 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:
- przebudowa ulic: Gronowej, Morelowej i Zielonej.
Przygotowywane i trwające procedury przetargowe:
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach rządowego
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 2
(ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7),
- budowa oświetlenia ulic: Szybowcowej (nieutwardzony
odcinek w kierunku ogrodów działkowych), Brzozowej i Juliusza Trzcińskiego,
- wykonanie remontu mostku w Parku Solankowym,
- oświetlenie ulic: Rąbińskiej (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Zielnej), Zielnej, Łubianowej i Lnianej,
- oświetlenie ulic: Juliusza Kościelskiego i Bolesława Brodnickiego,
- wykonanie modelu średniowiecznego klasztoru franciszkanów.
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- przebudowa ulic: Jagiellońskiej i ks. Dobromira Ziarniaka,
- przebudowa ul. Staropoznańskiej (od ul. Fabrycznej do ul.
Bagiennej),
- budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego,
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego,
- budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską,
- remont Kujawskiego Centrum Kultury (ul. Kasztelańska
22),
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie zachodniej do drogi wojewódzkiej nr 251, wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- wykonanie zieleni w nowej części Parku Solankowego,
- zagospodarowanie terenu przy siedzibie Straży Miejskiej
(ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza),

- zaprojektowanie i wybudowanie pijalni wód mineralnych,
- budowa alejki wraz z oświetleniem wokół stawu w Szymborzu,
- budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w strefie północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego (w rejonie ul.
Szosa Bydgoska) wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia,
- modernizacja tzw. kładki pakoskiej,
- przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego (od ul. Ewy Szelburg-Zarembiny do ul. Marii Kownackiej),
- przebudowa ulic: Henryka Czamana i Stefana Łuczaka,
- przebudowa ul. Stanisława Waszaka,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w strefie zachodniej Inowrocławskiego Obszaru
Gospodarczego przy ul. Pakoskiej,
- budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla w rejonie
ulic: Szybowcowej i Orłowskiej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ulice: Poznańska i Bagienna.
Inwestycje zakończone:
- 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 ul. Jakuba Jasińskiego,
- budowa alejki w parku na Osiedlu Piastowskim (łączącej
boisko z ul. Władysława Jagiełly),
- remont muszli koncertowej,
- remont dachu budynku Urzędu Miasta Inowrocławia
(ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36),
- wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Staropoznańskiej i placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Podgórna,
- wykonanie oświetlenia ul. Bocznej.

Skwer z oczkiem

Podwyższą standard, a nie ceny

Fot. Beata Zarzycka
Zupełnie nowy wygląd otrzymały dwa skwery: Leona
Wyczółkowskiego (popularna „Zofiówka”) i Obrońców
Inowrocławia. W pierwszym przypadku poza budową nowej nawierzchni także m.in. wytyczono ścieżkę rowerową,
powstało oczko wodne z kaskadą, drewniany mostek, zamontowano nowe ławki i słupy oświetleniowe. Na Skwerze Obrońców Inowrocławia m.in. zmodernizowano alejki,
„lifting” przeszła fontanna, postawiono elementy małej architektury. Inwestycja kosztowała prawie 1 mln 300 tys. zł,
z czego 70 proc. to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Na zdjęciu skwer Leona Wyczółkowskiego.

Trwa modernizacja hotelu „Park”. Pierwszy etap prac obejmuje pokoje nad restauracją i ma zostać zakończony w czerwcu. Odkrywane są fragmenty ceglanego muru, na części ścian mają być zawieszone fotogramy najciekawszych inowrocławskich budowli. Następnie planowany jest remont prawego skrzydła i holi. Obecnie w hotelu znajdują się 44 miejsca noclegowe
w 24 pokojach, których liczba po modernizacji nieznacznie się zmniejszy. Za to wszystkie pokoje będą z łazienkami. Wymienione zostaną także meble, okna i drzwi. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które niedawno przejęło obiekt od Ośrodka Sportu i Rekreacji zamierza na część modernizacji starać się pozyskać środki z funduszy unijnych. Jeśli
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzi projekt i wsparcie zostanie udzielone, wtedy wszystkie prace zostaną wykonane od razu. Jeśli pomocy zabraknie, modernizacja będzie prowadzona etapami. Remont ma oznaczać podniesienie standardu, ale nie będzie miał wpływu na ceny za nocleg. Powyżej wizualizacja jednego z pokoi hotelowych.
Obiekt zlokalizowany w Paku Solankowym posiada także zaplecze restauracyjne i Spa. Niedawno zmieniono także wygląd
strony internetowej „Parku” (www.hotelpark-inowroclaw.pl).
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Ekologicznie, zdrowo i ze smakiem

Gazyfikator odpadów firmy „Namipack” uznany
został za „Najlepszy Produkt Roku 2011”. Urządzenie
to w sposób ekologiczny przetwarza śmieci w energię
elektryczną i ciepło. Nagrodę wręczył Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza podczas Inowrocławskiej
Wystawy Gospodarczej zorganizowanej 21-22 maja w
hali widowiskowo-sportowej.
Do konkursu zgłoszono szesnaście produktów w trzech
kategoriach: „produktów przemysłowych”, „produktów
spożywczych” i „usług”. Do kryteriów oceny należały m.in.
jakość, walory użytkowe, ale przede wszystkim regionalny
charakter i wpływ produktu lub usługi na budowanie pozytywnego wizerunku Inowrocławia jako miasta działającego na rzecz promocji przedsiębiorczości i wspierającego
lokalne firmy.
Tegoroczny najlepszy produkt to jednocześnie zwycięzca w kategorii „produkt przemysłowy”. Jest to jedyne takie urządzenie dostępne na rynku europejskim. Gazyfikator
(na zdjęciu) pozwala przetworzyć na zieloną energię trzy
tony odpadów dziennie i to bez konieczności ich segregacji.
Powstała w ten sposób energia elektryczna lub ciepło mogą
być wykorzystane do ogrzewania budynków lub w procesach technologicznych. Urządzenie nie emituje do atmosfery szkodliwych substancji.
W kategorii „produkt spożywczy” nagrodzono twarogi w opakowaniu typu „otwórz-zamknij” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Cuiavia”. Natomiast za najlepszą usługę uznano turnus terapii manualnej „Pozbądź się bólu”
zgłoszony przez „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław. Ponadto Prezydent Inowrocławia przyznał dwie nagrody dodatkowe: dla firmy PPHU INO-EKO Marii Bakalarskiej oraz
przedsiębiorstwa „Elliksir” Katarzyny Ciesielskiej. Natomiast
zdaniem zwiedzających Inowrocławską Wystawę Gospodarczą najładniejsze stoisko przygotowała spółka KOMROL Kobylniki.

As lotnictwa

Jest linia, nie ma podwyżek

Podczas VIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia jednej z inowrocławskich ulic nadano imię Remigiusza Jankowskiego, którego postać przybliżamy naszym Czytelnikom.
Urodził się 19 lutego 1922 r. w Inowrocławiu, gdzie
uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. W 1936r.
odbył szkolenie szybowcowe do kategorii A. Dwa lata później szkolił się dalej w pilotażu szybowcowym w Ustianowej, uzyskując kolejno kategorie B, C i D. W czerwcu
1939 r. został przyjęty do Szkoły Pilotów LOPP w Łodzi, ukończył tam kurs pilotażu samolotowego. Był w tym czasie działaczem Koła Szybowcowego i filii aeroklubu w Inowrocławiu. W latach okupacji pracował na robotach przymusowych w Niemczech. Wiosną 1945 r. włączył się aktywnie do
działalności lotniczej w Inowrocławiu, zabezpieczał i rewindykował poniemiecki sprzęt lotniczy, był jednym ze współorganizatorów w marcu 1945 r. Kujawskiego Związku Aeronautycznego (przemianowanego w lipcu 1945 r. na Aeroklub Kujawski), którego został prezesem. Organizował
w Aeroklubie Kujawskim szkolenia modelarskie i szybowcowe. Równocześnie brał udział w odradzaniu się lotnictwa
sportowego w kraju, w tym reaktywowaniu szkół szybowcowych i aeroklubów, szczególnie w województwie bydgoskim. Posiadał szybowcowe i samolotowe uprawnienia instruktorskie, szkolił wielu pilotów. Był autorem wielu artykułów w „Skrzydlatej Polsce”. W latach 1946-1948 pełnił
funkcję kierownika Szybowcowego Ośrodka Szkoleniowego
w Inowrocławiu, a następnie przez rok był kierownikiem Aeroklubu Kujawskiego. Znajdował również czas na starty zawodnicze. Przez kolejne lata pracował poza Inowrocławiem,
a w latach 1959-1981 był zawiadowcą lotniska sportowego w
Inowrocławiu. Za swą działalność zawodową i społeczną w
lotnictwie odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego. Zmarł 16 października 1981 r. w Inowrocławiu i został pochowany na cmentarzu
parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie.

Fot. Beata Zarzycka
Od niedawna w Zakładzie Utylizacji Odpadów działa linia do segregacji śmieci zmieszanych. Gdyby nie to urządzenie,
mieszkańcy naszego miasta prawdopodobnie musieliby płacić za wywóz śmieci o ok. 80 proc. więcej niż obecnie. – Taka
oszczędność jest możliwa dzięki temu, że urządzenie w dużej mierze zapewnia zmniejszenie ilości składowanych odpadów,
odzysk ze śmieci zmieszanych m.in. odpadów ulegających biodegradacji, takich surowców jak np. makulatura, tworzywa
sztuczne, czy szkło oraz oddzielenie odpadów niebezpiecznych – powiedział „Naszemu Miastu Inowrocław” Zastępca Prezydenta Inowrocławia Ireneusz Stachowiak. Inwestycja kosztowała 2,5 mln zł, z czego 75 proc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. – W ciągu ostatnich pięciu lat na różnorodne inwestycje ekologiczne Inowrocław otrzymał dotacje w wysokości ok.
5 mln zł. Kwota ta potwierdza prężność działania miasta w zakresie ochrony środowiska – stwierdziła Emilia Kawka-Patek, prezes funduszu. Całe przedsięwzięcie składa się z następujących elementów: linii do obróbki – odzysku odpadów, ładowarki teleskopowej oraz prasy do odpadów z lejem załadowczym.
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Chętnych coraz więcej
Na kilka dni przed zakończeniem przyjmowania podań było już blisko trzydziestu chętnych uczniów do nauki od nowego roku szkolnego w klasie dwujęzycznej, która ma powstać w Gimnazjum nr 4.
Przypomnijmy, gimnazjaliści w tej klasie na lekcjach informatyki, biologii i historii przyswajać będę wiedzę nie tylko w języku polskim, ale też angielskim. Poza prowadzeniem nauczania
trzech przedmiotów w dwóch językach, dodatkowo do pięciu godzin zwiększona zostanie nauka angielskiego. Ponadto uczniowie będą poznawali historię, kulturę i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne krajów anglojęzycznych. Specjalnie na potrzeby kształcenia językowego
w Gimnazjum nr 4 została przygotowana pracownia wyposażona m.in. w nowoczesne stanowiska
dla uczniów. W pracowni jest też interaktywna tablica wraz z projektorem oraz specjalnym oprogramowaniem do nauki języków obcych. - W ciągu pierwszych pięciu dni przyjmowania podań
złożyło je czternaście osób. W ciągu kolejnych było już prawie trzydzieści zgłoszeń. Jeśli tak wielu
chętnych nadal będzie składać podania, to rozważymy możliwość utworzenia nawet dwóch takich klas – powiedział „Naszemu Miastu Inowrocław” Rafał Pierzchalski, dyrektor Gimnazjum nr
4. Jak zadeklarował Zastępca Prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski, miasto jest przygotowane, aby w kolejnych latach także w pozostałych gimnazjach powstawały klasy dwujęzyczne.

Atrakcje za pół ceny
„Inowrocław za pół ceny” – to akcja organizowana przez Inowrocławską Lokalną
Organizację Turystyczną, która w ten sposób chce włączyć się w tegoroczne obchody
Dni Inowrocławia.
Święto miasta w tym roku zapowiada się nadzwyczajnie nie tylko za sprawą bogatego programu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, ale także dzięki temu, że podczas weekendu 11
i 12 czerwca wiele atrakcji i usług będzie dostępnych za połowę ceny. A wśród nich m.in. baseny,
park linowy, ścianka wspinaczkowa i kręgielnia, a także możliwość zwiedzania najciekawszych
zakątków naszego miasta, których urok w tych dniach będą odkrywać przewodnicy z PTTK.
Dzień pełen wrażeń zaostrza apetyt, który będzie można zaspokoić w miejscowych restauracjach i pubach. Na poszukujących ukojenia i relaksu czekają chwile wytchnienia w SPA oraz nocleg w hotelach i pensjonatach. Wszystkie podmioty, biorące udział w akcji będą oznaczone widocznymi plakatami, które będą także promować „Inowrocław za pół ceny” w regionie.
- Inowrocław jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem nie tylko dla kuracjuszy, ale też dla
ludzi, którzy lubią aktywnie spędzać czas, w rodzinnym gronie, w zdrowym klimacie. Dobrze, że
w tych dniach oferujemy dodatkowo konkurencyjne ceny za tyle przyjemności, cieszę się, że lokalni przedsiębiorcy zdecydowali się wziąć udział w tej akcji i w ten sposób promują swoje firmy i usługi, które będą naszą najlepszą wizytówką – stwierdził Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Pomysł miasta za pół ceny to idea propagowana przez Polską Organizację Turystyczną i cieszy się powodzeniem w wielu miastach, które już od kilku lat w tan sposób promują swoje walory. Inowrocław przyłączył się do nich i po raz pierwszy proponuje mieszkańcom i turystom taki
bonus. Szczegółowe informacje na ten temat można zaleźć na stronie organizatora: www.inlot.
com.pl. Tam również opublikowany został aktualizowany na bieżąco wykaz miejsc, w których
obowiązywać będzie promocja. Firmy, które chcą się dopisać do tej listy mogą zrobić to osobiście w siedzibie organizacji przy ul. Królowej Jadwigi 3, mailowo pisząc na adres biuro@inlot.
com.pl lub telefonicznie tel. 52-35-55-371.
(AP)

Wreszcie będą budować!

Niebawem ma zostać rozpoczęta budowa nowej siedziby inowrocławskiego Urzędu Skarbowego. „Skarbówka” mieścić się będzie przy al. Niepodległości (naprzeciwko hali widowiskowo-sportowej). Inwestycja miała być realizowana już przed kilkoma laty. Teren pod budowę przekazało miast. W pobliżu nowej siedziby „skarbówki” planowano też wybudować
parking. Dotychczas jednak realizacja inwestycji nie została nawet rozpoczęta. Wielokrotnie
w tej sprawie interweniował poseł Krzysztof Brejza, który otrzymał niedawno odpowiedz
z ministerstwa finansów. W piśmie tym czytamy, iż zagwarantowane zostały na tę inwestycję środki w wysokości 4 mln 330 tys. zł i aktualnie zaczynają się prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia robót budowlanych. Powyżej publikujemy projekt nowego budynku
Urzędu Skarbowego.
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„Hity na czasie”

Kończą się przygotowania do sensacyjnego wydarzenia muzycznego, o randze
jakiego jeszcze nie było w Inowrocławiu. Na początku lipca w naszym mieście odbędzie się koncert „Hity na czasie” Radia ESKA!
Impreza „Hity na czasie” stanowić będzie ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu wakacyjnego 2011. Przewiduje się, że zgromadzi kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Rozmowy na
temat organizacyjnego jej przygotowania finalizuje Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza z Radiem ESKA oraz TVP2. - Koncert będzie jednym z trzech, jakie organizuje Radio ESKA wspólnie z lokalnymi samorządami. Wśród wykonawców pojawią się artyści
z czołówek polskich i światowych list przebojów - stwierdził Mirosław Amonowicz, dyrektor z inowrocławskiej ESKI.Szczegóły imprezy będą znane za kilkanaście dni. Wydarzenie transmitować na żywo ma telewizyjna „Dwójka”. Miasto Inowrocław zagości na
ekranach telewizorów w najlepszej porze oglądalności. Bezpośrednia relacja prowadzona będzie także we wszystkich stacjach Radia ESKA w Polsce. Planowana lokalizacja imprezy – Osiedle Rąbin, teren pomiędzy ul. Ludwika Błażka i ul. Jana Molla.

Stypendia dla sportowców
Czterech młodych sportowców z naszego miasta otrzymało od Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy stypendia sportowe.
Nagrody te przyznawane są od trzech lat. Stypendium to rodzaj wyróżnienia sportowców za osiągane już sukcesy i motywowanie ich do dalszej pracy.
W tym roku docenione zostały osiągnięcia sportowe: Łukasza Matłoki (16 lat, Klub Pływacki „Delfin”), Bartłomieja Karskiego (26 lat, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”),
Emila Witkowskiego (24 lata, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”) i Grzegorza Michalika (24 lata, Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”). Podczas spotkania w ratuszu,
Prezydent Inowrocławia poza wręczeniem stypendiów, pogratulował także sukcesu sportowego Szymonowi Jędrzejewskiemu z Klubu Sportowego „Cuiavia” za zdobycie brązowego medalu w kategorii powyżej 91 kg podczas Mistrzostw Polski juniorów w boksie. Gratulacje odebrał też Ryszard Latanowicz, trener zawodnika.

Inwestują w tabor
Prawdopodobnie na początku października wyjadą na inowrocławskie ulice trzy
nowe autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Będą to dziesięciometrowe pojazdy wyprodukowane przez podpoznański Solaris. Zamontowany zostanie monitoring. Z myślą o niepełnosprawnych zadbano, aby były to autobusy niskopodłogowe. Auta będą spełniały najsurowsze normy dotyczące emisji spalin.
Przypomnijmy, MPK systematycznie inwestuje w tabor. W 2006 r. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Unii Europejskiej udało się zakupić nowe autobusy oraz wprowadzić system tzw. elektronicznego biletu. W latach 2007-2010 miejski przewoźnik wzbogacił się już
o dwadzieścia nowych pojazdów, czyli wymieniona została ponad połowa taboru. Dodatkowo z tych autobusów, które pozostało aż osiem zostało gruntownie wyremontowanych.
Pamiętano także o osobach niepełnosprawnych, które od ubiegłego roku mogą korzystać
z kolejnego pojazdu specjalnie dla ich potrzeb wyposażonego m.in. w windę oraz dwa miejsca na wózki inwalidzkie.

Trwa rekrutacja!
Trwa rekrutacja osób bezrobotnych z naszego miasta do udziału w bezpłatnych
szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i korzystania z komputera.
Kurs obejmuje naukę m.in. podstaw obsługi komputera, pakietu MS Office, korzystania
z internetu w procesie poszukiwania pracy, warsztaty indywidualne dotyczące skutecznej
autoprezentacji oraz pomoc w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania. Zajęcia prowadzone są w dziesięcioosobowych grupach, 3-4 razy w tygodniu w godz. 9.00-16.00.
Szkolenie w sumie obejmuje osiemdziesiąt godzin nauki. Prowadzone jest w budynku Panorama Office przy ul. Szerokiej 1. Zapisy prowadzi Agencja Marketingowa „Tandem”, tel. 5258-49-323, bezpłatna infolinia: 800 88 00 30, e-mail: tandem@tandem.pl, www.tandem.pl
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Kujawskie ślady i pamięć
W niedzielę 22 maja, obchodziliśmy w naszym mieście 130. rocznicę urodzin gen. Władysława Sikorskiego, który znów „zawitał” do Parku Solankowego. Aktorzy z Teatru Polskiego w Bydgoszczy w scenkach historycznych przypomnieli atmosferę dawnego Inowrocławia. Niezwykły klimat współtworzyła młodzież z Kujawskiego Centrum Kultury, grała niezawodna orkiestra górnicza IKS. Liczni mieszkańcy oraz kuracjusze mogli zobaczyć, jak niegdyś kwitło życie towarzyskie w inowrocławskim zdroju... Poniżej publikujemy artykuł autorstwa Edmunda Mikołajczaka, regionalisty, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, dotyczący związków gen. Władysława
Sikorskiego z ziemią kujawską oraz zamieszczamy fotografie wykonane podczas wspomnianych ochodów 130. rocznicy urodzin generała.
Gen. Władysław Sikorski, premier Rządu na UchodźZatrzymywał się zwykle w hotelu „Bast”, gdzie miał
stwie i naczelny wódz, w okresie międzywojnia ściśle zwią„swój” generalski pokój na I piętrze. Przed niespełna dwozany był z ziemią kujawską. Jeszcze w 1923 r. nabył w poma laty obecni właściciele hotelu przywrócili temu właśnie
bliskim Parchaniu resztówkę wraz z dworkiem i niewielkim
pokojowi dawny charakter, upamiętniając pobyty znamieparkiem. To miejsce stało się jego ostoją, gdzie mógł odenitego gościa, którego rzeźba stanowi dzisiaj ozdobę tego
tchnąć po wyczerpujących trudach życia politycznego.
wyjątkowego apartamentu.
To byli dobrzy ludzie...
Dobrym inowrocławskim znajomym generała był lekarz
Od końca lat 20. aż do lata 1939 r. spędzał tutaj wraz
WKU i 59. pułku dr Tomasz Graczykowski, który do czasu
z żoną i córką wszystkie cieplejsze miesiące, w spokopozostawał czynnym uczestnikiem życia politycznego, ale
ju pracując nad różnego rodzaju publikacjami o tematypo procesie brzeskim, zniechęcony, trzymał się na uboczu,
ce wojskowej, m.in. książce o charakterze przyszłej wojny
udzielając się tylko w sprawach służby zdrowia i kultury na
oraz artykułami do „Kuriera Warszawskiego”. Znajdował
forum Rady Miejskiej. Dom Graczykowskich przy Solankotakże czas na spacery i kontakty z ludźmi. Najstarsi mieszwej słynął z gościnności i muzyki, bywał tutaj i grywał na
kańcy Parchania i okolic do dziś ciepło wspominają rodzipianinie sam Stanisław Przybyszewski! Wyprowadzka tej
nę Sikorskich. To byli dobrzy ludzie - mawiają. W miejscorodziny do Poznania w sierpniu 1932 r. była zapewne niewej tradycji zapisał się szczególnie ślub córki generała Zomiłą wieścią dla Sikorskiego, który lubił gawędzić ze świafii z por. Stanisławem Leśniowskim zawarty jesienią 1936 r.
tłym lekarzem.
w parchańskim kościele.
Generał spotykał się też z dr. Józefem Krzymińskim
Do Inowrocławia – oficjalnie i prywatnie
w jego domu przy Poznańskiej 49. Wnuk prezydenta prof.
Generał wielokrotnie przyjeżdżał do Inowrocławia.
Aleksander Krzymiński, powołując się na wspomnienia
W pierwszej połowie lat 20., będąc jeszcze generalnym inswojej babci Anny, pisze o przechadzkach obydwu panów
spektorem piechoty i ministrem spraw wojskowych, zapo Parku Solankowym, podczas których prowadzili długie
szczycał oficjalnie pułkowe święta. We wrześniu 1924 r.
i żywe dyskusje. Można tylko przypuszczać, że przeważagościł w koszarach przy ul. Jacewskiej na uroczystości 5.
ły tematy polityczne.
rocznicy istnienia 4. Pułku Artylerii Polowej, kiedy to doPamięć trwa...
konano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Po wojnie pozostała na Kujawach życzliwa pamięć
pomnika żołnierzy poległych w wojnie polsko-radzieckiej.
o tragicznie zmarłym generale. Najmocniej kultywowaZ kolei w następnym roku (20 września) zaproszony zona jest w Parchaniu. Przy stojącym na środku wsi pomnistał na święto 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, dokonuku odbywają się wszelkie uroczystości rocznicowe, które
jąc otwarcia muzeum pułkowego. Później takie wizyty nie
mają zwykle charakter gminnego święta. Tak było rówmiały już miejsca, gdyż Sikorski sprawował dowództwo
nież 15 maja br., przy okazji 130. rocznicy urodzin generaOkręgu Korpusu VI we Lwowie, a od 1928 r. nie miał żadła. Najważniejszym miejscem pamięci, co wydaje się oczynego przydziału. Wtedy odwiedzał Inowrocław wyłącznie
wiste, winien być dworek parchański, ale póki co liczne paprywatnie, nawiązując liczne kontakty towarzyskie, bywamiątki historyczne przechowywane są w jednej niewielkiej
jąc w tutejszych lokalach, przechadzając się po Parku Soizbie w starej szkole. To właśnie szkoła podstawowa, nolankowym, w drugiej połowie lat 30. również jako kurasząca od 1981 r. imię gen. Sikorskiego, jest najwierniejszym
cjusz. Te wizyty były dosyć częste, można więc sądzić, że
„strażnikiem pamięci”, w czym wielka zasługa dyrektor
generał czuł się w Inowrocławiu dobrze i chętnie tutaj poBarbary Kwiatkowskiej.
wracał.
W Inowrocławiu już w 1946 r. zmarły tragicznie premier
Ślady generalskich wizyt
otrzymał „swoją” ulicę. Potem oficjalna pamięć ze zrozuMiejscem, do którego zachodził bodaj najczęściej, była
miałych względów przycichła, odżywając dopiero w latach
niezwykle przed wojną popularna księgarnia Stefana Kna90. W 1997 r. odsłonięto tablicę pamiątkową w kościele
sta przy ul. Królowej Jadwigi. Systematycznie zaglądał też
garnizonowym, w 2004 r. imię gen. Sikorskiego nadano
do kasyna oficerskiego przy ul. Toruńskiej, gdzie lubił gryZespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, a 15 sierpnia
wać w brydża, naturalnie zawsze przy „swoim” stoliku
2005 r. ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kabrydżowym. Niestety, w lokalu tym nie ma po nim żadczorowski wraz z Prezydentem Inowrocławia Ryszardem
nej pamiątki, a od zeszłego roku kasyno w ogóle przestaBrejzą odsłonili w Solankach pomnik – popularną ławeczło istnieć.
kę – autorstwa Marka Rony.
Edmund Mikołajczak

Fot. Beata Zarzycka
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Zdzisław Błaszak (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 13.06.2011 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)
– 27.06.2011 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)
– 13.06.2011 r., Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 5/7, godz. 17.00-18.00; 27.06.2011 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)
– 7.06.2011 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)
– 6.06.2011 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)
– 14.06.2011 r., klub „Przydomek”, ul. Marulewska 7,
godz. 15.00-16.00.
Tomasz Marcinkowski (Porozumienie Samorządowe)
– 7.06.2011 r., 14.06.2011 r., 21.06.2011 r., 28.06.2011 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) – 8.06.2011 r.,
ul. Dworcowa 31 (parter), godz. 10.00-12.00.
Halina Peta (Porozumienie Samorządowe) – 2.06.2011 r.,
Dom Rzemiosła, ul. Poznańska 36, godz. 15.00-16.00.
Grzegorz Piński (Klub Radnych Porozumienia
Samorządowego i Platformy Obywatelskiej)
– 7.06.2011 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Św. Ducha 90, godz. 15.30-16.30, tel. 531 20 39 02
(w czasie trwania dyżuru).
Henryk Procek (Platforma Obywatelska) – 7.06.2011 r.,
21.06.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 5,
godz. 9.00-10.00.
Janusz Radzikowski (Porozumienie Samorządowe)
– radny pełni codziennie dyżur telefoniczny: tel. kom.
669 84 84 84.
Ryszard Rosiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
– 20.06.2011 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) – 15.06.2011 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) – radna
pełni codziennie dyżur telefoniczny:
tel. kom. 606 87 88 94.
Waldemar Wąśniewski (Platforma Obywatelska)
– 29.06.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 5, godz. 14.00-15.00.
Jan Wiśniewski (Porozumienie Samorządowe)
– 28.06.2011 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)
– 29.06.2011 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Brejzy, ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 5, godz. 14.00-15.00.
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Pani Emilia Wajda (na zdjęciu) 2 kwietnia
skończyła 102 lata. Z tej okazji Prezydent
Inowrocławia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli dostojnej Jubilatce życzenia dalszych lat w zdrowiu i w
otoczeniu życzliwych osób. 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 Państwo Krystyna i Włodzimierz Kubscy świętujący w kwietniu w Urzędzie Stanu Cywilnego złote gody (50-lecie). Z kolei jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Krystyna i
Tadeusz Myga oraz Irena i Leopold Jaworscy.

ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Halina Bieniek (Inowrocław) – Waldemar Faryna (Radom); Patrycja
Bielecka (Inowrocław) – Grzegorz Zdyb (Inowrocław); Emilia Berkowska (Inowrocław) – Marcin Jeliński (Tuczno); Monika Pawłowska (Inowrocław) – Krzysztof Przybylski (Inowrocław); Monika Barylska (Inowrocław) – Łukasz Rak (Inowrocław); Agata Ostrowska

W porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia były m.in. następujące punkty:
- uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny stanu
realizacji w 2010 r. zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2013,
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (pobyt
dziecka w żłobku wynosi 200 zł miesięcznie, maksymalna
stawka za wyżywienie – 7 zł, jeśli dziecko przebywa w ciągu
jednego dnia w żłobku dłużej niż 10 godzin, to za każdą kolejna godzinę należy zapłacić 20 zł),
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Miechowickiej (dopuszczono lokalizację rozlewni wód mineralnych),
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(Inowrocław) – Krzysztof Kaźmierczak (Inowrocław); Karolina Lewandowska (Inowrocław) – Piotr Małek (Inowrocław);
Karolina Gastwińska (Inowrocław) – Tomasz Wesołowski (Inowrocław); Lucyna Błażejewska (Inowrocław) – Michał Żywocki
(Inowrocław); Agnieszka Wiese (Inowrocław) – Roman Lampe (Inowrocław); Aleksandra Szyper (Inowrocław) – Mariusz
Włodarek (Inowrocław); Paulina Nowak (Inowrocław) – Piotr
Chojnacki (Inowrocław); Joanna Markowska (Inowrocław) –
Marcin Dąbrowski (Rojewo); Magdalena Głowacka (Inowrocław) – Michael Antoniou (Londyn/Wielka Brytania).
URODZENIA
Oliwier Wróblewski – s. Agnieszki i Leszka; Amelia Molenda
– c. Justyny i Roberta; Jakub Woźniak – s. Karoliny i Roberta;
Natalia Kruszyna – c. Agnieszki i Daniela; Claudia Rohde – c.
Anny i Klaudiusza; Oliwier Kolasa – s. Edyty i Norberta; Wiktoria Skowron – c. Alicji i Marka; Krzysztof Łagowski – s. Joanny i Bartłomieja; Alex Schmidt – s. Karoliny i Rafała; Natalia
Kopeć – c. Klaudii i Adama; Mikołaj Masłowski – s. Magdaleny
i Michała; Igor Marciniak – s. Moniki i Krzysztofa; Maciej Ślachciak – s. Magdaleny i Rafała; Kacper Jaśkowiak – s. Małgorzaty
i Jakuba; Maciej Ciesielski – s. Emilii i Tomasza; Nikola Domagała
– c. Eweliny i Łukasza; Agata Stypczyńska – c. Karoliny i Roberta; Ksawery Górny – s. Agnieszki i Mikołaja; Iga Kosiak – c. Kingi o Marcina; Klementyna Krajniak – c. Marty i Dominika; Wiktor Dudek – s. Wiolety i Tomasza; Liliana Szmelter – c. Agnieszki
i Szymona; Witold Dąbrowski – s. Katarzyny i Roberta; Marta
Tokarska – c. Moniki i Andrzeja; Kaja Syrek – c. Karoliny i Krystiana; Igor Sołtysiak – s. Anny i Mateusza; Julia Siemianowska
– c. Agaty i Jakuba; Szymon Wiliński – s. Renaty i Andrzeja; Helena Olszanowska – c. Moniki i Pawła; Robert Bezpalko – s. Anety
i Grzegorza; Patrycja Mikołajczyk – c. Agnieszki i Ireneusza; Marika Kamola – c. Ewy i Marcina; Justyna Fiutakiewicz – c. Marty
i Mateusza; Oliwia Kwiatkowska – c. Renaty i Macieja; Julia
Górska – c. Agnieszki i Krzysztofa; Zofia Drzewiecka – c. Katarzyny i Macieja; Zuzanna Michałowska – c. Agaty i Krzysztofa; Julia Kozłowska – c. Kamili i Dawida; Nikodem Babiński – s.
Agnieszki i Macieja; Matylda Banaszak – c. Karoliny i Krzysztofa; Aleksander Toda – s. Weroniki i Sebastiana; Wiktoria Woda
– c. Karoliny i Marcina.
ZGONY
Maria Flinik (56); Kazimierz Bukowski (74); Helena Wesołowska (81); Edmund Włodarczyk (83); Piotr Kaczmarek (62); Barbara Gancarek (87); Marianna Fryz (82); Stanisław Kaliski (80);
Natalia Brola (81); Edward Żukowski (88); Grzegorz Olejniczak
(56); Klaudia Pałys (23); Renata Migdalska (87); Helena Krajewska (90); Kazimierz Piasecki (63); Kazimierz Lewandowski
(87); Jerzy Siedliński (59); Teresa Ziarniecka (60); Roman Kulcenty (58); Regina Maszudzińska (93); Stanisław Wiącek (78);
Elżbieta Nowak (53); Maria Szymańska (75); Zdzisław Garlicki (77); Józef Sarzyński (74); Alina Polowczyk (74); Janina Michalska (53); Jacek Dudar (64); Tomasz Grol (50); Dawid Michalski (25); Stefania Kosiedowska (73); Waldemar Tomkiewicz
(51); Leon Obiała (88); Adam Doligała (46); Aleksandra Andrzejewska (76); Edward Sarbinowski (72); Helena Kuźmińska
(82); Edmund Imański (77); Anna Nowak (79); Zdzisław Raczkowski (77); Andrzej Malinowski (88); Maria Kłodzińska (55);
Wanda Tydola (73); Czesław Lewandowski (77); Józef Olszewski (61); Janina Fijałkowska-Glubiak (78); Stanisław Konieczny
(67); Zygmunt Tuszyński (57); Urszula Grabowska (69); Apolonia Krzyżanowska (91); Marta Przekwas (90).

- uchwała w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Łucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Okrężnej
oraz w rejonie ul. Wiejskiej (ma to być teren głównie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej),
W porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia był m.in. następujący punkt:
- uchwała w sprawie wniesienia skargi na uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego (dotyczy wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do podejmowania czynności w zakresie utworzenia gimnazjum dwujęzycznego oraz
w sprawie założenia gimnazjum oraz nadania statutu).
UWAGA: Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie 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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IV Bieg Piastowski
XXXIX Ogólnopolski Festiwal
Młodzieżowych Orkiestr Dętych
3-5 czerwca
3 czerwca –godz. 16.00, koncert inauguracyjny, muszla koncertowa.
4 czerwca – godz. 19.00, przemarsz orkiestr ulicami miasta
(na trasie teatr miejski – muszla koncertowa), godz. 20.30,
koncert nocny w pobliżu tężni solankowej. Gwiazdą wieczoru będzie Alicja Majewska.
5 czerwca – godz. 11.00, koncert galowy, muszla koncertowa.
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
Dni Inowrocławia 2011
8-12 czerwca
8-11 czerwca – Jarmark Kujawski: 8 czerwca o godz. 14.00
uroczyste otwarcie jarmarku, Dzień Patronki Miasta; 9-11
czerwca w godz. 10.00-18.00, Park Solankowy.
9 czerwca – godz. 12.00, sesja popularnonaukowa poświęcona dziejom miasta, sala sesyjna Urzędu Miasta Inowrocławia,
ul. Prezydenta F. D. Roosevelta 36, wstęp bezpłatny.
9 czerwca – godz. 21.20, spektakl „Dywidenda” w reż. Tomasza Rozmiańca i w wykonaniu aktorów Teatru „Fuzja” z Poznania, muszla koncertowa.
10 czerwca – godz. 11.00, zawody pływackie szkół podstawowych i gimnazjów, kryta pływalnia „Delfin”, ul. Macieja Wierzbińskiego 11, wstęp bezpłatny.
10 czerwca – godz. 18.00, otwarcie wystawy „Inowrocławska
Plastyka 2011”, Galeria Miejska, pl. Klasztorny 2.
11 czerwca – godz. 9.00, Festiwal Sportów Plażowych – piłka ręczna, siatkowa i nożna, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
11 czerwca – godz. 10.00, turniej tenisa ziemnego dla dzieci
i młodzieży, kryte korty, ul. Daniela Rakowicza 93, wstęp bezpłatny.
11 czerwca – godz. 11.00, otwarcie wystawy poświęconej Jerzemu Wróblewskiemu (pochodzącemu z naszego miasta autorowi m.in. komiksu o „Kapitanie Żbiku”), Zakład Przyrodoleczniczy, wstęp bezpłatny.
11 czerwca – godz. 16.00, impreza plenerowa Dni Inowrocławia 2011, w programie: gry, konkursy, koncert gwiazd – Kamil
Bednarek, Andrzej Piaseczny i Agnieszka Chylińska, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
12 czerwca – godz. 10.00, Festiwal Sportów Plażowych – piłka ręczna, siatkowa i nożna, plac imprez, ul. Macieja Wierzbińskiego, wstęp bezpłatny.
12 czerwca – godz. 15.00, I Ogólnopolski Przegląd Piosenki
„Moja estrada” Inowrocław 2011, muszla koncertowa.
12 czerwca – godz. 18.00, koncert „Uwaga! Talent!”, wraz z
Inowrocławską Orkiestrą Symfoniczną „Pro Arte” pod dyr.
Aleksandra Grefa wystąpią najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych z Inowrocławia, Karviny (Czechy) i Bad Oeynhausen

Fot. Beata Zarzycka
Ukrainiec Aleksander Sitkowski w czasie 1:04:14 przebiegł trasę spod Mysiej Wieży w Kruszwicy do inowrocławskiej
hali widowiskowo-sportowej i zwyciężył w IV Biegu Piastowskim. Zaledwie sześć sekund później na metę dobiegł Kenijczyk
Elisko Kiprotick Sawe, trzeci był Vitaliy Shafar z Ukrainy. Najlepszy Polak to Michał Kaczmarek z WKS Grunwald Poznań, który zajął szóste miejsce. W półmaratonie łącznie uczestniczyło ponad czterystu zawodników. W tym roku po raz
pierwszy startowali niepełnosprawni na wózkach.

(Niemcy), Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, ul. Jana Kilińskiego 16, wstęp bezpłatny.
12 czerwca -godz. 18.00, koncert zespołów „Propaganda Dei„
i „Maleo Reggae Rockers”, kościół pw. Świętego Ducha, ul. Jagiellońska 2.
SPORT
1 czerwca – Dzień Otwarty w Ośrodku Sportu i Rekreacji:
godz. 10.00-18.00, basen odkryty, ul. Świętokrzyska 107; godz.
12.00-20.00, teren rekreacyjny przy tężni; godz. 15.00-20.00,
ścianka wspinaczkowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4; godz. 14.00-17.00, park linowy, ul. Boczna,
wstęp bezpłatny.
1 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Noteć Łabiszyn, stadion miejski II, ul. Orłowska 48, impreza biletowana.
3 czerwca – godz. 17.30, Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF
w Sportach Walki, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
4 czerwca – godz. 10.00, Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF
w Sportach Walki, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
4 czerwca – godz. 17.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Cuiavia Inowrocław – Krajna Sępólno Krajeńskie, stadion miejski
II, ul. Orłowska 48, impreza biletowana.

Zabytkowe auta na Rynku

Fot. Beata Zarzycka
I Wiosenny Rajd Ret-Clubu w naszym mieście otworzył Prezydent Inowrocławia (na zdjęciu powyżej), który wraz z rajdowcami w jednym z zabytkowych aut przyjechał na Rynek, gdzie można było podziwiać zabytkowe pojazdy. Ciekawostką była m.in. Skoda Popular z 1939 r., BMW A4 z 1932 r., Pontiak Firebird z 1967 r.,
czy Lincoln Mark z 1978 r. Chętny do zrobienia sobie zdjęcia w zabytkowym pojeździe, czy zajęcia miejsca za
kierownicą nie brakowało.

5 czerwca – godz. 10.00, Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF
w Sportach Walki, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
8 czerwca – godz. 16.00, XII Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp bezpłatny.
11 czerwca – godz. 15.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Krajna Sępólno Krajeńskie, stadion
miejski II, ul. Orłowska 48, impreza biletowana.
18 czerwca – godz. 10.00, wycieczka rowerowa Szlakiem
Piastowskim, wyjazd sprzed hali widowiskowo-sportowej,
al. Niepodległości 4, wpisowe 10 zł, bliższe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 52-35-55-355.
18 czerwca – godz. 15.00, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Cuiavia Inowrocław – Goplania Inowrocław, stadion miejski II,
ul. Orłowska 48, impreza biletowana.
25 czerwca – godz. 10.00, turniej szachowy (formuła open),
plac przed halą widowiskowo-sportową, al. Niepodległości 4,
wstęp bezpłatny.
KULTURA
31 maja – godz. 19.00, spektakl kabaretowy „Sedno nie jest
jedno”, teatr miejski, pl. Klasztorny 2, impreza biletowana.
1 czerwca – godz. 13.00, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, plac zabaw „Miś”, ul. Ludwika Błażka, wstęp bezpłatny.
1 czerwca – godz. 15.00-19.00, „Europiknik” – festyn rodzinny promujący projekt dofinansowany ze środków unijnych,
a dotyczący przebudowy części ul. Staropoznańskiej, w programie m.in. konkursy dla dzieci dotyczące wiedzy o Unii Europejskiej, wyścig rowerowy, plac zabaw przy ul. Staropoznańskiej.
2 czerwca – godz. 17.00, koncert zespołu „Srebrny Głos” i chóru „Liedertafel” ze Steinach w Niemczech, muszla koncertowa.
16 czerwca – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy
o…”, wykład Elżbiety Nowosielskiej – „Poetycki dialog z poezją
księdza Jana Twardowskiego” oraz prezentacja nowości wydawniczych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, Galeria
Tymczasem, pl. Klasztorny 2, wstęp bezpłatny.
18 czerwca – godz. 17.00, koncert chóru kameralnego „Canto” pod kier. Urszuli Malczak-Jankowskiej, teatr miejski, wstęp
bezpłatny.
19 czerwca – godz. 16.00, festyn „Bezpieczne wakacje”,
muszla koncertowa.
23 czerwca – godz. 15.00, I Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej,
muszla koncertowa.
23 czerwca – godz. 19.00, Noc Świętojańska, plac przy stawku w Parku Solankowym.
26 czerwca – godz. 16.00, koncert Orkiestry Muzyków Bydgoskich „Emband” pod dyr. Ewy Makuli, muszla koncertowa.
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany
terminu lub miejsca imprezy ze względów technicznych lub
pogodowych.
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Chcemy działać…
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że z uwagi na fatalny stan nawierzchni ul. Marulewskiej,
a w szczególności na całkowicie zniszczony jej końcowy odcinek (ok. 200 m) przed pętlą i cmentarzem, zawiesza kursowanie autobusów na tej ulicy. Autobusy linii nr 8 i 10 będą dojeżdżały do pętli przy ul. Władysława Łokietka. Po tej zmianie
obowiązują następujące godziny odjazdów autobusów linii
nr 10 z przystanku ul. Władysława łokietka/wiata: w kierunku
ul. Toruńskiej – w dni robocze: 9.35, 11.01, 12.07, 15.05, 15.56,
17.19, w soboty: 7.49, 10.35, 15.00, 17.22, w niedziele i święta: 8.13, 11.11, 14.15, 15.24, 17.28, w kierunku szpitala i dworca PKP – w dni robocze: 8.06, 9.06, 10.11, 12.42, 13.18, 15.40,
16.31, 18.46, w soboty: 6.25, 8.35, 11.22, 15.42, 17.58, w niedziele i święta: 8.56, 11.51, 14.54, 15.59, 18.11,
- 25 czerwca, w godz. 9.00-14.00 zorganizowane zostaną
w hali widowiskowo-sportowej (al. Niepodległości 4) bezpłatne badania z zakresu chorób płuc (spirometria, rtg klatki piersiowej) finansowane z budżetu miasta. Z badań mogą
skorzystać mieszkańcy Inowrocławia w wieku powyżej 40
lat, które paliły lub palą papierosy, prawie codziennie kaszlą,
szybciej się męczą podczas wysiłku fizycznego, a także osoby narażone na bierne palenie, zaniepokojone swoim stanem
zdrowia. Natomiast 8 i 29 czerwca w Urzędzie Miasta Inowrocławia (al. Henryka Sienkiewicza 1), w godz. 15.45-19.25
będą wykonywane bezpłatne badania z zakresu chorób skóry. Zapisy na badania płuc i skóry przyjmowane są w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. nr 5), tel. 52-35-55-517. Przy rejestracji należy podać numer Pesel,
- Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Kontakt” organizuje kolejną edycję bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców zainteresowanych poprawą swoich relacji z dziećmi. Podczas spotkań rodzice będą mieli szanse lepiej zrozumieć co się dzieje z ich pociechą, a co najważniejsze
dzięki temu podjąć działania skutecznej pomocy dziecku lub
wpływania na zmianę jego postępowania. Bliższe informacje można uzyskać por nr. tel.: 605 353 155 lub 601 941 161,
- 15 czerwca w Toruniu odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Temat
spotkania będzie dotyczył skutecznych form współpracy
z wolontariuszami, innymi organizacjami oraz z administracją samorządową. Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych: www.tlok.pl, www.kujawsko-pomorskie.ngo.pl,
- podczas spotkania w ratuszu Prezydent Inowrocławia
przekazał gratulacje przedstawicielom firm z naszego miasta i okolicznych gmin, którzy dzięki swojej aktywności odnieśli w ostatnim czasie sukcesy w prestiżowych ogólnopolskich konkursach gospodarczych, m.in. przyznano im tytuły „Gazeli Biznesu” oraz statuetki i certyfikaty „Fair Play”.
Nagrodzone firmy to: Grupa Handlowa „Staropolskie Wędliny”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Remis” Sp.
z o.o., ECS Cable Protection sp. z o.o., „Instalbud”, spółka
„Kosta”, „Kom-Rol”, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Pozkal”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
„Transoda” sp. z o.o, „Ferrum”, „El-Pomiar” i „Efekt”,
- Prezydent Inowrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na
wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2011 r. Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi 40.500 zł. Jego adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat, zamieszkali wyłącznie w Inowrocławiu.
Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku
do kuratorium oświaty oraz imienną listę uczestników wypoczynku. Termin składania ofert upływa 10 czerwca. Pełna
treść konkursu zamieszczona jest na stronie www.bip.inowroclaw.pl. Uwaga: Obowiązują nowe wzory ofert, dostępne w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta.

Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia rozpoczęła swoją działalność w 2003 r. Był to wtedy jeden z pierwszych samorządów młodzieżowych w Polsce. Od tej pory przedstawiciele inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, w rocznych kadencjach, sprawują powierzone im mandaty młodzieżowych radnych. O młodzieży i nie
tylko rozmawiamy z Małgorzatą Wojciechowską, Przewodniczącą VIII kadencji MRMI.
Jaki cel przyświeca młodym ludziom, którzy angażują się w pracę młodzieżowej rady?
- Powszechna opinia o młodzieży nie jest najlepsza. Może właśnie na przekór niej
młodzi ludzie chcą angażować się w działania grupowe, które mają udowodnić, że
młodzież potrafi rzeczowo działać dla dobra swojej społeczności.
Czego uczy praca w samorządzie młodzieżowym?
- Z bliska przyglądamy się zasadom funkcjonowania lokalnego samorządu i niektórych podległych mu jednostek. Jest to wiedza praktyczna, którą warto posiadać przed
wejściem w dorosłe życie. Uczymy się także komunikowania z mediami, przedstawicielami różnych instytucji oraz zasad gospodarowania swoim czasem i pieniędzmi.
Czy młodzież w odróżnieniu od dorosłych łatwo osiąga kompromisy?
- Podejmowanie jakichkolwiek wspólnych decyzji nigdy nie było prostą sprawą,
a osiągnięcie kompromisu niekiedy graniczy z cudem. Jest to z pewnością spowodowane różnorodnością naszych osobowości. Jednocześnie uczymy się wytrwałości
i próby argumentacji swoich poglądów, a także poznajemy, jakie konsekwencje mogą
przynieść nasze działania.
Możesz krótko powiedzieć o wybranych przedsięwzięciach obecnej kadencji rady?
- Od początku VIII kadencji staramy się urozmaicić wolny czas młodych mieszkańców Inowrocławia. Udało nam się zorganizować kolejną edycję walentynkowego konkursu poezji i prozy „Każdy zakochany jest poetą”, warsztaty taneczne: c-walk & hip
hop oraz koncert metalowy, który niedawno odbył się w Hadesie. Oprócz tego włączaliśmy się we współorganizację koncertów
„Inowrocławski Underground” oraz „Rap Hubertowi”. Ufundowaliśmy również nagrodę dla najlepszego aktora Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”. Jednak to dopiero przedsmak tego, co zaplanowaliśmy na ten rok. Miejmy nadzieję, że każda kolejna akcja Młodzieżowej Rady będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, jak to było do tej pory.
Jak zachęcić rówieśników do zainteresowania działalnością społeczną?
- Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że najlepszą zachętą jest zaproszenie do realizacji własnych
pomysłów. Dzięki temu można nabyć kompetencje, potrzebne zarówno młodzieży, jak i dorosłym, które mogą mieć wpływ na
to, co będzie się działo wokół nas. MRMI jest właśnie taką instytucją, zapewniającą wiele możliwości. Chociaż sama nazwa
„Młodzieżowa Rada Miejska” może brzmieć dla niektórych odstraszająco, jesteśmy zwykłymi nastolatkami otwartymi na przyjaźń, nowych ludzi, lubiącymi dobrą zabawę. Jednocześnie mamy też swoje obowiązki, przede wszystkim szkolne, posiadamy określone cele, które, choć w części, chcielibyśmy zrealizować. Właśnie dzięki radzie mamy większe szanse na ich realizację.
Chcemy działać: robić coś dla miasta, siebie i innych. Przy tej okazji chciałabym zachęcić do odwiedzenia naszego profilu na facebooku: www.facebook.com/mlodziezowaradamiejskainowroclawia, przez który można się z nami skontaktować oraz dowiedzieć się wiele o naszych działaniach.
Rozmawiał: Jacek Nijak
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