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INFORMATOR URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

(EGZEMPLARZ BEZPŁATNY)

- ...Rada Miejska Inowrocławia zwraca się z prośbą do Prześwietnej Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie o ustanowienie przez Stolicę Apostolską
Świętej Jadwigi Królowej Patronką Miasta Inowrocławia... – to fragment uchwały przyjętej przez miejskich radnych w listopadzie 2007 r. Dziś
wiemy, ¿e Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby naszemu miastu patronowała właśnie Święta Jadwiga Królowa. Na 8 listopada br. zaplanowano
uroczystą sesję Rady Miejskiej Inowrocławia podczas której ustanowiono Dzień Patronki Miasta.
W listopadowym numerze informatora publikujemy tekst Edmunda Mikołajczaka, w którym przypominamy związki św. Jadwigi Królowej z Inowrocławiem. Ponadto m.in. wspominamy to w jaki sposób doszło do ustanowienia patronki.

Związki św. Jadwigi z królewskim Inowrocławiem
(od historii i legendy do kultu)

Z Inowrocławia wyszła cała linia ksią¿ąt
piastowskich pochodzących od zało¿yciela
miasta księcia Kazimierza Konradowica zwanego Kujawskim. Na inowrocławskim zamku
przychodzili na świat synowie i wnukowie Kazimierza, a w ich gronie zapewne tak¿e i ten,
który odbudował Królestwo Polskie – Władysław Łokietek. To powód do dumy wszystkich
inowrocławian. Co jednak zaskakujące, liczne
i nie podlegające przecie¿ dyskusji związki tutejszych ksią¿ąt z miastem w ¿aden sposób nie
dorównują tym relacjom, jakie przez stulecia
zawiązały się i ugruntowały między mieszkańcami kujawskiej stolicy a królową Jadwigą.
Piastówna z linii kujawskiej
Jakie są tego przyczyny? Co sprawia, ¿e legenda
Jadwigi okazuje się silniejsza ni¿ pamięć o Władysławie Łokietku, Kazimierzu Wielkim czy wyjątkowo
często przebywającym tutaj Władysławie Jagielle?
Odpowiedź na te pytania nie jest prosta.
Warto wszak¿e od razu zwrócić uwagę na pewien rzadko eksponowany fakt. Otó¿ Jadwiga,
córka króla Węgier Ludwika Wielkiego i El¿biety
Bośniaczki, powszechnie znana jako Andegawenka, po matce i babci była po trosze Piastówną,
i to Piastówną wywodzącą się z linii kujawskiej,
prapraprawnuczką księcia Kazimierza Konradowica. W 1388 roku, gdy ju¿ od 4 lat zasiadała na
tronie polskim, zmarł ostatni z kujawskich Piastów
– ksią¿ę gniewkowski Władysław Biały (matka
Jadwigi była jego siostrzenicą). Królowa Polski,
przybywając na Kujawy, witana była z jednej strony
jak potę¿na pani, dzięki której doszedł do skutku
historyczny sojusz z Litwą, władczyni, która jest
w stanie rozmawiać z Zakonem krzy¿ackim jako reprezentantka liczącej się w Europie siły politycznej,
z drugiej zaś strony jako królowa, w której ¿yłach
płynie kujawska krew, oraz nadto od 1392 roku
jako pani bezpośrednio władająca (wraz z mę¿em) Inowrocławiem. Tutejsi mieszkańcy zawsze
z estymą odnosili się do osób przybywających
z wielkiego świata, mogących wykazać się kujawskim rodowodem, a w dodatku takich, które
odniosły ¿yciowy sukces i sławę. Jadwiga uosabiała
ciągłość wspaniałych ksią¿ęco-królewskich tradycji
miasta w czasach, gdy na tutejszym zamku ksią¿ąt
ju¿ nie było, urzędowali tylko królewscy starostowie.

Na dworze węgierskim
Sentyment Jadwigi do ziemi kujawskiej mógł
wynikać z jeszcze jednej przyczyny. Otó¿ na
dworze węgierskim, gdzie wychowywała
się przez pierwsze 10 lat swego ¿ycia,
przebywała spora grupa polskiego
rycerstwa, a wręcz wybitną rolę
odgrywał Ścibor ze Ściborza z jego
kujawskimi krewnymi z rodu Mościców-Ostojów. Podczas wojny
o tron polski w 1383 roku królowawdowa El¿bieta (matka Jadwigi)
jemu powierzyła obronę Brześcia
Kujawskiego przed rycerstwem
Ziemowita mazowieckiego. Ścibor
obdarzony został później niezwykle wysoką godnością wojewody
siedmiogrodzkiego, będąc jednym
z najbli¿szych współpracowników
szwagra Jadwigi, króla Zygmunta
Luksemburskiego. Dodajmy, ¿e
Ściborze, gniazdo rodowe Mościców-Ostojów, le¿y ledwie 6 km na
północ od Inowrocławia. To zbyt
du¿a zbie¿ność natury geograficznej,
by mogła nie zostać zauwa¿ona przez
światłą królową.
Inowrocławska legenda
W latach 90. XIV wieku wzmagało się
napięcie w stosunkach polsko-litewsko-krzy¿ackich. Przedmiotem konfliktu była m.in. ziemia
dobrzyńska, dawne lenno księcia Władysława
Opolczyka, który w 1392 roku nieprawnie zastawił je Krzy¿akom. Królowa Jadwiga spotkała się
10 czerwca 1397 roku z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen, by nakłonić go do zwrotu
ziemi dobrzyńskiej. Spotkanie to, choć politycznie
nie przyniosło po¿ądanych skutków, ma niezwykle
istotne znaczenie dla naszych rozwa¿ań, gdy¿,
jak pisze Jan Długosz, doszło do niego w Inowrocławiu (wedle tradycji w kościele św. Mikołaja),
co z kolei dało podstawę do narastania wielkiej
lokalnej legendy, która niesłychanie mocno wrosła
w świadomość kolejnych pokoleń mieszkańców
Inowrocławia.
Współcześni historycy (prof. Marian Biskup,
prof. Stanisław Szczur, prof. Waldemar Rozynkow-

ski) podwa¿yli relację
Długosza,
na
którą powoływali się
dawniejsi badacze (prof. Jadwiga Strzelecka),
dając wiarę pruskiej kronice Jana Posilgego, która
jednoznacznie lokalizuje wspomniane spotkanie
we Włocławku. Najnowsze ustalenia zanegowały
więc konkretny fakt historyczny, ale nie obaliły
legendy, która ma jednak swoje podstawy. Musimy pamiętać, ¿e zamek inowrocławski stanowił
na przełomie XIV i XV wieku główną twierdzę na
pograniczu krzy¿ackim i wydaje się kwestią bezdyskusyjną, ¿e większość królewskich podró¿y na
Kujawy nie obywała się bez zajechania do Inowrocławia. Dla Jadwigi był to poza tym zawsze powrót
do korzeni rodowych. Nie dysponujemy pełnym
itinerarium królowej, które dałoby jednoznaczny
obraz sytuacji, w ka¿dym razie źródła potwierdza-
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ją ju¿ bezspornie wizytę królewskiej pary w Inowrocławiu w maju 1398 roku. Nie doszło wtedy do
spodziewanego przyjazdu wielkiego mistrza, który
przysłał jedynie swego posła, wójta lipienieckiego
Jana de Sayna. Jak sugeruje prof. Biskup, a w ślad
za nim prof. Rozynkowski, prawdopodobnie przy
tej okazji królowa Jadwiga powiedziała, ¿e za ¿ycia swego powstrzyma gro¿ącą wojnę, ale po jej
śmierci spadną na Zakon klęski za okazaną Polsce
niewdzięczność i chciwość. Słowa te, wypowiedziane najpewniej 17 maja 1398 roku, mają do dziś
wielką siłę oddziaływania. Zwycięstwo grunwaldzkie, jak równie¿ kluczowa rola miasta i zamku
inowrocławskiego w okresie Wielkiej Wojny, okryły
tę przepowiednię jeszcze większą sławą i uczyniły
wręcz nieśmiertelną.
Dwie lilie w herbie
Jadwiga odeszła nagle, pozostawiając po sobie
pamięć jako tej, która potrafiła poświęcić się dla
swych poddanych, wzmocnić kraj, przyczynić się
do odnowy Akademii Krakowskiej. Jej niespełna
15-letnie panowanie zaczęło obrastać legendą,
wyjątkową silną w królewskim Inowrocławiu.
Jeszcze w okresie staropolskim w herbie miasta
pojawiły się dwie lilie, które mogą przypominać
czasy rządów andegaweńskiej królowej. Jedna
lilia zachowała się te¿ na współczesnym herbie,
stanowiąc widome nawiązanie do związków Jadwigi z miastem.
„Królówka”
Okres niewoli narodowej nie zamazał pamięci
o niezwykłej polskiej królowej, która całym swym
¿yciem zasłu¿yła na kanonizację. Wspominano
ją przy okazji wszelkich inicjatyw „ku pokrzepieniu serc”, na równi z wiktorią wiedeńską czy
insurekcją kościuszkowską. Zaraz po odzyskaniu
niepodległości inowrocławianie przypomnieli
sobie o dawnych tradycjach i ju¿ w maju 1919
roku zmienili nazwę głównej ulicy, zwanej
w dobie zaborów Fryderykowską (Friedrichstrasse), na Królowej Jadwigi. Tę oficjalną nazwę często
zdrabniano na bardziej swojską i cieplej brzmiącą
wersję „Królówka”. Warto w tym miejscu dodać,
¿e w marcu 1950 roku, likwidujący polskie tradycje
radni przemianowali główny trakt miejski na Marszałka Rokossowskiego, ale gdy tylko nadarzyła się
pierwsza sposobność, tj. po „odwil¿y” październikowej, niemal natychmiast „Królówka” została
przywrócona (listopad 1956 roku). Ten fakt ma
swoją szczególną wymowę.
Patronka liceum
Równie¿ w maju 1919
roku imię Królowej Jadwigi
nadano Państwowemu
Seminarium Nauczycielskiemu ¯eńskiemu – to
druga wa¿ka decyzja
podjęta
na samym
progu
niepod-
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Ul. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
ległości! Współcześnie (od 1994 roku) Jadwiga
patronuje III Liceum Ogólnokształcącemu, które
mieści się w gmachu dawnego seminarium. Dumę
licealistów stanowi wspaniały orszak królewski
uświetniający ró¿nego rodzaju uroczystości.
Królowa Jadwiga, jak mo¿na się domyślać, jest
główną postacią tego orszaku. I jeszcze jeden fakt
z początków niepodległej Polski. Otó¿ 14 czerwca
1919 roku sformowany został w Inowrocławiu
pluton kobiecy pod wezwaniem królowej Jadwigi. „Dziennik Kujawski” z 22 czerwca 1919 roku
wzywał kobiety wszystkich stanów na zebranie
– do udziału w powstaniu wielkopolskim. Jadwiga
towarzyszyła więc inowrocławianon, jak nikt inny,
w powrocie miasta do macierzy.
Witra¿ i...parafia
W okresie międzywojennym inowrocławianie na
ró¿ne sposoby starali się czcić pamięć o „swojej”
królowej. Szczególną pamiątką okazał się piękny
witra¿ w kościele św. Mikołaja, wykonany przez
Henryka Nostitz-Jackowskiego ze znanej poznańskiej firmy „Polichromia”
(1927). Płaskorzeźba z wizerunkiem królowej, dłuta Piotra Trieblera, ozdobiła stojący
w samym sercu miasta dom
Czabańskich zwany Złotym
Rogiem
(1937).
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Fot. Beata Zarzycka

Prof. Stanisław Helsztyński poświęcił jej jeden ze
swych sonetów, a Wiktor Dzier¿anowski wiersz
Królowa Jadwiga w Inowrocławiu opublikowany
na łamach „Dziennika Kujawskiego” w 1925 roku.
Współcześnie największym hołdem dla św. Jadwigi
Królowej stała się parafia jej imienia, erygowana
w 1983 roku na najmłodszym inowrocławskim
osiedlu mieszkaniowym Rąbin. Przechowywane
w nowej świątyni relikwie utrwalają ju¿ nie tylko
Jadwigową legendę, ale rozwijają i umacniają kult
Świętej, która tak pięknie łączy środkowoeuropejskie tradycje chrześcijańskie z ziemią kujawską.
Baczność kobiety!, „Dziennik Kujawski” nr 140 z 22 VI
1919; J. Długosz, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, liber decimus, Varsaviae 1985; „Dziennik Kujawski” nr 236 z 11 X 1925; Dzieje Inowrocławia, pod red.
M. Biskupa, t. 1-2, Warszawa-Poznań-Toruń 1978-1982;
Historia dyplomacji polskiej, t. 1, pod red. M. Biskupa,
Warszawa 1982; D. Karczewski, Ścibor ze Ściborza,
[w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, t. 2, Inowrocław 1994; B. Kasińska, E. Mikołajczak, P. Strachanowski, Po prostu Inowrocław. Ilustrowany przewodnik po
ulicach miasta, wyd. 3, Inowrocław 2008; E. Mikołajczak, Triebler Piotr, [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, t. 4, Inowrocław 2000; W. Rozynkowski, Kujawy
w positio causae błogosławionej Jadwigi Królowej,
„Ziemia Kujawska”, t. 15 (2002); G. Rutkowska, Itinerarium królowej Jadwigi 1384-1399, /w:/ Dzieło Jadwigi
i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków
z Polską. Antologia historyczno-literacka, Warszawa
1989; C. Sikorski, Świadkowie 800-lecia. Encyklopedia
wiedzy o zabytkach Inowrocławia, Inowrocław
2002; J. Strzelecka, O królowej Jadwidze. Studia
i przyczynki, Archiwum Towarzystwa Naukowego
we Lwowie, dział II, t. 14, z. 2, Lwów 1933; S. Szczur,
Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2007.

Edmund Mikołajczak

Na poprzedniej stronie: obraz - miniatura „Królowa Jadwiga” W. Lesseura, ze zbiorów rapperswilskich, 1803.

Fot. Beata Zarzycka

Kościól pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu.
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Ucz nas wszystkich prawdziwej mądrości ¿ycia
Stolica Apostolska oficjalnie wyraziła zgodę, aby Święta Jadwiga Królowa została patronką Inowrocławia. Co roku 8 czerwca obchodzić będziemy Dzień Patronki Miasta.
Uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia
- ...Rada Miejska Inowrocławia zwraca się z prośbą do Prześwietnej
Dekret
Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie o ustanowienie przez Stolicę Apostolską
o ustanowieniu Świętej Jadwigi Królowej Patronką miasta Inowrocławia
Świętej Jadwigi Królowej Patronką Miasta Inowrocławia... – to fragment
uchwały przyjętej przez miejskich radnych w listopadzie ubiegłego roku.
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów
Pomysłodawcą wniosku komisji statutowej Rady Miejskiej Inowrocławia
Prost. 315/08/L
był radny Jacek Tarczewski – jak sam podkreśla – realizujący pomysł
Dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej
inowrocławianina arcybiskupa Tomasza Pety. Większość radnych poparła
Świętą Jadwigę Królową, która wykonując władze rządzenia, prawdziwie okaten pomysł argumentując – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – i¿
zała
się matką, zwłaszcza wobec biednych i uciemię¿onych, duchowieństwo i lud
...Królowa Jadwiga zajmuje szczególne miejsce w świadomości mieszkańwierny miasta zwanego Inowrocław szczególną i ustawiczną czcią otaczali i dotąd
ców Inowrocławia... Jej kult jest po dzień dzisiejszy bardzo silny... Ju¿
otaczają.
w herbie miasta nad orłem widnieje lilia nawiązująca do rodu AndegaweDlatego Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Gnieźnieński Henryk Muszyński, spełnów, z którego wywodzi się święta królowa Jadwiga. Zaraz po odzyskaniu
niając wspólne pragnienia, tak¿e władzy cywilnej, wybór Świętej Jadwigi Królowej na
niepodległości w 1919 roku Rada Miejska nadała głównej ulicy miasta,
Patronkę tego miejsca przed Bogiem słusznie zatwierdził. Ten¿e sam równie¿ listem
nazwę Królowej Jadwigi. W 1983 roku została erygowana parafia p.w.
z dnia 31 grudnia 2007 roku usilnie prosi, aby ten wybór i zatwierdzenie, zgodnie
Błogosławionej Królowej Jadwigi, w której znajdują się relikwie Świętej.
z normami o ustanowieniu patronów i z instrukcją „O Kalendarzach partykularnych
oraz o własnych częściach oficjum i Mszy św.”, n. 30, zostały potwierdzone.
Od 22 kwietnia 1994 roku Królowa Jadwiga patronuje III Liceum OgólnoKongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonej jej
kształcącemu. Uczniowie tej szkoły co roku przypominają postać królowej
władzy
przez papie¿a Benedykta XVI, rozwa¿ywszy uwa¿nie przedstawione sprawy,
w specjalnie przygotowanej inscenizacji z okazji Dnia Patrona... Z ¿ycia
poniewa¿ wiadomo, ¿e wybór i zatwierdzenie odbyły się zgodnie z przepisami praświętej Jadwigi mo¿na zaczerpnąć wiele wzorów i przykładów. Na płaszwa, zgadza się na prośby i zatwierdza
czyźnie słu¿by krajowi i społeczeństwu mo¿na od świętej czerpać wzory
Świętą Jadwigę Królową na Patronkę miejscowości zwanej Inowrocław przed Bocałkowitego podporządkowania ¿ycia osobistego dobru publicznemu.
giem razem ze wszystkimi przywilejami i prawami wynikającymi z postanowień.
W dziedzinie pomocy najubo¿szym, chorym i nieszczęśliwym święta JaJakiekolwiek przeciwieństwa nie mogą temu stać się przeszkodą.
dwiga stanowi wzór troski o drugiego człowieka. W sferze intelektualnej
święta zachęca do docenienia nauki, ksią¿ki, kultury i sztuki...
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 12 maja
2008 roku.
Jest zgoda Watykanu
Uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia przekazano arcybiskupowi HenryPodpisali: *
kowi Muszyńskiemu z prośbą o wystąpienie do Watykanu o zgodę na to,
¿eby „Pani Wawelska” była patronką naszego miasta. Niedawno z Watykanu do Inowrocławia przesłano „Dekret o ustanowieniu Świętej Jadwigi
Królowej Patronką miasta Inowrocławia” (pełną
Franciszek Kard. Arinze
treść po przetłumaczeniu na język polski przez
Prefekt
znanego inowrocawskiego nauczyciela łaciny

*(podpisy zło¿ono wyłącznie na oryginale pisma)

Uczennice III LO w roli św. Jadwigi Królowej i dam dworu.

Albert Malcolm Ranjith
Arcybiskup Sekretarz

Mariana Frąszczaka publikujemy powy¿ej), w którym
Stolica Apostolska wyra¿a zgodę, aby naszemu
miastu patronowała Święta Jadwiga Królowa. – ...
Cieszmy się, ¿e pragnienie mieszkańców Inowrocławia, aby Patronką ich miasta była św. Jadwiga
Królowa znalazło swe potwierdzenie w zgodzie
Pasterza Archidiecezji Ks. Arcybiskupa Henryka
Muszyńskiego i w ostatecznej aprobacie Stolicy
Świętej... Święta Jadwigo – Patronko Inowrocławia, prosimy módl się za nami i ucz nas
wszystkich prawdziwej mądrości ¿ycia. – podsumował arcybiskup Tomasz Peta.
8 czerwca – Dzień Patronki
Uroczystość ustanowienia Dnia Patronki
rozpoczęto (8 listopada br.) w parafii pw.
Świętej Jadwigi Królowej, gdzie Metropolita
Gnieźnieński abp Henryk Muszyński odprawił
mszę św. Następnie w Teatrze Miejskim zorganizowano uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia. Zaplanowano m.in. wygłoszenie
przez dra Waldemara Rozynkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykładu pt. „Pamięć
o Świętej Jadwidze Królowej na Kujawach” oraz
podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 8 czerwca
Dniem Patronki Miasta. Na wybór właśnie tego dnia miał
wpływ fakt, i¿ 8 czerwca 1997 roku Papie¿ Jan Paweł II
kanonizował Błogosławioną Jadwigę Królową.
(bez)
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Konsekracja po ośmiu latach budowy

Fot. z archiwum parafii pw. Chrystusa Miłosiernego
Ks. abp Henryk Muszyński dokonał niedawno konsekracji kościoła pw. Chrystusa
Miłosiernego. Obrzęd obejmował m.in. wniesienie księgi z Pismem Świętym, poświęcenie
i namaszczenie olejem św. ołtarza i ścian. Arcybiskup tak¿e odsłonił w kruchcie kościoła
okolicznościową gablotę z kamieniem węgielnym, przywiezionym z Ogrodu Oliwnego
w Jerozolimie, a poświęconym przez papie¿a Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Bydgoszczy. Odczytał te¿ dekret o nadaniu budowniczemu kościoła – ks. proboszczowi Pawłowi Kowalskiemu tytułu kanonika honorowego Kapituły przy Kościele Kolegiackim pw. św.
Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim. Przypomnijmy, budowę świątyni rozpoczęto w sierpniu
2000 r. (wcześniej przez sześć lat msze św. odprawiane były w kaplicy). Autorem projektu
kościoła był poznański architekt Maciej Soczyński.

Elektroniczny urząd

Od stycznia 2009 r. w Urzędzie Miasta
Inowrocławia funkcjonować będzie elektroniczny system obiegu dokumentów. Ma być
nie tylko nowocześnie, ale przede wszystkim
szybciej i łatwiej dla interesanta.
Jawność i kontrola
System składać się będzie z pięciu elementów.
Pierwszy to moduł wewnętrznego obiegu dokumentów. Ka¿de pismo, które interesant będzie
chciał zło¿yć w urzędzie, zostanie zeskanowane
i w ten sposób trafi do systemu. Natomiast interesant będzie mógł otrzymać specjalny identyfikator dzięki któremu korzystając z internetu (dostęp przez stronę miasta www.inowroclaw.pl)
w dowolnej chwili skontroluje na jakim etapie
realizacji jest sprawa, którą zgłosił.
BIP jak nowy
Element drugi to moduł formularzy. Na stronie
internetowej miasta dostępnych będzie kilkadziesiąt wzorów najczęściej wykorzystywanych
przez interesantów formularzy. Kolejny element
to Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Warto
zaznaczyć, i¿ ESP istnieje ju¿ od kilku miesięcy.
Umo¿liwia zło¿enie dokumentu w wersji elektro-
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Konkurs z cennymi nagrodami

„Inowrocław w trzech wymiarach” – pod takim hasłem miasto organizuje
konkurs na wykonanie wizualizacji obiektów Inowrocławia w formacie 3D.
Jak wynika z regulaminu nadesłane na konkurs prace promować mają wśród internautów całego świata korzystających z wyszukiwarki Google najciekawsze obiekty
architektoniczne miasta (poprzez ich umieszczenie na mapie świata Google Earth).
Prace, które uzyskają pozytywną ocenę jury nieodpłatnie zostaną opublikowane
(wraz z informacjami o autorze) na stronie internetowej miasta oraz w galerii 3D Warehouse – kolekcja: „Miasto Inowrocław” utworzonej przez organizatora konkursu.
Zgłoszenia do 1 grudnia br.
Ka¿dy z uczestników zgłosić mo¿e dowolną ilość prac (jedna praca to jeden obiekt).
Do modelowania obiektów nale¿y u¿ywać bezpłatnego programu Google SketchUp,
do którego link umieszczony jest na stronie internetowej miasta. Model musi posiadać
lokalizację (tj. musi zostać utworzony na obrazie terenu z programu Google Earth).
Prace zapisane na nośnikach CD/DVD opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy nale¿y
przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie do 1 grudnia br. na adres organizatora. Jury dokona oceny prac do 5 grudnia br.
Laptop, telefon...
Zachęcamy naszych Czytelników do udziału w konkursie tym bardziej, ¿e nagrodą
za pierwsze miejsce jest laptop, drugie – telefon multimedialny, a trzecie – aparat
fotograficzny.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się
na stronie miasta www.inowroclaw.pl. Bli¿szych informacji mo¿na uzyskać pod nr. tel.
052-35-55-244 w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia lub drogą elektroniczną (e-mail: konkurs@inowroclaw.pl).
(bez)

nicznej. Nowością jest to, ¿e tą drogą te¿ będzie
mo¿na uzyskać wspomniany powy¿ej identyfikator umo¿liwiający sprawdzenie stanu sprawy.
Warunkiem, który ciągle jeszcze narzuca prawo
jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warto jednak dodać, i¿ obecnie trwają
prace legislacyjne nad uproszczeniem tej procedury. Ponadto zupełnie nową szatę graficzną zyskać
ma od stycznia bardziej funkcjonalny i u¿yteczny
Biuletyn Informacji Publicznej. Powstanie równie¿
moduł elektronicznego archiwum dokumentów.
Wersje papierowe pozostaną
Bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, i¿ oczywiście
równolegle nadal przyjmowane będą wszelkie dokumenty tak jak dotychczas, czyli w wersji papierowej.
Przetarg na dostawę i wdro¿enie systemu
ostatecznie wygrała istniejąca od piętnastu lat
warszawska spółka „Rodan-Systems”. Koszt
realizacji tej inwestycji w Urzędzie Miasta Inowrocławia to ok. 250 tys. zł.
Elektroniczne systemy obiegu dokumentów
istnieją ju¿ w województwie kujawsko-pomorskim w takich miastach np. w Bydgoszczy,
Toruniu, Włocławku, Grudziądzu.
(bez)

Zło¿yli uroczyste ślubowanie

W auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Kasprowicza
w październiku
studenci Wy¿szej
Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
rozpoczynający
właśnie naukęzło¿yli uroczyste
ślubowanie oraz
otrzymali indeksy.
Przypomnijmy. od
Fot. z archiwum WSHE
ubiegłego roku
w Inowrocławiu istnieje Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny WSHE, w ramach
którego szkoła proponuje kształcenie na studiach niestacjonarnych I stopnia
na kierunkach: zarządzanie, pedagogika, politologia, informatyka i transport.
– Celem naszej działalności jest stworzenie warunków rozwoju dla osób pragnących zdobywać wykształcenie i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. Dajemy młodym ludziom szansę studiowania w mieście rodzinnym, aby
w nim pozostali i tutaj budowali swoją przyszłość – stwierdziła Anna Harasimowicz, specjalista ds. promocji WSHE.

Na misji w Afganistanie
Ponad stu ¿ołnierzy z 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych pod dowództwem ppłk. dypl. nawigatora Jerzego Niestraty wyjechało niedawno na
misję pokojową do Afganistanu. Podczas uroczystego po¿egnania ppłk. Piotr
Saniuk mówił: ...Jesteście najlepsi z najlepszych, posiadacie niezbędną wiedzę na
temat rejonu misji i zadań jakie tam będziecie wykonywać. Wielu z Was pełniąc
słu¿bę w Iraku zdobyło ju¿ potrzebne doświadczenie. Udowodniliście, ¿e potraficie wykonywać najtrudniejsze zadania w ekstremalnych warunkach bojowych...
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza zło¿ył ¿ołnierzom ¿yczenia bezpiecznej
słu¿by: ...O doskonałym wyszkoleniu, wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach
inowrocławskich pilotów mieszkańcy miasta mieli okazję przekonać się wielokrotnie. Ka¿de podejmowane przez Was wyzwanie jest realizowane z nale¿ytą
starannością i odpowiedzialnością. Wierzę, ¿e misja ta minie bezpiecznie i szybko,
a Wy wrócicie cali i zdrowi do swoich rodzin. Tego Wam z całego serca ¿yczę.

Fot. Beata Zarzycka
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Przebudować stadion!

- Niewykonanie kompleksowej przebudowy
mo¿e skutkować pozbawieniem miasta mo¿liwości
bezpiecznego organizowania imprez sportowych
dla mieszkańców... – argumentował Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wnioskując do Marszałka
Województwa Piotra Całbeckiego o ujęcie przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uwzględnienie naszego wniosku jest wa¿ne, poniewa¿ wiązałoby się z uzyskaniem przez miasto
środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji.
Przebudowa stadionu polegać miałaby na wykonaniu boiska z naturalną murawą do piłki no¿nej,
które wykorzystywane i przeznaczone będzie te¿
do rzutu dyskiem, piłeczką palantową i oszczepem.
Stadion lekkoatletyczny wyposa¿ony zostanie we
wszystkie urządzenia specjalistyczne do uprawiania lekkiej atletyki, m.in. bie¿nię tartanową
6-torową, na prostej – 8-torową, skocznię do skoku w dal, rzutnię do rzutu dyskiem. Modernizacji
i przebudowie ulegną trybuny, które wyposa¿one
będą w krzesełka plastikowe dla widzów oraz
powstanie nowoczesne zaplecze sportowe. Boisko
– zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
widowisk sportowych – oddzielone zostanie specjalistycznym ogrodzeniem. Teren stadionu będzie
oświetlony, zamontowane zostanie nagłośnienie
oraz elektroniczna tablica świetlna wielofunkcyjna.
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Inwestycje. Co? Gdzie? Kiedy?

Poni¿ej prezentujemy opracowany przez Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich wykaz prac, które są w przygotowaniu, w trakcie realizacji bądź zostały zakończone.
Przygotowywane dokumentacje projekdzieci, młodzie¿y i dorosłych oraz czerwona
towe:
– 14 przeszkód z przeznaczeniem dla młodzie¿y
- budowa chodników – 59 Pułku Piechoty, Bui dorosłych. Korzystanie z urządzeń będzie się
dowlana i Józefa Piłsudskiego,
odbywało pod opieką instruktorów ze sprzętem
- budowa ście¿ek rowerowych – ulice: 59 Pułku
zabezpieczającym.
Piechoty – Budowlana, Janusza Kusocińskiego,
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie,
Szarych Szeregów – Ludwiga Bła¿ka,
których realizacja wkrótce się rozpocznie:
- trwają prace projektowe ulic planowanych do
- budowa budynku socjalnego – ul. Wojska
budowy w 2009 r.,
Polskiego,
- przygotowywany jest przetarg na opracowa- przebudowa łącznika ulic: Bolesława Chrobrenie dokumentacji projektowych na budowę ulic
go – Marulewskiej,
przewidzianych do realizacji w 2010 r., tj. ulic: Kazi- przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego (od
mierza Jagiellończyka, Jakuba Jasińskiego, Milenijskrzy¿owania z ul. Marii Kownackiej do skrzy¿ona, przedłu¿enie Szarych Szeregów do Grochowej,
wania z ul. Jana Marcina Szancera),
Marcina Strachanowskiego i Zamknięta.
- rewitalizacja Parku Solankowego,
Przygotowywane i trwające procedury
- budowa boiska sportowego w ramach proprzetargowe:
gramu „Moje boisko – Orlik 2012” – na terenie
- budowa kanalizacji sanitarnej – ulice: Karola
SP 4,
Marcinkowskiego, Karola Libelta i Metalowców,
- przebudowa krytej pływalni „Delfin”,
- opracowanie dokumentacji projektowej na
- remont pomieszczeń przy ul. Prezydenta Gaprzebudowę Rynku, placu Klasztornego, ulic: Króbriela Narutowicza 60,
lowej Jadwigi i Św. Ducha,
- budowa pawilonu ogrodowego na terenie
- budowa parku linowego w pobli¿u Tę¿ni Soplacu zabaw dla dzieci „Miś” – Os. Rąbin,
lankowej – powstaną trzy trasy: zielona składająca
- budowa parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego
się z 13 przeszkód i przeznaczona dla mniejszych
dla dorosłych w pobli¿u Tę¿ni Solankowej.
dzieci (ok. 100 cm wzrostu), niebieska zbudowana
Inwestycje zakończone:
z 17 przeszkód z przeznaczeniem dla większych
- przebudowa ul. Stefana Czarnieckiego.
Schemat trasy czerwonej parku linowego zlokalizowanego w pobli¿u Tę¿ni Solankowej. Składa się z: ścianki wspinaczkowej – przeszkoda polegająca na pokonaniu pionowego odcinka ścianki z chwytami wspinaczkowymi, kłody (pala) – kłoda
drewniana wraz ze szczeblami po której mo¿na wchodzić jak i schodzić, trapezów
– huśtawki uło¿one kolejno po których nale¿y przejść, sieci – wspinaczka po „sieci
rybackiej”, rozrywających linek, skoku – to skok na linie, tuneli i frędzli – przeciskanie się wewnątrz tunelu, tyrolki – zjazd na linie, mostu zwodzonego – spacer po
moście ruchomym, platformy – spacer po platformach zawieszonych na linach,
mostu birmańskiego – pozioma przeszkoda polegająca na przechodzeniu z linek
rozwieszonych w kształcie U z jednej na drugą, belek i frędzli, pala buszmena
– kłoda drewniana wraz ze szczeblami po której mo¿na wchodzić i schodzić.
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Marek Bartkowicz – 4.12.2008 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Zdzisław Błaszak – 8.12.2008 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Krzysztof Boniek – 2.12.2008 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 15.00-15.30, tel. 052-3555-292; ponadto codziennie radny pełni
dy¿ur telefoniczny: tel. kom. 697 323 444.
Gra¿yna Dziubich – 8.12.2008 r., Szkoła
Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego
5, godz. 17.00-18.00; 16.12.2008 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 14.00-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Marek Gerus – 15.12.2008 r., Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jana III Sobieskiego 5,
godz. 18.00-19.00.
Grzegorz Kaczmarek – 2.12.2008 r., klub
„Kopernik”, ul. Toruńska 60,
godz. 10.30-12.00, tel. 052-35-72-615
(tylko w czasie trwania dy¿uru).
Andrzej Kieraj – 1.12.2008 r., Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Mariusz Kubicki – 9.12.2008 r., Urząd Miasta
Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr
108, godz. 14.30-15.30, tel. 052-35-55-292.
Rafał Lewandowski – 9.12.2008 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 14.30-15.30,
tel. 052-35-55-292.
Tomasz Marcinkowski – 2.12.2008 r.,
9.12.2008 r., 16.12.2008 r., 23.12.2008 r.,
30.12.2008 r., Urząd Miasta Inowrocławia,
ul. F. D. Roosevelta 36, pok. nr 110, godz.
14.00-15.30, tel. 052-35-55-294.
Ryszard Oczachowski – 2.12.2008 r., Urząd
Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36,
pok. nr 108, godz. 15.30-16.30,
tel. 052-35-55-292.
Halina Peta – 4.12.2008 r., III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, pok.
nr 5, godz. 15.00-16.00, tel. 052-35-75-407.
Janusz Radzikowski – radny pełni dy¿ur
telefoniczny codziennie: tel. 052-35-55-743
lub tel. kom. 663 488 055 lub
tel. kom. 669 848 484.
Ryszard Rosiński – 15.12.2008 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Maria Stępniowska – 4.12.2008 r., III Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, pok.
nr 5, godz. 15.00-16.00, tel. 052-35-75-407.
Maciej Szota – radny pełni dy¿ur telefoniczny codziennie: tel. kom. 792 209 122;
18.12.2008 r., Biuro Poselskie Posła na Sejm
RP Tomasza Latosa, ul. Dworcowa 33/14,
godz. 16.00-17.00.
Marian Świątkowski – 22.12.2008 r., Biuro
Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul.
Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00,
tel. 052-35-71-083.
Jacek Tarczewski – 11.12.2008 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Kamil Tarczewski – 11.12.2008 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
Anna Trojanowska – 18.12.2008 r., Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Latosa,
ul. Dworcowa 33/14, godz. 16.00-17.00.
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Marianna i Kazimierz Czartkowie z rodziną.
URODZENIA
Wanessa Koczorowska – c. Katarzyny i Michała; Robert Topolewski – s. Pauliny
i Dariusza; Marcelina Adamiak – c. Marty i Marcina; Igor Chojnacki – s. Katarzyny
i Rafała; Nikola Pietralska – c. Kamili i Daniela; Maciej Wojdylak – s. Sylwii i Mirosława; Natan Pietrykowski – s. Agnieszki i Kornela; Jakub Brończyk – s. Doroty i Pawła;
Gabriela Dyląg – c. Ewy i Sebastiana; Marta Czerwińska – c. Kamili i Wojciecha; Oliwia Maciejewska – c. Karoliny i Pawła; Martyna Centkowska – c. Natalii i Bartosza;
Paweł Kacprzak – s. Małgorzaty i Marcina; Maria Sobkowiak – c. Barbary i Marka;
Wiktor Wiliński – s. Beaty i Marcina; Michał Gorzelańczyk – s. Agnieszki i Andrzeja;
Zofia Heidinger – c. Anny i Mariusza; Monika Cytloch – c. Joanny i Radosława; Kornelia Kulik – c. Joanny i Krzysztofa; Roksana Wabiszewska – c. Agaty i Marka; Maja
Mitera – c. Beaty i Mariusza; Oliwia Szewczyk – c. Agaty i Przemysława; Krystian
Długosz – s. Magdaleny i Macieja; Wiktoria Jankowiak – c. Haliny i Jacka; Zuzanna

Cichocka – c. Moniki i Krzysztofa; Jakub Kowalski – s. Joanny i Rafała; Antoni Szych
– s. Agnieszki i Marcina; Julita Dzikowska – c. Iwony i Bartosza; Weronika Nowak
– c. Mileny i Sławomira; Nikola Jaworska – c. Hanny i Roberta; Nikola Kowalska –
c. Ewy i Andrzeja; Marta Szumann – c. Sylwii i Wojciecha; Filip Ró¿anowski– s. Anny
i Krzysztofa; Ksawery Ograbek – s. Izabeli i Piotra; Oskar Stręk – s. Eweliny i Michała;
Laura Pachowicz – c. Katarzyny i Roberta; Oliwia Tomczak – c. Magdaleny i Krzysztofa; Magdalena Jasiczek – c. Doroty i Wojciecha; Oliwia Ziółkowska – c. Sandry
i Michała; Wojciech Szczerbiński – s. Małgorzaty i Krystiana; Barbara Matuszewska
– c. Doroty i Łukasza; Filip Wojciechowski – s. Mirosławy i Przemysława; Bartłomiej
Tomczak – s. Eweliny i Piotra; Wiktor Karolewski – s. Magdaleny i Michała; Weronika
Kuropatwińska – c. Karoliny i Mariusza; Kamil Kubiak – s. Anny i Adama; Roksana
Wawrzyniak – c. Michaliny i Bartosza; Roksana Kruszyna – c. Wiolety i Grzegorza;
Nikola Płachecińska – c. Natalii i Mikołaja; Julia Legumina – c. Elizy i Dariusza; Natasza Folga – c. Renaty i Piotra; Kacper Sopoliński – s. Małgorzaty i Leszka; Oliwia
Pietrzak – c. Marty i Karola.
ZWIĄZKI MAŁ¯EŃSKIE
Anna Lanica (Inowrocław) – Zbigniew Szymczak (Inowrocław); Angelika Mielczarek (Inowrocław) – Marcin Nowacki (Inowrocław); Katarzyna Wawrzyniak
(Inowrocław) – Przemysław Ligocki (Inowrocław); Agnieszka Chwiałkowska
(Inowrocław) – Krzysztof Woźniak (Gniewkowo); Iwona Ostrowska (Inowrocław) – Wojciech Lewandowski (Inowrocław); Karolina Szarek (Inowrocław)
– Łukasz Czechowski (Inowrocław); Agnieszka Zielińska (Inowrocław) – Mariusz
Lipiński (Inowrocław); Monika Kuśmierek (Inowrocław) – Marcin Krzemionka
(Inowrocław); Agnieszka Gill (Inowrocław) – Jakub Góralczyk (Sochaczew);
Mariola Tarłowska (Słupsk) – Ryszard Pułaczewski (Inowrocław); Aneta Wleklińska
(Inowrocław) – Krzysztof Jagodziński (Inowrocław); Wioleta Katulska (Inowrocław) – Marek Kustra (Inowrocław).
ZGONY
Jan Baranowski – 77 lat; Tomasz Jakubowski – 50 lat; Maciej Wojciechowski – 60 lat;
Janusz Poniatowski – 73 lata; Stanisław Schulz – 52 lata; Bogdan Dolata – 79 lat;
Zofia Stolarczyk – 76 lat; Agnieszka Rusztyk – 79 lat; Marianna Kaczmarek – 88 lat;
Jolanta Walczak – 39 lat; Piotr Rokosz – 76 lat; Urszula Wojciechowska – 61 lat; Kazimierz Juraszek – 75 lat; Florentyna Krupa – 78 lat; Mieczysława Molenda – 78 lat;
Barbara Trela – 50 lat; Monika Fredrych – 81 lat; Wincenty Lech – 90 lat; Andrzej
Dojerski – 56 lat; Zygmunt Kowalski – 83 lata; Anna Malinowska – 74 lata; Jolanta
Gołasz – 48 lat; Władysław Kochanowski – 90 lat; Jadwiga Szyszkowska – 71 lat;
Florentyna Pańka – 87 lat; Irena Mikołajczak – 76 lat; Marianna Górecka – 85 lat;
Marian Krysiak – 73 lata; Łucja Nowak – 82 lata; Władysława Kopeć – 96 lat;
Jerzy Nowak – 77 lat; Krystyna Chmielewska – 80 lat; Stefania Czarniak – 70 lat;
Helena Gotowalska – 86 lat; Teresa Macek – 79 lat; Helena Piwek – 60 lat; Bogumiła
Wojtczak – 82 lata; Irena Baryła – 59 lat; Andrzej Karaszewski – 57 lat; Józef Zwierzykowski – 79 lat; Zdzisław Woźniak – 72 lata; Feliks Lewandowski – 80 lat; Józef
Stę¿ewski – 70 lat; Krystyna Grzegorowska – 73 lata; Władysława Idczak – 62 lata;
Henryk Tydola – 73 lata; Zofia Kanderska – 77 lat; Zdzisław Zdrojewski – 65 lat;
Kazimierz Pawiński – 65 lat; Tamara Bochat – 45 lat; Andrzej Kuśmierek – 55 lat; Bolesław Wojtczak – 63 lata; Halina Baranowska – 64 lata; Tadeusz Marszałowski – 95
lat; Feliks Śmiłowski – 74 lata; Hieronim Graczyk – 47 lat; Ewa Wolniewicz – 49 lat;
Zbigniew Nowak – 72 lata; Tadeusz Bajer – 73 lata; Aniela Fik – 86 lat; Małgorzata Lis
– 56 lat; Zofia Kozłowska – 88 lat; Stefania Świtek – 94 lata.

W porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, która odbyła się 29 października br. były m.in. następujące punkty:
- sytuacja aktualna i rozwój szkolnictwa wy¿szego w Inowrocławiu,
- uchwała w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Inowrocławia na 2008 r.
(dochody mniejsze o 606 192 zł, wydatki mniejsze o 6 552 186 zł),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania bud¿etu
Miasta Inowrocławia,
- uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu
postępowania o jej udzielenie (dotyczy m.in. dotowania proekologicznych
zamiennych źródeł ogrzewania, co ma doprowadzić do eliminacji kolejnych
źródeł ogrzewania węglem),
- uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (górne stawki za odpady komunalne: pojemnik 110 litrowy –
9,30 zł, 240 litrowy – 17 zł, 1100 litrowy – 42 zł, 7 m 3 – 240 zł, 10 m 3 – 300 zł,
1 Mg gruzu – 194 zł, 1 Mg odpadów nietypowych wielkogabarytowych
– 260 zł, za 1 Mg odpadów ulegających biodegradacji – 108 zł, jeśli odpady
komunalne zbierane są w sposób selektywny to w przypadku pojemników
110, 240, 1100 litrowych oraz 7 m 3 i 10 m 3 są mniejsze o 30 proc.; górna
stawka za opłaty za opró¿nianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych – 20, 30 zł/ 1 m 3),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii
Rozwoju Transportu,
- uchwała uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu ratownictwa w mieście Inowrocławiu (uchylenie uchwały Rady Miejskiej
Inowrocławia z 1995 r. w związku z tym, i¿ kwestie szeroko rozumianego ratownictwa oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym zostały uregulowane
w sposób wyczerpujący w aktach prawnych o randze ustawowej),
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu poło¿onego w rejonie ulic: Świętokrzy-

skiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego (w granicach projektu planu zostały wyznaczone tereny o następującym
przeznaczeniu: usługi zdrowia, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna typu apartamenty, gara¿e, zabudowa usługowa – usługi
z zakresu handlu i gastronomii, zieleń parkowa i administracja),
- uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław,
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Miasto
Inowrocław w rejonie ulic Toruńskiej i Rzemieślniczej (zmiana umo¿liwiła
lokalizację obiektów handlowych – galerii handlowej oraz rozbudowę
stacji paliw),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomości poło¿onych w Inowrocławiu w rejonie ulic: Osiedle Okrę¿ek – Ikara (sprzeda¿
w drodze przetargu),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomości poło¿onej w Inowrocławiu przy ul. Stefana Czarnieckiego (sprzeda¿ w drodze
bezprzetargowej jako niezbędne uzupełnienie nieruchomości przyległej),
- uchwała w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomości oraz na
zwolnienie z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu (dotyczy nieruchomości poło¿onej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, sprzeda¿
działki o pow. 0,0187 ha osobie, która dzier¿awi ją na podstawie umowy
zawartej na 10 lat),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,
- uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi (skwer zlokalizowany
w rejonie ulicy Biskupa Antoniego Laubitza otrzymuje nazwę Andrzeja
Szwajkerta ps. „Jędruś”, więcej na temat Andrzeja Szwajkerta pisaliśmy na
stronie piątej sierpniowego wydania informatora),
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
i Nazewnictwa, określenia przedmiotu jej działania oraz ustalenia składu osobowego (z funkcji przewodniczącego komisji odwołano radnego Krzysztofa
Bońka, którego na tym stanowisku zastąpiła radna Magdalena Waloch ).
UWAGA: Treść przyjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.inowroclaw.pl oraz w godzinach pracy urzędu w Biurze Rady
Miejskiej, pok. nr 109.

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO PO¯YCIA MAŁ¯EŃSKIEGO
Medalami „Za długoletnie po¿ycie mał¿eńskie” przyznawanymi przez Prezydenta
RP odznaczeni zostali jubilaci świętujący w październiku br. w Urzędzie Stanu
Cywilnego złote gody (50-lecie): Barbara i Józef Gumułowie, Zenobia i Edmund
Wrzeszczowie; Marianna i Kazimierz Czartkowie.

Barbara i Józef Gumułowie z rodziną.

Zenobia i Edmund Wrzeszczowie z rodziną.
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SPORT
15 listopada – godz. 11.00, mecz koszykówki młodziczek
młodszych, UKS Jadwiga – Błękitny Delfin Bydgoszcz, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
15 listopada – godz. 17.00, Piłkarski Turniej Oldbojów – pamięci zmarłym piłkarzom, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
16 listopada – godz. 12.00, mecz koszykówki juniorek, UKS
Jadwiga – Basket 25 Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
16 listopada – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
19 listopada – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów
– ekstraklasa, Sportino Inowrocław – Politechnika Poznań,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety
(w zale¿ności od sektora) w cenie 10 zł, 15 zł i 20 zł.
22 listopada – godz. 16.00, I liga tenisa stołowego, IKTS
Inowrocław – AZS PWSIP Łom¿a, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
23 listopada – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
29 listopada – godz. 18.00, mecz koszykówki seniorów
– ekstraklasa, Sportino Inowrocław – Basket Kwidzyn, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, bilety (w zale¿ności od sektora) w cenie 10 zł, 15 zł i 20 zł.
29 listopada – godz. 11.00, mecz koszykówki młodziczek
młodszych, UKS Jadwiga – Katarzynka Toruń, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
30 listopada – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala
widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
30 listopada – godz. 11.00, mecz koszykówki młodziczek
starszych, UKS Jadwiga – Basket Janikowo, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
30 listopada – godz. 17.00, mecz III ligi piłki ręcznej, Cuiavia
Inowrocław – LKS Kęsowo, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
7 grudnia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
13 grudnia – godz. 13.00, III liga – piłka siatkowa, MSPS
– Inowrocław – LZS Jastrzębie Lipno, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
14 grudnia – godz. 8.00, liga TKKF – piłka halowa, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
14 grudnia – godz. 17.00, mecz III ligi ręcznej, Cuiavia Inowrocław – KS Lubienka Lubień, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
KULTURA
20 listopada – godz. 11.00, spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...”, Galeria Miejska, wstęp wolny.
21 listopada – godz. 18.00, koncert w ramach Inowro-
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Fot. Z archiwum „Katolika”

Młodzie¿ z inowrocławskiego „Katolika” we wrześniu br. w ramach wymiany międzyszkolnej była gośćmi uczniów
gimnazjum „Delfin” w Winnicy na Ukrainie. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Razem” realizowanego
przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej „Pauci”. Młodzie¿ z naszego miasta m.in. uczestniczyła w wielu
wycieczkach, w tym była w Umaniu – posiadłości rodu Potockich. Dzięki temu wyjazdowi młodzi inowrocławianie
mogli poznać kulturę, zwyczaje oraz piękno ukraińskie ziemi. W ramach rewizyty w październiku br. do kolegów
ze „Szkół Katolickich” przyjechała młodzie¿ z gimnazjum „Delfin”. Przez sześć dni młodzi Ukraińcy, realizując
projekt „Królewskie uzdrowisko” poznawali nasze miasto, w tym m.in. gościli w ratuszu. Powy¿ej „rodzinna”
fotografia uczniów z Winnicy i Inowrocławia wykonana na Urainie.
cławskiego Festiwalu Muzyki Organowej ku czci Św. Cecylii
– patronki muzyki, wystąpią: Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (Janusz Stanecki – dyrygent, Monika
Wilkiewicz – dyrygent), Jakub Kwintal – organy, kościół pw.
św. El¿biety w Orłowie, organizatorzy zapewniają bezpłatny
transport: godz. 17.20 odjazd autobusu z parkingu przed
halą widowiskowo-sportową (autobus zatrzyma się tak¿e
przy „Wodnym Parku”), wstęp wolny.
22 listopada – godz. 10.00, Mini Playback Show (eliminacje), Teatr Miejski, wstęp wolny.
23 listopada – godz. 19.00 (po mszy św.), koncert z okazji
75-lecia urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego, wystąpi
Inowrocławska Orkiestra Symfoniczna „Pro Arte” pod dyr.
Michała Nesterowicza, kościół pw. św. Jadwigi Królowej,
wstęp wolny.
25 listopada – godz. 9.30, Światowy Dzień Misia, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4, wstęp wolny.
30 listopada – godz. 17.00, recital Haliny Kunickiej (Czesław
Majewski – fortepian), Teatr Miejski, impreza biletowana,
bilety w cenie 15 zł mo¿na kupić w IDK, sklepie muzycznym
„Forte” i sklepie fotograficznym „Fotocenter 2000”.
5-19 grudnia – poniedziałki i środy w godz. 12.00-20.00,
Świąteczna Galeria Dziecięca, hala widowiskowo-sportowa,
al. Niepodległości 4, pok. nr 226, mo¿liwość zakupu ozdób

świątecznych przygotowanych przez dzieci, dochód w ten
sposób uzyskany zostanie przekazany na cele charytatywne.
6 grudnia – godz. 10.00, zabawa mikołajkowa dla dzieci
niepełnosprawnych, w programie przewidziano wiele
atrakcji, w tym m.in. spektakl pt. „Sekrety płaszcza Św. Mikołaja”, zapisy dzieci przyjmowane będę do 28 listopada br.
w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu
Miasta Inowrocławia (al. Henryka Sienkiewicza 1, pok.
nr 5), zabawa zorganizowana zostanie w hali widowiskowo-sportowej, al. Niepodległości 4, bli¿szych informacji
mo¿na uzyskać pod nr. tel. 052-35-55-265.
22-26 grudnia – Bo¿onarodzeniowa Szopka Kujawska, Rynek, 22 grudnia – godz. 15.00-22.00, 23-26 grudnia – godz.
10.00-18.00, 24 grudnia – godz. 22.00-2.00, tradycja stawiania szopki zapoczątkowana została w 2004 r., tworzyć
ją będą ¿ywe zwierzęta oraz naturalnej wielkości figury
świętych, 22 grudnia bezpłatnie będzie mo¿na skosztować
potraw świątecznych serwowanych przez Prezydenta
Inowrocławia i Radnych Rady Miejskiej Inowrocławia,
Św. Mikołaj będzie rozdawał dzieciom słodkie upominki,
zaplanowano wspólne kolędowanie.
UWAGA: Organizatorzy wymienionych imprez zastrzegają
sobie prawo do zmiany np. miejsca spotkania ze względów
technicznych lub pogodowych.

Koncert przyjaciół z miast partnerskich

Fot. Beata Zarzycka
W Inowrocławiu gościliśmy niedawno członków istniejącego od prawie stu dwudziestu lat Stowarzyszenia Kwartetowego Bad Oeynhausen. Muzycy z naszego miasta partnerskiego
wspólnie z inowrocławskim chórem „Halka” wystąpili w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej (na zdjęciu). Śpiew naszych przyjaciół z Bad Oeynhausen mo¿na było tak¿e podziwiać w kościele
pw. św. Jadwigi Królowej. Warto dodać, i¿ w podczas pobytu w Inowrocławiu chórzyści z Niemiec m.in. byli w Urzędzie Miasta Inowrocławia gośćmi Zastępcy Prezydenta Inowrocławia
Wojciecha Piniewskiego. Otrzymał on w prezencie drzewo z przesłaniem Niech przyjaźń pomiędzy mieszkańcami naszych miast i członkami naszych chórów rośnie i rozwija się jak to
drzewo. Zostało ono posadzone w alei dębów w Parku Solankowym.
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Targi dla młodych
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Zdecydowała komisja

Ju¿ po raz trzeci zorganizowano w naszym mieście Targi Młodych (na zdjęciu). W hali
widowiskowo-sportowej przez dwa dni m.in. szkoły oraz organizacje pozarządowe z Inowrocławia jak i regionu prezentowały swoją ofertę. Dodatkowo podczas licznych warsztatów mo¿na było dowiedzieć się np. o sposobach pozyskiwania środków na działalność od
instytucji i organizacji krajowych oraz z funduszy Unii Europejskich. Targom towarzyszyły
występy i pokazy przygotowane przez młodzie¿ oraz koncerty zespołów „Menace”, „In
Vitro”, „Artefact”, „To Nic”, „Libidoo”, „Feekcja”, „Deposit”, „Lont”, „Koniec Świata”.

Fot. Beata Zarzycka

Fot. Beata Zarzycka

Masz wa¿ną kartę?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp.
z o.o. w Inowrocławiu przypomina wszystkim pasa¿erom posiadającym karty imienne ulgowe i bezpłatne o konieczności przedłu¿ania ich wa¿ności.
W przypadku biletów elektronicznych ulgowych przedłu¿enia ulgi nale¿y dokonać najpóźniej w ostatnim dniu
jej obowiązywania – mo¿na tego dokonać tylko w kasach
MPK. Dodatkowo, aby pozostałe przejazdy zgromadzone
na karcie elektronicznej mogły być wykorzystane, pasa¿er
musi koniecznie zakupić kolejny bilet. Zobowiązany jest
dokonać tego nie później ni¿ ostatniego dnia obowiązywania ulgi.

Dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha od listopada br. jest mgr
Hanna Pietrzak. Jej kandydaturę na to stanowisko we wrześniu br. oceniała
trzynastoosobowa komisja składająca się m.in. z przedstawicieli miasta jako
organu, któremu szkoła podlega, kuratorium oświaty, rady pedagogicznej,
rady rodziców i przedstawicieli związków zawodowych. Mgr Hanna Pietrzak
zdobyła wymaganą liczbę głosów i tym samym wygrała konkurs na dyrektora
wspomnianego gimnazjum. Na zdjęciu powy¿ej akt powołania wręcza Pezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
Warto dodać, i¿ nowa Pani dyrektor posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczy geografii. W latach 2004-2007 pełniła obowiązki wicedyrektora
w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej. Wyró¿niona została medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz nagrodą Kuratora Oświaty.

Przed upływem roku
Natomiast posiadacze biletów elektronicznych rocznych bezpłatnych zobowiązani są do zgłaszania się do
kas MPK ze swoimi biletami oraz dowodami osobistymi
przed upływem 12 miesięcy od daty ich wydania celem
przedłu¿enia ich wa¿ności.
Jednocześnie MPK apeluje do mieszkańców Inowrocławia posiadających uprawnienia do darmowych
przejazdów o bezpłatne pobieranie kart miejskich. Posiadając taką kartę pasa¿er nie musi posiadać w momencie
kontroli ¿adnych dokumentów oraz nie czeka w kolejce
do kierowcy za wydaniem biletu bezpłatnego.

Bilety wieloprzejazdowe
MPK zachęca równie¿ do zakupu biletów elektronicznych wieloprzejazdowych, gdzie średnia opłata za
przejazd jest znacznie ni¿sza ni¿ za bilet jednorazowy,
np.: bilet 60-przejazdowy normalny kosztuje 84 zł, co
daje 1,40 zł za przejazd (przy bilecie jednorazowym papierowym jest to wydatek 2 zł). Posiadacz takiego biletu
mo¿e równie¿ skorzystać z jednej bezpłatnej przesiadki
do następnego autobusu pod warunkiem, ¿e przejazd
ten zostanie zarejestrowany w kasowniku w ciągu 30
minut od godziny zarejestrowania przejazdu w poprzednim autobusie.
Posiadacze kart miejskich mają mo¿liwość korzystania
z przejazdów na wszystkich liniach.

Zmieniamy kolportera
Informujemy naszych Czytelników, i¿ od listopada br. (czyli ju¿ od tego numeru) zmieniamy kolportera. Zadanie to powierzyliśmy firmie Integer.pl.
Przypomnijmy, dotychczas mieliśmy podpisaną umowę na kolporta¿ informatora
z Pocztą Polską, której obowiązkiem było dostarczać „Nasze Miasto Inowrocław” do
ka¿dej prywatnej skrzynki na terenie miasta (wyjątkiem były tylko nieliczne przypadki
zgłoszenia o tym, aby nie dostarczać druków bezadresowych). Wielokrotnie do naszej redakcji docierały sygnały o tym, ¿e informator nie jest właściwie kolportowany.
Potwierdzały to m.in. kontrole przeprowadzane z udziałem przedstawiciela poczty,
która wypłacała kary umowne. Wydawca informatora wielokrotnie występował do
Poczty Polskiej z ¿ądaniem poprawy jakości usług. Niestety wszystkie te działania
okazały się bezskuteczne.
Od kilku miesięcy montowane są tzw. euroskrzynki, do których dostęp ma ju¿ nie
tylko (jak było dotychczas) Poczta Polska. Mo¿liwe okazało się szukanie innych firm,
które dostarczą informator do skrzynek pocztowych.
Z myślą o naszych Czytelnikach Prezydent Inowrocławia podpisał na razie na
cztery miesiące umowę z firmą Integer.pl. Na pewno przeprowadzimy kontrole tego
w jaki sposób „Nasze Miasto Inowrocław” będzie kolportowane. Jednocześnie zwracamy się do naszych Czytelników, aby jeśli w ciągu najbli¿szych miesięcy nie otrzymają
któregoś z numerów, jak najszybciej zgłaszali (adres jest w stopce redakcyjnej) nam
ewentualne nieprawidłowości. Tylko bowiem działając wspólnie z Państwem jesteśmy
w stanie natychmiast reagować.

Rys. Jarosław Wojtasiński
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