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NASZE MIASTO INOWROCŁAW
INWESTYCJE. Plany na kwiecieñ i maj

Remonty i przetargi

Fot. Monika Wesołowska
Do końca kwietnia potrwają prace remontowe inowrocławskiej tężni solankowej – koszt ponad 200
tys. zł.

Na prośbę naszych Czytelników poniżej przedstawiamy listę inwestycji i remontów zaplanowanych do realizacji w kwietniu i maju br. przez
Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Inowrocławia oraz planowane w tym samym czasie
procedury przetargowe.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji i remontów:
– zagospodarowanie terenu przy tężni solankowej
– restauracja popiersia dra. Z. Wilkońskiego
i pomnika z okazji 100-lecia uzdrowiska
– montaż płyt granitowych na cokole pomnika
Jana Kasprowicza
– budowa ulicy Kazimierza Wielkiego
– remont mostku w Parku Solankowym
– budowa chodnika na Osiedlu Rąbin, ul. Kusocińskiego (od przedszkola do al. Niepodległości)
– budowa odcinka ul. Makuszyńskiego (od ul.
Szancera do ul. Szymborskiej)
Planowane procedury przetargowe:
– budowa budynku socjalnego przy ul. Wojska
Polskiego
– zagospodarowanie terenu między budynkami
ul. 59 Pułku Piechoty, a al. 800-lecia
– budowa ul. Wiejskiej, od ul. Mątewskiej
– budowa zatoki parkingowej przy ul. Alejnika
– zakup torów do mini-golfa
– projekt i budowa krytego basenu
– przebudowa ul. Molla
– budowa progów zwalniających (w kwietniu
i maju – 10 progów)
– likwidacja barier architektonicznych na drogach gminnych
– oświetlenie terenów miasta
– budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Polnej
– rewitalizacja muru miejskiego wraz z aranżacją otoczenia i placem Klasztornym
– budowa zatok parkingowych przy drodze
wewnętrznej wzdłuż al. Niepodległości 22-42
– konkurs na przebudowę płyty Rynku
– przebudowa ul. Mieszka I
– przebudowa ogrodzenia przy PODz., ul.
Poznańska (od ul. Górniczej do szpitala)

Panie Prezydencie, za kilka miesięcy zostanie rozpoczęta w Inowrocławiu budowa
nowego basenu. Czy w momencie powstania
tego obiektu, zlikwidowana będzie pływalnia „Delfin”, z której przecież i tak raczej
niewiele osób będzie chciało korzystać? Po
co utrzymywać dwa baseny, skoro tylko jeden z nich będzie z prawdziwego zdarzenia?
- Pływalnia „Delfin” nadal będzie funkcjonowała, zamierzamy ją nawet zmodernizować
na miarę naszych możliwości. W odróżnieniu
od nowego basenu, niecka w „Delfinie” jest głębsza. W przeliczeniu na jednego mieszkańca,

Urząd Miasta stosuje różne rozwiązania, ale
muszą one mieścić się w granicach prawa. W wyniku dotychczasowych działań w rejonie alei
Sienkiewicza systematycznie odbudowywanych
jest zaledwie kilka procent gniazd.
W najbliższych latach planowana jest przebudowa płyty Rynku. Dlaczego nie może pozostać tak, jak jest teraz? Co złego jest w naszym Rynku?
- Oczywiście nie jest to priorytet w naszych
działaniach. Rynek może pozostać taki, jaki
jest w tej chwili, dopóki nie rozpadną się ze
starości te pleksi-aluminiowe szpecące budki z
ogłoszeniami. Dlaczego zamiast ich nie mamy
np. małych kwiaciarni? Przebudowa płyty Rynku będzie odbywała się stopniowo. Już w tym
roku na Rynku, podobnie jak w ciągu ulicy
Solankowej, pojawią się liczne kwietniki umiejscowione na słupach. Zmian wymaga też fontanna. Na temat wyglądu Rynku rozmawiałem z setkami inowrocławian, ale tylko jeden
mieszkaniec naszego miasta był zachwycony
płytą Rynku. Była to jedna z tych osób, które
podejmowały kiedyś w tej sprawie pozytywną
decyzję.

W kwietniowym wydaniu naszego informatora na łamach rubryki „Ratuszowe ABC...”
wyjaśniamy zawiłości dotyczące zameldowania się w miejscu pobytu stałego.
Co to jest pobyt stały?
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Kiedy trzeba się zameldować?
Najpóźniej przed upływem czwartej doby
licząc od dnia przybycia.
„Krok po kroku”:
pok. 10 – należy pobrać, a następnie złożyć prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia
pobytu stałego.
Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty.
• W przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu – książeczka wojskowa lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych. Posiadacze kart

mobilizacyjnych przed zgłoszeniem zameldowania fakt ten powinni zgłosić w WKU.
• Osoby spoza Inowrocławia mają obowiązek również przedstawić zaświadczenie
o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
• Dokument potwierdzający tytuł prawny
do lokalu.
UWAGA: Niepełnoletni, którzy nie posiadają dowodu osobistego przedstawiają
odpis skrócony aktu urodzenia.
Koszty, czyli opłata skarbowa:
Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego jest bezpłatne.
Godziny przyjęć wniosków:
Poniedziałki, środy, piątki: godz. 7.3015.30, wtorki: godz. 8.00-18.00, czwartki: 7.3018.00.

Tężnia
jak nowa

Inowrocław jest jednym z miast o najniższej
dostępności do obiektów pływackich. Bydgoszcz
ma już kilka szkolnych pływalni. Z pewnością z
tego rozwiązania zadowoleni będą ci, którzy dziś
narzekają na ograniczony dostęp do basenu, a
lubią pływać, czyli na przykład zawodnicy i zawodniczki klubu pływackiego „Delfin”.
Przy al. Sienkiewicza zainstalowano urządzenie emitujące dźwięki sokoła. Ma to odstraszyć gawrony. Co zrobią przedstawiciele ratusza, jeśli ten sposób okaże się bezskuteczny?
- Sam oczekuję na radę w tej sprawie. Jedni
domagają się systematycznego niszczenia gniazd
gawronów, a inni protestują przeciwko temu.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
GOSPODARKA. Oœrodek Wspierania
Przedsiêbiorczoœci

Doradztwo i szkolenia
Doradztwo gospodarcze, organizowanie
kursów doszkalających, to tylko część zadań
realizowanych Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.
Placówka istnieje w Inowrocławiu już od
ponad dziesięciu lat. Przedstawiciele OWP
w celu aktywizacji gospodarczej lokalnego
społeczeństwa m.in. udzielają pomocy w zakresie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego osobom bezrobotnym oraz
potencjalnym przedsiębiorcom przy podej-

KWIECIEŃ 2005/NR 2
mowaniu i prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorców realizuje również działalność edukacyjną w różnych formach kształcenia zawodowego. Są to m.in. kursy, konsultacje oraz spotkania informacyjno – dyskusyjne.
Jednocześnie OWP ściśle współpracuje z
Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości. W
ramach działalności pożyczkowej wspomnianego funduszu w ubiegłym roku udzielono
dziesięciu pożyczek na łączną kwotę ponad
trzydziestu tysięcy złotych.
Bliższe informacje na temat działalności
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
można uzyskać pod nr tel. 357-56-79.
Katarzyna Komorowska

Bimba wraca do Inowrocławia!

Fot. Z archiwum MPK Inowrocław
Od 1962 r. po ulicach naszego miasta nie jeżdżą już tramwaje. Wielu mieszkańców z pewnością ucieszy
wiadomość, że po ponad czterdziestu latach bimba wraca do Inowrocławia! Oryginalny, odnowiony
wagon tramwajowy (na zdjęciu), identyczny jak te, które na przełomie lat 50. i 60. jeździły w Inowrocławiu, za jakiś czas będzie można obejrzeć w naszym mieście. Nie podjęto jednak jeszcze decyzji, co do
tego, gdzie miałby stanąć ten niezwykły zabytek. A gdzie sami inowrocławianie chcieliby ustawić taki
wagon? Może na Rynku lub ...? Czekamy na Państwa propozycje.

INWESTYCJE. Bêdzie drugi basen.
Mieszkam w jednym z bloków na Osiedlu
Rąbin. Od kilku miesięcy nie mogę we własnym mieszkaniu spokojnie nawet radia posłuchać, ponieważ mój sąsiad w piwnicy założył zakład ślusarski. Do kogo mam się zwrócić z tym problemem?
– Tę sprawę zgłosić można Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, który jest
uprawniony do badania, czy zmiana sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nastąpiła zgodnie z przepisami prawa, a w
razie stwierdzenia naruszenia prawa w tym zakresie może wstrzymać użytkowanie tego obiektu lub jego części.
Odpowiedzi na pytania Czytelników udziela Teresa Górka, naczelnik Biura Prawnego
Urzędu Miasta Inowrocławia. Pytania do
ratuszowego prawnika prosimy kierować na
adres redakcji.

Nowoczesny obiekt
Przy Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu
powstanie kryty basen oraz sztuczne lodowisko.
Inwestycja kosztować ma blisko dziesięć
milionów złotych. Z uwagi na to, że zarówno
basen jak i lodowisko powstaną jako obiekty
szkolne, część pieniędzy pozyskana ma być z
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu.
Nowy basen wyposażony zostanie m.in.
w specjalną zjeżdżalnię do wody, brodzik
oraz nieckę, z której z pewnością będą korzystać zawodnicy podczas pływackich konkursów sportowych.
Budowa obiektu rozpoczęta zostanie
prawdopodobnie jeszcze w bieżącym roku.
(bez)
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3 MARCA
3 Kabaretowy Dobry Wieczór
W wypełnionej po brzegi hali widowiskowo –
sportowej dla inowrocławian wystąpili: Ireneusz
Krosny, Cezary Pazura oraz Andrzej Grabowski.
3 – 4 MARCA
3 „INO – ATA 2005” – X Przegląd
Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Pomorskiego Okręgu Wojskowego
7 MARCA
3 Otwarcie wystawy malarstwa
Małgorzaty Maciejewskiej
W Galerii w Ratuszu prezentowano obrazy
przedstawiające – jak podkreśliła sama autorka –
różne oblicza kobiet. Małgorzata Maciejewska jest
absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Pięknych w Gdańsku.
11 MARCA
3 Otwarcie wystawy fotograficznej
„WIARA” Mike’a Abrahamsa
Inowrocławianie mogli obejrzeć w Galerii Miejskiej prace dotyczące chrześcijaństwa autorstwa
Mike’a Abrahmsa, brytyjskiego fotoreportera,
którego zdjęcia przed pięciu laty nagrodzono
w konkursie „Word Press Photo”.

Fragment wystawy fotografii Mike’a Abrahmsa

12 MARCA
3 Jubileusz 150 – lecia I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza
Więcej na str 4.
3 Otwarcie ścianki wspinaczkowej
Ścianka powstała w hali widowiskowo – sportowej. W dniu otwarcia obiektu przez Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, organizatorzy
zaplanowali szereg atrakcji. Inowrocławianie mieli
okazję wysłuchać prelekcji znanych himalaistów
Krzysztofa Wielickiego oraz Jana Szulca. Ponadto, zorganizowano zawody, których wyniki
przedstawiały się następująco: kat. 5-15 lat – pierwsze miejsce zajął Krzysztof Majewski, kat. 16-25
lat – zwyciężył Szymon Wieczorek, kat. powyżej
25 lat – najlepszy okazał się Maciej Kościelski.
15 MARCA
3 Premiera spektaklu teatralnego
„Jestem. Tak. Nie. Anuluj”
W wykonaniu aktorów Zjednoczonych Sił Teatralnych Organizatorów „Arlekinady”, spektakl według
scenariusza i w reżyserii Elżbiety Piniewskiej.
Ciąg dalszy na str. 4

4

KWIECIEŃ 2005/NR 2

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Dokończenie ze str. 3

JUBILEUSZ. 150-lecie I LO w Inowroc³awiu

17 MARCA
3 Spotkanie z cyklu
„Porozmawiajmy o ...”
Tematem spotkania były obyczaje wielkanocne
na Kujawach. Członkowie Klubu Regionalnego i
Koła Miłośników Inowrocławia działającego przy
Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Mirosławy Cieślarek i Aleksandry Broniewicz zaprezentowali
widowisko pn. „Kujawskie zwyczaje wielkanocne”. Jednocześnie Alicja Kaczmarek pokazała
jak można przystroić świąteczny stół. Natomiast
Marlena Sobczyńska, z miejskiej książnicy przedstawiła nowości wydawnicze.
18 MARCA
3 Koncert Chóru Aleksandrowa
Więcej poniżej.
3 Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku
Agnieszki Antczak
Tematem prezentowanych w Muzeum im. Jana
Kasprowicza prac była kobieta, w tym również
przedstawiana jako matka. Wernisażowi wystawy
towarzyszył spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Ruchu Pawła Lewartoskiego w składzie: Barbara Felerska, Maja Felerska, Michał Felerski.

Spotkanie pokoleń
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu obchodziło w
marcu jubileusz 150-lecia.
Obchody rozpoczęto w kościele p.w. Św.
Krzyża koncelebrowaną Mszą Św. pod przewodnictwem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. W mszy uczestniczyli również
m.in. Metropolita Gnieźnieński, arcybiskup
Henryk Muszyński oraz arcybiskup Astany
Tomasz Peta.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli
do Teatru Miejskiego, który wychowankowie kilku pokoleń szkoły wypełnili do ostatniego miejsca. Zdzisław Żyliński, dyrektor I
LO odwołał się do dotychczasowych zasług
oraz osiągnięć społeczności szkolnej i jednocześnie podkreślił, że liceum jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych promującego nowatorskie metody nauczania. O
oprawę uroczystości zadbał chór i orkiestra
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
pod dyrekcją Piotra Kaźmierczaka. Wykonano m.in. „Elegię Kujawską” oraz „Psalmus” skomponowane przez inowrocławiankę, Aleksandrę Brejzę. Ponadto goście obejrzeli spektakl pt. „Otwarte drzwi” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, według scenariusza
Edmunda Mikołajczaka, nauczyciela I LO.
Na zakończenie oficjalnych obchodów 150lecia istnienia liceum w szkole dokonano
odsłonięcia tablicy projektu Andrzeja Prokopiuka upamiętniającej jubileusz.
Tekst i fot. Beata Zarzycka

W kościele p.w. Św. Krzyża odprawiono koncelebrowaną Mszę Św.

Aleksandra Zielezińska emerytowana nauczycielka liceum odsłania okolicznościową
tablicę upamiętniającą obchody 150-lecia
szkoły.

WYDARZENIE. III Inowroc³awskie Targi Edukacyjne ju¿ za nami

Konferencje i warsztaty
Fragment spektaklu w muzeum

18 – 19 MARCA
3 „Arlekinada” – III Ogólnopolski
Festiwal Małych form Teatralnych
Więcej str 5.
19 MARCA
3 Topienie Marzanny
Z inicjatywy klubu „Rondo” w Solankach
mieszkańcy miasta oraz goście przebywający w
tym czasie w Inowrocławiu pożegnali zimę wrzucając do stawu palącą się Marzannę stanowiąca
symbol zimy.

W ten sposób żegnano zimę w Inowrocławiu

21 MARCA
3 Gimnazjada
Organizatorem zawodów w hali widowiskowo
– sportowej w tym roku było Gimnazjum nr 3,
którego uczniowie jednocześnie zwyciężyli. KoDokończenie na str. 5

Konferencje, warsztaty, prezentacje to tylko część tego, co organizatorzy III Inowrocławskich Targów Edukacyjnych przygotowali dla mieszkańców regionu.
Zupełnym novum w tym roku było zaprezentowanie oferty wydawnictw szkolnych także dla placówek ponadgimnazjalnych. Po-

FORUM.

nadto, w budynku Szkoły Podstawowej nr 9
bezpłatnie zorganizowano konferencje,
warsztaty oraz prezentacje
Dodatkowo, z myślą o dzieciach i młodzieży
przeprowadzono konkurs literacko – plastyczny pn. „Moja szkoła – szkoła o jakiej
marzę”.
(bez)

Wystąpił Chór Aleksandrowa

Ratownictwo
X Ogólnopolskie Forum Ratownictwa już 26
i 27 kwietnia w Inowrocławiu.
„Zagrożenia chemiczne, biologiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego”, to główny temat konferencji zaplanowanej w Teatrze Miejskim.
Uczestnicy i zaproszeni goście wymienią doświadczenia, które przyczynią się do wypracowania skutecznych metod w
sytuacjach zagrożenia.

Fot. Beata Zarzycka
W hali widowiskowo – sportowej wystąpił światowej sławy rosyjski Chór
Aleksandowa. Usłyszeliśmy zarówno pieśni żołnierskie, ludowe jak i opracowania popularnych przebojów oraz arii operowych.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW
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Teatralne zmagania, czyli „Arlekinada”

5
Dokończenie ze str. 4

lejne miejsca zajęli reprezentanci: Gimnazjum nr
4, 2, 1, Katolickie oraz Integracyjnego.
23 marca
3 Przekazanie sprzętu przez Akcję
Dobroczynną „Dać Dzieciom Radość”
Niemal równo rok po powstaniu Akcji Dobroczynnej „Dać Dzieciom Radość” w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawiciele Akcji przekazali dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin m.in. specjalny wózek, buty
ortopedyczne oraz inhalator za blisko 3 tys. zł.
24 marca
3 Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsze
drożdżowe baby wielkanocne”
Konkurs zorganizowało Muzeum im. Jana Kasprowicza. W kategorii szkół pierwsze miejsce
zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 z Inowrocławia oraz Zespołu Szkół z
Kobylnik. Indywidualne nagrody przyznano Teresie Barcińskiej oraz Małgorzacie Sobocie.
27 marca
3 Przywołówki Kujawskie
Zgodnie z tradycją w Niedzielę Wielkanocną
członkowie Klubu Kawalerów z Szymborza z „ambony” przywołują panny. Zwyczaj ten kultywowany jest od prawie dwustu lat. Tegoroczne przywołówki uświetnił występ zespołu „Złota Jesień”
z Pakości. Wcześniej w Domu Rodzinnym Jana
Kasprowicza otwarto wystawę pokonkursową pisanek i palm wielkanocnych.

Fot. Beata Zarzycka
W Teatrze Miejskim odbył się III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”. Jury, w
składzie, którego znalazły się m.in. znane aktorki - Beata Kawka oraz Joanna Brodzik, przyznało
następujące nagrody: w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych – I miejsce: Teatr „Cadeen” z
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, II miejsce – Zjednoczone Siły Teatralne Organizatorów
„Arlekinady”, III miejsce – Teatr „Próba” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu; w
kategorii gimnazjalistów – I miejsce: Teatr „M(n)iej” więcej” z Miejskiejgo Domu Kultury w Bydgoszczy,
II miejsce – Teatr „X” z Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, III miejsce – Teatr „Maska” z Gimnazjum
w Sławęcinku. Główne nagrody aktorskie otrzymali: Aleksandra Łyczkowska - Teatr „Cedee”, Alicja
Przerazińska – Zjednoczone Siły Teatralne Organizatorów „Arlekinady”, Natalia Machowska – Teatr
„Scena Propozycji”, Kamil Gąszowski – Teatr „Cedeen”. Na zdjęciu w towarzystwie Joanny Brodzik
zwycięzcy i laureaci trzeciego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (duża fotografia) oraz
fragment przedstawienia „Jestem. Tak. Nie. Anuluj” w wykonaniu zdobywców drugiego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (mała fotografia).

PTTK. 50-lecie istnienia w Inowroc³awiu

Odznaczenia dla
zasłużonych
Inowrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obchodził
niedawno 50-lecie istnienia. Jubileusz był
także okazją do uczczenia 40-lecia Koła Przewodników im. dra Zygmunta Wilkońskiego,
które działa przy PTTK.
Podczas uroczystych obchodów jubileuszu
m.in. najbardziej zasłużonym członkom
PTTK wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
I tak Złotą Honorową Odznakę PTTK dostali: Teresa Buraczewska, Andrzej Dargacz,
Gabriela Konieczka, Danuta Romanowska,
Srebrną Honorową Odznakę PTTK dostali: Wojciech Świstak, Wiktor Michalski, Irena Wabich – Kortas, Józef Domański. Srebrną Odznaką wyróżniono za pracę z młodzieżą Wojciecha Paluszyńskiego. Jednocześnie
dyplomy PTTK przekazano: Zbigniewowi
Buraczewskiemu, Edmundowi Jendrzejczakowi, Romanowi Różewickiemu oraz Reginie Michalskiej.
(bez)

WYRÓ¯NIENIE. „Szko³a Humanitarna”

Jedna z dziesiêciu
Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu jest jedną z dziesięciu szkół w Polsce, które otrzymały tytuł „Szkoły Humanitarnej”.
W ramach programu Polskiej Akcji Humanitarnej uczniowie oraz nauczyciele
Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem koordynatorek Ewy Kosińskiej, Adriany Bełżek
oraz Beatay Mazur, wykonali szereg zadań,
w tym m.in. zbiórki na rzecz ofiar w Biesłanie i Iraku. Uczniowie pogłębiali wiedzę o
prawach człowieka i działalności Polskiej
Akcji Humanitarnej. Warto podkreślić, że
działania te stanowiły kontynuację przedsięwzięć na rzecz pomocy innym, podejmowanych przez społeczność szkolną również przed przystąpieniem do programu
PAH.
Na uroczystość do Gimnazjum nr 2 nie
przyjechała Janina Ochojska. Oficjalnego
odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie
tytułu dokonali Tadeusz Szczepaniak z Polskiej Akcji Humanitarnej i Ryszard Brejza,
Prezydent Inowrocławia.
Beata Zarzycka

Przywoływali panny z „ambony”

28 marca
3 Koncert pasyjny
„Pozwól mi Twe męki śpiewać”
Koncert miał miejsce w Kościele Garnizonowym, wykonanie – Zespół Wokalny ITM „Pro
Arte” pod dyrekcją Anny Drogowskiej, prowadzenie – Jacek Nijak, organy – Tomasz Kucharski.
30 marca
3 „Ogórek” w Inowrocławiu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
ogłasza, że następnego dnia (tj. 1 kwietnia) ulicami Inowrocławia będzie jeździł autobus marki Jelcz
(popularny „Ogórek”) z 1969 r. ,który testować
ma nowy typ paliwa opracowany przez miejscowych specjalistów. Ostatecznie rzeczywiście można
było przejechać się wspomnianym autobusem, ale
informacja o nowym paliwie była żartem z okazji
1 kwietnia.

„Ogórek” na ulicach miasta
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Marek Bartkowicz
5.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Zdzisław Błaszak
25.04.2005 r., 9.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Filomena Deskiewicz
2.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Grażyna Dziubich
21.04.2005 r., 5.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Tadeusz Haliniak
21.04.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p.
23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Piotr Jóźwiak
12.04.2005 r., 10.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, p. 25, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-294.
Andrzej Kieraj
2.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Jan Koziorowski
19.04.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 25,
godz. 14.00-16.00, tel. 35-55-294.
Lech Murawski
11.04.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD, ul. Dworcowa
26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Andrzej Prabucki
21.04.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p.
23, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.
Ryszard Rosiński
18.04.2005 r., 16.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Janina Sikorska
11.04.2005 r., 9.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Maria Stępniowska
18.04.2005 r., 16.05.2005 r. – Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD,
ul. Dworcowa 26, godz. 16.00-17.00, tel. 357-10-83.
Sławomir Szeliga
26.04.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p.
25, godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-294.
Jan Wiśniewski
5.05.2005 r. – Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, p. 23,
godz. 14.30-15.30, tel. 35-55-223.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

Podczas marcowej, XXX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu.
• w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacji
miejskiej na terenie gminy Inowrocław.
• w sprawie rachunków dochodów własnych.
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.
• w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Inowrocławia.
• w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2005 r.
• w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Inowrocławia.
• w sprawie likwidacji Przedszkola nr 8 w Inowrocławiu oraz przekazania mienia na cele prowadzenia przedszkola niepublicznego.
• w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych (dot. ulicy
prostopadle odchodzącej na zachód od ul. Wojska Polskiego).
• w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Sylwestra Ranusa.
• w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Stanisława Sroczyńskiego.
• w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Tomasza Graczykowskiego.
• w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia obejmującego
teren w obrębie ulic: alei Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, alei Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej,
Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Św. Ducha, Średniej, Biskupa A. Laubitza i Dworcowej, na terenie oznaczonym w tym planie
symbolami: „129-ZP” i „135-MW,U”.
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Inowrocławiu przy ul. Lipowej.
• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu aportu w postaci prawa własności nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. ks. B.
Jaśkowskiego 11).
• w sprawie przystąpienia gminy Miasto Inowrocław do KujawskoPomorskiej Organizacji Turystycznej.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi (dot. działania Wydziału Spraw
Obywatelskich, skargę uznano za bezzasadną).
UWAGA: Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej p. 24,
w godzinach pracy Ratusza.

Życzenia i kwiaty
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Bożena Białas (Pakość) – Lech Kaszuba (Inowrocław); Iwona Woźniak (Kruszwica) – Artur
Sawicki (Inowrocław).

URODZENIA

Fot. Beata Zarzycka
Inowrocławianka, pani Marianna Dziedzic (na zdjęciu) obchodziła niedawno 102 urodziny. Z tej okazji
dostojna jubilatka przyjęła od władz miasta życzenia
oraz kwiaty. Do serdeczności przyłącza się również
redakcja „Naszego Miasta”.

Mateusz Katulski – s. Arkadiusza i Elżbiety;
Aleksandra Okleja – c. Wojciecha i Marioli; Aleksandra Wieczorek – c. Roberta i Beaty; Damian
Sieracki – s. Andrzeja i Aleksandry; Beniamin
Szynka – s. Waldemara i Anny; Roger Strzelec –
s. Daniela i Justyny; Grzegorz Piasecki – s. Jacka
i Joanny; Jakub Niedzwiecki – s. Roberta i Anny;
Jakub Rogozinski – s. Szymona i Karoliny; Mateusz Wachowski – s. Tomasza i Eweliny; Wiktoria
Skrzyńska – c. Wojciecha i Agaty; Kacper Lewandowski – s. Łukasza i Marzeny; Rita Szukalska –
c. Pawła i Katarzyny; Wojciech Łada – s. Adama
i Beaty; Oliwia Szatkowska – c. Miłosza i Sylwii;
Wiktoria Tarsalewska – c. Piotra i Anny; Weronika Korban – c. Wiesława i Magdaleny; Aleksandra Witczak – c. Rafała i Magdaleny; Wiktoria
Fita – c. Pawła i Izabeli; Gabriela Markiewicz – c.
Piotra i Anety; Oliwia Althaus – Sławomira i Ka-

roliny; Michał Polak – s. Rafała i Katarzyny; Paweł Wołąkiewicz – s. Michała i Renaty; Kacper
Górka – s. Mariusza i Anny; Kacper Niewidomski
– s. Waldemara i Katarzyny; Milena Jastrowska –
c. Piotra i Agnieszki; Natalia Łuczak – c. Olgierda i Katarzyny; Marianna Nowak – c. Artura i
Aleksandry; Natalia Polak – c. Mariusza i Jolanty; Kacper Biskup – s. Przemysława i Magdaleny;
Aleksandra Zimmer – c. Waldemara i Doroty;
Oliwia Blige – c. Marcina i Małgorzaty; Krzysztof
Sternicki – s. Marcina i Magdaleny; Malwina
Wojciechowska – c. Karola i Sylwii; Wojciech
Warszawiak – s. Krzysztofa i Moniki; Jakub Borowski – s. Krzysztofa i Iwony; Dominik Arent –
s. Adama i Agnieszki; Wiktoria Nowak – c. Mariusza i Barbary.

ZGONY
Jacek Szemrowicz – 41 lat; Barbara Wojciechowska – 90 lat; Leon Szutarski – 84 lata; Marian Bednarek – 85 lat; Kazimierz Kozłowski –
47 lat; Janina Rogatka – 81 lat; Daniel Tomasik
– 22 lata; Ewa Malka – 57 lat; Sabina Dybka –
88 lat; Irena Michalska – 67 lat; Genowefa Szlosek – 83 lata; Bolesław Murawski – 57 lat;
Dokończenie na str. 7
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Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy publikację rozkładów jazdy autobusów MPK Inowrocław. Za miesiąc linia nr 19 i 16.

SPORT
15 kwietnia – godz. 10.00, hala widowiskowo –
sportowa, al. Niepodległości 4, Dni OlimpijczykaPolscy Olimpijczycy Dzieciom, wstęp wolny.
16 kwietnia – godz. 9.00, hala widowiskowo –
sportowa, al. Niepodległości 4, Ogólnopolski Turniej Pracowników Urzędów i Radnych w Halowej
Piłce Nożnej, wstęp wolny.
16 kwietnia – godz. 16.30, Stadion Miejski
III, ul Rakowicza 93, mecz piłkarski – V liga
seniorów, MKP Noteć Inowrocław – Orlęta Aleksandrów Kujawski, wstęp wolny.
16 kwietnia – godz. 17.00, Stadion Miejski I,
ul. Wierzbińskiego 2, mecz piłkarski – IV liga
seniorów, Cuiavia Inowrocław – Goplania Inowrocław, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
16 kwietnia – godz. 17.00, hala widowiskowo
– sportowa, al. Niepodległości 4, mecz piłki ręcznej – II liga, Cuiavia/OSiR Inowrocław – AZS
Politechnika Gdańsk, bilety w cenie 3 zł.
17 kwietnia – godz. 11.00, plac przed halą
widowiskowo – sportową, Szachy pod Chmurką,
wstęp wolny.
17 kwietnia – godz. 18.00, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, mecz koszykówki
– play-off, Noteć Inowrocław – Gipsar Stal Ostrów,
bilety w cenie: 15 zł i 10 zł (ulgowy) – sektory A, I,
D, E, F, 20 zł i 15 zł (ulgowy) – sektory B, C, G, H.
19 kwietnia – godz. 12.30, hala widowiskowo
– sportowa, al. Niepodległości 4, mecz koszykówki, UKS Jadwiga Inowrocław – Basket 67 I
Bydgoszcz, wstęp wolny.
21 kwietnia – godz. 8.00, mała sala hali widowiskowo – sportowej, al. Niepodległości 4, IV Minispartakiada Sportowa „Ja też potrafię”, wstęp wolny.

Dokończenie ze str. 6

Jan Marciniak – 74 lata; Krystyna Iskra – 59 lat;
Zygmunt Batkowski – 82 lata; Czesław Niklas –
72 lata; Jan Olejniczak – 55 lat; Teresa Trzebuchowska – 64 lata; Maria Nowak – 85 lat; Stanisław Cichocki – 91 lat; Bolesław Libera – 84

21 kwietnia – godz. 11.00, Stadion Miejski I, ul.
Wierzbińskiego 2, Drużynowe Biegi Przełajowe –
Memoriał Mariana Świtalskiego, wstęp wolny.
23 kwietnia – godz. 8.00, hala widowiskowo –
sportowa, al. Niepodległości 4, liga TKKF – piłka
halowa, wstęp wolny.
23 kwietnia – godz. 17.00, Stadion Miejski II,
ul. Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga seniorów, Goplania Inowrocław – Pałuczanka Żnin,
bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
24 kwietnia – godz. 9.00, hala widowiskowo –
sportowa, al. Niepodległości 4, IV Koszykarski
Turniej Przyjaciół OSiR, wstęp wolny.
24 kwietnia – godz. 16.00, sala sportowa, ul. Rakowicza 93, liga TKKF – koszykówka, wstęp wolny.
24 kwietnia – godz. 18.00, hala widowiskowosportowa, al. Niepodległości 4, mecz koszykówki –
Noteć Inowrocław – Czarni Słupsk, bilety w cenie:
15 zł i 10 zł (ulgowy) – sektory A, I, D, E, F, 20 zł
i 15 zł (ulgowy) – sektory B, C, G, H.
30 kwietnia – godz. 8.30-10.30, 13.30-15.30,
hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości 4,
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt o
Puchar Prezydenta Inowrocławia, wstęp wolny.
30 kwietnia – godz. 16.00, Stadion Miejski
III, ul. Rakowicza 93, mecz piłkarski – V liga
seniorów. MKP Noteć Inowrocław – Notecianka
Pakość, wstęp wolny.
1 maja – godz. 9.00, start sprzed hali widowiskowo-sportowej, Pierwszomajowa Wycieczka
Rowerowa Inowrocław – Szymborze – Kruszwica
– Inowrocław, wpisowe 7 zł. Zapisy w Ośrodku
Sportu i Rekreacji do 27 kwietnia.
1-3 maja – godz. 9.00, korty tenisowe, ul. Przy
Stawku 1, Turniej Tenisowy – Otwarte Mistrzo-

lata; Stefania Kazik – 64 lata; Gabriela Jarocka
– 57 lat; Iwona Skonieczna – 41 lat; Ryszard
Sobczak – 56 lat; Henryk Neukampf – 58 lat;
Walerian Chudziński – 93 lata; Stanisław Latawiec – 80 lat; Helena Tańska – 71 lat; Janina
Skoblewska – 56 lat; Józef Pawlak – 75 lat; Henryk Rataj – 74 lata; Irena Ratajczak – 69 lat;
Zofia Jaźwińska – 82 lata; Władysław Klat – 83
lata; Helena Stasińska – 77 lat; Jan Piwek – 68

stwa Inowrocławia o Puchar Prezydenta Miasta
Inowrocławia, wstęp wolny.
3 maja – godz. 9.00, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, wstęp wolny.
3 maja – godz. 10.00, plac u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Staszica, Otwarte Mistrzostwa Inowrocławia w jeździe na deskorolkach i łyżworolkach, wstęp wolny.
3 maja – godz. 11.00, 7 maja – godz. 10.00,
Stadion Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, Festyn
Sportowo-Rekreacyjny, wstęp wolny.
4 maja – godz. 17.00, klub „Kopernik”, Turniej Scrabble Systemem Belgijskim – partia 2,
wstęp wolny.
7 maja – godz. 17.00, Stadion Miejski II, ul.
Orłowska 48, mecz piłkarski – IV liga seniorów,
Goplania Inowrocław – Olimpia Grudziądz, bilety w cenie 6 zł i 4 zł (ulgowy).
9 maja – godz. 10.00, start i meta: Stadion
Miejski I, ul. Wierzbińskiego 2, Bieg Zwycięstwa,
wstęp wolny.

Fragment rozgrywek: Noteć Inowrocław – Prokom Trefl Sopot.

lat; Stanisława Pinska – 88 lat; Zofia Chabasińska – 82 lata; Stefania Łętowska – 84 lata; Czesława Kapelińska – 74 lata; Wanda Kucharska –
92 lata; Kazimiera Dreliszak – 93 lata; Janina
Wojciechowska – 88 lat; Stefania Jaskulska – 81
lat; Jadwiga Szmańda – 82 lata; Anna Cwojdzińska – 82 lata; Bernard Łuczak – 74 lata;
Ryszard Kruszczyński – 52 lata; Stefan Strzelecki – 89 lat; Barbara Kaźmierczak – 90 lat.
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KULTURA
15 kwietnia – godz. 12.00, Muzeum im. J. Kasprowicza, otwarcie wystawy pn. „Dr Czesław Sikorski –inowrocławianin”.
16 kwietnia – godz. 10.00, Teatr Miejski, Przegląd Teatrzyków Szkolnych, wstęp wolny.
19 kwietnia – godz. 19.00, Teatr Miejski, koncert – Irena Kwiatkowska i goście (Danuta Błażejczyk, Czesław Majewski, Janusz Szrom), bilety w cenie 18 zł do nabycia w IDK, Fotocenter
2000 i sklepie muzycznym FORTE.
21 kwietnia – godz. 11.00, Galeria Miejska,
spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o ...”, wstęp
wolny.
21-30 kwietnia – Galeria Miejska, „Książkowe
dzieła sztuki” – wystawa bibliograficznych edycji
polskich i zagranicznych dzieł z Wydawnictwa
Artystycznego „Kurtiak i Ley” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
22 kwietnia – godz. 10.00, hol Teatru Miejskiego, sesja popularnonaukowa z okazji 10. rocznicy śmierci dra Czesława Sikorskiego „Laudator
temporis acti”, wstęp wolny.
22 kwietnia – godz. 17.00, „Rondo”, wieczór
poetycki Romana Senskiego, wstęp wolny.
23 kwietnia – godz. 16.00, Teatr Miejski, Otwarty
Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym, wstęp wolny.
24 kwietnia – godz. 16.00, Teatr Miejski, Otwarty Puchar Polski w Tańcu Hip-Hop, Electric Boogie i Break-Dance, wstęp wolny.
25 kwietnia – godz. 15.30, „Rondo”, Wielkie
Pisadło – konkurs ortograficzny dla uczniów kl.
IV-VI, zapisy do 20 kwietnia.
28 kwietnia – godz. 17.00, hol Teatru Miejskiego,
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i otwarcie
wystawy pokonkursowej „Moja Mała Ojczyzna”.
29 kwietnia – godz. 17.00, „Kopernik”, IX
Konkurs Poetycki „Mój Świat”, konkurs adresowany do uczniów gimnazjów oraz kl. V i VI szkół
podstawowych, prace należy nadsyłać do klubu w
terminie do 20 kwietnia br.
30 kwietnia – godz. 16.00, Teatr Miejski, finał
Dziecięcego Festiwalu Piosenki „Pokażemy, co
umiemy”, wstęp wolny.

30 kwietnia – „Przydomek” ostateczny termin
składania prac na konkurs plastyczny „Solanki –
nasza młodość, miłość i my”.
30 kwietnia – ostateczny termin przyjmowania
zgłoszeń do udziału w IV Ogólnopolskich Warsztatach i konkursie fotograficznym „Wiosenne Impresje”, który zaplanowano na 26 – 29 maja br., zapisy
przyjmowane są w MDK.
16 kwietnia 2005 r.
Obchody 50-lecia Cechu Rzemiosł Różnych
godz. 9.00 – rozpoczęcie uroczystości, Dom
Rzemiosła, ul. Poznańska 36.
godz. 9.45 – przemarsz do Kościoła pw. Św.
Mikołaja
godz. 10.00 – Msza Św.
godz. 11.00-13.30 – uroczystość w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. W programie przewidziano m.in.: przedstawienie zarysu historii dziejów cechu oraz koncert symfoniczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.
5–8 maja 2005 r.
Obchody 130-lecia Uzdrowiska Inowrocław
5 maja – godz. 18.00, Galeria Miejska, otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Głowackiego i
widokówek z kolekcji inowrocławskich filokartystów: wstęp wolny.
5 maja – godz. 19.00, Teatr Miejski, spektakl
pt. „Płeć przeciwna” z Zofią Merle i Markiem
Perepeczko w rolach głównych, bilety w cenie: 20
zł do nabycia w IDK.
6 maja – godz. 12.00, Muzeum im. J. Kasprowicza, otwarcie wystawy pn. „Uzdrowisko Inowrocław – przeszłość i teraźniejszość”.
6 maja – godz. 18.00, Teatr Letni (w razie niepogody hala widowiskowo – sportowa), operetka „Zemsta Nietoperza” Johana Straussa, bilety w cenie 15
zł do nabycia w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
7 maja – godz. 11.00, Sala Koncertowa im.
Ireny Dubiskiej, sesja „Inowrocław miastem
uzdrowiskowym”, wstęp wolny.
7 maja – godz. 16.00-19.00, festyn w Solankach, wstęp wolny.
8 maja – godz. 15.00, Muszla Koncertowa,
Przegląd Artystyczny Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”.
Święto Konstytucji Trzeciego Maja
godz. 10.00 – Park Solankowy, Msza Św. Polowa w intencji Ojczyzny.
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godz. 11.00 – Stadion Miejski, Festyn Sportowo-Rekreacyjny.
godz. 16.00 – Muszla Koncertowa, koncert
plenerowy w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego.
godz. 19.00 – koncert symfoniczny w wykonaniu Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej „Pro
Arte” pod dyrekcją Marka Pijarowskiego (Tatiana Szebanowa – fortepian). Swoją obecność na
koncercie zapowiedział Wojciech Kilar.

KULTURA. O zabytkach w Sali Sesyjnej

Spotkania w ratuszu
Od niedawna życie społeczno – kulturalne Inowrocławia wzbogacone zostało o cykl
spotkań w Sali Sesyjnej Ratusza dla środowisk twórczych, kulturalnych, naukowych
i społecznych.
Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu
br. Wieczór wtedy wypełnił koncert najpiękniejszych kolęd polskich w wykonaniu Zespołu Wokalnego Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” pod dyrekcją Anny Drogowskiej.
Najbliższe spotkanie odbędzie się z okazji
obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 18 kwietnia o godz. 18.00. spotkaniu patronuje inowrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w programie zaś m.in. wystąpienie Barbary Pawelczyk – Miejskiego Konserwatora Zabytków
oraz dyskusja nad problemami zabytków
Inowrocławia. Wieczorowi towarzyszyć będzie kameralna muzyka barokowa.
Dla chętnych do udziału w spotkaniu przygotowane zostały zaproszenia, które odbierać można w sekretariacie Prezydenta Inowrocławia.
Jacek Nijak
Dla ścisłości:
W poprzednim numerze błędnie podaliśmy nr
tel. do redakcji: 35-35-276 zamiast
35-55-276. Za pomyłkę przepraszamy.

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
tel./fax. 35-55-276, e-mail: redakcja@inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. F. D.
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelny, Katarzyna
Komorowska, Jacek Nijak, Barbara Pawelczyk, Monika Wesołowska. Przygotowanie do druku:
Studio Grafiki Komputerowej ARTPRESS. Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „POZKAL”.

NASZE MIASTO INOWROCŁAW

DODATEK SPECJALNY

Jan Paweł II
1920-2005

Inowrocławianie złączeni w cierpieniu
Ojcze, witały Cię tłumy i żegnają Cię tłumy, w naszych sercach pozostaniesz na
zawsze – ten cytat z księgi kondolencyjnej wystawionej w Ratuszu oddaje uczucia
większości inowrocławian żegnających Ojca Świętego.
wość nie sprowadzała się do miejsca posiedzenia, ale wyjątkowe było to, że najważniejsza osoba, bohater miał być nieobecny na sesji. Tą fizyczną nieobecność chciałem gościom
zrekompensować starannym przygotowaniem
programu. Czy i na ile mogło to sie udać i czy
się udało to wtedy było przyczyną ogromnego
mojego stresu – Jan Koziorowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
Znamienne wydaje się również, że syrena
alarmowa, która oznajmiła mieszkańcom
naszego miasta wiadomość o odejściu Papieża, poprzednio włączona została 22 maja
2004 r., kiedy rozpoczynała się audiencja w
Watykanie, podczas której delegacja Inowrocławia wręczyła Ojcu Świętemu insygnia Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.
Ojciec Święty ciągle jest z nami
Na wieść o tej największej stracie inowrocławianie jeszcze liczniej zaczęli się gromadzić w świątyniach na wspólnej modlitwie.
Drogę krzyżową w kościele p.w. Św. Ducha wielu zapamięta na zawsze – kilka minut później
wszyscy dowiedzieliśmy się o odejściu papieża

Wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II tysiące inowrocławian przyjęło modląc
się o zdrowie Papieża. – Uczestniczyłem w
Drodze Krzyżowej oraz w Mszy Świętej z udziałem młodzieży w kościele p.w. Św. Ducha. Kiedy usłyszałem dźwięk syren, już wiedziałem, co
się stało. Ksiądz Dariusz na moment odszedł od
ołtarza i powiedział – „Nie muszę Wam chyba
mówić, co oznaczają te syreny”. To było bardzo
przejmujące. – stwierdził Ryszard Brejza, Prezydent Inowrocławia. W kościele słychać było
szloch. Na znak jedności w bólu obecni w
świątyni stworzyli łańcuch złączonych rąk.
Dokładnie po roku
Symbolicznego znaczenia nabiera fakt,
iż po tym jak w marcu u.br. inowrocławscy
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu Ojcu Świętemu tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia, 2 kwietnia 2004 r., czyli równo na rok przed odejściem Papieża, podczas XX sesji Rady
Miejskiej odbyła się z tej okazji uroczystość
– Uchwała XX sesji Rady Miejskiej miała
szczególny charakter. Odbyła się w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej. Ale jej wyjątko-

Harcerze ZHR na warcie honorowej w kościele p.w. Św. Ducha
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– Łzy same spływają mi po twarzy. Nie mogę
uwierzyć, że odszedł nasz Papież – to jedna z
najczęściej powtarzanych przez inowrocławian opinii. – Czuję się tak, jakby umarł ktoś
najbliższy memu sercu – członek rodziny, przyjaciel, nauczyciel. Powstała wprost niewyobrażalna pustka, ale jednocześnie wiem, że Ojciec
Święty ciągle jest przy mnie, choć z pewnością
w inny sposób aniżeli dotychczas – powtarzali
mieszkańcy miasta.

Znicze płoną we wszystkich inowrocławskich kościołach

Z lewej ks. kan. Antoni Balcerzak (z kościoła p.w. Św. Józefa) oraz z prawej ks. Roman Szuliga
(z kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego) podczas Mszy Św. w kościele Św. Ducha

Inowrocławianie licznie modlili się w świątyniach w intencji Papieża. Powyżej fotograficzna migawka z kościoła p.w. Św. Ducha

Nie pogrążajmy się w smutku
Przez kolejne dni inowrocławianie tłumnie gromadzili się w kościołach. W niedzielę, ks. bp. Bogdan Wojtuś, pod którego przewodnictwem koncelebrowano sumę odpustową w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego,
zwrócił uwagę jak wiele Papież zrobił dla człowieka jednocześnie podkreślając jak bardzo
potrzebne jest każdemu z nas Boże Miłosierdzie. – Jan Paweł II bronił Jezusa przed
światem i dla świata. Teraz my powinniśmy przez
Papieża razem z nim bronić Chrystusa w naszych środowiskach dla rodziny, Polski, Europy.
Jeśli to uczynimy, to będziemy realizowali misję
Jana Pawła II. Musimy dostrzec Chrystusa. On
zostaje, dlatego nie smućmy się ... – apelował
ks. kanonik Antoni Balcerzak. podczas wtorkowej mszy św. w intencji Ojca Świętego odprawionej w kościele p.w. Św. Ducha.
Uczestniczyły w niej m.in. lokalne władze, delegacje szkół i kombatantów.
Czuwanie na skwerze
Obok uczestniczenia w Mszach Św. organizowanych przez wszystkie inowrocławskie parafie, mieszkańcy miasta chcąc odmówić modlitwę za Papieża, łączyli się również w żalu i smutku zapalając znicze na
Skwerze Jana Pawła II. Z godziny na godzinę, pod tablicą z nazwą skweru, a następnie w miejscu, gdzie niebawem ma stanąć pamiątkowa tablica poświęcona Ojcu
Świętemu, przybywało zniczy oraz kwiatów.
Aż do dnia pogrzebu Papieża, organizowano symboliczne czuwania – Bardzo chciałam tu przyjść i po prostu pomodlić się – słyszeliśmy od osób obecnych na skwerze. W
czwartek, po krótkiej modlitwie, ze Skweru
Jana Pawła II wyruszyła procesja światła
inowrocławian, którą zakończyła Msza Św.
w kościele p.w. Św. Ducha. Nabożeństwo
rozpoczęto dokładnie o godz. 21.37.
Księga kondolencyjna w Ratuszu
Na inowrocławskim ratuszu opuszczono
do połowy masztu flagi w barwach narodowych i miasta. W sali posiedzeń Urzędu
Miasta wystawiona została księga kondolencyjna, na której stronie tytułowej umieszczono napis „Inowrocławianie żegnają Ojca
Świetego Jana Pawła II, Papieża – Polaka,
Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, który jako 264. Następca Świętego
Piotra prowadził Kościół Powszechny w latach 1978-2005”.
W uroczystościach pogrzebowych w Watykanie Inowrocław reprezentował Ryszard
Brejza, Prezydent Miasta. Punktualnie o
godz. 10.00, 8 kwietnia 2005 r., na znak
duchowej łączności inowrocławian z Ojcem
Świętym, Janem Pawłem II, na trzy minuty
włączone zostały syreny.
Tekst i fot. Beata Zarzycka
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Inowrocław, 3 kwietnia 2005 roku
Jego Eminencja
Kardynał Angelo Sodano
Sekretarz Stanu
Watykan

Eminencjo!
Mieszkańcy Inowrocławia łączą się w bólu z powodu odejścia ukochanego
Ojca Świętego – Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka, który przez ponad
26 lat prowadził Nawę Piotrową ku Bogu, ku Dobru i Miłości. Śmierć Jana
Pawła II miałaby wymiar tragedii trudnej do zrozumienia i ogarnięcia umysłem, gdyby nie głęboki sens daru Zmartwychwstania, któremu On zawierzył
prawdziwie, do końca, dając całym swym życiem, postawą i cierpieniem przykład pełnego człowieczeństwa.
Przez blisko rok mogliśmy chlubić się tym, że Następca Św. Piotra był
w gronie Honorowych Obywateli Miasta Inowrocławia. Uroczystość związana z nadaniem tej godności, jaka miała miejsce 22 maja 2004 roku w Watykanie, na zawsze pozostanie jedną z najpiękniejszych kart w dziejach miasta.
Przed pięcioma laty Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu.
Dziś my wraz z całym światem, pełni ufności i nadziei, polecamy Bogu Jego
duszę, dziękując za dar Wielkiego Pontyfikatu.
W imieniu mieszkańców
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia
Na inowrocławskim ratuszu na znak żałoby opuszczono flagę do połowy masztu

Lampka dla Papieża ...

We wszystkich kościołach modlono się za Ojca Św. Znicze na znak pamięci ...

Na Skwerze Jana Pawła II ma powstać tablica upamiętniająca Ojca Św.

Dziesiątki inowrocławian zapalało znicze na Skwerze Jana Pawła II
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Nie zapomnimy Cię nigdy
W dniach żałoby narodowej w Sali Kominkowej Urzędu Miasta Inowrocławia wystawiono
księgę kondolencyjną. Poniżej cytujemy te wpisy, których dokonano najwcześniej:
Z wielkim bólem i uczuciem niepowetowanej straty żegnam Ojca Świętego Jana Pawła II, Wielkiego Człowieka, Naszego Rodaka, od
niespełna roku Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Przez 26 lat z woli Opatrzności Bożej dane było Ojcu Świętemu kierować
Kościołem Powszechnym. Z poświęceniem i oddaniem uczył nas Miłości i Wierności; swym życiem dodawał Odwagi i Ufności. Pozostaję
z nadzieją i wiarą, iż dar Pontyfikatu Jana Pawła II będzie po wielokroć owocować dla Chwały Bożej, dla dobra Kościoła Powszechnego, dla
narodów świata, dla Polski, dla miasta i mieszkańców Inowrocławia. Wieczny Odpoczynek, Racz Dać Mu Panie!
Ból, smutek, brak słów, które mogą wyrazić naszą stratę po Twoim odejściu. Żegnaj, Ojcze.
Ojcze Święty byłeś Ojcem, Ziemią, Domem dla wszystkich. Uczyłeś kochać, miłować, wybaczać. Dziękujemy Ci za wszystko. Żegnamy Ciebie z rozdartym sercem.
Ojcze Święty, będziesz zawsze w naszych sercach. Kochamy Cię. Pamiętaj o nas. My nie
zapomnimy Cię nigdy.
Ojcze Święty, Twój Pontyfikat rozpoczął się niemal w tej chwili, kiedy przyszłam na świat.
Byłeś więc ze mną jakby „od zawsze”. Dziękuję za ukształtowanie mojego życia, za naukę
Miłości, Wiary i Służby.
Dziękuję Ci, Ojcze Święty za to, że nauczyłeś nas, że nie liczy się w życiu to, co posiadamy,
lecz to, kim jesteśmy.
Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że swoją postawą pokazałeś mi, jak trzeba żyć i co jest w życiu
naprawdę ważne.
Za dobro, które czyniłeś dla nas, Polaków oraz dla ludzi na całym świecie. Modliłeś się za
nas, tak my modlimy się za Ciebie.
Ojcze Święty, łatwiej było żyć, gdy byłeś z nami. Teraz łatwiej będzie umierać, gdy jesteś
w Królestwie Niebieskim. Odchodząc, pozostawiłeś smutek i wielki żal.
Ojcze Święty, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i w sercach.
Ojcze Święty, byłeś naszym bezgranicznym wsparciem moralnym, światełkiem na ciemnych
zakrętach życia, opoką dla całego narodu. Pozostaniesz dumą narodową wszystkich Polaków,
naszą podporą na całe życie.
Wielu mieszkańcom miasta zależało by wpisać
się do księgi kondolencyjnej w Ratuszu
Ojcze! Wiem, że byłeś, bo widziałem. Wiem, że będziesz, bo wierzę. Prowadź nas zabłąkanych ku wieczności.
Drogi Ojcze, odszedłeś jako Wielki Człowiek, Ojciec Polaków, Ojciec całego świata. Byłeś dla nas Wszystkim. Dawałeś Wiarę i Siłę. Myślą
i modlitwą będziemy zawsze z Tobą.
Ojcze Święty, dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś dla młodzieży całego świata. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i umysłach.
Ojcze, dziękuję Ci za cały pontyfikat. Zrobiłeś dla Polski i całego świata tyle dobrego, co nikt. Zjednoczyłeś Naród Polski i cały Świat.
Drogi Ojcze Święty, wielką i niepowetowaną stratą jest Twoja śmierć. Na zawsze jednak pozostaniesz w naszych sercach – zawsze uśmiechnięty
i życzliwy. Wspaniały Człowiek, Polak, Papież. Najlepszy Przyjaciel!
Ojcze Święty, byłeś zawsze i będziesz w moim sercu. Dziękuję za to, że byłeś. Dziękuję za drogę, którą teraz będę szła, którą mi wskazałeś.
Ojcze Święty, byłeś zawsze i będziesz w moim sercu. Dziękuję Ci za wszystko.
Pogrążyliśmy się wszyscy w smutku i żałobie, a Ojciec Święty nie pragnął naszych łez. Życzył nam nadziei, dlatego najważniejsze, by zachować
Jego nauki w pamięci, bo Ci, którzy są w naszych sercach na zawsze pozostaną żywi wśród nas.
Mam jeszcze w pamięci dzień, w którym
byłam u Ciebie, Ojcze Święty. Nigdy tego dnia
nie zapomnę. Byłeś dla mnie i pozostaniesz
Z głębi serca najgoręcej dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta
Tym, który wskazuje i wskazywać będzie drogę
postępowania. Nauczyłeś nas miłości do druza godne i serdeczne pożegnanie Ojca Świętego
giego człowieka. Byłeś skromny, ale zarazem
Wielki i taki pozostaniesz dla nas Polaków.
Honorowego Obywatela Obywatela Miasta Inowrocławia.
Nigdy o Tobie, Ojcze Święty nie zapomnę, zawsze będziesz dla mnie drogowskazem.
Prosimy, Ukochany Ojcze Święty o wstaPostawą przepełnioną skupieniem i powagą
wiennictwo u Tej, której całkowicie i bez reszty zaufałeś. Ojcze Święty, Totus Tuus Maria,
dowiedliśmy wielkiej miłości dla Jana Pawła II.
abyśmy nigdy nie zapominali o naukach, któNiech Jego słowa i czyny pozostaną w naszych sercach,
re nam przekazywałeś i karmiłeś nasze serca
i dusze, aby nasz naród, cały świat nie zapoa posiane ziarno Prawdy owocuje.
minał o tych prawdach, że Bóg jest Miłosierny dla każdego człowieka, nawet największego grzesznika. Ojcze Święty, a może także zeRyszard Brejza
chcesz pamiętać o mieście, którego zechciałeś
Prezydent
zostać Honorowym Obywatelem. Do zobaczenia u Ojca Najwyższego.
Przygotował: Jacek Nijak
Fot. Monika Wesołowska

Miasta Inowrocławia

