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ZARZĄDZAM, ABY HIPERMARKET
CARREFOUR FORDON BYŁ OTWARTY

Zapraszamy wkrótce
Carrefour Fordon, ul. Skarżyńskiego 2

WSZYSTKIE
KURTKI
I PŁASZCZE
damskie,
męskie i dziecięce
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Znicz szklany 
150 g, amfora, wys. 31 cm 

cena za szt.

Bukiet sztucznych  
chryzantem 

7 kwiatów, różne rodzaje 
cena za bukiet

Oferta handlowa ważna od 18.10 do 23.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

399
699 599

899

46 h

Z OKAZJI NASZYCH URODZIN NAPOLEON PREZENTUJE POWRÓT SZALONEJ 5

carrefour@galluppolska.pl Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H42v1

Zbieraj naklejki  i kupuj promocyjne produkty Tefal, Rowenta oraz Krups za połowę ceny!

55%
Rabaty do

z 10 naklejkami

Akcja promocyjna trwa od 01.09.2017 do 30.11.2017 lub do wyczerpania zapasów.

Komplet pościeli 
bawełnianej 

wym. 200 x 220 cm + 70 x 80 cm
- 59,99 zł  69,99 zł

cena za kpl.
39994999

wym. 160 x 200 
+ 2 x 70 x 80 cm

Płaszcz damski, 
kurtka męska  

rozm.  S - 3XL
cena za szt.
59997999
cena od

100% bawełny

Suszarka 
na bieliznę

LEIFHEIT 
PEGASUS 

180 SOLID 
CLASSIC

999917900
  Oferta nie dotyczy sklepu Łódź CH ŁÓDŹ WIDZEW.

komplet
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Dawid 
GULCZYŃSKI

współwłaściciel  
Grupy Enjoy Media, 
wydawcy  
MetropoliaBydgoska.PL

Dwa lata 
Metropolii: 
najpierw misja, 
potem biznes
Łączenie biznesu z pasją, przekonaniami i własnymi emo-
cjami to zadanie niezwykle trudne. Podjęliśmy je jednak 
w połowie października 2015 roku. Naszym celem było nie 
tylko stworzenie prężnie działającej firmy, która na stałe 
wpisze się w rynek bydgoskich mediów. Chcieliśmy przede 
wszystkim przybliżyć mieszkańcom proces tworzenia 
metropolii, a także samemu wpływać na jej ostateczny 
kształt.

Warto pamiętać, że wspomnianą metropolitalność tworzą 
nie tylko wielkie – na stałe zmieniające krajobraz miejski 
- inwestycje realizowane przez samorząd i prywatnych 
inwestorów. Metropolitalność to przede wszystkim 
mentalność mieszkańców. Ich poczucie tożsamości 
z miejscem, w którym żyją. To także duma z sukcesów 
sportowców, artystów, naukowców czy przedsiębiorców. 
I to właśnie w tym miejscu widzieliśmy miejsce dla siebie:  
opisywanie, recenzowanie i promowanie osób i firm, 
których działania realnie wpływają na tworzenie Metropolii 
Bydgoskiej.

Ostatnie dwa lata uświadczyły nas w przekonaniu, że 
realizowanie pewnego rodzaju misyjności w mediach 
komercyjnych jest możliwe. Codzienne życie miasta ukazywane 
w kontekście tworzenia się metropolii zainteresowało wielu 
mieszkańców naszego regionu – obecnie nasz portal czyta 
ponad 350 tysięcy osób w każdym miesiącu, a profil na 
Facebooku obserwuje kolejnych 50 tysięcy bydgoszczan! 
Zaufaniem obdarzyli nas nie tylko czytelnicy, lecz również 
lokalni przedsiębiorcy. To dzięki nim odnieśliśmy sukces 
komercyjny, który pozwolił nam wesprzeć finansowo m.in. 
koszykarki Artego. 

Metropolia Bydgoska.pl to jednak przede wszystkim 
teksty przygotowywane przez nasz zespół redakcyjny pod 
przewodnictwem redaktora naczelnego – Eryka Dominiczaka, 
które wygenerowały 9 milionów odsłon. Kilkuosobowy 
początkowo zespół liczy dziś blisko 20 osób! Wśród nich znalazł 
się Marcin Kowalski – laureat, a także najczęściej nominowany 
dziennikarz w historii prestiżowego konkursu Grand Press. 
To właśnie powiększona redakcja ma pomóc nam w realizacji 
kolejnych celów: przede wszystkim polegających na umocnieniu 
naszej pozycji w regionie: Nakle, Inowrocławiu, Solcu Kujawskim 
czy Koronowie. Prawdziwa metropolia to bowiem nie tylko 
Bydgoszcz, lecz również okalające ją miasta i gminy.

Marcin 
KOWALSKI

publicysta  
MetropoliaBydgoska.PL

Wojewoda spłaca polityczny 
dług u o. Rydzyka. To skandal!
Kolejny drogocenny prezent od wojewody Mikołaja Bogdanowicza dla ojca Tadeusza 
Rydzyka. Na dobrych kontaktach z politykiem PiS redemptorysta zarobił już grubo 
ponad milion złotych.

Działka ma niecałe pół hektara i Skarb Państwa mógłby ją sprzedać za minimum 381 tys. 
zł. Na taką kwotę wycenił ją rzeczoznawca. Jednak grunt trafi do ojców redemptorystów 
z 85 procentową bonifikatą. Wpłacą do państwowej kasy zaledwie 10 tys. zł. 
Tak zdecydował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Jego rzecznik Adrian 
Mól, nomen omen były student uczelni Rydzyka, wyjaśnia w rozmowie z Polska The Times, 
że tak wielki rabat się należał, ponieważ ojczulek zbuduje na sprezentowanej działce 
„muzeum z częścią audytoryjną o niekomercyjnym charakterze”. 

Skromne pół hektara to nie jedyny prezencik, jakim pan Bogdanowicz raczył – w imieniu 
podatników, czyli naszym - obdarować ojczulka i jego imperium. W maju ubodzy zakonnicy 
otrzymali ponad milion złotych upustu na 1,3 hektarową parcelę wartą bez mała 1,85 mln zł. 
Zapłacili 111 tys. zł, czyli zrobili interes życia. Nie wspominam o innych pisowskich datkach sza-
cowanych na kilkadziesiąt milionów złotych. Skupiam się jedynie na „darach serca” płynących 
z Bydgoszczy, z ulicy Konarskiego. 
**
Skąd ta hojność dla Rydzyka ze strony Bogdanowicza i jego urzędników? Przecież nie 
z powodów merytorycznych. Opowieści o biznesowych i organizacyjnych talentach Rydzyka 
można włożyć między bajki. Wystarczy prześledzić losy kolejnych projektów. Większość 
upadała z hukiem i z wielomilionowymi stratami.

* Gdzie są pieniądze zbierane na ratowanie Stoczni Gdańskiej?  
* Co się dzieje ze spółką Espebepe kupioną przez Rydzyka i jego ludzi?  
* Gdzie miliony z zebranych od słuchaczy świadectw udziałowych?  
* Ile kosztuje TV Trwam z oglądalnością niższą niż kablówka w Pcimiu Dolnym?  
* Jaka jest sprzedaż Naszego Dziennika?  
* Ile zysku przynosi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej?  
*  Ile kosztowała geotermia toruńska i jakie są jej efekty? 

Lipa, wszystko lipa. O dziwo, nigdy nie rozliczona przez organy państwa, które powinny dawno 
odpowiedzieć na te pytania. 

Teraz dochodzi kolejny kamień do rydzykowego ogródka. PiS spłaca państwowymi pieniędz-
mi dług zaciągnięty u redemptorystów przed kolejnymi kampaniami wyborczymi. Radio Maryja 
i „dzieła przy nim powstałe” to pisowskie tuby propagandowe, w swym przekazie prymityw-
ne i nachalne. Rydzyk, nie oglądając się na zakonnych zwierzchników, kościelnych hierarchów 
czy w końcu Katechizm Kościoła Katolickiego przestrzegający przed angażowaniem się przez 
duchownych w działalność partyjną, postawił wszystko na jedną kartę. I na jedną partię. 

Wysiedział się chłopina w poczekalni kilka dobrych lat, aż przyszedł w końcu czas na odci-
nanie kuponów. Dorwał się teraz do państwowego koryta i zagarnia z niego tyle futru, ile tylko 
może pomieścić. W przeciwieństwie do zachłyśniętych władzą polityków ma świadomość, 
że źródełko szybko wyschnie. Tak zaprawiony w bojach pasożyt ma znakomicie wyrobiony 
instynkt przetrwania. 
**
Niestety, tego samego nie można powiedzieć o wojewodzie Bogdanowiczu. Chyba uwierzył, że 
jego formacja będzie rządzić zawsze. Otóż, panie wojewodo, nie będzie. Skończy się, jak każda 
władza przed nią i każda władza po niej. Następcy, kimkolwiek by nie byli, dokładnie się przyjrzą 
darowiznom, datkom i rabatom udzielanym np. przez wojewodów ideowym kumplom. 

Zaryzykuję stwierdzeniem, że od tego zaczną swoje rządy i będą na to mieli duże przyzwo-
lenie społeczne. Dzisiaj władza, służby, podsłuchy, prokuratury, kamery publicznej telewizji 
należą do was. Dzisiaj wy dysponujecie kominiarkami i kajdankami nakładanymi w blasku 
fleszy o 6 nad ranem, a niebawem będziecie jeszcze dysponować sądami, przed które skuci 
nieszczęśnicy trafią. Ale świat jest tak skonstruowany, panie wojewodo, że te same benefity 
wezmą kiedyś w łapy wasi oponenci. Ojciec dyrektor rozłoży wtedy ręce i, jak to już wiele razy 
bywało w historii, zaoferuje „największy dar i tarczę” czyli dziesiątek różańca. Obawiam się, że 
to może nie wystarczyć.  

sTREFA FELiEToNów
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Mistrzostwa świata w deko-
rowaniu tortów organizo-
wane przez Ice Cream and 

Chocolate Federation odbywają się 
co dwa lata. Mogą w nich uczest-
niczyć reprezentanci wszystkich 
krajów świata, tyle że o dopuszcze-
niu do zawodów decyduje specjalne 
jury, które przepustkę do rywaliza-
cji daje jedynie szesnastu uczetni-
kom. W tym roku, po raz pierwszy 
w historii, w mistrzostwach będzie 
brała udział Polka. Do Mediola-
nu uda się bydgoszczanka Jowita 
Woszczyńska.

Tematem przewodnim tegorocz-
nych mistrzostw będzie „Odkrywa-
nie świata czekolady i kawy”. Jowita 
przez dwa miesiące pracowała nad 

koncepcją. Niestety, z powodów 
regulaminowych, nie może zdradzić 
szczegółów. Wiadomo natomiast, że 
zadanie, z którym przyjdzie zmie-
rzyć się jej we Włoszech, polegało 
będzie na udekorowaniu tortu na 
publiczną prezentację. 

Pierwszą jego częścią będzie 
przygotowanie dekoracji tortu sty-
ropianowego o wymiarze maksy-
malnie 80 centymetrów. Oceniany 
będzie jego wygląd. Kolejne trzy 
torty, każdy z nich co najmniej 
18-centymetrowy, będą musiały 
mieć takie same kształty i dekorację 
jak tort do publicznej prezentacji, 
tyle że muszą nadawać się do zje-
dzenia. Trzecia praca to tort o wiel-
kości maksymalnie 30 cm. Będzie 
musiał być dekorowany na żywo 
z wiernym odtworzeniem wszyst-
kich technik i z użyciem produktów 
zastosowanym przy wykonaniu tor-
tów do publicznej prezentacji i do 
degustacji.

Filozof od tortów

Jowita jest bardzo skromną kobietą, 
mamą Mikołaja oraz Amelki. Jeszcze 
trzy lata temu jedynymi tortami, 
które robiła, były te przygotowywa-
ne na urodziny swoich dzieciaków. 
To prawda, że słodkie „kręciło” ją 
od zawsze, jednak jej wykształcenie 
nie ma nic wspólnego z wykonywa-
nym obecnie zawodem. Jowita jest 
bowiem magistrem... filozofii!

Decyzja o tym, że pojedzie na 
mistrzostwa świata do Włoch, zapa-
dła po wygraniu przez nią w lutym 
mistrzostw Polski zorganizowa-
nych w ramach targów Expo Sweet. 
To był jej pierwszy konkurs cukier-
niczy w zaledwie trzyletniej pracy 
w zawodzie. Od tamtej pory Jowita 
trafiła pod opiekę trenerki Anny 
Grochalskiej z Nysy Kłodzkiej, która 
służy pomocą przy tworzeniu pro-
jektu.

To, czym zajmuje się Jowita, 
można określić jako wyższy poziom 
cukiernictwa, dotykający sztu-
ki, artyzmu. Największa trudność 
pojawia się wówczas, gdy z masy 

cukrowej należy wykonać figurkę 
człowieka, co najmniej półmetrową, 
zachowując przy tym odpowiednie 
proporcje, układ mięśni, mimikę itd. 
Kiedy figurki są niewielkie, nierzad-
ko trzeba malować oczy czy usta, 
używając lupy. Ale też sowy, które 
umieściła na jednym z tortów, są tak 
sugestywne, że dopiero przy bliż-
szym przyjrzeniu się widać, że zro-
bione są z cukru…

Tort w duchu fantasy

Dekorując tort należy pamiętać, że 
on nie może tylko ładnie wyglądać 
– musi przede wszystkim nadawać 

się do zjedzenia, toteż główną bazą 
służącą do dekoracji muszą być pro-
dukty naturalne, a więc: plastyczna 
masa cukrowa, masa marcepano-
wa oraz nieszkodliwe dla zdrowia 
barwniki.

Na mistrzostwa Polski w Warsza-
wie, mając pełną dowolność tema-
tyki, zrobiła tort zimowy, tyle że na 
jego szczycie umieściła wszystkie 
pierwsze kwiatuszki zwiastujące 
nadchodzącą wiosnę oraz gruszki.

Od dwóch miesięcy Jowita 
Woszczyńska, przygotowując się 
do wyjazdu na mistrzostwa świata 
w Mediolanie, niemal każdego dnia, 
po kilkanaście godzin, dopraco-

wuje szczegóły swoich pomysłów. 
Poza wizją wyglądu tortu, na któ-
rym będzie „opowiedziana” historia, 
utrzymana w magicznym klimacie 
fantasy, ważną kwestią jest dobór 
kolorów oraz surowców, które 
posłużą do uzyskania pożądanego 
wyglądu. Niektóre z nich trzeba było 
sprowadzić z zagranicy.

A już tam, na miejscu, podczas 
konkursu, najważniejszą sprawą 
będą: dokładność oraz umiejętność 
panowania nad tremą i emocjami. 
I tego Jowicie z całego serca życzy-
my. Wówczas sukces będzie gwa-
rantowany! 

* Relację z mistrzostw 
świata w dekorowaniu 
tortów zaprezentujemy 
w przyszłym tygodniu na 
MetropoliaBydgoska.PL.

sYLwETki słodki bilet  
do Mediolanu
Bydgoszczanka jedzie  
na tortowe mistrzostwa świata
Jowita Woszczyńska będzie reprezentowała Polskę podczas 
tegorocznych Cake Designers World Championship we Włoszech.

Jowita Woszczyńska jest pierwszą Polką, która zaprezentuje się podczas mistrzostw świata w dekorowaniu 
tortów
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cake  
Designers world 
championship 2017
Tegoroczne mistrzostwa 
świata w dekorowaniu tortów 
odbędą się 23 i 24 października 
(poniedziałek-wtorek) 
w Mediolanie, a dokładnie - 
w centrum Fiera Milano of Rho. 
Tematem przewodnim będzie 
„Odkrywanie świata czekolady 
i kawy”. 

Triumfowali 
gospodarze
Ostatnie mistrzostwa odbyły 
się w 2015 roku – wówczas 
zwycięzcą okazali się Włosi 
przed Wenezuelą oraz 
Szwajcarią. Organizatorem 
imprezy jest Federazione 
Internazionale Pasticceria 
Gelateria e Cioccolateria 
z siedzibą w Udine.

Triumf
W lutym Jowita 
Woszczyńska triumfowała 
podczas mistrzostw Polski 
w dekorowaniu tortów 
w trakcie targów Expo 
Sweet.

odkrywanie
świata czekolady 
i kawy – taki będzie 
motyw przewodni 
tegorocznych Cake 
Designers World 
Championship 
w Mediolanie.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Flisak to przedstawiciel grupy 
zawodowej zajmującej się f li-
sem, czyli rzecznym spławem 

towarów. Zajęcie to było popularne 
w Polsce szczególnie od XVI do XIX 
wieku. Stanowiło ono jedną z naj-
ważniejszych form transportu oraz 
istotną gałąź gospodarki. Do najczę-
ściej spławianych towarów należało 
drewno transportowane w postaci 
tratw połączonych w tafle. 

Flisacy na Brdzie

Osoby zajmujące się takim spławem 
można było zobaczyć między inny-
mi w Bydgoszczy. Wykonywanie 
tej działalności umożliwiała Brda, 
która stała się rzeką spławną już 
w XII wieku. Transportowano nią 
przede wszystkim drzewo. Szcze-
gólnie zauważalne to było w drugiej 
połowie XIX wieku i na początku XX 
wieku, gdy masowo dostarczano ten 
surowiec do Niemiec. Roczny spław 
drewna przez śluzę Brdyujście 
wynosił wtedy od dwóch do nawet 
prawie pięciu milionów metrów sze-
ściennych. 

W związku z tak dużymi trans-
portami w Bydgoszczy powstał 
port drzewny – przestrzeń służąca 
do magazynowania drewna w jego 
spławie na zachód. Funkcjonował 
on do 1906 roku, a następnie został 
zaadaptowany na tor regatowy, na 
którym odbywały się liczne regaty 
wioślarskie i zawody kajakowe.

Praca flisaków została uwiecz-
niona na wielu fotografiach Byd-
goszczy z przełomu XIX i XX wieku. 
Na czarno-białych zdjęciach moż-
na zobaczyć między innymi pnie 
płynące Brdą obok Starego Rynku 
czy skład drewna na terenie obec-
nej hali Astoria. Zachowały się też 
ryciny przedstawiające działalność 
flisaków. 

Węgierskość Bydgoszczy

Nowa rzeźba nad Brdą ma nawiązy-
wać nie tylko do historii Bydgoszczy, 
ale również przypominać o węgier-
skim wkładzie w rozwój naszego 
miasta, a szczególnie – budowę 
Kanału Bydgoskiego. Pomysłodawcą 
realizacji tej inwestycji oraz pierw-
szym projektantem był węgierski 
kartograf Ferenc Flórián Csáky, 
który pełnił służbę na dworze króla 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Na cześć dokonań Węgra mię-
dzy innymi nazwano jego imieniem 
skwer przy Śluzie Staromiejskiej. 

O jego działalności można prze-
czytać również w książce „Węgier-
ski wkład w rozwój Bydgoszczy” 
Marka Pietrzaka, która stała się 
inspiracją do powstania rzeźby fli-
saka. – Na jednej z map zamiesz-
czonych w tej książce pojawiła się 
postać flisaka. Pomyślałem sobie, że 
dla upamiętnienia tej postaci warto 
by było postawić taką rzeźbę w Byd-
goszczy. Zacząłem czynić starania 
w tym kierunku i mam nadzieję, że 
się uda. Wydaje mi się, że to ciekawy 
wątek w historii Bydgoszczy – wyja-

śnia autor książki, a zarazem pomy-
słodawca projektu, który obecnie 
sprawuje funkcję konsula honoro-
wego Węgier. - To będzie szansa 
na pokazanie w pewnym stopniu 
węgierskości Bydgoszczy – mówi 
Pietrzak.

To nie pierwszy jego pomysł na 
stworzenie nowej rzeźby w mieście 
nad Brdą. – Jeżdżąc na Węgry sta-
ram się tutaj do Bydgoszczy i woje-
wództwa przywozić jakieś ciekawe 
rzeczy. Po wizycie u jednego z nie-
żyjących już rzeźbiarzy węgierskich 
László Martona byłem zauroczony 

wykonaną przez niego rzeźbą Małej 
Księżniczki, która siedzi na balu-
stradzie na bulwarze w Budapeszcie. 
Pomyślałem wtedy, że fajnie by było 
zrobić coś takiego w Bydgoszczy – 
opowiada Pietrzak. Tego pomysłu 
nie udało się jednak zrealizować ze 
względów finansowych. 

Postać jak z rycin

Zadania wykonania rzeźby flisaka 
podjął się Michał Kubiak. Bydgo-
ski artysta rzeźbiarz jest autorem 
między innymi Ławeczki Mariana 

Rejewskiego, rzeźby Wędrowiec 
przy ulicy Gdańskiej czy posą-
gu Andrzeja Szwalbego na pla-
cu przed Filharmonią Pomorską. 
Jaki będzie wykonany przez niego 
flisak? - Rzeźba będzie miała około 
dwóch metrów wysokości i będzie 
przedstawiać mężczyznę w kape-
luszu, w sile wieku, trzymającego 
w lewej ręce wiosło – opowiada 
Michał Kubiak i podkreśla, że nie 
będzie ona przypominać żadnej 
konkretnej postaci. Zaznaczony 
jest jedynie portret męski, któ-
ry nie sugeruje podobieństwa do 
kogokolwiek. 

Artysta tworząc projekt rzeźby 
wzorował się na starych rycinach 
przedstawiających pracę flisaków. 
Rzeźba ma prezentować jego autor-
ską interpretację tematu f lisaka. 

– To będzie stylistyka, która jest 
charakterystyczna dla mojego cyklu 
pod tytułem „Wędrowcy”. Będzie 
stylistycznie nawiązywać do rzeźby 
znajdującej się na ulicy Gdańskiej – 
dodaje Kubiak. 

Rzeźba Flisaka znajduje się już 
na końcowym etapie tworzenia 
i wkrótce ma trafić do odlewni. 

Atrakcja nie tylko  
dla turystów 

Wykonywana rzeźba ma stanąć na 
nabrzeżu Brdy obok mostu Jerzego 
Sulimy-Kamińskiego. Ulokowanie jej 
w centrum miasta również nie jest 
przypadkowe. - Ta lokalizacja jest 
na tyle ciekawa, że tworzy pewną 
oś widokową. Szczególnie zależało 
mi na stworzeniu kontekstu rzeźby 
względem mostu i jego osi widoko-
wej. Myślę, że będzie to atrakcyjne 
dla turystów i mieszkańców – wyja-
śnia plastyk miejski Marek Iwiński. 
Zapowiada on również, że rzeźba 
zostanie podświetlona w atrakcyj-
ny sposób. - To wcale nie jest kon-
kurencja dla Przechodzącego przez 
rzekę, tylko jakby uzupełnienie mia-
sta w tego typu atrakcje – dodaje 
Marek Pietrzak.

Odsłonięcie rzeźby nastąpi 
10 grudnia w ramach zakończenia 
trwającego właśnie w całej Polsce 
Roku Kultury Węgierskiej. Projekt 
realizowany jest we współpracy 
z miastem Bydgoszcz. 

* Więcej o inwestycjach 
w centrum miasta 
przeczytasz na 
MetropoliaBydgoska.PL 
w dziale INWESTYCJE.

PRZEsTRZEń MiEJskA Flisak znów 
spojrzy na Brdę 
Dwumetrowa rzeźba Flisaka ma jeszcze w tym roku stanąć tuż 
nad Brdą. Pomysłodawcą i głównym fundatorem tego elementu 
w przestrzeni miejskiej jest Ambasada Węgier. Jego pojawienie 
się ma nawiązywać do wodnej historii miasta, w której nie 
brakuje węgierskich akcentów.

Prace nad rzeźbą flisaka zmierzają do końca, wkrótce trafi do odlewni.
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To będzie szansa na 
pokazanie w pewnym 
stopniu węgierskości 
Bydgoszczy.

Marek Pietrzak
konsul honorowy Węgier

Flisacy w mieście
Na przełomie XIX i XX 
wieku drogą rzeczną przez 
Bydgoszcz masowo 
transportowano drewno na 
zachód. 



7

Od 1 października do 31 października można głosować elektronicznie i tradycyjnie. 

Budowa kolejnych nowych basenów będzie rozpoczynała się nie rzadziej niż co dwa lata. 
Mieszkańcy mogą wskazać basen na:

- osiedlu Leśnym (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. 11 Listopada);
- osiedlu Miedzyń (Zespół Szkół nr 8 przy ul. Pijarów).
- osiedlu Tatrzańskim (Zespół Szkół nr 28 przy ul. Kromera);
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

Koniec października to tradycyj-
nie również koniec oferowa-
nia połączeń według letniego 

rozkładu lotów. Nie inaczej będzie 
także w Bydgoszczy, gdzie szyku-
ją się zmiany nie tylko w zakresie 
destynacji, ale również liczby rotacji 
czy dni tygodnia, gdy z bydgoskie-
go portu będzie można dotrzeć do 
poszczególnych miast.

W piątek, 27 października, po 
raz ostatni przed kilkumiesięcz-
ną przerwą, będzie można udać się 
w podróż do Glasgow oraz Düs-
seldorfu. Kolejny raz na zimę te 
połączenia zostaną przez Ryana-
ira zawieszone. – Wrócą do oferty 
wiosną przyszłego roku – zapewnia 
Artur Niedźwiecki z biura praso-
wego Portu Lotniczego Bydgoszcz. 
Rzadziej polecimy też na podlon-
dyńskie lotnisko Stansted – latem 
można było dotrzeć tam codzien-
nie, od listopada zawieszony będzie 
wtorkowy lot. – To jednak i tak 
jedno połączenie więcej niż zimą 
zeszłego roku, gdy lotów było pięć 
– podkreśla Niedźwiecki.

W zamian irlandzki przewoźnik 
zaproponuje trzy rotacje na lotnisko 
Luton – będzie można tam dotrzeć 

w środy, piątki i niedziele. Także 
trzy razy – bez zmian – będzie moż-
na polecieć do Birmingham (wtorek, 
czwartek, sobota). Połączenie Byd-
goszcz – Dublin będzie funkcjono-
wało nadal dwa razy w tygodniu, ale 
w inne dni – w czwartki oraz nie-
dziele.

Rewolucji nie należy się spodzie-
wać u pozostałych przewoźników 
operujących w porcie im. Paderew-
skiego. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, Lufthansa włącza 
do swojej oferty siódmą rotację 
z Frankfurtem – w sobotę. Nie zmie-
ni się siatka połączeń LOT-u, który 
nadal będzie przewoził pasażerów 
do Lwowa w godzinach nocnych 
w poniedziałki oraz piątki.

Od stycznia do końca września 
z usług bydgoskiego lotniska sko-
rzystało nieco ponad 250 tysięcy 
pasażerów (w ubiegłym miesiącu 
– nieznacznie ponad 33 tys.). Ozna-
cza to, że tegoroczny wynik będzie 
zbliżony do rezultatów z minio-

nych lat i zamknie się w przedzia-
le 320-330 tysięcy obsłużonych 
podróżnych. Nie zanosi się więc ani 
na nowy roczny rekord, ani zbli-
żenie się do prognozowanego na 
pierwszą połowę przyszłej dekady 
pułapu 600 tysięcy odprawionych 
pasażerów. Choć ten ostatni moż-
na uzyskać dzięki ekspansywnej 
polityce regionalnej opartej jed-
nak w dużej mierze na dopłatach 
dla linii lotniczych w ramach tzw. 
usług promocyjnych.

Tyle że taka rewolucja w Byd-
goszczy w najbliższym czasie nie 
będzie miała miejsca. Przygoto-
wywany jest nowy przetarg na 
wspomniane usługi, który – co 
nie jest tajemnicą – jest dedyko-
wany przede wszystkim Ryana-
irowi tworzącemu na ich potrzeby 
konsorcjum z Toruńską Agencją 
Rozwoju Regionalnego (repre-
zentującą samorządy wojewódz-
twa, Bydgoszczy oraz Torunia). 
Aktualnie obowiązująca umowa 
wygasa z końcem października. 
– Ogłoszenie przetargu planowa-
ne jest na przełom października 
i listopada – mówi nam Olgierd 
Sobkowiak, naczelnik wydziału 
zamówień publicznych w urzędzie 
marszałkowskim.

Ryanair do tej pory otrzymy-
wał z budżetów: województwa 
oraz obu stolic regionu ponad 
5,5 miliona złotych rocznie.

LoTNisko

sPEcJALNiE DLA METRoPoLiiNadchodzi zima 
w porcie lotniczym
Jakie zmiany czekają pasażerów?
Już za tydzień na bydgoskim lotnisku zajdą spore, jak na miejscowe warunki, zmiany w układzie połą-
czeń związane z wejściem w życie zimowej siatki lotów. Dokąd będzie można polecieć w najbliższych 
miesiącach, a które kierunki wrócą do oferty dopiero wiosną?

W okresie jesienno-zimowym pasażerowie z Bydgoszczy będą mogli dotrzeć na sześć lotnisk.
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Nowym
kierunkiem realizowanym 
w zimowej siatce połączeń 
bydgoskiego lotniska będzie 
London-Luton.

Marek A. 
PiEtrzak

konsul honorowy  
Węgier

Połączenie 
z Budapesztem 
dużą szansą  
dla Bydgoszczy
Od czterech lat, a więc od początku 
istnienia w Bydgoszczy Konsulatu 
Honorowego Węgier, zabiegam o to, 
aby samoloty linii WizzAir docierały do 
naszego miasta. W sierpniu miało dojść 
do mojego spotkania z prezesem linii 
lotniczych Józsefem Váradim. Nie udało 
się, ale jesteśmy umówieni. Choć tak 
prawdę mówiąc, nie ja takie rozmowy 
powinienem prowadzić. Są władze portu 
lotniczego, i to one powinny przyczyniać 
się do rozwoju polityki destynacyjnej.

Współpraca Bydgoszczy z WizzAirem ma duże szanse 
doczekania się realizacji, gdyż rokuje, moim zdaniem, 
ogromne korzyści dla obu stron. Przecież jedyne loty w kraju 
do Budapesztu wykonywane są z Warszawy. Bydgoszcz 
mogłaby być zatem miastem gwarantującym połączenie ze 
stolicą Węgier dla całej północnej Polski! 

Sam osobiście otrzymuję wiele pytań dotyczących rozwoju 
polsko-węgierskich kontaktów winiarskich, turystyki 
winiarskiej, a chodzi aż o 22 tego typu regiony. Połączenia 
lotnicze odegrałyby tu rolę nie do przecenienia w zbliżeniu 
naszych krajów. 

Węgry są bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Ludzie są tam nam 
naprawdę bardzo życzliwi. Coraz łatwiej jest się na Węgrzech 
porozumieć w języku angielskim. Wspaniałe wina, jedzenie, 
cieplejszy klimat i gwarancja dobrej pogody, niewygórowane 
ceny, wykorzystanie tego kraju jako chociażby przystanek 
w podróży na Bałkany. Już samo to wydawać by się mogło 
wystarczającym argumentem, do uruchomienia połączenia 
lotniczego Bydgoszcz-Budapeszt. Tylko trzeba by było nad 
tym popracować… Ja jestem w stanie pomóc do pewnego 
momentu. Resztę muszą załatwić inni.

� wysłuchał�stanisław�Gazda
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Poniedziałek, 16 października, 
godzina 10:00. Na Starym Ryn-
ku gromadzą się młodzi medy-

cy. Rozdają mieszkańcom ulotki ze 
swoimi postulatami. Przy okazji – 
świadczą drobne usługi medyczne, 
organizują również kurs udziela-
nia pierwszej pomocy. W ten spo-
sób wspierają głodujących kolegów 
w Warszawie.

Załoga stojącej na rynku karetki 
pogotowia włączyła radio. Przebie-
gając po różnych stacjach radio-
wych słyszy niepokojące, niekiedy 
sprzeczne, informacje na temat 

protestu lekarzy-rezydentów: „PiS-
-owi nie na rękę jest strajk lekarzy, 
więc prezydent Duda na pewno nie 
podejmie się negocjacji”; „O godzi-
nie 14:00 Porozumienia Zawodów 
Medycznych ma podjąć decyzję, 
czy również inne zawody z ochrony 
zdrowia dołączą do protestu leka-
rzy rezydentów i czy inne miasta 
dołączą do protestu głodowego”; 
”W poniedziałek minister zdrowia 
ma podpisać zarządzenie o powo-
łaniu zespołu w sprawie przyszło-
ści służby zdrowia”; „Rząd odrzuca 
zaproszenie do rozmów”.

Na Starym Rynku zgromadzili 
się lekarze-rezydenci ze wszyst-
kich bydgoskich szpitali. Są także 
studenci medycyny, pielęgniar-
ki, ratownicy medyczni. To już nie 
jest tylko protest lekarzy-rezyden-
tów czy wyraz solidarności z nimi. 
W Bydgoszczy mamy do czynienia 
z protestem środowisk medycznych.

Dostrzegamy Małgorzatę Tafli-
-Klawe, kierownika Zakładu Fizjolo-
gii Człowieka w Katedrze Fizjologii 
CM UMK i Jacka Klawe, fizjologa 
z Collegium Medicum Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Bydgosz-
czy. Mówią zgodnie: To są nasze 
zawodowe dzieci. Chcemy być dziś 
z nimi. Kształciliśmy ich. Chcemy 
towarzyszyć im w ich dążeniach do 
lepszego życia, pracy i warunków.

Na transparentach trzymanych 
w rękach uczestników akcji wid-
nieją napisy: „Protest medyków”, 
„My wyjeżdżamy – Wy umieracie – 
6,8%”, „6,8% PKB na ochronę zdro-

wia”, „Dobro pacjenta obchodzi stu-
denta”.

Dostajemy ulotkę opisującą pro-
test i wyjaśniającą, kim jest lekarz-
-rezydent. To lekarz, który ukończył 
sześcioletnie studia, 13 miesięcy 
obowiązkowego stażu i jest w trak-
cie specjalizacji, która może trwać 
od 4 do 6 lat. Średni czas uzyskania 
tytułu specjalisty to w Polsce 37 lat. 
Rezydent ma taki sam zakres obo-
wiązków i odpowiedzialności jak 
lekarz specjalista. 

Z ulotki można też dowiedzieć 
się, o co tak naprawdę walczą rezy-
denci. Pierwszy najważniejszy 
postulat to zwiększenie nakładów 
na ochronę zdrowia do poziomu 
nie mniej niż wspomniane już 6,8% 
PKB w ciągu najbliższych trzech lat. 
Ponadto chodzi o rozwiązanie pro-
blemu braku personelu medycznego 
– w Polsce na 1000 pacjentów przy-
pada 2,2 lekarza, co jest najmniej-
szym wskaźnikiem w UE. Rezydenci 
chcą likwidacji biurokracji. Dopiero 

ostatnim punktem jest poprawa 
warunków pracy i płacy w ochro-
nie zdrowia – obecnie podstawa „na 
rękę” to 2215 zł dla lekarza-rezyden-
ta – czytamy w ulotce.

Na ulotce są też informacje, co 
każdy z nas może zrobić, aby poprzeć 
protest lekarzy? Na przykład uświa-
damiać osoby z najbliższego otocze-
nia o prawdziwych powodach prote-
stu. – I my, będąc tu na Starym Ryn-

ku, też to robimy. Akcja ma charakter 
edukacyjny i prozdrowotny – mówi 
Bogna Prusowska, lekarz-rezydent 
V roku chirurgii Szpitala Uniwersy-
teckiego Nr 2 pracująca na oddziale 
chirurgii ogólnej.

– Obalamy też mity, że jesteśmy 
młodymi singlami mającymi czas na 
wszystko. Wbrew pozorom mamy 
swoje rodziny. Jesteśmy normalnym 
pokoleniem 30-latków. A podsta-
wowy problem rezydenta to brak 
czasu: na naukę, dla rodziny, dla 
siebie, na odpoczynek. Pracujemy 
na etatach, do tego dochodzą obo-
wiązkowe dyżury i presja wywie-
rana na nas, żeby pracować więcej 
i dłużej, bo brakuje lekarzy. Bardzo 
bym chciała dostać podwyżkę, ale 
bardziej istotne jest to, żebym mogła 
pracować na nowoczesnym sprzę-
cie, zaproponować pacjentom bada-
nia lub rehabilitację w odpowiednim 
czasie – dodaje Prusowska.

Głównymi organizatorami akcji 
byli lekarze-rezydenci ze Szpitala 

im. Biziela. Z dyrekcją ustalili, że na 
miejscu zostają dyżuranci i specja-
liści, którzy nie opuszczają miejsc 
pracy, a ci lekarze, którzy protestu-
ją, przebywają na urlopach wypo-
czynkowych. - Pacjenci z powo-
du akcji na pewno nie ucierpią – 
zapewniają.

– Bo tak naprawdę walczymy 
o dobro nas wszystkich. Wszyscy 
jesteśmy pacjentami… - przekonu-
je Bogna Prusowska. I wyjaśnia, że 
protest lekarzy-rezydentów nie jest 
protestem antyrządowym, prze-
ciwko komuś, nie jest przez nikogo 
sterowany. To protest o coś, w spra-
wie czegoś. – Nie popieramy żadnej 
partii. Nasza partia to zdrowie, to 
walka o to, żeby polskim pacjen-
tom żyło się jak najlepiej. Chcę lep-
szej przyszłości dla siebie, dla pana 
redaktora, dla swojej mamy, dzieci 
i tych, których nie znam – włącza się 
do rozmowy Judyta Kowalczyk, stu-
dentka VI roku, za dwa lata lekarz-
-rezydent.

Bartosz Fiałek, od trzech lat 
lekarz-rezydent ze szpitala Biziela, 
główny PR-owiec akcji, wyjaśnia, 
kto bierze w niej udział, po co i dla-
czego. – Popieramy protest, mówi-
my mieszkańcom, kim są rezyden-
ci i o co im chodzi, czyli głównie 
o konieczności wzrostu finansowa-
nia polskiej służby zdrowia - wska-
zuje. - Co jeszcze o rezydentach 
powinniśmy wiedzieć? - pytamy. - 
Że dostają średnio 2200-2400 zł „na 
rękę”, a czy ja za te pieniądze godnie 
żyję, trudno mi powiedzieć, gdyż 
większość czasu spędzam w szpi-
talu, pracując 280-300 godzin mie-
sięcznie. Najdłużej zdarzyło mi się 
przepracować 350 godzin. Gdyby to 
rozłożyć na tygodnie, to wychodzi 
77 godzin tygodniowo, a na dni, to 
pracuję 11-12 godzin dziennie.

W sieci dyskusja o proteście tra-
dycyjnie podzieliła komentujących. 
Nie brakuje negatywnych opinii 
o młodych lekarzach. Na żywo jest 
zdecydowanie inaczej. Podcho-
dzę do jednej z pań, która na małej 
tekturce ma wypisane, że popiera 
protest lekarzy. – Nie tylko lekarzy, 
wszystkich medyków – prostuje ten 
napis. – Mam syna na rezydenturze 
i wiem, ile to kosztuje go wysiłku, ile 
mnie, jako matki, kosztuje wyrze-
czeń, żeby się kształcił, bo nauka 
wcale nie jest darmowa. Całe szczę-
ście, że mieszka w Bydgoszczy, ale 
gdyby musiał dojeżdżać, nocować. 
A ile kosztują podręczniki, pomo-
ce naukowe? O tym się nie mówi – 
zauważa mama Mateusza pracują-
cego na oddziale ortopedii.

Młodzi lekarze zapowiadają, 
że jeżeli ich postulaty nie trafią na 
podatny grunt, zaostrzą protest. 
Niewykluczone, że wkrótce część 
medyków z Bydgoszczy przystąpi 
do strajku głodowego. A już poja-
wiają się sygnały, że dołączą do nich 
przedstawiciele innych zawodów 
wchodzących w skład systemu służ-
by zdrowia.

* Do tematu wrócimy na 
MetropoliaBydgoska.PL.

PRoTEsTY wszyscy jesteśmy 
pacjentami
W miniony poniedziałek na Starym Rynku przedstawiciele 
bydgoskich środowisk medycznych przeprowadzili akcję 
prostestacyjno-edukacyjną. Ale niewykluczone, że w najbliższych 
dniach ich sprzeciw wobec stanu służby zdrowia przybierze 
ostrzejszą formę.

Młodzi lekarze zapewniają, że podwyżki płac nie są ich priorytetem, a sama akcja strajkowa nie jest 
inspirowana politycznie.
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w sieci
dyskusja o proteście 
tradycyjnie podzieliła 
komentujących. Nie 
brakuje negatywnych opinii 
o młodych lekarzach. Na 
żywo jest zdecydowanie 
inaczej.

Najdłużej zdarzyło 
mi się przepracować 
350 godzin. Gdyby to 
rozłożyć na tygodnie, 
to wychodzi 77 godzin 
tygodniowo, a na dni, 
to pracuję 11-12 godzin 
dziennie.

Bartosz Fiałek
lekarz-rezydent  
ze szpitala im. Biziela
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Oi l-Gaz Group istnieje od 
19 95 rok u .  W ie lo let n ie 
doświadczenie i wysokiej 

klasy specjaliści zapewniają marce 
wiodącą pozycję na rynku. Dbałość 
o środowisko i troska o klientów 
przekłada się na jakość produk-
tów – gaz, benzyna Pb 95 i Pb 98, 
olej napędowy oraz gaz stanowiący 
mieszaninę o zawartości propa-
nu na poziomie 60-80%, spełniają 
wszelkie wymogi i normy PN-EN 
589. Dzięki przestrzeganiu norm 
możemy zapewnić naszych klien-
tów, że ich auta oraz maszyny będą 
pracowały wydajniej i ciszej. Szero-
ko rozbudowana oferta, skierowa-
na do przemysłu, przedsiębiorców 
i klientów detalicznych zadowoli 
najbardziej wymagających.

Oferta dla firm

To przede wszystkim dogodne 
warunki płatności oraz możliwość 
negocjacji cen przy zakupie większej 
ilości paliw - zamówienie powyżej 
500 litrów dostarczane jest w cią-
gu 24 godzin. Z tej usługi korzystają 
zarówno duże firmy transporto-
we, gospodarstwa rolne i mniejsze 
przedsiębiorstwa. Olej opałowy 
spełnia wszelkie wymagania, normy 
krajowe, europejskie oraz dotyczą-
ce ochrony środowiska, co istotne, 
nasze produkty nie zawierają bio 
dodatków. 

Ofertę uzupełniają 33 i 11-kilo-
gramowe butle wykorzystywane 
do zasilania kuchenek gazowych, 
piecyków czy grillów gazowych 
– wykorzystywane przez branżę 
hotelarską i gastronomiczną, a także 
do wózków widłowych i procesów 
technologicznych. 

Wszelkie informacje, dotyczące 
produktów i usług, znajdą Państwo 
na stronie www.oilgaz.com.pl

Klientów indywidualnych 
zapewniamy:

„Wszystkie paliwa charakteryzują 
się wysoką jakością. Firma posia-
da wymagane koncesje, aktual-
ne orzeczenia laboratoryjne oraz 
spełniają najbardziej rygorystycz-
ne normy jakościowe – informacje 
zawsze dostępne są na Stacji Paliw 
Oil-Gaz ul. Mińska 7 w Bydgoszczy. 
Cała flota naszych pojazdów tanko-
wana jest od lat naszymi paliwami” – 
mówi Iwona Sarnecka. Jak przyznają 
klienci, obiekt przyciąga nie tylko 
wysokimi standardami a samym 
wyglądem, dzięki efektownemu 
oświetleniu. 

Wyk wal i f ikowany personel 
zawsze służy pomocą a dobrze 
w y posa żony sk lep uzupe ł n ia 
ofertę. Grupa Oil-Gaz to także 
stacje LPG, jedna z nich przy ul. 
Toruńskiej 75, oferuje wypoży-
czalnię przyczep jedno i dwuosio-
wych oraz lawet w konkurencyj-
nych cenach. Ponadto, w każdym 
z punktów prowadzona jest sprze-
daż i wymiana jedenastokilogra-
mowych butli gazowych.

Wykorzystywany jest on też do 
ogrzewania hal, magazynów, myjni 
samochodowych, hoteli, ferm dro-
biu i w gastronomii.

Dla domu

Zbiorniki z gazem grzewczym to 
ukłon w stronę każdego odbior-
cy - deweloperów, firm i klientów 
indywidualnych. Wieloletnia obec-
ność na rynku pozwoliła wprowa-
dzić usługę do oferty, zapewniając 
jednocześnie kompleksową pomoc 
i doradztwo. Oil-Gaz Group poma-
ga załatwić wszelkie formalności, 
przygotowuje projekt, organizuje 
montaż.

Posiadanie własnego zbior-
nik a ,  k tór y dost arcza f i r ma, 
pozwala klientom usamodzielnić 
się od dostawców i kupować gaz 
po korzystnych cenach. Dzięki 
ogrzewaniu gospodarstw domo-
wych gazem płynnym możliwe 
jest mieszkanie z dala od sieci 
gazowej. Jest to też rozwiązanie 
ekonomiczniejsze niż ogrzewanie 
paliwem stałym. Gaz płynny ma 
bowiem większą wartość opałową, 
a jego spalanie jest bezzapacho-
we i w pełni kontrolowane. Prze-
prowadzimy Państwa przez każdy 
etap realizacji inwestycji a nasi 
specjaliści będą służyć doradz-
twem i pomocą.

Akcje społeczne

Oil-Gaz Gruop jako główny sponsor 
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, zapewnił dużo radości 
bydgoszczanom, przyczyniając się 
do niezapomnianej zabawy i atrakcji 
oklejania cysterny Oil- Gaz czer-
wonymi serduszkami. Działalność 
charytatywna to nie tylko ogól-
nopolskie akcje, to także wspiera-
nie lokalnych organizacji. Zarząd 
Oil-Gaz Group niechętnie mówi 
o akcjach wynikających z potrze-
by serca. „Pomagać należy zawsze, 
gdy jest taka możliwość. Mają dawać 
radość nie rozgłos, to ich główny 
cel.” - mówi prezes zarządu.

Pracownicy

Oil- Gaz Group to wykwalifiko-
wana kadra - specjaliści, anali-
tycy, sprzedawcy - każda z tych 
osób tworzy firmę i ma swój wkład 
w budowanie wizerunku marki na 
rynku. „Zdajemy sobie sprawę, że 
za każdym sukcesem stoją ludzie. 
Doceniamy ich wkład, wiedzę, 
zaangażowanie i indywidualność. 
Cieszymy się, że możemy wzajem-
nie na siebie liczyć, pomagać sobie 
i wspierać się w dążeniu do reali-
zacji planów i celów firmy” - mówi 
Iwona Sarnecka.

Więcej niż stacja

oil-Gaz Group  
marka otwarta  
na społeczeństwo
Oil-Gaz Group jest jednym z wiodących dostawców gazu. Firma z 20 letnią tradycją, nieustannie 
powiększa paletę oferowanych usług, za cel stawiając sobie wysoką jakość produktów, indywidual-
ne podejście do klienta oraz szeroko zakrojoną działalność charytatywną.

oferujemy
Oil-Gaz oferuje gaz 
grzewczy, instalacje 
zbiornikowe na gaz płynny, 
gaz w butlach, dostawy LPG, 
olej napędowy i opałowy 
oraz wypożyczalnię 
przyczep.

Zapraszamy do kontaktu 
ul. Mińska 7, tel. 797-186-465
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Sprawa dostępu do naszej 
dokumentacji medycznej czy 
też dokumentacji medycznej 

naszych bliskich, rodziny nie wyda-
je się, na pierwszy rzut oka, sprawą 
skomplikowaną. Wręcz przeciwnie, 
uznać ją by można za bardzo pro-
stą. Ot, idziemy do szpitala, robi-
my kopię naszej dokumentacji i to 
wszystko. Podobnie rzecz powinna 
wyglądać w przypadku naszej rodzi-
ny oraz bliskich. Zagadnienie to jed-
nak tak proste nie jest, a problemy 
pojawiają się szczególnie wtedy, 
kiedy chcemy uzyskać dostęp do 
dokumentacji w przypadku śmierci 
osoby, której dokumentacja dotyczy.

Objętość tego artykułu nie 
pozwala na szczegółową analizę 
zagadnienia, jednak postaram się, 
możliwie najkrócej przedstawić jego 
najważniejsze elementy.

D o s t ę p  d o  d o k u m e nt a c j i 
medycznej uregulowany jest przede 
wszystkim w ustawie o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Art. 26 tego aktu prawnego wska-
zuje, kto i w jakich okolicznościach 
jest uprawniony do dostępu do 
dokumentacji medycznej. Pomijając 
całą listę podmiotów wymienionych 
we wspomnianej ustawie, wska-
zać należy, iż podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych udostępnia 
dokumentację medyczną pacjentowi 
lub jego przedstawicielowi ustawo-
wemu bądź osobie upoważnionej 
przez pacjenta. Natomiast po śmier-
ci pacjenta dokumentacja medyczna 

jest udostępniana osobie upoważ-
nionej przez pacjenta za życia lub 
osobie, która w chwili zgonu pacjen-
ta była jego przedstawicielem usta-
wowym.

O ile dostęp samego pacjenta do 
jego dokumentacji nie budzi więk-
szych wątpliwości, to kwestia osoby 
upoważnionej przez pacjenta nie 
jest już tak oczywista.

Przepisy nie przewidują żadnej 
szczególnej formy upoważnienia 
przez pacjenta konkretnej osoby 
do udostępnienia jego dokumenta-
cji medycznej. Pacjent może zatem 
udzielić upoważnienia ustnie albo 
pisemnie, a także w każdej innej 
możliwej formie, przez każde inne 
zachowanie, które wyraźnie wyra-
ża taką wolę (np. fizyczne okazanie 
dokumentacji przez pacjenta innej 
osobie). 

Upoważnienie przez pacjen-
ta konkretnej osoby do udostęp-

nienia dokumentacji medycznej 
ma także taki skutek, że w razie 
śmierci pacjenta osoba upoważnio-
na za życia wstępuje w jego prawa 
w zakresie udostępnienia doku-
mentacji medycznej. Brak też jest 
jakichkolwiek ograniczeń co do 
ustanawiania przez taką osobę peł-
nomocnika.

Istotna jest teza wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z dnia 29 październi-
ka 2014 roku (sygn. akt II SAB/Kr 
42/14), z której wynika wprost, iż 
wobec braku oświadczenia pacjenta, 
że nie życzy on sobie, by ktokolwiek 
miał dostęp do jego dokumentacji 
medycznej, uprzednio udzielone 
upoważnienie, choćby zostało zło-
żone w innej placówce medycznej, 
zachowuje moc i może stanowić 
podstawę udostępnienia dokumen-
tacji medycznej tej osobie, na rzecz 
której zostało ustanowione.

Z poruszonym tematem wią-
żą się kolejne zagadnienia, takie 
jak możliwość dowiadywania się 
o stan zdrowia pacjenta przez oso-
by trzecie, w tym bliskie, udzielanie 

telefonicznych informacji o stanie 
zdrowia pacjenta czy dostęp do 
informacji zawartych w dokumenta-
cji medycznej przez inne podmioty, 

takie jak policja, ubezpieczyciele czy 
sądy. Wbrew pozorom, zagadnienie 
dostępu do naszej dokumentacji 
medycznej nie jest wcale tak oczy-
wiste, jak by się wydawało.

Postępowanie sądowe w spra-
wie o rozwód jest regulowane 
przepisami proceduralnymi 

właściwymi dla spraw cywilnych. 
Zapamiętaj: proces o rozwód to 
zbiór zasad postępowania sądu 
i stron. Rozwód to nie powtarzalny 
bankiet, proszone przyjęcie, którego 
zasady obserwujesz od dzieciństwa. 
Musisz poznawać ten proces krok 
po kroku.

Pa m ięt a j  –  postepowa n ie 
o rozwód dla większości stron 
w nim uczestniczących nie pozo-
stawi marginesu błędu, szansy na 
korektę, bo.. będzie jedynym takim 
zdarzeniem, w którym weźmiesz 
udział, a które jednocześnie zadecy-
duje o twoim przyszłym życiu. 

Czy rozwód to „wojna”? Uwa-
żam, że rozwód to co najmniej 
„kampania”. Ona może i powinna 
być dobrze zaplanowana, przemy-
ślana, a przede wszystkim winna 
opierać się na dokładnej analizie 
posiadanej „amunicji”. A wspomnia-
na „amunicja” to dowody. W sądzie 
nie liczą się bowiem twierdzenia, 
opinie (poza opiniami biegłych) 
bądź odczucia. Ważne są wyłącznie 
DOWODY.

Zachęcam do planowania każ-
dej „kampanii”, tej rozwodowej 
- w szczególności. Jak? Kto decy-
duje o kierunku rozpoczęcia partii 
szachów? Ten, który gra białymi 
figurami. Nie zawsze wygrywa, ale 
decyduje o rozpoczęciu gry. Z dru-

giej strony, rozwód rzadko kończy 
się remisem. Pewne jest za to, że 
po „kampanii” następuje GAME 
OVER.

Jest to o tyle istotne, że mar-
gines błędu jest w zasadzie żaden. 
Dlatego tak istotne jest przygoto-
wanie szerokiego spektrum dowo-
dów. Jeżeli ich nie masz (bądź są one 
słabe), to nie zaczynaj rozgrywki. 
Bo przegrasz. Cyniczne, ale praw-
dziwe.

Musisz założyć, że twój prze-
ciwnik może mieć mocne strony. 

W myśl kolejnej zasady szachowej 
– zakładaj, że wykona najsilniejszy 
ruch, na który go stać. I pamiętaj, że 
nie zawaha się go wykonać. Co jed-
nak w sytuacji, gdy przypadła tobie 
gra czarnymi figurami? A w dodat-
ku sąd postawi cię w jeszcze mniej 
komfortowej sytuacji, domagając 
się odniesienia do ruchu oponen-
ta jedynie w terminie 14 (a czasami 
siedmiu) dni, wliczając w to niedzie-
le i święta!

Czy to sytuacja bez wyjścia, 
projekcja klęski? Nie, ale taka oko-

liczność będzie wymagała zrezy-
gnowania z bezstresowego, nielimi-
towanego czasu na zgromadzenie 
dowodów.

Masz już dowody. Dobrej jako-
ści. Czy potrafisz ich użyć? Znasz 
procedurę? Czy wolisz zlecić nadzór 
nad twoją kampanią strategowi?

Pełnomocnik - to on będzie 
twoim strategiem. To on będzie 
używał dowodów, które zgromadzi-
łeś. On ich nie wykreuje, nie stwo-
rzy, będzie w oparciu o nie reali-
zować twój interes. Krótko mówiąc 

– powinien zapewnić korzystną dla 
ciebie prezentację dowodów.

Nie po to rozpoczyna się kam-
panię, by ją przegrać. Określ więc 
swoje oczekiwania. Rozważ, co dla 
ciebie jest korzystne w perspek-
tywie „na dziś”, ale i „na pojutrze”. 
I pamiętaj, że masz prawo do poczu-
cia bezpieczeństwa. I do wymaga-
nia, także od adwokata. Poszukaj 
więc stratega, który pomoże ci. 
Bez względu na to, czy zagrasz bia-
łymi czy czarnymi.

Dostęp do 
dokumentacji 
medycznej
– sprawa nieoczywista

O procesie 
rozwodowym  
słów kilka
Miałeś plany, oczekiwania, marzenia, uczucia i… nagle, bądź 
też w sposób „kroczący”, stało się dla ciebie jasne, że pułap 
akceptowalnych kompromisów, na które byłeś gotowy, został 
przekroczony. – A więc rozwód! – podjąłeś decyzję bądź podjął ją 
twój małżonek. 

PoRADY PRAwNE

PoRADY PRAwNE

* Od 2002 roku jestem 
wspólnikiem kancelarii obecnie 
funkcjonującej na rynku pod 
firmą Kancelarie Radców 
Prawnych Czmochowski, 
Jakubowski. Specjalizujemy 
się w kompleksowej 
obsłudze przedsiębiorców 
oraz osób fizycznych. Nasza 
kilkunastoletnia praktyka 
pozwoliła stworzyć miejsce, 
w którym znajdą Państwo 
rozwiązanie swoich problemów 
prawnych. Począwszy od 
pojedynczych porad, poprzez 
kompleksową obsługę 
i mediacje, dzielimy się naszą 
wiedzą i doświadczeniem 
reprezentując osoby fizyczne, 
małych przedsiębiorców, 
duże firmy i międzynarodowe 
korporacje. 
Naszą dumą jest kilkuosobowy 
zespół, który stanowi gwarancję 
indywidualnego spojrzenia na 
powierzone nam sprawy.

 

Kancelaria 
adwokacka  
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz
tel. 602 272 911



Sklep zoologiczny
ul. 3 maja 10, Bydgoszcz

/zoomarketbydgoszcz www.dingo.com.pl

sklep firmowy
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Mieszkańcy kontra fermy w podbydgoskim Cielu    s. 14
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na naszym portalu i w czasopiśmie
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Trasa W-Z  
w rozbudowie
cZY ZREwoLucJoNiZuJE 
koMuNik AcJę w MiEściE?
s. 16
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Na początku października 
wydawało się, że temat ferm 
drobiu w gminie Dobrcz został 

definitywnie zakończony.  Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze utrzy-
mało w mocy decyzje wójta uchy-
lające wcześniej wydane decyzje 
o warunkach zabudowy dla budowy 
ferm drobiu na terenie Kotomierza 
i Trzeciewca. To oznaczało, że sta-
rostwo nie ma podstaw prawnych 
do wydania pozwolenia na budo-
wę, a uchwalone przez radę gminy 
uchwały ws. Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego 
zdążą się uprawomocnić. 

Kilka dni temu do urzędu woje-
wódzkiego wpłynęła jednak skarga 
na przyjęte plany. Radnym zarzucono 
między innymi, że nie zasięgnęli opi-
nii Izby Rolniczej, a dokumenty nie 
były odpowiednio opieczętowane. 
W środę wójt Krzysztof Szala i prze-
wodniczący rady gminy Antoni Bigaj 
przygotowali odpowiedź. – Naszym 
zdaniem nie było potrzeby konsulta-
cji z izbą. W Paulinach było podobnie 
i nie wnoszono wówczas zastrzeżeń 

– tłumaczy Bigaj, który w czwartek 
zawiózł odpowiedź do wojewody.  

Okazuje się jednak, że Dobrcz 
nie jest jedyną gminą, której doty-
czy temat ferm. Wcześniej inwe-
storzy próbowali zainicjować go też 
w Wyrębie (gm. Łabiszyn) i Nowej 
Wsi Wielkiej, a o potencjalnej rozbu-
dowie zaczęto ostatnio mówić rów-
nież w Świekatowie. Tydzień temu 
sprawa dotarła do Białych Błot. 

W urzędzie gminy dwóch inwe-
storów złożyło wniosek o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych dla rozbudowy ferm. 
Podmioty reprezentowane są przez 
Joannę Frischke-Krajewską i Annę 
Frischke-Szulc, które prowadzą 
działalność w Makowiskach. W Cie-
lu inwestorzy chcą rozbudować fer-
mę drobiu o piętnaście budynków 
inwentarskich. To może oznaczać 
produkcję drobiu w liczbie nawet 
18 milionów sztuk rocznie.

Ferma w Cielu jest zloka-
lizowana na terenie dawnego 
PGR-u i obecnie funkcjonuje w niej 
sześć kurników. Mieszkańcy pobli-
skich miejscowości napisali już 
petycję i w ciągu 48 godzin zebrali 
półtora tysiąca podpisów przeciw-
ko planowanej inwestycji. W nie-
dzielę, 15 października odbyło się 
spotkanie, w którym wzięło udział 
blisko sto osób.  - To skandal, że 
zamierza się po cichu i małymi eta-
pami budować gigantyczną fermę 
drobiu w odległości 300 metrów 
od jedynego ujęcia wody pitnej dla 
całej gminy. Mamy nisko położone 
wody gruntowe. Gdy zanieczysz-
czenia z kurników przenikną do 
gleby, 20 tysięcy osób nie będzie 
miało wody  - podkreślano w cza-
sie spotkania.   

Zdaniem mieszkańców reali-
zacja inwestycji będzie oznaczała 
katastrofę ekologiczną dla gminy, 
a zapach będzie nie do zniesienia. 
W najbliższą środę w auli szkoły 
przy ul. Czystej w Białych Błotach 
odbędzie się nadzwyczajna sesja 
rady gminy. - Proszeni o przybycie 
są wszyscy mieszkańcy. Im będzie 
nas więcej, tym lepiej – zapowia-
dają mieszkańcy zaangażowani 
w protest przeciwko planowanej 
inwestycji.

W  czterokondygnacyjnym 
budynku nazwanym Lesz-
czyńskiego Park znajdzie 

się dwadzieścia mieszkań i win-
da prowadząca do podziemnej hali 
garażowej z szesnastoma miejsca-
mi parkingowymi oraz komórkami 
lokatorskimi. Do dyspozycji miesz-
kańców będzie też zewnętrzny par-
king. Zaletami nowego osiedla mają 
być również: „kameralna zabudowa 
o wysmakowanym charakterze” oraz 
bliskość parku Dąbrowskiego, obiek-
tów rekreacyjnych, a także infra-
struktury społecznej i usługowej.

Bryła głównego budynku będzie 
podobna do klasycznych kamienic 
ze Śródmieścia, a elewacja - sto-

nowana. – To odpowiedź na trendy 
ostatnich kilku sezonów – tłumaczą 
w Moderatorze. Wykończenia ze 
stali wewnątrz budynku oraz ele-
menty blachy na fasadzie podkreślą 
szlachetność i prostotę inwesty-
cji. Wykorzystane zostaną szarość 
i biel, które w połączeniu z prze-
szkleniami na balkonach nadadzą 
okolicy powiewu świeżości.

Inwest ycja ma inspirować 
się stylem ar t deco zarówno 
w bryle, jak i w częściach wspól-
nych. Na klatkach schodowych 
i korytarzach pojawi się szachow-
nica w kolorach czarnym i bia-
łym, a drzwi oraz ściany rozświetli 
biel. Budowa już się rozpoczyna 
i ma potrwać do drugiej połowy 
2018 roku.

Prace na ulicy określanej nie-
rzadko mianem najpiękniejszej 
w Bydgoszczy obejmują wymianę 

nawierzchni jezdni oraz chodników, 
zainstalowanie stylowych słupów 
oświetleniowych oraz małej archi-
tektury, w tym ławek. Użyte mate-
riały, w tym między innymi czerwony 
granit, mają nawiązywać do stylistyki 
z przełomu XIX i XX wieku.

Po remoncie ulica zyska sze-
roki chodnik po stronie północnej, 
z kolei miejsca parkingowe – na 
25 samochodów – będą ulokowane 
jedynie po stronie południowej.

O remont ulicy od wielu lat 
upominali się mieszkańcy. Dwa lata 
temu powstał projekt rewitalizacji, 
a w tym roku ratusz postanowił ją 
sfinansować. Koszt inwestycji to 
około 3 miliony złotych.

Na ul. Cieszkowskiego znajduje 
się ponad 20 kamienic, w większo-
ści – zabytkowych. Jedną z nich 
zaprojektował znakomity budow-
niczy związany z Bydgoszczą Józef 
Święcicki.

Dopełnieniem modernizacji 
ma być powstanie – u zbiegu z ul. 
Gdańską – muralu przedstawiają-
cego patrona ulicy według projektu 
Juliana Nowickiego.

Fermy drobiu nadal 
są problemem
Już nie tylko Dobrcza
Niedawno Dobrcz, a teraz także Białe Błota – inwestorzy 
nie ustają w zamiarach rozbudowy ferm drobiu. Najnowszą 
lokalizacją jest Ciele, choć plany dotyczące Kotomierza 
i Trzeciewca wcale nie zostały odstawione na boczny tor.

Podpis do zdjęcia: Ferma drobiu w Cielu ma zostać rozbudowana o piętnaście budyków inwentarskich.

BiAŁE BŁoTA

iNwEsTYcJE MiEsZkANiowE
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18 mln szt.
nawet tyle rocznie może osią-
gnąć produkcja drobiu w Cielu.

Nowe osiedle powstanie 
na Szwederowie
Ma być kameralnie i ze stylem

Moderator Inwestycje realizuje budowę przy ulicy Leszczyńskiego 
18. Osiedle ma zapewnić mieszkańcom spokój i powiew świeżości.

Cieszkowskiego przechodzi 
metamorfozę
Prace do końca października
Według zapewnień drogowców, jeszcze tylko niespełna dwa tygodnie 
potrwają roboty przy kompleksowej modernizacji ulicy Cieszkowskiego.

Osiedle powstanie przy ul. Leszczyńskiego na Szwederowie.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na Twitterze: @Storzewski

Pływalnie powstaną na osiedlu 
Leśnym (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 7 przy ul. 

11 Listopada), Miedzyniu (Zespół 
Szkół nr 8 przy ul. Pijarów) i osie-
dlu Tatrzańskim (Zespół Szkół nr 
28 przy ul. Kromera). Budowane 
będą nie rzadziej niż co dwa lata, 
a o tym, w jakiej kolejności, zadecy-
duje właśnie głosowanie.

Na trzech zainteresowanych 
osiedlach trwa mobilizacja miesz-
kańców. Sposób głosowania wzbu-
dził nawet kontrowersje na Mie-
dzyniu, gdzie uważano, że plebiscyt 
został zaplanowany w niesprawie-
dliwy sposób. Zadecyduje bowiem 
bezwzględna liczba głosów, a nie 
– jak chciało chociażby Stowarzy-
szenie Miedzyń i Prądy - kryterium 
procentowe, które miałoby wyrów-
nać szanse poszczególnych osiedli.  

21 października odbędzie się 
Obywatelska Sobota. W trzech 
szkołach, w których mają powstać 
baseny, mieszkańcy będą mogli 
wypełnić ankietę w Mobilnym 
Punkcie Konsultacyjnym.  

Trwa także głosowanie w budże-
cie obywatelskim. Najwięcej pomy-
słów dotyczy chodników (49), placów 
zabaw (42), parkingów (21) i monito-
ringu (12). Mimo to - choć linia tram-
wajowa do Myślęcinka czy rowero-
wa obwodnica miasta nie przeszły 
etapu weryfikacji - nadal nie brakuje 
niestandardowych inwestycji zgło-
szonych przez bydgoszczan. 

Do wyboru jest blisko 300 pro-
jektów ulokowanych na 29 osie-
dlach. Wśród zadań zgłoszonych na 

Bocianowie-Śródmieściu-Starym 
Mieście znalazła się odbudowa sta-
rego tramwaju typu 2N będącego 
własnością MZK. Kosztowałoby to 
600 000 zł. Mieszkańcy chcieliby 
też nowych przystanków rowe-
ru miejskiego przy ul. Nad Torem, 
Dwernickiego, obok pętli na Glin-
kach oraz przy skrzyżowaniu Sape-
rów i Żeglarskiej. Koszt jednej stacji 
- 120 tysięcy złotych.

Jednymi z ciekawszych pomy-
słów są neony. Pierwszy z nich, 
z napisem „Kocham Bydgoszcz”, 
miałby stanąć w centrum mia-
sta, przy bulwarach. - Byłby miej-
scem, w którym turyści mogliby 
robić sobie zdjęcia - tłumaczą 
inicjatorzy, którzy powołują się 
na przykład Amsterdamu. Drugi 
neon mógłby powstać w Fordonie. 
Wśród propozycji są też bulodrom 
w parku Załuskiego, tablice iden-
tyf ikujące zanieczyszczenie na 
Górzyskowie i Osowej Górze oraz 
inteligentne ławki solarne na Sta-
rym Rynku, które umożliwiałyby 
korzystanie z Internetu i ładowa-
nie telefonów.

Oba głosowania potrwają do 
końca miesiąca, a mogą w nich 
wziąć udział osoby zamieszka-
łe w Bydgoszczy, które ukończyły 
16 lat. W przypadku budżetu oby-
watelskiego można wybrać mak-
symalnie trzy zadania  mieszczą-
ce się w kwocie przeznaczonej na 
dane osiedle. Swoje zdanie można 
wyrazić przez aplikacje interneto-
we urzędu miasta lub korzystając 
z papierowych kart.

koNsuLTAcJE Miesiąc głosowań

Bydgoszczanie 
wybierają inwestycje 
i lokalizację basenów
Przez cały październik mieszkańcy mogą brać udział w głosowaniach. Urząd miasta czeka na ich 
opinie w sprawie inwestycji z budżetu obywatelskiego, a także kolejności budowy nowych basenów.

Jedna z wizualizacji basenu, który ma powstać przy ulicy Pijarów na Miedzyniu. 
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KWK River Tower powstaje przy 
ul. Toruńskiej i będzie liczył 
65 metrów. Na 20 kondygna-

cjach znajdzie się 128 mieszkań, a tak-
że restauracja, siłownia i strefa zabaw 
dla dzieci. Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie także minimarina.

Wnętrze ma być zachowane 
w chłodnej tonacji stwarzającej 
efekt zimnego i jednocześnie bardzo 
nowoczesnego wykończenia części 
wspólnych. W budynku znajdą się 
m.in. oświetlenia ledowe, fototape-
ty na ścianach oraz kanapy w holu. 
Wszystko, uwzględniając wykończe-
nie ze stali, szkła czy betonu, ma być 
zachowane we wspomnianym suro-
wym klimacie.

Obecnie ekipy budowlane są na 
11 kondygnacji. – Przyjęliśmy rytm 

realizacji dwóch poziomów miesięcz-
nie i takie tempo powinniśmy utrzy-
mać do końca – informują w KWK. 
Teren jest już uzbrojony w instalacje 
sanitarne i deszczowe, a teraz pro-
wadzone są roboty żelbetowe, a tak-
że prace murarskie w zakresie ścian 
wewnętrznych i ścianek działowych.

Wkrótce na budowie pojawi się 
dodatkowy żuraw, przy pomocy 
którego prace będą mogły zostać 
zrealizowane do końca. - Termin 
ukończenia inwestycji planowany 
na połowę 2018 roku jest niezagro-
żony – zapewnia inwestor.

Rośnie najwyższy budynek 
w mieście. Jak przebiegają prace?
Trwa budowa KWK River Tower. 
Po zakończeniu inwestycji apar-
tamentowiec nad Brdą będzie 
n a j w y ż s z y m m i e s z k a l n y m 
budynkiem w Bydgoszczy.  

APARTAMENTY
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Budowa River Tower przebiega zgodnie z planem.

Zdaniem radnych Platformy 
Oby watelsk iej oraz Soju-
szu Lewicy Demokratycznej, 

powstanie około 50-kilometrowego 
odcinka ekspresówki łączącej Byd-
goszcz z Toruniem jest zagrożone. 
W apelu zawarli obawę, że wpisanie 
S10 dopiero na 126 miejscu w Pro-
gramie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2023 (z perspektywą do 
roku 2025) oznacza de facto zablo-
kowanie inwestycji na wiele lat. 
Negatywnie ocenili także plany eks-
perymentu polegającego na wybu-
dowaniu trasy w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego.

Równolegle jednak Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
zorganizowała spotkania konsulta-
cyjne z mieszkańcami gmin położo-
nych w sąsiedztwie planowanej dro-
gi. Tematem przewodnim były zmia-

ny w układzie drogowym. - Zostały 
one zorganizowane w miejscach, 
gdzie nie było wcześniej konsultacji 
– w Brzozie w związku z rozszerze-
niem zakresu prac o rozbudowę dro-
gi krajowej nr 25, oraz w miejscach, 
gdzie zaszły istotne zmiany w doku-
mentacji projektowej – w Solcu 
Kujawskim oraz Cierpicach – wyja-
śnia regionalny oddział GDDKiA.

Pod koniec ubiegłego roku pod-
pisano umowę na wykonanie Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-
-Środowiskowego dla S10. Przetarg 
wygrala firma Mosty Katowice, któ-
ra powinna przygotować dokumen-
tację najpóźniej w kwietniu przy-
szłego roku.

*Więcej informacji 
o budowie dróg S5 i S10 na 
MetropoliaBydgoska.PL.

Droga S10  
– apel i spotkania
Na początku października bydgoscy radni wystosowali apel do Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie drogi S10. A drogowcy 
odbyli cykl spotkań z mieszkańcami Solca Kujawskiego, Brzozy i Cierpic.

iNFRAsTRukTuRA DRoGowA
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Dyskusja o rozbudowie dro-
gi w ciągu ulic: Kamiennej, 
Artylery jskiej oraz Pilec-

kiego toczy się już od kilkunastu 
miesięcy. W czerwcu Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej 
zbierał uwagi od mieszkańców, któ-
re w październiku omawiał z nimi 
w kilku turach.

Założenia projektu są zna-
ne – trasa na całej długości ma być 
dwupasmowa z prędkością projek-
tową na poziomie 70 kilometrów 
na godzinę. Kluczowym elementem 
będzie rozbudowa infrastruktury 
– w ramach inwestycji ma powstać 
między innymi drugi most na 
Brdzie na ul. Pileckiego, planowane 
są także tunele lub estakady przy 
skrzyżowaniach z ulicami: Gdań-
ską, Sułkowskiego oraz Wyszyń-
skiego. Znaczącym przeobrażeniom 
zostanie poddany także węzeł Byd-
goszcz Wschód, gdzie zaprojekto-
wano połączenie ul. Kamiennej z ul. 
Lewińskiego kolejną estakadą.

ZDMiKP zapewnia, że inwe-
stycja nie tylko poprawi warun-
ki i bezpieczeństwo ruchu na osi 
wschód – zachód, ale przeniesie 
ruch tranzytowy na północną część 
miasta. Ale nie wszystkie rozwią-
zania zaproponowane przez dro-
gowców spotkały się w konsulta-
cjach z aprobatą. Mieszkańcy chcieli 
między innymi, aby skrzyżowanie 
w rejonie ul. Zaświat także stało się 
bezkolizyjne (drogowcy odrzucili 
tę możliwość), upadła również kon-
cepcja usunięcia węzła łączącego 

trasę W-Z z ulicą Gdańską. Postu-
lat wydłużenia tunelu pomiędzy 
wspomnianą Gdańską a Sułkow-
skiego (po północnej stronie drogi 
powstaje osiedle Platanowy Park, po 
południowej na początku przyszłej 
dekady ma stanąć nowy kampus 
Akademii Muzycznej) ma być anali-
zowany dopiero na etapie projektu 
budowlanego.

Wiadomo jednak, że część pro-
ponowanych przez mieszkańców 
rozwiązań – szczególnie tych naj-
droższych – może nie doczekać się 
realizacji. I to bez względu na ter-
min rozpoczęcia prac. Środków na 
trasę W-Z próżno jak do tej pory 
szukać w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, strategicznym doku-
mencie finansowym miasta. Mgliste 
są także perspektywy na pozyska-
nie jakichkolwiek środków unijnych 
w obecnej perspektywie finanso-
wej. A trzeba też pamiętać, że koszt 
realizacji całego przedsięwzięcia był 
już w ubiegłym roku szacowany na 
500-750 milionów złotych. Niewy-
kluczone więc, że konieczne będzie 
jego etapowanie ściśle uzależnione 
od zasobności miejskiego budżetu.

* Zachęcamy do komentowania 
i dzielenia się z nami opiniami 
na temat modernizacji 
trasy W-Z – na Wasze 
głosy czekamy pod 
adresem redakcja@
metropoliabydgoska.pl oraz 
na Facebooku!

Cmentarz na Wzgórzu Wolności 
powstał w 1946 roku. Ma status 
nekropolii wojennej, zamknię-

tej do ponownych pochówków. Są na 
nim pochowani bydgoszczanie, któ-
rzy stracili życie w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Zajmuje powierzchnię 
jednego hektara.

Odnowione zostanie metalowe 
ogrodzenie nekropolii wraz z podmu-
rówką. Estetycznego wyglądu nabie-
rze też wejście na jej teren. Poza tym 
zaplanowano prace w zachodnim 
sektorze cmentarza. Obejmą między 
innymi trawniki, wyrównane zostaną 
też obrzeża.

Na wykonanie wszystkich prac 
Bydgoszcz pozyskała 80-procentową 

dotację z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Główne prace 
przy sprzyjającej pogodzie zakończą 
się jeszcze w tym roku. Ich koszt sza-
cowany jest na 107 tysięcy złotych.

Porządkowanie Cmentarza Boha-
terów Bydgoszczy wpisuje się w sze-

reg działań związanych z poprawą 
estetyki całej skarpy. W ramach 
rozbudowy ul. Kujawskiej powstaną 
nowe schody prowadzące do parku. 
Miasto pozyskało też unijne dofi-
nansowanie na rewaloryzację ziele-
ni na Wzgórzu Wolności.� sG

Na placu pomiędzy ulicami Kos-
saka, Gersona i Brandta trwa 
budowa nowego skateparku, 

który został zgłoszony w ramach 
ubiegłorocznej edycji Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest jeszcze 
przed końcem bieżącego roku.

Skatepark będzie wykonany 
z trwałych materiałów odpornych 
na pogodę. Pojawią się tu takie ele-
menty jak bank ramp, quarter pipe, 
grindbox, poręcz oraz podwyższe-
nie zawierające grindboksy, porę-
cze i schody. Będą mogli korzystać 
z nich miłośnicy jazdy na deskach, 

rolkach czy rowerach bmx. – Będzie 
to pierwszy w Bydgoszczy obiekt 
z lanego betonu – podkreślają 
pomysłodawcy.

Realizowane aktualnie prace 
to dopiero pierwszy etap budowy 
skateparku. Jego pomysłodawcy już 
chcą rozszerzyć projekt. Propozycja 
dla realizacji drugiego etapu zosta-
ła zgłoszona w ramach tegorocznej 
edycji Bydgoskiego Budżetu Obywa-
telskiego. JW

* Więcej o głosowaniu 
nad tegorocznym BBO 
przeczytasz na stronie 15.

Mieszkańcy postulują, aby tunel na odcinku Kamiennej pomiędzy Gdańską a Sułkowskiego został wydłużony. 

Trasa w-Z po 
konsultacjach
Czy będzie budowana etapami?
Bydgoscy drogowcy odbyli z mieszkańcami cykl spotkań podsumowujących konsultacje społeczne 
dotyczące rozbudowy trasy W-Z. Ale droga do realizacji tego projektu nadal jest daleka.

iNFRAsTRukTuRA DRoGowA
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Rozpoczął się remont Cmentarza 
Bohaterów Bydgoszczy

Powstaje nowy 
skatepark w mieście
Pomysłodawcy już chcą jego rozbudowy
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

To nie była pierwsza wizy-
ta ministra nauki w fordoń-
skim kampusie. Odwiedził ją 

już w czerwcu, gdy po raz pierwszy 
spotkał się z rektorami kujawsko-
-pomorskich uczelni w sprawie 
zmian w szkolnictwie wyższym i tzw. 
ustawie 2.0, która ma obowiązywać 
od października 2018 roku. Przypo-
mnijmy, że zakłada ona między inny-
mi podział uczelni na dydaktyczne, 
badawczo-dydaktyczne i badawcze 
oraz wprowadzenie nowych zasad 
finansowania szkół wyższych. 

- Chcę zapewnić, że naszemu 
rządowi przyświeca zasada zrówno-
ważonego rozwoju. Ta zasada obej-
muje także obszar nauki i szkolnic-
twa wyższego. Będę robił wszystko, 
by dynamicznie rozwijały się nie tyl-
ko te wiodące ośrodki akademickie, 
takie jak Warszawa czy Kraków, ale 
również, żeby województwo kujaw-
sko-pomorskie na tej mapie akade-
mickiej Polski miało swoje poczesne 
i wybitne miejsce – zapewniał wów-
czas wicepremier Gowin.

Podczas październikowej wizy-
ty na UTP minister po raz kolej-
ny zachęcał również do ściślejszej 

współpracy tej uczelni z innymi, 
a przede wszystkim z Uniwersyte-
tem Kazimierza Wielkiego. – Myślę, 
że współpraca pomiędzy UTP 
a UKW to jest znakomity wstęp do 
powołania silnej uczelni federacyj-
nej, do której z czasem dołączą inne 
uczelnie w mieście i regionie – pod-
kreślał Jarosław Gowin.

Pomysł rozszerzenia współ-
pracy pomiędzy tymi placówkami 
nie jest niczym nowym. Rozmowy 
o utworzeniu jednego dużego uni-
wersytetu lub powołaniu związku 
uczelni trwają już od dawna. Pod-
czas lipcowego spotkania rektorów 
z prezydentem Bydgoszczy władze 
uczelni pozytywnie odnieśli się do 
drugiej z tych propozycji. Przypo-
mniał o tym rektor UKW prof. Jacek 
Woźny podczas inauguracji nowego 
roku akademickiego na kierowanej 
przez niego uczelni. I dodał, że ma to 
nastąpić „w najbliższej przyszłości”.

Ściślejsza współpraca dwóch 
największych uczelni w Bydgosz-
czy ma być szansą na wzmocnienie 
potencjału akademickiego miasta. 
Ustawowe zmiany mogą być odbić 
się szczególnie negatywnie na UKW, 
który od lat stara się umocnić swo-
ją pozycję i utrzymać status uczelni 
pełnoprofilowej.

Jednak z opublikowanych kil-
ka dni temu wyników parame-

tryzacji polskich uczelni wyni-
ka, że potencjał naukowy UKW 
jest znacznie wyższy niż innych 
uczelni publicznych funkcjo-
nujących w Bydgoszczy. Raport 
przygotowany przez Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych 
przedstawia ocenę działalno-
ści naukowej oraz badawczo-
-rozwojowej uczelni w latach 
2013-2016. Uczelnie są odrębnie 
punktowane w ramach czterech 
kryteriów: osiągnięcia naukowe 
i twórcze, potencjał naukowy, 
praktyczne efekty działalno-
ści naukowej i artystycznej oraz 
pozostałe efekty działalności 
naukowej i artystycznej.

W niemal wszystkich kry-
ter iach oceny UKW wypadło 
znacznie lepiej niż pozostałe dwie 
publiczne placówki. Jednak UTP 
okazało się najlepsze pod wzglę-
dem efektów materialnych dzia-
łalności naukowej. Natomiast 
Wydział Lekarski Collegium Medi-
cum uzyskał znacznie wyższy 
wynik niż inne uczelnie w kryte-
rium „Potencjał naukowy”. 

Wnioski z parametryzacji 
mogłyby zostać wykorzystane po 
powołaniu związków uczelni. Jed-
nak czy do tego dojdzie, przeko-
namy się – jak zapewniają władze 
uniwersytetów - wkrótce.

Spotkanie rozpoczęło się punk-
tualnie o godzinie 12:00 przy 
tzw. głazie pamięci umiesz-

czonym pomiędzy budynkami 
2.1 i 3.1. na terenie kampusu UTP, 
gdzie doszło do tragedii.

Jako pierwszy głos zabrał rek-
tor uczelni prof. Tomasz Topoliński, 
który w kilku zdaniach przypomniał 
o tych dramatycznych momentach. – 
Czas zmienia trochę punkt widzenia, 
spojrzenia na to, co się stało. Zacie-
rają się pewne szczegóły i zaczyna-
my myśleć w kategoriach bardziej 
ogólnych. Kierownictwo uczelni 
chce jednak, by te szczegóły nie 
zatarły się. Stąd chcemy, by na tym 
kamieniu pojawiła się płyta, gdzie 
imiona i nazwiska tych młodych 
ludzi zostaną zapisane i nie znikną 
z naszej pamięci – mówił rektor.

Odsłonięciu i poświęceniu 
pamiątkowej tablicy towarzyszyła 
krótka modlitwa zgromadzonych. 
Uczestnicy  zapalili też znicze oraz 
złożyli kwiaty.

Przypomnijmy, że w bydgoskim 
Sądzie Okręgowym trwa proces 
w sprawie tragicznych wydarzeń 
z 2015 roku. Na ławie oskarżonych 
zasiadają cztery osoby: była prze-
wodnicząca samorządu studenckie-
go UTP Ewa Ż., były rektor uczel-
ni  Antoni B., prorektor ds. dydak-
tycznych i studenckich Janusz P. 
oraz szef ochrony Andrzej Z. JW

* Więcej o procesie ws. tragedii 
na UTP przeczytacie na 
MetropoliaBydgoska.PL.

Jarosław Gowin podczas inauguracji na UTP raz jeszcze zachęcał władze bydgoskich uczelni do zawierania 
sojuszy.

Nowy rok akademicki 
w świetle ustawy 2.0
Wraz z początkiem października na bydgoskie uczelnie wrócili 
studenci. Na uroczystych inauguracjach roku akademickiego 
2017/2018 nie zabrakło słów dotyczących nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Co więcej, na Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym opowiadał o niej sam wicepremier Jarosław Gowin.

Nowa tablica 
na UTP na 
cześć tragicznie 
zmarłych 
studentów 
Dwa lata temu, w połowie października, w jednym z budynków UTP 
odbyła się impreza inaugurująca rok akademicki. Skończyła się tra-
gicznie dla trojga studentów, którzy zginęli stratowani przez tłum. 
15 października pracownicy uczelni oraz rodzice i przyjaciele tragicz-
nie zmarłych spotkali się, by oddać im cześć.
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Przy głazie pamięci zgromadzili się przedstawiciele uczelni, rodzice oraz 
przyjaciele tragicznie zmarłych studentów.
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POL-ECO SYSTEM to najwięk-
sze międzynarodowe targi 
ochrony środowiska w Pol-

sce, które odbyły się w  Poznaniu 
w dniach 17-19 października br. 
w Poznaniu. Tematem przewod-
nim tegorocznej edycji była gospo-
darka o obiegu zamkniętym. Na tej 
branżowej imprezie swoje produkty 
i technologie zaprezentowało około 
300 wystawców. Targom towarzy-
szyły fora i konferencje (m.in. Forum 
Czystej Energii, Forum Recyklingu, 
Forum RIPOK, panele eksperckie 
organizowane przez Ministerstwo 
Środowiska). 

KIGO to organizacja samorzą-
du gospodarczego, która działając 
w oparciu o ustawę o izbach gospo-
darczych, zrzesza firmy z branży 
należące do sektora samorządo-
wego. Jako zrzeszenie głównie firm 
komunalnych Izba stale współpra-
cuje ze Związkiem Miast Polskich, 
Związkiem Powiatów Polskich, 
Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz 
Unią Metropolii Polskich. Głównym 
celem Izby jest reprezentowanie 
interesów gospodarczych jej Człon-
ków zarówno wobec administra-
cji rządowej jak i samorządowej. 
Izba jest także organem opiniującym 
w procesie legislacyjnym.

- To dla nas bardzo ważne 
wydarzenie, nie tylko z perspek-
tywy codziennej działalności, ale 
również w kontekście dynamicz-
niej zmieniających się uwarunko-
wań, w tym przepisów, dotyczą-
cych szeroko rozumianego sektora 
odpadowego. Bydgoska ProNatura 

konsekwentnie dowodzi roli lidera 
w kraju, a  Bydgoszcz wśród przed-
stawicieli branży i nie tylko budzi 
same dobre skojarzenia – mówi 
prezes zarządu ProNatury Konrad 
Mikołajski. 

Targi były doskonałą okazją 
do zaprezentowania naszej palety 
usług. Szczególne zainteresowanie 
budził kompost organiczny „PRO-
NATURAL”, który produkowany 
jest w kompostowni ProNatury, 

zlokalizowanej w obiekcie przy ul. 
Prądocińskiej w Bydgoszczy. Insta-
lacja powstała w ramach projektu 
budowy Zakładu Termicznego Prze-
kształcania Odpadów Komunal-
nych i ma wydajność 4 000 Mg/rok. 

Trafiają tam ulegające biodegrada-
cji „odpady zielone” z selektywnej 
zbiórki. W skład materiału podda-
wanego kompostowaniu wchodzą: 
liście, trawa, rozdrobnione gałę-
zie, pozostałości roślinne, odpady 
powstające w wyniku pielęgnacji 
i uprawiania publicznych i pry-
watnych terenów zieleni, odpady 
pochodzenia roślinnego z targo-
wisk, parków, zieleńców miejskich 
i ogrodów. W składzie kompostowa-
nej masy nie znajdują się natomiast 
odpady pochodzenia zwierzęcego, 
ani żadne ich pochodne. Masa nie 
zawiera ponadto odpadów kuchen-
nych. Warto wiedzieć – nawóz 
organiczny, po zmieszaniu z ziemią, 
doskonale nadaje się na potrzeby 
„domowe” (np. pielęgnację roślin 
doniczkowych). Można go bezpłat-
nie odebrać w Biurze Obsługi Klien-
ta spółki. 

Duża popularnością cieszył się 
nasz zestaw promocyjny, w posta-
ci „klockowej śmieciarki”, powsta-
łej dzięki współpracy z firmą Cobi, 
krajowym i nie tylko liderem branży 
zabawkarskiej. 

Stoisko odwiedziła m.in. Doro-
ta Jakuta, prezes Izby Gospodar-
czej Wodociągi Polskie. Zarząd 
i członkowie KIGO spotkali się także 
podczas symbolicznej uroczysto-
ści 14-lecia istnienia Izby. Była to 
doskonała okazja do podsumowań: 
- Nasza praca przez minione 14 lat 
wymagała stałej i aktywnej obec-
ności Izby w wielu gremiach – mówi 
Tomasz Uciński, prezes zarządu 
KIGO.

ProNatura na największych 
branżowych targach
Bydgoska spółka ProNatura, po raz pierwszy w swojej historii, zaprezentowała się na POL-ECO SYS-
TEM 2017. Było to możliwe m.in. dzięki członkostwu w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami, do 
której należy od końca ubiegłego roku.

r E k L a M a
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Ireneusz 
NITKIEWICZ

radny miasta 
Bydgoszczy

Jubileusz 
bydgoskiego 
oddziału 
Towarzystwa Walki 
z Kalectwem
7 października 2017 r. miałem 
przyjemność wziąć udział w pięknym 
wydarzeniu, mianowicie w jubileuszu 
56-lecia bydgoskiego oddziału 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, 
którego działalność wpisuje się 
w słowa Ericha Segala: „Każdy człowiek 
zasługuje na pełną uwagę drugiego 
człowieka”.

Było to święto wszystkich osób związanych z towarzystwem, 
ale przede wszystkim - doktora Sylwestra Nowaka, 
założyciela oddziału stowarzyszenia w naszym mieście. 
To wspaniały człowiek o wielkim sercu, który całe życie 
wspiera osoby niepełnosprawne.

Społecznikom z Towarzystwa Walki z Kalectwem zostały 
wręczone odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi, 
Medale Prezydenta Bydgoszczy oraz Złote odznaki TWzK. 
Chcę podziękować, gdyż również zostałem odznaczony 
Złotą odznaką towarzystwa, a to dla mnie naprawdę duże 
wyróżnienie.

Jubileuszowa uroczystość to radość podopiecznych i ich 
rodzin, ale też i przygotowania całej ekipy TWzK (m.in. 
Marlena, Maria, Izabela, Ewa, Miłosz). Wspólnie z dr. 
Sylwestrem Nowakiem opracowaliśmy biuletyn na 56-lecie 
organizacji, którego korektę zrobili Jagoda i Tomasz 
Mokosowie. Wydanie biuletynu wsparł Janusz Zemke. Był też 
piękny tort od Cukierni Rem Marco, a także podziękowania 
dla Remigiusza Cieślewicza i Łukasza Chojnackiego.

W imieniu wszystkich – raz jeszcze dziękuję!

Jakub J. 
MENDRY

radny miasta 
Bydgoszczy

Niech jadą!
Pacjenci w Polsce umierają, czekając w kolejkach na leczenie. 
Bo brakuje lekarzy. Trudno się dziwić, że młodzi ludzie nie 
chcą być lekarzami. W państwie PiS ich płaca za godzinę nie 
starczy nawet na kawę w kawiarni. 

Młodzi lekarze rezydenci po sześciu latach ciężkich studiów 
i trzynaście miesiącach stażu przez kolejnych 5-6 lat specjalizacji 
zarabiają 2200 złotych na rękę. Jedna książka lub atlas medyczny to 
często koszt kilkuset złotych, a dodatkowe kursy i szkolenia - kolejne 
kilka tysięcy rocznie.

Przypominam, że według standardów WHO, aby system ochrony 
zdrowia działał poprawnie, musi być przeznaczone na niego co 
najmniej 6 proc. PKB. W Polsce jest to 4,6 proc. Najniższa składka 
w Unii Europejskiej. W Polsce na 1000 pacjentów przypada 2,2 lekarza, 
w Niemczech 4,1.

Postulaty młodych lekarzy są proste i mogą uzdrowić cały system 
ochrony zdrowia. Podniesienie wydatków na ochronę zdrowia, 
likwidacja biurokracji, skrócenie kolejek, rozwiązanie problemu braku 
personelu medycznego oraz poprawa warunków pracy w służbie 
zdrowia.

Niestety, w państwie PiS znajdują się pieniądze na ważniejsze zadania.  
Na same Wojska Obrony Terytorialnej – 567 mln złotych,  tworzenie 
nowej formacji Wojsk Cybernetycznych – 2 mld złotych, program 
strzelnica w każdym powiecie – 2,6 mld złotych. Smutne jest, że na 
kupowanie elektoratu i budowanie prywatnej armii są pieniądze, a na 
zatrzymanie lekarzy w Polsce i powstrzymanie zjawiska umierających 
lekarzy po 48 godzinach dyżurów już ich nie ma. Zawodowy kierowca 
musi mieć odpoczynek po ponad 4 godzinach pracy, a zawodowy 
lekarz pracuje wielokrotnie po 40 godzin z rzędu. Albo i więcej.

W państwie PiS znajdą się również miliony złotych na kampanię 
oszczerstw i kłamstw pod adresem sędziów. Nie wyobrażam sobie, żeby 
nie było pieniędzy na tak poważne sprawy jak ratowanie życia pacjentów 
i niezbędne do tego lepsze warunki pracy dla młodych lekarzy.

Cała sprawa ma również bydgoski wątek. Ze zdziwieniem przyjąłem 
postawę i wypowiedź posła Tomasza Latosa – lekarza, polityka, który 
nawet będąc w PiS-ie wydawał się zawsze osobą racjonalną. Teraz 
wydaje się i nie widzieć, i nie rozumieć argumentów swoich młodszych 
kolegów po fachu i problemu polskiej służby zdrowia. Poseł uważa, że 
rezydenci oprócz swojej pensji mogą również brać dyżury, po kilka 
w różnych miejscach. Może doktorowi Latosowi wystarcza przychodu 
ze swojej praktyki lekarskiej, bo za swoje „dyżury” co dwa tygodnie 
w Warszawie przy ulicy Wiejskiej dostaje dodatkowo co miesiąc ponad 
13 tysięcy złotych brutto. Żeby młody lekarz mógł zarobić choć połowę 
tej kwoty, musiałby oprócz codziennej pracy, każdy weekend spędzać 
w szpitalu, a przecież Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo walczy 
o wolne niedziele dla rodzin.

System nie szanuje lekarzy, ale system nie szanuje również pacjenta. 
Poprzednie rządy również nie dawały sobie rady z tym problemem, 
jednak to teraz może być ostatni moment. Nadszedł czas na 
kompleksowe rozwiązania systemowe, bo zdrowie Polaków to 
najwyższe dobro, a nie pole do uprawiania polityki.

sTREFA PoLiTYków
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Nowatorskie rozwiązania inży-
nieryjne w dziedzinie moto-
ryzacji kojarzą się głównie 

z bolidami Formuły 1. Prawda jest 
jednak taka, że niezwykle skom-
plikowane konstrukcje pełne elek-
troniki i hydrauliki mijamy każdego 
dnia na bydgoskich drogach – mówi 
Piotr Kurek, kierownik Biura Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej Pro-
Natury. Tego typu pojazd może jed-
norazowo przewieźć aż 24 m3 śmieci 
– załadowany po brzegi waży zatem 
aż 26 ton! Zmieszczenie tak dużej 
ilości odpadów możliwe jest tylko 
dzięki skomplikowanej hydrauli-
ce, która zgniata je pod naciskiem 
30 ton! Co ważne dla użytkownika, 
konstrukcja z wysokiej jakości stali 
odpornej na naprężenia powstają-
ce w trakcie zgniatania odpadów 
zapewnia trwałość i niskie koszty 
eksploatacji. Nowoczesnych rozwią-
zań w śmieciarkach jest jednak wię-
cej: kojarzone głównie z wysokiej 
klasy samochodami kamery cofania, 
to w pojazdach komunalnych już 
standard. Dzięki nim możliwe jest 
manewrowanie w wąskich uliczkach 
osiedlowych. 

Metropolia = ekologia
Bydgoszcz to miasto o aspiracjach 
metropolitalnych i również Pro-
Natura chce wpisywać się w ten 
trend. – Zdajemy sobie sprawę, że 
nowoczesne miasto to miasto eko-
logiczne. Ważne jest zatem dla nas 
nie tylko realizowanie typowych 

zadań komunalnych polegających 
na wywozie, sortowaniu i spalaniu 
odpadów, lecz również edukowa-
nie. Ekologii trzeba uczyć się od 
najmłodszych lat, stąd pomysł na 
stworzenie nietypowego gadżetu 

promocyjnego, jakim niewątpliwie 
jest śmieciarka z klocków – mówi 
Konrad Mikołajski, prezes ProNatu-
ry. Model przedstawiający biało-zie-
loną śmieciarkę składa się z ponad 
200 klocków. Wykorzystywany jest 

jako nagroda w konkursach dla 
szkół oraz grup odwiedzających 
Zakład Termicznego Przekształca-
nia Odpadów Komunalnych. – Cie-
szę się z podjęcia tej niecodziennej 
współpracy. Tworzymy bezpieczne 

zabawki najwyższej jakości – to nasz 
priorytet. Ekologiczne przesłanie 
bydgoskiej ProNatury w postaci 
śmieciarki z naszych klocków to 
dowód na to, iż można połączyć 
zabawę, edukację i troskę o śro-
dowisko naturalne – mówi prezes 
zarządu Cobi SA Robert Podleś.

Wygraj 
śmieciarkę 
ProNatury 
z klocków!
Jesteś fanem ekologii 
i chciałbyś wygrać 
miniaturową wersję 
śmieciarki? Weź udział 
w konkursie i zdobądź jeden 
z 10 zestawów klocków Cobi 
przedstawiających pojazd 
bydgoskiej ProNatury. 
Wystarczy, że do 6 listopada 
wykonasz zdjęcie lub rysunek, 
na którym pokazujesz w jaki 
sposób Ty lub Twoje dziecko 
dbacie o środowisko.

Fotografie należy podsyłać 
mailowo na adres konkurs@
metropoliabydgoska.
pl. Pełen regulamin 
konkursu znajduje się na 
stronie internetowej www.
metropoliabydgoska.pl.

Fińska technologia  
na bydgoskich drogach
NTM jest dla mieszkańców fińskiego Närpes tym, czym dla bydgoszczan jest PESA. To nie tylko największy 
pracodawca w regionie – zatrudnia ponad 400 osób, lecz również jedna z tych firm, dzięki której o mieście 
pisze się dobrze w całej Europie. NTM nie montuje jednak pociągów, lecz… śmieciarki. Pojazdy komunalne 
wyprodukowane w ojczyźnie Nokii i Muminków spotkać można również na bydgoskich drogach.

 

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Nowe rozkłady jazdy wejdą 
w życie 10 grudnia 2017 roku. 
Ich projekt wzbudził zaniepo-

kojenie mieszkańców Solca Kujaw-
skiego, gdyż według wstępnych 
planów przewoźnika składy w stan-
dardzie Intercity kursujące mię-
dzy Bydgoszczą a Warszawą miały 
nie zatrzymywać się na niedawno 
wyremontowanym dworcu.

Co więcej, nie tylko nowoczesne 
pociągi miały być niedostępne dla 
mieszkańców Solca, ale spaść miała 
też liczba połączeń w standardzie 
TLK. Nowe rozkłady zakładały funk-
cjonowanie tylko dwóch kursów 
dziennie do stolicy realizowanych 
właśnie starymi wagonami. W wielu 
przypadkach, chcąc jechać z Solca 
do Warszawy, trzeba byłoby więc 
cofać się do Bydgoszczy. Zmiany 
utrudniłyby także szybki i bezpo-
średni dojazd do Torunia.

PKP Intercity planowało za to, 
aby pociąg nadal zatrzymywał się 
w znacznie mniejszym Aleksan-
drowie Kujawskim. Pominięcie 
Solca mieszkańcy tłumaczyli sobie 
remontami na trasie. PKP PLK pro-
wadzi obecnie modernizacje, któ-
re wpływają na czas przejazdu do 
stolicy. Wydłużone postoje są spo-
wodowane chociażby remontem 
na odcinku Toruń - Ostrowy, gdzie 
występują liczne odcinki jednotoro-

we. Utrudnienia są także na linii nr 
3, między innymi na odcinku Bed-
nary - Kutno. W rezultacie pociągi 
wydłużyły czas jazdy nawet o około 
godzinę. Mieszkańcy Solca podej-
rzewali więc, że kilka minut próbo-
wano zaoszczędzić poprzez usunię-
cie przystanku w ich mieście.

O powody wykluczenia miejsco-
wości spytał także poseł Piotr Król 
z Prawa i Sprawiedliwości. – Rze-
czywiście, była taka przymiarka 
i planowano pomijać Solec Kujaw-
ski – potwierdza parlamentarzy-
sta, który o sprawie dowiedział się 
z serwisu Halo Solec na Facebooku. 
Zwrócił się więc do PKP IC o zmia-
nę planów. – Udało mi się uzyskać 
zapewnienie, że pociągi jednak 
będą stawać w Solcu Kujawskim. 
Mogę więc uspokoić mieszkańców – 
mówi Król.

Jak wynika z rozkładu jazdy, 
który przesłano do posła, ze sta-
cji w Solcu Kujawskim odjeżdżać 
będzie dziennie pięć pociągów do 
stolicy. Przewoźnik informuje też, 
że Flirt kursujący w relacji Warsza-
wa-Bydgoszcz-Warszawa okrężną 
trasą przez Iławę również będzie 
zatrzymywał się na stacji w Sol-
cu. Szczegółowe godziny postojów 
zostaną podane po zarządzeniu roz-
kładu jazdy przez PKP PLK.

*Więcej informacji 
o zmianach w rozkładach 
jazdy pociągów wkrótce na 
MetropoliaBydgoska.PL.

Pociągi PKP Intercity będą nadal zatrzymywać się w Solcu Kujawskim.

PKP Intercity 
zmienia plany
Mieszkańcy Solca Kujawskiego pojadą 
nowoczesnymi pociągami do Warszawy

Mieszkańcy Solca Kujawskiego jeżdżący pociągiem do Warszawy mogą odetchnąć z ulgą.  PKP Intercity ma 
porzucić plany rezygnacji z zatrzymywania nowoczesnych pojazdów na niedawno wyremontowanej stacji.
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Dy n a miczn ie w zrast a jące 
zapotrzebowanie na inno-
wacy jne rozwiązania dla 

firm stanowią nowe technologie, 
w tym nowe techniki marketin-
gu cyfrowego i interaktywnego.  
Z tych względów Bydgoska Szkoła 
Wyższa uruchomiła  pierwsze w Pol-
sce studia o profilu praktycznym na 
kierunku marketing cyfrowy.  

Firmy wprowadzają innowa-
cje i dostosowują swoje modele 
i strategie do nowego środowiska 
komunikacji przy pomocy Interne-
tu. Studia na kierunku marketing 
cyfrowy pozwolą zdobyć nowo-
czesną wiedzę, poznać narzędzia 
i techniki, które wykorzystuje się  
w budowaniu obecności marek 
f irm w środowisku wirtualnym 
i strateg iach marketingow ych 
onl ine, co stanowi skuteczną  
i prawdziwą wartość dla f irmy. 
Studia na tym kierunku charak-
teryzuje wielopłaszczyznowość 
i interdyscyplinarność. Pozwalają 
one na budowanie przewagi kon-
kurencyjnej bez obciążania budże-
tu firmy. 

Marketing cyfrowy to najbar-
dziej innowacyjne techniki i metody 
jak SEO, SEM, PPC, benchmarkingu, 
gamikifacji, e-mail marketingu, social 
media i jednocześnie kreatywność, 
aby w pełni wykorzystać możliwości, 
jakie Internet oferuje firmom.

Program kształcenia stworzo-
no w oparciu o potrzeby rozwijają-
cej się globalnej sieci wzajemnych 
powiązań, która jest jedną z najin-
teligentniejszych form współpracy 

między specjalistami marketingu, 
a branżą biznesową. 

Studia licencjackie na kierun-
ku marketing cyfrowy obejmują 
wszystkie kluczowe elementy dys-
cypliny marketingu, takie jak: stra-

tegia, zarządzanie marką, etyka, 
skuteczność, badania, segmentacja, 
aktywacja, dominacja i wzbogaco-
ne są o wdrażanie tych umiejętno-
ści poprzez technologię w świecie 
cyfrowym.

Proces kształcenia odpowia-
dał będzie wszystkim najnow-
szym wymaganiom stawianym 
pr zed spec ja l i s t a mi innowa-
cy jnego marketingu, zaspokoi 
najbardziej aktualne oczekiwa-

nia wobec tego zawodu. Jedno-
cześnie uczelnia będzie przy-
gotow y wała osoby studiujące  
do wyzwań związanych z wdraża-
niem nowoczesnych technologii. 

Absolwenci kierunku marke-
ting cyfrowy będą specjalistami 
ds. mediów społecznościowych, 
e-marketing manager,  menedże-
rami ds. komunikacji cyfrowej,  
E-CRM,  SEO, digital marketing 
manager,  digital account manager, 
digital project manager,  mobile 
marketing specialist,  social media 
specialist,  digital media develop-
ment officer.

W dobie cyfryzacji specjaliści 
marketingu stoją przed wyzwaniem 
ciągłego przyswajania nowej wiedzy, 
którą w pełni zdobędą w Bydgoskiej 
Szkole Wyższej. 

Studia na kierunku marketing 
cyfrowy zmieniają sposób myślenia 
o marketingu.

W Bydgoskiej Szkole 
Wyższej jedyne w Polsce 
studia - marketing cyfrowy Umiejętności

W toku studiów praktyczne 
umiejętności zdobywane 
będą w ramach praktyk 
w firmach i instytucjach 
specjalizujących się w tej 
dziedzinie. 
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Maj  2012 roku. P ier wszy 
mecz turnieju barażowego 
o awans do I ligi. Stal Ostrów 

Wielkopolski podejmuje ówczesną 
Franz Astorię. W końcówce spo-
tkania miejscowi są już przekonani, 
że odniosą zwycięstwo, ale wtedy 
– w ostatnich czternastu sekun-
dach gry – jeden z bydgoszczan 
dwukrotnie trafia za trzy punkty 
i doprowadza do dogrywki. W niej 
podopieczni Jarosława Zawadki 
nokautują rywali i wygrywają cały 
mecz 109:106. Dzień później poko-
nują PWiK Piaseczno i mogą cieszyć 
się z awansu. 

- Wielu kibiców zawsze będzie 
pamiętać Sebastiana za te dwa 
rzuty z Ostrowa, ale ja chyba nie 
potrafię wskazać takiego jednego, 
pamiętnego meczu. On tych rzutów 
na zwycięstwo miał zdecydowanie 
więcej – mówi Bartłomiej Dzedzej, 
prezes Astorii, który w sobotę, pod-
czas derbów z Notecią Inowrocław, 
podziękuje Sebastianowi Laydycho-
wi za grę w bydgoskim klubie. Jeden 
z najważniejszych koszykarzy Asty 
w ostatnich sezonach latem zdecy-
dował się zakończyć karierę.

Laydych rozpoczął przygodę 
z basketem w szkole podstawo-
wej. Najpierw na zajęciach z mini-
koszykówki w Pałacu Młodzieży 
pod okiem Piotra Czarneckiego, 
a następnie u Macieja Borkowskie-
go. – W czwartej klasie były zaję-
cia naborowe. Poszedłem kilka 
razy z kolegą i spodobało mi się do 
tego stopnia, że trafiłem do klasy 
koszykarskiej – wspomina zawod-
nik. W dzieciństwie, mieszkając 
w kamienicy, założył na podwórku 
kosz i nawet zimą oddawał kilkaset 
rzutów dziennie.

W zespołach młodzieżowych był 
na tyle wyróżniającym się graczem, 
że kilka razy został powołany na 
zgrupowania szerokiej kadry Polski. 
Szybko, bo już wieku 18 lat, zadebiu-
tował w drużynie seniorów Asto-
rii. Dzięki temu miał okazję zagrać 
w ekstraklasie. W 2006 roku klub nie 
uzyskał już bowiem licencji na grę 
w najwyższej klasie rozgrywkowej, 
po czym zaczął odbudowę od III ligi. 
Rok później wykupił dziką kartę na 
grę poziom wyżej. – Wtedy zacząłem 
przebijać się do składu i stawać się 
podstawowym graczem – wspomina 
w rozmowie z nami Laydych.

P o  t r z e c h  s e z o n a c h  g r y 
w II lidze bydgoszczanom udało się 
wywalczyć awans. W finałowej serii 
pokonali SKK Siedlce, a decydują-
cy mecz rozgrywany przy ul. Kró-

lowej Jadwigi wygrali  90:79. – Ta 
hala miała specyficzny charakter, 
więc bardzo przeżywaliśmy tamten 
sukces. Świętowanie trwało chyba 
dobry tydzień – opowiada 30-latek. 

Gra Laydycha w Astorii przypa-
dła na okres sporych zmian w klubie. 
W tym czasie zespół przeszedł drogę 
z Łuczniczki, przez hale przy Królo-
wej Jadwigi i Waryńskiego, do Artego 
Areny. Z awansu do I ligi w 2010 roku 
też nie cieszył się długo, bo już rok 

później spadł. Po kolejnych dwuna-
stu miesiącach i pamiętnym turnie-
ju w Ostrowie udało się wrócić na 
zaplecze ekstraklasy, jednak nie był 
to koniec huśtawki nastrojów. Prze-
grane baraże z Politechniką Poznań-
ską sprawiły, że Astoria ponownie 
spadła. Wtedy Laydych zdecydował 
się odejść z klubu. 

Wybrał Polfarmeks Kutno, ale 
w nowym klubie nigdy nie zade-
biutował. Podczas przygotowań do 

sezonu nabawił się kontuzji ścięgna 
Achillesa i działacze zdecydowali 
się rozwiązać kontrakt. W między-
czasie okazało się, że Astoria jednak 
zagra w I lidze. Koszykarz wrócił 
więc do domu. 

– Szkoda, że w Kutnie mu się 
nie powiodło, bo miał duży talent. 
Może gdyby nie ta kontuzja, to jego 
kariera rozwinęłaby się lepiej i grałby 
w ekstraklasie – wspomina Jarosław 
Zawadka, który wówczas prowadził 

Astorię, a z Laydychem pracował 
także w czasach juniorskich. - Na 
pewno zawsze był dobry motorycz-
nie i wyróżniał się rzutem z dystan-
su. Tymi trójkami wygrał nam parę 
meczów – mówi szkoleniowiec. 

Laydychowi nie było więc dane 
zagrać w innym klubie niż Astoria 
i przez kolejne cztery lata występował 
w jej barwach w I lidze. W ostatnim 
sezonie klub zdołał się – choć z pro-
blemami – utrzymać. Skrzydłowy nie-
co rzadziej niż wcześniej pojawiał się 
na parkiecie, a latem zdecydował 
się zakończyć karierę. – Troszeczkę 
mniej byłem brany pod uwagę w skła-

dzie, co pewnie podcinało skrzydła. 
Od dwóch lat łączyłem też granie 
z pracą zawodową, a do tego urodził 
się syn i w drodze jest kolejne dziec-
ko. Uznałem więc, że trzeba zwolnić 
tempo życia i poświęcić się rodzinie – 
tłumaczy koszykarz. 

O pracy trenera Laydych nigdy 
nie myślał, więc pozostanie mu gra 
w lidze amatorskiej. Już teraz nama-
wiali go znajomi, ale w tym roku 
jeszcze im nie pomoże, bo nadal jest 
zgłoszony do profesjonalnych roz-
grywek. W sobotę, podczas meczu 
derbowego z Notecią Inowrocław, 
dojdzie bowiem do uroczystego 
pożegnania. – Zaproponowaliśmy 
Sebastianowi, żeby na ten jeden 
mecz podpisał symboliczny kon-
trakt. Dla mnie jako prezesa będzie 
to zaszczyt, że będę mógł mu 
podziękować za wszystkie lata gry 
w Astorii– mówi Dzedzej. 

Laydych razem z zespołem wyj-
dzie na rozgrzewkę i prezentację. 
A co potem? – Sam nie wiem – mówi 
z uśmiechem koszykarz. - To poże-
gnanie ma być dla mnie niespo-
dzianką, więc nie znam szczegółów. 
Nie wiem, czy pojawię się na boisku. 
Pewnie będzie zależało to od wyni-
ku – zapowiada.

kosZYkówkA ostatni rzut
Astoria żegna 
Sebastiana Laydycha
W sobotę koszykarze Enea Astorii Bydgoszcz zagrają w meczu derbowym z Notecią Inowrocław. 
Dla kibiców będzie to ostatnia okazja, aby zobaczyć na parkiecie Sebastiana Laydycha.

W sobotę Sebastian Laydych oficjalnie zakończy karierę w barwach Astorii. 
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Od dwóch lat łączyłem 
granie z pracą 
zawodową, a do 
tego urodził się syn 
i w drodze jest kolejne 
dziecko. Uznałem więc, 
że trzeba zwolnić tempo 
życia i poświęcić się 
rodzinie.

sebastian Laydych
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