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Podstawowy wniosek jest jeden 
– większość głosujących opo-
wiedziała się przeciwko upo-

litycznianiu kwestii nazewnictwa 
ulic. Wyniki to swoisty protest w tej 
sprawie – mówi nam Jan Kwiatoń, 
przewodniczący fordońskiej rady 
osiedla, która zorganizowała i prze-
prowadziła głosowanie na stro-
nie www.dekomunizacjafordon.pl. 
W ciągu sześciotygodniowego gło-
sowania zebrano ponad 16,5 tysiąca 
głosów. – Gdybyśmy liczyli te zdu-
blowane, wyszłoby ich grubo ponad 
dwadzieścia tysięcy. Rekordzista 
głosował ponad 500 razy! – dodaje 
Kwiatoń.

W zbiorczych rezultatach ple-
biscytu bezkonkurencyjne okazało 
się słynne japońskie anime – Dragon 
Ball, które zebrało 765 głosów. Ulica 
Dragon Balla miałaby zastąpić ulicę 
Teodora Duracza. Ponad 600 wska-
zań powędrowało na konto ulicy 
Londyńskiej (w zamian za ulicę Sta-
nisława Lehmana). Także przeszło 
600 osób chce, aby park Zbignie-
wa Załuskiego na osiedlu Leśnym 
przemianować na park Obi-Wana 
Kenobiego. Szeroko komentowa-
ne współcześnie – i politycznie – 
postacie znalazły się poza pierwszą 
dziesiątką. Najwyżej z nich – Wła-
dysław Bartoszewski oraz żołnierze 
wyklęci. Co ciekawe, przedziela ich 
Clint Eastwood oraz… Karol Marks. 
Ponad 400 głosów zebrał ponadto 
nieżyjący już wybitny piłkarz Kazi-

mierz Deyna, ponad pół tysiąca – 
Jeremi Przybora.

Niemal 2400 głosów opowie-
działo się przeciwko jakimkolwiek 
zmianom. Na niemal wszystkich 
ulicach ta opcja zajmowała dru-
gie miejsce. Wyjątki – ulica Planu 
6-letniego, gdzie chęć pozosta-
wienia nazwy wskazało najwięcej 
głosujących (ponad 200) oraz Bole-
sława Rumińskiego. Ta ostatnia 
została dołączona do głosowania 
jako ostatnia. I cieszyła się naj-
mniejszym powodzeniem, oddano 
na nią jedynie 18 głosów. To efekt 
informacji, że zespół ds. nazewnic-
twa miejskiego przygotował dla niej 
już wcześniej nową nazwę – ulica 
Kowalska. W plebiscycie oddano na 
nią… jeden głos.

Wyniki głosowania trafią teraz 
do bydgoskiego ratusza. Przewod-
niczący Kwiatoń liczy, że prezydent 
i radni nie zlekceważą głosu miesz-
kańców, mimo że część ich propo-
zycji (i rezultatów głosowania) nosi 
nawet znamiona żartu. – Liczymy na 
rzeczową dyskusję w tym temacie – 
zaznacza.

Czasu na zmiany pozostało jed-
nak niewiele – zgodnie z ustawą 
o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarne-
go przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
powinny zostać one wprowadzone 
do 2 września.

*�Więcej�o�ustawie�
dekomunizacyjnej  
piszemy na stronie 8.
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BEZPŁATNY

Dekomunizacja 
z twarzą Deyny 
i Clinta Eastwooda
Ulica�Dragon�Balla,�Londyńska�oraz�park�Obi-Wana�Kenobiego�–�to�trzy�najczęściej�wskazywane�
nazwy�w�plebiscycie�zorganizowanym�przez�Radę�Osiedla�Nowy�Fordon�w�związku�z�wejściem�
w�życie�ustawy�dekomunizacyjnej.

Jan�Kwiatoń,�przewodniczący�Rady�Osiedla�Nowy�Fordon,�na�ulicy�Zygmunta�Berlinga,�która�do�końca�wakacji�
powinna�zmienić�swojego�patrona.
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PREZENTUJE

NISKIE CENY

*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.

WYPRZEDAŻPRAWDZIWA KUPUJĘ TO!

oferta handlowa ważna od 14.06 do 26.06.2017

Więcej inspiracji znajdziesz na oraz na FB i Instagramiecarrefour.pl

100% bawełny

T-shirt 
damski, 

męski
z nadrukiem

 z krótkim rękawem
rozm. S - XXL

cena za szt.

10001999
-50%

Tenisówki
damskie,

 męskie
rozm. 36 - 46

cena za 1 parę

10001699
-40%

do %

9
Naszymi dostawcami są: TELEHIT, CARREFOUR, 4KRAFT, CURVER.

zestaw składa się 
z 6 krzeseł 

i rozkładanego stołu

Szczegółowe informacje na temat rat 0% znajdziesz na przedostatniej stronie katalogu lub na stronie carrefour.pl  

Zestaw mebli ogrodowych
wzór imitujący drewno , 7 elementów: 6 krzeseł, stół

funkcja rozkładania do dł. 260 cm
krzesło - 185,00 zł, stół - 990,00 zł

30 rat 0%

Zestaw 
ogrodowy 
dla dzieci

-50%

21494299

zestaw

zestaw

Zestaw mebli ogrodowych
blat szklany w kolorze szarym, 5 elementów: 4 krzesła 

stół aluminiowy ośmiokątny, kolor szary, wym. 166 x 166 x 74 cm
krzesło - 120,00 zł, stół - 700,00 zł

30 rat 0%

-35%

109900169900
Zestaw mebli ogrodowych

blat szklany w kolorze szarym, 5 elementów: 4 krzesła, stół 
aluminiowy,  kolor szary, wym. 199 x 100 x 74 cm

funkcja rozkładania do dł. 298 cm
krzesło - 99,99 zł, stół - 799,00 zł

30 rat 0%

-30%

129900189900

Huśtawka ogrodowa
z funkcją rozkładania

 kolor écru 
wym. 237 x 133 x 168 cm

15 rat 0%

-20%

7190089900

-37%

189900299900
Krzesło 

plastikowe
CHARLOTTE CITY

CURVER
5 rat 0%

-20%

1090013900

Hamak drewniany  
JAWA

eukaliptus
wym. 300 x 100 x 95 cm

10 rat 0%

-20%

4790059900

-30%

279900399900

Zestaw mebli 
rattanowych

sofa 3-osobowa,
2 fotele, stolik

kolory: szary, écru
30 rat 0%

WYPRZEDAŻ %

%

WYPRZEDAŻ

JĘ TO!

zestaw

zestaw

zestaw
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Naszymi dostawcami są: AQUAPHOR, BRITA, FORMASTER, GONDOL, DAJAR, CURVER, TADAR, PIEROT, FLORENTYNA.

Dostępne kolory

EXTRAVISION 
– POWIĘKSZACZ OBRAZU

DO TWOJEGO SMARTFONA

Pudełko
plastikowe 

CURVER
wym. 40 x 30 x 25 cm

-55%

20004499

Powiększacz obrazu
EXTRAVISION

-63%

19005200

Zestaw do gry 
w golfa

mata do gry, kij 
golfowy, 2 piłki, 

dołek z flagą, 
tabliczka 

„nie przeszkadzać”

-45%

10991999

ELEKTRO-
NARZĘDZIA

NUTOOL
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

30%DO

*Promocja nie obejmuje filtrów BRITA MAXTRA PLUS.

FILTRY 
DO WODY*

1 szt.

20%DO

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

-42%

25994499Czajnik
poj. 3 l

cena za szt.

-28%

24993499Komplet pojemników
 do żywności

5 szt.

WYPRZEDAŻ%

do

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

PRAWDZIWA

* Oferta dotyczy produktów 
objętych wyprzedażą 
i jest ważna do wyczerpania 
zapasów.

KUPU

komplet 3 l
pojemność

KOLEKCJA  
PORCELANY

TROPICAL

40%DO

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

LATARKA 
LED

VOLTENO

50%DO

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.
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Naszymi dostawcami są: TELEHIT, CARREFOUR, 4KRAFT, CURVER.

zestaw składa się 
z 6 krzeseł 

i rozkładanego stołu

Szczegółowe informacje na temat rat 0% znajdziesz na przedostatniej stronie katalogu lub na stronie carrefour.pl  
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30 rat 0%

Zestaw 
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Zestaw mebli ogrodowych
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stół aluminiowy ośmiokątny, kolor szary, wym. 166 x 166 x 74 cm
krzesło - 120,00 zł, stół - 700,00 zł

30 rat 0%
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blat szklany w kolorze szarym, 5 elementów: 4 krzesła, stół 
aluminiowy,  kolor szary, wym. 199 x 100 x 74 cm
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30 rat 0%

WYPRZEDAŻ %

%

WYPRZEDAŻ

JĘ TO!

zestaw

zestaw

zestaw
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Szczegółowe informacje na temat rat 0% znajdziesz na przedostatniej stronie katalogu lub na stronie carrefour.pl  

7”

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz CH ECHO, Opole CH TURAWA PARK, Kutno, Jaworzno GALERIA GALENA, 
Bydgoszcz FORDON, Konin CH GALERIA NAD JEZIOREM, Gliwice CH FORUM.

40”
Smart T

V

5,5”

32”

Tablet 7”
LENOVO A7-10F

Bluetooth
 cena za szt.
10 rat 0%

-15%

2790032900 Smartfon 5,5”
ACER LIQUID Z630

Android 5.1 Lollipop
15 rat 0%

-28%

5390074900

Telewizor 40”
SAMSUNG 40J5200

 30 rat 0%

-15%

129900152999

Deskorolka elektryczna
MANTA MSB001 SPIDER

dostępne akcesoria: 
nakładka gokart MSB 9009 Spider 

- 199,00 zł  349,00 zł  -43%
15 rat 0%

-32%

6490094900

Telewizor LED 32” 
MANTA 9320E1S

dostępny również telewizor
LED 50” MANTA 9500S 

- 1499,00 zł  1699,00 zł
15 rat 0%
7990089900

-11%

Karta 
pamięci 16 GB 

z adapterem
PLATINET

class 10
microSDHC 22992999

-23%

WYPRZEDAŻ %

Pamięć USB
64 GB

PLATINET

-38%

49997999

Kabel-brelok USB
MANTA ZIG-ZAG MA204

funkcja breloka do kluczy, kabel 
do ładowania i przesyłania danych 

cena za szt. 299699
-57%

Quad Core
procesor

8 GB
pamięć ROM

1 GB
pamięć RAM

klasa
energetyczna

A

200 Hz
odświeżanie

HDMI x 3
złącze

USB x 2
złącze

klasa
energetyczna

A+

USB
złącze

200 PQI
odświeżanie

HDMI x 2
złącze

120 kg
obciążenie

60 - 90 min
czas ładowania

12 km/h
maks. prędkość

15 km
zasięg

USB 2.0
złącze

64 GB
pojemność

4000 mAh
poj. baterii

Dual SIM
funkcja

8 Mpix
aparat foto

16 GB
pamięć ROM

2 GB
pamięć RAM

Media Tek 
MT 6735

procesor

16 GB
pojemność

USB 2.0
złącze

USB MICRO
złącze

WYPRZEDAŻ

JĘ TO!

%
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Szczegółowe informacje na temat rat 0% znajdziesz na przedostatniej stronie katalogu lub na stronie carrefour.pl  

 Oferta nie dotyczy sklepów: Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz CH ECHO, Opole CH TURAWA PARK, Kutno, 
Jaworzno GALERIA GALENA, Bydgoszcz FORDON, Konin CH GALERIA NAD JEZIOREM, Gliwice CH FORUM.

opóźniony start
zabezpieczenie 
przeciwko przelaniu

1,7 l
pojemność

jedna szczelina 
do opiekania 
2 tostów 

regulacja 
stopnia
opiekania

Frytkownica
CARREFOUR HOME 

HDF18-13 
poj. 3 l, regulacja 

temperatury 
z zegarem

-30%

969913900

Blender 
smoothie
MPM MBL-20

nóż ze stali nierdzewnej, 
2 wymienne butelki 

o poj. 600 ml, 
hermetyczne nakrętki 

z otworem do picia
cena za szt.

-50%

749914900

Czajnik
GORENJE 

INOX K17FEII
termostat Strix, 

zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

 i włączeniem bez wody 

-31%

749910900

Pralka 
INDESIT IWSC 51051 C ECO

wym. 85 x 59, 5 x 42 cm
15 rat 0%

7990089900
-11%

Żelazko 
ze strażakiem 

GORENJE SIH 2200
ceramiczna stopa 

prasująca, automatyczne 
wyłączanie, 

zabezpieczenie 
przed osadzaniem się 

wapnia oraz kapaniem 
wody, automatyczne 

czyszczenie 799914900
-46%

Toster 
BLUESKY BT900L-15 44996999

-36%

Masażer okolic oczu 
ŁUCZNIK 100-W

pomaga w lepszej absorpcji kremów 
do głębszych warstw skóry, wygładza 

bruzdy zmarszczkowe, delikatnie masuje, 
 zapewniając relaks i dobre samopoczucie 27993699

-24%

WYPRZEDAŻ%

2200 W
moc

2200 W
moc

1800 W
moc

klasa
energetyczna

A+
1000/min

obroty
16

programów
5 kg

załadunek
klasa

energetyczna

C
820 - 980 W

moc

250 W
moc PRAWDZIWA

* Oferta dotyczy produktów 
objętych wyprzedażą 
i jest ważna do wyczerpania 
zapasów.

KUPU

do
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rozmawiała Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

- Jeszcze w tym roku powinna roz-
począć się długo wyczekiwana ter-
momodernizacja budynku Pałacu 
Młodzieży. Można powiedzieć, że 
to takie spełnienie marzeń pracow-
ników placówki oraz uczestników 
zajęć. 
Joanna Busz: Na pewno jest to duży 
krok naprzód, jeśli chodzi o polep-
szenie standardu tego obiektu, któ-
ry był budowany w zupełnie innej 
technologii. Na bieżąco przeprowa-
dzaliśmy remonty, ale nigdy w takim 
całościowym zakresie. Liczymy na 
to, że termomodernizacja pozwoli 
na znaczące polepszenie warunków, 
jakie będziemy mogli zapewniać 
uczestnikom.
- Jakie modernizacje przeprowa-
dzono do tej pory?
Między innymi w ymieni l iśmy 
okna, położyliśmy nowe podłogi na 
holach. Co roku odbywa się również 
konserwacja całej instalacji podba-
senia, a dwa razy do roku remon-
tujemy toalety i co roku w sierpniu 
odnawiamy pomieszczenia (malu-
jemy ściany, cyklinujemy parkiety). 
Podczas ostatnich wakacji wymieni-
liśmy wszystkie fotele na sali wido-
wiskowej
- Które elementy obecnie najbar-
dziej wymagają remontu?
Niewątpliwie instalacja podbase-
nia. Wszystkie ekipy, które oglą-
dały, jak to funkcjonuje, uznały, że 
może lepiej byśmy zarabiali, gdy-
by to był obiekt muzealny. To cud, 
że ta instalacja faktycznie dzia-
ła. Jej stan nie wpływa na wygląd 
pływalni, ale na to, w jaki sposób 
woda jest wprowadzana na basen, 
filtrowana i podgrzewana. W tej 
chwili robi się to w zupełnie innej 
technologii. Podobnie jest w przy-
padku instalacji elektrycznej, któ-
ra obecnie ma tylko jeden obwód. 
Wydzielenie obwodów umożliwi 
bardziej racjonalne gospodarowa-
nie energią. Wiele osób korzysta-
jących z sali widowiskowej i spor-
towej powiedziałoby, że dla nich 
najpilniejszą potrzebą jest klimaty-
zacja, której nie ma. Mnie osobiście 
bardzo na leży sercu wygląd holu 
głównego na parterze i toalet, któ-
re remontujemy dwa razy do roku, 
ale na taki generalny remont nas 
nie stać. 
- Powierzchnia budynku wynosi 
ponad siedem tysięcy metrów kwa-
dratowych. To wystarczająca prze-
strzeń do realizacji prowadzonych 
w nim działań czy jednak przydały-
by się dodatkowe metry?
Pewnie, że przydałyby się jeszcze 
dwie sale taneczne, jedna teatralna. 
Muzycy też chcieliby mieć więk-
sze pomieszczenia. Jednak rozmiar 
marzeń może być bardzo duży, 
a trzeba stosować się do realiów. 
Niemniej udaje nam się godzić 
wszystkie zajęcia. 

- W znajdującym się tuż obok par-
ku Witosa też są przeprowadzane 
zajęcia?
Park Witosa wykorzystujemy nie-
jednokrotnie. Regularnie odbywają 
się tam zajęcia terenowe w ramach 
półkolonii, zwłaszcza ulubione przez 
dzieci podchody, a nasze grupy pla-
styczne i fotograficzne realizują tam 
plenery. Z parku Witosa korzystamy 
zatem bardzo chętnie, ostatnio zre-
alizowaliśmy tam zabawy z okazji 
Dnia Dziecka.
- Zapewne wiele działo się również 
w muszli koncertowej. Czy jeśli 
w jej miejscu powstałby podobny 
obiekt, to chciałaby pani, aby Pałac 
Młodzieży mógł z niego korzystać? 
Jeśli będzie taki obiekt, to będziemy 
się zastanawiać. Gdy muszla była 
czynna, to odbywały się tam nasze 
koncerty, festiwale i występowali-
śmy tam często w ramach różnych 
obchodów. Aktualnie mamy scenę 
mobilną, która krąży po mieście.
- Gdzie ją można zauważyć?
Rozstawiamy ją w różnych miejscach 
na terenie miasta, gdzie organizowa-
ne są nasze wydarzenia. W ubiegłym 

roku w trakcie Bydgoskich Impresji 
Muzycznych po raz pierwszy sce-
na pojawiła się na placu Teatral-
nym. Obawialiśmy się tej lokalizacji, 
ale byliśmy bardzo zadowoleni, bo 
oprócz tych, którzy przyszli specjal-
nie na koncerty Bydgoskich Impresji 
Muzycznych, przy scenie zatrzymy-
wały się również osoby, które w tym 
czasie przechodziły obok. W tym 
roku scena mobilna też zostanie 
wykorzystana w ramach wspomnia-
nej imprezy, a ponadto koncertować 
będziemy w amfiteatrze przy ulicy 
Mostowej i amfiteatrze wodnym 
przy Operze Nova.
- W czerwcu i na początku lipca 
w Pałacu Młodzieży będą jeszcze 
odbywać się koncerty festiwalowe. 
A co dalej? Jakie są plany na wakacje?
Organizujemy trzy turnusy pół-
kolonii, na które już nie ma miejsc. 
Uczestniczyć w nich będzie kil-
kaset dzieci poniżej 12 roku życia. 
W pierwszym tygodniu będzie-
my mieć pięć grup, później osiem, 
a następnie cztery. Wszystkie są 
grupami tematycznymi. Oprócz 
tego, uczestnicy organizowanych 

przez nas zajęć wyjadą na róż-
ne obozy tematyczne, głównie 
artystyczne, łączące wypoczy-
nek z warsztatami tanecznymi 
czy wokalnymi. Ponadto jesteśmy 
organizatorem obozu naukowego 
dla zdolnej młodzieży z bydgoskich 
szkół w ramach programu „Zdolni 
znad Brdy”.
- W trakcie roku szkolnego Pałac 
Młodzieży tętni życiem. Ile rodza-
jów zajęć obecnie realizujecie? 
Mamy wiele grup dzieci i młodzie-
ży, dla których organizujemy zaję-
cia. W sumie jest to ponad 120 form 
zajęć i ponad 300 grup. Pracujemy 
sześć dni w tygodniu, a w ramach 
niektórych cyklicznych wydarzeń 
obiekt jest otwarty również w nie-
dzielę. Większość zajęć odbywa się 
po południu po zajęciach w szko-
łach. Natomiast wcześniej na pły-
walni pojawiają się uczniowie szkół 
podstawowych, którzy mają tu 
zajęcia obligatoryjnej nauki pły-
wania i wychowania fizycznego. 
Na sali gimnastycznej też odbywają 
się zajęcia sportowe różnych szkół. 
Ponadto trzy dni w tygodniu pro-

wadzimy zajęcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, które nie chodzą 
do przedszkola. Wprowadzamy też 
nowe propozycje. Naszym najnow-
szym wynalazkiem, który chce-
my wypróbować na półkoloniach, 
są zajęcia cyrkowe. Mamy między 
innymi propozycje zajęć z osoba-
mi, które profesjonalnie zajmują się 
żonglerką cyrkową. 
- Jaki jest przedział wiekowy 
uczestników zajęć? 
W zajęciach uczestniczą już dzieci, 
które mają nieco ponad dwa lata. 
Generalnie mogą przychodzić tutaj 
do ukończenia szkoły ponadgim-
nazjalnej, lecz pozwalamy sobie 
na to, by nasi uczestnicy, którzy 
są związani z Pałacem Młodzieży 
od dłuższej chwili, realizowali się 
tutaj do końca studiów, jeśli oczy-
wiście mają taką ochotę. Okazjo-
nalnie osoby dorosłe z sentymentu 
zagrają w zespole lub wesprą grupy 
taneczne. Ostatnio przy obchodach 
40-lecia placówki zaprezentowa-
ły się byłe uczestniczki zajęć, które 
reaktywowały swoją grupę tanecz-
ną. Występ cieszył się sporym zain-
teresowaniem. 
- Dużo jest osób, które były kiedyś 
uczestnikami zajęć, a potem weszły 
w role prowadzących?
Mnóstwo. To wychodzi najczęściej 
przy okazji jubileuszy. Czasami, jak 
pozyskujemy jurorów do jakichś 
festiwali, konkursów czy przeglą-
dów i zaczynam opowiadać, jak 
dana impreza wygląda, to taki juror 
mówi: nie musi mi pani tego tłu-
maczyć, ja już kiedyś brałem udział 
i dostaliśmy taką czy taką nagrodę. 
- W budynku przebywają głównie 
dzieci, więc wydaje się, że powinien 
on być kolorowy. Zgodnie z założe-
niami, w wyniku termomoderni-
zacji elewacja będzie w odcieniach 
bieli i szarości. Co sądzi pani o tej 
kolorystyce?
Z tego co wiem, została ona wybra-
na tak, by budynek wpasował się 
w otoczenie. Zobaczymy, jak to 
będzie wyglądało, ale wierzę, że 
dobrze, w końcu projekt wykony-
wali specjaliści. Ja zawsze byłam 
zwolennikiem koloru w środku 
budynku. Przy remontach forso-
wałam odcienie pomarańczowe-
go, zielonego czy niebieskiego, lecz 
musiałam dać się przekonać pra-
cownikom z działu sztuki, którzy 
chcieli swoją część pomieszczeń 
i korytarza mieć w ciemnym popie-
lu, w szarościach. Bardzo się tego 
obawiałam, lecz teraz uważam, że to 
pasuje. Jest bardzo eleganckie. Dłu-
go musiałam się z tym oswajać, bo 
uważałam, że powinno być kolorowo 
i krzykliwie, skoro są tu dzieci, lecz 
wszyscy przychodzący mówili jak tu 
jest ładnie, nowocześnie. Zobaczymy 
jak będzie w tym przypadku.

*Chcesz�zobaczyć,�jak�obecnie�
wygląda�Pałac�Młodzieży�
od�środka?�Zajrzyj�na�portal�
www.metropoliabydgoska.pl.

wYwiAD Dziecięca radość 
w szarej bryle
Budynek�znajdujący�się�przy�ulicy�Jagiellońskiej�27�od�prawie�
43�lat�jest�siedzibą�Pałacu�Młodzieży�w�Bydgoszczy.�Obiekt�
czeka gruntowny remont. O potrzebie jego przeprowadzenia 
i�działalności�placówki�porozmawialiśmy�z�jego�dyrektorką�
Joanną�Busz.

Dyrektor�Joanna�Busz�z�optymizmem�patrzy�w�przyszłość�Pałacu�Młodzieży.
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Polskie prawo spadkowe przewi-
duje instytucję tzw. zachowku, 
który ma zabezpieczyć intere-

sy majątkowe najbliższych członków 
rodziny spadkodawcy. Spadkodawca 
może bowiem w testamencie pomi-
nąć członków swojej rodziny lub 
dokonać za życia darowizn, które 
uszczuplą masę spadkową, pozba-
wiając w ten sposób potencjalnych 
spadkobierców korzyści ze spadku. 
Wówczas jednak określone osoby 
należące do kręgu spadkobierców 
ustawowych (tzn. osób, które dzie-
dziczą w przypadku braku testa-
mentu) mają w stosunku do osoby, 
która otrzymała korzyść majątkową 
od spadkodawcy (poprzez testa-
ment lub darowiznę) roszczenie 
o zachowek. 

Zachowek jest określoną korzy-
ścią majątkową odpowiadającą 
części udziału, jaki otrzymałaby 
w spadku osoba uprawniona, gdyby 
nie został sporządzony testament. 
Ustanowienie prawa do zachowku 
opiera się na założeniu, że każdy 
człowiek w razie śmierci ma moral-
ny obowiązek pozostawienia choćby 
części majątku swoim najbliższym. 
W praktyce zachowek może być 
egzekwowany wtedy, gdy zmarły 
pozostawił testament, w którym 
albo w ogóle pominął osoby naj-
bliższe, albo zapisał im zbyt małą 
część majątku. Problem zachow-
ku nie istnieje, gdy osoby do niego 
uprawnione otrzymają w spadku po 
zmarłym lub w formie darowizny 
część majątku równą lub wyższą 
od tej, jaka należałaby się im z racji 
zachowku.

Komu należy się zachowek?

Roszczenie do spadkobiercy o zapłatę 
sumy pieniężnej przysługuje jedynie 
ściśle określonym osobom, jeżeli nie 
otrzymały one równowartości należ-
nego im zachowku bądź w postaci 
uczynionej przez spadkodawcę daro-
wizny bądź w postaci powołania do 
spadku bądź też w postaci zapisu. 
W sytuacji, gdy wysokość udziału 
spadkowego jest mniejsza od wyso-
kości zachowku, uprawniony może 
żądać sumy potrzebnej do uzupeł-
nienia zachowku.

Przepisy Kodeksu cywilnego 
określają krąg osób uprawnionych 
do zachowku oraz jego wyso-

kość. Uprawnionymi do zachow-
ku są zstępni spadkodawcy (tj.
dzieci, wnuki, prawnuki), małżo-
nek i rodzice spadkodawcy, przy 
czym uprawnienie to przysługu-
je im o tyle, o ile byliby powoła-
ni do spadku z ustawy. Upraw-
nienie do zachowku przysługuje 
zatem przede wszystkim dzieciom 
i małżonkowi spadkodawcy. Jeżeli 
dziecko spadkodawcy nie doży-
ło otwarcia spadku (zmarło przed 
spadkodawcą), do zachowku są 
uprawnione jego dzieci (wnuki 
spadkodawcy).

Uprawnienie do zachowku nie 
przysługuje jednak osobom, któ-
re wolą zmarłego zostały wydzie-
dziczone. I tak spadkodawca może 
w testamencie pozbawić zachowku 
osobę uprawnioną, jeśli osoba ta:

- wbrew woli spadkodawcy 
postępuje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego,

- dopuściła się względem spad-
kodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wol-
ności albo rażącej obrazy czci,

- uporczywie nie dopełnia 
względem spadkodawcy obowiąz-
ków rodzinnych.

Wydziedziczenie osoby naj-
bliższej musi być wskazane wprost 
w testamencie, przy czym musi 
być ono dostatecznie uzasadnione. 
Innymi słowy, by móc skutecznie 
pozbawić osobę uprawnioną upraw-
nienia zachowkowego spadkodawca 
musi w testamencie opisać, dlacze-
go wydziedzicza on daną osobę i na 
jakiej podstawie. 

Jak określić wysokość zachowku?

Zachowek określa się zawsze 
w oznaczonej kwocie pienięż-
nej. Wysokość tej kwoty zależy od 
szeregu okoliczności, jednakże 

podstawową wartością jest wiel-
kość udziału spadkowego, który by 
danemu uprawnionemu przypadał 
przy dziedziczeniu ustawowym, 
a następnie od wartości spadku, do 
którego dolicza się określone daro-
wizny uczynione przez spadkodaw-
cę. Ponadto wysokość należnego 
zachowku kształtuje się w zależno-
ści od sytuacji osobistej uprawnio-
nego:

- 2/3 wartości udziału- gdy 
osoba uprawniona w chwili otwar-
cia spadku jest trwale niezdolna do 
pracy lub małoletnia;

- 1/2 udziału - w pozostałych 
przypadkach.

Kiedy roszczenie o zachowek 
przedawnia się?

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu 
cywilnego roszczenia uprawnione-
go z tytułu zachowku oraz roszcze-
nia spadkobierców o zmniejszenie 

zapisów i poleceń przedawniają się 
z upływem lat pięciu od ogłoszenia 
testamentu (do dnia 23 październi-
ka 2011 roku termin ten wynosił trzy 
lata).

Jak dochodzić prawa do 
zachowku?

W pierwszej kolejności należy prze-
prowadzić postępowanie sądowe 
mające na celu stwierdzenie naby-
cia spadku po zmarłym lub też udać 
się do notariusza, by ten sporządził 
akt poświadczenia dziedziczenia. 
Następnie należy wezwać osobę 
zobowiązaną do zapłaty zachowku 
przesyłając jej wezwanie do zapła-
ty. Jeśli wezwanie to spotka się 
z odmową wówczas koniecznym 
będzie wystąpienie ze stosownym 
powództwem do sądu cywilne-
go o zapłatę. Należy pamiętać, że 
roszczenie o zachowek jest zawsze 
żądaniem o zapłatę określonej kwo-
ty pieniężnej, a nie rzeczy należą-
cych do spadku. Opłata od pozwu 
wynosi 5 % wartości dochodzonej 
kwoty. W praktyce określenie wyso-
kości udziału zachowkowego oraz 
kwoty zachowku nastręcza wiele 
trudności, stąd też wskazanym jest 
zasięgnięcie porady prawnika przed 
złożeniem pozwu. 

*�Adwokat�Monika�Maskalska-
Kwajzer�jest�absolwentką�
Wydziału�Prawa�i�Administracji�
w�toruniu.�Po�zwieńczonym�
sukcesem egzaminie 
adwokackim�rozpoczęła�
indywidualną�praktykę�
zawodową,�świadcząc�usługi�
prawne�m.in.�w�sprawach�
rodzinnych.�Zdobyte�
wykształcenie,�doświadczenie�
zawodowe oraz kierowanie 
się�w�życiu�i�w�pracy�
zasadami etyki zawodowej, 
zaowocowały�zdobyciem�
szacunku�i�zaufania�ze�
strony�Klientów,�którzy�Pani�
Mecenas�powierzają�zarówno�
prowadzenie rozwodów, 
postępowań�windykacyjnych,�
jak�również�wiele�innych�
spraw.�Siedziba�Kancelarii�
mieści�się�w�Bydgoszczy�oraz�
w Solcu�Kujawskim.�

Prawo do zachowku 
wraz ze śmiercią osoby najbliższej otwiera się spadek rozumiany jako ogół praw i obowiązków 
zmarłego przechodzący na spadkobierców. Najczęściej występującą formą dziedziczenia jest dzie-
dziczenie ustawowe, na mocy którego w pierwszej kolejności powołany do spadku jest małżonek 
zmarłego i jego dzieci. Gdy zmarły nie posiadał potomstwa (tzw. zstępnych) spadek po nim przy-
pada małżonkowi i rodzicom zmarłego, a jeśli rodzice zmarłego nie dożyli otwarcia spadku jego 
rodzeństwu. Kolejność dziedziczenia ustawowego regulują wyczerpująco przepisy Kodeksu cywil-
nego. co jednak, gdy zmarły pozostawił testament, na mocy którego osoby najbliższe zmarłemu 
zostały pozbawione prawa do spadku? czy prawo polskie przewiduje ochronę tych osób i w jakim 
trybie należy tej ochrony poszukiwać?

PorADY PrAwNE
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na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

w Bydgoszczy, Inowrocławiu 
i Solcu Kujawskim...

KONTAKT: tel. 512-951-051,  marcin@metropoliabydgoska.pl
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Formalnoprawne działania zwią-
zane z przyszłością bazy nie 
mają najmniejszego wpływu 

na jej codzienne funkcjonowa-
nie. Wystarczy sygnał od dyspo-
zytora medycznego dyżurującego 
pod alarmowym numerem telefo-
nu 999. To on jest uprawniony do 
zadysponowania śmigłowca w okre-
ślone miejsce. Załoga jest w stanie 
w ciągu trzech minut oderwać się 
od ziemi, by ruszyć na pomoc do 
zdarzenia w promieniu 60 kilome-
trów. Jeżeli planowany lot jest dłuż-
szy, należy jeszcze doliczyć czas na 
dotankowanie paliwa. Ale i na tę 
czynność potrzeba sekund. Dystry-
butor ma przepustowość 200 litrów 
na minutę.

Śmigłowiec czy karetka? To jest 
zawsze niezmiernie trudny dyle-
mat każdego dyspozytora medycz-
nego. Najważniejszymi kryteriami 
zaważającymi na decyzji o wysłaniu 
śmigłowca są: stan pacjenta, wie-
lonarządowość urazów, odległość 

i czas dotarcia do miejsca zdarzenia, 
a następnie do szpitala. Duży odse-
tek wezwań LPR, oprócz wypadków 
komunikacyjnych, stanowią akcje 
związane z ratowaniem niemowląt 
i dzieci będących w stanie zagroże-
nia życia. Nie zdarzyło się jeszcze, 
aby nie wysłano  śmigłowca, bo to 
jest drogie. 

- Tak naprawdę drogie jest 
czekanie, gotowość, a nie sam lot. 
W trakcie godzinnego lotu zostaje 
spalone paliwo za około 500 zło-
tych, podczas gdy gotowość kosztu-
je ponad 80 procent całego budże-
tu firmy – mówi Tomasz Magdziak, 
kierownik filii Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Bydgoszczy.

Bydgoska f i l ia LPR - jedna 
z 21 baz HEMS (Helicopter Emer-
gency Medical Service) oznaczona 
kryptonimem Ratownik 2 – funkcjo-
nuje od wschodu do zachodu słońca 
(jednak nie wcześniej niż od godziny 
siódmej i nie dłużej niż do godziny 
dwudziestej). W przypadku zda-

rzenia mającego miejsce w godzi-
nach późniejszych do akcji wkracza 
śmigłowiec z bazy w Poznaniu lub 
Gdańsku. To ostatnia działa w sys-
temie całodobowym. 

Podstawow ym promieniem 
zasięgu lotów wykonywanych przez 
bydgoską załogę śmigłowca LPR 
EC 135 jest wspomniana odległość 
60 km. Kolejny promień to zasięg od 
61 km do 130 km. Ale tak naprawdę, 
gdy w grę wchodzi ratowanie ludz-
kiego życia, możliwe są i dalsze loty.

Jakie są kluczowe momenty, 
decydujące o powodzeniu, skutecz-
ności akcji ratunkowej: czy tylko 

start i lądowanie? – pytam Tomasza 
Magdziaka, kierownika bydgoskiej 
filii LPR.

- Czynników jest mnóstwo. 
Na to wpływ ma również praca 
obsługi technicznej, która dopro-
wadza do gotowości i użyteczności 
śmigłowca. Na pewno nie startuje-
my przy niskiej podstawie chmur 
i małej widoczności ograniczonej 
przez mgłę. Start uniemożliwia tak-
że oblodzenie. W „żółtą pogodę”, 
czyli warunkową, możliwość startu 
istnieje po wcześniejszym skonsul-
towaniu sytuacji pogodowej z pilo-
tem. To on ostatecznie decyduje, 

czy maszyna poleci. Każda akcja to 
kompilacja czynników lotniczych 
i medycznych, więc każdy lot jest 
inny.

Spośród wielu wezwań część 
mocno zapada w pamięci. Przy-
kład - lot po młodego mężczyznę, 
kucharza restauracji, z oparzeniem 
termicznym 60 procent powierzch-
ni ciała w wyniku zapalenia się 
odzieży ochronnej od rozgrzanego 
oleju. Przetransportowany został 
do ośrodka leczenia oparzeń. Dwu-
dziestoletnia kobieta w trakcie 
prac rolnych doznała amputacji 
nogi na wysokości stawu biodro-

wego. Straciła bardzo wiele krwi. 
W stanie ciężkim, we wstrząsie, 
transportowana była do szpitalne-
go oddziału ratunkowego. Wypa-
dek komunikacyjny. Trzyletnia 
dziewczynka przewożona w samo-
chodzie osobowym w nieprzymo-
cowanym foteliku, po uderzeniu 
w drzewo wypadła wraz z foteli-
kiem przez przednią szybę pojazdu, 
doznając ciężkiego urazu głowy. 
W stanie ciężkim przetransporto-
wana została do szpitala. Upadek 
z wysokości kilku metrów młodego 
mężczyzny w trakcie prac rozbiór-
kowych hali. Z rozległym urazem 
twarzoczaszki, kończyn górnych 
oraz złamaniem kręgosłupa w sta-
nie ciężkim transportowany był do 
centrum urazowego.

W bazie mówi się, że śmigłow-
ce latają nie tylko dzięki wirnikowi 
nośnemu, ale także dzięki adrena-
linie, która uskrzydla całą załogę. 
Pracując w LPR bardzo dobitnie 
czuje się, że ta praca ma sens – łączy 
ona bowiem dwie piękne, wspania-
łe rzeczy: latanie i ratowanie życia. 
Jak zauważa Tomasz Magdziak, 
100 procent załogi to pasjonaci 
medycyny i lotnictwa.

Standardowo załoga liczy trzy 
osoby: pilot-dowódca załogi, ratow-
nik medyczny i lekarz - mający duże 
doświadczenie z zakresu medycy-
ny ratunkowej oraz anestezjologii. 
Czas trwania, częstotliwość dyżu-
rów oraz przerwy pomiędzy dyżu-
rami ściśle precyzuje prawo lotni-
cze. Normy są przestrzegane bardzo 
rygorystycznie. Żeby móc zapewnić 
codzienny dyżur przez wszystkie 
dni w roku, w bydgoskiej filii zatrud-
nionych jest czterech etatowych 
pilotów, czterech ratowników oraz 
sześciu lekarzy.

Początkiem każdej operacji 
ratunkowej jest sygnał od dyspozy-
tora medycznego. Członkowie zało-
gi biorą kaski lotnicze i udają się do 
śmigłowca. Jako pierwszy wsiada 
pilot, uruchamia silniki. Tuż za nim 
lekarz. Ratownik medyczny stoi na 
płycie lotniska naprzeciwko pilo-
ta, czeka. Potem robi rundkę wokół 
śmigłowca i sprawdza, czy wszyst-
kie drzwi są zamknięte. Można star-
tować. 

Czasem na miejscu zdarzenia, 
wcześniej od śmigłowca, pojawia 
się karetka pogotowia ratunkowe-
go. Zazwyczaj można spodziewać 
się również strażaków. To oni jako 
pierwsi podejmują akcję ratunko-
wą, to dzięki nim znane są warun-
ki terenowe ułatwiające lądowanie, 
szczególnie w nocy, kiedy to obec-
ność straży jest niezbędna. Ale naj-
bardziej boli to, gdy tzw. samo życie 
pisze brutalny scenariusz, kiedy 
lot nie kończy się akcją ratunko-
wą i trzeba zawracać, albowiem do 
załogi dociera wiadomość, że nie ma 
już kogo ratować…

Wiadomo, że na pokładzie śmi-
głowca nie zszyje się nogi, nie połą-
czy ze sobą żył. Tam najważniejszą 
sprawą jest zabezpieczenie podsta-
wowych funkcji życiowych i jak naj-
szybsze dostarczenie osoby poszko-
dowanej do specjalistycznego szpi-
tala. Na pokładzie śmigłowca stawia 
się znak równości pomiędzy walką 
o życie i walką z czasem.

rATowNicTwo uskrzydleni 
adrenaliną
Jest�szansa,�że�w�Bydgoszczy�-�dzięki�Regionalnemu�
Programowi�Operacyjnemu�-�powstanie�nowoczesna�baza�
Lotniczego Pogotowie Ratunkowego. Jej budowa wpisana jest 
w�aktualną�perspektywę�unijną.�Plany�zakładają�zakończenie�
inwestycji�w�2021�roku.�Dziś�miejscem�stacjonowania�bazy�są�
pomieszczenia�oraz�hangar�dzierżawione�od�Portu�Lotniczego�
Bydgoszcz.�trwają�prace�związane�z�ustaleniem�miejsca�
i�warunków�lokalowych�dla�bydgoskiej�filii�LPR,�aby�również�
baza�Ratownik�2�mogła�pracować�w��planowanym�systemie�od�
godziny�7:00�do�20:00.

Bydgoska�załoga�Lotniczego�Pogotowia�Ratunkowego.�łącznie�w�bazie�zatrudnionych�jest�czternaście�osób.
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tak�naprawdę�drogie�
jest�czekanie,�gotowość,�
a nie sam lot. W trakcie 
godzinnego lotu zostaje 
spalone�paliwo�za�około�
500�złotych,�podczas�
gdy�gotowość�kosztuje�
ponad�80�procent�
całego�budżetu�firmy.

Tomasz magdziak
kierownik filii Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
w Bydgoszczy
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj�na�twitterze:�@Storzewski

Już w poprzednich edycjach Byd-
goskiego Budżetu Obywatel-
skiego nie brakowało ciekawych 

propozycji. Na Wyspie Młyńskiej 
powstała tablica dotykowa, któ-
ra niedawno została wyróżniona 
w konkursie Portalu Samorządo-
wego, a w połowie czerwca w par-
ku Kochanowskiego pojawiły się 
pierwsze stacje do bookcrossingu. 
Kolejne znajdą się na placu Teatral-
nym, Wyspie Młyńskiej i w parku 
Kazimierza Wielkiego. Wraz z koń-
cem maja zakończył się za to nabór 
projektów do przyszłorocznej edycji 
i niektórym z nich nie można odmó-
wić oryginalności.

Tramwajem na disc golfa

W ramach budżetu obywatelskie-
go miałaby bowiem powstać… linia 
tramwajowa do Myślęcinka - Nie-
stety, nie ma odpowiedniego dojaz-
du do parku ani adekwatnej liczby 
miejsc parkingowych – czytamy 
w uzasadnieniu projektu. Proble-
mem może być jednak koszt realiza-
cji, który wnioskodawca oszacował 
na 12 milionów złotych. To kwota 
przekraczająca nie tylko budżet 
osiedla Leśnego na przyszłoroczną 
edycję, ale też całego BBO 2018.

Bydgoszczanie chcą do Myślę-
cinka nie tylko dojechać, ale też 
aktywnie spędzać w nim czas. Słu-
żyć temu mają m.in. pole do gry we 

frisbee czy infrastruktura do disc 
golfa – gry polegającej na celowaniu 
dyskiem do wyznaczonych punk-
tów. Koszt wprowadzenia tej dys-
cypliny sportu do oferty LPKiW to 
300 tysięcy złotych. Mniejszą kwo-
tę pochłonęłoby utworzenie ramp, 
skoczni i tras do jazdy rowerem 
górskim, BMX-em lub deskorolką. 
Ci, którzy wolą mniej ekstremal-

ny wypoczynek, mogą głosować na 
Bydgoski Park Sztuki, którego budo-
wa pochłonęłaby 80 tysięcy złotych. 

Rowerem dookoła miasta

Wnioskodawcy liczą też na roz-
wój roweru miejskiego. Ze środków 
budżetu obywatelskiego miałyby 
powstać stacje Saperów/Żeglarska,  
Glinki/Szpitalna, Dwernickiego/
Kinoteatr i przystanek w rejonie 
Czyżkówka, a do dyspozycji cykli-
stów mogą zostać oddane nowe 
pojazdy – rowery z przyczepkami 
lub fotelikami dla dzieci albo tan-
demy. - Byłoby to świetną rzeczą 
dostępną dla osób niepełnospraw-
nych, szczególnie niewidomych – 
czytamy w uzasadnieniu kosztują-
cego 45 tysięcy złotych projektu. 

Zainteresowanych rowerowy-
mi wycieczkami zaciekawi tak-
że pomysł utworzenia rowerowej 
obwodnicy Bydgoszczy. – Wybudo-
wanie asfaltowej drogi rowerowej 
dookoła miasta, aby przemiesz-

czanie było szybkie, bezkolizyjne, 
bezpieczne i rozwijało turystykę 
rowerową dostępną dla wszystkich 
mieszkańców Bydgoszczy – napi-
sał wnioskodawca, który chciałby, 
aby projekt był realizowany eta-
pami w każdej ościennej dzielnicy. 
Jego zdaniem taka inwestycja kosz-
towałaby 400 tysięcy złotych. 

Innym nietypowym projektem 
jest tor do półmaratonu. 21-kilo-
metrowy tor, umożliwiający miesz-
kańcom codzienny trening, podczas 
organizacji zawodów pozwoliłby 
uniknąć blokowania miasta. Autor 
pomysłu nie wskazał jednak, gdzie 
taka bieżnia miałaby powstać.

Nowe atrakcje w centrum miasta

Wśród planowanych inwestycji są 
też jednak takie, których realizację 
zdecydowanie łatwiej sobie wyobra-
zić. Turystów do odwiedzania Byd-
goszczy zachęcić miałyby pinezki 
wskazujące miejsca godne uwagi. 
Symbolem miasta mogą stać się 
także neony. Pierwszy, z napisem 
„I love Fordon”, promowałby naj-
większą bydgoską dzielnicę, a dru-
gi - „Kocham Bydgoszcz” – stanąłby 
na placu Teatralnym. Kosztowałyby 
od 30 do 50 tysięcy złotych. – Wie-
le osób przyjeżdżających do miasta 
robiłoby sobie z nim zdjęcia, które 
potem umieszczałoby na portalach 
społecznościowych. Nie ma dziś 
lepszej promocji niż tego typu viral 
– tłumaczy wnioskodawca.

W ścisłym centrum miasta, 
na Starym Rynku, mogą powstać 
inteligentne ławki solarne, które 
umożliwiałyby korzystanie z inter-
netu i ładowanie telefonu, a także 
posiadałyby stojaki na rowery. Koszt 

powstania ośmiu takich ławek to 
160 tysięcy złotych. Na placu Wolno-
ści miałby za to stanąć Słup Portre-
towy Bydgoszczan przedstawiający 
zdjęcia mieszkańców na tle fontanny 
Potop z okresu międzywojennego.

Wiele projektów dotyczy zago-
spodarowania terenów naturalnych. 
Na Kapuściskach i Jachcicach miały-
by powstać bulwary, a na Wilczaku 
– sad komunalny. Rzekę miałyby za 
to ożywić fontanny. Jedna – pływa-
jąca i podświetlona - stanęłaby na 
Brdzie w rejonie Wyspy Młyńskiej, 
kolejne trzy - na Kanale Bydgoskim, 
a następne cztery - w Myślęcinku - 
Fontanny poza walorami wizualnymi 
napowietrzałyby wodę w zbiorniku, 
poprawiając jej jakość, wpływając na 
zmniejszenie populacji komarów oraz 
dostarczając tlen dla żyjących tam ryb 
– tłumaczy kolejny z wnioskodawców.

Aby projekty zostały dopusz-
czone do głosowania, muszą przejść 
wer yf ikację, która potr wa do 
16 września. Niektóre z wymienio-
nych mogą mieć problem, aby speł-
nić wymogi kryteriów dotyczących 
urealnionego kosztu inwestycji czy 
technologicznych możliwości reali-
zacji. Pomysły, które zyskają akcep-

tację urzędników, w październiku 
trafią na karty do głosowania. 

W tym roku każdy mieszkaniec 
będzie mógł zagłosować na więcej niż 
jeden projekt. – Jeśli np. na dane osie-
dle będzie przeznaczone 200 tysięcy 
złotych, to będzie mógł wybrać pro-
jekty o wartości 100 tys. zł, 75 tys. 
zł i 25 tys. zł – tłumaczą urzędnicy. 
Na każde osiedle trafiło 50 tysięcy 
złotych kwoty gwarantowanej, a resz-
tę środków przyznano na podstawie 
wielkości osiedla. Najmniej pieniędzy 
dostało Łęgnowo-Wieś (70 tys. zł), 
a najwięcej – Szwederowo (845 tys. zł).

iNwEsTYcjE Budżet obywatelski  
– pomysły niebanalne
Projekty�zgłoszone�do�budżetu�obywatelskiego�to�pewnie�
chodniki,�siłownie�plenerowe�i�wybiegi�dla�psów.�Nic�bardziej�
mylnego!�W�tym�roku�bydgoszczanie�puścili�wodze�fantazji�
i zaproponowali unikalne inwestycje.

Jednym�z�najbardziej�oryginalnych�zrealizowanych�projektów�ostatnich�lat�jest�stacja�do�bookcrossingu.
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9 858 000 zł
Taki jest budżet tegorocznej 
edycji. To rekordowa kwota.

500
To liczba projektów 
zgłoszonych w tej edycji. 
Jeszcze nigdy bydgoszczanie 
nie mieli tylu pomysłów.

220
tyle miejsc znalazłoby się na 
parkingu, którego budowa 
została zaproponowana na 
ul. Szarych Szeregów.

12 mln zł
kosztowałaby, według 
wnioskodawcy, budowa linii 
tramwajowej do Myślęcinka. 
Osiedle Leśne dysponuje 
jednak tylko 360 tys. zł, więc 
– przyjmując identyczną 
kwotę także na kolejne 
edycje – budowa zajęłaby 
33 lata.
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Ustawa, która weszła w życie 
2 września ubiegłego roku, 
zakłada, że w ciągu dwunastu 

miesięcy samorządy muszą usunąć 
ze swoich terenów nazwy kojarzą-
ce się z ustrojem komunistycznym 
bądź innym o charakterze totali-
tarnym. Jeżeli tego nie zrobią, w ich 
zastępstwie będzie musiał zrobić to 
właśnie wojewoda w porozumieniu 
z Instytutem Pamięci Narodowej. 
Ale Bogdanowicz przekonuje, że to 
ostateczność. - Uważam, że jeśli 
samorząd bierze odpowiedzialność 
za mieszkańców, to takie decyzje 
powinien podejmować samodziel-
nie – mówi.

Na razie urząd wojewódzki 
przymierza się do wysłania pona-
gleń do gmin, które nadal nie wdro-
żyły zmian wynikających z wrze-
śniowej regulacji. Wśród nich jest 
także Bydgoszcz, na terenie której 
dopiero co zakończyło się zaini-
cjowane przez Radę Osiedla Nowy 
Fordon, ale niewiążące dla rad-
nych, głosowanie na nowe nazwy. 
Wcześniej podobny plebiscyt, choć 
w dużo mniejszej skali, przeprowa-
dziła Fordońska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. - To właśnie w Fordonie 
problem jest widoczny w najwięk-
szym stopniu – przyznaje dr Marek 
Szymaniak, historyk z bydgoskiego 
IPN-u. 

Samorządy będą musiały swo-
je propozycje nazw skonsultować 
właśnie z instytutem, który zobli-
gowany został do wydania opinii 

w obrębie ustawy dekomuniza-
cyjnej. Jak dotąd, spośród gmin 
Kujawsko-Pomorskiego, jedynie 
w Choceniu oraz Lnianie dokonano 
zmian patronów. Choceńska ulica 
Generała Świerczewskiego została 
przemianowana na ul. 3 Maja, ulica 
19 Stycznia (data wyzwolenia spod 
okupacji hitlerowskiej przez Armię 
Czerwoną, którą IPN traktuje jak 
kolejne zniewolenie) – na Jarzębino-
wą. W Lnianie z kolei ulica 22 Lipca 
została częściowo zastąpiona przez 
ul. Kwiatową, a także ul. Polną. 

Kolejnych kilkanaście gmin 
zwróciło się już do IPN-u o akcep-
tację nowych patronów. Wśród 
nich są: Barcin, Brodnica, Chodecz, 
Koronowo, Kowalewo Pomorskie, 
Mrocza, Radziejów, Sępólno Krajeń-
skie, Śliwice, Toruń, Tuchola oraz 
Więcbork. Swoje propozycje wysłała 
także grupa radnych z Solca Kujaw-
skiego.

Wojewoda Bogdanowicz zapew-
nia, że zmiana nazw ulic nie ma 
nieść za sobą dodatkowych opłat 
dla mieszkańców. - Dokumenty 
trzeba będzie wymienić dopiero, 
gdy upłynie termin ich ważności – 
zapowiada. ED | ST

*�Szersze�omówienie�wyników�
głosowania�organizowanego�
przez�RO�Nowy�Fordon�
znajduje�się�na�portalu�
MetropoliaBydgoska.PL.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Prototyp wynalazku pod nazwą 
Kombajn Ogrodowy Walentyn 
powstał na bazie kosiarki aku-

mulatorowej. – Pomysł zrodził się 
w 2005 roku podczas herbicydo-
wania chwastów za pomocą pędzla. 
Herbicyd to bardzo zdradliwa bestia, 
które może obrócić się przeciw użyt-
kownikowi. Aż strach pomyśleć, co 
by było, gdyby kropla tego herbicydu 
trysnęła mi do oka, albo co gorsza – 
do obydwu oczu. Dlatego opracowa-
łem wtedy przyrząd bezduszny dla 
chwastów, ale przyjazny dla skóry, 
jak i oczu użytkownika. Nazwałem go 
buciorem ze względu na jego kształt 
przypominający buta – mówi autor.

Wynalazek był stopniowo ulep-
szany. Twórca dodał w nim między 
innymi funkcję mycia podłóg i inne 
elementy, aż powstał kombajn ogro-
dowy, który zajmuje tyle miejsca, 
co zwykła kosiarka. Urządzenie 
może zastąpić kilka urządzeń nie-
zbędnych ogrodnikom. Dzięki temu 
pozwala na zaoszczędzenie nie 
tylko czasu i miejsca, ale również 
i pieniędzy.  Wynalazek ma szansę 
zostać wprowadzony na rynek. – 
Aby to zrobić muszę wyprodukować 
pierwszą partię - 20 sztuk produk-
tu. Dzięki temu trafi on do najwięk-
szych sieci handlowych sprzedają-
cych sprzęt ogrodniczy. 

Autor kombajnu postanowił 
poprosić o pomoc innych, aby speł-
nić swoje marzenie. Zorganizował 
zbiórkę za pośrednictwem portalu 
PolakPotrafi.pl. Projekt studenta 
UTP można wspierać do 28 lipca 
bieżącego roku. Na wspierających 
czekają różnorodne nagrody - od 
podziękowań, aż po możliwość 
zdobycia seryjnego egzemplarza 
kombajnu ogrodowego. Szczegóły 
dotyczące projektu można znaleźć 
na stronie www.polakpotrafi.pl pod 
hasłem „Kombajn ogrodowy”.

Warto dodać, że udoskonalona 
kosiarka to nie pierwszy wynalazek 
Bartosza. W przeszłości za swoje 
pomysły był wielokrotnie nagradza-
ny nie tylko w Polsce, ale również 
w Niemczech czy Rosji. Jest autorem 
m.in. koncepcji śmieciarki spalającej 
odpady, samobieżnego odkurzacza do 
liści czy ramy do tapetowania. Za pro-
totyp kombajnu ogrodowego zdobył 
już kilka nagród, wśród których są 
m.in. „Laur Innowacyjności” Naczel-
nej Organizacji Technicznej oraz Zło-
ty Medal na Międzynarodowej War-
szawskiej Wystawie Wynalazków.

Większość�głosujących�w�plebiscycie�na�www.dekomunizacjafordon.pl�nie�chce,�mimo�ustawowego�nakazu,�
zmiany�nazwy�ulicy�Planu�6-letniego.

Gminy szukają nowych 
patronów ulic
Mają czas do końca wakacji
Wojewoda�Mikołaj�Bogdanowicz�przypomina�-��czasu�na�usunięcie�nazw�i�patronów�ulic�w�ramach�
ustawy�dekomunizacyjnej�pozostało�coraz�mniej.�Sprawa�nadal�dotyczy�niemal�połowy�gmin�woje-
wództwa�kujawsko-pomorskiego.

wynalazek studenta uTP  
może podbić świat
Jeśli znajdą się środki na jego produkcję

Urządzenie,�które�odchwaszcza,�kosi,�opryskuje�i�sieje�–�właśnie�taki�wynalazek�stworzył�Bartosz�
Walentyn,�student�Uniwersytetu�technologiczno-Przyrodniczego�w�Bydgoszczy.�teraz�autor�zbiera�
środki�na�wyprodukowanie�pierwszej�partii�urządzeń,�która�miałaby�trafić�do�sprzedaży�w�Polsce.

Bartosz�Walentyn�za�swój�projekt�był�już�nagradzany�międzynarodowymi�nagrodami.�

usTAwA DEKomuNiZAcYjNA
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20 tys. zł
tyle potrzebuje student, aby 
wyprodukować pierwszą 
partię swojego wynalazku



9

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

Celem zawiązanego w ubiegłym 
roku, w dniu Święta Niepod-
ległości, komitetu jest posa-

dowienie monumentu upamiętnia-
jącego żołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia na skwerze im. 
ppor. Leszka Białego, członka Armii 
Krajowej, rozstrzelanego przez 
agentów Urzędu Bezpieczeństwa 
w marcu 1945 roku. Miejsce jego 
śmierci znajduje się vis a vis skwe-
ru – to budynek mieszczący się przy 
ulicy Markwarta 4. – Z tego punktu 
widzenia to miejsce jest symbolicz-
ne, stąd koncepcja wzniesienia wła-
śnie tam pomnika Żołnierzy Wyklę-
tych – mówi dr Marek Szymaniak, 
jeden z członków komitetu i zara-
zem historyk z bydgoskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej.

Nowy pomnik miałby zastąpić 
ten, który na skwerze stoi od blisko 
pięćdziesięciu lat – Pomnik Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego autorstwa 
Stanisława Lejkowskiego. Trój-
nóg znajdujący się w centralnym 
miejscu placu odsłonięto 22 lipca 
1967 roku. Jak zapewniają przed-
stawiciele komitetu, rozmawia-
li już z Lejkowskim i „nie widzi on 
przeciwwskazań, żeby monument 
sprzed pół wieku zburzyć”. Zresztą, 
projekt wzniesienia nowego pomni-
ka miałby być częścią większe-
go projektu – rewitalizacji całego 
skweru. Pod koniec ubiegłego roku 
dwie poprawki do budżetu na ten 
cel chciała wprowadzić – bezsku-
tecznie – radna Grażyna Szabelska 
(PiS), również członkini komitetu. 

– Z naszych wyliczeń wynika, że 
rewitalizacja około hektarowe-
go skweru mogłaby zamknąć się 
w kwocie miliona złotych. Z pomni-
kiem – dodaje Józef Żernicki, prze-
wodniczący gremium inicjatorów.

A właśnie pieniądze są tym, co 
obecnie w największym stopniu 
determinuje, ale też hamuje pomy-
słodawców. Planują oni, o czym już 
informowaliśmy, zbiórkę publicz-
ną. Nie ukrywają jednak, że liczą 
na pomoc ministerstw, a także 
miasta. Ostateczny koszt wzniesie-
nia pomnika będzie znany po roz-
strzygnięciu konkursu na projekt. 
– Planujemy go ogłosić już wkrótce 
– zapowiada dr Szymaniak.

Członkowie społecznego komi-
tetu w ostatnich tygodniach zebrali 
dwa tysiące podpisów mieszkańców, 
którzy poparli ich inicjatywę. Obec-
nie, w rejonie placu Teatralnego, tuż 
przy kamienicy zlokalizowanej przy 
ul. Jagiellońskiej 2 kontynuują akcję 
zbiórki głosów poparcia. – Chce-
my, aby trafiły one do ratusza wraz 
z projektem uchwały rady miasta 
wyrażającej zgodę na posadowienie 
pomnika – wyjaśnia Grażyna Sza-
belska, radna Prawa i Sprawiedli-
wości. Kiedy miałby stanąć pomnik? 
Pierwszym terminem jest setna 
rocznica odzyskania niepodległości 
– 11 listopada 2018 roku. Drugim, jak 
przyznają inicjatorzy budowy, bar-
dziej realnym – rok 2020, czyli rów-
nież setna rocznica, tyle że powrotu 
miasta nad Brdą do Macierzy.

*�Jak�oceniasz�ideę�postawienia�
pomnika�Żołnierzy�Wyklętych�
w�Bydgoszczy?�Komentuj�na�
www.metropoliabydgoska.pl 
oraz�Facebooku!

Lin i a  ozn aczon a nu merem 
99 połączy ze sobą plac Koście-
leckich z Nową Wsią Wielką. 

Po drodze zatrzyma się między 
innymi na rondach – Kujawskim 
oraz Inowrocławskim, a także na 
alei Jana Pawła II (na drodze wyloto-
wej z miasta) oraz w Stryszku, gdzie 
ulokowany będzie przystanek na 
żądanie, Brzozie czy Januszkowie. 
Najbardziej oblegane będą jednak 
zapewne miejscowości wypoczyn-
kowe  - Chmielniki i Prądocin, gdzie 
także dotrze wakacyjna linia.

Linia 99 będzie kursowała we 
wszystkie dni tygodnia. Codzien-
nie zaplanowano dziewięć kursów 
w obu kierunkach. Pierwsze auto-
busy wyruszą na trasę odpowiednio 
o 9:30 (z placu Kościeleckich) oraz 
10:08 (z Nowej Wsi Wielkiej). Ostat-
nie przejazdy zaplanowano z kolei 
wieczorem – o 20:50 (z Bydgoszczy) 
i 21:28 (w kierunku miasta nad Brdą). 
Podróż będzie trwała łącznie około 
trzydziestu minut.

W minionych latach wakacyj-
na linia cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Jeżeli w nowym sezonie 
będzie podobnie, wówczas MZK 
będą mogły podstawiać na trasę 
dodatkowy tabor. Linia 99 swoje 
funkcjonowanie zakończy w ponie-

działek, 3 września. Czy władze 
Nowej Wsi Wielkiej – które urucha-
miają linię we współpracy z Zarzą-
dem Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej w Bydgoszczy - brały pod 
uwagę rozszerzenia oferty połącze-
nia na cały rok? – Tak, ale ostatecz-
nie się na to nie zdecydowaliśmy. 
Koszty okazały się zbyt wysokie – 
mówi nam Wojciech Oskwarek, wójt 
gminy Nowa Wieś Wielka.

Całoroczna będzie za to urucho-
miona z początkiem czerwca linia nr 
96, która obsłuży tereny gminy Białe 
Błota. Podobnie jak linia nr 91 docie-
ra ona do Zielonki, a dalej do Przy-
łęk, ale po drodze przejeżdża cho-
ciażby przez Trzciniec, który dotąd 
nie posiadał dedykowanej linii mię-
dzygminnej. Linia realizuje cztery 
kursy w dni powszednie, a także po 
trzy – w soboty, niedziele i święta.

Wybrane kursy wykonywane są 
przez wschodnią część Ciela oraz 
Kruszyn Krajeński. Rozkłady jazdy 
linii nr 91 oraz 96 są skonstruowane 
tak, aby godziny odjazdów autobu-
sów w jak najmniejszym stopniu się 
ze sobą pokrywały. ED

*�Rozkłady�jazdy�dostępne�są�
na www.metropoliabydgoska.
pl/rozklad.

Członkowie�Społecznego�Komitetu�Budowy�Pomnika�Żołnierzy�Wyklętych�(od�lewej):�przewodniczący�Józef�
Żernicki,�radna�Grażyna�Szabelska�i�dr�Marek�Szymaniak�z�iPN.

Pomnik Żołnierzy wyklętych 
w Bydgoszczy na stulecie 
niepodległości
Wyzwania – projekt i pieniądze

Są�dwa�tysiące�głosów�poparcia,�proponowana�lokalizacja�i�przykładowe�terminy�odsłonięcia.�Bra-
kuje�–�projektu,�formalnej�zgody�miasta�i�wreszcie�pieniędzy.�Po�ponad�pół�roku�funkcjonowania�
Społeczny�Komitet�Budowy�Pomnika�Żołnierzy�Wyklętych�przedstawił�stan�zaawansowania�swojej�
inicjatywy.

Powrót wakacyjnego autobusu 
do Chmielnik
Oferta linii międzygminnych znowu się poszerza

W�pierwszy�letni�poniedziałek,�26�czerwca�–�już�trzeci�rok�z�rzędu�–�z�Bydgoszczy�będzie�można�
dotrzeć�miejskim�autobusem�nad�Jezioro�Jezuickie.�A�to�niejedyna�komunikacyjna�nowość,�którą�
przygotowano�w�tym�miesiącu.

Linia�nr�99�będzie�kursowała�od�początku�wakacji�aż�do�3�września.�
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

W połowie maja prezydent 
wspólnie ze swoją zastęp-
czynią Anną Mackiewicz 

oraz dyrektorem Biura Zarządzania 
Gospodarką Odpadami Komunalny-
mi Adamem Musiałą zorganizował 
konferencję, podczas której prze-
kazał niepokojące wieści – w ubie-
głym roku system odbioru śmieci 
wygenerował niemal trzy miliony 
złotych deficytu. Włodarz miasta 
z miejsca wskazał też winnych tego 
stanu rzeczy – jego zdaniem to oko-
ło 50-tysięczna grupa osób, która 
według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego zamieszkuje w Byd-
goszczy, ale deklaracji odpadowych 
nigdy nie złożyła. I w związku z tym 
nie ponosi kosztów ich wywozu.

W ślad za tym ratusz zorgani-
zował konsultacje społeczne, które 
miały dać odpowiedź, jak z praw-
dopodobnej spirali zadłużenia sys-
temu wyjść. Propozycja pierwsza 
zakładała podniesienie cen z 13 do 
13,50 zł od osoby w skali miesiąca 
(dotyczy zbiórki selektywnej). Druga 
– zmiany systemu naliczania opłat – 
miały być one uzależnione nie od 
liczby osób, ale od metrażu miesz-
kania. - Dla 75 procent bydgoszczan 
będzie to oznaczało obniżenie kosz-
tów – przekonywał prezydent.

Ale mieszkańców nie przekonał 
i już 13 czerwca, a więc kilkadziesiąt 
godzin przed zakończeniem konsul-
tacji zapewnił, że lokali mieszkal-
nych żadne zmiany nie dotkną. - Nie 
chodziło o podwyżkę 50 groszy, ale 
o sprawiedliwy podział kosztów 
między wszystkich mieszkańców. 
A ja w tej sytuacji występowałem 
w imieniu 300 tysięcy bydgoszczan, 
którzy deklaracje złożyli i sukce-
sywnie za śmieci płacą – podkre-
ślał Rafał Bruski. Posłużył się też 
cząstkowymi wynikami konsultacji, 
w których wzięły udział nieco ponad 
trzy tysiące osób – trzy czwarte 
z nich wskazało, że nadal chce pła-
cić stawkę od osoby, choć jednocze-
śnie zgadza się na jej podwyższenie.

Tyle że ten tryb nie wszystkim 
przypadł do gustu. Krytykowały go 
między innymi niektóre rady osiedla. 
Zdaniem ich przedstawicieli, ustawa 
dopuszcza jeszcze inne warianty 
rozliczania kosztów odbioru i zago-

spodarowania odpadów, chociażby 
powiązanie ich ze zużyciem wody. 
- W kształcie zaproponowanym 
przez prezydenta przypominało to 
bardziej plebiscyt niż konsultacje 
– wskazuje Jan Kwiatoń, przewod-
niczący Rady Osiedla Nowy Fordon. 
- Dlaczego więc miasto nie zdecydo-
wało się na rozszerzenie listy propo-
zycji? - pytamy Bruskiego. - Każde 
rozwiązanie ma swoje wady i zalety 
i zawsze ktoś będzie pokrzywdzo-
ny. Są osoby, które zużywają wody 
mniej, są takie, które więcej. Nie ma 
idealnego rozwiązania – stwierdził 
w odpowiedzi prezydent.

Ale jego odpowiedzi nie prze-
konują także wszystkich lokalnych 
polityków, w tym także radnych. 
Radni Bogdan Dzakanowski oraz 
Jan Szopiński (wiceprzewodniczący 
rady miasta z koalicyjnego dla PO 
SLD) od kilku tygodni artykułowali 
swoje zastrzeżenia w stosunku do 
kosztów obsługi systemu. A te wzro-

sły, porównując rok 2016 do 2015, aż 
o 19 milionów złotych – do 72,2 mln 
zł w roku ubiegłym. - Należy zasta-
nowić się nad skalą tej podwyżki 
– przekonuje Szopiński. Ale prezy-
dent odpowiada, że pole manewru 
w zakresie rocznych kosztów jest 
niewielkie. - Wynikają one z prze-
targu przeprowadzonego jeszcze 
w 2015 roku, którego wyniki reali-
zujemy od 1 stycznia 2016 roku 
– zaznacza, przypominając, że 
miasto na systemie gospodarowa-
nia odpadami zarabiać nie może. 
- Każdą nadwyżkę, a taką mieliśmy 
w 2015 roku (ok. 1,9 mln zł – przyp. 
red.) gmina musi skonsumować – 
mówi Bruski.

Te wyjaśnienia nadal nie prze-
konują jednak Dzakanowskiego, któ-
ry twierdzi, że rezerwy w kosztach 
systemu istnieją. Jego zdaniem, mia-
łyby wynikać chociażby z obniżenia 
tzw. opłat na bramie uzyskanych od 
prywatnych firm, które podpisały 

umowy z miastem. - Zarządzanie 
systemem wydaje się wielką fikcją 
i budzi podejrzenia wyprowadzania 
pieniędzy na inne cele niż utrzy-
manie systemu – twierdzi jedyny 
bydgoski radny niezrzeszony. Jakie 
to potencjalne cele – tego nie pre-
cyzuje.

Dzakanowski zachęca przy tym 
do podpisywania petycji, która mia-
łaby przyczynić się do zablokowa-
nia pomysłu podniesienia stawek za 
wywóz odpadów. Bo o ile nie mają 
one wzrosnąć dla mieszkańców, 
o tyle dla administratorów lokali nie-
zamieszkałych, a więc biur, sklepów, 
placówek edukacyjnych czy medycz-
nych – już tak. Według propozy-
cji prezydenta, która przedłożona 
zostanie radnym na sesji zaplano-
wanej na środę, 21 czerwca, przed-
siębiorców miałaby dotknąć przy-
najmniej kilkuzłotowa podwyżka.

I tak – za 60-litrowy pojemnik 
na odpady selektywne stawka mia-

łaby wzrosnąć z 16 do 21 złotych. 
Za dwukrotnie większy – z 21 do 
27,50 zł. Koszt odbioru 1100-litro-
wego kontenera to już podwyżka 
o ponad 30 zł – ze 106 do 139 zł.

Koncepcję zmian ostro skry-
tykował już Marcin Sypniewski 
z partii Wolność, jeden z kontrkan-
dydatów prezydenta Rafała Bru-
skiego w wyborach prezydenckich 
w 2014 roku. - Nie będzie ani propo-
nowanej podwyżki opłat od osoby 
ani od metra. Za to w ramach wspie-
rania bydgoskiego biznesu więcej 
zapłacą między innymi przedsię-
biorcy. Na konferencji prasowej 
przypominałem, że miasto nie ma 
obowiązku obejmować komuni-
stycznymi przepisami śmieciowymi 
nieruchomości niezamieszkałych. 
W Bydgoszczy niestety podwyższo-
ne wpływy z tych nieruchomości 
będą ratowały niewydolny system 
z ProNaturą, strażnikami miejskimi 
grzebiącymi w śmietnikach i akcja-
mi edukacyjnymi za pół miliona 
rocznie – wylicza.

Sypniewski wskazuje też, że 
obecna stawka za odpady selektyw-
ne i zmieszane jest znacznie wyższa 
niż chociażby w Łodzi, gdzie wyno-
si nie 13 i 39 złotych – jak w Byd-
goszczy – ale odpowiednio 7 i 12 zł. 
To zresztą kolejny argument pod-
noszony także przez innych kryty-
ków bydgoskiego systemu. - Przede 
wszystkim należy spojrzeć, jaki 
jest zakres działań obejmujących 
tę kwotę – kontruje Bruski, który 
polecił dyrektorowi Musiale przy-
gotowanie zestawienia rozpiętości 
usług w obu miastach. A w spra-
wie znaczącego wzrostu kosztów 
systemu – z 53,5 (w roku 2015) do 
wspomnianych 72,2 mln zł (w roku 
ubiegłym) tłumaczy: Znacząco 
wzrosła ilość odpadów selektyw-
nych odbieranych na terenie miasta. 
A koszt ich zagospodarowania jest 
znacząco wyższy niż w przypadku 
odpadów zmieszanych. Za tonę tych 
pierwszych płacimy 820 złotych, za 
te drugie – jedynie 477 zł. To zna-
cząca różnica.

Miasto chce również kontynu-
ować akcje „poszukiwania” osób, 
które nie wypełniły deklaracji doty-
czących odbioru śmieci. Do tej pory 
prowadzone były one między inny-
mi przy współpracy z Administracją 
Domów Miejskich, spółdzielniami 
mieszkaniowymi, strażą miejską, jak 
również w oparciu o dane z systemu 
Ewidencji Ludności. Ale nawet sam 
prezydent Bruski przyznaje, że ich 
efekt był mizerny. - Czasami wyeg-
zekwowanie 13 złotych od danej 
osoby kosztowało kilkakrotnie wię-
cej jako efektu pracy urzędników – 
podsumowuje.

PoDATKi i oPŁATY Duże zamieszanie 
w śmieciach
Podwyżki mają być, ale inne, niż 
planowano
Nie�będzie�zmiany�sposobu�rozliczania�kosztów�wywozu�
odpadów�komunalnych�oraz�wzrostu�cen�dla�mieszkańców�–�
zadeklarował�w�ubiegłym�tygodniu�prezydent�Rafał�Bruski.�Ale�to�
nie�oznacza,�że�podwyżki�w�ogóle�nie�są�planowane.

Dyrektor�Adam�Musiała,�zastępczyni�prezydenta�Anna�Mackiewicz�oraz�prezydent�Rafał�Bruski�twierdzą,�że�
system�gospodarowania�odpadami�nie�bilansuje�się,�gdyż�aż�50�tysięcy�bydgoszcza�za�śmieci�nie�płaci.�
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Nie�chodziło�
o�podwyżkę�50�groszy,�
ale o sprawiedliwy 
podział�kosztów�
między�wszystkich�
mieszkańców.

rafał Bruski
prezydent Bydgoszczy

Aktualnie
obowiązujące miesięczne 
stawki za odbiór odpadów 
wynoszą od osoby: 
13 złotych (odpady 
selektywne) i 39 zł (odpady 
zmieszane).
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Ma łżeńst wo Iwona H.-K . 
i Artur K., którzy mieszkają 
na terenie gminy Gniewko-

wo, kilka miesięcy temu sprzeciwili 
się zaszczepieniu swojej córki Wan-
dy. Powodem podjęcia takiej decy-
zji były złe wspomnienia dotyczące 
zachowania starszej córki po szcze-
pieniach i obawa, że szczepienie bar-
dziej zaszkodzi niż pomoże. Sprawę 
do inowrocławskiego sądu skierował 
dyrektor gniewkowskiej przychodni, 
który zgłosił zawiadomienie o moż-
liwości narażenia dziecka na utratę 
zdrowia lub życia.

Środowa rozprawa toczyła się 
zamkniętymi drzwiami. Z relacji 

obecnych w budynku sądu wyni-
kało, że w sali rozpraw, oprócz 
rodziców, obecny był między inny-
mi poseł Paweł Skutecki z partii 
Kukiz’15, który występował w cha-
rakterze męża zaufania. – To był 
ciężki dzień. Nie mogę ujawniać 
nic, co się działo za drzwiami sądu, 
ale powiem tyle: to były jedne 
z najtrudniejszych trzech godzin 
w moim życiu. Wiele już widziałem, 
wiele słyszałem, ale zeznania mat-
ki, supermatki, której grozi ogra-
niczenie praw rodzicielskich, choć 
jest jedną z najlepszych matek, któ-
re widziałem w życiu, to było coś 
wstrząsającego – napisał poseł na 
swoim profilu na Facebooku. 

W rozmowie z dziennikarza-
mi dodał jeszcze: Nie można grozić 
rodzicom odebraniem czy ograni-
czeniem praw rodzicielskich za to, 
że chcą jak najlepiej dla swoich dzie-
ci. Oni powodowani tylko troską 
o dobro dziecka, ze świadomością 
tego, że ich starsze dziecko ma bar-
dzo poważny “niepożądany odczyn 
poszczepienny” robią to, co uważają 
za najlepsze. Samo to, że ktokolwiek 
grozi im odebraniem czy ogranicze-

niem praw rodzicielskich, jest dla 
mnie niepojęte.

W trakcie rozpraw y przed 
budynkiem sądu odbyła się pikie-
ta osób sprzeciwiających się obo-
wiązkowym szczepieniom dzieci. 
Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt 
osób, wśród których byli między 
innymi działacze Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Wiedzy o Szcze-
pieniach „Stop – NOP”. Zgromadzo-
ne osoby posiadały ze sobą tablice 

z napisami takimi jak: „Szczepionka 
ważniejsza niż matka” czy „Zemsta 
na NOP”. NOP to właśnie skrót ter-
minu: niepożądany odczyn poszcze-
pienny.

To nie pierwsza pikieta stowa-
rzyszenia w regionie – w drugiej 
połowie maja jego członkowie pro-
testowali przed gmachem urzę-
du wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
W ramach swojego sprzeciwu 
przekazali wojewodzie Mikołajowi 

Bogdanowiczowi petycję w sprawie 
zaniechania programu obowiązko-
wych szczepień – podpisało się pod 
nią ponad pół tysiąca osób.

Antyszczepionkowców oraz 
popierających ich lekarzy oraz pie-
lęgniarki ostro skrytykował pod-
czas pobytu w Bydgoszczy mini-
ster zdrowia Konstanty Radziwiłł. 
- Osoby podejmujące decyzję o nie-
zaszczepieniu dziecka narażają na 
niebezpieczeństwo nie tylko je, ale 
również inne dzieci – podkreślał. 
I przekonywał, że w stosunku do 
pracowników służby zdrowia, któ-
rzy odwodzą rodziców od decyzji 
o szczepieniu, należy wyciągać kon-
sekwencje.

Sprawę małżeństwa H.-K. i K. 
odroczono do 24 sierpnia. Grozi im 
ograniczenie praw rodzicielskich. 
Wedł ug pełnomocnika rodzi-
ców, istnieje orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, 
iż przymusowe szczepienia są nie-
zgodne z art. 8 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka. W większości 
krajów Unii Europejskiej obowią-
zuje swoboda w zakresie szczepień, 
lecz w Polsce od 1996 roku istnie-
je obowiązek szczepienia dziec-
ka w pierwszej dobie po porodzie 
przeciwko gruźlicy (BCG) i wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu 
B (WZW-B). Za niewywiązanie się 
z niego grozi między innymi kara 
grzywny, nadzór kuratora oraz 
wspomniane ograniczenie władzy 
rodzicielskiej.

*�Jakie�są�Wasze�opinie�
w sprawie akcji 
antyszczepionkowców?�
Komentujcie�sprawę�na�www.
metropoliabydgoska.pl oraz 
na�Facebooku.

Przeciwnicy�obowiązkowego�programu�szczepień�protestowali�w�maju�przed�siedzibą�Kujawsko-Pomorskiego�
Urzędu�Wojewódzkiego.

Nie zaszczepili swojego 
dziecka, więc stanęli 
przed sądem
Wsparli ich inni przeciwnicy 
szczepień
W�środę,�14�czerwca�w�Sądzie�Rejonowym�w�inowrocławiu�ruszył�proces�przeciwko�rodzicom,�którzy�
nie�zgodzili�się�na�obowiązkowe�szczepienie�swojej�córki�w�pierwszej�dobie�po�porodzie.�W�trakcie�
pierwszej�rozprawy�przed�budynkiem�sądu�pojawiły�się�inne�osoby�podzielające�ich�zdanie.
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Osoby�podejmujące�
decyzję�
o niezaszczepieniu 
dziecka�narażają�na�
niebezpieczeństwo�nie�
tylko�je,�ale�również�
inne dzieci.

Konstanty radziwiłł
minister zdrowia

uwaga!
Małżeństwu, które 
nie zaszczepiło, mimo 
obowiązku, swojej córki, 
grozi ograniczenie praw 
rodzicielskich.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Ster�na�Bydgoszcz

Największa impreza w regionie dla 
wodniaków odbędzie się w dniach 
23-25 czerwca. W ramach tego-
rocznego festiwalu do Bydgoszczy 
przyjedzie między innymi kapitan 
Maciej Sodkiewicz, który opłynął 
całą Europę i wybrzeże Morza Śród-
ziemnego, a szczególnie upodobał 
sobie Arktykę. O swoich wodnych 
przygodach opowie również Romu-
ald Koperski, który samotnie prze-
płynął Atlantyk oraz podróżujący 
kajakiem po Polsce Zdzich Rabenda.

Nowością podczas 10. edy-
cji wydarzenia będzie jarmark na 
Wyspie Młyńskiej, podczas którego 
będzie można zjeść rybę, kupić ją 
oraz zobaczyć, jak się ją przygoto-
wuje. Nie zabraknie również wyści-
gu smoczych łodzi, parady jedno-
stek pływających, koncertu szant 
oraz wielkiego wyścigu butelkowe-
go. Podczas imprezy wystąpią mię-
dzy innymi: Robert Janowski, Daria 
Zawiałow, Adam Sztaba z zespołem 
czy Bracia Cugowscy. Zwieńcze-
niem festiwalu będzie pokaz fajer-
werków.

Rzeka�Muzyki

Co tydzień od lipca do sierpnia na 
scenie przy amfiteatrze Opery Nova 
będą występować różni artyści. 
Dominować ma muzyka klasyczna 
pokazana w nieco luźniejszej formie. 
Cykl rozpocznie występ Marcina 
Wyrostka zaplanowany na 2 lipca. 
W kolejnych tygodniach na tej samej 
scenie zaprezentują się: stypendy-
sta miasta Bydgoszczy Raffa Quar-
tet (09.07), Furor de Tango&Carlos 
Roulet (16.07), Magdalena Cichocka 
(23.07), TRE VOCI (30.07), ANIMA-
TO (06.08), Gypsy Swing Quartet & 
Siergiej Wowkotrub (13.08), Elżbie-
ta Adamiak (20.08) i Olga Bończyk 
(27.08). Patronat nad imprezą spra-
wuje MetropoliaBydgoska.PL.

Rzeka�Muzyki�Młodych

Piątkowe wieczory należeć będą 
do młodych artystów. Na scenie 
przy amfiteatrze Opery Nova odbę-
dzie się pięć koncertów, podczas 
których zaprezentują się nie tylko 
lokalni muzycy. Cykl Rzeki Muzyki 
Młodych rozpocznie 7 lipca występ 
ogólnopolskiej gwiazdy – zespołu 
The Dumplings. W trakcie kolejnych 
spotkań wystąpią: zespół Pokój nr 
3 (14.07), Iza Lach (28.07), grupa Art 
of Illusion (18.08) oraz Marcin Paw-
łowski – Pawbeats (25.08).

Małe�formy�teatralne

Nowości ą  zaproponowa n ą 
w tym roku przez bydgoski ratusz 
jest cykl, w ramach którego na 
scenie na Brdzie prezentowane 
będą małe formy teatralne. Pierw-
szą osobą, która przedstawi swój 
monolog będzie Hanna Śleszyń-
ska. Występ aktorki zaplanowano 
na 10 lipca. Dwa tygodnie później 
w tym samym miejscu pojawi się 
Paweł Burczyk, a w sierpniu swo-
je występy zaprezentują Szymon 
Majewski (7.08) oraz Krystyna Jan-
da (21.08). 

Wieczór z kabaretem

W wakacyjne czwartki w amfite-
atrze przy Operze Nova odbywać 
się będą spotkania z cyklu Wieczór 
z kabaretem. Dużą dawkę dobre-
go humoru zapewniać będą znani 
w całej Polsce reprezentanci śro-
dowiska kabareciarzy. Podczas 
pierwszego spotkania zaplanowa-
nego na 20 lipca wystąpi Ceza-
ry Pazura. Natomiast w sierpniu 
bydgoszczanom zaprezentują się: 
Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć znani 
z Kabaretu Moralnego Niepokoju 
(03.08), Kabaret Skeczów Męczą-

cych (10.08) oraz Grzegorz Halama 
(24.08).

Muszla�Fest

Fani rocka zapewne nie mogą 
doczekać się tegorocznej edy-
cji festiwalu Muszla Fest, która 
odbędzie się w dniach 18-19 sierp-
nia. Na terenie boisk piłkarskich 
w Myślęcinku pojawi się zadaszona 
scena, na której zagrają zagranicz-
ni oraz lokalni artyści. Gwiazdą 
wydarzenia będzie formacja IGNITE 
z Kalifornii. Występ tego zespołu to 
uczczenie jubileuszowej, piętnastej, 

edycji imprezy. Aby w niej uczestni-
czyć, należy zakupić bilet za pośred-
nictwem TicketPro. 

Bydgoszcz�Buskers�Festiwal,�
czyli�Międzynarodowe�
Spotkanie�Artystów�
Ulicznych
Artyści uliczni z całego świata przez 
dwa lipcowe dni (6-7.07) opanują 
Bydgoszcz. Właśnie wtedy odbędzie 
się 10. Bydgoszcz Buskers Festiwal. 
W centrum Bydgoszczy pojawią się 
między innymi kuglarze, akrobaci, 
clowni, mimowie, aktorzy i muzy-
cy, którzy wykorzystają przestrzeń 
miasta na potrzeby swoich kreacji 
i zaangażują do tego przypadko-
wych przechodniów, a także świa-
domych widzów. Zobaczyć będzie 
można między innymi pokazy akro-
batyczne, prezentacje sztuki kuglar-
skiej i cyrkowej. Nie zabraknie rów-
nież występów ulicznych grajków 
oraz happeningów.

Urban�Fest�Bydgoszcz� 
hip-hop�Festiwal
Ponad siedem godzin muzyki rapo-
wej czeka na tych, którzy 26 sierp-
nia pojawią się na polanie Różopole 
w Myślęcinku. Tego dnia odbę-
dzie się tam druga edycja Urban 
Fest Bydgoszcz Hip-Hop Festiwal. 
Na rozstawionej scenie zaprezen-
tują się przedstawiciele czołówki 
polskiej sceny rapowej: Kękę, Solar 
i Białas, VNM, WSAH, Bisz B.O.K. i Dj 
Soina. Bilety uprawniające do wstę-
pu na teren imprezy można kupić na 
stronie www.bilets.pl.

Pożegnanie�Lata� 
–�Babie�Lato
Zwieńczeniem wakacji będzie już 
tradycyjna impreza organizowa-
na w Myślęcinku. Pożegnanie Lata 
odbędzie się 3 września. W trakcie 
imprezy nie zabraknie atrakcji dla 
dzieci i dorosłych oraz muzycznych 
koncertów. Wśród gwiazd, które 
zaprezentują się podczas wyda-
rzenia są między innymi Margaret 
i Sound’n’Grace. Impreza połączo-
na będzie z Festiwalem Aktywno-
ści Kobiet określanym jako Babie 
Lato, podczas którego nie zabraknie 
warsztatów i pokazów związanych 
między innymi z urodą, zdrowiem, 
rozwojem oraz codziennym życiem.

* Obszerniejsze zapowiedzi 
tych,�jak�i�innych�letnich�
imprez�organizowanych�
w�Bydgoszczy�będą�pojawiać�
się�na�naszym�portalu�www.
metropoliabydoska.pl.

roZrYwKA Lato w mieście
Przegląd wakacyjnych imprez 
w Bydgoszczy
Wielkimi�krokami�zbliża�się�lato,�a�wraz�z�nim�wzrasta�liczba�
imprez�organizowanych�na�terenie�Bydgoszczy.�Specjalnie�dla�
Was�przejrzeliśmy�listę�zaplanowanych�na�przyszłe�miesiące�
wydarzeń�i�wybraliśmy�kilka�różnorodnych�opcji.�Zobaczcie,�co�
będzie�się�działo.

W�trakcie�wakacji�nie�zabraknie�imprez,�których�ważnym�elementem�będzie�rzeka�Brda.
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Fontanna określana mianem 
tańczącej została uruchomiona 
w 2014 roku w wyniku moderni-

zacji powstałego w latach 70. ubie-
głego stulecia wodotrysku na skwe-
rze w pobliżu Państwowego Zespo-
łu Szkół Muzycznych i Filharmonii 
Pomorskiej. Fontanna szybko stała 
się jedną z atrakcji turystycznych 
miasta.

Szczególnym zainteresowa-
niem cieszą się koncerty fontanny 
multimedialnej, czyli pokazy łączą-
ce w sobie artystyczną grę wody, 
światła i muzyki. Odbywają się one 
w okresie wiosenno-letnim. W tym 
roku jak na razie można je zoba-
czyć w każdą środę, piątek i sobotę 
o godzinie 21:30. Wraz z początkiem 
lipca zostanie zwiększona często-
tliwość przeprowadzania pokazów. 
Do końca sierpnia będą one odbywać 
się każdego dnia o tej samej porze 
– godzinie 21:30. Jej wybór wyni-
ka nie tylko z tego, że wieczorem 
efekty świetlne są bardziej wyrazi-
ste. - Braliśmy pod uwagę piątkowe 
koncerty w Filharmonii Pomorskiej, 
które zazwyczaj kończą się po godz. 
21:00. Chcieliśmy, aby ich uczestnicy 
po wyjściu z budynku filharmonii 
mogli jeszcze posłuchać dodatkowe-
go koncertu w plenerze z dodatkiem 
wody i światła – wyjaśnia rzecznik 
MWiK-u Marek Jankowiak. 

Podczas około 20-minuto-
wego koncertu prezentowanych 
jest osiem utworów muzycznych. 
W obecnym repertuarze znajdują 

się tylko pozycje z gatunku muzyki 
klasycznej, którymi są:
- Czajkowski - Piano Concerto No. 
1 B-flat minor, 
- Johann Strauss II - Persian March, 
Op. 289, 

- Gioachino Rossini - Wilhelm Tell 
Overture,
- Johann Strauss - Radetzky March, 
Op. 228, 
- Johannes Brahms - Hungarian 
Dance No. 5,

- Ludwig van Beethoven - V Symfo-
nia c-moll cz. 1,
- Stanisław Moniuszko – Mazur 
z opery “Halka”,
- Aleksandr Borodin – Tańce poło-
wieckie z opery „Kniaź Igor”.

Utwory do koncertu zostały 
dobrane po konsultacji z pracow-
nikami MWiK-u oraz ze środowi-
skiem muzycznym, czyli przedsta-
wicielami Filharmonii Pomorskiej, 
Akademii Muzycznej i Państwo-
wego Zespołu Szkół Muzycznych. 
W wybranym w 2014 roku reper-
tuarze nie wprowadzano żadnych 
zmian. - Zmianę repertuaru planu-
jemy na rok przyszły – poinformo-
wał nas rzecznik MWiK-u.

Przy tej zmianie uczestni-
czyć będą mogli Czytelnicy portalu 
MetropoliaBydgoska.PL. Propozy-
cje utworów, które powinny pojawić 
się w repertuarze koncertów można 
przesyłać poprzez wypełnienie ano-
nimowej ankiety dostępnej na naszym 
portalu www.metropoliabydgoska.pl 
w zakładce FONTANNA lub wysłanie 
wiadomości mailowej na adres: fon-
tanna@metropoliabydgoska.pl.

Proponowane utwory nie muszą 
odnosić się tylko do upodobań 
dorosłych. Warto również wypisać 
piosenki dla dzieci, które mogłyby 
być prezentowane podczas specjal-
nych koncertów adresowanych do 
najmłodszych bydgoszczan. 

Na Wasze propozycje czekamy 
do 17 lipca. Ich wyniki opublikujemy 
na naszym portalu. Zaproponowany 
przez czytelników MetropoliiByd-
goskiej.PL repertuar koncertu fon-
tanny zostanie  przekazany spółce 
MWiK, która sprawdzi techniczne 
warunki jego realizacji. Zarządcy 
fontanny zastrzegają sobie możli-
wość ewentualnej weryfikacji nade-
słanych tytułów.

Fontanna multimedialna zmieni swój 
repertuar koncertowy

stwórz go z nami! 
Wraz�z�końcówką�maja�poinformowaliśmy�Was�na�łamach�portalu�MetropoliaBydgoska.PL�o�rozpo-
częciu�tegorocznego�sezonu�funkcjonowania�fontanny�w�Dzielnicy�Muzycznej.�Zwróciliście�uwagę�
na�repertuar�koncertów,�który�od�trzech�lat�jest�taki�sam.�Po�przeczytaniu�Waszych�komentarzy�
podjęliśmy�współpracę�z�Miejskimi�Wodociągami�i�Kanalizacją�w�Bydgoszczy,�której�owocem�będzie�
powstanie nowego repertuaru.

PLEBiscYT mETroPoLii
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Wicepremier Gowin kolejny 
raz negatywnie wypowie-
dział się o pomyśle powoła-

nia nowej uczelni. Przypomnijmy, że 
pod projektem ustawy, która jeszcze 
w ubiegłym roku trafiła na peryferia 
sejmowych obrad, podpisało się aż 
160 tysięcy osób. - Moje stanowi-
sko w tej sprawie jest niezmienne. 
Zresztą, identyczne stanowisko zaj-
muje minister zdrowia. Uważamy, 
że tworzenie osobnego uniwersy-
tetu medycznego w oparciu o filię 
UMK w Bydgoszczy jest niezasad-
ne – podkreślał szef resortu nauki. 
Przywołany przez Gowina Kon-
stanty Radziwiłł także w ubiegłym 
tygodniu odwiedził Bydgoszcz, ale 
nie znalazł czasu, aby skomentować 
słowa swojego rządowego kolegi.

Zdaniem Jarosława Gowina, 
utworzenie Uniwersytetu Medycz-
nego „osłabiałoby potencjał dobrze 
rozwijającego się Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika”. Co więcej, 
wicepremier twierdzi, że nowa 
bydgoska uczelnia byłaby „wyraź-
nie najsłabszą uczelnią medyczną 
w Polsce”. Deklaracja o tyle intere-
sująca, że z najnowszego rankingu 
uczelni wyższych „Perspektywy 
2017” ( jego wyniki prezentujemy 
poniżej) wynika, że również Colle-
gium Medicum UMK zamyka staw-
kę szkół wyższych o takim profilu. 
Wicepremier pozostaje jednak nie-
ugięty. - W sprawach zdrowia musi-
my szczególnie dbać o jak najwyższą 
jakość kształcenia – mówi.

Istotnym punktem wizyty wice-
przewodniczącego rady ministrów 
w grodzie nad Brdą była dyskusja 
o zmianach w strukturze szkolnic-
twa wyższego związana z pomy-
słem wprowadzenia tzw. Ustawy 
2.0. Przypomnijmy, że zakłada ona 
chociażby podział uczelni na dydak-
tyczne, badawczo-dydaktyczne 
oraz badawcze. Nie brakuje głosów, 
że wzmocni to i tak najsilniejsze 
ośrodki w kraju i doprowadzi do 
dalszej polaryzacji poziomu uczel-
ni. - Naszemu rządowi przyświeca 
zasada zrównoważonego rozwo-
ju – twierdzi jednak Gowin. - Będę 
robił wszystko, aby dynamicznie 
rozwijały się nie tylko wiodące 
ośrodki akademickie jak Warszawa 
czy Kraków, ale również uczelnie 
z Kujawsko-Pomorskiego. Zapewnił 
także, że nowy sposób finansowa-
nia szkół wyższych (zamiast od licz-
by studentów środki przekazywane 
są w zależności od współczynnika 
liczby studentów do liczby nauczy-
cieli akademickich; nie może on 
przekroczyć trzynastu żaków na 
jednego wykładowcę) zabezpiecza 
interesy mniejszych uczelni.

Sposobem na ich rozwój ma być 
natomiast współpraca. Taką zaini-
cjowały już UKW, UTP oraz UMK, 
które przymierzają się do urucho-
mienia wspólnego kierunku – medy-
cyny weterynaryjnej. Cyklicznie 
pojawia się także koncepcja połą-
czenia dwóch pierwszych uniwer-
sytetów, ale zarówno ich władze, 
jak i minister Gowin otwarcie jej nie 
komentują. ED | JW

W rankingu uwzględniono 
uczelnie akademickie, które 
posiadają przynajmniej jed-

no uprawnienie do nadawania stop-
nia doktora i kształci się w nich co 
najmniej dwustu studentów. Twórcy 
rankingu zwrócili również uwagę na 
to, aby oceniane szkoły miały mini-
mum dwa roczniki absolwentów 
i wzięły udział w badaniach ankieto-
wych. Kapituła rankingu sprawdza-
ła, jak wytypowane placówki radzą 
sobie w siedmiu kryteriach: umię-
dzynarodowienia studiów, warun-
ków kształcenia, efektywności 
naukowej, prestiżu, innowacyjności, 
sytuacji absolwentów na rynku pra-
cy oraz potencjału naukowego.

Celem przygotowania zesta-
wienia było nie tylko udzielenie 
podpowiedzi maturzystom, któ-
rzy zastanawiają się nad wybo-
rem dalszej drogi kształcenia, 
ale również ukazanie środowisku 
akademickiemu aktualnej sytuacji 
uczelni w Polsce.

W tegorocznej edycji omawia-
nego rankingu pozycję lidera po raz 
kolejny utrzymał Uniwersytet War-
szawski, lecz w tym roku dołączył 
do niego Uniwersytet Jagielloński, 
który wygrał ex aequo ze stołecz-
ną uczelnią. Na trzecim miejscu, ku 
zaskoczeniu twórców, ulokowała 
się Politechnika Warszawska, któ-
ra zdobyła zaledwie kilka punktów 
więcej niż Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wysoką, 

dziewiątą pozycję zajął Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bydgoskie placówki wypadły 
w tym zestawieniu znacznie gorzej. 
Uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodnicy uplasował się pomiędzy 

51. a 60. miejscem, a Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego jest w grupie 
uczelni znajdujących się pomiędzy 
61. a 70 pozycją.

Takie wyniki nasze uczelnie 
uzyskują już od dwóch lat. Jednym 

z powodów odległej od podium 
pozycji jest niski prestiż uczel-
ni w mieście nad Brdą. To kryte-
rium mierzone jest pozycją danej 
uczelni w rankingach światowych 
oraz oceną przyznaną przez kadrę 

akademicką. Ze wszystkich bada-
nych mierników bydgoskie uczel-
nie publiczne uzyskały najwięcej 
punktów w potencjale naukowym. 
Całkiem dobrze oceniono również 
sytuację absolwentów na ryn-
ku pracy. Natomiast dość wysoką 
pozycję w zakresie innowacyjno-
ści uzyskał Uniwersytet Techno-
logiczno-Przyrodniczy. Bydgoska 
placówka zajęła dwunaste miej-
sce na 60 uwzględnionych w tym 
zestawieniu uczelni.

W rankingach konkretnych 
typów uczelni placówki działają-
ce w Bydgoszczy nie pokazały się 
z dobrej strony. Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego zajął ostatnie 
miejsce w zestawieniu uniwersyte-
tów, a Collegium Medicum UMK – 
w zestawieniu uczelni medycznych. 
Pod tym względem wybił się nie-
znacznie jedynie Uniwersytet Tech-
nologiczno-Przyrodniczy, który nie 
znalazł się na ostatnim, lecz na 17 (na 
21) miejscu w rankingu uczelni tech-
nicznych. JW

Jarosław�Gowin�podtrzymał�swoje�negatywne�stanowisko�w�sprawie�powołania�Uniwersytetu�Medycznego�
podczas pobytu w Bydgoszczy. 

Wicepremier Gowin 
z wizytą w Bydgoszczy
Uniwersytetowi Medycznemu mówi NIE

Minister�nauki�i�szkolnictwa�wyższego�Jarosław�Gowin�odwiedził�w�połowie�czerwca�Bydgoszcz,�aby�
spotkać�się�z�przedsiębiorcami�i�władzami�bydgoskich�uczelni.�Ale�niejako�przy�okazji�wywołany�
został�do�tablicy�w�sprawie�powołania�w�mieście�nad�Brdą�Uniwersytetu�Medycznego.

Perspektywy 2017: Bydgoskie 
uczelnie daleko za czołówką
W�poniedziałek,�12�czerwca�opublikowany�został�najnowszy�ranking�uczelni�akademickich�przygo-
towany�przez�magazyn�„Perspektywy”.�Sprawdziliśmy,�jak�tym�razem�wypadły�bydgoskie�uczelnie�
w�porównaniu�do�innych�placówek�w�kraju.

Bydgoskim�uczelniom,�w�tym�UKW,�nadal�daleko�do�czołówki�krajowych�szkół�wyższych.
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ranking
Bydgoskie uczelnie znalazły 
się dopiero w drugiej 
połowie setki tegorocznego 
rankingu „Perspektyw”.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

To zasadnicza zmiana w stosun-
ku do ubiegłorocznego wyło-
żenia publicznego, gdy miesz-

kańcy analizowali aż trzy pakiety 
rozwiązań. Różnicował je między 
innymi sposób krzyżowania się 
ulic (mowa o skrzyżowaniach ulic 
Artyleryjskiej i Kamiennej z Gdań-
ską, a także Kamiennej z Sułkow-
skiego oraz Wyszyńskiego) – brano 
pod uwagę zarówno pozostawienie 
ich na jednym poziomie, jak rów-
nież wydrążenie tam tunelu bądź 
budowę estakady. Przypomnijmy, że 
w ramach rozbudowy trasy W-Z ma 
powstać ponadto między innymi 
drugi most nad Brdą w ciągu ulicy 
Pileckiego, a także kolejna estaka-
da - nad węzłem Bydgoszcz Wschód 
stanowiąca alternatywny dojazd do 
Fordonu.

Nowa koncepcja, która została 
poddana ocenie bydgoszczan, jest 
wypadkową wspomnianych wcze-
śniej wariantów. Trasa W-Z u zbiegu 
z ulicami: Gdańską oraz Sułkowskie-
go zostanie poprowadzona bowiem 
tunelem, ale na wysokości ulicy 
Wyszyńskiego będzie przebiegała 
na poziomie +1.

Kluczową zmianą będzie prze-
sunięcie osi jezdni w kierunku 
północnym na wysokości ulicy 
Kasztanowej, co spowoduje, że 
miasto przejmie od prywatnych 
właścicieli okoliczne działki. – 

W tej sprawie padło sporo wnio-
sków o wykup i prezydent przy-
chylił się do głosu mieszkańców 
– mówi w rozmowie z nami Paweł 
Winiarski z Wydziału Przygotowa-
nia Inwestycji w Zarządzie Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicz-
nej. Na nowy projekt naniesione 
zostały także lokalizacje ekranów 
akustycznych. Prawdopodobne 
jest także poszerzenie chodnika 
i drogi dla rowerów w północno-

-zachodniej części skrzyżowa-
nia ulic Artyleryjskiej, Kamiennej 
i Gdańskiej – do rozstrzygnięcia 
pozostaje kwestia wyburzenia 
muru okalającego sąsiednie woj-
skowe tereny.

Konsultacje rozpoczęły się 
8 czerwca i potrwają do końca mie-
siąca. Swoje uwagi można przekazy-
wać zarówno w formie tradycyjnej, 
papierowej karty konsultacyjnej, 
jak i elektronicznie. W przypadku 
tej pierwszej należy ją przesyłać 
na adres ZDMiKP, można również 
skorzystać z e-maila konsultacje@
zdmikp.bydgoszcz.pl lub z plat-
formy www.bydgoskiekonsultacje.
pl, gdzie możliwe jest wypełnienie 
ankiety online. Aby uwagi były wią-
żące, należy je uzasadnić oraz podać 
swoje dane osobowe. 

Jak informuje ratusz, dzięki kon-
sultacjom możliwe będzie skorygo-
wanie projektu, a akceptacja jego 
zakresu umożliwi wykonanie rapor-
tu oddziaływania na środowisko. 
Według wstępnych kosztorysów, 
rozbudowa trasy W-Z ma kosztować 
od 500 do nawet 780 milionów zło-
tych.

Wszystkie materiały związane 
z konsultacjami dostępne są na stro-
nie ZDMiKP.

Prace koncepcyjne związane 
z powstaniem nowego par-
kingu trwają już od kilku lat. 

Pierwotnie ratusz liczył, że uda się 
go zbudować w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. Tyle że 
ostatecznie – mimo kilkukrotnych 
podejść – nie udało się znaleźć kon-
trahenta chętnego do zainwestowa-
nia środków zewnętrznych.

Te ostatecznie mają się pojawić, 
ale pochodzić z ZIT-u, instrumentu 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Z szacunków 
miejskich urzędników wynika, że 
w nadchodzących latach na parkingi 
typu Park&Ride („Zaparkuj i jedź”; 
wykorzystując do dalszej podró-
ży np. komunikację publiczną czy 
system roweru miejskiego) może 
liczyć nawet na 35 milionów złotych 
wsparcia.

Parking przy ulicy Grudziądz-
kiej ma być flagowym przykładem 
zmniejszania natężenia ruchu w ści-
słym centrum Bydgoszczy. Dlatego 
też nowy obiekt ma pomieścić aż 
650 pojazdów, a także kilkadziesiąt 
rowerów. Część miejsc postojowych 
ma być dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a na 
poszczególne poziomy użytkow-
nicy mają dostawać się za pomocą 
windy. Brany pod uwagę jest rów-
nież wariant zlokalizowania w bez-
pośrednim sąsiedztwie przystanku 
komunikacji miejskiej.

Obecny etap projektowy miasto 
chce zakończyć jeszcze w 2017 roku. 
W ramach tych działań opracowane 
mają być dwa warianty zagospoda-
rowania placu, który obecnie może 
pomieścić 290 aut. Do wybrane-
go ostatecznie wariantu zosta-
nie stworzony program funkcjo-
nalno-użytkowy. Wszystko po to, 
aby przygotować się do realizacji 
inwestycji w formule „Zaprojektuj 
i buduj”. Oprócz samego parkingu 
projektanci mają wziąć pod uwagę 
rozlokowanie małej architektury, 
zagospodarowanie okolicy terenami 
zielonymi, a także montaż oświetle-
nia, monitoringu i budowę systemu 
kanalizacji deszczowej.

Jak informują przedstawiciele 
ratusza, równolegle toczą się pra-
ce nad lokalizacją innych parkin-
gów Park&Ride. Wiadomo, że część 
z nich miałaby powstać przy istnie-
jących pętlach tramwajowych bądź 
autobusowych. ED

Zarówno�przy�skrzyżowaniu�trasy�W-Z�z�ulicą�Gdańską,�jak�i�Sułkowskiego,�ruch�na�niej�zostanie�skierowany�do�
tunelu.

jak będzie wyglądała 
rozbudowana trasa w-Z?
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi

Do�końca�czerwca�bydgoszczanie�mogą�wziąć�udział�w�konsultacjach�dotyczących�rozbudowy�trasy�
W-Z�w�ciągu�ulic:�Pileckiego,�Artyleryjskiej�oraz�Kamiennej.�Drogowcy�przygotowali�tym�razem�tylko�
jeden wariant jej modernizacji.

Duży parking ma stanąć 
przy Grudziądzkiej
Pomogą środki unijne

Ponad�dwukrotnie�więcej�miejsc�postojowych�niż�obecnie�ma�liczyć�wielopoziomowy�parking,�który�
miasto�chce�wznieść�w�sąsiedztwie�budynków�magistratu�przy�ulicy�Grudziądzkiej.�Środki�na�jego�
budowę�mają�pochodzić�z�puli�Zintegrowanych�inwestycji�terytorialnych�(Zit).

Parking�położony�obok�budynków�urzędu�miasta�przy�ulicy�Grudziądzkiej�może�pomieścić�aktualnie�niespełna�
300�aut.
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Konsultacje
dotyczące�
rozbudowy trasy 
W-Z�potrwają�do�
końca�czerwca.

35 mln zł
może otrzymać Bydgoszcz 
w nadchodzących latach na 
dofinansowanie budowy 
parkingów typu Park&Ride.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Os t a t n i  s e a n s  f i l m o w y 
w kinie Pomorzanin odbył się 
w 2003 roku. Od tamtej pory 

kultowa sala była dla bydgoszczan 
niedostępna. Aż do 20 maja, kie-
dy to dzięki właścicielowi budynku 
– firmie Moderator Inwestycje, na 
nowo ożyła. Moderator specjalnie 
dla bydgoszczan otworzył kino, żeby 
pokazać, w jakim aktualnie znajduje 
się stanie. Firma chce przywrócić 
temu kultowemu miejscu dawną 
świetność, zachowując historyczną 
i emocjonalną wartość, jaką kino 
miało i nadal ma dla mieszkańców 
Bydgoszczy. 

Małgorzata Dysarz z Modera-
tora już kilka miesięcy temu zapo-

wiadała, że pomysły, w jaki sposób 
zagospodarować stare-nowe kino, 
będzie konsultować z bydgoszcza-
nami. Dzień otwarty był też okazją 
do zapoznania się z opiniami miesz-
kańców miasta na ten temat. Ale jak 
na kino z prawdziwego zdarzenia 
przystało, były bilety, był film („Tu 
było kino”, reż. Krzysztof Nowicki), 
był wykład „Bydgoskie tradycje fil-
mowe” dr. hab. Mariusza Guzka oraz 
mnóstwo wspomnień – zapisywa-
nych w specjalnych księgach, filmo-
wanych i nagrywanych.

Bydgoszczanie dzielili się nie 
tylko tym, co pozostało im po Pomo-
rzaninie w pamięci, ale także archi-
walnymi pamiątkami. Ktoś przy-
niósł całą rolkę biletów do kina, ktoś 
inny czarno-białe zdjęcia zrobione 
przed budynkiem i w jego wnętrzu. 
Były też osoby, które oddały kinu 
pasję i serce, jak niegdysiejsza bile-
terka, pani Stanisława Lewandow-
ska, która przepracowała w Pomo-
rzaninie trzydzieści lat.

- Przyszedł do mnie kiedyś do 
kasy niskiego wzrostu mężczyzna 
z prośbą, żebym przesadziła na 
inne miejsce widza, który rzekomo 
ogląda film na stojąco. Jak się oka-
zało, pan, który siedział w rzędzie 
tuż przed niziutkim, był potężnego 
wzrostu i rzeczywiście utrudniał 
oglądanie. Znalazłam dla niego inne 
miejsce i wtedy wszyscy byli zado-
woleni. Moim obowiązkiem było też 
sprawdzanie, czy ktoś po kryjomu 
nie pali papierosa albo, czy komuś 

nie zrobiło się słabo – opowiada 
pani Stanisława, której też słabo 
się robiło, kiedy tylko przechodziła 
obok niszczejącego kina, zwłaszcza 
w okresie, kiedy tę świątynię kultu-
ry zamieniono na targowisko.

Skojarzenia związane z Pomo-
rzaninem? Dla jednej z bydgoszcza-
nek Pomorzanin to przede wszyst-
kim wspomnienie dzieciństwa – fil-
mowych bajek wspólnie oglądanych 
z rodzicami, później młodości, jako 
miejsce pierwszej randki i znowu 
filmowych bajek, na które chodziło 
się już z własnymi dziećmi. A teraz?

- Smutno mi się zrobiło, gdy 
zobaczyłam, że można było dopro-
wadzić ten wspaniały obiekt do 
takiego stanu. Przecież to było kino 
„z duszą”, niepowtarzalne… A jakie 
było szczęście, gdy udało się kupić 
bilet na balkon! Wspaniale, że jest 
nadzieja na to, że kino na nowo 
odżyje…

Małgorzata Dysarz także uwiel-
biała chodzić do Pomorzanina. Naj-
pierw sama, a później z własnymi 
dziećmi. Nigdy nie zapomni tego, 

że żeby obejrzeć „Wejście smoka” 
„postarzała” siebie na szkolnej legi-
tymacji. Dziś jako przedstawicielka 
właściciela kina, oprowadzając po 
nim, nie czuje się w roli tej, która 
otwiera drogę do nadziei na reakty-
wację - jest raczej torującą drogę do 
normalności. Bo dla niej było wręcz 
hańbą, że obiekt o tak niesamowi-
tym znaczeniu historycznym i emo-
cjonalnym został kiedyś skazany na 
degradację.

- Ja jako dziecko chodziłam tu 
z tatą. Pomorzanin był dla mnie 
miejscem magicznym – mówi z kolei 
Anna Marszałek. - Dziś poczułam 
się bardzo dziwnie, gdy zobaczyłam, 
że miejsce z magicznego zmieniło 
się we wręcz przerażające. Bardzo 
dobrze, że kino będzie reaktywo-
wane. Po co tworzyć coś nowego, 
lepszego, gdy ma się stare i zarazem 
najlepsze?!

- Miejsca na balkonie i w loży 
to był szczyt marzeń. A gdy uda-
ło się usiąść w loży przy barierce, 
to się rozkładało łokcie, opierało 
na rękach brodę i tak można było 

delektować się oglądaniem fil-
mu – wspomina pani Ela, dla której 
Pomorzanin kojarzy się dobrymi 
wspomnieniami o spokoju, relaksie, 
z tęsknotą za młodością i rzeczywi-
ście dobrym filmem, a Pomorzanin 
zawsze to gwarantował. - Oby wraz 
z Pomorzaninem wróciło kino ze 
świetnymi filmami, bez reklam, bez 
popcornu, krakersów i coli! - dodaje.

- W tym kinie spędziłem nie-
mal połowę mojego życia. Tu zoba-
czyłem pierwszy raz w życiu kolo-
row y f i lm, d latego doskonale 
pamiętam jego tytuł: „Czerwony 
rumak”. Byłem na nim dwukrotnie, 
a gdy wyświetlany był hinduski film 
„Babla” (1953), to cały Pomorzanin 
płakał. Miałem legitymację związ-
kową, więc mogłem kupować bilety 
ulgowe, a kolejki po nie kończyły się 
aż na ulicy! - opowiada 83-letni Ste-
fan Pawłowski.

Nie zabrakło tych, którzy mieli 
swoje pomysły na kino: żeby zrobić 
tu scenę dla kabaretów, prowadzić 
seanse przedpołudniowe dla dzie-
ci, pokazywać filmy dawno nie-

wyświetlane, wprowadzić seanse 
tematyczne np. filmowe adaptacje 
lektur szkolnych, dobrze, gdyby 
znalazło się miejsce dla klimatycz-
nej kawiarenki. Kino mogłoby być 
miejscem dla stand up-ów, premier 
książek, koncertów kameralnych 
albo po prostu stać się kinem nowo-
czesnym, połączonym z alternatyw-
nym, a może mogłoby łączyć ekran 
komercyjny z prawdziwym kinem 
studyjnym.

Przedstawiciel inwestora - 
Adam Gudell z Moderator Inwe-
stycje przyszłości Pomorzanina nie 
upatruje w wiernym powrocie do 
tego, co było kiedyś, bo kino musi iść 
z duchem czasu i być wielofunkcyj-
ne, nie tracąc przy tym niczego, co 
w tym kinie było najlepsze. Nie cho-
dzi też o rywalizację z potężnymi 
multipleksami. To kino musi przycią-
gnąć i obronić się, oferując to, czego 
widzowie nie doświadczą idąc do 
chociażby do Heliosa czy Multikina. 

- Nie traktujemy Pomorzaninaa 
jako przedsięwzięcia biznesowego. 
To jest inwestycja kulturalna. Powo-
łana zostanie fundacja Kino Pomo-
rzanin, której w darowiźnie przeka-
żemy to kino i jej zadaniem będzie 
pozyskiwanie funduszy na jego 
funkcjonowanie. Pomorzaninem 
zainteresował się Marek Żydowicz, 
który chce wejść do niego z Między-
narodowym Festiwalem Filmowym  
Camerimage. Klimat tego kina i ono 
samo zostanie zauważone i wypro-
mowane, co powinno wpłynąć na 
przyspieszenie jego reaktywacji – 
powiedział Adam Gudell, zastrze-
gając, że stare-nowe kino ruszy nie 
wcześniej jak za dwa, trzy lata.

HisToriA Pomorzanin 
- stare-nowe 
kino…
Wejście�po�latach�do�od�dawna�nieczynnego�kina�powoduje�
wrażenie,�jakby�samemu�grało�się�w�jakimś�niesamowitym�filmie�
z�motywem�powrotu�do�przeszłości.

Po�latach�przed�Pomorzaninem�ponownie�pojawiła�się�kolejka�chętnych.�tym�razem�nie�obejrzenia�filmu,�ale�
samego kina.
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Przyszłości�
Pomorzanina nie 
upatrujemy w wiernym 
powrocie do tego, co 
było�kiedyś,�bo�kino�
musi�iść�z�duchem�
czasu.

Adam Gudell
Moderator Inwestycje

Kilka�wpisów�
do�księgi�
pamiątkowej:
„
W tym kinie w roku ‚90 pozna-
łam męża, więc jak najbardziej 
jestem za jego reaktywacją. 
Pozdrowienia dla wszystkich 
kinomaniaków”. (Agnieszka)

„Minęło 58 lat, jak rozpocząłem 
chodzenie do tego kina. „Pomo-
rzanin” było bardzo dobrym 
kinem w Bydgoszczy. Było mi 
bardzo przykro, gdy zamknię-
to to kino. Wierzę, że wkrótce 
zostanie otwarte dla mieszkań-
ców naszego miasta”.

„Obok kina był mięsny. Kupiłem 
sobie długą kiełbasę, wsadziłem 
do rękawa. Podczas filmu pt. 
„Znachor” wyciągnąłem z ręka-
wa i jadłem”. (Czesław)

„Proszę o reaktywację kina. 
Takiego niszowego, z dobry-
mi dyskusyjnymi filmami bez 
reklam, kukurydzy i coli”.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Inicjatorem utworzenia wspomnia-
nego kanału jest Łukasz Karbow-
ski prowadzący zajęcia na UKW. 

Mężczyzna zawodowo zajmuje się 
tworzeniem reklam i filmów. Swoją 
pasją do przygotowywania materia-
łów wideo postanowił spróbować 
zarazić studentów i zainspirować 
do podejmowania kreatywnych 
działań. Zaproponował im prowa-
dzenie profilu w serwie YouTube. 
Jego pomysł zainteresował młodych 
ludzi. 

Co więcej, zgodnie z zapowie-
dziami prowadzącego, umożliwia on 
uzyskanie praktycznych umiejętno-
ści, a nie tylko teoretycznej wiedzy. 
To był jeden z celów wprowadzenia 
takiej formy realizacji przedmiotu 
o nazwie „Projekt”. – Myślę, że prak-
tyczna użyteczność zdobytej wie-
dzy teoretycznej jest mniej przydat-
na. Lepiej jest wziąć kamerę do ręki 
i zacząć tworzyć, niż uczyć się na 
przykład o parametrach technicz-
nych kamer. Tego można nauczyć 
się samemu w domu – uważa Kar-
bowski. 

Burza mózgów 

W realizacje działań zapropono-
wanych przez wykładowcę zaan-
gażowali się studenci drugiego 
i trzeciego roku humanistyki dru-
giej generacji o specjalności czło-
wiek cyfrowy. Jedni mniej, a drudzy 
bardziej. Nikt nikogo nie zmuszał 
do wspólnego działania. – Ja im 
powiedziałem, co jestem w stanie 
im dać, a oni wybrali, co chcą robić. 
To uczciwe postępowanie – podkre-
śla Karbowski. 

Rozmowy na temat utworzenia 
kanału w serwisie YouTube roz-
poczęły się w październiku ubie-
głego roku. Po zaprezentowaniu 
pomysłu wykładowcy i studenci 
wspólnie z nim zaczęli zastana-
wiać się nad nazwą, pod którą 
będą publikować swoje realiza-
cje. – Najtrudniej było wymyślić 
nazwę, która ujęłaby wszystko, 
co będziemy robić. Szliśmy w nie-
określonym kierunku, nie wiedzie-
liśmy, co będzie pojawiać się na 
kanale. Była burza mózgów, rzuca-
nie tematami, nazwami i koncep-
cjami. Ktoś podał hasło „inspiru-
jesz”. Ta nazwa od razu najbardziej 
się przyjęła i utkwiła w pamięci 
– wspomina Adrianna Jeszka, stu-
denta drugiego roku humanistyki 
drugiej generacji. Logo kanału, 
wzór przypominający diament, 
stworzyła jej koleżanka z roku – 
Daria Mańczak. 

Tysiąc zainteresowań  
i tylko jeden kanał

Pierwszy f i lmik przygotowany 
w ramach realizowanego projektu 
pojawił się w internecie 17 grudnia 
2016 roku i prezentował wyniki son-
dy ulicznej, w której mieszkańcy Byd-
goszczy składają życzenia świąteczne 
innym. Do połowy czerwca opubli-
kowano trzynaście materiałów zre-
alizowanych przez studentów. Filmy 
przygotowywane są w czasie wolnym 
od zajęć, a podczas spotkań z wykła-
dowcą omawiane są wady i zalety 
danego materiału. – To nie jest oce-
nianie, lecz wskazywanie tego, co jest 
dobre, a co można by jeszcze popra-
wić – wyjaśnia Karbowski. Przygoto-
wywane materiały adresowane są do 
wszystkich internautów, a nie tylko 
osób związanych z humanistyką dru-
giej generacji. Umieszczane w sieci 
treści mają pokazać studentów oraz 
ich umiejętności.

A tych nie brakuje! Co widać 
szczególnie po sposobie realizacji 
filmów oraz różnorodnym dobo-
rze tematyki, począwszy od wspo-
mnianych sond, przez reportaże 
i wywiady, aż po refleksje związane 
z interpretacją wiersza czy aktual-
nymi sprawami nurtującymi społe-
czeństwo. Różne są również długo-
ści trwania nagrań. Niektóre tematy 
są omówione w trakcie niecałych 
dwóch minut, a na zaprezentowanie 
innych potrzeba nawet kilkunastu 
minut. 

Najpopularniejsze materiały 
zamieszczone na studenckim kana-
le osiągnęły już ponad dwa tysią-
ce wyświetleń. Jednym z nich jest 
wywiad z pochodząca z Włocławka 
wokalistką Anną Hnatowicz, któ-
ra w rozmowie z Adrianną Jeszką 
opowiada o swojej pasji do muzyki, 
przeszłych zdarzeniach oraz pla-
nach na przyszłość. Równie pozy-
tywnie odebrany przez internautów 

został dokument, w którym przed-
stawiona jest historia właściciela 
sklepu ze starociami. Mężczyzna 
siedzi na fotelu i powiada o swojej 
miłości do kolekcjonowania starych 
przedmiotów, zwracając uwagę na 
wartość historyczną i sentymen-
talną tych rzeczy. Za profesjonal-
ny wygląd tych nagrań odpowiada 
Karol Bethke, student drugiego 
roku humanistyki drugiej generacji, 
który już od pewnego czasu pracuje 
przy tworzeniu filmów oraz robie-
niu zdjęć. W studenckim projekcie 
zajmuje się przede wszystkim krę-
ceniem i montażem przygotowy-
wanych materiałów, a przy realizacji 
takich zamierzeń korzysta ze swoje-
go sprzętu. 

 – Na razie są to eksperymen-
ty. Próbujemy różnych rzeczy, żeby 
zobaczyć, co się najbardziej przyj-
mie i w czym my odnajdziemy się 
najlepiej – mówi Karol. Skąd stu-
denci czepią pomysły na swoje fil-

my? – Inspiracje bierzemy zewsząd. 
Nie jesteśmy na nic ukierunkowani. 
Jeśli coś nas zainteresuje, wpadnie-
my na jakiś pomysł, to wykonujemy 
kilka telefonów i robimy materiał. 
Staramy się kuć żelazo póki gorące 
– dodaje Ada. 

Projekt, który może przynieść 
wiele

Jednak nie wszyscy studenci pre-
zentują podobny poziom zaangażo-
wania jak Ada i Karol. Takich osób 
jest zaledwie kilka. – Dla większości 
jest to chyba po prostu taki film na 
zaliczenie. My się bardziej przykła-
damy, żeby technicznie było lepiej. 
Potrafię spędzić kilka dni, nocy nad 
montażem, układając i poprawia-
jąc dźwięk, żeby wszystko ładnie 
wyglądało – mówi Karol. Studenci 
podkreślają, że nikt nie jest zmu-
szany do robienia filmów i nie musi 
tego robić, jeśli nie chce. – Nie ma 
nacisków – podkreśla Ada. 

Osoby zaangażowane w pro-
wadzenie kanału zapowiadają, że 
ich działania nie zakończą się wraz 
z uzyskaniem zaliczenia przedmio-
tu. Zamierzają oni dalej przygoto-
wywać filmy i korzystać z pomo-
cy oferowanej przez wykładowcę, 
która nie ogranicza się do udziela-
nia wskazówek. – Łukasz Karbow-
ski, „ojciec”  kanału, pomaga nam 
w znalezieniu kontaktów do różnych 
osób. Zawsze możemy liczyć na jego 
pomoc, porady – mówi Karol. 

Studenci wierzą, że ta dzia-
łalność zaowocuje w przyszłości. 
– Lubimy to robić – mówią zgod-
nie i nie liczą czasu poświęcone-
go na przygotowania materiałów. 
Wierzą, że dzięki nim uda im się 
dojść do realizacji swoich marzeń 
i planów. Ada chciałaby praco-
wać w roli dziennikarki sportowej 
przygotowującej materiały wideo 
z imprez sportow ych, a Karol 
zająć się tworzeniem teledysków. – 
Podejmowanie się nowych wyzwań 
to taki bilet do dalszej współpracy 
z ciekawymi osobami – zauważa 
student. 

Ada i Karol mają pomysły na 
kolejne materiały udostępniane 
na kanale Inspirujesz w serwisie 
YouTube. Są to między innymi kolej-
ne wywiady, relacje z koncertów, 
które zamierzają przygotowywać 
w trakcie wakacji. Myślą też o zro-
bieniu materiału z jakiegoś więk-
szego wydarzenia o zasięgu mię-
dzynarodowym. - Mam nadzieje, ze 
będziemy mieć jeszcze wiele szans, 
by nabywać nowe doświadczenia, 
bo wiadomo ze nic nie przyjdzie 
samo. Musimy próbować, próbować, 
próbować i łapać jak najwięcej szans 
na to. Dopiero się rozkręcamy! – 
mówi Ada.

BYDGoscY sTuDENci inspirują siebie 
i innych
Poprzez projekt rozpoczęty na studiach 

inspirujesz�–�pod�taką�nazwą�znajduje�się�w�serwisie�youtube�kanał�prowadzony�przez�studentów�
humanistyki�drugiej�generacji,�czyli�kierunku�realizowanego�na�Uniwersytecie�Kazimierza�Wielkiego�
w�Bydgoszczy.�Profil�został�założony�i�początkowo�prowadzony�w�celu�uzyskania�zaliczenia�jednego�
z�przedmiotów,�lecz�okazało�się,�że�ocena�w�indeksie�nie�jest�tu�najważniejsza.�Przekonali�się�o�tym�
sami studenci.

Adrianna�Jeszka�i�Karol�Bethke�to�jedne�z�najbardziej�zaangażowanych�osób�w�projekt�inspirujesz.�
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Zapomnij o restrykcyjnej die-
cie, głodówkach czy wiecz-
nych wyrzeczeniach. To może 

doprowadzić Cię wyłącznie do błęd-
nego koła odchudzania (naprze-
mienne okresy chudnięcia i tycia, 
które w efekcie prowadzą do zwol-
nienia metabolizmu lub co gorsza 
generują niezdrowy stosunek do 
odżywiania).

Zamiast tego wypróbuj styl 
życia, który wpłynie korzystnie na 
Twój metabolizm, wesprze pracę 
jelit, doda nowych pokładów ener-
gii, znacznie spowolni procesy sta-
rzenia, wpłynie na poprawę kondy-
cji Twojej skóry, włosów i paznokci 
oraz będzie najlepszą inwestycją 
w Twoje zdrowie. 

Spróbuj mądrego odżywiania 
i postaw na właściwe formy ruchu!

Na czym polega mądry styl 
życia? Na pracy nad nawykami 
żywieniowymi, które doprowadzą 
Cię do trwałych efektów oraz na 
wprowadzeniu regularnej aktyw-
ności fizycznej. To kilka małych 
kroków, po zastosowaniu któ-
rych zauważysz korzystne zmiany 
w swoim ciele!

Poznaj 5 zasad, które pomogą Ci 
cieszyć się piękną sylwetką:

1. Przestań słuchać ‚dobrych 
rad’ sąsiadki czy znajomych z pra-
cy. To, że coś pomogło Twojej kole-
żance nie oznacza, że przysłuży 
się również Tobie. Zacznij słuchać 
swojego organizmu. Nie masz ape-
tytu rano? Nie musisz jeść w ciągu 
15 minut po wstaniu. Mówią Ci, że 
jedyną drogą do szczupłej sylwetki 
jest 5-6 małych posiłków dziennie, 
najlepiej co trzy godziny, a Twój 
tryb życia i pracy na to po prostu 
nie pozwalają? Nie słuchaj innych. 
Jedzenie co trzy godziny wbrew 
pozorom może w skuteczny spo-
sób utrudnić spalanie tkanki tłusz-
czowej (ze względu na nieustanne 
stymulowanie trzustki do wyrzutu 
insuliny, hormonu antagonistyczne-
go dla glukagonu). Co zatem robić? 
Wydłuż nieco przerwy pomiędzy 
posiłkami. Tym samym dasz swo-
jemu organizmowi szansę, aby 
skorzystał z zapasów tkanki tłusz-
czowej. Jeśli Twój tryb życia nie 
pozwala na spożywanie 5 posiłków 
dziennie, jedz 4 a nawet 3 razy, 
a zdecydowanie lepiej na tym wyj-
dziesz.

2. Nie ufaj mitom dietetycznym. 
‚,Produkty pełnoziarniste podsta-
wą dobrze zbilansowanego śniada-
nia’’. To mówi teoria, a jak wychodzi 
w praktyce? Takie śniadanie miało 
Ci dać mnóstwo energii, a Ty po 
zaledwie 2 godzinach czujesz ospa-
łość, zmęczenie i na domiar wszyst-
kiego głód? Świetnym rozwiąza-
niem mogą okazać się śniadania 
białkowo-tłuszczowe. Wykluczenie 
węglowodanów w pierwszym posił-
ku pozwoli Ci ustabilizować poziom 
cukru we krwi, umożliwi lipolizę 
(mówiąc najprościej rozkład tkan-
ki tłuszczowej) oraz zapobiegnie 
spadkom poziomu energii. Jednak 
nie wierz nam na słowo, po prostu 
spróbuj! Zamiast pełnoziarniste-

go pieczywa z dżemem lub płat-
ków owsianych z owocami i mio-
dem spróbuj zaserwować sobie np. 
jajecznicę usmażoną na maśle kla-
rowanym z warzywami (bez pie-
czywa). Zdziwisz się, jak długo nie 
odczujesz głodu.

3. Założeniem mądrego odży-
wiania powinno być odpowiednie 
łączenie produktów.  Żywienie roz-
dzielne to nie hołdowanie najnow-
szej modzie, a praktykowany od 
tysiąca lat sposób żywienia mający 
swe podstawy w fizjologii trawie-
nia. Dla zachowania szczupłej syl-
wetki oraz wsparcia pracy układu 
pokarmowego warto zastosować 
zasadę rozdzielności. Białko (np. 
mięso) niekorzystnie jest łączyć ze 

skrobią (np. ziemniaki). Produkty 
węglowodanowe ( jak np. maka-
ron) warto spożywać ze zdrowym 
tłuszczem (np. domowej roboty 
pesto) oraz warzywami. Natomiast 
produkty stanowiące źródło białka 
(np. mięso, jaja, ryby) zdecydowa-
nie korzystniej spożywać wyłącz-
nie z warzywami. Ta prosta zasada 
pozwoli nam odnaleźć się w każdej 
sytuacji. Przykładowo, będąc na 
grillu możemy śmiało zdecydo-
wać się na tłustą karkówkę, pod 
warunkiem że zjemy do niej sałat-
kę, natomiast odmówimy kromki 
chleba. Dzięki stosowaniu zasa-
dy rozdzielności poradzimy sobie 
w każdej sytuacji (spotkanie towa-
rzyskie, grill, wesele) bez potrzeby 

zarzucania diety i co ważne - bez 
uszczerbku na naszej sylwetce. 
4. Kolejną, jednak nie mniej ważną 
zasadą mądrego odżywiania, która 
na pewno się Tobie spodoba jest… 
dogadzanie sobie. Jeśli będziemy 
kojarzyć dietę wyłącznie z wyrze-
czeniami, już na starcie przegry-
wamy walkę o szczupłą sylwetkę. 
Z początku rezultaty będą zadowa-
lające, jednak z czasem może nie 
udać się nam utrzymać efektów 
na dłuższą metę. Powinniśmy to 
traktować nie jako sprint, lecz jako 
maraton. Nie do ślubu, nie do waka-
cji, nie do sylwestra - ale na zawsze! 
Dlatego w mądrym odżywianiu 
musi znaleźć się miejsce na odrobi-
nę przyjemności. Nie musisz zupeł-

nie rezygnować z produktów, które 
sprawiają Ci przyjemność. Domowe 
ciasto upieczone z odpowiednich 
składników czy lody własnej roboty 
z powodzeniem mogą znaleźć miej-
sce w Twojej diecie. Spożyte bez-
pośrednio po treningu, w ramach 
okna anabolicznego, na pewno nie 
zaszkodzą Twojej sylwetce.

5. Pamiętaj, że nieodłącznym 
elementem pięknego i smukłe-
go ciała jest aktywność fizyczna. 
Nie masz czasu? Siłownia jest Ci nie 
po drodze? Nie masz z kim zostawić  
dzieci? A co powiesz na 4-minu-
towy trening we własnym domu? 
TABATA to idealne rozwiązanie dla 
Ciebie. Jest to trening metabolicz-
ny o charakterze interwałowym 
doskonale podkręcający spalanie 
tkanki tłuszczowej. Dwadzieścia 
sekund intensywnej pracy (pajacyki, 
przysiady, podskoki, pompki) w jak 
najszybszym tempie, przeplatamy 
dziesięcioma sekundami przerwy, 
i tak przez 4 minuty (osiem razy). 
Przy właściwie dobranych ćwicze-
niach i odpowiednim zaangażo-
waniu tętno powinno się znacząco 
podnieść, a oddech bardzo przy-
spieszyć. Taki trening wykonywany 
codziennie, w krótkim czasie pomo-
że Ci wysmuklić ciało. 

Zastosuj te proste zasady 
i przekonaj się na własnej 

skórze jak wpłyną na Twoje 
samopoczucie, poziom energii 

oraz co najważniejsze… sylwetkę!

Jeżeli jednak planujesz urlop już pod 
koniec czerwca albo już za chwi-
lę wybierasz się na wesele lub inną 
dużą uroczystość, możesz zastoso-
wać warzywno-owocowy detoks, 
który my nazywamy ostatnią deską 
ratunku (SBC - Summer Body Chal-
lenge). Opracowany przez naszych 
specjalistów z ELITE Bydgoszcz  
(Centrum Dietetyki, Coachingu 
i Treningu Indywidualnego) darmo-
wy, 10-dniowy schemat żywieniowy 
oparty na spożywaniu wyłącznie 
warzyw, owoców, nasion, orzechów 
i dobrej jakości tłuszczów roślin-
nych pozwoli Ci w krótkim czasie 
oczyścić organizm i pozbyć się nad-
programowych kilogramów. Jeżeli 
interesuje Cię szczegółowy jadłospis 
napisz do nas na kontakt@elite.byd-
goszcz.pl. 

*�autorki�są�właścicielkami�
ELitE�Bydgoszcz�Centrum�
Dietetyki,�Coachingu�
i�treningu�indywidualnego 
Galeria�Fordon�przy�ulicy�
Skarżyńskiego�10�(ii�piętro)

DiETETYKA

Ostatnie deska 
ratunku, czyli 
jak zdążyć przed 
urlopem
Wiosna�w�tym�roku�przesadnie�nas�nie�rozpieszczała.�Mało�słońca,�za�to�dużo�deszczu�i�pochmur-
nych�dni.�Z�tego�też�powodu�wielu�z�nas�nie�odnotowało,�że…�zbliża�się�lato!�Już�za�chwilę�zaczyna�
się�sezon�bikini,�krótkich�spodni�i�pozostałej�części�garderoby�mocno�odsłaniającej�różne�fragmenty�
naszego�ciała.�A�co�zrobić,�kiedy�ewidentnie�przespaliśmy�okres�przygotowań�do�wymarzonej,�letniej�
sylwetki?�

mgr�Aleksandra�Chołody�i�mgr�Karolina�Gruszecka

FO
t.
�N
A
D
ES

łA
N
E�
/�A

RC
h
iW

U
M
�P
Ry

W
At

N
E

więcej
informacji na stronie www.
elite.bydgoszcz.pl lub pod 
numerem tel. 669-528-833.
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rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj�na�twitterze:�@Storzewski

Mistrzostwo Polski, tytuł naj-
lepszego obrońcy Lotto Ekstrakla-
sy i narodziny dziecka. Te ostatnie 
miesiące mogły być lepsze?

Wydaje mi się, że jak na jeden 
zwariowany rok wystarczy mi wra-
żeń. Może gdybym jeszcze dostał 
powołanie do reprezentacji Polski, 
to wtedy byłoby idealnie.

Ale pewnie jeszcze kilka lat 
temu nie spodziewał się pan tak dłu-
giej listy sukcesów w przyszłości.

Na pewno nie. Właściwie to 
moja kariera w ostatnich trzech 
latach nabrała rozpędu, bo wcze-
śniej raczej nie myślałem o takich 
rzeczach. 

Początek w Legii nie był jednak 
dla pana udany. Z czego wynikał 
ten falstart, zarówno w wykonaniu 
Pana, jak i też całego klubu?

Do Legii przyszedłem bez żad-
nego okresu przygotowawczego 
z drużyną, która miała już roze-
granych dziewięć spotkań, a też 
była w takim stanie, w jakim była. 
W sobotę miałem badania, a we 
wtorek zagrałem w meczu pucharo-
wym (2:3 po dogrywce z Górnikiem 
Zabrze – dod. ST). Po kilku dniach 
przeanalizowałem to wszystko 
i pomyślałem, że to się nie mogło 
udać. No i rzeczywiście się nie udało. 

Po pucharowej porażce z Gór-
nikiem zagrał pan w przegranym 
meczu ligowym z Arką Gdynia 
i w Lidze Mistrzów z Borussią Dort-
mund, gdy ulegliście 0:6. Po takim 
początku nie zaczął się Pan zastana-
wiać, co właściwie robi w tej Legii?

Wiedziałem, że nie jestem w naj-
lepszej dyspozycji. Byłem przemę-
czony i nawet badania, które zro-
biliśmy, wykazywały, że jestem za 
bardzo wyeksploatowany. Nie byłem 
zgrany z drużyną, ale się nie pod-
dawałem. W drugim meczu z Dort-
mundem straciliśmy osiem bramek, 
ale odbiór tego spotkania był już 
zupełnie inny. Dla mnie najważniej-
sze jest, że potrafiłem się odbudo-
wać. Na pewno nie zrobiłbym tego 
bez pomocy żony, trenera i mene-
dżera, którzy cały czas we mnie 
wierzyli.   

Teraz, po niemal roku gry 
w Warszawie, jakim klubem wydaje 
się Legia?

Na tle naszej ekstraklasy to 
jest to już Europa i to pod każdym 
względem. Poprzednie kluby, w któ-
rych byłem, czyli Pogoń i Zagłębie, 
też były bardzo dobrze zorganizo-
wane, ale wydaje mi się, że do Legii 
nikt w najbliższych latach nie będzie 
w stanie się zbliżyć. Tutaj na try-
bunach zawsze jest 30 tysięcy osób 
i czuć, że jest się w wielkim klubie. 

O mistrzostwo musieliście jed-
nak walczyć do samego końca, 
a w zasadzie nawet dłużej, bo jesz-
cze po spotkaniu z Lechią nasłu-
chiwaliście wieści z Białegostoku.  
W przerwie wiedzieliśmy, że Lech 
prowadzi z Jagiellonią, a nagle 
w samej końcówce powiedziano 
nam, że jest 2:2 i nie możemy być 
jeszcze pewni mistrzostwa. Niektó-

rzy to dopiero po ostatnim gwizdku 
sędziego dowiedzieli się, jaki jest 
wynik w Białymstoku. 

Oczekiwanie na koniec spo-
tkania Jagiellonii to było najdłuż-
sze dziesięć minut w karierze? 
Chyba tak. Najpierw kierownik bie-
gał sprawdzać wynik, potem oglą-
daliśmy transmisję w środku, ale 
była burza i co chwilę przerywało. 
Najważniejsze, że w końcu skończy-
ło się to dobrze dla nas i mogliśmy 
cieszyć się z mistrzostwa. 

Kiedyś cały decydujący mecz 
musiał Pan oglądać z trybun. 
To było spotkanie Zawiszy z Czar-
nymi Żagań, decydujące o awansie 
do I ligi, gdy Pan pauzował za kartki.

To był chyba najlepszy Zawisza, 
którego pamiętam. W drużynie była 
jedność, klimat i wszyscy trzyma-
li się razem. Ludzie, którzy wtedy 
zarządzali klubem fajnie to wszyst-
ko poukładali, a my spotykaliśmy się 
całymi rodzinami. Kibice przycho-
dzili na mecze. 

Kadra też była wtedy bardzo 
dobra. 

Był Marcin Łukaszewski, któ-
ry wcześniej grał w Grodzisku, 
Rafał Piętka w Zagłębiu Lubin, byli 
też Piotr Bajera i Benek Imeh, a do 
tego zdolna młodzież. Na pewno 
nigdy tego okresu nie zapomnę. 
Nawet nie tyle tego okresu, co po 
prostu Zawiszy nigdy nie zapomnę. 
Poza pierwszymi krokami w Lubie-
niu Kujawskim to właśnie w Byd-

goszczy zacząłem się rozwijać. Wte-
dy mieliśmy naprawdę fajną ekipę 
i cieszyliśmy się z awansu. Szkoda, 
że później potoczyło się to tak, jak 
się potoczyło. 

Gdy Rados ław Osuch nie 
widział dla Pana miejsca w swoich 
planach, pojawił się żal?

Na pewno był, ale teraz jest 
satysfakcja. Nie z tego, że klub spadł, 

bo to nigdy nie będzie mnie cieszyć, 
ale z tego, że prawda była po mojej 
stronie. 

Z perspektywy czasu odejście 
wtedy do Olimpii Grudziądz było 
jednak dobrym krokiem. Może gdy-
by nie przyjście Radosława Osucha, 
to dzisiaj nie byłby pan najlepszym 
obrońcą w kraju?

(śmiech) Ja temu panu nic nie 
zawdzięczam. Po odejściu z Zawi-
szy spotkałem trenera Kaczmarka, 
któremu zawdzięczam bardzo dużo. 
Najbardziej pomógł mi jednak krok 
w tył, czyli transfer do I-ligowe-
go wtedy Zagłębia Lubin. Najpierw 
awansowaliśmy, tracąc dwie bramki 
przez całą rundę, później zajęliśmy 
trzecie miejsce w Polsce i zanoto-
waliśmy fajną przygodę w pucha-
rach. Dzięki temu trafiłem do Legii. 

Teraz celem będzie reprezen-
tacja?

To już nie zależy tylko ode 
mnie, ale wiadomo, że będę robił 
wszystko, aby w niej zagrać. Przede 
wszystkim musimy w Legii ciężko 
pracować, żeby powtórzyć sukce-
sy. Przed nami kolejne eliminacje do 
Ligi Mistrzów, a także walko o kolej-
ne mistrzostwo.

Lubienianka Lubień Kujawski 
może być dumna z takiego wycho-
wanka. Ostatnio był Pan na meczu 
macierzystego zespołu, który 
w tym sezonie awansował do klasy 
okręgowej.

Cały czas obserwuję zespół. 
Wspieram też chłopaków, jak tylko 
mogę, bo wiem, w jakich grają roz-
grywkach. Od Lubienia nigdy się nie 
odwrócę i jeśli tylko mogę, to jeżdżę 
tam na mecze. Jeszcze niedawno 
grał tam mój brat. Na pewno będę 
wspierał zespół i bacznie się mu 
przyglądał. 
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O Zawiszy nigdy 
nie zapomnę
Sześć�lat�temu�Maciej�Dąbrowski�rozstał�się�z�Zawiszą,�bo�
Radosław�Osuch�nie�widział�dla�niego�miejsca�w�Bydgoszczy.�
teraz�wychowanek�Lubienianki�Lubień�Kujawski�jest�mistrzem�
Polski�i�najlepszym�obrońcą�w�lidze.

Maciej�Dąbrowski�mógł�po�meczu�z�Jagiellonią�wznieść�w�górę�trofeum�za�mistrzostwo�Polski.�
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Maciej�
Dąbrowski
30-letni obrońca to wychowa-
nek Lubienianki Lubień Kujaw-
ski. W latach 2005-2006, a także 
2009-2011 był piłkarzem Zawiszy 
Bydgoszcz. Następnie występo-
wał w Olimpii Grudziądz, Pogo-
ni Szczecin i Zagłębiu Lubin, 
a od sierpnia jest piłkarzem 
Legii Warszawa. W tym sezonie 
świętował zdobycie mistrzostwa 
Polski, a także został uznany 
najlepszym obrońcą Lotto Eks-
traklasy.

Gdybym�jeszcze�
dostał�powołanie�do�
reprezentacji Polski, to 
wtedy�byłoby�idealnie.

W�Zawiszy�mieliśmy�
naprawdę�fajną�
ekipę�i�cieszyliśmy�się�
z�awansu.�Szkoda,�że�
później�potoczyło�się�to�
tak,�jak�się�potoczyło.
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