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Najwcześniej, bo już od 28 do 
30 czerwca w  Zespole Parko-
wo-Pałacowym w Ostromec-

ku odbędzie się prolog trwających 
od 1 do 4 lipca 5. Spotkań Nieprzy-
padkowych „Oko nigdy nie śpi 2018”. 
Jest to festiwal wielu sztuk. Motto 
tegorocznej edycji „Twarz i Maska” 
sformułował profesor Mikołejko. 
Zgodnie z tradycją, właśnie wokół 
tej idei obracały się będą wszystkie 
festiwalowe wydarzenia. 

Program festiwalu obejmuje 
28 wydarzeń wykorzystujących róż-
ne formy ekspresji. Film reprezentu-
ją pokazy prof. Marcina Giżyńskie-
go, Izabeli Plucińskiej (film animo-
wany), Krzysztofa Nowickiego (kino 
dokumentalne), Britt Al-Busultan 
(warsztaty eksperymentu filmo-
wego) i Agnieszki Taborskiej (film 
“Popołudniowe sieci” Maji Deren). 

Na festiwalu zaprezentują się 
performerki, malarze i graficy. 
Będą też fotografie Łukasza Owcza-
rzaka, koncerty, recitale i opera 
Chóru Społecznego Czarnego Karła, 
Antydepresyjna Akademia Dźwięku. 

Przygotowano też spotka-
nia autorskie z Andą Rottenberg, 
Agnieszką Taborską i Zbigniewem 
Mikołejką. Na festiwalu wystąpi też 
znany muzyk Czesław Mozil, lider 
formacji Czesław Śpiewa, który 
wystawi swój autorski projekt “Cze-
sław Mozil Solo Akt”.

Niemal w tym samym terminie: 
28 czerwca - 3 lipca 2018 r. odby-
wać się będą 41. Bydgoskie Impresje 
Muzyczne, czyli Międzynarodowe 
Spotkania Muzykującej Młodzieży. 
To największa impreza organizo-
wana przez Pałac Młodzieży w Byd-
goszczy.  Jej historia sięga 1977 roku.

Uczestnikami festiwalu są mło-
dzieżowe: chóry, orkiestry, zespoły 
jazzowe, rozrywkowe, muzyki daw-
nej oraz grupy folklorystyczne. W tej 
edycji po raz pierwszy gościć będzie-
my młodych muzyków z Brazylii!

1 l ipca – pierwszy koncert 
z cyklu „Rzeka Muzyki”. W koncercie 
pt. Ważne Piosenki zobaczymy for-
mację Raz Dwa Trzy.

Od 3 lipca Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego zapra-
sza do muzealnej „strefy wolnego 
czasu” przy budynku Europejskiego 
Centrum Pieniądza od strony Wyspy 
Młyńskiej. Siadając na leżaku, przy 
wodnej kaskadzie, będzie można 
zapoznać się z muzealnymi wydaw-
nictwami dla dzieci i dorosłych, 
zagrać w gry planszowe, a przede 
wszystkim miło spędzić czas w ple-
nerze. W strefie dla dzieci będzie 
czekał animator. 

Ponadto odbędzie się wiele 
wakacyjnych spotkań i warsztatów 
w muzeum. Animatorzy i prowadzą-
cy podpowiedzą, jak pobudzić do 
działania swoją kreatywność i stwo-
rzyć niezwykłe przedmioty. Zaję-

cia warsztatowe odbywać się będą 
we wtorki i czwartki od 3 lipca do 
30 sierpnia, w godz. 11.00-12.30. Obo-
wiązują wcześniejsze zapisy. Ilość 
miejsc ograniczona. Oferta dla osób 
indywidualnych, do 12 lat.

5 lipca rusza Letnia Scena Impro 
Miejskiego Centrum Kultury, czyli 
spektakle improwizowane pod gołym 
niebem. W każdy czwartek lipca 
o godzinie 20 na parkingu przy Miej-
skim Centrum Kultury prezentować 
się będą teatry improwizacji – 5 lipca 
wystąpi Lee White (Kanada/Berlin) - 
Your 15 Minutes of Fame - Legendary 
Canadian Freestyle Comedy – spek-
takl po angielsku; 12 lipca – bydgoski 
teatr WymyWammy; 19 lipca - PAP-
TAK z Wrocławia i 26 lipca -trójmiej-
ska grupa SzFoFe. Wstęp na wszyst-
kie spektakle jest wolny. 

Rów n ież  5  l ip c a  K aba ret 
Zachodni zainauguruje o godzi-
nie 19.00 w amfiteatrze przy Ope-
r z e  Nov a  c y k l  pn .  W ie c z ór 
z Kabaretem. W jego ramach odbę-
dą się  jeszcze następujące wystę-
py: 19.07.2018 - Ireneusz Krosny, 
2.08.2018 - Kabaret Młodych Panów,  
30.08.2018 - Kabaret Nowaki.  

W lipcowe i sierpniowe ponie-
działki przy Operze Nova będzie 
można zobaczyć najciekawsze 
monodramy i recitale polskich 
artystów. Na pierwszy ogień pój-
dzie Emilian Kamiński, który 9 lipca 
pokaże swój monodram pt. „W obro-
nie jaskiniowca”. Ponadto w ramach 
cyklu „Małe Formy Teatralne” byd-
goszczanie będą mogli zobaczyć: 
23 lipca 2018 - „Dobry wieczór 
Państwu - monodram w duecie” 
Krzysztofa Materny i Olgi Bołądź, 
6 s ier pnia – l i r yczny recit a l 
„Kochaj mnie” w wykonaniu aktor-
skim Grażyny Szapołowskiej, a 
20 sierpnia - „Co modna pani wie-
dzieć powinna” Katarzyny Kołeczek.  

Wraca też tak lubiany przez byd-
goszczan cykl koncertów „Rzeka 
muzyki” i „Rzeka Muzyki Młodych” 
– nad Brdą zaprezentują się m in. 
Raz Dwa Trzy, Kapela Ze Wsi War-
szawa i Joanna Dark, Bovska, Krzysz-

tof Zalewski, a także znakomici śpie-
wacy operowi i jazzmani.

Znajdzie się także coś dla miło-
śników aktywnego spędzania czasu. 
7-8 lipca: Enea Bydgoszcz Triathlon 
2018. To już czwarta edycja zawo-
dów w samym centrum Bydgoszczy. 
Profesjonaliści i amatorzy wystar-
tują w jednej z największych imprez 
triathlonowych w Polsce!

15 sierpnia odbędą się zawo-
dy pływackie „Woda Bydgoska” 
w ścisłym centrum miasta. Emo-
cjonujące wyścigi pod prąd wart-
kiego nurtu. Próżno szukać innych 
miejsc, gdzie pływacy mogą przeżyć 
sportowe emocje w tak unikalnej 
śródmiejskiej scenerii. Zawodni-
cy mają do wyboru trzy dystanse 
- 650 m, 1600 m i 2800 m. Orga-
nizatorzy spodziewają się, że 
w tegorocznej imprezie weźmie 
500 zawodników.

Jak co roku latem bydgoskie uli-
ce zapełnią się ulicznymi artystami 
z kraju i Europy, którzy zjadą na XI 
Międzynarodowy Festiwal Arty-
stów Ulicznych „Busker Fest”, który 
odbędzie się  20-21 lipca 2018 (pią-
tek-sobota).

Miejskie Centrum Kultury nie 
zapomniało też o najmłodszych – 
im dedykowana jest Przystań Teatr 

- cykl spektakli plenerowych. Spek-
takle będą odbywały się w każdą 
niedzielę o 17:00  w amfiteatrze przy 
ul. Mostowej. Na początek, 8 lipca 
wystąpi Teatr Uszyty ze spektaklem 
„Kto tam”. W kolejne lipcowe niedzie-
le najmłodszych zapraszają poznań-
skie Teatr Porywacze Ciał („O kocie, 
który słuchał śpiewu słowika”), 
Teatr Barnaby („Baśń o rycerzu bez 
konia”), Teatr Władca Lalek („Cztery 
mile za piec”_ i w finale, 5 sierpnia 
Teatr Muzikanty z „Historią Muzyki” 
Wstęp na wszystkie spektakle jest 
bezpłatny. 

Lato pożegnamy w Myślęcinku 
podczas tradycyjnego „Babiego Lata”. 
Gwiazdami będą Jula i zespół Afro-
mental. W czasie imprezy godzin-
ny program rozrywkowy zapewni 
Robert Rozmus. Na polanie trady-
cyjnie już pojawią się głównie sto-
iska skierowane do pań (m.in. szkoła 
rodzenia, porady związane z nauką, 
pracą, zdrowiem, urodą, fizjotera-
peuta, firmy kosmetyczne) ale także 
Bydgoszcz Holi Festival, miniluna-
park i animacje dla dzieci.

wAkAcjE Bardzo atrakcyjne 
bydgoskie lato
Podczas tegorocznych wakacji bydgoszczanie nie powinni 
narzekać na nudę. Lato w mieście zapowiada się w tym roku 
wyjątkowo interesująco.

Lato tradycyjnie zostało powitane w Myślęcinku podczas Otwieracza.
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PROGRAM KONCERTÓW 
RZEKA MUZYKI  
BYDGOSZCZ 2018:

1 lipca – Raz Dwa Trzy (koncert 
Ważne Piosenki)
8 lipca – Hanna Okońska-Rataj-
czak, Łukasz Ratajczak, Artur 
Pilch (Sopran w duecie)
15 lipca – Kraków Street Band 
(Blues z „zadęciem”)
22 lipca – Joanna Dark (Krajew-
ski na dziś)
29 lipca – Tomasz Wendt Quar-
tet (Saksofon na fali).
5 sierpnia – Jakub Kuszlik 
(Paderewski na stulecie niepod-
ległości)
12 sierpnia – Jan Jakub Należyty 
(To jest miłość… Brel, Aznavour, 
Bécaud)
19 sierpnia – Magda Navarette 
(Corazón flamenco)
26 sierpnia – Kapela ze wsi War-
szawa (Muzyka korzeni).

W lipcu
bydgoskie ulice zapełnią się 
artystami ulicznymi z kraju 
i zagranicy, którzy przyjadą 
na Busker Fest.

Miłośnicy
aktywnego spędzania 
czasu mogą wziąć udział 
w Enea Bydgoszcz Triathlon 
i Wodzie Bydgoskiej.

NAsZ PATroNAT
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Przeloty dwóch przewoźników 
w tym samym kierunku z byd-
goskiego lotniska to absolutne 

novum.  Choć trzeba przyznać, że 
konkurencja nie do końca będzie 
bezpośrednia. Bo choć miasto doce-
lowe lotów jest takie samo, to same 
lotniska – już nie. Ryanair ogłosił 
bowiem, że jego maszyny będą lądo-
wały na lotnisku Kijów-Boryspol, 
lądowisku położonym około 30 kilo-
metrów na południowy-wschód od 
centrum ukraińskiej stolicy. Tym-
czasem samolotami narodowego 
przewoźnika dotrzemy do głównego 
lotniska Kijowa – Żulian.

Pierwszy lot do Kijowa maszy-
nami irlandzkich linii odbędzie się 
31 października, a więc trzy miesią-
ce po debiucie na tej trasie LOT-u. 
Ten ostatni zwiększył swoją ofertę 
z Bydgoszczy zachęcony wynikami 
połączenia, które również w sierp-
niu, tyle że ubiegłego roku, urucho-
mił na trasie do Lwowa. - Połączenie 
Bydgoszcz – Kijów stanie się w sezo-

nie zimowym 2018/2019 częścią 
siatki Ryanaira. Loty będą odbywały 
się dwa razy w tygodniu – w środy 
oraz niedziele – mówi Olga Paw-
lonka, dyrektor sprzedaży irlandz-
kiego przewoźnika odpowiedzialna 
za rynek w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz na Bałkanach.

Z bydgoskiego lotniska do Kijowa 
w środę wylecimy o godzinie 17:10, 
natomiast powrót planowany jest 
o 20:10 (czasu miejscowego). Z kolei 
w niedzielę wylot z miasta nad Brdą 
odbędzie się kwadrans wcześniej 
niż w środę, natomiast godzina 
lotu powrotnego nie ulegnie zmia-
nie. W powietrzu, według deklara-
cji Ryanaira, pasażerowie spędzą 
godzinę i 45 minut. Przypomnijmy, 
że samoloty LOT-u będą kursowa-

ły między Bydgoszczą a Kijowem 
w nocy z czwartku na piątek oraz 
z niedzieli na poniedziałek.

Ceny biletów proponowanych 
przez Ryanaira mają być konkuren-
cyjne w stosunku do najtańszych 
taryf LOT-u (deklarowany dolny 
pułap na poziomie 200-300 zło-
tych w dwie strony). W pierwszym 
etapie sprzedaży część z nich ma 
kosztować od 119 złotych. Doty-
czy to jednak biletów na loty do 
12 grudnia br. i zakupionych do 
północy w piątek, 29 czerwca.

Nowy kierunek lotów to powód 
do zadowolenia dla władz Portu 
Lotniczego Bydgoszcz, które od 
kilku miesięcy zapewniają, że real-
ne jest – po raz pierwszy w historii 
lotniska imienia Paderewskiego – 
przekroczenie pułapu 400 tysięcy 
odprawionych pasażerów w skali 
roku. - Połączenie do Kijowa-Bory-
spolu to dowód na wzrost poten-
cjału naszego portu. Rozwój siatki 
połączeń i wzrost zainteresowania 
podróżnych notowany na wszyst-
kich oferowanych połączeniach 
pozwala nam z optymizmem 
patrzeć na plany na rok 2018 oraz 
lata kolejne – podsumowuje Tomasz 
Moraczewski, prezes PLB.

Miejskie pływanie są dostęp-
ne dla uczniów od momen-
tu ich otwarcia do godz. 

14:00. Wakacje to też czas, kiedy 
baseny są poddawane niezbędnym 
pracom konserwacyjnym, które 
trwają około 3-4 tygodni. 

W lipcu uczniowie będą mogli 
korzystać z  basenu Sardynka na Oso-
wej Górze (zamknięcie zaplanowano 
na okres między 3 a 31 sierpnia), Bryza 
przy ul. Goszczyńskiego, Perła przy 
Grzymały-Siedleckiego (w obu prace 
rozpoczną się 6 sierpnia) oraz z pły-
walni ZS nr 5 przy ul. Generała Augu-
sta Emila Fieldorfa „Nila” (nieczynna 
przez cały sierpień). 

W drug im miesiącu waka-
cji pływać będzie można w Ikarze 
przy Duracza, Neptunie przy Swa-
rzewskiej (otwarte przez cały sier-
pień) i w „Czwórce” przy Stawowej 
(od 6 sierpnia, wcześniej także do 
16 lipca). Basen w Pałacu Młodzieży 
z powodu remontu obiektu będzie 
nieczynny aż do 29 września. 

W przyszłoroczne wakacje byd-
goszczanie najprawdopodobniej będą 
mogli jeszcze korzystać z basenu, 
który powstaje przy ZSO nr 5 przy ul. 
Szarych Szeregów. Obecnie wyko-
nawca kończy prace nad konstrukcją 
pierwszej, podziemnej kondygnacji, 
nad którą ułożono strop. Powstają też 
żelbetowe słupy pod kolejny poziom. 
Wcześniej wykonano szereg prac przy 
przyłączach i instalacjach podposadz-
kowych, a w kolejnych etapach wznie-
siona zostanie  hala, która pomie-
ści między innymi 6-torowy basen 
o wymiarach 25 na 12,5 metra.

Koszt tej inwestycji to ponad 
24 mln zł. Na basenie przewidziano 
też 50-metrową zjeżdżalnię ruro-
wą zewnętrzną z wanną hamowną, 
dwustopniowe trybuny dla widzów 
na 105 miejsc, siedziska dla zawod-
ników i trenerów (48 miejsc), a także 
zespół szatniowo-sanitarny i dwie 
sauny fińskie z natryskami schła-
dzającymi. Na piętrze zlokalizowane 
będą sala do fitness, siłownia, prze-
bieralnie, pomieszczenia trenerów 
i gospodarcze. ST

Linia kursuje na trasie z placu 
Kościeleckich do Nowej Wsi 
Wielk ie j ,  zat rz y mując s ię 

też na przystankach na rondach 
Kujawskim i Inowrocławskim, na 
Jana Pawła II (przy Ziemskiej oraz 
Wąbrzeskiej) oraz w Stryszku, Brzo-
zie, Chmielnikach (także w dwóch 
miejscach), Prądocinie i Januszko-
wie. – W ten sposób bydgoszcza-
nie oraz mieszkańcy terenów pod-
miejskich mają wygodny dojazd do 
kąpieliska w Chmielnikach i licznych 
ogródków działkowych – wyjaśniają 
miejscy urzędnicy.

Autobusy kursują od ponie-
działku, 25 czerwca. Pierwszy kurs 
z miasta wyrusza o godz. 9:30, 
natomiast ostatni z plaży w Chmiel-
nikach zaplanowano na godz. 
21:34. Połączenia zaplanowane są 
w półtoragodzinnych odstępach.

Bilet jednorazowy na linię mię-
dzygminną kosztuje tyle samo, co 
bilet ważny w granicach administra-
cyjnych miasta:: zwykły – 3,00 zł i lgo-
wy – 1,50 zł. ZDMiKP przypomina, że 

po przekroczeniu granicy stref tary-
fowych bilety sieciowe ważne wyłącz-
nie w strefie I nie są honorowane. 
Granica stref I (miejska) i II (podmiej-
ska) na trasie linii nr 99 wyznaczona 
jest pomiędzy przystankami Jana 
Pawła II / Wąbrzeska i Stryszek.

Wraz z początkiem wakacji 
zmieniły się tez rozkłady jazdy obo-
wiązujące na niektórych liniach 
autobusowych. W dni powszednie 
odrębny harmonogram odjazdów 
z przystanku będzie obowiązywać 
na liniach nr 53, 54, 57, 64, 68, 69, 79, 
80, 83 i 89, a na liniach nr 52, 65, 73, 
92 i 94 nie będą wykonywane kursy 
oznaczone literą „r”, które dotyczą 
tylko dni szkolnych. – Przypominamy, 
że w okresie letnim autobusy linii nr 
52 w dni wolne realizują zwiększoną  
liczbę kursów na wydłużonej trasie do 
Myślęcinka – mówi  Krzysztof Kosie-
dowski, rzecznik prasowy ZDMiKP.

* Rozkład jazdy komunikacji 
miejskiej znajdziesz na  
www.metropoliabydgoska.
pl/rozklad

loTNisko

PŁYwAlNiE

komuNikAcjA

Lotniczy pojedynek 
o pasażerów
Na trasie na Ukrainę
Irlandzkie linie lotnicze Ryanair jesienią uruchomią połączenie z Bydgoszczy do Kijowa. Tym samym 
czeka je konkurencja z LOT-em, który loty do stolicy Ukrainy zaproponuje już od początku sierpnia.

LOT oraz Ryanair od blisko roku pojawiają się wspólnie na tablicach odlotów i przylotów bydgoskiego lotniska. 
W najbliższych miesiącach staną do konkurencji o podróżnych latających do Kijowa.
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lato na basenie
Jak co roku uczniowie bydgoskich szkół mogą w wakacje korzystać za 
darmo z wszystkich przyszkolnych basenów.

wakacyjny autobus 
jeździ nad jezioro
Linia nr 99 – jak co wakacje – wozi mieszkańców Bydgoszczy nad jezio-
ro w Chmielnikach.  Wraz z początkiem letniej przerwy od szkoły zmie-
niły się też rozkłady jazdy.

 

W tym roku
Port Lotniczy Bydgoszcz 
chce obsłużyć przynajmniej 
400 tysięcy pasażerów.



6

rozmawiali  Szymon Fiałkowski,  
Stanisław Gazda

redakcja@metropoliabydgoska.pl

1 lipca wchodzi w życie ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających osoby w znacz-
nym stopniu niepełnosprawności. 
Czy zawarte w niej rozwiązania 
w pańskiej opinii są satysfakcjo-
nujące?
Jak chodzi o samą kwestię związa-
ną z tymi zmianami, to kluczowy 
będzie moment, od kiedy ta ustawa 
rzeczywiście zacznie funkcjonować. 
Na razie słyszymy tylko zapowiedzi. 
Zdajemy sobie sprawę, jak długie 
są kolejki do lekarzy specjalistów, 
w których czeka się czasami nawet 
sześć miesięcy i dłużej. Są pytania, 

czy zapisy zawarte w tej ustawie 
są realne. Są przewidziane środki 
finansowe na zwiększenie tych limi-
tów i rehabilitację, ale to po czasie 
będzie można ocenić. Sami jednak 
widzimy, że ten system w tej chwili 
nie jest wydolny. 

Czy samo wprowadzenie w życie tej 
ustawy to jest krok we właściwym 
kierunku?
Opiekunowie osób niepełnospraw-
nych podczas protestu w sejmie 
wnioskowali o dwie rzeczy: pierw-
szą było podniesienie wysokości 
renty socjalnej do wysokości naj-
niższej renty pracowniczej wypła-
canej z ZUS. To zostało zrównane. 
Drugi postulat dotyczył wypłaty 
w formie pieniężnej dodatkowego 
wsparcia w kwocie 500 złotych. 
Podczas tego 40-dniowego prote-
stu okazało się, że te panie wnio-
skowały o tę sumę dla osób, które 
„nabyły” niepełnosprawność przed 
18. rokiem życia  do 25 roku życia, 
jeżeli się uczyły. Te same osoby 
protestowały w 2014 roku i wów-
czas wywalczyły dla siebie (matek 
i osób opiekujących się niepełno-
sprawnymi – red.) świadczenie 
pielęgnacyjne, które jest walory-
zowane co roku i wynosi 1477 zł. 
Jest dysproporcja między osobami, 
które nabyły niepełnosprawność 
w okresie późniejszym. W tym 
momencie opiekun, aby otrzymać 
dofinansowanie, musi wycofać się 
z pracy i spełnić kryterium docho-
dowe w wysokości 764 zł. Jeśli to 
zrobi, dostaje dodatek w kwocie 
520 zł. Ta kwota ma być podniesio-
na od 1 listopada br. do 620 zł. 

Ta ustawa nie załatwia wszyst-
kiego. Jest tutaj tylko część wsparcia 
w zakresie dostępu do rehabilitacji. 
Nie mówimy tutaj, że zasiłek pie-
lęgnacyjny, który jest wypłacany 
przez gminę tym osobom, które 
są niesamodzielne, jest w kwocie 
153 złotych i on nie jest waloryzo-
wany od 2006 roku. Jeśli ktoś ma 
rentę i ZUS orzeknie, że ta osoba nie 
jest samodzielna otrzymuje świad-
czenie na poziomie 215 zł, które jest 
co roku waloryzowane. Ta kwota nie 
załatwia problemu.

Czy nie ma pan wrażenia, że pro-
blem osób niepełnosprawnych 
przez rząd był pozostawiony same-
mu sobie?
Wydaje się, że ten problem właśnie 
był pozostawiony samemu sobie. 
Rząd deklaruje cały czas, że jest 
rozpatrywane wsparcie, które ma 
być uzależnione od przeprowadze-
nia rewolucyjnych zmian w syste-
mie orzecznictwa i to ma być kon-
sultowane z przedstawicielami osób 
niepełnosprawnych. Czekamy na te 
zmiany, nie ma ustawy gotowej w tej 
kwestii. Podniesiono kwotę renty 

socjalnej, dano dodatkowe wspar-
cie w zakresie rehabilitacji i sprzę-
tu medycznego, ale nie zwiększono 
dotacji dla osób niesamodzielnych. 
Zmiana systemu orzecznictwa 
będzie rewolucją, ale nie można 
tego zrobić z dnia na dzień.

Przejdźmy do polityki lokalnej. Nie-
dawno uczestniczył pan w otwar-
ciu nowego placu zabaw na Wyspie 
Młyńskiej, który jest również 
dostosowany do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych. Kolejne dwie takie 
inwestycje są w budowie. Jak ważne 
są takie obiekty w mieście?
To ważne inwestycje dla osób nie-
pełnosprawnych. W ubiegłym roku 
takich placów było przygotowa-
nych około dziesięciu. Teraz mamy 
plac na Wyspie Młyńskiej. Celem 
jego powstania jest to, żeby przy-
najmniej jedno urządzenie było 
dedykowane osobom niepełno-
sprawnym. To ma być plac integra-
cyjny, aby mogły z niego skorzystać 
zarówno dzieci pełnosprawne, jak 
i niepełnosprawne. Możliwość sko-
rzystania z tego samego placu przez 
takie osoby, to jest też danie poczu-
cia dzieciom niepełnosprawnym, że 
praktycznie niczym się nie różnią 
od tych pełnosprawnych. Nie jest 
tak, że wszyscy są ładni, piękni, 
wysportowani i pełnosprawni. 
Z dziećmi niepełnosprawnymi też 
można się pobawić i spędzić czas, 
ale trzeba pamiętać, że one nie pój-
dą na każde urządzenie. 

To jeśli mówimy o dostosowaniu 
do potrzeb niepełnosprawnych. 
Prosty przykład: przejście pod-

ziemne pod rondem Jagiellonów 
nie jest w żaden sposób dostoso-
wane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Czy w mieście jest taka 
lista miejsc, które stanowią progi 
i bariery do jak najszybszego ich 
zlikwidowania?
Odpowiem w ten sposób: każda nowa 
inwestycja musi być dostosowana do 
potrzeb niepełnosprawnych. Ron-
do Jagiellonów powstało w latach 
60. i wtedy o tym kompletnie nie 
pomyślano. Nie ma możliwości teraz, 
by wprowadzić na jego obszarze 
choćby windy. Gdybyśmy chcieli to 
zrobić, to należałoby całe rondo prze-
budować, a trzeba zdać sobie sprawę, 
że nie można ich ustawić przy pero-
nach tramwajowych, bo to miejsce 
jest zbyt wąskie. W innym wypadku 
trzeba byłoby zabrać po jednym pasie 
ruchu. Żeby nawet wprowadzić takie 
zmiany, to trzeba byłoby je postawić 
od nowa, a to nie jest inwestycja, którą 
się zrobi z dnia na dzień. Ona mogła-
by potrwać latami. Ten problem jest 
znany miastu od lat, są wprowadzane 
przymiarki do wprowadzenia zmian, 
umożliwiających korzystanie z nie-
go niepełnosprawnym. Pojawiał się 
wątek powstania platform przyscho-
dowych. Ale ten sprzęt jest wadliwy, 
to nie jest tak idealny sprzęt jak win-
da. Problemem jest jego awaryjność 
i wandalizm. Nawet w środowisku, 
z którym rozmawiam, okazuje się, 
że takie platformy nie są najlepszym 
rozwiązaniem. Ja chciałem z takiej 
skorzystać w jednym z kin. Okazało 
się, że nie można było jej otworzyć, 
zacinała się.

Mamy świadomość, co jest nie 
tak. Nie ma jednak stworzonej takiej 
listy obiektów dostosowania do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
ale na bieżąco jest zgłoszona do 
Zarządu Dróg Miejskich i Komuni-
kacji Publicznej. 

Choćby teraz now y t abor 
autobusowy jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wystarczy wspomnieć, że prak-
tycznie każdy autobus jest nisko-
podłogowy, a takich będzie teraz 
zakupionych kolejnych jedenaście. 
Po mieście jeżdżą wszystkie auto-
busy niskopodłogowe. 

Czy Bydgoszcz jest miastem przyja-
znym osobom niepełnosprawnym?
Z perspektywy lat – tak. Cały czas się 
o tym mówi, choćby o dostosowaniu 
przejść dla pieszych, czy korzystania 
z komunikacji miejskiej. Są miejsca, 
które ciężko dostosować jak wspo-
mniane rondo Jagiellonów. Nigdy 
jednak nie jest tak, że jest idealnie. 
Nawet w Gdyni, która nosi miano 
miasta bez barier, jest sporo takich 
miejsc niedostosowanych. Dążymy do 
tego, żeby tych plusów w Bydgoszczy 
było jak najwięcej. Moim zadaniem 
jest pokazywanie prezydentowi pro-
blemów i bolączek, z jakimi zmagają 
się niepełnosprawni. Nie mam mocy 
sprawczej i środków finansowych, 
żeby problemy rozwiązywać, ale 
mogę je przekazywać dalej.

* Cały wywiad przeczytasz 
w piątek na portalu www.
metropoliabydgoska.pl

wYwiAd NumEru jesteśmy miastem 
przyjaznym dla 
niepełnosprawnych
O czterdziestu dniach protestu opiekunów osób 
niepełnosprawnych, polityce rządu, i o tym, czy Bydgoszcz 
jest przyjaznym miastem dla nich – w Studiu Metropolia 
rozmowa z przedstawicielem prezydenta miasta do spraw 
niepełnosprawnych Krzysztofem Kranzem.
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Każda nowa inwestycja 
musi być dostosowana 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Przy budowie ronda 
Jagiellonów o tym nie 
pomyślano.

Bydgoszcz jest miastem 
przyjaznym dla osób 
niepełnosprawnych. 
Dążymy do tego, 
żeby było dla 
nich jak najwięcej 
dostosowanych miejsc.
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lapidusem 
w świat
 
Dominika i Maksymilian, pochodzący z Bydgoszczy studenci, w lipcu wyruszą w podróż po 
Szwecji i Finlandii. Ich towarzyszem będzie Lapidus – wyprodukowany w latach 80. ubiegłego 
wieku volkswagen T3.

TEmAT Z okŁAdki
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twiterze: @STorzewski

Przez pięć pierwszych dni ubie-
głoroczna podróż autostopem 
przez Finlandię szła nadspo-

dziewanie dobrze. Dominika i Maks 
bez większych problemów prze-
mieszczali się po kraju reniferów. 
Na kierowcę, który chciałby ich 
podwieźć, ani razu nie czekali dłu-
żej niż kilkanaście minut. Jednak 
tym razem byli już lekko załamani, 
bo oczekiwanie trwało trzy godzi-
ny i nic nie zapowiadało przełomu. 
Aż w końcu nadjechał. Kamper. Wyj-
rzała z niego młoda para z Niemiec, 
która nie tylko podwiozła pocho-
dzących z Bydgoszczy studentów, 
ale też opowiedziała im, jak to jest 
rzucić wszystko i ruszyć w podróż 
rozlatującym się autem. Kilka mie-
sięcy później Maks podjechał pod 
dom 36-letnim, żółtym volkswa-
genem T3. Widząc zaskoczenie, 
powiedział tylko: Mamo, kupiłem 
samochód. 
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z miłości do podróży

Dominika i Maks mają po 22 lata. 
Wychowali się na jednym osiedlu, 
chodzili do tego samego przedszko-
la, do równoległych klas w podsta-
wówce i do jednej klasy w gimna-
zjum. Zaprzyjaźnili się, choć do lice-
ów poszli różnych. Parą są od kiedy 
wyjechali na studia do… dwóch róż-
nych miast. 

- Oboje lubimy podróżować. 
Maksowi szczególnie podoba się 
Finlandia, więc byliśmy w niej już 
dwa razy. Ostatnio, w poprzed-
nie wakacje, autostopem – opisuje 
Dominika. Finlandia to dla nich raj, 
bo jest tam zielono, można spać, 
gdzie się chce, a w noc polarną jest 
tak jasno, że spokojnie można czy-
tać książkę. Na turystów czekają 
zadbane chatki, w których moż-
na ogrzać się i spędzić czas. Pobyt 
w  nich jest darmowy, a jedynym 
warunkiem jest utrzymanie zasta-
nego porządku. 

Finlandia ma jednak pewną 
wadę, zwłaszcza, gdy podróżuje 
się autostopem. Pogodę. – Bywa 
różnie.  Miel iśmy na przyk ład 
dwa dni, gdy deszcz nie przesta-
wał padać, nie było jak wysuszyć 
ciuchów, a temperatura w nocy, 
gdy spaliśmy w namiocie, spadała 
poniżej sześciu stopni – wspomi-
na Maks. 

To właśnie deszcz stanął im 
w ubiegłym roku na przeszkodzie, 
gdy planowali pokonać słynny pie-
szy Szlak Niedźwiedzia (Karhun-
kierros) liczący 82 kilometry. Pla-
nowali go przejść w ciągu 4 lub 
5 dni, wędrując z namiotem i śpiąc 
w oczekujących na turystów chat-
kach. Przetrwali atak komarów, ale 
opady deszczu były tak intensyw-
ne, że ścieżki zamieniły się w stru-
mienie, a na 13 kilometrów przed 
końcem okazało się, że woda zalała 
mostek umożliwiający przejście. – 
Nie było żadnej poręczy, więc wcho-
dząc, ryzykowało się popłynięcie 
razem z rzeką – tłumaczą. 

Wyścig z Dominiką  
na barkach
Szlak pieszy był jednym z głównych 
punktów ich zeszłorocznej podróży.  
Drugim były Wife Carrying World 
Championships, czyli zawody, pod-
czas których mężczyzna biegnie 
z partnerką zawieszoną na jego 
barkach. Mistrzostwa świata w tej 
niecodziennej odmianie biegania 
odbywają się od 1992 roku na spe-
cjalnie wytyczonej, 250-metrowej, 
krętej trasie w miejscowości Son-
kajarvi. Specjalnie na tę okazję do 
zamieszkałej przez 4 tys. osób gmi-
ny przyjeżdżają zawodnicy z całego 
świata, m.in. ze Stanów Zjednoczo-
nych i Australii. Dla zwycięzcy prze-
widziana jest nagroda w postaci 
piwa, którego ilość zależy od… wagi 
partnerki. 

- Dominika znalazła te zawody 
w internecie i okazało się, że odby-
wają się akurat w trakcie naszego 
pobytu w Finlandii. Ja wtedy jesz-
cze regularnie trenowałem bie-
ganie, a ona jest lekka, więc mie-

liśmy wszelkie predyspozycje, aby 
wystartować – mówi Maks. Na miej-
scu okazało się, że Dominika jest 
nawet… za lekka. Zgodnie z przepi-
sami, kobieta musi mieć minimum 
49 kg. Jeśli waży mniej, to zakłada 
plecak z obciążnikami. W tym przy-
padku nie było to jednak potrzeb-
ne, bo waga wskazała 48,6 kg, więc 
sędziny poleciły się napić, coś zjeść 
i wrócić na ważenie. Batonik i woda 
rozwiązały problem. 

W trakcie rywalizacji (w jed-
nym wyścigu startują trzy pary) nie 
wystarczy tylko biec z partnerką. 
Trzeba jeszcze pokonać trzy prze-
szkody. Przy pierwszej nasi podróż-
nicy mieli problem – To był basen, 
głęboki na metr i długi na dziesięć. 
Nie przećwiczyliśmy go, bo mieli-
śmy za mało ubrań.  Gdy do niego 
wbiegliśmy, okazało się, że Domi-

nika jednak nie jest taka lekka, 
musieliśmy się rozłączyć i wyszli-
śmy na drugiej pozycji z dość dużą 
stratą – opisuje Maks. Dalszy prze-
bieg zawodów relacjonuje ze swojej 
perspektywy Dominika. – Ja cały 
czas byłam do góry nogami i musia-
łam mieć zamknięte oczy, bo wokół 
było pełno trocin. Słyszałam tylko 
komentatora, który mówił, że doga-
niamy pierwszą parę. Gdy byliśmy 
na trzeciej przeszkodzie, belce, 

jakieś 10 metrów przed metą, nagle 
usłyszałam trzaśnięcie i poczułam 
ból, lądując na plecach – wspomina. 
Co właściwie się stało? - Zacząłem 
przyspieszać, gdy jeszcze byłem na 
przeszkodzie i to był błąd. Pośli-
zgnąłem się. Pozbieraliśmy się, 
dobiegliśmy do mety i osiągnęliśmy 
nawet niezły rezultat. Byliśmy dru-
dzy w swoim biegu, a łącznie 23 na 
46 par – wyjaśnia Maks.

Pojechali go tylko zobaczyć

W tym roku ich podróż będzie 
w yg l ą d a ć  i n a c z e j .  J a k  s a m i 
mówią, wejdą na wyższy poziom. 
A to z powodu przedstawione-
go na początku tej historii. Volks-
wagen T3. Rocznik 1981. Żółty. 
Do 2006 roku jeździł w Niemczech. 
Później trafił do Polski i przez około 

dziesięć lat służył jako… studio tatu-
ażu na promenadzie we Władysła-
wowie. 

- Po powrocie z Fin landi i 
przeglądaliśmy różne strony, ale 
raczej z ciekawości wzbudzonej 
przez opowieści pary z Niemiec. 
Nie sądziliśmy, że kupimy jakieś 
auto. Akurat oboje pracowaliśmy 
w Gdańsku, gdy natrafiliśmy na 
aukcję z volkswagenem, który miał 
podnoszony dach.  Następnego dnia 
mieliśmy wolne, więc pojechaliśmy 
go zobaczyć z nastawieniem, że 
pojedziemy, zobaczymy i nie kupi-
my. No i pojechaliśmy i kupiliśmy – 
wspomina Maks. 

Po zakupie samochód musiał 
przejść renowację. Dominika i Maks 
pozbyli się trzydziestoletniej wełny 
wygłuszającej, dwudziestoletnich 
opon, a felgi zamienili na więk-
sze. Silnik i skrzynia biegów także 
potrzebowały napraw, a do tego 
wszystkiego doszło wiele drobno-
stek, jak np. przeciekające okno. 
– Chcemy do niego wstawić łóż-

ko, szafę i kuchnię, w której będzie 
można gotować.  Podróżować 
będziemy w dwójkę, ale na pewno 
odwdzięczymy się za ubiegły rok 
i czasem zabierzemy jakichś auto-
stopowiczów – wyjaśnia Dominika.

W ubiegłym tygodniu ode-
brali samochód z ostatniej wizy-
ty u mechanika. Mają nadzieję, że 
w trakcie podróży ominą ich niemiłe 
niespodzianki. Dominika bowiem 
otwarcie mówi, że nie zna się na 
samochodach, a Maks wie tyle, ile 
nauczył się przez ostatnie miesią-
ce. – Weźmiemy ze sobą te części, 
które nie zajmują wiele miejsca 
i jest najbardziej prawdopodobne, 
że się zepsują. Poza tym stawiamy 
na internet i dobre ubezpieczenie – 
tłumaczy Maks. 

W trakcie podróży będą musieli 
uważać na renifery, które w Finlan-

dii potrafią nagle wybiec na jezd-
nię. Raczej nie muszą obawiać się 
fotoradarów. Skuteczny sposób 
na ich omijanie pokazał im przed 
rokiem jeden z miejscowych kie-
rowców.  – Cały czas jechał z pręd-
kością 150 km/h, a kiedy pojawiał 
się radar, to on zjeżdżał na pas „pod 
prąd” i w ten sposób był nieuchwyt-
ny – wspomina Dominika. Zresz-
tą, volkswagen nie jest demonem 
prędkości – na trasie jego licznik 
najczęściej wskazuje 80 km/h. – 
Dlatego wolimy jechać do Finlandii, 
gdzie na drodze pojawią się trzy 
samochody na godzinę niż słuchać 
trąbienia na niemieckiej autostra-
dzie – mówi Maks. 

Vany z silnikiem Porsche

Najważniejsze na najbl iższym 
wyjeździe ma być podróżowanie – 
bez konkretnego celu, ograniczeń 
czasowych czy wielu miejsc, które 
koniecznie trzeba zobaczyć. - Mamy 
ogólny zarys wyprawy. 13 lipca wsią-

dziemy w Gdyni na prom, którym 
popłyniemy do Karlskrony. Po sze-
ściu dniach w Szwecji popłyniemy 
do Turku i w Finlandii będziemy cie-
szyć się wolnością – mówi Maks. 

W trakcie podróży odwie-
dzą Helsinki, których do tej pory 
nie mieli okazji zobaczyć, a tak-
że wezmą udział w dwóch zlotach 
volkswagenów. Będą tam nie tylko 
T3, takie jak ich, ale także starsze 
i młodsze vany oraz między innymi 
Garbusy. – W Polsce nie mieliśmy 
okazji uczestniczyć w takiej impre-
zie, więc teraz chcemy w końcu 
zobaczyć tę piękne auta – wyjaśnia 
Maks. – Te hippisowskie T2 są naj-
fajniejsze – dodaje Dominika. 

Oprócz możliwości zobaczenia 
innych pojazdów na takich zlotach 
zaplanowanych jest też wiele innych 
atrakcji – np. przeciąganie busów 
czy wyścigi. Lapidus z silnikiem 
diesla o pojemności 1.6 l. nie będzie 
miał jednak większych szans w star-
ciu z osiągającymi 200 km/h T3, 
w których zamontowano silniki od 
Porsche. – Nasz van ma być przede 
wszystkim bezpieczny – wyjaśnia 
Maks. Pytany o koszty dostoso-
wania zakupionego volkswagena 
do ich potrzeb, przyznaje, że dla 
studentów był to spory wydatek. – 
Myśleliśmy, że zrobimy to wszyst-
ko taniej, ale jak już zaczęliśmy, to 
nie było odwrotu. Jeśli wiec ktoś 
chciałby nam pomóc, zachęcamy 
do kontaktu – mówi. Poszukiwania 
partnerów dają już pierwsze efekty, 
bo od niedawna podróżnicy mają 
wsparcie firmy Mixit, która oferuje 
zakup i komponowanie własnych 
mieszanek musli, kasz czy suszo-
nych owoców. 

A co po Finlandii? Na razie mło-
dzi bydgoszczanie nie wiedzą, jak 
dalej potoczą się ich losy. – Rok 
temu nie spodziewaliśmy się, że 
będziemy mieli auto, tym bar-
dziej takie, więc dziś także trudno 
powiedzieć, co będziemy robić za 
rok – zapowiada Maks.

Relacje z wyprawy Domini-
ki i Maksa będzie można śledzić 
na portalu MetropoliaBydgoska.
pl oraz na ich stronie internetowej 
i fanpage’u Bus Lapidus. No wła-
śnie, dlaczego tak właśnie nazwali 
busa? – Niech to pozostanie zagad-
ką – odpowiada Dominika. - Chyba, 
że któryś z czytelników wpadnie na 
pomysł, to niech się z nami skon-
taktuje, a my na pewno ufundujemy 
jakąś drobną nagrodę.
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Mamy ogólny 
zarys wyprawy, 
ale najważniejsza 
będzie sama podróż. 
W Finlandii będziemy 
cieszyć się wolnością.

Niektóre Volkswageny 
T3 mają silniki od 
Porsche i osiągają 
prędkość 200 km/h. 
Lapidus zadowala się 
osiemdziesiątką na 
liczniku. Ma być przede 
wszyskim bezpieczny.

zawody Wife Carrying World Championships w Finlandii przyciągają uczestników z całego świata.



10



EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY
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Stary Rynek
w końcu się ZmiENiA
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Na początek robót została ogro-
dzona połowa powierzchni 
rynku od strony ratusza. – 

Zaczynamy od prac rozbiórkowych 
istniejących nawierzchni i przy-
gotowań do przesunięcia pomni-
ka – mówi kierownik robót Marcin 
Chaberski z bydgoskiej firmy Bet-
pol, która jest wykonawcą moder-
nizacji. Wymienione przez niego 
działania potrwają do połowy lip-
ca. W międzyczasie  rozpocznie się 
przygotowanie podbudów i prace 
instalacyjne związane z kanalizacją 
deszczową i instalacjami elektryczną 
i teletechniczną.

Umowa na modernizację Sta-
rego Rynku została podpisana na 
początku czerwca. W przeciwień-
stwie do wielu ostatnich przetargów 
ogłaszanych przez urząd miasta, 
w tym przypadku udało się szybko 
wybrać wykonawcę – Betpol był co 
prawda jedynym chętnym w pierw-
szym postępowaniu, ale złożył ofer-
tę opiewającą na 14,3 mln zł, czyli 

o trzy miliony mniej niż był gotów 
wydać ratusz.

W ramach modernizacji płyta 
zostanie wyłożona płytami kamien-
nymi granitowymi, pas obramo-
wujący – kostką bazaltową, jezdnie 
– kostką kamienną rzędową, a chod-
niki – płytami kamiennymi płomie-
niowanymi koloru szarego, takimi 
samymi jak na uliczkach przylega-
jących do placu. Za pomocą układu 
płyt kamiennych wykonany zosta-
nie obrys miejsca, w którym niegdyś 
znajdował się dawny ratusz i jego 
wieża.

Ponadto chodniki przy pierze-
jach zostaną poszerzone, co ma 
zapewnić większą przestrzeń dla 
pieszych oraz ułatwić rozstawianie 
ogródków letnich. Na potrzeby tych 
ostatnich zostaną wprowadzone 
stałe fragmenty do osadzenia para-
soli wraz z przyłączami elektrycz-
nymi do oświetlenia. Parasole będą 
miały jednolity kształt i żółto-sza-
ry kolor. Po remoncie planowane 
jest także wyprowadzenie ruchu 
samochodów ze Starego Rynku. 
Dopuszczone będą ewentualnie tyl-
ko dostawy do punktów gastrono-
micznych, ale na pewno nie postoje 
taksówek. Ostateczna organizacja 

ruchu w tym obszarze zostanie 
ustalona w najbliższym czasie – 
możliwe, że przy udziale środo-
wisk społecznych.

Zmieni się nie tylko pły-
ta Starego Rynku. Pomnik Walki 
i Męczeństwa zostanie przenie-
siony o 15 metrów w kierunku 
północno-zachodnim, bliżej Kate-
dry Bydgoskiej, a fontanna Dzieci 
bawiące się z gęsią mieszcząca się 
w pobliżu biblioteki zyska pod-
świetlenie. W linii zachodniej pie-
rzei powstanie murek oporowy 
z siedziskami, na którego końcach 
zlokalizowane zostaną zewnętrz-
ne ekrany multimedialne. W linii 
przebiegu 18. południka powsta-
nie LED-owy pas świetlny oraz 
zegar na słupku wskazujący czas 
„bydgoski”. Zrealizowane zostaną 
także podesty pod projektory do 
mappingu oraz ekrany LED.

Po z a kończ en iu  d z i a ł a ń 
w sercu placu pracownicy Bet-
polu przejdą w miejsca, w któ-
rych obecnie funkcjonują ogródki 
gastronomiczne. Takie etapowanie 
prac jest uzgodnione z właściciela-
mi lokali. Termin wykonania zada-
nia przewidziano na 29 czerwca 
2019 roku.

Część starego szpitala została 
wyburzona, na jego miejsce 
powstały dwa zupełnie nowe 

budynki, zaś dwa inne zostały zre-
witalizowane. Placówkę wyposażo-
no w nowoczesny sprzęt. – Ostat-
nimi zakupami były także meble, 
nie tylko te biurowe, ale również 
specjalistyczne mające zastosowa-
ne w medycynie – mówi Edward 
Hartwich, dyrektor szpitala. Przed 
modernizacją, w placówce rocznie 
leczyło się u nas 9,5 tysiąca dzieci 
i młodzieży, obecnie ta liczba wzro-
sła do 15 tysięcy.

Podczas remontu lecznicy, za 
kwotę ponad 22 milionów złotych, 
zakupiono między innymi nowe 
narzędzia chirurgiczne, a tak-
że nowoczesny sprzęt medyczny. 
Powstały oddziały chirurgiczny 
i neurochirurgiczny oraz oddział 

hematologii, onkologii i reumatolo-
gii, a także wyposażone w aparatu-
rę najnowszej generacji pracownia 
rezonansu magnetycznego, pracow-
nia tomografii komputerowej i pra-
cownia endoskopowa. 

Placówka wykonuje obecnie 
zabiegi chirurgiczne na najwyższym 
europejskim poziomie, w tym m.in. 
operacje neurochirurgiczne, endo-
krynologiczne (w tym wyprzedzające 
chorobę operacje profilaktycznego 
usunięcia narządów), onkologiczne 
i otolaryngologiczne (np. wszcze-
pianie implantów ślimakowych dzie-
ciom zagrożonym głuchotą). 

 W  s z p i t a l u  f u n k c j o n u-
je obecnie 220 łóżek dla pacjen-
tów i 86 łóżek dla matek. Prawie 
3000 mkw. powierzchni dachów 
zajmuje 6 ogrodów – różnych tema-
tycznie, których wyposażenie dosto-
sowane jest do potrzeb pacjentów 
w zależności od ich wieku. FIAŁ

Wstępną koncepcję zago-
spodarowania nabrzeża 
wykonała firma PAS Projekt 

z Nadarzyna. Zainteresowane firmy 
mają czas na składanie ofert do 5 lipca. 
Jak zapowiada ratusz, projekt ma być 
gotowy do połowy przyszłego roku, 
a prace budowlane ruszą w 2020 r. – 
Mamy nadzieję, że tym razem urzęd-
nicy skrupulatnie wybiorą projektanta 
– mówią w Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Starego Fordonu, nawiązując do 
problemów z wykonaniem projektu 
dla I etapu rewitalizacji dzielnicy. Pro-
jekt wykonany przez mazowiecką fir-
mę musiał być wielokrotnie poprawia-
ny. – Tyle lat czekamy i może w końcu 
się uda. Już krytykowaliśmy, więc 
teraz pozostaje tylko pilnować, żeby 
w końcu doszło do tej rewitalizacji. 
Czekamy na pierwszą łopatę, bo wte-
dy będzie już pewność – mówił nam 
przed rozpoczęciem Święta Starego 
Fordonu Rafael Prętki, prezes SMSF.

To właśnie po święcie miały 
rozpocząć się prace na ul. Bydgo-
skiej. Obecnie jednak jej miesz-
kańcy zamiast widzieć łopaty 
i koparki, otrzymują powiadomienia 
o wszczęciu postępowania o wyda-
nie pozwolenia na budowę. Jedno-
cześnie ZDMiKP analizuje przygo-
towany projekt wykonawczy, po 
czym ogłosi przetarg na znalezienie 
wykonawcy robót. –  Czy będzie to 
w tym roku? Tego sobie życzymy, 
w końcu mamy rok wyborczy, czy-
li rok cudów – czytamy na stronie 
stowarzyszenia, które informuje 
także, że prace na ul. Modrzewskie-
go i Promenadzie w tym roku są już 
niemożliwe.

W ramach prac na nabrzeżu 
Wisły mają  powstać  nowe miejsca 
do wypoczynku i rekreacji. Będzie 
można korzystać z transportu wod-
nego i wodowania jednostek pływa-
jących, a nabrzeże zostanie także 
umocnione, dzięki czemu będzie 
pełniło funkcję ochronną. ST

ŚródmiEŚciE

sŁużBA ZdrowiA

rEwiTAliZAcjA

Rozpoczęła się 
przebudowa 
Starego Rynku
Jakie prace na początek?
W poniedziałek część najważniejszego placu miasta została 
ogrodzona. Jakie są plany wykonawcy przebudowy?

Firma Betpol rozpoczęła prace związane z modernizacją Starego Rynku.
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wojewódzki szpital 
dziecięcy doczekał 
się przebudowy
Osiem lat – dokładnie tyle trwała modernizacja Wojewódzkiego Szpita-
la Dziecięcego w Bydgoszczy. Dyrektor placówki przyznaje wprost, że 
gdyby szpital pozostał w tamtym kształcie, to nie miałby prawa istnieć.

dobre wiadomości 
dla starego Fordonu
ogłoszono przetarg na rewitalizację
Mieszkańcy dzielnicy mają powody do radości. Urząd miasta ogłosił 
postępowanie na wykonanie projektu budowlanego nabrzeża Wisły.
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Umowę na wykonanie prac 
remontow ych wzdłuż ul . 
Wojska Polskiego podpisa-

no we wtorek podczas konferencji 
prasowej w siedzibie ZDMiKP. Pra-
ce wykona krakowska firma Gru-
pa ZUE S.A., którą reprezentował 
prezes Wiesław Nowak. – Cieszymy 
się z tego, że możemy ten kontrakt 
zrealizować – mówił. Przypomniał, 
że w 1997 roku, to właśnie firma ze 
stolicy Małopolski wykonywała pra-
ce na ul. Gdańskiej, a potem także 
na Jagiellońskiej i Focha. – Ostatnio, 
w 2012 roku, wykonywaliśmy trasę 
na dworzec wraz z mostem tram-
wajowym. Wracamy teraz po kilku 
latach – dodaje. Jak mówi, to trudne 
przedsięwzięcie, ale wierzy w to, że 
prace uda się zrealizować w termi-
nie. – Na pewno nie mogę obiecać, 
że nie będzie utrudnień, bo tako-
we wystąpią. Dołożymy wszelkiej 
staranności, żeby były one jak naj-
mniejsze – zapewnił Nowak.

W ramach zadania wymienio-
nych będzie około czterech kilome-
trów toru pojedynczego torowiska, 
będzie przebudowane całe skrzy-
żowanie oraz zostanie naprawione 
torowisko na odcinku od Magnu-
szewskiej do Bełzy. Z inwestycją 
powiązany jest zakup piętnastu 
nowych niskopodłogowych tram-
wajów od bydgoskiej Pesy, z którą 
zarząd dróg już wcześniej podpisał 
umowę. – To zadanie jest w trakcie 
realizacji – podkreślił szef drogo-
wców Jacek Witkowski.

Po przebudowie będzie dodany 
prawoskręt w stronę ul. Szpitalnej. 

– To znacznie ułatwi nam organi-
zację transportu komunikacji miej-
skiej, choćby w sytuacji awaryjnej, 
gdy tramwaje trzeba skierować na 
inne trasy – dodał prezes Witkowski. 
Przyznaje, że będą zmiany w orga-
nizacji ruchu, ale szczegóły nie są 
na razie znane. Inwestycja będzie 
wyposażona w system ITS. Szczegó-
ły zmian w organizacji ruchu dopiero 
zostaną przekazane, póki co wyko-
nawca robót musi je przedstawić 
drogowcom do analizy i zatwierdze-
nia. – Będziemy starali się minima-
lizować te utrudnienia, ale bardzo 
proszę o wyrozumiałość. Przebudo-
wa czy budowa drogi to specyficz-
na inwestycja. Działamy na otwar-
tym sercu, musimy robić swoje, ale 
z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Nie chcemy zamknąć wszystkiego od 
razu – zaznaczył prezes ZDMiKP.

W prace włączy się również 
Komunalne Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej. Na odcinku ponad 
1,8 kilometra przebudowana zosta-
nie sieć ciepłownicza na odcinku od 
ul. Szpitalnej do Magnuszewskiej. – 
Nasz zakres inwestycji jest niemniej 
ważny dla miasta i długo przez nas 
oczekiwany – mówił wprost prezes 
KPEC Andrzej Baranowski. I dodał: 
– Chcemy wykorzystać moment, 
kiedy będziemy mieli dostęp do 
ciepłociągu i mogli wykonać prace. 
W tej chwili mamy blisko 450 kilo-
metrów sieci ciepłowniczych. 

Prezes Baranowski podkreśla, że 
ta inwestycja znacząco ma poprawić 
warunki i komfort zarządzania sie-
cią ciepłowniczą w okresie zimo-
wym. Prace wykona konsorcjum 
firm Energoterm i Izoplus. 

Prace potr wają do jesieni 
2019. Inwestycja drogowa pochłonie 
około 65 mln zł, zaś ta przeprowa-
dzona przez KPEC – ponad 14 mln.

To nie jest zwykłe rondo – zapo-
wiada Andrzej Półgrabski, 
prezes Bydgoskiego Parku 

Przemysłowo-Technologiczne-
go, mówiąc o skrzyżowaniu ulic 
Raczkowskiego i Dziatkiewicza. 
Przyznaje też, że to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji przepro-
wadzanych na terenie parku. – Na 
tej budowie zależało nam od kilku 
lat. W ten sposób skomunikujemy tę 
część parku z ul. Wojska Polskiego, 
a ponadto tereny pozachemowskie 
nabiorą lepszego tempa rozwoju. 

Wstępnie termin zakończe-
nia inwestycji zaplanowano na 
początek września, nie jest jed-
nak wykluczone, że zostanie on 
przyspieszony. – Prace rozpoczę-
ły się na przełomie maja i czerwca 
– informuje przedstawiciel firmy 
Dromaks, która realizuje roboty. 
W ramach prac zaplanowano tak-
że budowę dodatkowych miejsc 
parkingowych. Całkowity koszt 
inwestycji przekracza 570 tysięcy 
złotych, a wykonawca zapewnia 
pięcioletnią gwarancję.

Na teren parku dotychczas 
kursowały trzy linie autobusowe: 
56 i 68 oraz 59, która w wybranych 
kursach jedzie przez teren dawne-

go Zachemu (obrzeżem parku) do 
Łęgnowa. Drogowcy zapowiadają, 
że rozpoczęli prace nad docelowym 
układem skomunikowania. Dzięki tej 
inwestycji, park przemysłowy i cen-
trum miasta mają być lepiej skomu-
nikowane. – Komunikacja będzie 
oparta między innymi o przebudo-
wywaną obecnie pętlę tramwajową 
na Kapuściskach oraz z drugiej stro-
ny – pętlę tramwajową na Glinkach 
– informuje ZDMiKP.

Na terenie samego parku reali-
zowanych jest obecnie sześć inwe-
stycji. Mowa o budowie hal i zakła-
dów produkcyjnych o powierzchni 
łącznej przeszło 20 tysięcy metrów 
kwadratowych. – Cztery następne 
inwestycje są w trakcie projekto-
wania – mówi Andrzej Półgrabski. 
Ma on nadzieję, że w przyszłym 
roku zostaną wydane wymagane 
pozwolenia i firmy rozpoczną budo-
wę hal. Na tym jednak nie koniec. 
– Czterech kolejnych inwestorów 
jest w tym roku zainteresowanych 
zakupem nieruchomości i budo-
wą nowych zakładów – informuje 
szef parku. Jak się dowiedzieliśmy, 
owe firmy mają zarówno polski, jak 
i zagraniczny kapitał. – Cały ten 
obszar parku zasługuje na to, żeby 
w niego inwestować – kończy Pół-
grabski. FIAŁ

Prace drogowców związane będą z przebudową węzła komunikacyjnego od pętli Magnuszewska do węzła 
Wojska Polskiego-Szarych Szeregów-Bełzy.

rozpoczyna się 
przebudowa na 
wojska Polskiego
Prace potrwają ponad rok
Na początku lipca rozpoczną się prace związane z przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła Wojska Polskiego-Szarych Szeregów-Bełzy.

lepszy dojazd do parku 
przemysłowego
wkrótce kolejni inwestorzy
Prace na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego osiągnęły półmetek. Dzięki 
nim zostanie poprawiona dostępność komunikacyjna BPPT od ulicy Wojska Polskiego.

W Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym zrealizowana została już połowa zakładanych robót. 
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Przed dwoma tygodniami byd-
goski ratusz podpisał umowę na 
budowę nowej przystani RTW 

Lotto-Bydgostii przy ul. Żupy, wraz 
z modernizacją dotychczasowego 
obiektu klubowego. Do ogłoszone-
go w kwietniu przetargu zgłosiły się 
dwie firmy: Gotowski (za wykona-
nie robót chciał otrzymać 28,5 mln 
zł) oraz Ebud-Przemysłówka, która 
wyceniła swoją  pracę na 24,2 mln 
zł. To właśnie ta druga firma wygra-
ła przetarg, a według zapowiedzi 
prace mają ruszyć z początkiem lip-
ca. Budowa nowej części przystani 
ma się zakończyć w czerwcu 2019, 
a modernizacja budynku klubu – 
pod koniec przyszłego roku. 

N o w y  o b i e k t  p o w s t a n i e 
w miejscu przeznaczonych do roz-
biórki budynków sekcji kajakowej 
i hangaru dla motorówek. Istnie-
jący zostanie zmodernizowany, 
a w ramach inwestycji powstaną 
także pomost, awanport i niezbęd-

na infrastruktura piesza i drogo-
wa. Na parterze nowego budynku 
znajdą się recepcja, pomieszczenia 
sanitarne oraz sala szkoleniową 
wraz z siłownią. Od strony rzeki 
zaprojektowano hangar na łodzie 
wiosłowe. Na piętrze ulokowano 
pomieszczenia dla trenerów, szat-
nie i biura, a także wielofunkcyjną 
salę sportową z siłownią i pokoje 
noclegowe. Nowy obiekt będzie 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – na parkin-
gu zaprojektowano wydzielone 
miejsce parkingowe, a w nowym 
budynku zamontowana będzie 
winda oraz pochylnie. 

-  Zad a n ie w y m aga du że-
go doświadczenia. Myślę, że nasz 
zespół techniczny podoła i zrobi 
je w terminie, tak by miasto było 
zadowolone. Jesteśmy dumni, że 
wykonujemy zadania tego rodzaju 
– stwierdził Leonard Król, członek 
zarządu Ebudu. Prezydent Rafał  
Bruski dodał: Wierzę, że dzięki tej 
inwestycji warunki ulegną poprawie 
i zwycięstw będzie jeszcze więcej. 
Klub jest wspaniale zorganizowany 
– istnieje drabinka szkoleniowa od 
dzieci i młodzików. Na wszystkich 
szczeblach jest olbrzymie zaanga-
żowanie zawodników i trenerów. 

Aż prosiło się, by podjąć tę decyzję 
jak najszybciej. 

Ratusz poprosił o dofinanso-
wanie inwestycji ministerstwo 
sportu. Resort jednak nie zakwa-
lifikował tego zadania do progra-
mu inwestycji o szczególnym zna-
czeniu dla sportu na plan roczny 
2018. - Wnioskowaliśmy o dofi-
nansowanie tego przedsięwzięcia 
w kwocie ponad 9,714 milionów 
złotych – informuje Marta Sta-
chowiak, rzecznik bydgoskiego 
ratusza. Próbowaliśmy uzyskać 
informacje w resorcie sportu, co 
legło u podstaw podjęcia takiej 
decyzji. Do czasu zamknięcia tego 
wydania gazety, nikt z minister-
stwa nie odpisał na naszego maila. 
Rzecznik Anna Ulman jedynie 

lakonicznie odpowiedziała nam, 
że opublikowana lista może jesz-
cze ulec modyfikacji, bowiem mają 
być przeprowadzone dodatkowe 
nabory. 

- Pierwsza myśl po przeczy-
taniu pisma z ministerstwa: łatwo 
się robi zdjęcia i ogłasza sukcesy, 
a dużo trudniej skutecznie zabiega 
o pieniądze dla miasta – twierdzi 
prezydent Bruski, który nawiązał 
tym samym do jednego ze zdjęć 
opublikowanych na Facebooku, 
gdzie kandydat na prezydenta 
miasta Tomasz Latos i poseł PiS 
Łukasz Schreiber chwalili się, że 
udało im się u ministra sportu 
Witolda Bańki wywalczyć wpisa-
nie inwestycji związanej z budową 
hali lekkoatletycznej na Zawiszy 

do wieloletniego planu finanso-
wego. 

Bruski w yl icza: zawodnicy 
RTW Lotto-Bydgostii wywalczyli 
160 medali na międzynarodowych 
imprezach (mistrzostwa Euro-
py, świata, igrzyska olimpijskie; 
54 złote, 59 srebrnych i 47 brązo-
wych) oraz 1826 krążków (752 zło-
te, 565 srebrnych, 509 brązowych) 
krajowych mistrzostw. Nie można 
zapominać o 29 tytułach druży-
nowych mistrzostw Polski (w tym 
25 z rzędu) i krążkach z igrzysk 
ol impi jsk ich- t rzech z łot ych 
(Robert Sycz w dwójce podwójnej 
wagi lekkiej w 2000 r. w Sydney i  
2004 w Atenach, Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska i Natalia Madaj 
w dwójce podwójnej w 2016 w Rio de 

Janeiro), jednym srebrnym (Miłosz 
Bernatajtys i Bartłomiej Paweł-
c z a k  w  c z wó r c e  p o d wó j n e j 
w 2008 r. w Pekinie), a także dwóch 
brązowych (Magdalena Fularczyk-
-Kozłowska w dwójce podwójnej 
w 2012 r. oraz Monika Ciaciuch 
w czwórce podwójnej w 2016 r). 

- Czy osiąg nięcia spor to-
we i zdobywanie najcenniejszych 
medali dla Polski to za mało, żeby 
poprawić warunki trenujących 
zawodników? - pyta Bruski i doda-
je: Jakie strategiczne znaczenie dla 
sportu będzie miał basen czy hala 
sportowa przy zespole szkół? 

Na listę zadań wpisano takie 
inwestycje, jak budowa hali spor-
towej przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kielcach, a także 
wybudowanie pływalni przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Prusz-
kowie. Włodarz Bydgoszczy skie-
rował pismo do ministra Witolda 
Bańki, aby ten ustosunkował się do 
tej decyzji. 

Na tym nie koniec pism Bruskie-
go do Warszawy. Prezydent napi-
sał również do premiera Mateusza 
Morawieckiego w związku z progra-
mem „Mosty dla regionów”. To rzą-
dowy program, którego celem jest 

uzupełnienie lokalnej infrastruktu-
ry drogowej o brakujące przeprawy 
mostowe w ciągach dróg będących 
w zarządzie jednostek samorządu 
terytorialnego. Program finansujący 
przygotowanie dokumentacji oraz 
budowę nowych przepraw mosto-
wych będzie realizowany w latach 
2018-2022. „Mosty dla regionów” 
mają poprawić wewnętrzną spój-
ność komunikacyjną regionów 
Polski, przy wsparciu ze środków 
budżetu państwa. Wskazano w nim 
dwadzieścia priorytetowych prze-
praw mostowych w kraju, ale żad-
na z nich nie jest związana z Byd-
goszczą. - Z naszym samorządem 
w sprawie tego programu nie były 
przeprowadzane żadne rozmowy – 
przyznaje rzecznik Stachowiak.

Rafał Bruski chciałby, aby do 
programu wpisano trzy ważne 
inwestycje: most nad Brdą równo-
legły do mostu Hypszera łączące-
go Jachcice i Czyżkówko, most nad 
Kanałem Bydgoskim stanowiący 
połączenie ulicy Grunwaldzkiej 
z Nakielską (Filtrowa-Plażowa) oraz 
most łączący ulice Graniczną i Zyg-
munta Augusta. Prezydent polecił 
uwadze premiera także zadania 
na szczeblu krajowym, jak most 
na połączeniu węzła Makowiska 
z węzłem Czarnowo (połączenie 
DK80 i DK10), a także most drogowy 
nad Wisłą w Fordonie - Zapewniam 
o chęci dialogu i współpracy we 
wszystkich sprawach związanych 
z rozwojem Bydgoszczy – deklaruje 
Bruski.

PoliTYkA rZądu Państwowe 
dofinansowanie 
odpłynęło
Prezydent Bruski pisze do 
premiera i ministra
złe wieści dla miasta nad Brdą płyną z Warszawy. Ratusz 
liczył na dofinansowanie na przystań dla wioślarzy. Pieniędzy 
nie dostał, a w dodatku jego głos został pominięty podczas 
tworzenia rządowego programu budowy mostów.

zawodnicy Lotto-Bydgostii czekają na nową przystań. 
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z naszym samorządem 
w sprawie programu 
Mosty dla regionów nie 
były przeprowadzane 
żadne rozmowy

marta stachowiak
rzecznik prezydenta 
Bydgoszczy

24 mln zł
będzie kosztować budowa 
przystani Lotto-Bydgostii.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Obiek t  z o st a ł  w z n ie s io-
ny na początku XVII wie-
ku. Na początku służył  na 

potrzeby klarysek, a potem, po 
rozbudowie – lecznicy miejskiej (do 
1937 roku). – Te odkrycia wzbogaca-
ją naszą wiedzę o przeszłości miasta 
i jego kulturze. Znaleźliśmy ważne 
elementy dotyczące ustroju i wypo-
sażenia  wnętrza – przyznaje prof. 
Michał Woźniak, dyrektor Muzeum 
Okręgowego. O odkryciu mówiła 
także wiceprezydent miasta. – Byd-
goszcz w ostatnich miesiącach sta-
ła się miejscem odkryć. Po skarbie 
bydgoskim, mamy teraz odkrycia 
w budynku muzeum i liczę na to, 
że sam obiekt po wyremontowaniu 
będzie miejscem także do zwiedza-
nia – mówi Iwona Waszkiewicz.

Wśród odnalezionych obiektów 
są nocnik z czasów, kiedy funkcjono-
wał szpital, kalendarzyk z odręcznymi 
notatkami z 1939 roku, ale najistot-
niejszym odkryciem jest malowidło 
„Ostatnia wieczerza”, którą na jednej 
ze ścian w najstarszej części budyn-
ku znalazł zespół konserwatorów 
podczas wykonywanych prac. – Uda-
ło nam się zidentyfikować tę scenę. 
Mamy twarze Chrystusa i aposto-
łów. Malowidła są datowane na około 
1616 rok – dodaje Lesław Cześnik, kie-
rownik działu konserwacji Muzeum 
Okręgowego. I zaznacza: – Nie na co 
dzień odkrywa się malowidła z okresu 
XVII wieku, zwłaszcza w Bydgoszczy. 
Możemy mówić o wyjątkowym dziele. 

Pracownicy będą nadal badać 
dokumenty archiwalne, aby uzyskać 
więcej informacji na temat malowi-
dła. Wizerunek Chrystusa pokazuje 
się także na ścianie południowej, na 
filarze międzyokiennym. Jednak nie 
ustalono dotąd, jaka to scena.

K o l e j n y m  o d k r y c i e m  s ą 
m a s y w n e ,  p r o f i l o w a n e  b e l-
ki stropowe na obu kondygna-
cjach. Nad dużym budynkiem, na 
pierwszej z nich, środkowa belka 
ma wyznaczone pole, które jest 
zdobione w yciętymi rozetami 
i datą 1616, która może świadczyć 
o lokowaniu w tym miejscu klasz-
toru. W ścianie północnej odkry-
ta została łukowo nakryta wnęka, 
która najprawdopodobniej w trak-
cie adaptacji budynku klasztoru 
na lecznicę została zamurowana. 
W dolnej sali mógł się więc znajdo-
wać refektarz sióstr klarysek.

Już wiadomo, że odkrycie malowi-
deł sprawiło, że trzeba dokonać zmian 
w projekcie rozbudowy. – W dobu-
dowanym budynku będzie magazyn 
biblioteki. Chcieliśmy tutaj zrobić 
bibliotekę, a w drugiej części miała być 
pracownia i pomieszczenie biurowe. 
Teraz musimy dokonać zmian – tłu-
maczy dyrektor Woźniak. Podkreśla, 
że czytelnia zostanie przeniesiona na 
pierwsze piętro. – Takie odkrycie musi 
być udostępnione mieszkańcom i tak 
się stanie – dodaje.

Przedstawiciele muzeum infor-
mują, że prace archeologiczne oraz 
badania architektoniczne i konser-
watorskie nadal będą kontynuowa-
ne. Według założeń już w drugiej 
połowie przyszłego roku, zwiedza-
jący będą mogli korzystać z nowej 
przestrzeni muzealnej.

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Placówki czekają na m.in. inwe-
stycje w zakresie dostosowania 
obiektów do wymogów prze-

ciwpożarowych, wymianę okien, 
instalacji elektrycznych, a także 
remonty korytarzy, sal dydaktycz-
nych i gimnastycznych, toalet, 
kuchni i szatni. Miasto zaplanowało 
na te cele prawie 5,5 mln zł.

Największy zakres prac remon-
towych i inwestycyjnych będzie 
realizowany między innymi w: 
Zespole Szkół Handlowych (wykona-
nie instalacji elektrycznej oraz wyko-
nanie podłogi na parterze), Szkole 
Podstawowej nr 56 (zaadaptowanie 
dwóch pomieszczeń na bibliotekę 
szkolną, wykonanie prac malarskich 
na klatce schodowej wraz z wymia-
ną poręczy, modernizację kuch-
ni, naprawę poszycia dachowego, 
remont przedsionka wraz z wymianą 
drzwi zewnętrznych na boisko szkol-
ne), Zespole Szkół nr 29 (moderniza-
cja nawierzchni placu apelowego 
oraz sali gimnastycznej), Bursie nr 
1 (wymiana drzwi wewnętrznych na 
I i II piętrze budynku, remont holu 
na parterze, wymiana balustra-
dy na klatce schodowej), w Pałacu 
Młodzieży (modernizacja sali wido-
wiskowej) oraz w Przedszkolu nr 

12 (wymiana poszycia dachu i obrób-
ka blacharska).

Przy trzech szkołach podstawo-
wych przekształconych z gimnazjów 
powstaną place zabaw, w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 zosta-
nie przebudowany dach, a przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury nr 2  
i Szkole Podstawowej nr 43 powstaną 
boiska wielofunkcyjne.

W nowym roku szkolnym cze-
ka nas w bydgoskiej oświacie sporo 
zmian. Najwięcej z nich  dotyczy 
szkolnictwa zawodowego. Uru-
chomione zostaną nowe kierunki 

kształcenia: technik lotniskowych 
służb operacyjnych oraz tech-
nik realizacji nagrań i nagłośnień  
w Technikum Handlowym, a także 
technik robót wykończeniowych 
w budownictwie w Technikum 
Budowlanym (ZS Budowlanych).

Bydgoskie szkoł y zawodo-
we będą miały też nowe pra-
cownie kształcenia zawodowego 
– powstanie ich aż 28. Na moder-
nizację i wyposażenie warsztatów 
dla uczniów Bydgoszcz pozyskała 
ponad 8 mln zł z Unii Europejskiej. 
W sumie, w ciągu ostatnich kilku lat 
na rozbudowę, modernizację oraz 
wyposażenie placówek oświato-
wych szkolnictwa zawodowego uda-
ło się miastu pozyskać ponad 53 mln 
zł dofinansowania zewnętrznego. 

Prowadzony będzie także rządo-
wy program „Aktywna tablica”, dzięki 
któremu szkoły zostaną wyposażone 
w tablice interaktywne, projektory, 
głośniki i interaktywne monitory.

Na jednej ze ścian w najstarszej części budynku odkryto malowidło „Ostatniej wieczerzy”. 

Kolejny skarb 
w Bydgoszczy
 Zostanie pokazany mieszkańcom

W remontowanym budynku bydgoskiego Muzeum Okręgowego odnaleziono cenne obiekty i malo-
widło. – To sensacyjne odkrycia, które zmieniają naszą wiedzę na temat historii budynku, który zaj-
mujemy – mówi dyrektor placówki.

W wakacje szkoły nie będą puste
Ruszają remonty

Dla 36 tysięcy bydgoskich uczniów rozpoczęły się letnie wakacje. Wkrótce ich miejsca w szkołach 
zajmą ekipy naprawcze.

W przerwie od nauki w szkołach wykonane zostaną niezbędne remonty.

ZABYTki
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8 mln zł
pozyskało miasto 
z Unii Europejskiej na 
modernizację i wyposażenie 
warsztatów.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Struga Flis ma swoje źródło 
w okolicy miejscowości Woj-
nowo, Mochle i  Osówiec. 

Ciek odwadnia północno-zachodnie 
dzielnice Bydgoszczy, będąc odbior-
nikiem opaskowym, przejmującym 
wody przesiąkające z Kanału Byd-
goskiego. Stanowi drugi pod wzglę-
dem zasobności w wodę (po kanale) 
dopływ Brdy na terenie Bydgoszczy. 
W górnym odcinku struga jest ska-
nalizowana, dopiero w granicach 
osiedla Flisy płynie w słabo zazna-
czającej się dolince. W wodach Flisa 
zaobserwowano narybek pstrąga. 
Bytują w nich także rzadkie okazy 
ryb takich jak minóg strumieniowy, 
strzelba potokowa czy głowacz bia-
łopłetwy. 

Rada Osiedla Osowa Góra, 
reagując na liczne postulaty miesz-
kańców, zwłaszcza południo-
wej części osiedla, w listopadzie 
2010 roku wystąpiła do ówczesne-
go prezydenta Bydgoszczy Kon-
stantego Dombrowicza z pismem 
domagającym się natychmiastowe-
go uregulowania sprawy przejścia 
pieszego do Kanału Bydgoskiego 
z ulicy Puszczykowej. Funkcjonująca 
przez wiele lat przeprawa z kładką 
na strudze Flis została zagrodzona 
przez właściciela pobliskiej działki. 
Żeby dotrzeć na osiedle Miedzyń-
-Prądy mieszkańcy muszą poko-
nać 1,5 kilometra do najbliższych 
przejść u zbiegu ulic Kruszyńskiej 
i Mińskiej oraz przy Srebrnej, na 
wysokości przepompowni ścieków. 
Dla ułatwienia sobie życia postawili 
na Flisie prowizoryczną, nielegalną 
kładkę – dokładnie na wysokości 
mostka przerzuconego przez Kanał 
Bydgoski. 

Chodzi o niewiele – raptem 
o dwumetrową kładkę.
- Na upartego, można tę strugę 
przeskoczyć. Dla dziecka czy oso-
by starszej to już jest problem. 
Nie mówiąc o matkach z dziecię-
cymi wózkami i jeżdżących rowe-
rami. Dwumetrowy strumyk staje 
się granicą nie do sforsowania. A to 
jest najkrótsza droga pomiędzy Mie-
dzyniem a Osową Górą. Codziennie 
przez Flis przeprawiają się setki 
osób; w pobliżu są  trzy przedszko-
la, więc przez strugę przechodzą 
kładką matki z dziećmi, emery-
ci z Osowej chodzą do ogródków 
działkowych na Miedzyniu, poza 
tym ludzie skracają sobie drogę do 
pracy, w okolicy działa przecież kil-
ka zakładów – wyjaśnia Kazimierz 
Oziębłowski, zastępca przewodni-
czącego Rady Osiedla Osowa Góra.

P r o ś b a  z  2 0 1 0  r o k u 
o kładkę została kompletnie zigno-
rowana. Trzy lata później, w sierp-
niu 2013 roku w piśmie do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, rada ponowiła apel 
mieszkańców Osowej Góry oraz 
sąsiednich osiedli o wybudowanie 
kładki na strudze Flis, na wysoko-
ści kładki przez Kanał Bydgoski. 
Uzasadnienie niezmiennie to samo: 

„Pobudowanie kładki ułatwi dojście 
do pracy, szkoły oraz spacer kilku-
set osobom dziennie”.  Jak zauważyli 
autorzy pisma – sprawa nie powin-
na być problemem dla miasta, gdyż 
teren należy do niego i jest zarezer-
wowany na zieleń ogólnodostępną.

Trzy miesiące zajęło Wydziałowi 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM skomunikowanie się 
z Zarządem Dróg Miejskich i Komu-
nikacji Publicznej oraz przekazanie 
odpowiedzi RO Osowa Góra, z któ-
rej wynikało, że na kładkę nie ma 
szans ani w 2013, ani w 2014 roku, 
bo przedsięwzięcie nie zostało uję-
te w planach, a czy będzie w przy-
szłości, to zależy od wykonania 
pełnej dokumentacji technicznej 
i przyjęcia przez radę miasta nakła-
dów finansowych pod potrzeby 
infrastruktury rowerowej i pieszej 
w latach 2014-2015. 

K iedy Łukasz Niedźwiecki, 
ówczesny zastępca prezyden-

ta Bydgoszczy,  odwiedził Osową 
Górę w związku z otwarciem placu 
zabaw przy Kanarkowej, radni osie-
dlowi zabrali go nad strugę, żeby 
zobaczył prymitywną kładkę, którą 
codziennie przechodzą setki miesz-
kańców Osowej Góry i Miedzynia. 
Na miejscu Niedźwiecki zawyroko-
wał, że chociażby stabilny element 
infrastruktury drogowej ( jedna 
płyta betonówki) byłby już jakimś 
rozwiązaniem. Obiecał, że się tą 
sprawą zajmie. Przysłał radzie osie-
dla… niemal kopię pisma z Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM.

Prymitywna kładka służy wie-
lu, ale niektórym co jakiś czas się 
nie podoba. Każda dewastacja nie 
tylko uniemożliwia przejście przez 
strugę Flis, ale stanowi niebezpie-
czeństwo zagrażające życiu lub 
zdrowiu. Mieszkańcy radzą sobie, 
jak tylko potrafią. Za którymś razem 
rolę kładki pełniły…drzwi. Problem 
w tym, że były wykonane z płyty pil-
śniowej, więc zdarzyło się, że pękły, 
uwięziwszy  stopę przechodzącego.

Kolejne lata milczenia…

oraz braku reakcji władz miasta. 
Następne przypomnienie o pro-
blemie kładki na Flisie pojawiło się 
w marcu 2015 roku w dokumencie 
związanym z konsultacjami spo-
łecznymi dotyczącymi projektu 
dokumentu „Aktywizacja społecz-
no-gospodarcza terenów leżących 

nad zbiornikami i ciekami wodnymi 
w Bydgosko-Toruńskim Obszarze 
Funkcjonalnym. 

- Dlaczego, od tylu lat w tak bła-
hej sprawie wasze  prośby i petycje 
są próżnym waleniem głową w mur? 
– pytamy.

- Może biorąc skalę problemów 
w życiu miasta, dwumetrowa kładka 
na Flisie jest zbyt błaha, a dla nas to 
jest prawdziwy problem. W niedaw-
no zamieszczonej ankiecie na profi-
lu Osowa Góra postawione zostało 
pytanie: „Czy uważasz, że władze 
miasta w sposób wystarczający zaj-
mują się problemami osiedla Osowa 
Góra?” Spośród 346 biorących w niej 
udział osób. „Tak” odpowiedziało 
4% z nich. Dla 96%  jest oczywi-
ste, że problemami  osiedla Osowa 
Góra władze miasta nie zajmują się 
wystarczająco. Kładka przez strugę 
Flis jest tego najlepszym dowodem – 
stwierdza Oziębłowski.

Wiceprzewodniczący RO Osowa 
Góra mieszka najbliżej Flisa, więc za 
punkt honoru wziął sobie szczęśli-
we zakończenie sprawy. Nękał rad-
nych miasta podczas dyżurów, pytał 
podczas spotkań przedwyborczych.  
Dziś czuje się sfrustrowany i zmę-
czony tym wszystkim, no bo ileż 
można się dobijać o załatwienie tak 
drobnej sprawy?

Od niedawna ma sprzymierzeń-
ca – sprawą kładki na Flisie  zajął się 
także radny Szymon Róg,  popro-
szony o interwencję podczas jed-
nego z dyżurów  na Osowej Górze. 
Radny Róg uzyskał zapewnienie 
drogowców, że wszystko jest na 
dobrej drodze i w 2018 roku zostanie 
wybudowany mostek przez strugę, 
ale na wszelki wypadek złożył wio-
sną br. interpelację, w której prosił 
„o wzmożenie działań mających na 
celu sprawne pobudowanie solidnej 
przeprawy przez rzekę Flis”. 

W maju bieżącego roku wicepre-
zydent Mirosław Kozłowicz poinfor-
mował radnego Roga,  że ZDMiKP 
otrzymał już wstępne warunki 
techniczne przeprawy pieszej przez 
rzekę Flis i pozostaje jedynie wypra-
cowanie założeń realizacji oraz 
oszacowanie kosztów inwestycji, co 
będzie stanowiło podstawę do pod-
jęcia decyzji o zabezpieczeniu środ-
ków finansowych i przystąpieniu do 
inwestycji”. Wiceprezydent Kozło-
wicz uważa, że jest szansa, iż po 
uwzględnieniu procedur przetargo-
wych i uzyskaniu potrzebnych środ-
ków finansowych prace będą mogły 
ruszyć jesienią przyszłego roku.

Sprawa kładki na Flisie poru-
szona została podczas ostatniej 
sesji rady miasta. Stanęło na tym, że 
wiceprzewodniczący Jan Szopiński 
złożył interpelację do prezyden-
ta miasta, w  której spytał, czy ten 
zamierza wreszcie zrobić coś w tej 
kompromitującej nasze miasto spra-
wie. Prezydent ma na odpowiedź 
dwa tygodnie.

- Jeżeli w naszym mieście od 
2010 roku nie potrafimy poradzić 
sobie z takim g… jak przeprawa 
przez dwumetrowy strumyk, to 
co my tak naprawdę potrafimy? - 
pyta radny Szopiński i dodaje: Czas 
skończyć z mówieniem i pisaniem 
o kładce, tylko trzeba jak najprędzej 
zabrać się  do działania.

iNTErwENcjE

Dwa metry 
problemu,  
czyli kładka na 
strudze Flis
Mogłaby sobie struga Flis bez przeszkód  toczyć  wolno swoje 
wody do Brdy, gdyby sama nie stanowiła przeszkody – raptem 
dwumetrowej, ale od  ośmiu lat nie do pokonania przez wiele 
osób.  Szczególnie przez urzędników, bezradnych w sprawie 
postawienia kładki.

Mieszkańcy muszą korzystać z prowizorycznie ustawionego przejścia.
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Starania
rady osiedla o wybudowanie 
kładki rozpoczęły się 
w 2010 roku.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Jak zawsze stawiamy na ambi-
cję. Jesteśmy bardziej doświad-
czeni niż przed rokiem, więc 

będzie jeszcze trudniej – zapowiada 
Tomek. Dwanaście miesięcy temu 
podróżnicy z Bydgoszczy i Tczewa 
przejechali drogę z Polski do Kir-
gistanu radzieckimi terenówkami. 
Teraz jadę w podobnym kierunku, 
ale zupełnie nową trasą, licząca ok. 
15 000 kilometrów – przez Czechy 
lub Słowację, Węgry, Rumunię, Buł-
garię, Turcję, Gruzję i Azerbejdżan, 
z którego promem towarowym uda-
dzą się do Kazachstanu.  Ten etap 
podróży trudno zaplanować, bo sta-
tek pojawia się w Baku co kilka dni, 
a odpływa, gdy jest pełen. 

Z Kazachstanu droga będzie 
wiodła przez „azjatyckie stany”, 
czyli Uzbekistan, Tadżykistan i Kir-
gistan, aż do powrotu przez Rosję 
i Ukrainę. – Do Turcji powinno być 
dobrze. Potem mogą zacząć się 
schody – zapowiada Robert. 

Podróż dla każdego?

Sporo zachodu, jeszcze przed 
wyjazdem, należy poświęcić wizom. 
Chcąc je otrzymać, trzeba przedsta-
wić zaświadczenia o zatrudnieniu, 
zamieszkaniu, ubezpieczenie oraz 
przesłać dokumenty potwierdzają-
ce rezerwacje noclegów. Ten ostatni 
wymóg, dla osób planujących spać 
pod namiotem w spontanicznie 
wybranych miejscach, to szczegól-
nie abstrakcyjny obowiązek. 

To właśnie między innymi 
formalności i opłaty stanęły na 
przeszkodzie, aby do tegorocznej 
wyprawy włączyć jeszcze Nepal. 
Aby do niego wjechać, wymagany 
jest międzynarodowy dokument 
celny Carnet de Passage. Jego otrzy-
manie wiąże się z koniecznością 
wpłaty kaucji do PZM, której wyso-
kość zależy od wartości pojazdu. 
Mimo że UAZ-y nie należą do naj-
droższych samochodów, to za wjazd 
jednego trzeba byłoby wpłacić aż 
30 tysięcy złotych. – Dla nas to za 
dużo – przyznaje Robert. 

Najbliższy wyjazd będzie kosz-
tował około 60 tysięcy złotych, 
czyli 4 tysiące na osobę – 1500 zł to 
koszty wiz, kolejny tysiąc to paliwo, 
a resztę trzeba zabrać ze sobą na 
wszelkie możliwe wydatki. – Jak na 
trzy cztery tygodnie to nie są zno-
wu tak wielkie pieniądze. Chcemy 
pokazać, że można prowadzić nor-
malne życie i raz na rok wyruszyć 
w podróż w dowolne miejsce świata 
– wyjaśnia Tomek. 

Najtrudniejszą granicą do prze-
kroczenia będzie wjazd do Uzbe-
kistanu. Surowe przepisy nakła-
dają na celników liczne obowiązki 
formalne, m.in. inwentaryzowanie 
sprzętu elektronicznego i dokładne 
przeszukanie telefonów pod kątem 
materiałów promujących przemoc 
i pornografię. Jeśli znajdą coś, co im 
się nie spodoba, właściciela telefonu 
wyślą na minimum dwa dni do wię-
zienia. Wyjeżdżając z Uzbekistanu, 
trzeba będzie przedstawić pieczątki 
potwierdzające, gdzie danej nocy się 
spało. – Ten kraj to takie trochę nie-
odkryte miejsce. Jak już wjedziemy, 
to odległości między miastami będą 
niesamowite. W Kazachstanie było 
dużo, około 400 kilometrów, a tu 
będzie jeszcze dalej, więc z paliwem 
może być różnie – mówi Robert. 

Wracają wspomnienia

Najważniejsza część wyprawy roz-
pocznie się po wjeździe do Tadży-
kistanu, gdy UAZ-y wjadą na słynną 
drogę M41, czyli Pamir Highway. – 
Liczymy, że będziemy pokonywać 
100 kilometrów dziennie. Tam będą 
piękne drogi górskie, często nie-
ugruntowane – mówi Robert. W Kir-

gistanie planuje odwiedzić osoby 
poznane przed rokiem. 

Wspomnień z ubiegłego roku nie 
brakuje, ale niektóre historie nabie-
rają nowego znaczenia nawet kilka 
miesięcy po powrocie. Podróżnikom 
udało się pewnego dnia ustalić histo-
rię jeziora z niezwykle ciepłą wodą, 
w którym kąpali się niedaleko Kurska. 
Okazało się, że w internecie można je 
znaleźć, szukając informacji o zbior-
niku służącym do chłodzenia pobli-
skiej elektrowni atomowej.

W tym roku podróżnicy chcą 
też spotkać się z Polakami miesz-
kającymi na Wschodzie i z oka-
zji rocznicy 100-lecia odzyska-
nia niepodległości porozmawiać 
z nimi o ich życiu i wspomnieniach. 

Zarejestrowane materiały zosta-
ną później opublikowane w formie 
wywiadów. 

W UAZ-ach mają znaleźć się tak-
że pluszaki, które zostaną podarowa-
ne dzieciom. – To one pierwsze wita-
ją nas zawsze w miastach, do których 
wjeżdżamy. Jeśli więc ktoś chciałby 
przekazać nam swoje nieużywane 
już pluszaki, to zachęcamy. Dla dzie-
ci będą to świetne prezenty – mówi 
Tomek. Przekazywać można także 
gadżety reklamowe. One w trak-
cie wyjazdu na wschód spełniają 
zupełnie inną rolę. Policjant czy cel-
nik zawsze patrzą przychylniej, gdy 
na początek znajomości otrzymają 
kubek, smycz czy opaskę.

Na kilka tygodni przed wyjaz-
dem trwają jeszcze ostatnie prace 
naprawcze, które umożliwią podróż 
UAZ-ami. Nie ma jednak się co oszu-
kiwać – do jakiejś awarii na pewno 
dojdzie. – Na szczęście dostępność 
części do naszych samochodów 
w tym regionie świata jest bardzo 
duża – tłumaczy Tomek. - Na pew-
no weźmiemy mniej zamienników 
niż przed rokiem, bo one zajmowały 
dużo miejsca, a później okazywało 
się, że w każdym sklepie z wiadrami 
czy łopatami można kupić części do 

UAZ-ów. W przypadku problemów 
będzie można liczyć na miejscowych 
pasjonatów. W mediach społeczno-
ściowych profile „Uazami w świat” 
śledzą już ludzie z 36 krajów. 

Skoda wciąż czeka

W tym roku na wyprawę pojadą nie 
dwa, a trzy radzieckie samocho-
dy. Po powrocie z Kirgistanu Robert 
stał się właścicielem Buchanki, czyli 
dostawczej wersji tego pojazdu. – Tyle 
narzekał, że nasze się psują, a tydzień 
po powrocie sam takiego kupił – 
śmieje się Tomek. Auto Roberta będzie 
jedynym, które wyruszy w drogę 
z oryginalnym silnikiem. To ryzyko. – 
Sprawdzałem już, ile kosztuje wymia-
na na miejscu i najwyżej kupimy nowy 
– tłumaczy. Tomek wesoło dodaje: On 
ma taki zwyczaj, ze nie dojeżdża, więc 
stara się podtrzymać tradycję. 

Przed rokiem Skoda Roberta była 
jedynym niezawodnym pojazdem 
w trakcie wyprawy.  Aż do momen-
tu, gdy wzięła udział w zderzeniu 
z ciężarówką. Wtedy trzeba było 
przepakować się do UAZ-a i konty-
nuować podróż dwoma samochoda-
mi. Jak niedawno się okazało, historia 
czeskiego samochodu nie skończyła 
się wtedy w Rosji. Niedawno bowiem 
Robert odebrał bowiem stam-
tąd telefon. – Spytano mnie, kiedy 
odbiorę samochód, który wwiozłem 
na teren Federacji Rosyjskiej. Zagro-
żono, że jeśli tego nie zrobię, to nie 
dostanę wizy, więc będziemy musieli 
to jakoś rozwiązać.  

Start, zaplanowany na piątek, 
13 lipca, będzie połączony z Byd-
goskimi Klasykami Nocą. Na odby-
wających się przy Artego Arenie 
zlotach pojawia się coraz więcej 
UAZ-ów, więc możliwe, że zorga-
nizowana zostanie nawet parada 
inaugurująca wyprawę. 

Na powrót do domu podróżni-
cy mają trzy tygodnie. – Wyjazd jest 
zaplanowano na dwa i pół, ale wiado-
mo, że kilka dni zapasu się przyda – 
tłumaczy Robert. W niedzielę, 5 sierp-
nia eskapada ma zjawić się w Kursku, 
czyli mieście partnerskim Tczewa. 
– Dostaliśmy tam zaproszenie, ale oni 
wiedzą, że ten termin muszą trakto-
wać bardzo luźno – wyjaśnia Tomek, 
który wie jednak, że podróż nie może 
się za bardzo przedłużyć.  Krótko po 
powrocie weźmie ślub. Przygotowa-
nia do wyprawy z szykowaniem się do 
wesela łączy także Natalia z tczew-
skiego UAZ-a. Przyszli państwo 
młodzi są parą od ubiegłorocznego 
wyjazdu do Kirgistanu. 

* Wyprawa odbywa się pod 
patronatem medialnym 
portalu i czasopisma 
metropoliaBydgoska.Pl.

PodróżE wakacje 
w stanach
Wyobraźmy sobie około dwadzieścia dni podróży przez trzynaście krajów. Do tego dodajmy trzy 
samochody wyprodukowane jeszcze w związku Radzieckim. To przepis na wakacje kilkunastooso-
bowej grupy podróżników z Bydgoszczy i Tczewa. Brzmi ekstremalnie? Tak właśnie ma być.

Przed rokiem podróżnicy z Bydgoszczy i Tczewa dotarli do Kirgistanu. 
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Chcąc pomóc
podróżnikom, można im 
przekazywać pluszaki. 
Zabawki będą upominkami 
dla dzieci napotkanych 
w trakcie wyprawy. 
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W niedzielę 24 czerwca na 
starcie wyścigu na rzece 
Brdzie stanęło osiemnaście 

drużyn na łodziach stworzonych 
z butelek PET, folii oraz taśmy kle-
jącej, które przy aplauzie tłumnie 
zgromadzonych kibiców pokona-
ły trasę z okolic Rybiego Rynku na 
Wyspę Młyńską. Warto zaznaczyć, 
że po raz pierwszy w historii zawo-
dów rywalizowały ze sobą trzy firmy 
odbierające odpady w Bydgoszczy.

Najszybszy okazał się startujący 
z numerem 14 zespół ProNatury, który 
wystawił łódź nawiązującą do jubile-
uszu 10-lecia istnienia Spółki. Biało-
-zielona jednostka dobrze wystarto-
wała i od pierwszych metrów wyprze-
dzała kolejne ekipy. W połowie trasy 
wysunęła się na czoło stawki i póź-
niej już tylko powiększała przewagę, 
zostawiając w tyle m.in. Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, Urząd 
Miasta Bydgoszczy, Archers Byd-
goszcz czy Pracodawców Pomorza 
i Kujaw.

To nie jedyny sukces ProNatu-
ry podczas tej imprezy. Wyścigowi 
każdego roku towarzyszy konkurs 
na „najfajniejszą łódź”, w którym 
internauci na Facebooku głosują, 
która jednostka zbudowana z pla-
stikowych butelek najbardziej im się 
podoba. Biało-zielona łódź ProNatu-
ry z wielkim napisem „10 LAT” zajęła 
drugie miejsce. Na tej samej lokacie 
uplasowała się w tzw. „konkursie 
hałasowym”. Jego zasada jest prosta 
- krótko przed startem publiczność 
okrzykami i oklaskami wybiera tę 

konstrukcję, która najbardziej jej się 
podoba. 

- Chcemy pokazać, jak ważny 
jest recykling oraz kreatywne wyko-
rzystywanie przedmiotów nadają-
cych się do wyrzucenia. ProNatura 
od dawna edukuje i działa z myślą 
o ekologii. Potrafi też zaskoczyć np. 
choinką zbudowaną z butelek PET. 
Dzięki nam od kilku lat w przestrze-
ni miejskiej Bydgoszczy pojawia się 
kilkumetrowa „ekochoinka”. Ponad-
to już po raz czwarty wystartowa-
liśmy w Wielkim Wyścigu Butelko-
wym. Jestem dumny ze zwycięstwa 
i dziękuję serdecznie wszystkim 
wspierającym naszą ekipę - widzom, 
internautom i bydgoszczanom - 
powiedział Konrad Mikołajski, pre-
zes ProNatury.

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
także podczas tegorocznej edycji 
Steru na Bydgoszcz na mieszkań-
ców czekało wiele atrakcji. Oprócz 
wyścigu butelkowego rywalizowa-
no także w wyścigu smoczych łodzi. 
Wszystkiemu towarzyszyły koncerty 
znanych i lubianych muzyków oraz 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych 
uczestników wodnego festiwalu.

łódź ProNatury nawiązywała do dziesięciolecia istnienia firmy.

ProNatura najlepsza 
w wielkim wyścigu 
Butelkowym!
kolejna edycja steru na Bydgoszcz przeszła do historii. stałym elementem imprezy jest organizowa-
ny od dziesięciu lat wielki wyścig Butelkowy. w tym roku pierwsza na mecie była załoga ProNatury.

sTEr NA BYdgosZcZ
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Przed rokiem
ProNatura zajęła trzecie 
miejsce. Tym razem 
wskoczyła na najwyższy 
stopień podium. 
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Mu r a l  Tom a s z a  G o l lo b a 
powstanie przy ul. Nakiel-
skiej. To właśnie na Miedzy-

niu najwybitniejszy polski żużlowiec 
mieszkał przez wiele lat. Przygoto-
wanie malunku mu poświęconego 
to pomysł Marcina Stawluka – kie-
rownika żużlowej Polonii, a zarazem 
fana Golloba. Dzieło ma być symbo-
lem wsparcia oraz solidarności ze 
sportowcem.

Przewidywane wymiary malo-
widła to ok. 15 metrów szerokości 
i 5 metrów wysokości. Powierzch-
nia ma wynosić 75 metrów kwa-
dratowych. Projekt zawiera w sobie 
liczne symbole, które najwierniejsi 
kibice z pewnością odnajdą. Mural 
jest utrzymany w niebieskim kolo-
rze – w barwie, w której najczęściej 
startował Gollob. Wejście w łuk 
symbolizuje początek najważniej-
szego biegu w życiu Tomka. Są też 
ukryte neurony, które nawiązują do 
walki o pełną sprawność i złoty owal 
toru przypominający o sukcesach 
bydgoszczanina, który w 2010 roku 
został indywidualnym mistrzem 
świata na żużlu, a z reprezentacją 
Polski sześć razy triumfował w Dru-
żynowym Pucharze Świata.  Stwo-

rzenie projektu było możliwe dzięki 
pracy artysty streetartowego Bart-
ka Bujanowskiego.

Rozpoczęła się już zbiórka 
pieniędzy na powstanie mura-
lu. Potrzebnych jest nieco ponad 
13 tysięcy złotych. Do środy akcję 
na platformie Polak Potrafi wspar-
ło 59 osób, które łącznie wpłaciły 
4432 zł. Do końca zbiórki pozostało 
57 dni. Jeśli do organizatorów trafi 
więcej środków niż jest potrzebne, 
zostaną one przekazane na spe-
cjalne konto dedykowane powro-
towi Golloba do zdrowia. W zamian 
za wpłaty można otrzymać m.in. 
unikatowe pamiątk i związane 
z mistrzem, a także z bydgoską 
Polonią – programy, książki czy 
akcesoria lub elementy wyposaże-
nia motocykla należące do Golloba, 
gdy święcił on swoje największe 
triumfy.

Realizacja projektu przewi-
dziana jest na wrzesień lub paź-
dziernik. Także jesienią (7 paź-
dziernika) odbędzie się turniej „Asy 
dla Golloba”, na który Jerzy Kanc-
lerz zamierza ściągnąć najlepszych 
żużlowców na świecie. Na razie 
zaproszenia otrzymało 24 zawod-
ników. – Spośród nich chcielibyśmy 
wybrać stawkę, która rywalizować 
będzie na torze Polonii. Właśnie 
dopinamy szczegóły – tłumaczy 
menadżer bydgoskiej  Polonii. Nie-
dawno rada miasta zdecydowała 
o przekazaniu 125 tysięcy złotych 
na organizację turnieju.

Oficjalna lista startowa ma 
być znana 15 lipca. Wybór termi-
nu rozegrania imprezy nie jest 
przypadkowy, ponieważ dzień 
wcześniej odbędzie się w Toruniu 
ostatnia runda cyklu Grand Prix 
i część uczestników tej imprezy 
ma następnie wystartować w Byd-
goszczy. – Liczymy nie tylko na 
zawodników, ale też na kibiców 
z zagranicy – mówi  Kanclerz, któ-
ry jest autorem książki o Tomaszu 
Gollobie. Będzie można ją kupić 
podczas zawodów. Cały dochód 
z imprezy zostanie przekazany na 
leczenie mistrza.

Celem projektu jest aktywiza-
cja dzieci poprzez sport oraz 
zapewnienie im możliwo-

ści aktywnego spędzenia wakacji. 
W tym odbędzie się już siódma 
edycja wydarzenia. - Liczymy, że 
i tym razem akcja będzie się cie-
szyła ogromnym zainteresowaniem 
ze strony dzieci i ich rodziców. 
W poprzednich edycjach uczestni-
czyło w niej po 400-450 uczestni-
ków. Każdy z nich przez cały lipiec 
brał udział w zajęciach piłkarskich 
prowadzonych przez wykwalifi-
kowanych trenerów, a na koniec 
miesiąca uczestniczył w uroczystej 
gali podsumowującej miesiąc tre-
ningów – mówi Dominik Malicki, 

wiceprezes sekcji piłkarskiej BKS 
Chemik. 

Treningi odbywać się będą 
przez cały lipiec, od poniedziałku 
do czwartku, w dwóch grupach: dla 
dzieci od 9 do 12 lat w godz. 15:00-
16:30 oraz dla dzieci do 8. roku życia 
w godz. 17:00-18:30; Są bezpłatne 
i otwarte dla wszystkich dzieci, nie-
zależnie od płci, przynależności klu-
bowej i umiejętności. Nie obowiązują 
zapisy, a rodzice proszeni są jedynie 
o wypełnienie ankiety uczestnic-
twa, którą dzieci otrzymają od tre-
nerów. Należy zabrać ze sobą strój 
sportowy odpowiedni do warunków 
atmosferycznych oraz picie.

Treningi prowadzić będą trene-
rzy posiadający niezbędne upraw-
niania i kwalifikacje, a każdy uczest-
nik otrzyma dyplom ukończenia 
Wakacyjnego Kursu Piłkarskiego. 
Poza zajęciami treningowymi orga-
nizatorzy przewidzieli dodatkowe 
atrakcje i konkursy z nagrodami.

O przekazaniu przez Sieńkę 
udziałów swojemu synowi, 
także Piotrowi, który jest 

zawodnikiem Chemika, informo-
waliśmy przed dwoma tygodniami. 
We wtorek rada nadzorcza spółki 
wydała zaś oświadczenie, że Sieńko 
w związku z nowymi obowiązkami 
w Polskiej Lidze Piłki Siatkowej zrezy-
gnował ze stanowiska prezesa klubu. 
Tak samo tłumaczono wcześniejsza 
zmianę w strukturze właścicielskiej. 

Nowym prezesem – od 1 lipca 
– będzie dotychczasowy prokurent 
spółki Janusz Zacniewski. Niewyklu-
czone jednak, że wkrótce Łucznicz-
ka po raz kolejny zmieni właściciela. 
Na ostatniej sesji rady miasta pre-
zydent Rafał Bruski, tłumacząc się 
chęcią ratowania siatkówki na pozio-
mie PlusLigi w Bydgoszczy, wystąpił 
o zgodę na prowadzenie działań zmie-
rzających do odkupienia sprzedanych 
dwa lata temu udziałów. 

- Uzyskałem wstępną akceptację 
ze strony właściciela, ale by dalsza 
procedura mogła się toczyć, potrze-
buję zgody od państwa – mówił prezy-
dent do radnych. Także Sieńko przy-
znaje, że odbyło się już kilka spotkań 
w  tej sprawie, w tym jedno z udziałem 
Bruskiego. – Wymieniliśmy się pisma-
mi.  Wszystko w rękach prezydenta 
– stwierdził we wtorek na naszych 
łamach były już sternik klubu. 

Bruski chce zbadać sytuację 
finansową i dokonać wyceny akcji. 
Spodziewa się, że w związku z ostat-
nimi problemami finansowymi stan 
spółki jest zdecydowanie gorszy niż 
w momencie, gdy Sieńko kupował ją 
od miasta. Wtedy za 92% akcji zapła-
cił nieco ponad 60 tysięcy złotych. 
Jeśli miasto odkupi akcje, to natych-
miast przystąpi do poszukiwania 
nowego inwestora.  – Nadal uważam, 
że spółki zawodowe nie powinny być 
własnością miasta – zapewniał pod-
czas sesji prezydent. ST
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Bydgoszcz 
pamięta o gollobie
Trwa zbiórka pieniędzy na wykonanie muralu Tomasza Golloba na Miedzyniu. Równocześnie Jerzy 
Kanclerz pracuje nad organizacją  turnieju, z którego dochód będzie przekazany na leczenie mistrza.

Tomasz Gollob przechodzi obecnie rehabilitację w swoim domu.
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chemik zaprasza  
na wakacje
Bezpłatne zajęcia dla najmłodszych

Akademia Piłkarska Chemika Bydgoszcz zaprasza do uczestnictwa 
w Oponeo Wakacjach z Chemikiem. Są to otwarte i bezpłatne treningi 
piłki nożnej dla dzieci do 12. roku życia.

miasto chce ratować 
Łuczniczkę
Każdy kolejny tydzień przynosi zmiany w łuczniczce Bydgoszcz. Mia-
sto zmierza do kupienia spółki, a tymczasem Piotr Sieńko nie jest już 
ani właścicielem, ani prezesem klubu.
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października odbędzie się 
turniej Asy dla Golloba
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