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W proponowanym rozwią-
zaniu zajęcia w szkołach 
już w nadchodzącym roku 

szkolnym 2016/2017 będą kończyły 
się w pierwszy piątek przypadający 
po 20 czerwca. Zasada ta zostanie 
utrzymana na kolejne lata.

Zgodnie z ustawą, od roku 
szkolnego 2016/2017 obowiąz-
kiem szkolnym będą objęte dzieci 
od siódmego roku życia. Dziec-
ko 6-letnie będzie miało prawo 
do rozpoczęcia nauki w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej, 
o ile korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkol-
nym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie 
uczęszczało do przedszkola, rodzi-
ce również mogą zapisać je do 
pierwszej klasy. W takim przypad-
ku niezbędna jednak będzie opinia 
z poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej. 

Nowelizacja zakłada, że od 
1 września 2016 r. dziecko w wieku 
4 i 5 lat ma prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego, a od 
2017 r. – takie samo prawo będzie 
miało dziecko 3-letnie. Zapewnie-
nie warunków do realizacji prawa 
jest zadaniem własnym gminy.

W ustawie wprowadzono prze-
pisy przejściowe obowiązują-
ce de facto już w roku szkolnym 
2015/2016 i 2016/2017. Zgodnie 
z nimi, na wniosek rodziców (zło-
żony do 31 marca 2016 roku do 
dyrektora szkoły), w roku szkolnym 
2016/2017 do klasy pierwszej i dru-

giej mogą ponownie uczęszczać 
dzieci: urodzone w 2009 roku, któ-
re w roku szkolnym 2015/2016 roz-
poczęły naukę w klasie pierwszej, 
ale też  zamiast kontynuować 
naukę w klasie I szkoły podstawo-
wej, mogą korzystać z wychowania 
przedszkolnego; urodzone w I poło-
wie 2008 roku, które w roku szkol-
nym 2015/2016 uczęszczały do 

klasy drugiej szkoły podstawowej. 
Dzieci te nie biorą udziału w postę-
powaniu rekrutacyjnym, nie pod-
legają klasyfikacji rocznej, a tym 
samym promowaniu oraz nie otrzy-
mują świadectwa szkolnego promo-
cyjnego.

Już od września zmiany czeka-
ją również uczniów szkół zawo-
dowych, które zostaną zmienione 

w tzw. szkoły branżowe I i II stop-
nia. Po ich ukończeniu młodzież 
będzie mogła przystąpić do matury 
zawodowej umożliwiającej rozpo-
częcie studiów licencjackich.

Władze oświatowe, w obliczu 
pogłębiającego się niżu demogra-
ficznego, wprowadzane i propo-
nowane zmiany uznają za koniecz-
ne. Ich zdaniem, mają one na celu 

rozwijanie potencjału polskiej 
edukacji, ponowne wprowadze-
nie cykliczności etapów szkolnych 
i stworzenie systemu na miarę XXI 
wieku.  

Pytanie zawarte w tytule nie 
pojawiło się bez powodu. W środo-
wisku nauczycielskim mówi się, że 
nowy-stary system oświaty zuboży 
kształcenie młodych ludzi z powo-
du krótszego czasu przeznaczo-
nego na powszechne kształce-
nie ogólne. Ponadto wymiesza-
nie małych dzieci z nastolatkami 
zaprzepaści to, co wypracowały 
gimnazja przez szesnaście lat 
funkcjonowania, czyli bezbolesne 
wkroczenie przez młodego czło-
wieka w nowe środowisko, nowy 
etap kształcenia przy zatrzaśnię-
tych drzwiach do nie zawsze uda-
nej przeszłości. 

W niedalekiej przyszłości może 
także okazać się, że szkoły czekają 
bardzo poważne problemy lokalo-
we. Szczególnie w małych ośrod-
kach, w których podstawówki 
i małe gimnazja często znajdują się 
w oddzielnych budynkach, na któ-
re wyłożono duże pieniądze i teraz 
nie wiadomo, jak takie szkoły 
połączyć. Do tego dojdzie zamie-
szanie związane z dwutorowością 
nauczania. Kolejny, bardzo poważ-
ny problem związany jest ze skró-
ceniem o rok powszechnej edukacji 
ogólnokształcącej. To spowodu-
je, że wielu nauczycieli po prostu 
straci pracę.

*�Co�na�temat�zmian�sądzą�
nauczyciele zrzeszeni 
w�Związku�Nauczycielstwa�
Polskiego? Czytaj więcej na 
stronie 6
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Stary Rynek w nowej odsłonie Emocji wokół projektu przebudowy głównego placu miasta 
nie brakuje. Dlaczego?

Bydgoskie�złoto�w�Rio!

R E K L a M a

EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY

Polski system 
oświaty się zmienia
Nie�wszystkie�zapowiadane�przez�resort�edukacji�zmiany�wejdą�w�życie�od�rozpoczynającego�się�
we�wrześniu�nowego�roku�szkolnego�2016/2017.�ale�już�te�pierwsze�budzą�sporo�emocji,�zarówno�
w�środowisku�nauczycielskim,�jak�też�u�rodziców�dzieci.

Nowa�reforma�edukacji�zakłada�wygaszanie�gimnazjów�i�zastąpienie�jej�8-letnią�szkołą�podstawową.
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Rowerki dziecięce to atrakcyj-
ne rozwiązanie dla rodzin. 
Z takiej formy rekreacji sko-

rzystać mogą pociechy już od 
czwartego roku życia. Rowery miej-
skie dla dzieci występują w dwóch 
wersjach: dla dzieci od 4 lat oraz dla 
dzieci powyżej 6 lat. Jeszcze młod-
sze osoby mogą podróżować w spe-
cjalnych fotelikach doczepianych do 
niektórych rowerów miejskich dla 
dorosłych.

Sposób wypożyczenia i zwro-
tu rowerków dziecięcych jest taki 
sam, jak w przypadku sprzętu prze-
znaczonego dla nieco starszych 

osób. Cennik również jest identycz-
ny. Najważniejsza różnica polega 
na tym, że rowery dla dzieci mogą 
być wypożyczane i oddawane tylko 
w specjalnie przygotowanych do 
tego stacjach. Korzystanie z rowe-
rów miejskich dla dzieci jest możli-
we jedynie pod nadzorem opiekuna.

Możliwość korzystania z rowe-
rów miejskich dla dzieci oferuje 

firma Nextbike. To ona obsługuje 
systemy rowerów miejskich w mia-
stach podanych na samym początku 
artykułu. W Bydgoszczy funkcję te 
pełni firma Bike U, która nie posiada 
w swojej ofercie rowerków dziecię-
cych. Dlaczego? – Nie proponujemy 
rozwiązań, które się nie sprawdza-
ją – mówi Diana Borowiecka z firmy 
Bike U. – Aby był sens wprowadzenia 

rowerów dla dzieci wszystkie stacje 
muszą obsługiwać takie rowery, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami 
dla zamawiającego. Dotychczasowe 
rozwiązania z innych miast pokazu-
ją jedynie pojedyncze stacje, z któ-
rych można wypożyczyć rower, ale 
aby go zwrócić trzeba wrócić na tę 
samą stację, stąd ich znikoma popu-
larność – wyjaśnia Borowiecka.

Na przykładzie Lubelskiego 
Roweru Miejskiego można uznać, 
że rowerki dziecięce nie są jednak 
zbędne. Użytkownicy w Lublinie 
mają do dyspozycji dwie specjal-
ne stacje wyposażone w 20 rowe-
rów miejskich dla dzieci. Codzien-
nie wypożyczanych jest średnio 
11 rowerków. – Na przestrzeni 
ostatnich 134 dni rowerki wypo-

życzano ponad 1500 razy – mówi 
Marek Fall, menadżer ds. marketin-
gu firmy Nextbike.

Czy jest szansa na to, że w Byd-
goszczy pojawią się rowery miej-
skie dla dzieci? Tak, lecz na pew-
no nie nastąpi to wcześniej niż 
w 2017 roku. Do tego czasu obo-
wiązuje umowa podpisana z firmą 
BikeU, a współpraca przebiega pra-
widłowo. Zerwanie umowy wiąza-
łoby się z kosztami nie tylko ekono-
micznymi, ale również społecznymi 
objawiającymi się rozczarowaniem 
bydgoszczan, którzy nagle stracą 
możliwość korzystania z rowerów 
miejskich. Zarząd Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej w Byd-
goszczy, zaangażowany w funkcjo-
nowanie rowerów miejskich w Byd-
goszczy, na pewno nie doprowa-
dzi do takiej sytuacji. Jednak nie 
wyklucza on tego, że w przyszłości 
mali mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli korzystać ze specjalnie 
przygotowanych dla nich rower-
ków. – Gdy skończy się umowa to 
będziemy myśleli o tym, co można 
zmienić i ulepszyć – mówi rzecznik 
prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy, 
Krzysztof Kosiedowski. – Przygo-
tujemy kolejne zamówienie, a przy 
wyborze wykonawcy elementami 
kluczowymi będzie nie tylko cena, 
ale również to, co będzie oferowa-
ne. Wiele może zmienić się do tego 
czasu, mogą być wprowadzone 
nowe technologie – dodaje Kosie-
dowski.

Projekt wprowadzenia rowe-
rów miejskich w Bydgoszczy oka-
zał się bardzo dobrym pomysłem. 
Na ulicach naszego miasta zauwa-
żyć można coraz więcej rowe-
rzystów. Z Bydgoskiego Roweru 
Aglomeracyjnego (BRA) korzysta-
ją przede wszystkim mieszkańcy. 
Wciąż przybywa osób wypożycza-
jących rowery, jak i przybywa sta-
cji, na których znajdują się pojazdy. 
Do tej pory w Bydgoszczy utwo-
rzono 37 stacji i niewykluczone, że 
wkrótce pojawią się kolejne oraz te 
specjalnie przygotowane dla naj-
młodszych mieszkańców naszego 
miasta.

Rowery miejskie 
dla dzieci
Czy pojawią się w Bydgoszczy?
Poznań,�Lublin�i�warszawa�–�w�tych�trzech�polskich�miastach�
działają�rowery�miejskie�dla�dzieci.�Czy�jest�szansa�na�to,�że�
bydgoszczanie�również�będą�mogli�korzystać�z�takich�urządzeń?

dziecięce�rowery�miejskie�możemy�spotkać�obecnie�w�trzech�polskich�miastach.

Skład stowarzyszenia będzie 
identyczny jak grupa samo-
rządów, które miały tworzyć 

ustawową metropolię. Przypo-
mnijmy – mimo podpisania usta-
wy o powiecie metropolitalnym 
przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
jej regulacje nigdy de facto nie 
zaczęły obowiązywać. Powód – 
rząd Prawa i Sprawiedliwości nie 
przygotował odpowiednich roz-
porządzeń, które – między inny-
mi – pozwoliłyby złożyć wniosek 
o utworzenie metropolii skupionej 
wokół Bydgoszczy.

W zamian ma powstać stowa-
rzyszenie, które – choć dyspo-
nujące znacznie skromniejszymi 
środkami – powinno usprawnić 

kooperację między jednostkami 
samorządowymi, a także umoż-
liwić wspólne aplikowanie cho-
ciażby o środki unijne. - Różni-
ca w potencjale ekonomicznym 
będzie zauważalna, ale mimo to 
chcemy, w określonych realiach, 
podejmować wspólne inicjatywy 
– twierdzi Łukasz Krupa, pełno-

mocnik prezydenta Bydgoszczy ds. 
metropolii.

W planach jest między innymi 
czerpanie z doświadczeń Pozna-
nia. Wspólnie z innym gmina-
mi poszukiwał on podmiotu do 
wykonania tzw. PGN-ów czyli pla-
nów gospodarki niskoemisyjnej. 
Na bazie statutu Metropolii Poznań 
mają powstać również wewnętrzne 
regulacje nowego stowarzyszenia.

Do tej pory oficjalny akces do 
nowego stowarzyszenia zgłosiło 
dziewiętnaście samorządów. Muszą 
to jeszcze uczynić radni gminy Sadki 
oraz powiatu nakielskiego. ED

metropolia 
Bydgoszcz 
w budowie
Finał prac – po wakacjach
we�wrześniu�do�sądu�rejestrowego�ma�wpłynąć�wniosek�
o�zarejestrowanie�Stowarzyszenia�Metropolia�Bydgoszcz,�
które�ma�zacieśnić�współpracę�między�gminami�i�powiatami�
blisko�związanymi�z�miastem�nad�Brdą.
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samorządów ma tworzyć 
Stowarzyszenie Metropolia 
Bydgoszcz

Przy nowym 
zamówieniu�na�
Bydgoski�Rower�
aglomeracyjny�
weźmiemy�pod�
uwagę�nie�tylko�cenę,�
ale�również�zakres�
oferowanych�usług.

krzysztof kosiedowski
rzecznik Zarządu Dróg 
Miejskich i Komunikacji 
Publicznej

 

* Komentuj�na�www.
metropoliabydgoska.pl
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Pierwsze wizualizacje nowego 
wyglądu placu przedstawio-
no pod koniec czerwca, zaś 

na początku sierpnia zaprezento-
wano wnioski płynące z konsulta-
cji społecznych. Jedną z ważniej-
szych zmian ma być odsłonięcie 
fragmentu murów XVI-wiecznego 
ratusza, czego domagali się m.in. 
radni Prawa i Sprawiedliwości. – 
W projekcie nie ma mowy o wyeks-
ponowaniu ruin starego ratusza 
i kościoła. Naszym zdaniem to 
ogromne zaniedbanie – mówił 
jeszcze w lipcu przewodniczący 
klubu Mirosław Jamroży.

Pol itycy PiS-u powoł y wali 
się na przykłady Krakowa i Rze-
szowa, gdzie trasy podziemne 
cieszą się dużą popularnością. 
Ich postulaty zostaną spełnione, 
ale tylko częściowo. W rejonie 
północnej pierzei, na wysokości 
funkcjonującego obecnie anty-
kwariatu, w płycie rynku zostanie 
umieszczone dwuspadowe prze-
szklenie odsłaniające fundamen-
ty jednej z wież staromiejskiego 
magistratu. Pełne udostępnienie 

podziemi nie jest możliwe m.in. 
z uwagi na spory koszt takiej ope-
racji, Ratusz na potrzeby całego 
remontu ma bowiem 18 milionów 
złotych. - W dodatku, część pod-
ziemi została już zaadoptowana 
na cele użytkowe w przyległych 
kamienicach – tłumaczy Sławo-

mir Marcysiak, miejski konserwa-
tor zabytków.

Zgodnie z pierwotnymi zało-
żeniami przesunięt y w pół-
nocno-wschodnią część rynku 
zostanie Pomnik Walki i Męczeń-
stwa, w pobliżu którego pojawi 
się długa na 30 metrów fontanna. 
Kwestia relokacji monumentu od 
początku jest jedną z budzących 
większe emocje. 

Plany ratusza nie podobają się 
m.in. politykom opozycji. Radna 
Grażyna Szabelska zapewnia-
ła nawet, że jeśli pomnik będzie 
miał być przeniesiony, to ona 
zainicjuje „szerszy ruch społecz-
ny w jego obronie”, zaś zdaniem 
Stefana Pastuszewskiego „prezy-
dent Bruski jest świetnym finan-
sistą, ale nie jest strategiem oraz 
brakuje mu serca do spraw histo-
rii i kultury”.  W czasie konsulta-
cji, okazało się jednak, że wśród 
wyrażających swoje zdanie wię-
cej jest zwolenników całkowite-
go usunięcia pomnika ze Starego 
Rynku (12) niż pozostawienia go 
w dotychczasowym miejscu (9).

Kolejną zmianą ma być maksy-
malne ograniczenie ruchu. Wjazd 
będą mieć jedynie mieszkańcy 
docierający na zaplecze posesji 
oraz – w wybranych godzinach – 
dostawcy. To właśnie wyelimino-
wanie ruchu pojazdów było najczę-
ściej pojawiającym się postulatem 
w konsultacjach. - Stary Rynek po 
rewitalizacji dedykujemy przede 
wszystkie pieszym i rowerzy-
stom – mówi zastępca dyrektora 
ZDMiKP Maciej Gust.

Nowa wizualizacja ma być 
gotowa w ciągu najbliższych kilku 
tygodni. Najwięcej pracy wyma-
ga zaprojektowanie przeszklenia 
odsłaniającego fundamenty. - Musi-
my zapewnić odpowiednią ekspo-
zycję oraz zabezpieczyć w środku 
właściwe warunki – temperaturę 
i wilgotność – mówi Marcysiak. 

Przebudowa ma rozpocząć się 
najbliższej jesieni i zakończyć wio-
sną przyszłego roku. Cała inwe-
stycja – włączając w to remont 
części przyległych do rynku uli-
czek – będzie z kolei finiszować 
w 2018 roku.

Gdzie Rzym, 
a gdzie czarter 
o�bardzo�atrakcyjny�kierunek�wzbogaci�się�na�przełomie�wiosny�i�lata�
oferta�bydgoskiego�lotniska.�od�16�czerwca�dwa�razy�w�tygodniu�
polecimy�bowiem�do�stolicy�włoch.�a�to�w�dodatku�niejedyne�
połączenie,�które�zostanie�uruchomione�w�najbliższych�tygodniach.

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Eriksson1988

Osobiście nie ukrywam, że na 
realizację części planowa-
nych założeń czekam z dużą 

nadzieją, ale inne wzbudzają u mnie 
co najmniej spore obawy. Bo o ile 
ciekawym rozwiązaniem jest cho-
ciażby odsłonięcie fragmentów ruin 

staromiejskiego ratusza, o tyle próba 
umiejscowienia nad nimi dwuspado-
wego szklanego dachu to zaburzenie 
jednego z największych, jeśli nie naj-

większego, atutu rynku po remon-
cie – sprowadzenia go w całości do 
jednej płaszczyzny. Aktualna wizja 
„nowego” Starego Rynku ma być 

kompromisem, czymś, co ma ostu-
dzić zapędy wszelkiej maści rady-
kałów. Nie zawsze jest to kompromis 
trafiony. Przykład - ot, chociażby 
ograniczenie zamiast wyeliminowa-
nia ruchu. Miałko brzmią tłumacze-
nia drogowców, że przy współpracy 
z policją i strażą miejską będą elimi-
nować ruch tranzytowy. Usunięcie 
samochodów z rynku zamknęłoby 
temat. A tak, to już niedługo dysku-
sja o nich wróci na nowo. Z drugiej 
strony, na plus należy zapisać decy-

zję o przesunięciu, a nie – usuwa-
niu Pomnika Walki i Męczeństwa. 
To w końcu duża część najnowszej 
historii miasta. 

Ważne, że wreszcie padła komen-
da „Budujemy!”. Teraz jednak równie 
ważne, żeby zrobić to z głową.

*�Szersze�omówienie�tematu�
zmian�na�Starym�Rynku�
znajdziesz�na portalu 
w sekcji Blogi.

Rynek kompromisu
temat�modernizacji�Starego�Rynku�od�lat�wzbudza�emocje.�
I�dobrze.�Bo�przejść�obojętnie�wobec�kwestii�zmian�na�
głównym�placu�miasta�nie�sposób.
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Rynek�po�rewitalizacji�
dedykujemy�przede�
wszystkim pieszym 
i rowerzystom.

maciej gust
zastępca dyrektora Zarządu 
Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej

wizualizacja�Starego�Rynku�zaprezentowana�została�w�czerwcu.

Nowy 
stary rynek
Jak się zmieni?
wielkimi�krokami�zbliża�się�początek�przebudowy�Starego�
Rynku.�-�Chcemy,�aby�przyjęte�przez�nas�rozwiązania�były�
kompromisem�i�budziły�jak�najmniej�kontrowersji�-�przekonuje�
Sławomir�Marcysiak,�miejski�konserwator�zabytków.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Storzewski

Do zmian w komunikacji miej-
skiej dochodziło już w ostat-
nich tygodniach. 13 sierpnia, 

dzięki szybszemu niż planowano 
zakończeniu remontu ronda Toruń-
skiego, tramwaje linii nr 2 i 6 wró-
ciły na trasę przez Babią Wieś, a po 
finiszu prac torowych w pobliżu 
zajezdni przy ul. Toruńskiej linie 
6 i 9 ponownie jeżdżą do Łęgnowa. 
Roboty przy ul. Toruńskiej przenio-
sły się za to na jezdnię, co spowo-
dowało korekty na trasach autobu-
sów linii nocnych 31N i 36N.

Wraz z początkiem roku szkol-
nego dojdzie do następnych korekt. 
Autobusy linii nr 52, 53, 54, 57, 64, 
65, 68, 69, 73, 76, 79, 80, 83, 89, 
92 i 94 wrócą do tradycyjnych roz-

kładów jazdy, zaś wybrane kursy 
linii 59 będą obsługiwane przez 
pojazdy przegubowe. Zmiany 
dotyczyć będą także tramwajów 
– na niektóre połączenia linii nr 
1 i 4 wysyłane będą dwa wagony. 
Nowością będzie za to przystanek 
Toruńska-Spokojna, który pojawi 
się na trasie autobusów linii numer 
76 zmierzających w kierunku 
Łęgnowa.

Koniec okresu wakacyjnego 
wiążę się też z końcem linii sezo-
nowych i turystycznych. Pierwszy 

weekend września będzie ostat-
nią okazją, aby linią nr 99 udać się 
nad Jezioro Jezuickie. Podobnie 
jak przed rokiem autobusy wożą-
ce pasażerów na plażę w Chmiel-
nikach cieszyły się w te wakacje 
dużą popularnością, a ZDMiKP co 
weekend musiał być przygotowany 
na zadysponowanie dodatkowych 
pojazdów. 

Od 20 lipca można było kupo-
wać Bi let Nowego Pasażera. 
Promocja przygotowana przez 
ZDMiKP skierowana była do osób, 
które przez co najmniej dwa lata 
nie korzystały z biletów miesięcz-
nych. Do ubiegłego piątku bile-
ty w okazyjnych cenach zakupiło 
837 osób. – Jesteśmy zadowoleni 
z akcji, bo to więcej niż w analo-
gicznym okresie rok temu (wów-
czas bilety kupiło 786 osób – dod.
red.). We wrześniu będziemy mogli 
stwierdzić, czy promocja przynio-
sła pożądany skutek i pasażerowie 
zostali z nami. Przed rokiem nie-
mal 100 osób nabyło kolejne bilety 
sieciowe po zakończeniu promo-
cji – mówi Krzysztof Kosiedowski, 
rzecznik prasowy ZDMiKP.

Wciąż trwa także rozpoczęta 
w drugiej połowie lipca akcja win-
dykacyjna obejmująca dłużników 
z lat 2007-2010. – Wiele doniesień 
medialnych i dyskusji spowodowa-
ło, że pasażerowie zwrócili więk-
szą uwagę na windykację, a podob-
ne akcje prowadzimy już od dłuż-
szego czasu – mówi Kosiedowski. 
Na razie od ok. 14 tys. pasażerów, 
którzy nie uregulowali ponad 
24 tys. opłat dodatkowych (popu-
larnie zwanych mandatami) udało 
się wyegzekwować kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 

*�więcej�o�prowadzonej�przez�
ZdMiKP�windykacji�można�
przeczytać�na portalu

komunikacja 
miejska kończy 
wakacje
Powrót szkolnych rozkładów, 
zniżki i windykacja
Za�nieco�ponad�dwa�tygodnie�uczniowie�wrócą�do�nauki,�a�pasażerowie�komunikacji�miejskiej,�
przeglądając�rozkłady�jazdy,�ponownie�skierują�wzrok�na�rubrykę�dotyczącą�dni�szkolnych.

od�1�września�linia�52�ponownie�będzie�realizować�kursy�dedykowane�dniom�nauki�szkolnej.
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837 osób
zakupiło latem Bilet 
Nowego Pasażera

84 pociągi
odjeżdżają codziennie ze 
stacji Bydgoszcz Główna

Bezpośrednią przyczyną zmiany 
organizacji ruchu pociągów są 
przeprowadzane prace toro-

we. Wykonywane remonty sprawią, 
że w niektórych miejscach ruch 
będzie odbywał się po jednym torze, 
co spowoduje zmiany godzin jazdy 
pociągów. W województwie kujaw-
sko-pomorskim z taką sytuacją spo-
tkamy się na linii nr 18 Kutno - Piła 
na odcinku pomiędzy Włocławkiem 
a Aleksandrowem Kujawskim oraz 
na linii nr 353 Poznań Wschód - 
Korsze na odcinkach od Mogilna do 
Janikowa oraz od Jabłonowa Pomor-

skiego do Biskupca Pomorskiego. 
Jednak zmiany w rozkładzie mają 
być niewielkie i wynieść od 5 do 
20 minut. Obowiązywać one będą 
do 10 października 2016 r.

Ponadto nie wszystkie pocią-
gi zatrzymają się na każdej stacji 

ujętej w rozkładzie jazdy. Z powo-
du prac na odcinku Włocławek - 
Aleksandrów Kujawski trzy pocią-
gi: Stoczniowiec, Chemik i Doker 
pojadą drogą okrężną od Kutna 
do Bydgoszczy Głównej przez 
Inowrocław z pominięciem stacji 

Włocławek, Aleksandrów Kujaw-
ski, Toruń Główny, Solec Kujawski, 
Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz 
Leśna.

Niewątpliwie wzrośnie zna-
czenie stacji Bydgoszcz Błonie. 
Od 4 września na tym przystanku 
zatrzymywać się będą wszystkie 
pociągi Przewozów Regionalnych, 
które stanowią część z 84 pojazdów 
odjeżdżających codziennie ze stacji 
Bydgoszcz Główna. W ciągu doby 
bydgoszczanie mogą korzystać łącz-
nie z 204 pociągów jadących m.in. 
do Lublina, Zakopanego, Łodzi czy 
Kołobrzegu. Ceny biletów za prze-
jazdy nie ulegną zmianie. JW

Całkowita powierzchnia nowych 
obiektów francuskiej sieci ma 
wynieść niemal cztery hek-

tary. Znakomita większość, blisko 
37 tys. metrów kwadratowych, 
przeznaczona będzie na magazyny, 
niespełna 1,5 tys. mkw. zajmie nato-
miast część socjalna. Jak informuje 
inwestor, z bydgoskiego centrum 
mają być obsługiwane wszystkie 

placówki Carrefoura zarówno na 
północy, jak i zachodzie Polski – 
w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, 
Zielonej Górze czy Wrocławiu.

Nowa hala będzie składała 
się m.in. z chłodni o powierzch-
ni 9 tys. mkw. Centrum będzie 
posiadało również regały magazy-

nowe przystosowane do wysokie-
go składowania, a także przecho-
wywania materiałów niebezpiecz-
nych (ADR). Dodatkowo powstanie 

parking na ponad 120 aut oso-
bowych oraz 40 miejsc postojo-
wych dla samochodów ciężaro-
wych. Strefa ładowania zapewni 
przestrzeń dla blisko stu wózków 
widłowych.

Budowa magazynów dla sie-
ci Carrefour ma potrwać jedynie 
sześć miesięcy. Ich odbiór jest pla-
nowany na luty 2017 roku. General-
nym wykonawcą jest firma Kajima 
Poland. ED

Pociągi pojadą inaczej
Na�początku�przyszłego�miesiąca�wprowadzony�zostanie�nowy�rozkład�jazdy�pociągów.� 
Co�zmieni�się�od�4�września?

Carrefour buduje w Bydgoszczy 
Centrum�logistyczne�Carrefour�Polska�dedykowane�północy�oraz�zachodowi�kraju�powstanie�przy�
ulicy�Chemicznej�na�Czersku�Polskim.�Za�inwestycję,�która�ma�zostać�oddana�do�użytku�już�na�
początku�przyszłego�roku,�odpowiada�firma�Panattoni�Europe.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Dlatego ZNP, o ile tak zostanie 
ustalone 22 sierpnia podczas 
Prezydium Zarządu Głów-

nego, rozpocznie nowy rok szkol-
ny z wywieszonymi flagami, żeby 
– jak mówi Mirosława Kaczyńska, 
prezes oddziału ZNP w Bydgoszczy 
– dać wyraźny sygnał, że propo-
nowane zmiany niosą za sobą zbyt 
duże koszty, zarówno ludzkie, jak 
też finansowe.

- Jeszcze w czasie wakacji na 
stronie Zarządu Głównego ZNP 
zamieściliśmy petycję, pod którą 
podpisują się nauczyciele i nie tyl-
ko oni, domagając się powstrzy-
mania planowanych zmian, póki 
jeszcze czas, póki jeszcze są 
zapowiedziami. Wysłany został 
także list do minister Zalewskiej 
z szesnastoma pytaniami, na 
które warto by było, żeby sobie 
i nam odpowiedziała – mówi nam 
Kaczyńska.

Związkowców najbardziej boli 
to, że jednym ruchem, jedną decy-
zją, przekreśla się dorobek minio-
nych siedemnastu lat ciężkiej pracy 
nauczycieli, którzy doprowadzili 
do tego, że system wreszcie zaczął 
przynosić sukcesy. 

Nauczyciele obawiają się, że 
nowa reforma będzie wprowadzona 
bez odpowiedniego przygotowania 

pod względem merytorycznym, 
a zwłaszcza finansowym. Opty-
mizm pani minister, która uważa, 
że od teraz będzie już tylko lepiej, 
a wręcz wspaniale, może okazać się 
krótkotrwały – komentują.

Zniesienie obowiązku szkolne-
go dla sześciolatków czy wygasza-
nie gimnazjów spowoduje, zdaniem 
związkowców, utratę pracy przez 

wielu nauczycieli, których sytuacja 
już teraz jest bardzo niestabilna; 
niczego w zasadzie nie mogą być 
pewni i każda zmiana - mówiąc kolo-
kwialnie - na „górze”,  jest dla środo-
wiska niszcząca, a nie budująca.

Związkowcy z niedowierza-
niem przyjmują zapewnienia mini-
ster Zalewskiej o braku zwolnień 
nauczycieli w przypadku likwidacji 
gimnazjów, albowiem nie przed-
stawiono żadnych propozycji usta-
wowych zapisów gwarantujących 
płynne i bezproblemowe przenosze-
nie nauczycieli do poszczególnych 
typów szkół. Czy ktoś wziął pod 
uwagę ekonomiczne koszty refor-
my? - pytają związkowcy. I dodają, że 
będą one dla samorządów olbrzymie.

Nie da się już, na przykład, 
powrócić do budynków szkolnych, 
których się pozbyto, a które teraz 
tak bardzo by się przydały, gdy ze 
szkoły 800-osobowej trzeba będzie 
zrobić szkołę dla 1200 uczniów. 
Może zdarzyć się tak, że - z powo-
du rejonizacji - dzieci będą trafiać 
do innych placówek niż te, w któ-
rych chcieliby umieścić je rodzice.

- My dzisiaj na stole powinni-
śmy mieć całą podstawę progra-
mową - wszystkie treści dla klas od 
1-8, skoro 1 września powinniśmy 
wiedzieć, czego będziemy uczyć 
uczniów w siódmej klasie. Jeżeli tego 
teraz nie ma, to kiedy powstanie 
program dla klas 2-6? Z doskoku? 
- dziwi się Mirosława Kaczyńska. 
Jej zdaniem, tłumaczenie zmian 
koniecznością walki z niżem demo-
graficznym i ratowaniem szkół, 
jest z gruntu fałszywe. - Wystar-
czy spojrzeć na zagadnienie mate-
matycznie: zabranie jednego roku 
z systemu kształcenia problemu 
niżu nie załatwi - jeszcze bardziej go 
pogłębi! A zrobienie z dwóch szkół 
(podstawowej i gimnazjalnej) jednej 
powszechnej nie jest żadnym pana-
ceum, gdyż takie działanie pociągnie 
za sobą zmianę liczebności uczniów 
w klasach, utratę miejsc pracy dla 
nauczycieli. Cóż, czeka więc nas 
„dobra zmiana”, tyle że na gorsze – 
kończy Kaczyńska.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Procesy rekrutacyjne rozpo-
częły się w lipcu. Większość 
maturzystów już wie, na jakich 

uczelniach rozpocznie swoje dalsze 
kształcenie. Pozostali nadal mają 
szansę dołączyć do grona studen-
tów, ale oferta dla nich jest znacz-
nie uboższa. Dodatkowe nabory na 
studia I stopnia potrwają jeszcze 
kilkanaście dni. Sprawdziliśmy, 
jakimi wynikami do tej pory mogą 
pochwalić się największe uczelnie 
publiczne działające w Bydgoszczy.

Uniwersytet  
Kazimierza Wielkiego 

Ponad 1300 osób w październiku 
rozpocznie studia na największej 
bydgoskiej uczelni. Znaczny wzrost 
liczby zainteresowanych podję-
ciem studiów na UKW nastąpił w II 
naborze, a chętnych wciąż przy-

bywa (nabór trwa do 13 września). 
Zapisy nie są prowadzone już na 
kierunkach cieszących się najwięk-
szym zainteresowaniem: lingwi-
styce stosowanej - j. angielski z j. 
niemieckim bez znajomości języka, 
mechatronice czy ekonomii.  

W tym roku najtrudniej było 
dostać się na psychologię, gdzie 
o jedno miejsce starały się cztery 
osoby. W porównaniu do zeszłego 
roku o ponad 20% wzrosło zain-
teresowanie dziennikarstwem. 
Ta zmiana wynikać może z utwo-
rzenia nowej specjalności - dzien-
nikarstwa sportowego.

Wśród nowych kierunków na 
UKW największą popularnością 

cieszy się lingwistyka stosowana 
j. rosyjski z j. chińskim. Znacznie 
mniej osób wyraziło chęć studio-
wania wojskoznawstwa i zarządza-
nia kryzysowego w środowisku. 

Uniwersytet  
Technologiczno-Przyrodniczy  

Wśród kierunków dostępnych na 
UTP największym zainteresowa-
niem cieszy się informatyka sto-
sowana. Całkiem dobrze wypadła 
rekrutacja na nowym kierunku: 
finanse i rachunkowość, który 
wybrało 157 osób, a 106 spośród 
nich już złożyło wymagane doku-
menty.

Chęć dołączenie do grona stu-
dentów wyraziło 1974 kandydatów, 
którzy zarejestrowali się w sys-
temie IRK. Niemal wszyscy z nich 
zostali przyjęci, ale dokumen-
ty złożyło niespełna 1250 osób. 
Pozostałe miejsca dostępne są 
w ramach rekrutacji uzupełnia-
jącej, która trwa do 31 sierpnia, 
między innymi na energetyce czy 
transporcie. 

Collegium Medicum 
UMK

W tym roku swoje plany studiowa-
na na najpopularniejszej uczelni 
medycznej w regionie zrealizuje 

o 50 osób więcej. Dodatkowe miej-
sca na kierunku lekarskim zostały 
zajęte już w pierwszej turze nabo-
ru. Chęć jego studiowania zgłosiło 
ponad 4 tysiące kandydatów.

Uczelnia odnotowała wzrost 
z a i nt e r e s ow a n i a  k i e r u n k a-
mi takimi jak biotechnologia, 
fizjoterapia, pielęgniarstwo czy 
ratownictwo medyczne. Naj-
mniej osób zapisało się na zdro-
wie publiczne i to właśnie m.in. 
na tym kierunku prowadzony jest 
– do 15 września - dodatkowy 
nabór. Wśród studiów stacjonar-
nych I stopnia dostępna jest jesz-
cze inżynieria biomedyczna oraz 
audiofonologia.

Rekrutacja na studia II stop-
nia dopiero wejdzie w kluczową 
fazę. Osoby, które ponownie chcą 
znaleźć się w gronie studentów, 
już mogą się o to ubiegać. Reje-
stracja na CM UMK potrwa do 
12 września. O jeden dzień dłużej 
trwa nabór na UKW. Natomiast na 
UTP rejestrować się można aż do 
19 września. 

Mirosława�Kaczyńska�krytycznie�ocenia�planowane�zmiany�w�systemie�oświaty.

Związkowe  
obawy oświatowe
Gwizdy,�hasła�takie�jak�„Nie�dla�reform�kosztem�dzieci”�-�w�ten�sposób�nauczyciele�ze�Związku�
Nauczycielstwa�Polskiego�przywitali�w�toruniu�minister�edukacji�narodowej.�Jeszcze�zanim�anna�
Zalewska�przedstawiła�proponowane�zmiany�w�oświacie…

Uczelnie wyższe przyjmują 
nowych studentów
Jak�przebiegają�rekrutacje�w�placówkach�działających�w�Bydgoszczy?

EdukAcjA
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3,5 mln
niemal tylu uczniów 
uczęszczało do szkół 
podstawowych 
i gimnazjów w roku 
szkolnym 2015/2016

Pod�naszą�petycją,�
domagając�się�
powstrzymania 
planowanych�
zmian,�póki�jeszcze�
czas,�póki�jeszcze�
są�zapowiedziami,�
podpisują�się�nie�tylko�
nauczyciele. 

mirosława kaczyńska
prezes bydgoskiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Eriksson1988

Dziesięć z trzynastu kolejo-
wych inwestycji w Kujawsko-
-Pomorskiem znajduje się na 

liście podstawowej KPK. Wśród nich 
między innymi remont odcinka linii 
kolejowej nr 18 pomiędzy Toruniem 
Głównym a Kutnem, który pozwoli 
skrócić czas podróży z Bydgoszczy 
do wspomnianego Kutna o kwa-
drans, a także prace na szlaku kole-
jowym Bydgoszcz – Trójmiasto 
przez Kościerzynę, alternatywnej 
drogi z miasta nad Brdą nad morze. 
Nie ma tam już jednak istotnej 

z punktu widzenia Bydgoszczy 
i gmin ościennych rewitalizacji linii 
nr 356 wiodącej przez Szubin i Kcy-
nię do granicy województwa, która 
trafiła jedynie na listę rezerwową.

Prezydent Rafał Bruski na 
początku sierpnia ponownie 
zaapelował, aby wprowadzono ją 
na listę priorytetów. Skierował 
swoje uwagi do Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa, które 
prowadzi obecnie konsultacje nad 
programem inwestycji kolejowych 
(potrwają do 2 września, jego zmo-
dyfikowane brzmienie ma następ-
nie przyjąć rząd). Bruski przy-
pomina, że linia nr 356 poprawi 
komunikację miasta z powiatami: 
bydgoskim i nakielskim, a dodat-
kowo – w ramach projektu BiT City 
– kilka miesięcy temu oddano do 
użytku przystanek na Błoniu, który 

może być wykorzystany w ramach 
tej trasy.

Co na to PKP PLK? Prezes 
Merchel konsekwentnie powiela 

wcześniejsze stanowisko spół-
ki, że w sprawie linii o znaczeniu 
regionalnym kluczowy głos mają 
władze samorządowe, a konkret-

niej – marszałek województwa. 
– My jesteśmy otwarci na roz-
mowy – zapewniał, choć przy-
znawał, że dotychczas postępów 

w negocjacjach nie było. Trudno 
się temu jednak dziwić, skoro Piotr 
Całbecki kilkakrotnie argumen-
tował, że przywróceniem ruchu 
regularnego na linii nr 356 Polskie 
Linie Kolejowe nie są zaintereso-
wane. Jako dodatkową przeszkodę 
wskazywał koszt, które należało-
by wyasygnować z budżetu woje-
wództwa na potrzeby nowych 
połączeń. – To 10-15 milionów zło-
tych – wyliczał.

Drugą inwestycją zawartą na 
regionalnej liście rezerwowej jest 
modernizacja odcinka linii nr 
18, tyle że z Bydgoszczy do Piły. 
Czy jest szansa na jej realizację? 
– Wszystko zależy od ewentual-
nych oszczędności w przetargach 
– mówi prezes Merchel. W tym 

wypadku inne jest źródło finan-
sowania – nie jest to bowiem (jak 
w przypadku linii nr 356) Regional-
ny Program Operacyjny, ale Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko.

Według aktualnego kształtu 
Krajowego Programu Kolejowego, 
modernizowane mają być rów-
nież szlaki towarowe – chociażby 
międzynarodowa linia C-E 65 (na 
odcinku Inowrocław – Bydgoszcz 
– Tczew). – W nowej perspektywie 
chcemy znacznie zintensyfikować 
prace w tym sektorze – zaznacza 
Ireneusz Machel. – Nie zapomina-
my jednak o poprawie komfortu 
pasażerów. 

W Kujawsko-Pomorskiem utrzy-
many bądź skrócony czas jazdy 
ma być odnotowany (poza relacją 
Bydgoszcz – Kutno) m.in. na tra-
sie z Bydgoszczy do Wierzchucina 
(z 48 do 40 minut), z miasta nad 
Brdą do Gdańska (z 80 do 75 min.) 
czy Bydgoszcz – Poznań (przez 
Inowrocław) – z 92 do 89 minut.

Całkowity koszt kujawsko-
-pomorskich inwestycji zawar-
tych na liście podstawowej KPK to 
1,5 mld zł. Lista rezerwowa obej-
muje zadania o wartości dalszych 
500 mln zł.

Impreza rozpocznie się Rodzin-
nym Rajdem Rowerowym z Brzo-
zy do miejscowości Przyłęki, 

gdzie odbędzie się piknik spor-
towo-turystyczny. Organizato-
rzy zaplanowali Bieg Trzeźwości 
(z odrębną klasyfikacją dla służb 
mundurowych) na dystansie 10 km, 
Nordic Walking na dystansie 5 km 
oraz biegi, konkursy i animacje dla 
dzieci.

W ubiegłym roku w festiwa-
lu wzięło udział ponad 1500 osób, 
a impreza została wyróżniona 
1. miejscem w organizowanym przez 

portal Maratony Polskie plebiscycie 
dla biegów w miejscowościach do 
5 tys. mieszkańców, a wcześniej 
otrzymała nagrodę „Złoty Bieg 
2014”. Organizator wydarzenia, 
stowarzyszenie Rowerowa Brzoza 

odpowiada również za takie impre-
zy jak Metropolia Bydgoszcz MTB 
Maraton, Rajd Galerii Pomorskiej, 
Bieg Papieski i Rajd Niepodległości.

Na w ydarzenia wchodzące 
w skład festiwalu obowiązują zapi-

sy, który ruszyły 22 lipca. Liczba 
miejsc w Biegu Trzeźwości i Nordic 
Walking jest ograniczona. Szcze-
góły imprezy i regulamin można 
znaleźć na stronie organizatora 
– www.rowerowabrzoza.pl. Patro-

nat honorowy nad imprezą objęli 
wójtowie gmin Nowa Wieś Wiel-
ka i Białe Błota, Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgosz-
czy oraz Starosta Powiatu Bydgo-
skiego. ST

kolej inwestuje 
w regionie
Co z linią do Szubina 
i Kcyni?
trzynaście�projektów�o�łącznej�wartości�około�dwóch�miliardów�
złotych�zakłada�kujawsko-pomorska�część�Krajowego�
Programu�Kolejowego.�ale�nie�oznacza�to,�że�wszystkie�zostaną�
w�nadchodzących�latach�zrealizowane.�–�w�przypadku�linii�
regionalnych�ruch�jest�po�stronie�samorządu�województwa�–�
przekonuje�prezes�PKP�Polskie�Linie�Kolejowe�Ireneusz�Merchel.

Ireneusz�Merchel,�prezes�PKP�PLK,�prezentował�założenia�Krajowego�Programu�Kolejowego�dla�regionu�wraz�
z�wicewojewodą�Józefem�Ramlauem.

Festiwal sportowy w Brzozie 
i Przyłękach już za miesiąc!
17�września,�tradycyjnie�w�trzecią�sobotę�miesiąca,�odbędzie�się�XI�festiwal�Sportowo-turystyczny�
Brzoza-Przyłęki.�MetropoliaBydgoska.pl�objęła�patronat�medialny�nad�tym�wydarzeniem.
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1500
uczestników wzięło udział 
w ubiegłorocznej edycji 
imprezy.

2 mld zł
wynosi wstępny kosztorys 
inwestycji kolejowych 
w regionie do 2023 roku

Jesteśmy�otwarci�na�
rozmowy w sprawie 
rewitalizacji�linii�
kolejowej�nr�
356�wiodącej�przez�
Szubin�oraz�Kcynią,�
aż�do�granicy�
województwa.

ireneusz merchel
prezes PKP Polskie Linie 
Kolejowe
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Pierwsze protesty w regionie 
rozpoczęły się w lipcu 1980 r., 
ale wówczas nie przerodziły 

się w strajki. Do nich doszło dopie-
ro w następnym miesiącu. Bydgoski 
Sierpień rozpoczął się 28 sierpnia, 
kiedy to ukonstytuował się Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy 
koordynujący działalność poszcze-
gólnych komitetów strajkowych. 
Na jego czele stał początkowo 
Bogumił Nawrocki, zastąpiony póź-
niej przez Jana Rulewskiego. Straj-
kujący solidaryzowali się z MKS-
-ami w Gdańsku i Szczecinie oraz 
stawiali postulaty ekonomiczne. 

4 września 1980 r. utworzono 
Zarząd Międzyzakładowego Komi-
tetu Założycielskiego, w skład któ-
rego weszli przedstawiciele naj-
większych zakładów pracy uczest-
niczący w strajkach. Następnie 
wybrano Prezydium MKZ. Prze-
wodniczącym został Jan Rulew-
ski, pracownik „Predom – Romet” 
i jednocześnie osoba obdarzona 
charyzmą, zastępcami przewodni-
czącego zaś - Krzysztof Gotowski 
i Marian Grubecki. Tego ostat-
niego 26 września zastąpił Antoni 
Tokarczuk,  którego poprosiliśmy 
o refleksje na temat tamtych dni 
i ich konsekwencji dla Polski oraz 
jego życiowych wyborów.

Jeden z tysiąca

- 28 sierpnia ocknęliśmy się 
z marazmu, z poczucia beznadziei 
– mówi Tokarczuk. - Trzeba pamię-
tać, że w Bydgoszczy nie było zor-
ganizowanej opozycji i widocznych 
akcji oporu. Nie było jeszcze wtedy 
znanych przywódców, nie moż-
na więc komukolwiek przypisać 
roli inspiratora sierpniowych akcji 
strajkowych w regionie. Komuniści 
w Bydgoszczy rządzili twardą ręką, 
a wieloletni I sekretarz KW PZPR 
Józef Majchrzak należał do wyjąt-
kowo „twardogłowych”. 

- Do strajku zgłosiłem się na 
ochotnika jako jedyny z tysiąca tzw. 
pracowników umysłowych. Zosta-
łem delegowany do zawiązującego 
się w WPK Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego – relacjonuje 
Antoni Tokarczuk. - Kiedy dotarłem 
tam swoim niezastąpionym wtedy 
rowerem, byłem przedstawicielem 
szóstego zgłaszającego się zakła-
du. Obradowano jawnie, a wszyst-
ko nagrywał reporter bydgoskiego 
radia. Wtedy jeszcze nie mogłem 
wiedzieć, że Lech Lutogniewski to 
specjalny wysłannik komunistycz-
nej służby bezpieczeństwa. Dobrze 
się stało, że po długich namowach 
udało mi się nakłonić MKS do prze-

niesienia się z baraku w WPK do 
„Rometu”. Był chroniony, miał dru-
karnię i zaplecze socjalne.

- Komuniści od początku pró-
bowali, przy pomocy przymilnie 
uśmiechającego się prezyden-
ta miasta Wincentego Domisza, 

kontrolować sytuację i wciągać 
strajkujące załogi w niekończące 
się dyskusje o przysłowiowej pie-
truszce, byle odciągać nas od spraw 
zasadniczych, od porządkowania 
spraw ustrojowych – kontynuuje 
były wojewoda. - Nie unikając dys-
kusji o codziennych problemach 
mieszkańców, dążyliśmy jednak do 
zasadniczych zmian w kraju.  Sądzę, 
że region bydgoski wyróżniał się na 

tle innych ścisłą, konkretną współ-
pracą „Solidarności” pracowniczej 
z tworzącymi się strukturami „Soli-
darności” rolniczej, bardzo aktyw-
nej w naszym regionie. 

Co Antoni Tokarczuk uważa za 
największy błąd solidarnościo-
wych elit? - Na pewno nie sam 
okrągły stół, który - wspierany 
przez Kościół - zapoczątkował 
zmiany w Polsce, ale to, co zdarzy-
ło się po nim.

- Nie czuję się zgorzkniałym 
kombatantem i nie żałuję, że mia-
łem odwagę się „wychylić” - twier-
dzi w rozmowie z nami Tokarczuk. 
- Miałem niezwykłą okazję żyć 
w niezwyczajnych czasach. Docze-
kałem się wolnej Polski,  o czym 
w okresie mojej młodości można 
było jedynie marzyć. Przeżyłem 
wiele wzlotów i okresów ponie-
wierki, także w wolnej Polsce. 
Smuci mnie przede wszystkim to, 
że coraz mniej znany jest praw-
dziwy duch i oblicze pierwszej, 
prawdziwej „Solidarności”. Dlatego 
opisałem tamtą historię widzianą 
z bliska i własnymi oczami. Więcej 
w niej ducha optymizmu, nawet 
romantyzmu, popartego nieznany-

mi lub zapomnianymi zdarzeniami 
niż surowej krytyki. „Mój czas. 
Flirty z historią” ukażą się w przy-
szłym roku nakładem IPN.

Rulewski.  
Refleksje „rozczochrane”

- Tego Sierpnia wypatrywali wszy-
scy – mówi z kolei inny jego uczest-
nik Jan Rulewski. - Ludzie gubili się 
w chaotycznej gospodarce Gierka. 
Polska dryfowała. Przemilczanym 
brakom wątrobianki towarzyszyły 
informacje  o imporcie inkrusto-
wanych stolików z Egiptu. Jed-
nocześnie z Zachodu napływały 
informacje o skoku cywilizacyjnym. 
W zakładach rwała się produkcja. 
Niezapłacona. W Romecie garstka 
ambitnych inżynierów, w tym par-
tyjnych, coraz jawniej opowiadała 
się za „grubą kreską” pod socja-
lizmem. Na razie bez alternaty-
wy, gdyż ciążyła nieprzekraczalna 
mentalna granica Jałty.

Wreszcie stanęła komunikacja. 
Wszędzie. Już 28 sierpnia w Rome-
cie rejestrowało się 46 komite-
tów strajkowych. W większości 
robotnicy. I w większości doma-

gali się porządku, walki z korup-
cją, porządkowania systemów 
płacowych – relacjonuje Rulew-
ski. - Wielu  powoływało się na 
Postulaty z Wybrzeża. Podobnie 
jak w całej Polsce, na czele stanęły 
załogi przemysłu metalowego. Dla-
czego w stoczniach, Famorze, Tel-
fie i Romecie? Gdyż tam produkcja 
odbywała się w rytmie norm, a te  
śrubowano, co zmierzało do reduk-
cji wynagrodzeń, po to, by spłacić 
długi otwarcia gierkowskiego. 

Rulewski kontynuuje: Powie-
działbym, że - mimo napięć - 
atmosfera była pogodna. Nikt nie 
myślał o szubienicach, dopuszczano 
jedynie zmiany kadrowe. Strajkują-
cy byli odpowiedzialni. W Inowro-
cławiu nad Hutą Szkła przelatywały 
helikoptery. Straszono, łamistraj-
kom obiecano pieniądze. A mimo to 
nie przerwały pracy piece z wyto-
pem szkła. Poznałem tam zrozpa-
czonego szefa strajkujących, robot-
nika Duraja. Nogi w misce z wodą, 
na głowie mokry ręcznik, otoczony 
młodymi robotnikami, a mimo to 
skłonny do rozmów, które zresztą 
zakończyły się sukcesem. Czerwo-
na Księżna - pupilka partii zakoń-
czyła karierę dyrektora.

Lekarze i taksówkarze. 
Też solidarni

Pamiętam lekarzy – wspomina Jan 
Rulewski - którzy przy pełnej kon-
spiracji odwiedzali siedzibę strajko-
wą Rometu, by przekazać wyrazy 
solidarności i meldowali o planach 
powołania alternatywnych władz 
związkowych w szpitalach. Po trzech 
dniach strajku niespodzianka - pod 
bramę na Fordońskiej podjeżdża 
kolumna taksówkarzy. Jakże odległa 
mentalnie od pracy na taśmach pro-
dukcyjnych. Też solidarna.

Rulewski: Mój pierwszy strajk 
w życiu - noce z dala od rodziny 
i strach przed władzą... nawet zwi-
dy wskazujące na kolumny żołnie-
rzy. Nieśmiertelny latający repor-
ter Lutogniewski z wiadomościa-
mi, iż  szykują się Rosjanie, o czym 
świadczy… szum słupów wysokiego 
napięcia nad dyrekcją. 

Znak, że trwa przesyłanie rozka-
zów z Moskwy do Berlina. Niektó-
rzy z nas uwierzyli i zbledli. Nocne 
patrole. Nie jesteśmy sami, mamy 
kontakt z Gdańskiem. Zaprasza-
ją nas do Porozumienia Szczeciń-
skiego. Bolek Magierowski przy-
uważywszy, że przyjechali wołgą, 
wyrzuca ich za drzwi. Wreszcie jest 
porozumienie w Gdańsku. Wszyscy 
odetchnęli. Rozradowany był, choć 
przecież przegrany, aparat partyj-
no-dyrektorski. Tak wielkie było 
zmęczenie…. Jestem zadowolony, 
że pracownicy zakładów nad Brdą 
i Wisłą oddali także swoją salwę na 
rzecz zmian.

Spotkanie�po�latach�antoniego�tokarczuka�(z�lewej)�i�Jana�Rulewskiego,�uczestników�Bydgoskiego�Sierpnia.

Bydgoski Sierpień 
we wspomnieniach
Sierpień�1980�roku�–�jeden�z�kilku�miesięcy,�które�odcisnęły�
największe�piętno�na�historii�PRL.�Częścią�tej�historii�jest�także�
tzw.�Bydgoski�Sierpień.

hisToriA

fo
t.
�S
ta

N
IS
ła

w
�G
a
Zd

a

R E K L a M a

28.08.1980r.
ukonstytuował się 
Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy w Bydgoszczy.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Storzewski

Jeszcze w ubiegłym roku roz-
poczęła się budowa szkoły 
w Fordonie (między ulicami 

Bortnowskiego, „Bora” Komo-
rowskiego i Kiedrowskiego,  na 
terenie o powierzchni 35 tysięcy 
metrów kwadratowych), która ma 
być jedną z największych inwesty-
cji miasta w najbliższych latach. 
Za 42,6 mln złotych powstanie 
kompleks, w którym znajdą się: 
szkoła dla 700 uczniów, przed-
szkole dla 200 dzieci, boisko wie-
lofunkcyjne i  pełnowymiarowa 
hala sportowa. Budowa ma zostać 
ukończona w przyszłym roku.

Lekcje wychowania fizyczne-
go oraz przerwy w okresie letnim 
zyskają nowe oblicze w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy 
ul. Stawowej, Szkole Podstawo-
wej nr 58 przy ul. Gdańskiej, ZSO 
nr 2 przy ul. Nowodworskiej, ZS nr 
6 przy ul. Staroszkolnej, Gimna-
zjum nr 20 przy ul. Karpackiej i ZS 
nr 21 przy ul. Bałtyckiej, gdzie stare, 
betonowe place zostaną zastąpione 
nowymi boiskami wielofunkcyjny-
mi. Miasto zarezerwowało na ten cel 
ponad 6 milionów złotych, a w opar-
ciu o Bydgoski Budżet Obywatelski 
zaplanowano też remonty w ZS nr 
24 przy ul. Puszczykowej oraz w ZS 
nr 34 przy ul. Zacisze.

Wszystko wskazuje na to, że 
po kilku latach starań pracowni-

cy i uczniowie International Scho-
ol of Bydgoszcz, którym w obec-
nej siedzibie przy ul. Głowackiego 
brakuje miejsca, także mogą ode-

tchnąć z ulgą. Podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego w City 
Hotelu wiceminister obrony naro-
dowej Bartosz Kownacki podpisał 

z reprezentującym UKW (organem 
prowadzącym ISOB) profesorem 
Piotrem Malinowskim aneks do 
umowy o współpracy na linii MON 

– uczelnia, zaś w pierwszym tygo-
dniu sierpnia ogłoszono przetarg na 
wykonanie dokumentacji potrzebnej 
do modernizacji budynku dawnego 
internatu Zespołu Szkół Budow-
lanych przy ulicy Pestalozziego. 
Szkoła, w której uczą się m.in. dzie-
ci oficerów NATO stacjonujących 
w Bydgoszczy może przenieść się do 
odnowionego budynku już za dwa 
lata. Wkrótce ma zostać ogłoszo-
ny kolejny przetarg – na wykonanie 
prac budowlanych, które mogłyby 
ruszyć już na początku 2017 roku.

W nowym budynku szkoły mają 
znaleźć się nie tylko sale lekcyjne, 
ale również sala widowiskowa na 
150 osób oraz izba pamięci pułkow-
nika Ryszarda Kuklińskiego, który 
od nowego roku szkolnego będzie 
patronem placówki. – Do tej pory 
brakowało nam miejsca, gdzie dzie-
ci mogłyby zaprezentować swoje 
zdolności artystyczne, nie mówiąc 
już o zorganizowaniu rozpoczęcia 
czy zakończenia roku szkolnego. 
Z kolei sala pułkownika Kuklińskie-
go ma być interaktywnym centrum 
wiedzy o współczesnej historii, 
przeznaczonym zresztą nie tylko 
dla naszych uczniów  – zapowiada 
Imisława Górska, dyrektor ISOB.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Wprowadzenie nowego sys-
temu szkolnego to tak 
naprawdę próba powrotu 

do tego, co funkcjonowało jesz-
cze w latach 90. XX wieku. Nauka 
w szkole podstawowej, określa-
nej jako szkoła powszechna, ma 
ponownie trwać osiem lat. Nieco 
inaczej wyglądać ma dalszy etap 
kształcenia. Uczniowie będą mogli 
udać się do 4-letniego liceum, 
5-letniego technikum lub 3-letniej 
szkoły branżowej. Zniknąć mają nie 
tylko gimnazja, ale również szkoły 
zawodowe, które zostaną zastą-
pione przez wspomniane już dwu-
stopniowe szkoły branżowe. 

Pierwsze zmiany mają obowiązy-
wać od 1 września 2017 roku, a refor-
ma ma zakończyć się w 2022 roku. 
Jej wprowadzenie zapowiedzia-
ła premier Beata Szydło w swoim 
expose w listopadzie ubiegłego 
roku. Jednak oficjalną informację 
o nowym systemie szkolnym ogło-
szono dopiero pod koniec czerwca. 
Minister edukacji Anna Zalewska 
opowiadała o niej podczas spotka-
nia w Toruniu, na którym podsu-
mowano cykl trwających od lutego 
debat oświatowych „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel - Dobra Zmiana”. Zmian 
nie poparł Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Krytykują je również 
przedstawiciele samorządów, rodzi-
ce, a nawet sami uczniowie.

Co prawda wciąż jeszcze trwa-
ją dyskusje na temat ogłoszonych 
zmian, lecz Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej chce, by usta-
wa o nowym systemie szkolnym 
została przyjęta jeszcze przed 
tegorocznym Bożym Narodzeniem. 
Czasu pozostało niewiele, a wciąż 
rośnie liczba pytań dotyczących 

zmian. Niestety, większość z nich 
pozostaje bez odpowiedzi. 

Przede wszystkim nie ustalo-
no jeszcze założeń nowej podsta-
wy programowej. Nie ogłoszono 
również wszystkich uwarunko-
wań prawnych. Ponadto nie wia-
domo, ile pieniędzy trzeba będzie 
przeznaczyć na wprowadzenie 

zmian, co stanie się z budynkami 
obecnych gimnazjów oraz z pra-
cującymi w nich nauczycielami. 
W 47 gimnazjach prowadzonych 
przez miasto Bydgoszcz pracuje 
łącznie ponad 1600 nauczycie-
li. Na pewno nie wszyscy z nich 
znajdą pracę po zmianie systemu 
edukacji. Urząd miasta zapewnia, 

że dołoży wszelkich starań, aby jak 
najmniej nauczycieli straciło pracę, 
a dzieci i młodzież mogły kształcić 
się w jak najlepszych warunkach. 

Nie wiadomo również, w jakich 
budynkach funkcjonować będą 
szkoły powszechne. Nie wszystkie 
miejsca gotowe są do przyjęcia tak 
dużej liczby osób. W przypadku 
wykorzystania budynków obec-
nych gimnazjów lub szkół podsta-
wowych, zostaną przeprowadzone 
w nich prace zmierzające do przy-
stosowania ich do potrzeb uczniów 
szkoły powszechnej. To właśnie 
między innymi na takie zmiany 
wykorzystany ma być okres przej-
ściowy trwający do 2022 roku. 

W tym czasie może również 
powstać problem zbyt dużej licz-
by osób udających się do szkoły 
średniej. Dzieci, które w tym roku 
pójdą do szóstej klasy, następnie 
trafią od razu do siódmej klasy 
szkoły powszechnej. W związku 
w tym, w 2019 roku do pierwszej 
klasy szkoły średniej pójdą równo-
cześnie absolwenci starego gimna-
zjum i nowej szkoły powszechnej, 
którzy uczyli się według innych 
programów. Nie wiadomo, jak 
szkoły średnie poradziłyby sobie 
z taką sytuacją.  

Zmiana systemu szkolnego może 
wywołać jeszcze więcej problemów, 
które zapewne wyjdą na jaw dopie-
ro w trakcie wprowadzania zmian. 
Wśród wielu niewiadomych domi-
nuje jedno, najważniejsze pytanie: 
czy ministerstwo nie wycofa się 
z proponowanej reformy?

w�wakacje�w�wielu�bydgoskich�szkołach�prowadzone�są�prace�remontowe.

Nic, tylko się uczyć
Inwestycje w bydgoskich szkołach
Nowoczesna�szkoła�w�fordonie,�nowa�siedziba�International�School�of�Bydgoszcz�oraz�warte�kilka�
milionów�złotych�modernizacje�w�innych�placówkach�–�trudno�oprzeć�się�wrażeniu,�że�młodzi�
bydgoszczanie�uczą�się�w�coraz�lepszych�warunkach.

Likwidacja gimnazjów
wiele pytań i zbyt mało odpowiedzi
od�pewnego�czasu�trwają�prace�nad�projektem�ustawy�o�nowym�systemie�szkolnym,�który�ma�
być�gotowy�już�16�września�tego�roku.�wśród�zapowiadanych�zmian�największe�emocje�budzi�
likwidacja�gimnazjów.

Już�niedługo�w�tych�ławkach�mają�zasiąść�uczniowie�szkoły�powszechnej,�a�nie�gimnazjaliści.
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42 mln zł
ma kosztować budowa 
szkoły w Fordonie.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Jedną z nich jest Pożegnanie Lata 
w Myślęcinku. Coroczne wyda-
rzenie odbędzie się w ostatnią 

niedzielę sierpnia (28.08). Połączone 
zostanie z Babim Latem określanym 
jako Festiwal Aktywności Kobiet. 
Zabawa na zakończenie wakacji 
rozpocznie się o godz. 14:00. 

Na polanie Różopole odbędą 
się darmowe warsztaty i pokazany 
związane m.in. z urodą, zdrowiem, 
rozwojem oraz codziennym życiem. 
Będzie można odwiedzić również 
stoiska organizacji, stowarzyszeń 
i instytucji społecznych oraz edu-
kacyjnych. Nie zabraknie także kon-
kursów oraz atrakcji dla dzieci. 

Wspólną zabawę zakończą kon-
certy znanych polskich artystów. 
Na samym początku wystąpi zespół 
Kobranocka, który jest autorem 
słynnego utworu „Kocham Cię jak 
Irlandię”. Następnie zaprezentu-

je się Ania Dąbrowska znana m.in. 
z utworów takich jak „Trudno mi 
się przyznać”, „Bawię się świetnie” 
czy „Tego chciałam”. Tuż po niej na 
scenie pojawi się Grzegorz Hyży, 
czyli twórca hitów „Pod wiatr” oraz 
„Na chwilę”. Udział w koncertach 
jest bezpłatny.

Nieco wcześniej, bo już dzisiaj 
(19 sierpnia) rozpocznie się 14 edy-
cja rockowego festiwalu Muszla 
Fest. Dwudniowa impreza muzycz-
na, organizowana przez Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy 
i Rebel Music Bdg, odbędzie się na 
boiskach piłkarskich Leśnego Par-
ku Kultury i Wypoczynku „Myślę-
cinek”. Na dużej scenie oraz w spe-
cjalnym namiocie zaprezentują się 
znane polskie i zagraniczne zespo-
ły oraz mniej znani wykonawcy. 
Posłuchać będzie można między 
innymi grup takich jak Raw Power, 
M.O.R.O.N., Vader, Kompania Kar-
na, Astrid Lindgren. W Myślęcinku 
zagra również słynny polski zespół 
punkrockowy — Dezerter.

Za udział w festiwalu  
należy zapłacić. 

Wciąż można kupić bilety. Karnet 
umożliwiający wejście na teren 
imprezy zarówno w pierwszym, jak 
i w  drugim dniu festiwalu kosztuje 
70 zł, a cena biletu jednodniowego 
to 40 zł.

Za darmo będzie można 
uczestniczyć w imprezach 

towarzyszących festiwalowi. 

W sobotę (20 sierpnia) w wake-
parku, zlokalizowanym na tere-
nie Myślęcinka, odbędą się seanse 
filmowe. O godz. 13:30 pokazany 
zostanie film „Exodus. Robert Bry-
lewski”, a o godz. 14:30 wyemito-
wany będzie dokument poświę-
cony grupie Dezerter. O północy 
natomiast rozpocznie się afterpar-
ty, na którym zagra dj Dr Love.

Oprócz tych dwóch najwięk-
szych imprez organizowanych 
w sierpniu, na pewno nie zabraknie 
również innych wydarzeń odbywa-
jących się jeszcze w tym miesią-
cu. Jakich? Śledźcie naszą stronę 
www.metropoliabydgoska.pl, by się 
o nich dowiedzieć.

Impreza na zakończenie sezo-
nu plenerowego w Inowrocławiu 
odbędzie się w dniach 2-3 wrze-

śnia. Drugiego dnia festiwalu  gwiaz-
dą wieczoru będzie kultowa grupa 
hip-hopowa Kaliber 44, która zosta-
ła założona w 1994 roku i po ponad 
15 latach nieobecności wróciła na 
scenę z nową płytą. Występ raperów 
poprzedzą koncerty zespołów P.A.L. 
i Rejestracja Myśli, które rozpoczną 
się o godz. 19:30 w Teatrze Letnim 
w Inowrocławiu.

Podczas pierwszego dnia festiwa-
lu organizowanego przez Młodzie-

żową Radę Miejską w Inowrocławiu 
na scenie Teatru Letniego o godz. 
19:30 zaprezentuje się zespół Sen-
sitive to Sound. Tuż po nim wystąpi 
polska wokalistka Cleo, która m.in. 
reprezentowała Polskę podczas 
59. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Aby uczestniczyć w podanych 
wyżej koncertach należy zakupić 
dwudniowy bilet, który kosztuje 
10 zł. Nabyć go można w Kujawskim 
Centrum Kultury. W dniach koncer-
tów cena wejściówki wzrośnie do 
25 zł. Za darmo skorzystać będzie 
można z atrakcji odbywających się 
na terenie grillowiska w Solankach 
2 i 3 września od godz. 15:00. JW

koncertowy 
koniec lata
Jakie imprezy odbędą się 
jeszcze w te wakacje?
wielkimi�krokami�zbliża�się�moment,�którego�nie�lubi�wiele�osób.�
Za�niecałe�dwa�tygodnie�zakończą�się�wakacje.�Jednak�jeszcze�
zanim�to�nastąpi,�odbędzie�się�kilka�imprez,�w�których�warto�
wziąć�udział.

Koncerty�na�zakończenie�lata�zbierają�rokrocznie�liczną�widownię.

kaliber 44 zagra 
w inowrocławiu
Pierwszy taki koncert w historii
odbywający�się�na�początku�września�festiwal�Młodych�to�okazja�do�uczestnictwa�w�koncertach�
znanych�polskich�wykonawców.�w�tym�gronie�znajduje�sie�m.in.�Kaliber�44�który�wystąpi�
w�Inowrocławiu�po�raz�pierwszy.�
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Kobranocka,� 
ania�dąbrowska�
i�Grzegorz�hyży
to oni wystąpią podczas 
Pożegnania Lata 
w Myślęcinku.

Trzydniowa, zorganizowana 
w maju, impreza cieszyła się 
bardzo dużym powodzeniem 

wśród piwoszy. Dowodów jest aż 
nadto – wystarczy spojrzeć na fre-
kwencję, którą uwieczniono na zdję-
ciach z drugiej odsłony Beergoszczy.

Po raz trzeci festiwal piwa pod 
tym szyldem odbędzie się już na 

początku przyszłego miesiąca. 
9 i 10 września (piątek-sobota) 
swoje podwoje dla sympatyków 
piwowarstwa ponownie otworzy 

hala Łuczniczka zlokalizowana na 
Babiej Wsi.

Co znalazło się w programie 
imprezy? Tradycyjnie już – sze-

rokie spektrum prelekcji, strefa 
gier, a wszystko przy muzycznym 
akompaniamencie i możliwości 
okraszenia jedzeniem z food truc-

ków. Dla chętnych zorganizowano 
również kurs sensoryczny pod egi-
dą Polskiego Stowarzyszenia Piwo-
warów Domowych. 

Nie zabraknie oczywiście clou 
imprezy – setek, jak zapewniają 
organizatorzy, marek piw produ-
kowanych przez browary z całej 
Polski. Ich pełna lista ma być znana 
już wkrótce. rED

Święto piwoszy ponownie w Łuczniczce
Sukces�wiosennej�edycji�festiwalu�piwa�Beergoszcz�skłonił�organizatorów,�aby�jeszcze�raz�w�tym�
roku�zaprosić�do�Bydgoszczy�amatorów�złotego�trunku.
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R E K L a M a

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Eriksson1988

Obie trasy mają pełnić nie 
tylko funkcję tranzytową, 
ale również stać się silnym 

impulsem dla potencjalnych inwe-
storów. - Nowa trasa będzie sprzy-
jać ich pozyskiwaniu i umocnieniu 
pozycji miasta jako ważnego cen-
trum logistyczno-transportowego 
– kreśli plany prezydent Bydgosz-
czy Rafał Bruski. Ale zaraz dodaje, 
że dla mieszkańców będzie to rów-
nież ważny łącznik z autostradami 
A1 (Śląsk-Trójmiasto) oraz A2 (War-
szawa-Berlin).

Kręte ścieżki

Zarówno budowie S5 (według 
pierwotnych zapowiedzi miała 
być gotowa już w 2012 roku), jak 
i S10 towarzyszyły liczne zawiro-
wania polityczne, huśtawki nastro-
jów związane z procesem inwesty-
cyjnym i naprzemiennie – spore 
nadzieje i równie rozległe rozcza-
rowania. Częstym gościem na 
sesjach bydgoskiej rady miasta był 
chociażby dyrektor bydgoskiego 

oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Mirosław 
Jagodziński, który z jednej stro-
ny uspokajał radnych, że budowa 
S5 jest niezagrożona, ale z drugiej 
zaznaczał, że w kwestii S10 jest 
jeszcze sporo pracy do wykonania.

Realizacja tej drugiej stanę-
ła pod dużym znakiem zapytania 
zimą, gdy GDDKiA unieważniła 
przetarg na Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowe dla 
drogi S10 na odcinku Bydgoszcz-
-Toruń. Oficjalna przyczyna – zbyt 
małe, w stosunku do wymagań ofe-
rentów, środki zabezpieczone na 
ten cel. - To decyzja polityczna, nie 
merytoryczna – grzmiał w lutym 
były wiceminister infrastruktrury, 
obecnie poseł Platformy Obywa-
telskiej Paweł Olszewski. 

- To nonsens – odpierał te 
zarzuty parlamentarzysta rządzą-
cego Prawa i Sprawiedliwości Piotr 
Król.

Król w połowie czerwca usiadł 
w budynku urzędu wojewódzkie-
go przy jednym stole z aktualnym 
wiceministrem infrastruktury 
i budownictwa Jerzym Szmitem, 
który podpisał program inwesty-
cyjny dla S10 o wartości 5,3 milio-
na złotych. To środki, które mają 
zabezpieczyć wydatki na przygo-
towanie dokumentacji do budo-
wy. - Jeżeli będzie potrzebne 
ich zwiększenie, znajdziemy je – 
zapewniał Szmit.

Efek tem syg nowania tego 
dok ument u było ogłoszen ie 
12 sierpnia powtórnego postępo-
wania, które ma wyłonić wyko-
nawcę STEŚ. Zainteresowane 
firmy mają czas na przygotowa-
nie propozycji do 19 września. 
W ramach zadania ma być także 

przygotowana dokumentacji na 
potrzeby decyzji środowisko-
wej, innego kluczowego elemen-
tu poprzedzającego symboliczne 
wbicie pierwszej łopaty. Jeżeli nic 
nie stanie już na przeszkodzie, 
S10 łącząca dwie stolice woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
miałaby zostać oddana do użytku 
w 2021 lub 2022 roku.

Wyjście z zakrętu

W drugiej połowie 2019 roku ma 
być z kolei gotowa cała droga 
S5 przebiegająca przez Kujawsko-
-Pomorskie. Wspomnianego już 
12 sierpnia niemal wszyscy wyko-
nawcy odcinków składających się 
na 130-kilometrową trasę złożyli 
do wojewody wnioski o wydanie 

Zezwolenia na Realizację Inwe-
stycji Drogowej. To specjalny 
dokument łączący w sobie cechy 
pozwolenia na budowę oraz na 
dokonanie wywłaszczeń nieru-
chomości kolidujących z inwesty-
cją. A w tym wypadku kolizja jest 
dość znaczna – dotyczy bowiem aż 
trzech tysięcy nieruchomości.

Spośród siedmiu odcinków 
kujawsko-pomorskiej S5, na biurko 
wojewody nie trafiły jeszcze doku-
menty dotyczące odcinka Alek-
sandrowo – Tryszczyn o długości 
niemal 15 kilometrów. - Wykonaw-
cy (konsorcjum firm PUT Intercor 
oraz Trakcja PRKiI – dod. red.) 
planują złożyć wniosek o ZRID 
w późniejszym terminie w związ-
ku z trwającymi uzgodnieniami 
z PKP dotyczącymi budowy wia-

duktu kolejowego nad istniejącą 
linią kolejową – informuje GDD-
KiA. Jak dodają drogowcy, ma to 
zapobiec problemom, gdy kolejo-
wy przewoźnik rozpocznie swo-
je inwestycje na trasie łączącej 
Bydgoszcz z Trójmiastem (więcej 
o nich na stronie 8).

Na wydanie ZRID wojewoda ma 
trzy miesiące. Dodatkowe 45 dni 
może potrwać jednak powtór-
ne badania oddziaływania inwe-
stycji na środowisko. Wówczas 
proces przyznawania zezwolenia 
jest zawieszony. - W przypadku 
S5 przeprowadzenie ponownej 
oceny środowiskowej jest koniecz-
ne – wyjaśnia nam Jarosław Jaku-
bowski, doradca wojewody Miko-
łaja Bogdanowicza. - Wiąże się 

ona ze zmianami w przepisach 
umożliwiającymi zastosowanie 
nowych lub innych od wcześniej 
przewidzianych rozwiązań. Chodzi 
na przykład o zmiany w zakresie 
rozmieszczenia i liczby ekranów 
akustycznych.

Wydanie Zezwolenia na Reali-
zację Inwestycji Drogowej zamknie 
de facto etap formalny i pozwo-
li rozpocząć prace budowlane. 
Wykonawcy deklarują, że zainau-
gurują je wiosną przyszłego roku. 
Równolegle będzie toczył się pro-
ces przyznawania odszkodowań 
mieszkańcom, których nierucho-
mości zostaną przejęte. Całkowi-
ty koszt inwestycji ma wynieść 
2,5 miliarda złotych.

W ramach zadania komplemen-
tarnego miasto Bydgoszcz planu-
je rozbudowę – w trzech etapach 
i za kwotę ponad 100 mln zł – ulicy 
Grunwaldzkiej, która w Pawłówku 
ma łączyć się właśnie z drogą eks-
presową S5.

*�Postępy�w�realizacji�
dróg�ekspresowych�
S5�oraz�S10�można�śledzić�
na�bieżąco�na portalu 
metropoliaBydgoskaPl.

w drodze do 
ekspresówek
w�ciągu�najbliższych�kilku�lat�region�kujawsko-pomorski�ma�
wzbogacić�się�o�dwie�drogi�ekspresowe�–�S5�przebiegającą�w�osi�
północ-południe�przez�zachodnią�część�województwa�oraz�
S10�łączącą�Bydgoszcz�z�toruniem.

wiceminister�infrastruktury�i�budownictwa�Jerzy�Szmit�(drugi�z�lewej)�zapewnił,�że�droga�S10�łącząca�
Bydgoszcz�z�toruniem�powstanie�na�początku�przyszłej�dekady.
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5,3 mln zł
na�taką�kwotę�
opiewa program 
inwestycyjny�dla�
S10�na�potrzeby�
przygotowania 
dokumentacji.



19



20

R E K L a M a

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Szukałem dla siebie nowej 
motywacji – mówi w rozmo-
wie z nami „Kofi”. Po kilkuset 

pokazach na terenie całego kraju, 
występach we wspomnianym już 
show TVN-u przyznaje, że chciał 
stworzyć coś unikatowego, czego 
jeszcze w Polsce nie zrealizowano.

Wybór padł na maraton. A kon-
kretnie – Maraton Warszawski, 
który odbędzie się 25 września. 
W wykonaniu Mateusza Kufla nie 
ograniczy się on jednak do same-
go biegu na dystansie 42 kilome-
trów i 195 metrów. „Kofi” będzie 
miał cały czas dwie towarzysz-
ki – piłki do koszykówki, którymi 
będzie jednocześnie kozłował. – 
Nikt wcześniej nie podjął się tego 
wyzwania – tłumaczy nam freesty-
ler, który chce ustanowić nowy 
rekord kraju. Formalności ma już 
za sobą – otrzymał zgodę na nie-
typowy maraton od organizatorów, 

a także Biura Rekordów Guinessa 
i Rekordów Polski w Poznaniu.

Czas, w którym chce pokonać 
maratoński dystans – około czterech 
godzin. Wymaga to nie tylko wytrzy-
małości, ale i odpowiednich przygo-
towań. – Plan treningowy obejmu-

je od 8-10 treningów tygodniowo. 
Jest połączeniem treningu wydol-
nościowego, siłowego i wytrzyma-
łościowego – wylicza Mateusz Kufel. 
Do tego dochodzi dieta, którą przy-
gotowało dla „Kofiego” Laboratorium 
Kalorii. – Wiele osób nazywa mój 

pomysł kosmicznym. Ale ja traktuję 
to wyzwanie jak wodę przelaną do 
drugiej szklanki o innym kształcie – 
obrazuje.

Rekord Polski w maratonie z pił-
kami do koszykówki nie jest jedyną 
motywacją freestylera. Łączy on 

swój bieg z akcją charytatywną. 
Chce wesprzeć Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę (wcześniej - Funda-
cja Dzieci Niczyje). To organizacja, 
która od 25 lat zajmuje się pomocą 
dzieciom, które doznały rozmaitych 
krzywd. W ramach swojej dzia-
łalności prowadzi placówki (m.in. 
Centrum Dziecka i Rodziny im. 
Aliny Margolis-Edelman w Warsza-
wie) i wdraża programy pomocowe 
(np. „Dziecko w sieci”). – Większość 
z tych dzieciaków widziała i prze-
żyła rzeczy, które nigdy nie powin-
ny mieć miejsca. Pieniądze z akcji 
zostaną przekazane na pokrycie 
kosztów kadry pracującej z dziećmi 
i edukację – mówi „Kofi”.

Ile chce zebrać podczas mara-
tonu? Pułap ustawiony został na 
poziomie trzech tysięcy złotych. 
Środki można wpłacać za pośred-
nictwem serwisu umieszczonego 
na stronie Maratonu Warszaw-
skiego. Mateusz Kufel deklaruje, że 
jeśli uda mu się zebrać pełną kwotę, 
wówczas wbiegnie na metę biegu 
w czapce zrobionej z piłki do koszy-
kówki i… śpiewając hity disco-polo-
wego zespołu Akcent.

W przygotowaniach Mateusza 
wspierają, oprócz wspomnianego 
już Laboratorium Kalorii, sklep Mil-
world.pl, który udostępnia zaplecze 
techniczno-logistyczne, Sklepbie-
gacza.pl (dostarczył sprzęt do tre-
ningów), a także firma SupleFordon 
udostępniająca odżywki. Fizjote-
rapeuta Piotr Biegański dba o stan 
zdrowia przyszłego maratończyka, 
a znany długodystansowiec Paweł 
Ochal – za treningi biegowe.

Mateusz�„Kofi”�Kufel�25�września�zamieni�marynarkę�na�strój�biegacza,�aby�pomóc�fundacji�wspierającej�dzieci.

wyjątkowy maraton  
półfinalisty „mam Talent!”
Moda�na�bieganie�trwa.�Biegają�młodzi�i�starsi.�Na�5,�10�kilometrów,�pokonują�też�półmaratony�
i�maratony.�w�tym�ostatnim�wystąpi�pod�koniec�września�znany�z�programu�„Mam�talent”�
koszykarski�freestyler�Mateusz�Kufel.�I�nie�będzie�to�zwykły�bieg.
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Kiedy?

25 września
odbędzie�się�Maraton�
warszawski�
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22 sierpnia – 30 września

REGULAMIN AKCJI  
DOSTĘPNY NA  
WWW.CHRONDO.PL

CH RONDO
UL. KRUSZWICKA 1
85-213 BYDGOSZCZ

Patronat medialny:

BLIŻEJ  
LOKALNYCH 
INICJATYW

Przyjmujemy projekty pozytywnych 
zmian i zapraszamy do głosowania
na najlepszy z nich!

Oddaj głos na najlepszy projekt  
i odmień swoją okolicę!
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
twitter:�@Storzewski

W ost atn ich miesiącach 
wydarzenia w Zawiszy 
rozgrywały się bardzo 

szybko. Radosław Osuch oznajmił, 
że sprzedał klub, rzekomy nowy 
właściciel Artur Czarnecki nie 
wykazał większego zainteresowa-
nia jego dalszymi losami, a na jaw 
wychodziły długi spółki, która już 
w lipcu praktycznie przestała funk-
cjonować, choć jej upadłość nadal 
nie została formalnie ogłoszona. 

Pomysły na ratowanie sytuacji 
były dwa. Urząd miasta przejął mło-
dzież trenującą w strukturach WKS 
Zawisza, tworząc oparty na bydgo-
skich szkołach MUKS CWZS. Nie był 
jednak zainteresowany odbudową 
piłki seniorskiej. Tego zadania pod-
jęło się Stowarzyszenie Piłkarskie 
Zawisza, lecz nie porozumiało się 
z prezydentem Rafałem Bruskim 
zarówno w kwestii korzystania 
z obiektów przy ul. Gdańskiej, jak 
i zastąpienia dotychczasowej dru-
żyny rezerw należącej do spółki. 
Miejsce w IV lidze, które mogło-
by znacznie przyspieszyć proces 
odbudowy piłki przy ul. Gdańskiej, 
zajął więc Sadownik Waganiec. SP 
Zawisza rozpocznie od B klasy. 

Trenerami zespołu, który będzie 
rozgrywał swoje mecze domo-
we w Potulicach, zostali Dawid 
Niezbecki i Patryk Zarosa, a ich 
drużyna rozegrała jak dotąd pięć 

sparingów – jeden wygrała, dwa 
zremisowała i dwa przegrała. Szko-
leniowcy są jednak dobrej myśli 
– Jestem zadowolony z postawy 
zespołu podczas okresu przygoto-
wawczego. Nawet w meczu z Orłem 
Osiek (0:4 – dod.red.) zespół wywią-
zał się z założeń taktycznych, ale 
rywale mieli więcej szczęścia i byli 
skuteczniejsi – mówi Niezbecki.

Celem zespołu ma być zaję-
cie pierwszego miejsca w tabeli, 
jedynego dającego awans. Pomóc 
w realizacji zadania mają m.in. 
Adam Wiśniewski , Krzysztof 
Łożyński czy Paweł Ettinger, któ-
rzy zdecydowali się wrócić do 
Zawiszy. – Uważam, że tym skła-
dem powinniśmy w y walczyć 
awans do A klasy – mówi Niezbecki. 
W niedzielę (21.08) jego podopiecz-
ni zmierzą się w meczu kontrolnym 
z Orłem Kcynia, a  sześć dni póź-
niej, meczem z Wisłą w Fordonie, 
zainaugurują zmagania  w B klasie, 
ósmej klasie rozgrywkowej. Nieco 
ponad dwa lata po tym, jak piłkarze 
w niebiesko-czarnych koszulkach 
wznosili w górę Puchar Polski.

fragment�meczu�sparingowego�z�orłem�osiek,�który�zawiszanie�przegrali�aż�0:4.

Zawisza startuje od zera
Początek odbudowy w Fordonie
Piłkarze�Zawiszy�Bydgoszcz�za�tydzień�zainaugurują�zmagania�w�B�klasie.�Najbardziej�utytułowany�
bydgoski�klub�piłkarski�rozpoczyna�odbudowę�po�pięcioletnich�rządach�Radosława�osucha�–�
obfitujących�i�w�sukcesy,�i�konflikty,�a�zakończonych�upadkiem.

PiŁkA NożNA
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3 drużyny
bydgoskie wystąpią 
w nowym sezonie B klasy. 
Oprócz Zawiszy będą 
to także Ramiel i Wisła 
Fordon.
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Bydgoszcz wysłała do Brazy-
lii dwudziestu sportowców, 
wśród których najliczniejszą 

grupę stanowiło dwunastu wio-
ślarzy. Medalowe łowy rozpoczę-
ła w ubiegłym tygodniu czwór-
ka podwójna kobiet - Agnieszka 
Kobus, Joanna Leszczyńska, Maria 
Springwald oraz wioślarka Lotto-
-Bydgostii, Monika Ciaciuch. Polki 
prowadziły przez większość fina-
łowego wyścigu, ale na ostatnich 
500 metrach okazały się słabsze 
od Niemek i Holenderek, zdobywa-
jąc jednak brązowy medal. Kilka-
dziesiąt minut później swoją bata-
lię o olimpijski krążek rozpoczęły 
Magdalena Fularczyk-Kozłowska 
i Natalia Madaj. Zawodniczki Lot-
to-Bydgostii należały do fawory-
tek wyścigu i od samego początku 
rywalizowały o złoto z Brytyjkami. 
Na finiszu skuteczniejsze okazały 
się Polki i to one mogły cieszyć się 
z olimpijskiego mistrzostwa.

Trzeci medal dla Bydgoszczy 
i zarazem trzeci w swojej karierze 
zdobyła Beata Mikołajczyk. Zawod-
niczka UKS Kopernik Bydgoszcz do 
srebra z Pekinu i brązu z Londynu 
dołożyła w Rio kolejny brązowy krą-
żek w duecie z Karoliną Nają. W pią-
tek i sobotę będzie miała szansę na 
następny sukces – wraz z Nają, Edy-
tą Dzieniszewską-Kierklą i Martą 
Walczykiewicz wystartuje w K-4.

Blisko zdobycia medalu była 
czwórka podwójna z Dariuszem 
Radoszem w składzie, która zaję-
ła czwarte miejsce. Na piątej lokacie 
uplasowała się wioślarska ósemka 
(Krystian Aranowski, Mikołaj Bur-
da, Piotr Juszczak, Michał Szpakow-
ski i Daniel Trojanowski), a finałem 
B musiały zadowolić się siostry Wierz-
bowskie oraz dwójka podwójna kobiet 
wagi lekkiej (Martyna Mikołajczak). 

Do finału udało się dobiec Mar-
cinowi Lewandowskiemu, któ-
ry w rywalizacji na 800 metrów 
zajął szóste miejsce. Zawiódł za 
to Paweł Wojciechowski. Mistrz 
świata z Daegu z 2011 roku jesz-
cze przed wylotem do Brazylii 
mówił o złamaniu bariery sześciu 
metrów, lecz skończyło się wyso-
kością 5,45 i odległym miejscem 
w eliminacjach. 

Na I rundzie zakończyła swój 
występ w biegu na 100 metrów 
Marika Popowicz-Drapała. Zawod-
niczka Zawiszy miała w planach 
jeszcze start w sztafecie 4x100 m, 
której kwalifikacje odbyły się już 
po zamknięciu numeru. W sobo-
tę w sztafecie 4x400 m może za to 
wystartować Iga Baumgart z BKS-u. 
Reprezentująca Zawiszę w strze-
lectwie Klaudia Breś w obu kon-

kursach (pistolet pneumatyczny, 
10 m oraz pistolet sportowy, 25 m) 
odpadła w kwalifikacjach.

O bydgoskich zawodnikach było 
głośno także z powodu innego niż 
wyniki sportowe. Adrian Zieliń-
ski sprowadzony zimą z Tarpana 
Mrocza miał dać Zawiszy pierw-
szy medal olimpijski od 1996 roku, 
a spore nadzieje wiązano także ze 
startem jego brata, Tomasza. Młod-
szy z rodzeństwa już w pierwszych 
dniach igrzysk został wyrzucony 
z wioski olimpijskiej za stosowanie 
niedozwolonego środka – nandro-
lonu, a kilka dni później okazało się, 
że także badania Adriana, mistrza 
olimpijskiego z Londynu, dały 
wynik pozytywny. Obaj sztangiści 
nie przyznają się do winy i zapo-
wiadają podjęcie kroków prawnych. 
Na razie zostali przez klub zawie-
szeni oraz utracą etaty wojskowe.

Bydgoskie�medalistki�olimpijskie:�Monika�Ciaciuch,�Magdalena�fularczyk-Kozłowska�i�Natalia�Madaj.

Igrzyska zbliżają się do końca
Bydgoskie sukcesy poprzedzone blamażem
Już�w�ten�weekend�zakończą�się�igrzyska�olimpijskie�w�Rio�de�Janeiro.�Bydgoscy�sportowcy�jak�dotąd�
trzy�razy�stawali�na�podium,�choć�początkowo�miasto�zasłynęło�z�powodu�afery�dopingowej.

rio 2016
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Jak�powstał�
ranking?
Wzięliśmy pod uwagę dwa 
aspekty: miejsce urodzenia 
sportowca oraz miasto, 
w którym obecnie trenuje. Za 
złoty medal przyznawaliśmy 
3 punkty, za srebrny - 2, 
a za brązowy - 1. Maksymalnie 
sportowiec mógł więc zdobyć 
dla jednego miasta 6 punktów.
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