
Konsultacje były elementem
procesu, który zapoczątkowany
został w ratuszu jeszcze w ubiegłym
roku. Rozpoczęto wówczas kreśle-
nie obszaru przyszłej metropolii,
wskutek czego do współpracy za-
proszono dwadzieścia ościennych
gmin z powiatów: nakielskiego,
bydgoskiego, żnińskiego, świec-
kiego, inowrocławskiego, a także to-
ruńskiego. Tyle że reprezentantka
tego ostatniego – gmina Zławieś
Wielka – uczestnictwa w projekcie
odmówiła. Podobnie postąpił jesz-
cze tylko jeden samorząd – Złotniki
Kujawskie.

W efekcie powstała grupa dzie-
więtnastu podmiotów, które – za
pośrednictwem swoich radnych –
wyraziły wstępną wolę przystąpie-
nia do związku metropolitalnego. -
Chcemy mieć gotową dokumenta-
cję, gdy rząd przystąpi do wydawa-
nia rozporządzeń powołujących

metropolię – podkreślał kilka ty-
godni temu prezydent Bydgoszczy
Rafał Bruski.

Inicjatorów powołania metropo-
lii nie zrażają sygnały płynące
z obozu rządzącego, który raz po raz
podkreśla, że jest przeciwnikiem
tworzenia takich związków. - Ozna-
czają one pompowanie pieniędzy
w duże miasta. Takie miejscowości
jak Mogilno czy Żnin na tym nie
skorzystają. Projekt należy schować
głęboko do szuflady i go z niej nie
wyjmować – uważa europoseł
Prawa i Sprawiedliwości Kosma
Złotowski. Jego zdaniem, tworzenie
metropolii jest zaprzeczeniem idei
zrównoważonego rozwoju.

Odmienne zdanie wyraziła jed-
nak zdecydowana większość byd-
goszczan uczestniczących w kon-
sultacjach społecznych. W lutym
mogli oni wyrazić swoją opinię na
temat utworzenia Metropolii Byd-
goszcz. Zarówno w wersji tradycyj-
nej, papierowej, jak i za pośre-
dnictwem ankiety internetowej
zgromadzono blisko 9 tysięcy
głosów, z czego ponad 93 procent

pozytywnie oceniło pomysł utwo-
rzenia związku metropolitalnego
z najbliższymi sąsiadami. Urząd

miasta w formularzu pozostawił
ponadto furtkę na komentarze –
otrzymał ich finalnie ponad tysiąc.

O Metropolii Bydgoszcz i reali-
zacji ustawy o związkach metropo-
litalnych czytaj więcej na stronie 5.

Bydgoszczanie mówią TAK dla metropolii

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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Ratusz w drugiej połowie roku chce rozpocząć prace
rewitalizacyjne terenów nad Wisłą.

Rodzina Szychowiaków od 20 lat ubiera i armie, i or-
kiestry.

Znamy już rektorów Akademii Muzycznej i UMK.
Wkrótce poznamy sterników UKW i UTP.
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Renesans Polonii?

Stary Fordon na nowo Czapki z głów i na głowę Zmiana wart na uczelniach
str. 7 str. 13 str. 4
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Program Rodzina 500+ w Bydgoszczy. Gdzie składać wnioski?

Pieniądze trafią przede
wszystkim do rodzin,
w których jest co naj-
mniej dwójka dzieci.

W takim przypadku świadcze-
nia wychowawcze będą przy-
sługiwać niezależnie od uzy-
skiwanego dochodu na drugie
i każde kolejne dziecko do ukoń-
czenia przez nie osiemnastego
roku życia. Jednak 500 zł co
miesiąc mogą otrzymać również
rodziny, w których jest tylko
jedno dziecko. Wtedy istotne
jest kryterium dochodowe: do-
chód na członka rodziny nie
może przekroczyć 800 zł netto
lub 1200 zł netto, jeśli dziecko
jest niepełnosprawne.

Aby wziąć udział w progra-
mie, należy wypełnić i złożyć
wniosek o świadczenie wycho-
wawcze. Dokument można po-
brać ze strony internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Wydruko-
wane wnioski znajdują się także
w Wydziale Zdrowia, Świad-
czeń i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Bydgoszczy
(ul. Grudziądzka 9-15, budynek
D) oraz w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach.

Wniosek wypełnić muszą ro-
dzice lub opiekunowie dziecka,
którzy następnie złożą doku-
ment w gminie, w której miesz-
kają. Mogą to zrobić w trady-
cyjnej, papierowej formie lub za
pośrednictwem wyznaczonych
stron internetowych. Wnioski
w wersji elektronicznej należy
składać za pomocą bankowości
elektronicznej, Platformy Usług
Elektronicznych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (PUE ZUS),
Portalu Emp@tia lub ePUAP.

Bydgoszczanie, którzy zdecy-
dują się na dostarczenie wnio-
sku w wersji papierowej, muszą

zanieść go do wspomnianego już
Wydziału Zdrowia, Świadczeń
i Polityki Społecznej Urzędu

Miasta Bydgoszczy (ul. Gru-
dziądzka 9-15, budynek D) lub
wysłać go tam, korzystając
z usługi Poczty Polskiej. Po-
nadto, tylko w kwietniu w dni
robocze w godzinach 16:00-
19:00 wnioski będzie można
składać w 66 szkołach podsta-
wowych i gimnazjach prowa-

dzonych przez miasto Byd-
goszcz. Nie warto zwlekać ze
złożeniem wniosku, gdyż jeśli

zrobi się to do 1 lipca włącznie,
to wtedy otrzyma się wyrów-
nanie od 1 kwietnia 2016 roku.

Pieniądze będą wypłacane
w gotówce lub przelewem. Zajmie
się tym samorząd gminy. Osoby od-
powiedzialne za obsługę programu
w regionach zostały przeszkolone
przez ministerialnych ekspertów.

Informacji o programie udzie-
lają również pracownicy Wy-
działu Polityki Społecznej Ku-

jawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódz-
kiego, z którymi na-
leży kontaktować się
pod numerem tele-
fonu 800 500 112
od poniedziałku do
piątku w godzinach
8:00-14:00.

Ile wniosków zo-
stanie prawdopodo-
bnie złożonych w By-

dgoszczy? - Spodzie-
wamy się około 30
tysięcy wniosków -
mówi zastępczyni
prezydenta miasta

Iwona Waszkiewicz.
W całej Polsce

wsparciem ma być objętych 2,7
mln rodzin, które otrzymają
rządowe wsparcie na niemal
cztery miliony dzieci.

11  kkwwiieettnniiaa  rruusszzaa  rrzząąddoowwyy  pprrooggrraamm  ""RRooddzziinnaa  550000++"",,  zz  kkttóórreeggoo  mmooggąą  sskkoorrzzyyssttaaćć  rrooddzziiccee  nniieeppeełłnnoolleettnniicchh  ddzziieeccii..  OOdd  tteeggoo  ddnniiaa  mmoożżnnaa  sskkłłaaddaaćć
wwnniioosskkii  oo  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  wwyycchhoowwaawwcczzee..  CCoo  ppoowwiinnnnii  zzrroobbiićć  bbyyddggoosszzcczzaanniiee,,  aabbyy  ddoossttaawwaaćć  ccoommiieessiięęcczznnee  wwyyppłłaattyy??

Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Prace mają zostać podzielone
na dwa etapy. Podczas pierwszego
z nich remontowane będą prze-
jazdy tramwajowe przez rondo od
strony mostu Pomorskiego. Funk-
cjonowanie linii tramwajowej nr
7 będzie na ten czas zawieszone, 
a linie nr 4 i 8 pojadą przez Babią
Wieś. W związku z tym na ul. Ja-
giellońskiej pasażerowie będą
mogli korzystać jedynie z linii nr
3, 5 i 10. Ten etap prac zostanie po-
dzielony na dwie części - obie
strony jezdni będą remontowane
oddzielnie.

Aby komfort pasażerów nie
pogorszył się, w dni nauki szkol-
nej wprowadzone zostaną do-
datkowe pociągi do obsługi linii
nr 5, a w relacji Kapuściska –
Most Kazimierza Wielkiego
uruchomiona zostanie linia au-
tobusowa  z oznaczeniem „Za
T7”. Zastępcze połączenie będzie
obsługiwać przystanki: Kapuś-
ciska, Wojska Polskiego / Ba-
czyńskiego, Wojska Polskiego /
Planu 6-letniego, Planu 6-let-
niego / Sandomierska, Kazimie-
rza Wielkiego / Toruńska oraz

Most Kazimierza Wielkiego. 
W ten sposób ma zostać uzu-
pełniona oferta linii 59. Na
wspólnym odcinku kursy odby-
wać będą się co 15 minut w go-
dzinach szczytu i co 20 minut 
w pozostałych porach. 

Zarząd Dróg Miejskich i Ko-
munikacji Publicznej zapowie-
dział już także, że bilety z linii nr
3, 5 i 10 będą honorowane w au-
tobusach „Za T7” oraz 59 na od-
cinku Most Kazimierza Wiel-
kiego - Kapuściska oraz odwrot-
nie.

Po ukończeniu pierwszego
etapu prac drogowcy przeniosą
się na przejazdy od strony Ba-
biej Wsi. Wówczas wszystkie
tramwaje przejeżdżające przez
rondo Toruńskie, w tym linie nr
2 i 6, zostaną skierowane przez
most Pomorski i rondo Fordoń-
skie, a na tory wróci linia nr 7.

Rusza remont na rondzie Toruńskim. 
Zmiany już od jutra

Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
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W tylu placówkach szkol-
nych na terenie miasta od 
1 kwietnia w dni powszednie
w godzinach popołudnio-
wych (od 16:00 do 19:00) bę-
dzie można  składać wy-
pełnione wnioski o przyzna-
nie pomocy w ramach pro-
gramu “Rodzina 500+”.
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Bydgoszcz doczeka się lodowiska. Ale czy takiego, jak chciała?
Bydgoskie lodowisko ma służyć

przede wszystkim mieszkańcom.
Podkreślił to prezydent Rafał Bru-
ski podczas konferencji prasowej,
która odbyła się w lutym. - Decy-
dując się na budowę, trzeba było
odpowiedzieć na pytanie – komu lo-
dowisko ma służyć? Jeśli mam wy-
bierać między hokeistami a ogółem
mieszkańców, to oczywiście liczy
się dostępność dla mieszkańców –
mówił wówczas prezydent.

Zdaniem ratusza decyzja o odbu-
dowie drużyny hokejowej spra-
wiłaby, że z lodowiska korzystaliby
niemal tylko zawodnicy, a dla mie-
szkańców zostałoby jedynie kilka
godzin w tygodniu. Bruski przy-
znał także, że nie zamierza wspierać
hokeistów ze środków budżetu
miasta. – Z miejskiej kasy nie widzę
wspierania dyscypliny, która się na-
zywa hokej. Jeśli już, to w Bydgosz-

czy wspiera się sport poprzez bu-
dowę drabinki szkoleniowej, a nie
ściąganie armii zaciężnej – argu-
mentował prezydent, który tłuma-
czył też, że woli inwestować w takie
dyscypliny jak lekkoatletyka, wio-
ślarstwo czy kajakarstwo, w któ-
rych bydgoszczanie mogą regu-
larnie zdobywać medale naj-
ważniejszych imprez. Hokeiści od-
powiadali, że przewidywana liczba
szatni nie pozwoli zorganizować
nawet zawodów młodzieżowych
dla kilku drużyn.

Widownia lodowiska, które ma być
czynne przez około 10 miesięcy
w roku, pomieści 300 osób. Jeśli ktoś
będzie chciał zorganizować w Byd-
goszczy imprezę dla liczniejszej pub-
liczności, na przykład rewię, wówczas
musiałby liczyć na wybudowanie tym-
czasowej tafli w Łuczniczce.
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Wszystko za sprawą środowej
publikacji na stronie internetowej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
którego część, konkretnie - Colle-
gium Medicum powołane w 2004
roku w miejsce bydgoskiej Akade-
mii Medycznej, miałaby stanowić
podwaliny dla Uniwersytetu Me-
dycznego. UMK opublikowało frag-
menty, jak twierdziło, stanowiska
rządu dotyczącego projektu usta-
wy, pod którym pod koniec ubie-
głego roku podpisało się 160 tysięcy
bydgoszczan.

Opinie wyrażane rzekomo przez
radę ministrów były dla projekto-
dawców skrajnie negatywne. Wska-
zywano na liczne uchybienia
formalne - brak wykazania różnicy
pomiędzy istniejącym a projekto-
wanym stanem prawnym, a także
niewskazanie skutków natury
społecznej, gospodarczej, finanso-
wej oraz prawnej przyjęcia ustawy.
Powstanie nowej uczelni miałoby
ponadto przyczynić się do "osłabie-
nia międzynarodowej pozycji pol-
skiego szkolnictwa wyższego".

Tyle że dzień po
publikacji wpis niespo-
dziewanie zniknął 
z witryny UMK. Jak
się okazało, nieprzy-
padkowo. - Nie wiem
nic o przyjęciu przez
rząd jakiegokolwiek
stanowiska w sprawie
Uniwersytetu Me-
dycznego. Jeżeli taki
dokument powstanie,
to zostanie przedsta-
wiony podczas debaty
z mównicy sejmowej.
Wszystko, co się wyda-
rzy wcześniej, należy
traktować jak formę
przymiarki - twierdzi
w rozmowie z nami
poseł Tomasz Latos,
szef regionalnych
struktur Prawa 
i Sprawiedliwości. 
W podobnym tonie wy-
powiada się inny parlamentarzysta
partii rządzącej Piotr Król. - Takiego
stanowiska zwyczajnie nie ma -
podkreśla.

Wobec takich deklaracji posłów
PiS-u rektor UMK profesor Andrzej
Tretyn musiał rakiem wycofywać
się z wcześniejszych publikacji.

Twierdził jednak, że zaszła "po-
myłka". Jego rzecznik Marcin
Czyżniewski nie widzi w tym nic
złego. - To jest projekt stanowis-ka
rady ministrów, który otrzyma-
liśmy od jednego z ministerstw (Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – dod. red.). Niestety,
pani, któ-ra przygotowywała infor-

mację, nie podkreśliła, że to jest pro-
jekt - mówi. Na pytanie, dlaczego 
uczelnia publikuje coś, co nie jest
oficjalnym dokumentem, już
wprost nie odpowiada. - Nie wiem,
kiedy będzie to przyjęte, ale ma być
przyjęte - zapewnia.

Tyle że to, co dla środowiska to-
ruńskiego uniwersytetu jest po-

myłką, dla bydgoskiego ratusza - 
i nie tylko - jest bezwzględną mani-
pulacją. Prezydent Rafał Bruski 
w czwartek wystosował list do rek-
tora Tretyna, w którym oczekuje
"wyjaśnienia celowości wprowa-
dzania w błąd opinii publicznej". -
Takim działaniem podważa pan
wiarygodność swoją, jak i uniwer-
sytetu, którym pan kieruje - zazna-
cza włodarz Bydgoszczy.

Podobną opinię w tej sprawie
wyraża poseł Latos. - Ewidentnie
doszło do nadużycia ze strony
UMK. Nie zakończono bowiem
nawet prac w Komitecie Stałym
Rady Ministrów - zauważa polityk
Prawa i Sprawiedliwości. I dodaje,
że publikacja projektów jest "nie-
elegancka". - Dla mnie to dodat-
kowy argument w Warszawie,
żeby pokazać, jak lokalnie działa się
w sprawie Uniwersytetu Medycz-
nego - mówi nam Latos.

Piętnaste posiedzenie obecnej
kadencji sejmu, na której ma być
omawiany projekt powołania byd-
goskiej uczelni, zaplanowano na
okres od 30 marca do 1 kwietnia.

Sejm, kłamstwa i Uniwersytet Medyczny
DDooppiieerroo  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  mmaarrccaa  ii  kkwwiieettnniiaa  sseejjmm  zzaajjmmiiee  ssiięę  oobbyywwaatteellsskkiimm  pprroojjeekktteemm  uussttaawwyy  ww  sspprraawwiiee  ppoowwoołłaanniiaa  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMeeddyycczznneeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy..  AAllee  jjuużż  tteerraazz  wwiiaaddoommoo,,  żżee  bbaa--
ttaalliiaa  oo  uuttwwoorrzzeenniiee  nnoowweejj  uucczzeellnnii  bbęęddzziiee  bbeezzppaarrddoonnoowwaa..

Eryk Dominiczak
napisz do autora:

e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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Tyle podpisów zebrano pod 
projektem ustawy



Do tej pory odbyły się już
wybory rektora Akademii
Muzycznej oraz Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika,
w skład którego wchodzi
również bydgoskie Colle-
gium Medicum. W obu przy-
padkach nie zapadły żadne

zaskakujące decyzje. Na stanowiska
rektorów kandydowało tylko po
jednym przedstawicielu i były to
osoby, które obecnie pełnią funkcję
rektora. Profesor Jerzy Kaszuba bę-
dzie rządził Akademią Muzyczną
przez kolejną kadencję, podobnie
jak na UMK prof. Andrzej Tretyn.

Większe zmiany zajdą na dwóch
największych bydgoskich uczel-
niach: Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego oraz Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym. Zarów-

no prof. Janusz
Ostoja-Zagórski
(ze względu na
wiek), jak i prof.
Antoni Bukaluk
(ponieważ rządzi
UTP drugą ka-
dencję) nie będą
mogli stanąć do
wyborów.

Rektora UKW
poznamy w śro-
dę, 30 marca. Do
piątku, 18 marca
mogą zgłaszać się
osoby ubiegające
się o to stanowi-
sko. W chwili
zamknięcia tego
numeru “Metro-
polii” kandyda-

tów było dwóch: prof. Jacek Woźny
oraz prof. Ryszard Gerlach.

O stanowisko rektora Uniwersy-
tetu Technologiczno-Przyrodnicze-
go ubiegają się trzy osoby: prof.
Marek Bieliński, prof. Adam Podho-
recki oraz prof. Tomasz Topoliński.
Wybory miały odbyć się 15 marca,
lecz dzień wcześniej podjęto decyzję
o zawieszeniu procedury. Powo-
dem był brak możliwości stworze-
nia peł-nego składu Uczelnianego
Kolegium Elektorów, które wybiera
sternika uczelni. W czwartek zade-
cydowano o wznowieniu procesu
wyborczego. Wszyscy elektorzy
mają zostać wybrani do końca
marca, a wybory rektora odbędą się
1 kwietnia.

| JW

Powstanie nowego obiektu wraz
z wyposażeniem miałoby koszto-
wać ponad 40 milionów złotych.
Kwotę tę musiałby do budżetów na
nadchodzące lata wpisać rząd
i przekonać do tej inwestycji
posłów. – Dzięki temu w przyszłym
roku moglibyśmy ogłosić przetarg

na wykonanie dokumentacji tech-
nicznej, a następnie – w roku 2018 –
dokonać wyboru wykonawcy ro-
bót budowlanych – wyjaśnia nam
dyrektor Borodij.

Nowy gmach przy ul. Karłowi-
cza miałby około sześciu tysięcy
metrów kwadratowych powie-

rzchni. A to sprawiłoby, że archi-
wum zyskałoby przestrzeń na
około 30 kilometrów akt. To jednak
nie wszystko – projekt umożliwia
dalszą rozbudowę obiektu – na ko-
lejnych 20 km akt. W budynku
miałyby znajdować się również
cyfrowe zasoby archiwum. – Dzięki

temu zwiększyłaby się jego dostęp-
ność. Mielibyśmy także możliwości
lokalowe do prezentowania unika-
towych dokumentów, którymi dys-
ponujemy – dodaje Borodij.

Aktualnie w zasobach Archi-
wum Państwowego w Bydgoszczy
znajduje się jedenaście kilometrów
akt. Zgromadzone są one w głó-
wnym budynku instytucji przy
ulicy Dworcowej, a także w dodat-
kowym obiekcie przy ulicy Wiśla-
nej. Akta obejmują dokumentację
z obszaru dawnego województwa
bydgoskiego (archiwum ma też od-
dział w Inowrocławiu), a więc także
dokumenty chociażby z Trze-
meszna czy Chojnic. – Co dwadzie-
ścia pięć lat państwowe i samo-
rządowe jednostki organizacyjne
zobowiązane są do przekazywania
nam swoich zasobów. Trafić mogą
do nas również dokumenty ze
związków wyznaniowych, zakła-
dów, banków czy spółek. W per-
spektywie możemy więc otrzymać
15-16 kilometrów dokumentów –
wylicza dyrektor Borodij.

Budowa nowego gmachu archi-
wum byłaby jego zdaniem nie tylko
szansą dla tradycyjnych zasobów,
ale również powiększających się
zbiorów dostępnych w wersji zdigi-
talizowanej. – Aktualnie w dzierża-
wionej przez nas chmurze posia-

damy petabajt danych – mówi szef
bydgoskiego archiwum. To doku-
menty związane z projektem udo-
stępniania akt z Urzędów Stanu
Cywilnego, chociażby akt metry-
kalnych. Te aktualnie dostępne po-
chodzą z lat 1874-1910. Syste-
matycznie będą jednak pojawiały
się kolejne.

Proces cyfryzacji miałby doce-
lowo dotyczyć wszystkich doku-
mentów bydgoskiego archiwum.
Już dzisiaj wiadomo jednak, że jego
pracowników czekałby ogrom
pracy. Z jednego metra dokumen-
tów można wykonać bowiem –
według różnych szacunków – od
6000 do nawet 7500 skanów.
Mnożąc to przez jedenaście kilo-
metrów akt, wychodzi imponująca,
ośmiocyfrowa liczba kopii doku-
mentów. A to nie koniec. Według
projektu zgłoszonego przez archiwa
z całego kraju w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa,
w Bydgoszczy mogłoby powstać
jedno z kilku centrów digitalizacji.
– Moglibyśmy tworzyć cyfrowe
wersje dokumentów pochodzące
chociażby z Gdańska czy Poznania
– podsumowuje Eugeniusz Borodij.

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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WW  pprrzzyysszzłłyymm  rrookkuu  mmaa  rroozzppoocczząąćć  ssiięę  pprroocceess  iinnwweessttyyccyyjjnnyy  zzwwiiąązzaannyy  zzee  wwzznniieessiieenniieemm  nnoowweeggoo  ggmmaacchhuu  bbyyddggoosskkiieeggoo  AArrcchhiiwwuumm  PPaańńssttwwoowweeggoo..  BBuuddyynneekk  pprrzzyy  uull..  KKaarrłłoowwii--
cczzaa  mmiiaałłbbyy  ppoowwssttaaćć  ddoo  22002200  rrookkuu..  ––  WWsszzyyssttkkoo  jjeesstt  jjeeddnnaakk  uuzzaalleeżżnniioonnee  oodd  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  śśrrooddkkóóww  nnaa  tteenn  cceell  ––  zzaassttrrzzeeggaa  ddyyrreekkttoorr  iinnssttyyttuuccjjii  EEuuggeenniiuusszz  BBoorrooddiijj..

NNoowwyy  bbuuddyynneekk  AArrcchhiiwwuumm  PPaańńssttwwoowweeggoo  mmaa  ppoowwssttaaćć  pprrzzyy  uull..  KKaarrłłoowwiicczzaa..

Archiwum Państwowe w nowej odsłonie
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MMaarrzzeecc  ttoo  mmiieessiiąącc,,  ww  kkttóórryymm  ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  wwyybboorryy  rreekkttoorróóww  uucczzeellnnii  wwyyżżsszzyycchh,,  kkttóórrzzyy  bbęęddąą  kkiieerroowwaaćć  ppllaaccóówwkkaammii  ww  llaattaacchh  22001166--22002200..  KKttoo  uuzzyysskkaa  ttyyttuułł  JJeeggoo  MMaaggnniifificceennccjjii??

Nowi rektorzy bydgoskich uczelni
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PPrrooff..  JJeerrzzyy  KKaasszzuubbaa  bbęęddzziiee  rrzząąddzziiłł  AAkkaaddeemmiiąą  MMuuzzyycczznnąą  ddrruuggąą  kkaaddeennccjjęę..  
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Słowa te padły z ust sekretarza
stanu podczas czwartkowego po-
siedzenia sejmowej Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Zdaniem Zielińskiego,
obecna ustawa jest „po prostu fa-
talna” i wymaga korekty, która spo-
woduje, że część gmin w efekcie jej

wdrożenia nie zostanie zmarginali-
zowana. W przeciwnym wypadku,
jak twierdzą politycy Prawa i Spra-
wiedliwości, ustawa może jedynie
doprowadzić do pogłębiania różnic
między bogatymi miastami a bie-
dną prowincją.

Stwierdzenie wiceministra Zie-
lińskiego jest wyrazem tego, co od

dłuższego słychać ze środowiska
rządzącej partii. Jej przedstawiciele
obstają bowiem na stanowisku, że
powołanie metropolii zakłóci
zrównoważony rozwój kraju. Nie
brak opinii, że ustawa była uchwa-
lana w ostatniej chwili, bo na fini-
szu poprzedniej kadencji sejmu.
Rządząca wówczas Platforma Oby-

watelska podkreślała, że tylko
w ten sposób polskie miasta mają
szansę konkurować na równych
zasadach z europejskimi ośrodkami.

Plany wprowadzenia noweliza-
cji do ustawy oznaczają, że nie-
realne staje się ustanowienie
metropolii w przewidzianym w
niej terminie – do 30 kwietnia. Wy-
magałoby to bowiem dodatkowo
wydania trzech rozporządzeń –
w sprawie trybu składania wnio-
sków o powołanie metropolii, roz-
porządzenia delimitacyjnego, czyli
określającego granice związków
metropolitalnych, a także ostatecz-
nie powołującego je do życia wraz
z nadaniem nazwy.

Prezydent Rafał Bruski w pie-
rwszej dekadzie marca skierował
do szefa resortu spraw wewnętrz-
nych Mariusza Błaszczaka pismo
z prośbą o wydanie tego pierw-
szego. W swoim liście podkreśla, że
Metropolia Bydgoszcz to „inicja-
tywa oddolna” oparta na „dobro-
wolnej i partnerskiej formule”.

Z informacji, do których dotar-
liśmy, wynika, że projekt roz-
porządzenia w sprawie postępo-
wania przy składaniu wniosków
znajduje się w fazie finalnych usta-
leń, ale... aby mogło być zastoso-
wane, potrzebne jest również ro-

zporządzenie delimitacyjne. Tym-
czasem z punktu widzenia Byd-
goszczy nieaktualne są już zapisy
Koncepcji Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju 2030, w któ-
rej miasto nad Brdą figuruje w jed-
nej metropolii z Toruniem. Wy-
maga ona zmiany, a to dodatko-
wo odsunie w czasie powołanie
metropolii.

Jak na te trudności patrzą przed-
stawiciele bydgoskiego ratusza? -
Poczekamy na stanowisko mi-
nistra, zapewne jeszcze dwa bądź
trzy tygodnie. Liczymy, że jednak
w kwietniu coś się wyjaśni, bo
sprawa obecnie staje się mało po-
ważna – twierdzi Łukasz Krupa,
pełnomocnik prezydenta Bru-
skiego ds. metropolii. O przyspie-
szenie działań rządu w kwestii
powołania metropolii apelowali już
dwukrotnie przedstawiciele Gór-
nośląskiego Związku Metropolital-
nego. - Wiemy jednak, że na
decydujące rozwiązania czekają
również przedstawiciele woje-
wództwa wielkopolskiego czy po-
morskiego – kończy Krupa.

Metropolia się oddala. Rząd: Ustawa wymaga poprawek
TToo  jjuużż  ppeewwnnee  ––  mmeettrrooppoolliiee  nniiee  ppoowwssttaannąą  ww  tteerrmmiinniiee  wwsskkaazzaannyymm  ww  uucchhwwaalloonneejj  ww  uubbiieeggłłyymm  rrookkuu  uussttaawwiiee  oo  zzwwiiąązzkkaacchh  mmeettrrooppoolliittaallnnyycchh,,  cczzyyllii  ddoo  3300  kkwwiieettnniiaa..  --  UUssttaawwaa  wwyymmaaggaa  nnoo--
wweelliizzaaccjjii  ––  ttwwiieerrddzzii  wwiicceemmiinniisstteerr  sspprraaww  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ii  aaddmmiinniissttrraaccjjii  JJaarroossłłaaww  ZZiieelliińńsskkii..

UUssttaawwęę  oo  zzwwiiąązzkkaacchh  mmeettrrooppoolliittaallnnyycchh  uucchhwwaalloonnoo  jjeesszzcczzee  zzaa  rrzząąddóóww  pprree--
mmiieerr  EEwwyy  KKooppaacczz  ((zz  pprraawweejj))..  PPrreezzyyddeenntt  RRaaffaałł  BBrruusskkii  cchhccee,,  aabbyy  rrzząądd  PPiiSS--uu
wwcciieelliiłł  jjąą  ww  żżyycciiee..
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Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Więcej na temat metropolii
przeczytasz codziennie na
www.metropoliabydgoska.pl.

Zarówno Uniwersytet Medyczny, jak i metro-
polia spędzają sen z powiek wszystkim probyd-
goskim środowiskom. Nie sposób jednak nie
zadać niepopularnego pytania – czy którakolwiek
z tych kampanii ma szanse powodzenia?

Wszelkie ruchy oddolne wychodzą jeszcze
nadspodziewanie dobrze – 160 tysięcy osób

chce w mieście nad Brdą nowej uczelni, z kolei niemal 9 tysięcy wzięło
udział w konsultacjach o metropolii (znakomita większość była „za”).

Dużo mniej optymistycznie wygląda to na gruncie decyzyjnym – w sej-
mie i gabinecie premier Beaty Szydło. Minister nauki Jarosław Gowin kil-
kakrotnie podkreślał, że opowiada się za integracją Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. A krytyczna dla ustawodawców „wrzutka” ze strony UMK jest
tego potwierdzeniem. Bo nawet jeśli jest to projekt opinii rządu, to naiw-
nym byłoby myślenie, że za kilka dni będzie ona odmienna. Podobnie
rzecz się ma z metropolią – MSWiA otwarcie sygnalizuje, że ustawa wy-
maga zmiany. Ergo, powstanie związku przynajmniej się  opóźni.

Pozostaje więc kwestia – czy warto walczyć o obie sprawy, gdy szansa
na sukces jest mocno wątpliwa? Moim zdaniem, mimo wszystko tak. Po
pierwsze, żeby nie zmarnować kapitału społecznego (to, gdzie i kiedy za-
czął być budowany, to odrębny temat). I po drugie, żeby nakreślić swoje
aspiracje na gruncie krajowym. Tylko tyle i aż tyle.

Czy walczymy o przegrane sprawy?

K O M E N T A R Z

Eryk Dominiczak
redaktor naczelny



WORD zmieni samochody egzaminacyjne.
Co na to szkoły jazdy i kursanci?

W 2015 roku w Bydgosz-
czy w części teoretycznej
i praktycznej do egzaminu

na prawo jazdy kat. B przystąpiło
po 10 tysięcy osób. Zdawalność
etapu teoretycznego wyniosła
46,16%, a w przypadku części prak-
tycznej sukcesem kończyło się nie-
mal co trzecie podejście (29,65%).
W poprzednich latach wyniki
kształtowały się podobnie.

WORD już zapowiedział, że
w drugim kwartale bieżącego roku
zostanie ogłoszony przetarg na do-
starczenie nowych samochodów
egzaminacyjnych. Od 8 lat tę funk-
cję pełni Nissan Micra, który za-
stąpił Opla Corsę C. – Przepisy nie
określają, jak długo dany pojazd po-
winien być w użyciu. Tego typu
środki trwałe są w 100 % zamorty-
zowane po pięciu latach użytkowa-
nia, a o wymianie decyduje ra-
chunek ekonomiczny. Obecny

tabor jest już wyeksploato-
wany - informuje Tomasz
Szoch, p.o. zastępcy dyrektora
WORD-u.

Do najpopularniejszych sa-
mochodów egzaminacyjnych
w Polsce należą m.in. Hyun-
dai i20, Toyota Yaris, Suzuki
Swift czy Fiat Grande Punto.
Marcin Kopaczewski, właści-
ciel jednej z największych
bydgoskich szkół jazdy, uwa-
ża, że zmiana będzie ko-
rzystna. – Sami poniekąd do-
magaliśmy się tego kroku, bo
rzeczywiście nadszedł czas na
zmianę. Auta są już na tyle
wyeksploatowane, że i tak
musielibyśmy kupić nowsze
Micry, gdybyśmy mieli pew-
ność, że będą jeszcze przez rok czy
dwa – tłumaczy Kopaczewski.

Koszt wymiany aut będzie
w znacznej mierze uzależniony od

wybranego modelu i jego dostęp-
ności na rynku wtórnym. Jeśli naj-
korzystniejsza oferta dotyczyłaby
samochodu świeżo po premierze,
wówczas na jeden egzemplarz

trzeba by wydać ok. 40-50 tysięcy
złotych. Szkoły mające na stanie
np. siedem pojazdów, musiałyby się
liczyć z wydatkiem rzędu 300 ty-
sięcy złotych. – W takim przy-

padku jednorazowa wymiana
wszystkich pojazdów jest nierealna
– mówi Kopaczewski. W ramach
dostosowania auta do nauki trze-
ba je jeszcze okleić oraz wyposa-
żyć w dodatkowe lusterka, certyfi-
kowane pedały oraz emblemat. To
koszt ponad 1000 złotych.

Co ta zmiana będzie oznaczać
dla kursantów? Poza przesiadką
z kojarzącym się z egzaminami Nis-
sanem Micrą do nowego auta ubie-
gający się o prawo jazdy mogą
spodziewać się nieznacznego wzro-
stu cen. – Jakieś podwyżki może
będą, bo trzeba na te nowe samo-
chody zarobić. Dla pojedynczego
kursanta będzie to jednak prak-
tycznie niezauważalna różnica –
zapowiada Kopaczewski.

WWoojjeewwóóddzzkkii  OOśśrrooddeekk  RRuucchhuu  DDrrooggoowweeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ppllaannuujjee  ww  ttyymm  rrookkuu  wwyymmiieenniićć  ssaammoocchhooddyy  eeggzzaammiinnaaccyyjjnnee..  OOzznnaacczzaa  ttoo  ssppoorree  zzmmiiaannyy  zzaarróówwnnoo  ddllaa  oossóóbb  
ssttaarraajjąąccyycchh  ssiięę  oo  uupprraawwnniieenniiaa,,  jjaakk  ii  ddllaa  wwłłaaśścciicciieellii  sszzkkóółł  jjaazzddyy..

Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
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PPrrzzeezz  oossttaattnniiee  oossiieemm  llaatt  kkaannddyyddaaccii  nnaa  kkiieerroowwccóóww  ww  BByyddggoosszzcczzyy  zzddaawwaallii  eeggzzaammiinnyy  pprraakk--
ttyycczznnee  nnaa  ssaammoocchhooddaacchh  mmaarrkkii  NNiissssaann  MMiiccrraa..



Na nową odsłonę swo-
jego otoczenia mieszkańcy

Starego Fordonu czekają od dawna.
Nie brakuje głosów, że de facto od
momentu włączenia miejscowości
Fordon w granice administracyj-
ne Bydgoszczy w połowie lat 70.
ubiegłego wieku.

W ratuszu zapewniają jednak,
że status quo w końcu zostanie
przerwane.

- Jesteśmy przygotowani, aby
przejść od słów do czynów. W dru-
giej połowie roku chcemy uzyskać
pozwolenie na przebudowę na-
brzeża Wisły oraz kilku ulic i uli-
czek Starego Fordonu. Równolegle
będziemy czynili starania, aby
wyłonić wykonawcę robót – mówi

Mirosław Kozłowicz, zastępca pre-
zydenta miasta.

W pierwszej połowie marca for-
doniakom zaprezentowano postę-
py w pracach projektowych. Omó-
wiono również
wyzwania, które
stoją przed inwes-
torem rewitalizacji.
Dotyczą one prze-
de wszystkim za-
chowania walorów przyrodni-
czych nadwiślańskich terenów, jak
również zabezpieczenia terenu
przed cyklicznymi wylewami
rzeki. O to ostatnie w szczególności
apelowali mieszkańcy. - Weźmie-
my te opinie pod uwagę, dlatego też
liczymy na liczny udział w konsul-

tacjach – podkreślał na spotkaniu
z nimi Maciej Gust, zastępca dyrek-
tora Zarządu Dróg Miejskich i Ko-
munikacji Publicznej ds. inwestycji.

W ramach pierwszego etapu re-
witalizacji Starego Fordonu remon-
towi ma być poddanych kilka ulic,
w tym „wrota” prowadzące do for-
dońskiego rynku, czyli ulica Byd-

goska. Nową na-
wierzchnię zapla-
nowano również na
ulicach osiedlowych:
Nad Wisłą, Kapelusz-
ników, Rybaki,

Zakładowej, Frycza-Modrzew-
skiego, Filomatów, Ordynacka
i Promenada. Ta ostatnia ma zyskać
charakter pieszojezdni i swoistego
tarasu z widokiem na rzekę. Część
budynków należących do miasta
otrzyma nową elewację, a na tere-
nach przybrzeżnych mają powstać

obiekty rekreacyjne – trawiaste boi-
sko do siatkówki, elementy skateparku
czy kamienne siedziska i stoły. Odtwo-
rzona ma zostać ponadto historyczna,
drewniana weranda przy wspomnia-
nej już ulicy Kapeluszników.

Za projekt rewitalizacji odpo-
wiada firma Pas Projekt z Nada-
rzyna, która wygrała miejski
przetarg. - Przy tworzeniu wizuali-
zacji posiłkowaliśmy się wcześniej-
szymi opracowaniami i wyty-
cznymi urzędu miasta – wyjaśnia
architekt Maciej Smyk. Wszystko
wskazuje na to, że do września –
gdy mija termin graniczny na przy-
gotowanie projektu – czeka go i jego
współpracowników sporo pracy.
Mieszkańcy sygnalizowali już bo-
wiem między innymi konieczność
przygotowania przestrzeni na
scenę, gdzie miałyby odbywać się
imprezy organizowane przez Sto-

warzyszenie Miłośników Starego
Fordonu.

W tegorocznym budżecie na
prace rewitalizacyjne w Fordonie
zaplanowano ponad sześć milio-
nów złotych. W kolejnych latach ta
kwota ma jednak systematycznie
rosnąć, a całkowite nakłady zapi-
sane w wieloletniej prognozie fi-
nansowej miasta mają sięgnąć 50
milionów złotych. - Dla tego przed-
sięwzięcia planujemy pozyskać do-
finansowanie ze środków unijnych
– z puli Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, a także Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko – wylicza Kozłowicz.

Dokumentacja projektowa wraz
z omówieniem na potrzeby konsul-
tacji dostępna jest na stronie
www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz
w siedzibie drogowców przy ulicy
Toruńskiej 174a.

Nowe szaty Starego Fordonu
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Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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Święconka ma długi rodowód

Początki tego chrześcijańskiego
obrzędu sięgają VIII wieku. Naj-
pierw święcono tylko pieczonego
baranka, a więc chlebową figurkę o
postaci baranka. Potem dodawano
kolejno ser, masło, ryby, olej, po-
karmy mięsne, ciasto i wino. Na
końcu święcony kosz został uzu-
pełniony jajkiem i pozostałymi po-
karmami, które obecnie weszły do
kanonu święconki. Dobór potraw
w koszyku nigdy nie był przypad-
kowy.

Od wieków każdy Boży dar sym-
bolizował co innego, uznanego
przez ludową, jak i chrześcijańską
tradycję. Zestaw tych darów się

zmieniał, ograniczano
ich liczbę, aż pozostało
tylko sześć, choć osta-
tecznie powiększono
go do siedmiu. Ten ze-
staw, przyjęty w okre-
sie wczesnego
romantyzmu, obo-
wiązuje do dziś.

Potraw w koszyku
może być więcej, ale
tych siedem powinno
się w nim znaleźć
przede wszystkim.
Symbolizują bowiem
treść chrześcijaństwa.

Chleb we wszyst-
kich kulturach ludzkości był i jest
pokarmem podstawowym, nie-
zbędnym do życia. Gwarantował
dobrobyt i pomyślność. Wśród
chrześcijan zawsze był symbolem
nad symbolami - przedstawia bo-
wiem Ciało Chrystusa. Jeżeli pie-
czono wiele odmian chleba, do
kosza kładziono po dużej kromce
każdego z nich.

Jajko jest dowodem odra-
dzającego się życia, symbolem zwy-
cięstwa nad śmiercią. Tę symbolikę
rozpowszechnili w Polsce nie-
mieccy zakonnicy. Wywodzi się
ona z dawnego zakazu spożywania
jaj podczas Wielkiego Postu. Jaj-

ka na stół powracały ponownie
w Wielkanoc.

Sól to minerał życiodajny, daw-
niej posiadający moc odstraszania
wszelkiego zła. Bez soli nie ma
życia. To także oczyszczenie, samo
sedno istnienia i prawdy.

Wędlina zapewnia zdrowie
i płodność, a także dostatek, bo prze-
cież nie każdy mógł sobie pozwolić
na ten szczególny pokarm. Kiedyś
był to choćby plaster szynki, a od
XIX wieku słynna polska kiełbasa.

Ser jest symbolem zawartej
przyjaźni między człowiekiem a
siłami przyrody, a przede wszyst-
kim stanowi gwarancję rozwoju
stada zwierząt domowych. Ser jest
bowiem produktem mlecznym po-
chodzącym od krów, owiec i kóz.

Chrzan zawsze był starym ludo-
wym znamieniem wszelkiej siły i fi-
zycznej krzepy. Współdziałając z in-
nymi potrawami zapewniał ich
skuteczność działania.

Ciasto do koszyka ze święconką
weszło ostatnie, jako symbol umie-
jętności i doskonałości - zapewne
głównie jako popis domowych gos-
podyń. Ciasto reprezentowane było
głównie przez wielkanocną babę, a
jej nie udany wypiek był wielką
kompromitacją.

| SG

Stanisław Gazda
napisz do autora:
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Na Kujawach i Pomorzu
rozpoczynano świętowanie
Wielkanocy organizując
symboliczny pogrzeb żuru
i śledzia. Ponieważ od Środy
Popielcowej były podstawą

jadłospisu, w Wielki Piątek lub So-
botę z radością zakopywano na
skraju wsi resztki tych potraw.

Pogrzeby żuru przybierały różną
formę. Najczęściej wiejscy chłopcy
skrywali się z garnkiem żuru za ro-
giem chałup, w których mieszkały
podobające się im dziewczyny, a na-
stępnie wybiegali i oblewali zupą
drzwi. Gdy dziewczyny wycho-
dziły umyć pochlapane drzwi, dla
chłopców była to okazja do żartów
i zaczepek. Czasami chłopcy do
słomianego powrósła, rozwieszo-
nego jak girlanda pomiędzy komi-
nami chałup, przywiązywali
garnek z sadzami i popiołem. Gdy
ktoś przechodził podbiegali i dłu-
gimi kijami rozbijali naczynie, a za-
wartość wysypywała się na
nieostrożnego przechodnia. Chło-
pcy na miejsce rozbitego garnka
wieszali inny i czyhali na koleją
ofiarę swoich żartów.

Innym symbolem uprzykrzo-
nego postu był śledź. Urządzano po-
grzeby śledzia, którego wieszano na
drzewach lub wleczono na sznurku
przez wieś, a potem go zakopy-
wano. Nieraz do takich ceremonii
wykorzystywano szkielet śledzia
z głową, czy śledzia wyciętego z tek-
tury lub wystruganego z drewna.

Pogrzebowi towarzyszyły różne
przyśpiewki.

Podstawowe pokarmy spoży-
wane w okresie wielkanocnym
były podobne: jaja, mięso, wędliny,
chrzan, które rekompensowały
postne wyrzeczenia. Z nich przygo-
towywano mniej lub bardziej
skomplikowane potrawy - w za-
leżności od tradycji re-
gionalnych i zaso-
bności. Zasadniczo na
stole wielkanocnym
musiało być to, co zos-
tało zaniesione do
święcenia. Ciekawo-
stką może być to, że w
czasie śniadania wiel-
kanocnego na Kuja-
wach, jedzono babkę
zagryzając ją kiełbasą.
Zestaw ten popijano
kawą zbożową…

Na Wielkanoc, tak
jak w całej Polsce, ro-
biono na Kujawach
palmy i niesiono je do
poświęcenia w koś-
ciele. Nie były one
zbyt ozdobne. Najczęściej były to
bukiety wierzbiny (z baziami),
z trzcinami, bukszpanem, gałą-
zkami borówki i cisu, przewiązane
wstążką, a nierzadko skromniej -
sznurkiem. Szczególnie ważne były
w tej kompozycji bazie, które sym-
bolizowały nieśmiertelność duszy,
a w obrzędowości wiejskiej także
odradzające się po zimie życie. Po-

wszechnie wierzono w ochronne
i uzdrawiające działanie poświęco-
nej palmy.Łykając "kotki", domo-
wnicy zapewniali sobie duchowe
i fizyczne zdrowie na cały rok. Za-
równo na Kujawach, jak i Pomorzu
oraz w innych regionach Polski,
bazie z poświęconych palm dorzu-
cano do paszy bydłu, dla zachowa-

nia zdrowia inwentarza. Zatknięte
u powały budynków gospodar-
czych i za święte obrazy w domach
palmy, służyły ochronie przeciwko
złym mocom. Zatykano je także na
granicach pól, na cmentarzach,
a podczas burzy wrzucano do ognia,
co miało odpędzić pioruny. Na Po-
morzu bazie wkładano pod daszki
uli, do kaczych i gęsich gniazd,

dzięki czemu odpędzano czary. Ka-
szubscy rybacy mocowali do sieci
kawałeczki palm, co miało im przy-
nieść bezpieczeństwo i obfite
połowy. Na Kujawach, gdy po roku
stara palma ustępowała miejsca
nowej, świeżo poświęconej, ze sta-
rej robiono proszek, którego
używano do różnych zabiegów ma-

gicznych: m.in.
dodawano go do
ziarna przed
wiosennym wy-
siewem.

Poświę c one
palmy zanoszo-
no na groby
w Dzień Zadu-
szny, używano
ich także do od-
pędzania "złych
mocy" w do-
mu. Następny re-

kwizyt to dre-
wniane kołatki,
z którymi chło-
pcy biegali i ro-
bili hałas. Uży-
wane one były

w Wielki Piątek, co związane było
z liturgią kościelną, która wprowa-
dzała drewniane kołatki zamiast
dzwonów. Przed Wielkanocą na
jarmarkach pojawiały się drobne
święcone elementy dekoracyjne,
takie jak baranki z cukru lub gliny.

Malowano również jajka na
Wielkanoc. Zarówno na Kujawach,
jak i na Pomorzu zdecydowanie po-

pularniejsze od pisanek były kra-
szanki, czyli jajka barwione gładko,
jednobarwnie, bez wzorów. Goto-
wano je w łupinach cebuli na kolor
brunatny, lub w korze olchowej, dę-
bowej czy w oziminie i uroczyście
święciło się w Wielką Sobotę.
W okresie wielkanocnym na Kuja-
wach tradycyjnie wzajemnie się
nimi obdarowywano.

Pisanki zdobiono również roz-
puszczonym woskiem przy pomocy
pędzelka. Wzory były najczęściej
geometryczne.

W pierwszy dzień Świąt Wielka-
nocnych odbywały się tzw. przy-
woływki. W Niedzielę Wielka-
nocną młodzi kawalerowie wcho-
dzili na wysokie drzewa i lub dach
stodoły, a obecnie z ambony, wy-
wołują imiona dziewcząt, w formie
tradycyjnych rymowanek, ogła-
szając ile wody dla każdej z nich na-
zajutrz przeznaczają, albowiem
wywołane miały następnego dnia
być oblane wodą. Na koniec oznaj-
miano imię i nazwisko tego
chłopaka, który miał je wykupić,
czyli, który przyjdzie do wywołanej
dziewczyny z dyngusem. Przy-
wołówki zachowały się do dziś
w inowrocławskiej dzielnicy -
Szymborze, kontynuowane od
1834 r. przez Klub Kawalerów.

Obyczaje wielkanocne
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Wielka płyta pod specjalnym nadzorem

U nas pierwsze, niskie bloki
z wielkiej płyty zaczęto stawiać
w końcówce lat 50. (rejon ulicy Jac-
kowskiego). W latach 70. budynki
wielkopłytowe powstawały już nie-
mal na skalę masową. Blisko czter-
dzieści procent budynków na te-
renie Bydgoszczy to wielka płyta.

Budynki wielkopłytowe, kon-
struowane były z betonowych mo-
dułów – elementów betonowych
z umocnieniami z prętów stalo-
wych (tzw. agrafki). Materiały,
z których budowano, były bardzo
często niskiej jakości, ponadto
w miejscu połączenia płyt ich złącza
były miejscem trudnym do uszczel-
nienia, mogła więc na-
stąpić korozja stali.

Budownictwo wiel-
kopłytowe w Polsce wy-
konywano w wielu sy-
stemach, między innymi
PBU, OWT, Wk-70. Wy-
konane dokładnie po-
winny wytrzymać oko-
ło stu lat. W latach 70.
i 80. poprzedniego stule-
cia wiele bloków budo-
wano jednak na szybko
i bardzo oszczędnie.

Ze względów bezpie-
czeństwa w całym kraju
planowana jest więc
kontrola stanu technicz-
nego budynków tego
typu. Weryfikację stanu
bloków zapowiedział
wiceminister infrastru-
ktury i budownictwa
Tomasz Żuchowski. Za-
danie zostało powie-
rzone Instytutowi Te-
chniki Budowlanej. Specjaliści
przyjrzą się przede wszystkim sta-

lowym elementom, przy pomocy
których podczas budowy łączono

betonowe płyty. Chociaż ich trwa-
łość powinna być bardzo duża, eks-
perci wskazują, że ze względu na
oszczędności na budowach dziś
wiele tych elementów może być
skorodowanych. Tam, gdzie klamry
po spawaniu były zalewane szczel-
nie betonem i nie miało do nich do-
stępu powietrza, korozja nie ma
prawa występować. Tyle że to ra-
czej rzadkie przypadki.

Instytut Techniki Budowlanej
kondycję i trwałość budynków
z wielkiej płyty ma przeanalizować
we współpracy z - między innymi -
Narodowym Centrum Badania
i Rozwoju oraz z zagranicznymi fir-
mami doświadczonymi w tego typu
badaniach. Trwałość stalowych
łączników płyt zostanie określona
na podstawie badania od zewnątrz

przypominającego prześwietlenie.
To pomoże specjalistom ITB okreś-
lić, które rodzaje bloków mogą wy-
magać najpilniejszej naprawy.
Instytut wytypuje ze wszystkich
realizowanych w Polsce systemów
budownictwa wielkopłytowego te,
które są najbardziej newralgiczne
i stworzy pilotażowy program ich
naprawy.

- Nie straszmy ludzi, że mieszka-
nia w wielkiej płycie są niebez-
pieczne. Mówiąc o ewentualnym

programie pilotażowym i badaw-
czym, mamy na myśli działania
naukowców i ekspertów ITB, któ-
rzy we współpracy z ekspertami
z wyższych uczelni technicznych
dokonają weryfikacji poszczegól-
nych systemów. W ramach pro-
gramu badawczego zostaną wyty-
powane, a następnie opracowane
skuteczne narzędzia monitoringu

i diagnostyki stanu technicznego
budynków wykonanych w te-
chnologii uprzemysłowionej (wiel-
ka płyta i wielki blok). Powyższe
działania tym samym nie wskazują,
że aktualnie jakiekolwiek zagro-
żenie w tym obszarze występuje.
Należy patrzeć na ten temat rów-
nież pod kątem aspektów użytko-
wych, czyli możliwości łączenia
mieszkań, ich przebudowy oraz pod
względem funkcjonalnym i kom-
fortu użytkowania. - czytamy w e-

mailu przesłanym przez Instytut
Techniki Budowlanej do naszej
redakcji.

Jako że budownictwo wiel-
kopłytowe jest powtarzalne i stano-
wi w naszym kraju znaczący udział
w całkowitym rynku mieszkań, In-
stytut Techniki Budowlanej we
współpracy z pracownikami wyż-
szych uczelni, przygotował zarys

programu, w ra-
mach którego stwo-
rzone zostaną wzor-
ce gotowe do wy-
korzystania przez
właścicieli i za-
rządców budyn-
ków. Głównym wy-
nikiem tego pro-
gramu będzie kom-
pleksowy raport
o stanie uprzemy-
słowionego budo-
wnictwa mieszka-
niowego w Polsce
zawierający wyty-
czne działań w celu
zachowania bez-
pieczeństwa i pod-

niesienia kom-
fortu użytkowa-
nia z uwzględ-
nieniem wspó-
łczesnych oraz

przyszłych wyma-
gań funkcjonalnych.

- Ten program określi procedury
diagnostyczne, zakres niezbędnych
prac, a więc również ich koszt. Na
dziś możemy mówić wyłącznie
o szacunkach, stąd moja powściągli-
wość w wypowiadaniu opinii – za-
znacza w rozmowie z Money.pl
dr inż. Jarosław Szulc, ekspert z In-
stytutu Techniki Budowlanej. – Na-
sze dotychczasowe badania wiel-
kiej płyty miały skalę mikro, teraz
jest szansa na kompleksową ocenę
stanu tego budownictwa.
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Na początku marca Pre-
mium Brand przygotował
zestawienie najchętniej od-
wiedzanych miast w Polsce,
w którym Bydgoszcz upla-

sowała się na ósmym miejscu. Tę
samą lokatę zajęła w rankingu
miast o wysokiej reputacji, a w kla-
syfikacji miast rekomendowanych
do odwiedzenia znalazła się na
czwartej pozycji. Warto dodać, że
kilka tygodni wcześniej serwis
Skyscanner uznał Bydgoszcz za
jedno z siedmiu europejskich miast,
do których warto wybrać się na co
najmniej weekend.

Wyróżnienie za swoją działal-
ność w ostatnich 25 latach otrzy-
mał ostatnio także miejski
samorząd, któremu wręczono
Srebrny Laur Związku Miast Pol-
skich. Nagroda została przyznana
m.in. za skuteczne przywracanie
rzeki miastu oraz rewitalizację
Wyspy Młyńskiej.

Sukcesy miasta zbiegły się w cza-
sie z rozpoczęciem kursu na prze-
wodnika po Bydgoszczy. Deficyt
już kilka miesięcy temu zgłaszała
Bydgoska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna, zaznaczając wówczas, że
często turystów oprowadzają prze-
wodnicy ściągani z Torunia. Zna-
czną część kosztów uczestnictwa

w szkoleniu pokrywa miasto. Kurs
ma potrwać do połowy maja i za-
kończy się egzaminem. - Miasto
zmierza w dobrym kierunku.
Przede wszystkim staramy się
współpracować – my, inne organi-
zacje, przedsiębiorcy oraz władze
samorządowe – mówił po ubie-
głorocznym forum dla turystyki
Piotr Weckwerth z ByLOT-u.

Wiadomo już, że nową atrakcją tu-
rystyczną miasta nie stanie się kąpie-
lisko na Wyspie Młyńskiej. Ratusz
musiał wycofać się z planów, gdyż ne-
gatywne stanowisko w tej sprawie
zajął Urząd Żeglugi Śródlądowej, któ-
rego zdanie podzielili eksperci.

| ST

Turystyka w Bydgoszczy
oceniana coraz lepiej

OOssttaattnniiee  ttyyggooddnniiee  ssąą
wwyyjjąąttkkoowwoo  uuddaannee  ddllaa  BByydd--
ggoosszzcczzyy  ppoodd  kkąątteemm  mmiieejjsscc  ww
rróóżżnneeggoo  ttyyppuu  rraannkkiinnggaacchh..
MMiiaassttoo  nnaadd  BBrrddąą  zzoossttaałłoo  wwyy--
rróóżżnniioonnee  mm..iinn..  zz  uuwwaaggii  nnaa
ppootteennccjjaałł  ttuurryyssttyycczznnyy..

Stanisław Gazda
napisz do autora:

s.gazda@metropoliabydgoska.pl

WWyyttyyppoowwaanniiee  bbuuddyynnkkóóww  ddoo  pprrzzeegglląądduu  tteecchhnniicczznneeggoo  ooddbbyy--
wwaaćć  ssiięę  bbęęddzziiee  ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttuu,,  kkttóórryy  ppoowwiinniieenn  bbyyćć  uurruu--
cchhoommiioonnyy  ww  bbiieeżżąąccyymm  rrookkuu  ––  ddoowwiieeddzziieelliiśśmmyy  ssiięę  
ww  IInnssttyyttuucciiee  TTeecchhnniikkii  BBuuddoowwllaanneejj  ww  WWaarrsszzaawwiiee..  IITTBB  zzaammiieerrzzaa
pprrzzeebbaaddaaćć  rróóżżnnee  bbuuddyynnkkiiww  ccaałłeejj  PPoollssccee..  PPoodd  uuwwaaggęę  bbrraannaa
jjeesstt  ttaakkżżee  BByyddggoosszzcczz..  
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BByyddggoosskkiiee  WWyyżżyynnyy  ttoo  jjeeddnnoo  zz  ttyycchh  oossiieeddllii,,  nnaa  kkttóórryycchh  ddoommiinnuujjąą  bbuuddyynnkkii  zz  wwiieellkkiieejj  ppłłyyttyy..

PPoonnaadd  11//33  bbuuddyynnkkóóww  wwiieelloorrooddzziinnnnyycchh  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ttoo  wwiieellkkaa  ppłłyyttaa..

88
Na takim miejscu znalazła
się Bydgoszcz w zestawie-
niu najchętniej odwedza-
nych miast w Polsce.  

330000
Tyle tysięcy mieszkań rocznie
oddawano w Polsce w latach 70-
tych. Obecnie każdego roku bu-
dujemy mniej niż 100 tys. lokali.
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Gdzie w regionie składać wnioski w ramach programu 500+ ?
Koronowo

Wniosek dostępny jest na
stronie internetowej Miej-
sko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ko-
ronowie. Druki wnio-
sków w wersji papiero-
wej znajdują się w każdej
wiejskiej świetlicy oraz
siedzibie Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Koronowie (ul. Po-
mianowskiego 1, pokoje nr 1, 3,
4, 5, 6, 7) czynnego od ponie-
działku do piątku w godzinach
7:30-15:30.

Wypełniony wniosek należy
złożyć elektronicznie lub przy-
nieść go do siedziby MGOPS (ul.
Pomianowskiego 1). Będzie to
można zrobić od poniedziałku
do piątku w godz. 8:30-14:30. Po-
nadto 9 i 23 kwietnia wnioski
przyjmowane będą w świetli-
cach wiejskich w: Tryszczynie,
Wtelnie, Wierzchucinie Kró-
lewskim, Mąkowarsku i Nowym
Jasińcu.
Świecie

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze można pobrać ze strony in-

ternetowej Urzędu Miejskiego
w Świeciu lub przyjść do budynku
urzędu i wziąć ten dokument

w wersji papierowej. Mieszkańcy
Gminy Świecie wypełnione wnio-
ski mogą złożyć drogą elektro-

niczną. Jeśli jednak będą chcieli zro-
bić to w tradycyjny sposób, to po-
winni zanieść dokument do Re-

feratu Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Świeciu (ul. Wojska
Polskiego 124). Pieniądze wypła-

cane będą za pomocą przelewu
bankowego na konto lub w kasie
Urzędu.

Inowrocław
Wzór wniosku o świad-

czenie wychowawcze znaj-
duje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Miej-
skiego Ośrodku Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu.
Wydrukowany wniosek
można pobrać w nastę-
pujących miejscach:

- Biuro Obsługi Interesan-
tów i Kontroli Urzędu Miasta
Inowrocławia (ul. Prezy-
denta Franklina Roosevelta
36): w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godz.

7:30-15:30 oraz we wtorki
w godz. 7:30-17:00,

- Wydział Spraw
Społecznych i Promocji
Zdrowia Urzędu Miasta
Inowrocławia (al. Henryka

Sienkiewicza 1): od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-
15.30,

- Biuro Obsługi Klienta Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(ul. Św. Ducha 90): od poniedziałku

do piątku w godz. 7.30-15.30,
- siedziby terenowe pracowni-

ków socjalnych (al. Henryka Sien-
kiewicza 1 – II piętro, pok. nr 28, ul.
Dworcowa 31 – I piętro, al. Okrężnej
79 – I piętro, ul. Stefana Czarnec-
kiego 15 – parter, ul. Słonecznej – I
piętro): od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-10.00 i 14.00-15.30.

Wypełnione wnioski należy
składać elektronicznie lub w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej
(ul. Św. Ducha 90). Pieniądze nie
będą wypłacane w gotówce w kasie
MOPS-u. Osoby nie posiadające ra-
chunków bankowych otrzymają
specjalne karty, z których będą
mogli korzystać np. płacąc w sklepie.
Nakło

Mieszkańcy miasta i gminy
Nakło nad Notecią będą mogli
składać wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
(tzw. Program 500+) w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nakle nad Notecią.

Przyjmowanie ww. wniosków
rozpocznie się z pierwszego kwiet-
nia br. w budynku MGOPS przy
ulicy Księdza Piotra Skargi 2 (pokój
nr 1, parter). oprac. JW
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WWnniioosskkii  oo  wwyyppłłaattęę  550000  zzłłoottyycchh  zz  pprrooggrraammuu  550000++  bbęęddzziiee  mmoożżnnaa  sskkłłaaddaaćć  ww  ccaałłeejj  
PPoollssccee  jjuużż  oodd  11  kkwwiieettnniiaa..

SP
RA

W
Y 

SP
O

ŁE
C

ZN
E

Fo
t. L

es
ze

k G
ra

bo
ws

ki

Nadzwyczajna rada sejmiku we Wło-
cławku
Damian Giża: Jak zauważył jeden z na-
szych posłów, dyskusja ma odbyć się do-
piero po serii głosowań...tak na deser.
Okrągły, ale mocno chybotliwy...

Wypadek motocyklisty pod Byd-
goszczą. Do szpitala zabrał go helikop-
ter
Sylvia Szargallo: Sezon na dawców
gałek ocznych uważam za otwarty... :(

Mężczyzn oznajmił policji, że idzie się zabić.
Poszukiwania trwały ponad godzinę

Joanna Ksobiak: Powinien zapłacić 
z własnej kieszeni za tą akcję, to by mu
się odechciało samobójstwa raz na za-
wsze.

Budowy i remonty na bydgoskich uli-
cach
Krzysztof Albertin: Ulica Nowa prawie
centrum Bydgoszczy bez chodnika to
powód do wstydu dla władz miasta.

Wizualizacje starego Fordonu
Piotr Kasztelowicz: wygląda jak miasta
w Egipcie, fajnie tak trochę orienta-
lizmu się w regionie przyda ...

Bydgoszcz odwiedzana częściej niż
Toruń
Małgorzata Jasińska: Toruń ma do za-
oferowania to co kilka innych miast 
w Polsce, Bydgoszcz jest oryginalniejsza!

19-latek pobił przechodnia i zabrał mu buty
Amadeusz Graj: Myślałem, że już skoń-
czyły się w naszym kraju czasy, gdzie
powodem rozboju było noszenie "lep-
szego" obuwia...

Piotr Cyprys apeluje o starania w po-
wołaniu województwa bydgoskiego
Mieczysław Kociszewski: Najlepiej wró-

cić do podziału administracyjnego na 49
województw i wówczas te wojewódz-
twa zadbają o zrównoważony rozwój
kraju, bo teraz to rządzą marszałkowie
województw a nie nawet rząd - bowiem
rząd swoje a pan na włościach (czytaj
marszałek województwa) swoje ! 

Projekt budowy nowego gmachu Ar-
chiwum Państwowego w Bydgoszczy
Jacek Woźniak Wszyscy niezadowo-
leni chcieliby, aby w Bydgoszczy po-
wstawaly jedynie parterowe, dre-
wniane baraki. I wtedy byloby ladnie,
ekologicznie i europejsko. 
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Zapanowała moda na outlety. Budowa ruszy już wkrótce

Wyprzedażowe centra hand-
lowe są w Polsce coraz popularniej-
sze. Klienci otrzymują dzięki nim
poszerzoną ofertę handlową, a pro-
ducenci mają zapewniony dodat-
kowy kanał sprzedaży. W naszym
kraju outlety – przeważnie o po-
wierzchni od 12 do 25 tys. metrów
kwadratowych – znajdują się już
między innymi w Warszawie, Poz-
naniu, Sosnowcu i Gdańsku.

Metropolitan Outlet Bydgoszcz
powstanie w wyniku rozbudowy
istniejącego już Centrum Handlo-
wego Glinki przy alei Jana Pawła II.

Autorem koncepcji ma być Filip
Gołębiowski, właściciel pracowni
Space Architects, który odpowiadał
już za projekty centrów handlo-
wych oraz budynków mieszkanio-
wych i biurowych. W nowej galerii
bydgoszczanie będą mogli znaleźć

przede wszystkim kolekcje z ubie-
głych sezonów albo towar z nowej
serii, ale występujący nie we wszy-
stkich rozmiarach lub bez oryginal-
nych opakowań. – Głównie zainte-
resowane są znane marki sportowe,
modowe oraz obuwnicze. Co cie-
kawe, marki modowe chętne do naj-
mu to zarówno sieci z modą popu-
larną, jak i tą z tzw. wyższej półki –
mówi Grażyna Melibruda, dyrektor

działu wynajmu JLL, firmy odpowie-
dzialnej za komercjalizację obiektu.

Operatorem spożywczym cen-
trum pozostanie Carrefour. Inwes-
torzy zakładają, że możliwa jest roz-
budowa obiektu, którego powie-
rzchnia najmu wyniesie na począ-
tek 11,5 tys. mkw. Przez długi czas
wydawało się, że będzie to pierw-
szy tego typu obiekt w wojewódz-
twie. W lutym okazało się jednak,

że podobne plany mają w Toruniu.
Tamtejszy outlet będzie nieco więk-
szy, a swoim klientom zaoferuje też
stację paliw, restaurację drive-thru
oraz zlokalizowane w sąsiedztwie
tor rolkarski, lodowiska, boiska do
piłki siatkowej i plażowej.

Prace budowlane w obu miastach
mają ruszyć w najbliższych mie-
siącach. Otwarcia planowane są na
pierwszą połowę 2017 roku. | ST

W województwie kujawsko-pomorskim zapanowała prawdziwa moda na wielkopowierzchniowe outlety. Już wkrótce w Bydgoszczy i Toruniu roz-
pocznie się budowa pierwszych takich obiektów, które mają zostać otwarte na początku przyszłego roku.
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Kino Orzeł obchodzi swój
czwarty rok istnienia w budynku
Miejskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy przy ulicy Marcin-
kowskiego 12. Podczas urodzino-
wego weekendu odbywającego
się w dniach 18-20 marca, będzie
można zobaczyć 11 różnych fil-
mów, w tym najnowsze projekcje
znajdujące się w aktualnych re-
pertuarach ogólnopolskich kin.
Bilet na jeden seans kosztuje 11 zł
(ulgowy) lub 14 zł (normalny).

* * *
Tradycyjne Misterium Męki

Pańskiej w fordońskiej Dolinie
Śmierci odbędzie się już po raz
szesnasty. Tegoroczne przedsta-
wienie będzie odegrane 20 marca
w godz. 16:00 i 20:00. W wyda-
rzeniu weźmie udział ok. 300 wo-
lontariuszy, a prawie 100 z nich
będzie można zobaczyć podczas
misterium, którego temat brzmi:
Krew i woda.

* * *
Solidna dawka śmiechu za-

gości 24 marca w Cafe Kino
mieszczącym się przy ul. Długiej
32 w Bydgoszczy. O godz. 19:30

rozpocznie się wieczorny stand-
up, podczas którego wystąpi An-
toni Syrek-Dąbrowski (współzało
życiel Stand-up Polska) oraz Ja-
kub Poczęty-Błażewicz (Jeźdźcy
Patokalipsy Stand-up). Cena biletu
na wydarzenie 15 zł/20 zł.

* * *
Jak wygląda Teatr Polski od

kulis? Przekonają się o tym osoby,
które w kasie biletowej teatru od-
biorą bezpłatne wejściówki na
zwiedzanie tego miejsca w dniach
27.03 - 03.04 w ramach akcji Do-
tknij Teatru 2016 organizowanej
z okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru. Więcej informacji o wyda-
rzeniu znajduje się na stronie
internetowej Teatru Polskiego
w Bydgoszczy.

* * *
Spring Breakers - to właśnie

ten film będzie można obejrzeć 31
marca na strychu klimatycznego
gmachu Biblioteki Głównej. Dar-
mowy seans rozpocznie się
o godz. 18:00. Wydarzenie organi-
zowane jest w ramach cyklu "Pro-
jektor - filmy na strychu".

12

ADAM DZIURA
Ślązak z urodzenia, bydgoszcza-

nin od 2013 roku. Marudny, ale
konstruktywnie. Zainteresowany
sprawami komunikacyjnymi i ro-
werowymi.
Bardziej rodzinne bilety w Byd-
goszczy na komunikację miejską

W Bydgoszczy istnieje bilet ro-
dzinny na komunikację publiczną
(autobusy i tramwaje). Kosztuje 13,5
zł i upoważnia do przejazdu w ciągu
jednego dnia „obojga lub jednego ro-
dzica z co najmniej jednym dziec-
kiem w wieku od 4 do 16 lat”.
Wszystko fajnie… Jest jednak kilka
niedogodności.

Bilet rodzinny jest jednodniowy
– dlaczego nie 24-godzinny? Osoby,
które skasują bilet w godzinach po-
południowych mają tylko pół dnia
na wykorzystanie go. W Bydgosz-
czy istnieje już bilet dobowy dla jed-
nego pasażera.

Bilet jest dla rodzica. Szkoda, że
z takiego biletu nie mogą skorzystać
osoby opiekujące się dziećmi – czy
to dziadkowie, wujkowie, dorosłe

rodzeństwo… Dla-
czego miasto u-
znaje, że z dziećmi

chcą podróżować
tylko rodzice? Te-
raz nie skorzys-
tają pewnie z ko-
munikacji, bo bę-
dzie to dla nich za
drogie (i mniej

wygodne niż samo-
chód). Na szczęście miasto zezwala
na przejazd dziecka pod opieką
również opiekuna (tylko czemu nie
ma tego w regulaminie?).

Zapytałem miasto o to, jak spra-
wdzają, czy ktoś jest rodzicem (lub
opiekunem). „W celu uproszczenia
procedury korzystania z biletu, jak
te uwzględniając intencję jego
wprowadzenia, nie nałożono obo-
wiązku dokumentowania w trakcie
podróży statusu rodzica czy opie-
kuna dziecka. Istnieje jednak za-
wsze możliwość weryfikacji w try-
bie przepisów reklamacyjnych
uprawnień, w razie zakwestiono-
wania przez kontrolera prawa do
korzystania z biletu rodzinnego”.

Czyli nie sprawdzają – ewentual-
nie kontroler, jak będzie miał zły
dzień, to mandat może dać (a my się
potem odwołać). Bez sensu jest
wprowadzać jakieś ograniczenie,
którego nie da się wyegzekwować.

Bilet obowiązuje dla dzieci od 4
lat. A co, jak ktoś ma niemowlę?
Wtedy niemowlę jedzie gratis, ale

rodzice już muszą skorzystać z bi-
letu normalnego (np. 24 h za 12zł –
przy dwójce rodziców to już 24 zł).
W sumie można udawać („Panie
kontrolerze… nasz niemowlak ma 4
lata, a nie rok” i jechać na rodzin-
nym – patrz brak możliwości spraw-
dzenia przez kontrolera danych
dzieci. Miasto powinno usunąć
dolny limit wieku (bo po co on?).
Co należałoby zmienić?
1. Bilet powinien być 24-godzinny
(lub nawet dodatkowo week-
endowy).
2. Bilet powinien obowiązywać dla
dzieci i rodziców i/lub opiekunów.
Tutaj trzeba by było wprowadzić
maksymalną liczbę osób.
3. Bilet nie powinien mieć dolnego
ograniczenia wieku.
4. Miasto jedynie zgodziło się na
razie z wydłużeniem czasu obo-
wiązywania biletu (ciekawe, kiedy
tę zmianę wprowadzą).

A ile osób z tego biletu korzysta
obecnie? Zgodnie z danymi z UM
Bydgoszczy liczba sprzedanych bi-
letów w całym 2015 roku wyniosła
2095 sztuk (przypominam – Byd-
goszcz ma jakieś 360 tys. mieszkań-
ców). Dużo czy mało? Może warto
ten bilet bardziej uatrakcyjnić dla
mieszkańców i turystów?

Co można zyskać? Mniejsze
korki np. w wakacje do Myślęcinka,
więcej rodzin z dziećmi w centrum
miasta, więcej osób korzystających
z atrakcji kulturalnych miasta itp.

Co w kulturze?Blogosfera Metropolii Bydgoskiej

Chcesz blogować na MetropoliaBydgoska.PL?
Napisz: redakcja@metropoliabydgoska.pl.
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Czapki wyprodukowane w Żo-
łędowie nosili m.in. żołnierze duń-
scy i belgijscy oraz komandosi
z GROM-u, a także członkowie Cen-
tralnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego, Kompanii Repre-
zentacyjnej WP oraz Orkiestry Re-
prezentacyjnej WP i ówczesnego
Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Wykonane u Szychowiaków kopie
historycznych żołnierskich nakryć
głowy były elementem umunduro-
wania żołnierzy w filmie „Pan Ta-
deusz".

Jerzy Szychowiak zaczynał od
krawiectwa ciężkiego - damskiego
i męskiego. Nigdy nie przypuszczał,
że zostanie czapnikiem. Stało się
jednak inaczej. Prawie 25 lat po-
święcił na rozwój wzornictwa cza-
pek w bydgoskim Modusie. Wtedy
definitywnie porzucił krawiectwo
dla czapnictwa. Razem z doświad-
czonym, przedwojennym czapni-
kiem Bogdanem Warszawskim
zaprojektował i wykonał pierwszą
współczesną rogatywkę dla Kom-
panii Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego. Na rentę odszedł ze sta-
nowiska kierownika ds. produkcji.
Kłopoty zdrowotne pozwalały mu
na wykonywanie pracy jedynie
w warunkach chronionych.

Miał wiedzę, doświadczenie,
znał rynek i klientów. Jego kolega
miał potrzebne fundusze. Postano-
wili założyć spółkę krawiecką zaj-
mującą się między innymi szyciem
czapek. l tak się zaczęło. Pierwsze
zamówienie złożyło PKP, następne
Dania. Otworzyły one drogę na
rynki krajowe i europejskie.

Pierwszym zagranicznym klien-
tem Jerzego Szychowiaka był duń-
ski pośrednik poszukujący produ-
centa czapek dla orkiestry miejskiej
w Kopenhadze. Czapki z Żołędowa
okazały się lżejsze, estetyczniejsze,
trwalsze i tańsze niż te wykony-
wane dotąd metodą chałupniczą
przez Duńczyków. A że wieść o do-
brej robocie rozchodzi się lotem
błyskawicy, toteż bardzo prędko
przyszło kolejne zamówienie od
innej duńskiej orkiestry, a następ-
nie od duńskiej armii i marynarki
wojennej. Najwięcej problemów,
a później satysfakcji, przysporzyła
zakładowi produkcja lekkich, nie-
przemakalnych czapek zimowych,
które można nosić przy znacznych
wahaniach temperatur. Żal było
patrzeć na naszych żołnierzy po-
zostających wiernych starym
„uszankom".

Gdy skończyła się „militarna
przygoda" z Duńczykami, rozpo-
częła się ekspansja na duńskie
kluby bejsbolowe, jeździeckie i żeg-
larskie oraz na szwedzką policję, po-
cztę, kolej, linie lotnicze i wyższe

uczelnie. Udało się też wejść na
rynek niemiecki. Tu zadecydowała
jakość. W firmie Szychowiaków nie
pracowało i nie pracuje się na akord.
Każda czapka wykonywana jest ze

szczególną starannością. - Dla za-
chodniego zleceniodawcy - mówi
Jerzy Szychowiak - najbardziej
liczą się: jakość, solidność i termino-
wość wykonania. Spełnienie przez
nas tych wymogów otworzyło nam
drogę do armii belgijskiej i libijskiej.

Dziś firma AZET Hats&Caps koo-
peruje z USA, Pakistanem, Kuwej-
tem, Chinami – praktycznie z całym
światem. Powód - niezmiennie jej
wyróżnikiem na rynku jest wysoka
jakość produktów. Fakt, nie są tanie,
ale jeżeli dla kogoś ważny jest
wyrób o najwyższej jakości –
Żołędowo, a w nim firmę AZET
znajduje bez trudu. Dobra fama i re-
noma nie mogą pozostać w ukryciu,
chociażby z tej racji, że konkurencja
śledzi swoją konkurencję i na po-
wierzchnię wypływają tylko naj-
lepsi. Stamtąd łatwiej jest ich wy-
łowić. Łatwiej jest także samemu
wyjść z ofertą do kolejnych produ-
centów lub handlowców. Ale
z firmą AZET jest tak, że częściej ją
ktoś szuka niż ona szuka kogoś.

Moce produkcyjne zakładu Szy-
chowiaków są duże. Miesięcznie
spod igieł 50 zatrudnionych tam
pracowników wychodzić może
nawet 15 tysięcy sztuk czapek.
Często czynnikiem decydującym
o realizacji zamówienia jest ren-
towność. Są firmy, dla których jej
poziom jest niezadowalający, ale
AZET nie może sobie pozwolić na
obniżenie cen i jakości. - Rentowna
może być nawet jedna czapka, pod
warunkiem, że ma właściwą dla
nas cenę i że zamawiającego stać
jest na to, aby za nią zapłacić. Ro-
bimy repliki czapek, rekonstrukcje
historyczne. To są zwykle małe zle-
cenia, po kilka, kilkanaście sztuk,

ale cena takiej produkcji jest bardzo
wysoka - wyjaśnia dyrektor firmy
Tomasz Szychowiak.

Ze względu na brak większych
zamówień z polskiego resortu

obrony, żołędowska produkcja to
przede wszystkim eksport na Za-
chód. Z tkanin i dodatków dostar-
czonych przez armię duńską,
belgijską czy libijską powstały już
dziesiątki tysięcy czapek, furażerek
i kapeluszy noszonych przez na-
szych sojuszników zarówno na co
dzień, jak i od święta.

Do niedawna tzw.
klientem bazowym – lo-
komotywą ciągnącą
produkcję - były Nie-
mcy. Ale gdy lokomo-
tywa zawodzi, rodzą się
problemy. By się nie po-
wtarzały AZET posta-
wił na dywersyfikację
klientów – utrzymywa-
nie dobrych relacji z kil-
kunastoma. Wówczas
utrata jednego z nich nie
powinna być zbytnio
odczuwalna.

Czapki mundurowe
są ulubionymi wytwo-
rami firmy braci Szy-
chowiaków. Ale obo-
wiązujące obecnie w pol-
skiej armii modele
żołnierskich rogatywek
nie bardzo podobają się ich ojcu, Je-
rzemu Szychowiakowi, założycie-
lowi i współ-udziałowcowi firmy
AZET. Chciałby, żeby nasi żołnierze
nosili rogatywki z okutym dasz-
kiem, wzorowane na tych z 1936 r.
Współczesne mają inne nachylenia
rogów, a ich denka zamiast kształtu
kwadratu mają formę rombu.

Podobnie rzecz się ma z beretem.
Zdaniem Szychowiaka seniora jest
on zbyt duży i źle uszyty. Każdy no-
si go inaczej. Powinien być mniejszy
i usztywniony w ten sposób, że nie

wymagałby modelowania przy ka-
żdorazowym zakładaniu na głowę.

Oglądając wzory czapek znaj-
dujących się w pomieszczeniu biu-
rowym zakładu, widać, że firma
Szychowiaków nie tylko wojskową
produkcją stoi. Kolejarze, leśnicy,
policjanci, pocztowcy, pracownicy
zakładów pogrzebowych, firm ku-
rierskich, boye hotelowi, straż sej-
mowa, organizatorzy okoliczno-
ściowych imprez - na przykład re-
gat, a nawet harleyowcy - także oni
zamawiają tam nakrycia głowy.

Mimo że od tamtej pory minęło
już sporo lat, to do dziś na dźwięk
tytułu filmu „Pan Tadeusz” powra-
cają emocje, a serca kierownictwa
i pracowników zakładu zdają się bić
szybciej. Zamówienie związane
z ekranizacją „Pana Tadeusza" było
prestiżowe. Wykonano wtedy co
prawda niewielką serię - zaledwie
200 czak dla pododdziału wojsk ro-
syjskich z Orłowskiego Pułku Pie-
choty, jednak od samego początku
z jej produkcją wiązało się wiele po-
ważnych problemów.

Przede wszystkim, nie było w Pol-
sce ani jednego pierwowzoru, na
podstawie którego można byłoby
takie czaka wykonać. Jedyną pod-
powiedź stanowiły ryciny. Po ty-
godniu pracy, zmianie projektów
i konstrukcji, w końcu uzyskano
pożądany efekt. A potem była

trudna i żmudna praca szwaczek
wymagająca cierpliwości i doś-
wiadczenia. Nie było mowy o żad-
nej produkcji taśmowej czy użyciu
maszyn. Każde czako szyto osobno.
Takie zamówienie zapewne nie-
prędko się powtórzy, co nie ozna-
cza, że producenci filmowi nie
korzystają z pomocy żołędowskiego
zakładu. Jeżeli zamawiającym
czapki jest sam Steven Spielberg,
to… czapki z głów!

- Nie ma czapki, której byśmy nie
wykonali - mówi Tomasz Szycho-

wiak. - Są kolekcjonerzy, którzy za-
mawiają czapki 1:1, czyli wierne re-
konstrukcje historyczne nakryć
głowy. Jest to, nie ma co ukrywać,
bardzo drogie przedsięwzięcie. Ale
są też tacy, których interesuje jedy-
nie duże podobieństwo do orygi-
nału – takie zamówienia składają
na przykład teatry, orkiestry,
muzea, czasami opera bydgoska.
Największe wyzwanie pojawia się
wówczas, gdy musimy wykonać
czapkę, a nie bardzo jest się na czym
wzorować. Nawet, jeżeli istnieją ja-
kieś ryciny, to one nie oddają jed-
nak praw fizyki, którym podlega
realny przedmiot. Zdarzają się też
zamówienia z materiałów nietypo-
wych, wymagających przeprowa-
dzenia badań w akredytowanych
laboratoriach albo z tradycyjnie
używanych pod tą szerokością geo-
graficzną, jak chociażby konopie in-
dyjskie, len, jedwab czy bambus.

Największe obawy u takiej firmy
jak AZET i jej podobnych budzą
działania ekip rządzących, od któ-
rych zależy być albo nie być. Brak
stabilizacji i brak jasnych przepisów
są największymi bolączkami.

Niestety, w Polsce nie ma w
zwyczaju szanowania drobnych
przedsiębiorców. Nieraz wystarczy
jedna nieprzemyślana regulacja
prawna, aby firmę „wykończyć”.
Na przykład, wiążąc jej ręce

nieżyciowym systemem świadczeń
socjalnych.

Duże zamówienia to przede
wszystkim zamówienia publiczne.
Istniejące przepisy jako kryterium
decydujące o zakupie wskazują
najczęściej cenę. Jakość staje się
sprawą drugorzędną. Z tego m.in.
względu firma Szychowiaków
nie jest brana pod uwagę. Prze-
grywa, ceniąc sobie najwyższą ja-
kość za wysoką cenę. I to jest
smutne. Dla AZET-u - po prostu
przykre.

NNiieewwaażżnnee,,  żżee  wwiięękksszzoośśćć  kklliieennttóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  mmiiaałłaa  ppoowwaażżnnee  pprroobblleemmyy  zz  ppoopprraawwnnyymm  wwyymmóówwiieenniieemm  nnaazzwwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  ŻŻoołłęęddoowwoo  kkoołłoo  BByydd--
ggoosszzcczzyy,,  żżee  pprrzzeedd  ddwwuuddzziieessttoommaa  llaattyy  wwiieeśś  ttęę  zznnaalleeźźćć  mmoożżnnaa  bbyyłłoo  ttyyllkkoo  nnaa  bbaarrddzzoo  ddookkłłaaddnnyycchh  mmaappaacchh..  ZZaa  ttoo  ddzziiaałłaajjąąccąą  ttaamm  fifirrmmęę  AAZZEETT,,  pprroowwaaddzzoonnąą
pprrzzeezz  WWoojjcciieecchhaa  ii  TToommaasszzaa  SSzzyycchhoowwiiaakkóóww,,  jjuużż  wwóówwcczzaass  zznnaannoo  ddoosskkoonnaallee  ww  wwiieelluu  kkrraajjaacchh  EEuurrooppyy  ii  ww  kkiillkkuu  aarrmmiiaacchh  NNAATTOO..  
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Świat w czapkach od Szychowiaków

Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda

KKoolleekkccjjaa  nnaakkrryyćć  ggłłoowwyy  wwyypprroodduukkoowwaannyycchh  pprrzzeezz  AAZZEETT  wwyygglląąddaa  iimmppoonnuujjąąccoo..

OO  wwyyjjąąttkkoowwąą  jjaakkoośśćć  cczzaappeekk  ww  fifirrmmiiee  AAZZEETT  ddbbaa  nniieemmaall  wwyyłłąącczznniiee  kkoobbiieeccaa  zzaałłooggaa..
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Kujawsko-Pomorskie ma nowego kuratora

Gralik był jedną z pięciu osób
ubiegających się o to stanowisko.

Do drugiego etapu – rozmowy
kwalifikacyjnej z komisją konkur-

sową – trafił
wspólnie z Mał-
gorzatą Oborską
z Włocławka.
Efektem spotkań
członków komisji
z kandydatami
było tajne głoso-
wanie, w którym

więcej głosów
przypadło Mar-
kowi Gralikowi.

Na razie nie
wiadomo, kiedy
radny PiS ofi-
cjalnie obejmie
nowe stanowi-
sko. Formalnie

bowiem komisja
konkursowa re-
komenduje kan-
dydata na fotel

kuratora, a powołanie leży w gestii
szefowej resortu edukacji narodo-
wej Anny Zalewskiej. - Na mocy
ustawy wojewoda kujawsko-po-

morski Mikołaj Bogdanowicz wy-
stąpi ze stosownym wnioskiem
o powołanie Marka Gralika na ku-
ratora oświaty do ministerstwa –
zapowiada Jarosław Jakubowski,
rzecznik Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

| red

MMaarreekk  GGrraalliikk,,  rraaddnnyy  BByyddggoosszzcczzyy  oorraazz  ppoolliittyykk  PPrraawwaa  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii,,  zzoossttaałł  wwyybbrraannyy  ww  kkoonn--
kkuurrssiiee  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo  nnoowweeggoo  kkuurraattoorraa  oośśwwiiaattyy..  JJeeggoo  oofificcjjaallnneejj  nnoommiinnaaccjjii  mmuussii  tteerraazz  ddookkoonnaaćć
mmiinniisstteerr  eedduukkaaccjjii  nnaarrooddoowweejj..
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MMaarreekk  GGrraalliikk  ppeełłnnii  ffuunnkkccjjęę  rraaddnneeggoo  BByyddggoosszzcczzyy..  WW  pprrzzee--
sszzłłoośśccii  kkaannddyyddoowwaałł  nnaa  sseennaattoorraa  zz  ookkrręęgguu  bbyyddggoosskkiieeggoo..  
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Marek Gralik ma 56 lat, pochodzi
ze Sztumu. Do Bydgoszczy przy-
jechał w 1980 r. na studia  - ukoń-
czył Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Bydgoszczy (obecny UKW).
Nauczyciel języka angielskiego 
w V LO oraz kierownik Studium
Języków Obcych w Kujawsko-Po-
morskiej Szkole Wyższej.
W 1991 r. wstąpił do Zjednocze-
nia Chrześcijańsko-Narodowego,
od 2004 r. jest członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości. 
Od 1998 r. radny Bydgoszczy, 
w obecnej kadencji przewod-
niczący Komisji Edukacji.



Władysław Gollob przejął
władzę w klubie w październiku
i od razu wziął sprawy w swoje
ręce. Kadra została zbudowana
z wychowanków lub zawodników
związanych z Polonią i dopiero
w ostatnich dniach okienka
transferowego podpisano
umowy z Rafałem Konopką i Jes-
perem Soegaardem. Gollob od
razu jednak zaznaczył, że będą to
zawodnicy rezerwowi.

W nowym sezonie punkty dla
Polonii mają zdobywać przede
wszystkim Marcin Jędrzejewski,
Mikołaj Curyło, startujący jako se-
nior Oskar Ajtner-Gollob oraz duet
zza wschodniej granicy - Andriej
Kudriaszow i Wiktor Kułakow.
Warto się też przyglądać, jakie
postępy poczyni młodzież, m.in.
Damian Stalkowski, który pozy-
tywnie zaprezentował się w koń-
cówce poprzedniego sezonu. Nad
wszystkim w roli trenera ma czu-
wać Jacek Gollob.

Na tle kandydatów do czoło-
wych pozycji – Włókniarza Często-
chowa czy Lokomotiv Daugavpils -
skład Polonii nie prezentuje się oka-
zale, ale wydaje się, że na własnym
torze bydgoszczanie mogą być
groźni dla każdego. Zawirowania
związane z połączeniem lig i sys-

tem rozgrywek sprawiły, że aby
utrzymać się w lidze, trzeba zająć
ósme miejsce. Biorąc pod uwagę
fakt, że drużyny z Rawicza i Opola
będą jeździły tylko u siebie, wystar-
czy wyprzedzić jeszcze jeden zespół.

Kibice, popierani w tych dąże-
niach przez Golloba, chcą, aby wy-
eksponować nazwę obiektu przy
ul. Sportowej, czyli „Stadion Polonii
Bydgoszcz im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego”, którą nadano w la-
tach 30. ub. wieku. Wniosek w tej
sprawie został skierowany do ratu-
sza i obecnie zajmuje się nim zespół
ds. nazewnictwa miejskiego.

W najbliższy czwartek odbędzie
się prezentacja zespołu, podczas
której zgromadzeni będą mogli po-
rozmawiać z zawodnikami, zrobić

z nimi zdjęcia, zobaczyć kevlary
oraz wygrać bilety na mecz z Wan-
dą Kraków. Dziesięć osób, którym
poszczęści się w losowaniu, będzie
mogło przejechać się po torze moto-
rem żużlowym wraz z zawodnikiem

Polonia rozpocznie rozgrywki
ligowe w lany poniedziałek
w Opolu, a pierwszy raz na włas-
nym torze pojedzie 3 kwietnia
z Wandą Kraków. Pierwotnie
miała zainaugurować zmagania
meczem u siebie z Orłem Łódź,
lecz na początku marca GKSŻ
podjęła decyzję o całkowitej
zmianie terminarza i wyklucze-
niu z niego terminów środo-
wych, które właściciele klubów
uważali za niekorzystne finan-
sowo.

Gollobowie przywrócą Polonii dawny blask?
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Sebastian Torzewski
napisz do autora:

s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
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28.03. – Kolejarz Opole (w)
03.04. – Speedway Wanda Instal Kraków (d)
10.04. – Lokomotiv Daugavpils (w)
17.04. – Stal Rzeszów (d)
24.04. – Polonia Piła (w)
01.05. – Eko-Dir Włókniarz Częstochowa (d)
08.05. – Orzeł Łódź (w)
22.05. – Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk (d)
29.05. – KSM Krosno (w)
05.06. – KSM Krosno (d)
19.06. – Wybrzeże Gdańsk (w)
26.06. – Orzeł Łódź (d)
10.07. –  Eko-Dir Włókniarz Częstochowa (w)
05.08. – Polonia Piła (d)
21.08. – Stal Rzeszów (w)
28.08. – Lokomotiv Daugavpils (d)
04.09. – Speedway Wanda Instal Kraków (w)
11.09. – Hollistic-Polska Rawicz (w)

Seniorzy: 
Marcin Jędrzejewski – 1987; 1,735 (I)
Mikołaj Curyło – 1992; ns.
Andriej Kudriaszow – - 1991; 1,790 (I)
Wiktor Kułakow – 1995; 0,000 (E)
Rafał Konopka – 1992, ns.
Jesper Soegaard – 1988, ns.
Juniorzy: 
Oskar Ajtner-Gollob – 1995; 1,211 (I)
Damian Stalkowski – 1999; 0,400 (I)
Patryk Rydlewski – 1998; 0,333 (I)
Bartosz Bietracki – 1995; 0,889 (I)
Szymon Grobelski – 1996; ns
Tomasz Orwat – 1999; ns
Patryk Sitarek – 1997; ns
Trener:
Jacek Gollob

– trybuna główna – 75 zł
– sektor B  – 30 zł
– sektor C – 25 zł
– ulgowy (emeryci, renciści i kobiety – sektory B i C) – 15 zł
– Młody Kibic (dla osób urodzonych w latach 2000-2009) – 10 zł
– dzieci do lat 7 – wejście bezpłatne
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TTaakk  cciieekkaawweejj  pprrzzeerrwwyy  zziimmoowweejj  ww  bbyyddggoosskkiieejj  PPoolloonniiii  nniiee  bbyyłłoo  jjuużż  oodd  ddaawwnnaa..  WWsszzyyssccyy  oobbsseerrwwaattoorrzzyy  zz  zzaa--
cciieekkaawwiieenniieemm  pprrzzyygglląąddaallii  ssiięę  ppoocczzyynnaanniioomm  WWłłaaddyyssłłaawwaa  GGoolllloobbaa,,  kkttóórryy  mmaa  wwyypprroowwaaddzziićć  kklluubb  zz  uull..  SSppoorr--
ttoowweejj  nnaa  pprroossttąą..

W sobotę koszykarze Astorii Bydgoszcz zagrają na wyjeździe z GKS-
em Tychy. Po niedzielnej wygranej na własnym parkiecie z outside-
rem z Katowic podopieczni Konrada Kaźmierczyka pozostają w grze o
fazę play-off. Początek meczu w Tychach o godzinie 18:00.
****
W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Tauron Basket Ligi Kobiet ko-
szykarki Artego pojadą do Krakowa na mecz z prowadzącą w tabeli
Wisłą Can-Pack. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.

****
Tenisiści ZOOLeszcz Gwiazdy Bydgoszcz podejmą w sobotę ZKS Pal-
miarnię Zielona Góra w meczu 19. kolejki Superligi Tenisa Stołowego.
Początek spotkania w hali przy ul. Bronikowskiego o godzinie 18:00.
****
W sobotę o godzinie 20:00 ma zacząć się wyjazdowy mecz Łuczniczki
Bydgoszcz z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Faworytem meczu będą gos-
podarze, którzy w tym sezonie zdominowali rozgrywki PlusLigi. Pod-
opieczni Piotra Makowskiego będą liczyć na sprawienie
niespodzianki.
****
Po środowej porażce 0:4 w Warszawie piłkarze Zawiszy Bydgoszcz
będą chcieli zrehabilitować się w niedzielnym spotkaniu ligowym z
GKS-em Bełchatów. Pierwszy gwizdek sędziego przy ul. Gdańskiej za-
planowano na godzinę 12:45.
****
W niedzielę siatkarki Pałacu Bydgoszcz zagrają z Developresem Sky-
Res Rzeszów w pierwszym meczu o miejsca 9-12 w OrlenLidze. Spot-
kanie rozpocznie się o godzinie 18:00.
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Polonia w sezonie 2016




