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Bydgoskie pomysły na majówkę

Nowa odsłona starej zajezdni

Festiwal wiosennych inauguracji – sezon rozpoczną
motocykliści, specjaliści od wakeboardingu oraz
tramwaj wodny

Nieczynna od dwóch dekad zajezdnia tramwajowa
przy ul. Zygmunta Augusta zmieni swoje oblicze
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Bydgoszcz ma urodziny. W jakim nastroju świętuje?
Mija właśnie 670 lat, od kiedy Kazimierz Wielki nadał Bydgoszczy
prawa miejskie. Urodziny g rodu n ad Brdą niew ątpl iw ie są o kazją do świętowania, ale też do zastanowienia się nad kondycją
jubilata.

Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl

Co w 670. roku istnienia miasta
zajmowało jego mieszkańców? Na
pewno sprawa Uniwersytetu Medycznego, która pokazała, że bydgoszczanie potraﬁą się zjednoczyć
dla wspólnej sprawy. W środę posłowie zdecydowali, że zgodnie
z bydgoskimi oczekiwaniami projekt ustawy traﬁ nie tylko do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
ale też do Komisji Zdrowia, która
może spojrzeć na inicjatywę ﬁrmowaną przez Zbigniewa Pawłowicza
znacznie przychylniej.
Drugą tegoroczną sprawą, za
którą bydgoszczanie nadal ściskają
kciuki, jest kwestia powstania
związków metropolitalnych. Pojawia się jednak coraz więcej głosów,
że ustawa, której przepisy weszły
już w życie, traﬁ do kosza. Nie
można też zapominać o inwestycjach, które w mieście udało się już

zrealizować (tramwaj do Fordonu)
oraz tych, które ustawiły się w kolejce (rozbudowa Trasy Uniwersyteckiej i budowa linii tramwajowej
na ul. Kujawskiej).
W najbliższy weekend można
jednak zapomnieć o poważnych
sprawach i świętować. W sobotę
na stadionie przy ul. Sielskiej odbędzie się bieg sztafetowy, którego
uczestnicy pokonają łącznie 670
km. Niedziela zostanie zainaugurowana uroczystą mszą świętą w intencji miasta i mieszkańców, która
o 11:00 rozpocznie się w Katedrze
Bydgoskiej. Później na placu Teatralnym będzie można dowiedzieć
się, jak wyglądało miasto w czasach staropolskich, a na trawniku
przy Operze Nova zostanie
odsłonięta „Ławeczka nad bluszczową rzeką”. Chętni będą mogli
wziąć udział w grze miejskiej „Zagubieni w czasie” lub wystartować
w Bydgoskim Biegu Urodzinowym, którego start i metę przewi-

Fot. Leszek Grabowski
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Czy na bydgoskich rondach jest bezpiecznie?
Sprawdziliśmy!

www.metropoliabydgoska.pl
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Nadanie praw miejskich Bydgoszczy przez króla Kazimierza Wielkiego miało miejsce 19 kwietnia 1346 r.

dziano na moście Staromiejskim
im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego.
Na przybyłych będzie także czekał
urodzinowy tort, a całość zwieńczą
koncert zespołu Singin’ Birds z Orkiestrą Marka Czekały oraz pokaz
fajerwerków. Uroczysty wymiar

będzie miała także zaplanowana
na najbliższy wtorek sesja Rady
Miasta, która wyjątkowo odbędzie
się w sali koncertowej Filharmonii
Pomorskiej. Zamiast politycznych
sporów w planach są wystąpienia
i wręczenie nagród.

O świętowaniu 670. urodzin miasta czytaj więcej
na stronie 3.

Rozwój czy stagnacja? Bydgoskie lotnisko pod lupą

Uruchomienie piątego połączenia Lufthansy do Frankfurtu oraz stale, choć nieznacznie rosnąca liczba pasażerów – oto ostatnie sukcesy
bydgoskiego portu lotniczego. Czy jednak z efektywności zarządzania lotniskiem można być zadowolonym?
Gruzji. Szef portu lotniczego zapewnia również,
że jest w stałym kontakcie z WizzAirem, a brak
postępów w negocjacjach z węgierską linią
tłumaczy jej rozbudowaną ofertą w Gdańsku.
Nie przeszkodziło to jednak WizzAirowi uruchomić kilka dni temu
nowego połączenia z Olsztyna. Wiadomo już za
to, że w przeciwieństwie do ostatnich lat,
z Bydgoszczy nie polecimy do Warszawy
czy Krakowa. – Połączenie do Krakowa zostało odebrane bardzo dobrze
i praktycznie brakowało miejsc.
Były to jednak samoloty dla
33 pasażerów, a to dosyć mało.
Raczej będziemy więc myśleć
o połączeniach zagranicznych –
argumentuje Moraczewski.
Szansą na poprawę wyniku
lotniska mają być tegoroczne
imprezy sportowe w regionie –
lekkoatletyczne mistrzostwa
świata juniorów w Bydgoszczy
fot. Leszek Grabowski
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Ryanair realizuje obecnie loty z Bydgoszczy do pięciu europejskich miast.

EDUKACJA

W ostatnich czterech latach
roczne wyniki lotniska ustabilizowały się na poziomie ok. 340
tysięcy podróżnych. W trzech
miesiącach tego roku z bydgoskiego portu lotniczego skorzystało niespełna 69 tysięcy osób. –
Lotnisko zmierza w dobrym
kierunku i na pewno ma potencjał. Trzeba jednak pamiętać
o pieniądzach. Moglibyśmy

uruchomić pięć nowych kierunków i zwiększyć liczbę pasażerów do 450 tys., ale to jest
koszt ok. 15 milionów złotych szacuje prezes PLB, Tomasz Moraczewski.
Możliwości uruchamiania
nowych połączeń są ograniczone. Obecnie realny wydaje
się kierunek skandynawski,
choć rozpatrywano też loty do

Nowe osoby z tytułem Jego Magnificencji
Znani są już wszyscy rektorzy bydgoskich uczelni. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym pokierują osoby, które po raz pierwszy będą
pełnić tę funkcję. Kim są zwycięzcy i co robili wcześniej na swojej uczelni?

Prof. dr hab. Jacek Woźny
Niekwestionowany zwycięzca
wyborów na Rektora UKW to
z wykształcenia historyk i archeolog oraz profesor nauk humanistycznych.
Jego działalność jest przede
wszystkim związana z Wydzia-

Działalność prof. Topolińskiego
ma przede wszystkim polegać na
odbudowaniu dobrego imienia
UTP, które nadszarpnęła zeszłoroczna tragedia.

Prof. dr hab. inż. Tomasz
Topoliński
Świeżo wybrany Rektor UTP
to inżynier mechanik i profesor
nauk technicznych.
W obecnej kadencji jest on kierownikiem Zakładu Inżynierii
Biomedycznej. W latach 20022008 pełnił funkcję prorektora
ds. organizacji i rozwoju Akademii Techniczno-Rolniczej, która
w 2006 roku przekształciła się
w Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy.

fot. Leszek Grabowski

fot. Leszek Grabowski

łem Humanistycznym. W obecnie trwającej kadencji zajmuje on
stanowisko dziekana tego wydziału. Wcześniej, w latach 20022008 pełnił funkcję prodziekana
ds. nauki Wydziału Humanistycznego.
Celem prof. Woźnego jest pielęgnowanie akademickich tradycji UKW i ciągły rozwój uczelni.

| JW

oraz mistrzostwa Europy
w szermierce w Toruniu. Jak
jednak w poniedziałek tłumaczył prezes KPZLA, Krzysztof
Wolsztyński, najlepsi młodzi
lekkoatleci będą latać przede
wszystkim do Warszawy, gdzie
zlokalizowane będzie główne
lotnisko mistrzostw. Do Bydgoszczy przyleci tylko jeden samolot, w którym znajdzie się
200 z ok. 2000 gości, którzy
w lipcu mają przybyć nad Brdę.
W ostatnich sześciu latach na
inwestycje na lotnisku wydano
170 milionów złotych, z czego
100 milionów pochodziło z doﬁnansowań unijnych. W najbliższym czasie port nie może
już liczyć na rządowe wsparcie,
a remont drogi startowej musi
zostać wykonany do 2022 roku.
Dlatego też Moraczewski prosił
radnych o rozmowy z posłami
i lobbowanie w tej sprawie.
Drugą kwestią, wymagającą
działań, jest przebudowa drogi
dojazdowej do lotniska, która
obecnie ma status drogi gminnej i należy do Białych Błot.
Przed wyborami ówczesny wi-

ceminister Paweł Olszewski zapowiedział prace na tym odcinku, lecz na obietnicach się
skończyło. – Zakładaliśmy wte-

68 689

Tyle osób skorzystało
w tym roku z usług
bydgoskiego lotniska.

dy, że rząd weźmie na siebie remont tej drogi, a zmiana klasyﬁkacji miała ułatwić przebudowę. Dzisiaj ta droga nie
spełnia żadnych norm dojazdu
do międzynarodowego portu
lotniczego – mówi Olszewski.
Port lotniczy przynosi obecnie straty sięgające 8 milionów
złotych rocznie. W tym aspekcie lotnisko zanotowało jednak
widoczny postęp, bo gdy w roku 2010 Tomasz Moraczewski
obejmował stanowiska prezesa,
kwota ta wynosiła 18 milionów.
Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
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Urodziny świętujemy cały rok
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Rocznica nadania Bydgoszczy praw miejskich przypada 19 kwietnia, ale świętowanie 670. urodzin miasta trwa cały rok. Kalendarz zaplanowanych imprez obejmuje bowiem wydarzenia od stycznia do grudnia.
racką Dom w Bydgoszczy oraz Oddział Kliniczny Noworodków,
Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Zespołem
Wyjazdowym „N” Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Biziela.
Medale zostaną wręczone podczas uroczystej sesji rady miasta,
która 19 kwietnia odbędzie się
w Filharmonii Pomorskiej. Specjalnymi gośćmi, z okazji 10. rocznicy

podpisania umowy partnerskiej,
będą przedstawiciele Wilhelmshaven. Tego samego dnia odbędzie się
koncert ﬁnalisty ostatniego konkursu Chopinowskiego Szymona
Nehringa, zostaną wręczone Nagrody Prezydenta i Nagrody Kapituły Artystycznej i Naukowej oraz
nastąpi otwarcie nowej ekspozycji
kolekcji fortepianów im Andrzeja
Szwalbego.

Fot. Leszek Grabowski

Laureaci Medali Kazimierza Wielkiego w 2016 r.

Medale Kazimierza Wielkiego zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta.
sebastian torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl

Obchody 670. urodzin miasta
rozpoczęły się już 20 stycznia, gdy
na Starym Rynku odbyła się rekonstrukcja historyczna nawiązująca do powrotu Bydgoszczy do
Macierzy połączona z koncertem
pieśni patriotycznych. Kolejnym
wydarzeniem wpisanym w kalendarz urodzinowych imprez był
marcowy koncert Pawbeatsa w Filharmonii Pomorskiej, w którym
udział – oprócz bydgoskiego muzyka – wzięli także Justyna Steczkowska, VNM czy Quebonaﬁde.
Główne uroczystości odbędą się
w kwietniu (przeczytacie o nich na
pierwszej stronie), zaś już w maju
mieszkańcy miasta będą mogli
wziąć udział w Bydgoskiej Aferze
Kryminalnej, czyli trzydniowym
wydarzeniu promującym czytelnictwo literatury polskiej i europejskiej oraz podziwiać Bydgoskie Dywany Kwiatowe na Wyspie Młyńskiej, które w tym roku będą oczywiście nawiązywać do urodzin.
Kolejny etap świętowania przypadnie na drugą połowę czerwca.
W dniach 17-19 czerwca odbędzie
się IX Bydgoski Festiwal Wodny
„Ster na Bydgoszcz”. Pierwszego

dnia imprezy zaplanowano urodzinowy koncert, w czasie którego
wystąpią sekstet acapella Gosse
Bumps tworzony przez uczestników najpopularniejszych telewizyjnych programów talent show;
Anka – mieszkająca od dwunastu
lat we Francji bydgoszczanka; Clannad i Moya Brennan, czyli drugi
obok U2 najbardziej rozpoznawalny zespół z Irlandii; Imany, któ-
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tyle osób lub instytucji
otrzyma w tym roku medale
kazimierza wielkiego
rej album zyskał w Polsce status
potrójnej platynowej płyty oraz
zajmująca się pokazami ognia grupa Mamadoo. Tydzień później odbędzie się 10. Bydgoski Festiwal
Sztuki Perkusyjnej. Na wrzesień
zaplanowano Święto Szlaku TEH
2O oraz Bydgoską Galę Urodzinową pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a na koniec urodzinowego
roku – Koncert Bożonarodzeniowy
z pastorałką o Bydgoszczy, który
zostanie przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie”
z MDK nr 4.
Oprócz imprez organizowanych
przez ratusz do urodzin nawiązy-

wać będą też wydarzenia, które
otrzymały wsparcie w konkursie
na najciekawsze przedsięwzięcia
promujące miasto. W tym gronie
znalazły się m.in. 670. Rowerowe
Urodziny Bydgoszcz organizowane
przez stowarzyszenie Bydgoska
Masa Krytyczna oraz dobrze już
znane imprezy jak Kolacja na Wyspie czy Święto Starego Fordonu.
Liczne wydarzenia zorganizują
też przedszkola oraz szkoły, które
otrzymały na ten cel granty z ratusza i zamierzają przeprowadzić
m.in. grę terenową, konkursy
sprawdzające wiedzę lub zdolności
plastyczne, warsztaty, wystawy
prac artystycznych oraz biesiadę
historyczną. Wydarzenia będą organizowane przez uczniów i nauczycieli na przestrzeni całego roku.
Zbliżające się wielkimi krokami
urodziny będą także okazją do wręczenia wyróżnień. Od osiemnastu
lat za szczególne zasługi dla miasta
nadawane są medale Kazimierza
Wielkiego. Dotąd otrzymało je
ponad osiemdziesiąt osób i niemal
sześćdziesiąt instytucji, a tym
razem kapituła postanowiła nagrodzić: Annę Bańkowską, Marka Gotowskiego, Mariusza Kończala,
Jarosława Edwarda Wenderlicha,
Tomasza Zaboklickiego, Aeroklub
Bydgoski, Archikonfraternię Lite-

AnnA BAńkowskA
Była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz posłanka i radna
sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Przez lata zyskała
miano eksperta w dziedzinie polityki społecznej oraz polskiego systemu emerytalnego. W 2015 roku podjęła decyzję o wycofaniu się z
życia politycznego.
MArek Gotowski
Stworzył od podstaw ﬁrmę mostową i ugruntował jej wysoką pozycję
na rynku. Wiele z jego inwestycji wpisuje się dziś w krajobraz Bydgoszczy, m.in. obiekty tworzące otwartą w tym roku linię tramwajową
do Fordonu.
MAriusz kończAl
Muzyk, chórmistrz, publicysta oraz prof. dr hab. Akademii Muzycznej.
Juror wielu prestiżowych konkursów muzycznych oraz członek rad
artystycznych w kraju i za granicą, a także autor wielu dzieł dla Filharmonii Pomorskiej.
JArosłAw edwArd wenderlich
Uczestnik protestów studenckich oraz współzałożyciel pisma MKZ Regionu Bydgoskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego działacz podziemia, a następnie dyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy. Autor wielu
artykułów do Kalendarza Bydgoskiego.
toMAsz zABoklicki
Współwłaściciel i prezes ﬁrmy PESA Bydgoszcz SA, która promuje
miasto na arenie międzynarodowej. Tramwaje w niej wyprodukowane
symbolizują także otwartą w tym roku linię tramwajową do Fordonu.
AerokluB BydGoski
Obchodząca w tym roku 70-lecie istnienia organizacja na stałe wpisała się w historię Bydgoszczy dzięki wychowaniu rzeszy pilotów, pasjonatów i entuzjastów lotnictwa. Jej członkowie organizowali wiele
ważnych imprez na terenie miasta.
ArchikonfrAterniA literAckA doM w BydGoszczy
Organizator licznych przedsięwzięć kulturalnych i uczestnik uroczystości patriotycznych. Bractwo zainicjowało także realizację Tygodni
Kultury Chrześcijańskiej w czasie stanu wojennego oraz było fundatorem wielu obozów dla dzieci i młodzieży.
oddziAł kliniczny noworodków, wcześniAków z intensywną terApią noworodkA wrAz z zespołeM wyJAzdowyM „n” szpitAlA uniwersytecieGo nr 2 iM. drA J.
BizielA
Ośrodek III stopnia referencyjności świadczący usługi na najwyższym
poziomie w zakresie neonatologii.

Niebezpiecznie na bydgoskich rondach. Brakuje świateł czy umiejętności?
Seria zderzeń na rondzie Jagiellonów, remont ronda Toruńskiego i chwilowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na rondzie Kujawskim zmusiły bydgoszczan do dyskusji na temat bezpieczeństwa na rondach w centrum miasta.

EDUKACJA

W marcu na rondzie Jagiellonów doszło do trzech
groźnych zdarzeń, w wyniku których dwie osoby
traﬁły do szpitali. Jak wyliczają policjanci, do dziewięciu na
dziesięć kolizji dochodzi w rejonie
ulicy 3 Maja. Podczas ostatnich wypadków ucierpiała też znajdująca
się nad przejściem podziemnym
wiata, która – mimo upływu kilku
tygodni – nadal nie została wyremontowana. Miejsce zdarzenia
ogrodzono jedynie przestawianymi
co jakiś czas barierkami. – Takie
konstrukcje są wykonywane tylko
na zamówienie, na którego realizację oczekujemy. Oczywiście po wykonaniu
przez
producenta
brakującego fragmentu zadaszenia
zostanie przeprowadzona naprawa
– mówi Krzysztof Kosiedowski,
rzecznik prasowy ZDMiKP.
Nagromadzenie wypadków na
rondzie sprowokowało dyskusję
o instalacji w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Taki pomysł był już

fot. Leszek Grabowski
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Remont ronda Toruńskiego wymusił na kierowcach wzmożenie czujności.

rozważany przy okazji montażu na
terenie miasta Inteligentnych Systemów Transportowych. Na rondzie Jagiellonów – obok m.in. ronda
Wielkopolskiego czy Kujawskiego
– miały pojawić się trójkolorowe
światła. Ostatecznie z pomysłu zrezygnowano, instalując jedynie

żółte pulsacyjne światła ostrzegające przed nadjeżdżającymi
tramwajami. - Zamontowanie sygnalizacji spowoduje, że nie będzie
szans na utrzymanie przepustowości tego ronda. Żaden system,
ani żadna elektronika nie są w stanie zapewnić obecnej płynności

poruszania się aut – tłumaczy Kosiedowski. W tej sprawie wypowiedzieli się też Czytelnicy naszego
portalu. Przeciwko powstaniu sygnalizacji opowiedziały się niemal
2/3 spośród 538 głosujących osób.
Skutki działania sygnalizacji
świetlnej i następstwa jej wyłączenia widoczne są na rondzie Toruńskim, na którym – wg danych
ZDMiKP – pojawia się ponad 50
tys. pojazdów na dobę. W pierwszych dniach remontu notorycznie
dochodziło tam do wypadków lub
niebezpiecznych zdarzeń. Okazuje
się jednak, że z upływem czasu bez-

50 000

Około tyle pojazdów pojawia
się w ciągu dobry na rondzie
Toruńskim.
pieczeństwo znacznie się poprawiło. – W ciągu trzech tygodni
otrzymaliśmy cztery zgłoszenia
zderzeń na rondzie Toruńskim.

Kierowcy przestają uważać, widząc sygnalizację świetlną, a ich
czujność zdecydowanie wzrosła po
rozpoczęciu remontu – tłumaczy
podkom. Przemysław Słomski
z KWP w Bydgoszczy.
Rondo Jagiellonów i tymczasowo rondo Toruńskie są jedynymi
w centrum miasta, gdzie ruch nie
jest sterowany światłami. W jeden
z marcowych poranków na rondzie
Kujawskim można było zobaczyć,
co dzieje się, gdy sygnalizacja zostanie wyłączona nagle. Nie było
wówczas trudnym zadaniem znaleźć kierowcę, który zatrzymał się
przy wjeździe na rondo lub przed
zjazdem z niego i zastanawia się, co
następnie powinien zrobić. Okazuje się więc, że wyłączenie świateł
może mieć bardzo dobry efekt –
edukacyjny.
Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl

Matura, egzamin gimnazjalny, sprawdzian po podstawówce - jakie zmiany czekają uczniów?
Małymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Dla niektórych uczniów jest to czas, w którym zakończą pewien etap swojej nauki. Jednak nie uda im się to, jeśli
nie napiszą co najmniej kilku egzaminów.

Najwięcej sprawdzianów
czeka na tegorocznych maturzystów. Oprócz obowiązkowych przedmiotów
(języka polskiego, matematyki i języka obcego) mają do wyboru także kilka innych dziedzin.
Niemal każdy uczeń ostatniej klasy
liceum lub technikum korzysta
z możliwości zdawania egzaminów
z przedmiotów dodatkowych, by
dostać się na wymarzone studia.
Maj to niewątpliwie ich najtrudniejszy miesiąc. W tym roku pierwszy egzamin maturalny odbędzie
się 4 maja. Tak, jak w ubiegłych latach, obowiązuje podział godzin
rozpoczęcia pisania testów (9:00
i 14:00) i rozpiska przedmiotów na
konkretne dni.

Wprowadzona w ubiegłym
roku zmiana formy egzaminu
ustnego z języka polskiego obejmie

4 ma j a
tego dnia rozpoczną się egzaminy maturalne

teraz wszystkich uczniów. Zeszłoroczni maturzyści uczący się
w technikum byli ostatnim rocznikiem, który miał tzw. starą maturę
ustną z języka polskiego. Dość
znacząca zmiana polega na tym, że
uczniowie nie przedstawiają już
przygotowanych wcześniej prezentacji, lecz muszą odpowiedzieć na

wylosowane przez siebie pytanie
dotyczące tekstu kultury. Po przeczytaniu treści pytania, każdy ma
kwadrans na zastanowienie się. Po
tym czasie odbywa się 10-minutowy monolog zdającego oraz
krótka rozmowa z komisją. Nowa
matura ustna z języka polskiego
jest niewątpliwie bardziej stresująca dla uczniów oraz wymaga
od nich lepszego przygotowania się
do egzaminu.
Bez zmian zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny, który
od 2012 roku przebiega na tym samych zasadach. W tym roku odbędzie się on już na początku
przyszłego tygodnia. 18 kwietnia
uczniowie będą pisać część humanistyczną, dzień później zmierzą się

z przedmiotami przyrodniczymi
i matematyką, a ostatniego dnia podejdą do egzaminu z języka obcego
nowożytnego. W niektórych arkuszach znajdą się tylko zadania zamknięte, a w innych pojawią się
również pytania otwarte wymagające sformułowania własnej wypowiedzi.
Egzaminy w liceum oraz gimnazjum mają umożliwić uczniowi
podjęcie dalszej nauki. Inaczej jest
w przypadku sprawdzianu po podstawówce. Szóstoklasista i tak musi
pójść do następnej placówki, gdyż
przestrzegany w Polsce obowiązek
szkolny narzuca dzieciom naukę do
ukończenia gimnazjum lub osiemnastego roku życia. Wynik sprawdzianu po podstawówce nie de-

cyduje o niczym szczególnym,
a jego skutkiem ubocznym jest
przygotowywanie uczniów pod
testy. Tę wadę zauważyła minister
edukacji Anna Zalewska, która zadecydowała o likwidacji tego egzaminu. W tym roku, 5 kwietnia,
odbył się ostatni sprawdzian po
podstawówce.
Ta informacja na pewno ucieszyła wszystkie dzieci, które mają
przed sobą jeszcze kilka lat, zanim
wczują się w role swoich starszych
kolegów piszących egzaminy. Za
nich wszystkich już teraz trzymamy kciuki. Połamania długopisów!
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wróblewska@metropoliabydgoska.pl

SPRAWY SPOŁECZNE

Od dwóch tygodni realizowany jest rządowy program Rodzina 500 Plus. Aby otrzymywać comiesięczne wypłaty, należy złożyć zaledwie jeden wniosek. Wydawać by się mogło, że nie ma
w tym nic trudnego, lecz okazuje się, że wypełnienie dokumentu przysparza problemów.

fot. Leszek Grabowski

fot. materiały prasowe

Dziesięć Fokstrotów z bydgoskiej Pesy będzie jeździło po ulicach Kijowa.
Oferta bydgoskiego producenta zwyciężyła w przetargu rozstrzygniętym
w stolicy Ukrainy.
Komitet zajmujący się konkur- korzystniejsza. Pierwszy spośród przysem przedsiębiorstwa komunal- gotowanych na rynek ukraiński trójnego Kijówpastrans ogłosił, że członowych tramwajów Fokstrot jest
oferta bydgoskiego producenta była naj- już od października na testach w Kijowie, a homologacja ma się zakończyć w
czerwcu. Pozostałych dziewięć sztuk
traﬁ do odbiorcy do końca roku. Wartość kontraktu opiewa na 11,5 mln euro.
Przypomnijmy, że mer Kijowa Witalij Kliczko był w Bydgoszczy w czerwcu
ub. roku. Podpisał wówczas memorandum zakładające możliwość zamówienia przez Kijów 50 tramwajów
produkcji bydgoskiej ﬁrmy. - Po Kijowie
jeździ obecnie 450 tramwajów, z czego
Witalij Kliczko w ubiegłym roku przybył do większość jest w moim wieku - śmiał się
wówczas były znakomity pięściarz.
Bydgoszczy z roboczą wizytą.
| ST

Rodzina 500 Plus.
Wniosek (nie) taki straszny?

Fot. Leszek Grabowski

BIZNES

Kliczko kupuje tramwaje w Bydgoszczy
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Mieszkańcy częściej decydują się na składanie wniosków w formie papierowej. W Bydgoszczy można to zrobić
m.in. w urzędzie miasta przy ul. Grudziądzkiej.

W Bydgoszczy złożono już ponad 10 tysięcy
wychowawcze na pierworodnego potomka, więc
wniosków. Jednak w wielu dokumentach pojanie wspomina o nim w składanym dokumencie.
wiają się takie same błędy. Jakie? Zobaczcie, na co
Ten błędny sposób myślenia prowadzi do wielu
warto zwrócić uwagę przy wypełnianiu wnionieporozumień. Gdy osoba posiadająca dwójkę
sków, aby zaoszczędzić sobie zbędnego zamieszadzieci wpisze we wniosku tylko młodsza pocienia.
chę, to sugeruje tym, że ma zaledwie jedno
DANE OSOBOWE
dziecko i nierzadko nie przysługuje jej pomoc w
Imię, nazwisko, płeć, data urodzenia — to podramach rządowego projektu. Oczywiście, po
stawowe informacje, które powinien znać każdy
dokładnym sprawdzeniu wniosku wychodzi na
dorosły obywatel. Jednak okazuje się, że rodzice
jaw, że jej rodzina jest liczniejsza.
często robią błędy w imionach. Literówki nieCZŁONKOWIE RODZINY
kiedy pojawiają się również w nazwiskach.
Oprócz pominięcia pierwszego dziecka, rówMIEJSCE ZAMIESZKANIA
nie często we wnioskach nie są wpisywani
W złożonych wnioskach często brakuje
wszyscy członkowie rodziny. Dotyczy to przede
pełnego adresu. Osoby starające się o świadczewszystkim danych męża lub żony. Niekiedy ponia nie wpisują np. kodu
minięcie niektórych członków rodziny
pocztowego lub nie uzu- 10 000
ma na celu zaniżenie dochodów. Jedpełniają innej rubryki donak urzędnicy przekonują, że wszelkie
taką granicę liczby wniosków
tyczącej miejsca zamiepróby ukrycia danych nie powiodą się.
przekroczono już w Bydgoszczy
szkania.
Nawet najdrobniejsza pomyłka we
NUMER PESEL
wniosku sprawi, że nie zostanie on rozNiewpisanie numeru PESEL to nagminnie popatrzony pozytywnie. W przypadku popełnienia
jawiający się błąd. Być może wynika on z tego, że
błędu należy ponownie złożyć dokument tym
rodzice nie pamiętają tego jedenastocyfrowego
samym kanałem. Informacja o pomyłce zostanie
numeru, więc zamiast znaleźć go w zgromadzowysłana w wiadomości e-mail od gminy z prośbą
nych papierach, decydują się na pozostawienie
o zrobienie korekty oraz informacją, jakie dokładpustej rubryki. Mylić może też znak gwiazdki zanie błędy wykonano. Jednak zamiast czekać na
mieszczony na wniosku przy miejscu wpisania
takie zawiadomienie, lepiej jest już na początku
numeru PESEL. Informuje on o tym, co zrobić, gdy
zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku
nie nadano numeru PESEL. Nie zezwala jednak
dostępną
na
stronie
internetowej
na pozostawienie pustego pola.
www.bydgoszcz.pl/rodzina500plus
Pierwsze dziecko
Najczęściej pojawiającym się błędem jest nieJustyna Wróblewska
napisz do autora:
wpisanie we wniosku pierwszego dziecka. Rodzic
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
wie, że nie zostanie przyznane mu świadczenie

Gdy pracodawca nie płaci w terminie... Co mówią przepisy?

Fot. Leszek Grabowski

PRACA
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Jaka jest skala problemu niewypłacania przez pracodawców zaległych wynagrodzeń? Na jaką kwotę zalegają? Ile osób jest w ten
sposób poszkodowanych? Co może w tej sprawie Państwowa Inspekcja Pracy? Odpowiedzi na te pytania udziela nam Michalina
Burker, rzecznik prasowy bydgoskiej inspektoratu PIP.

FORUM METROPOLII

Odpłatność to jedna z podstawowych cech stosunku pracy. Warunki wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń
związanych z jej wykonywaniem
ustalają układy zbiorowe pracy.
W przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, a nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy
ani ponadzakładowym układem
zbiorowym pracy, warunki wynagradzania za pracę określone są
w regulaminie wynagradzania. Regulamin ten ustala sam pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy
działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca z nią
uzgadnia regulamin wynagradzania. Wchodzi on w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego
pracodawcy.
Wysokość wynagrodzenia za
pracę oraz jego składniki są obli-

gatoryjnym elementem umowy
o pracę. Wynagrodzenie ustalone
w umowie o pracę musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy,
kwaliﬁkacjom oraz uwzględniać
ilość i jakość świadczonej pracy.
Wynagrodzenie przysługuje za
pracę wykonaną, natomiast za czas
niewykonywania pracy z przyczyn
dotyczących pracodawcy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie postojowe.
Wypłaty wynagrodzenia za
pracę dokonuje się co najmniej raz
w miesiącu, w stałym i ustalonym
z góry terminie. Wynagrodzenie za
pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się "z dołu", niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie
później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca
kalendarzowego. Jeżeli ustalony
dzień wypłaty wynagrodzenia za
pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu
poprzedzającym.

Budowa Metropolitan Outlet Bydgoszcz
Maciej Moszyński: No tak, outlet może się
utrzyma, bo bydgoszczan nie stać już na
kolejną galerię.
Ewakuacja Łuczniczki
Darek Zakrocki: Już nawet zwykłego plecaka z przepoconą koszulką po treningu
nie można. zapomnieć, bo od razu afera.
Burzenie Torbydu
Michał Kamiński: Nieważne, co powstanie, ważne, że straszy od dawna i totalnie
nic się tam nie dzieje!

Państwowa Inspekcja Pracy jest
organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Pracownik,
któremu nie zostało wypłacone należne mu wynagrodzenie za wykonaną pracę, może złożyć skargę na
pracodawcę do właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu
Pracy.
Pracownik składający skargę
powinien wskazać w niej daty,
w których powinna była nastąpić
zaniechana wypłata, kwotę zaległości i składniki wynagrodzenia.
Skarga powinna także zawierać informację o miejscu i dacie sporządzenia skargi, danych osobowych
pracownika, danych i adresie pracodawcy, opis stanu faktycznego
i naruszeń dokonywanych przez
pracodawcę. Rozpatrzenie i załatwienie skargi następuje bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż
w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu do jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji
Pracy.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie niewypłacenia wynagrodzenia inspektor pracy jest uprawniony do nakazania pracodawcy
wypłaty należnego wynagrodzenia
za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Niewykonanie nakazu inspektora pracy skutkuje wszczęciem wobec pracodawcy administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
prowadzą kontrole przestrzegania
obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze
stosunku pracy. Celem prowadzo-

Propozycje nowych połączeń lotniczych z Bydgoszczy
Bożena Kłyszejko: Liverpool, o którym
piszemy juz tak długi czas, drogi panie
prezesie.
Wykolejenie tramwaju na Babiej Wsi
Adam Mroczkowski: Ilość wykolejeń pozwala wątpić w stan infrastruktury.
Wypadek w Stryszku
Piotr Pietrykowski: Jeszcze więcej fotoradarów zabierać...
Andrzej Szuprytowski : W cywilizowanym praworządnym świecie to prokurator jest na miejscu tragedii. U nas niestety
prokurator dostaje wytyczne.

nych kontroli jest dokonanie oceny
przestrzegania przepisów prawa
pracy dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę oraz innych
świadczeń pieniężnych związanych z pracą.
W 2015 r. przeprowadzono ogółem 839 kontroli u 760 pracodawców, w trakcie których inspektorzy pracy wystosowali do kontrolowanych
przedsiębiorców
środki prawne przewidziane przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. decyzje, wnioski
oraz polecenia. Liczba pracujących
ogółem w kontrolowanych podmiotach wynosiła 60 038 osoby,
w tym 51 071 zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę. Wśród
wszystkich podmiotów objętych
kontrolami inspektorów pracy 775
należało do sektora prywatnego,
a 64 do sektora publicznego.

270 000 zł

tyle wyniosła suma kar
nałożonych na pracodawców przez inspektorów bydgoskiej PIP.

Najczęściej przedmiotem skarg
wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
w 2015 r. było niewypłacanie oraz
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę – 698 razy, niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy – 215 razy, niewypłacenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub jego obniżenie – 155 razy. W dalszej kolejności plasowały się takie nieprawidłowości jak niewypłacenie lub
obniżenie wynagrodzenia za czas
choroby, dokonywanie potrąceń
z naruszeniem obowiązujących

PKP IC nie zamówi kolejnych Dartów
Adam Majtczak: Szkoda. Nadal nas czeka
jazda starymi składami. Paranoja, zamiast
rozwijać się - stoimy w miejscu.
Pomysły na Młyny Rothera
Marek Ostrowski: Co by w nich miało nie
być, to czas najwyższy je wyremontować.
Martwić się będziemy później.
Wiata przy rondzie Jagiellonów nadal
zniszczona. Kiedy naprawa?
Łukasz Rybski: Nie naprawiają, bo
niedługo znów ktoś tam zaparkuje
i szkoda kasę wyrzucać w błoto. :P
Rower miejski w Bydgoszczy
Karolina Kowalska: Chętnie bym sko-

przepisów prawa pracy czy też niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Inspektorzy pracy w toku czynności kontrolnych ujawnili wykroczenia przeciwko prawom pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń
pieniężnych związanych z pracą.
W 2015 r. nałożono 213 mandatów
na łączną kwotę 269 800 zł.
Do sądów karnych złożono 66
wniosków o ukaranie, a w dotychczas zakończonych postępowaniach nałożono kwotę grzywny
w wysokości 82 800 zł. Natomiast
wobec 118 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
W wyniku wydanych decyzji,
wniosków i poleceń pracodawcy
wypłacili pracownikom oraz byłym pracownikom wynagrodzenie
i inne świadczenia pieniężne
związane z pracą na łączną kwotę
ponad 2,8 miliona złotych, w tym
w wyniku realizacji decyzji – 1,3
mln zł i wykonania wniosków –
ponad 400 tys. zł. Ponadto, jeszcze
w trakcie kontroli, w wyniku wydanych poleceń inspektorów pracy, pracodawcy wypłacili na rzecz
ponad 1200 pracowników kwotę
przekraczającą milion złotych.
Wobec 47 podmiotów, z uwagi
na nierealizowanie obowiązków
wyartykułowanych w decyzjach,
inspektorzy pracy skierowali
upomnienia jako przedegzekucyjny środek przymuszenia pracodawców do wypłaty wynagrodzenia. W 31 przypadkach wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w administracji i wystawiano tytuły wykonawcze.
Stanisław Gazda
napisz do autora:
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

rzystała, nawet codziennie, ale w Fordonie brak rowerów miejskich.
Dachowanie karetki na rondzie Skrzetuskim
Mikołaj Jazikpl MegaMania: Normalnie
kogiel mogiel z karetki i taxi. :(
Zdjęcie portretów komunistycznych wojewodów bydgoskich i wojewodów kujawsko-pomorskich zawieszonych na
ścianie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
Sebastian Sment: A tego nie zrobili wcześniej???!!! Przecież norma, że powinno to
być zrobione w dziewięćdziesiątym.
A tak przy okazji, to zdjęcie Stalina też
jeszcze wisiało?

Niechęć do metropolii to nieporozumienie
Droga między gabinetem Marii Wasiak, nowej zastępczyni prezydenta, a tym zajmowanym przez Rafała Bruskiego, nie jest długa – znajdują się one vis a vis. Niebawem była minister infrastruktury uda się w kolejną, ale już dłuższą drogę – na przegląd potencjału miasta. Między innymi o tym opowiedziała MetropoliiBydgoskiej.PL w specjalnym wywiadzie.

Eryk Dominiczak: Prezydent Rafał Bruski nie zamierza stosować taryfy
ulgowej. Już zapowiedział,
że będzie pani nadzorowała
wydział, którego jeszcze nie ma.
Maria Wasiak: Koncepcyjnie pan
prezydent mnie nie zaskoczył, bo tę
formułę organizacyjną ustaliliśmy
podczas jednej z moich wizyt studyjnych kilka tygodni temu. Powołanie wydziału rozwojowego
ma na celu wprowadzenie interdyscyplinarności w urzędzie.
Chcemy zobaczyć, czy spełni on
nasze oczekiwania jako narzędzie
służące koordynowaniu różnych
inicjatyw. Wymaga to oczywiście
współpracy z innymi zastępcami
prezydenta. Już teraz mogę powiedzieć, że odnieśli się oni do tej koncepcji ze zrozumieniem.
Jakie to inicjatywy?
Wszelkie. Zrobiliśmy analizę
wszystkich projektów – tych
ważnych i mniej ważnych, hipotetycznych i tych, które już są. I próbujemy je zintegrować, zobaczyć,
czy współdziałają ze sobą czy są autonomiczne. Chcemy zobaczyć, co
wnoszą one do naszego wyobrażenia o mieście. Sama nie chcę się
skupić tylko na jednej wybranej inwestycji, bo byłoby to nielogiczne.
Z drugiej strony konkretny wymiar mają trudne w realizacji projekty rewitalizacyjne. Musimy
określić obszary, które miałyby jej
podlegać, przeprowadzić konsultacje i uzyskać zgodę Rady Miasta. To
wymaga czasu, dlatego pierwszy
etap zakończymy pod koniec obecnego roku bądź w pierwszym
kwartale przyszłego. To bardzo wymagające projekty, które zmuszają
do powiązania twardych elementów – takich jak remonty – z funkcją społeczną. Musimy odpowiedzieć sobie, co się z nimi będzie
działo za rok, trzy czy cztery. Czy
będzie to wartość społeczna czy będzie to niszczało.
Mieszkańcy Starego Fordonu już
podnoszą, że remont kamienic czy
nowa nawierzchnia nie wystarczą.
Też bym się tego obawiała, bo to
oznaczałoby, że nasz program nie
odniósł skutku. Ustawa o rewitalizacji, którą pilotowałam jako minister, ma zadziałać w całym kraju
i ﬁnalnie ma doprowadzić do podniesienia jakości życia we wszystkich obszarach.
Nazywanie wielu procesów rewitalizacją stało się modne. A czym
ona jest w praktyce?

Najlepiej to pokazać na modelu –
bierze pan kawałek miasta, niech
to będzie teren poprzemysłowy,
zdewastowany i patrzy pan, czy ludzie tam mieszkają czy nie mieszkają, jakie są dostępne funkcje.
I później – w dużym uproszczeniu –
podporządkowuje pan wszystkie
działania poprawie standardu
życia i funkcjonowania na tym obszarze. Podnosimy więc jakość
mieszkania, wstawiamy funkcje
usługowe i kulturalne, osadzamy
funkcje publiczne, aby zmienić
klientelę tego miejsca, zachęcamy
inwestorów, rozmawiamy ze szkołami i instytucjami kultury. To jest
dopełnienie tych twardych części
projektów, czyli remontów, budowy nowej nawierzchni. Oczywiście nie da się tego robić z poziomu samego urzędu. Potrzebne
jest zaangażowanie mieszkańców.
Docierają do mnie jednak informacje, że w Starym Fordonie jest zaangażowana grupa osób, nawet
w stopniu o wiele większym niż w
innych częściach Bydgoszczy.
Chociażby Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.
I to jest duży plus. Widziałam w minionych latach trzy miejsca pilotażowe, chociażby w Łodzi, gdzie
skala trudności była o wiele większa niż w Bydgoszczy. I był tam problem z zaangażowaniem lokalnej
społeczności..
A które przykłady można przeszczepiać na grunt bydgoski?
Robię przegląd tego, kto może mi
pokazać coś ciekawego. Będę się
starała to monitorować, choć nie
mogę tylko jeździć. W tym kontekście mówiłam jednak bardziej
o streﬁe ekonomicznej, jak z niej
wycisnąć więcej.
Naturalny wybór – bliska pani
kolej. Jest Pesa, ponownie działa
technikum kolejowe...
To wydaje się łatwym wnioskiem
i faktycznie – przykład Pesy, która
odważnie weszła na rynek na
pewno jest cenny i warto te relacje
wykorzystać. Wiadomo jednak, że
jej potrzebna jest ekspansja, z rynku
lokalnego się nie utrzyma. A środowisko lokalne już Pesie pomogło,
chociażby w kwestiach związanych z nieruchomościami. Inicjatywa znajduje się po stronie właścicieli – to ich strategia ekspansji
będzie kluczowa. Czy się uda Pesie
oddziaływać na miasto czy nie.
Mówiła pani o jednym wyróżniających się obszarze, ale chociażby znany z prorynkowego
nastawienia prezydent Nowej Soli

Wadim Tyszkiewicz przestrzega
przez tym.
Nie mówię absolutnie o żadnej monokulturze, bo ona nie jest dobra.
Chodzi raczej o typ kwaliﬁkacji,
który jest potrzebny dla inwestorów. Kwestie kadrowe są bardzo istotne i dlatego warto zbadać ją –
choćby poprzez dobre skomunikowanie Bydgoszczy z okolicą czy Toruniem.
Czyli metropolia plus projekt BiT
City?
Myślę, że tak. Nie widzę konﬂiktu
między tymi pomysłami, każda
niesie określone korzyści. Nie rozumiem niechęci aktualnego rządu
do ustawy metropolitalnej. Nie zgadzam się z opinią, że powołanie
metropolii mogłoby działać niekorzystnie na mniejsze ośrodki.
Metropolię stawia się w opozycji
do zrównoważonego rozwoju.
Dla mnie to nieporozumienie.
W zrównoważonym rozwoju chodzi o różne instrumenty – miasta
koncentrujące inwestycje i mające
inne funkcje gospodarcze mniejsze
miejscowości. Bez dużych przedsięwzięć małe ośrodki obumierają.
Załóżmy, że ktoś ma gospodarstwo
agroturystyczne lub ekologiczne –
jeśli nie ma rynku zbytu, ludzi
z dużych miast z zasobnymi portfelami w promieniu 30-40 kilometrów, to o prowadzeniu dochodowej
działalności może tylko pomarzyć.
Zasobne portfele mają zazwyczaj
specjaliści. A tymczasem prezydent Bruski chwali się bezrobociem bliskim tzw. poziomu
naturalnego, czyli pięciu procent,
a prezes Pesy Tomasz Zaboklicki
narzeka, że nie może znaleźć wykwaliﬁkowanych pracowników.
Gdzie znaleźć złoty środek?

fot. Leszek Grabowski
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Aby odpowiedzieć na to pytanie,
trzeba prowadzić dialog z konkretnym inwestorem. To on musi nam
powiedzieć, kogo potrzebuje. To
zresztą zadanie biznesu – przewidywać przyszłość, budować strategię. Jako lokalne władze możemy
im pomóc mniej lub bardziej,
wspierać narzędziami, które mamy.
Czyli?
W zależności od projektu są to
różne usługi miejskie, na które
mamy wpływ. Choćby na edukację, gdzie możemy być inicjatorem
działań na rzecz projektów miękkich opartych o fundusze europejskie. Mamy też wpływ na proﬁlowanie procesu edukacji. Ale to
nie wszystko – to także infrastruktura, kultura... czyli szeroko rozumiane usługi publiczne. Z tej
mozaiki wyłania się – mniej lub
bardziej atrakcyjne dla inwestora –
miasto Bydgoszcz. Ludzie, którzy
zajmowali się pozyskiwaniem inwestorów, wielokrotnie przekonywali, że ważna jest oferta
kulturalna, dla ludzi z określonymi
ambicjami. Ona jest lekceważona
z uwagi na pewną elitarność, a ta
elitarność społecznie kojarzy się
źle. Tymczasem tam, gdzie nie ma
zaspokojenia tych nieco snobistycznych potrzeb, trzeba płacić
więcej, bo specjalista musi poszukać oferty skierowanej do siebie
w miejscu innym niż miejsce pracy.
Zapowiedziała pani przegląd
miasta pod kątem chociażby energetyki, prywatyzowała pani i broniła koncepcji prywatyzacji PKP
Energetyka, a w Bydgoszczy niewykluczone, że będzie musiała się
pani zmierzyć z kwestią sprzedaży
KPEC-u.
Prywatyzacja nie jest celem

samym w sobie, dlatego może być
czasami sensowna, czasami nie. Nie
jestem zwolennikiem prywatyzowania wszystkiego jak leci. Sprzedaż PKP Energetyka była dobrze
pomyślana – jak widać, minęło trochę czasu od tego faktu i żadne
tąpnięcie w tym sektorze usług nie
nastąpiło. A przyciągnęliśmy inwestora z niepolskimi pieniędzmi,
które traﬁły chociażby – w kwocie
1 miliarda złotych – do PKP Intercity, spółki, która nadal – mimo
spektakularnych zakupów – ma
olbrzymie potrzeby, nie tylko taborowe.
Wiadomo przy tym, że produkcja
PKP Energetyka nie zostanie przeniesiona w inne miejsce, bo korzysta z niej polski odbiorca. Poza
tym, taka kooperacja uczy infrastrukturę publiczną korzystać z usług zewnętrznych. To inny reżim
prawny, gdzie trzeba czuć rynek,
a nie tylko dyktować, jak coś ma
wyglądać. To rozleniwia. Czy taki
sam model będzie w przypadku
KPEC-u – na tę chwilę nie wiem.
Pytam o to, bo prezydent Rafał
Bruski zakładał, że potencjalne
200 mln złotych ze sprzedaży
spółki będzie stanowiło wkład
własny dla inwestycji współﬁnansowanych z Unii.
Nie mamy obecnie takiego noża na
gardle, ale audyt gospodarki energetycznej i cieplnej i tak się przyda.
Zresztą, pozyskanie pieniędzy nie
powinno być – i to już mówiłam
prezydentowi Bruskiemu – jedyną
przesłanką do sprzedaży. Tak nie
było w przypadku PKP Energetyka
i w przypadku KPEC-u powinno
być podobnie.
Skoro jesteśmy przy inwestycjach
– przykład. We wtorek zakończyły
się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy magistralnej trasy
W-Z. Kwota, którą ma ona pochłonąć w najbardziej rozbudowanej wersji, to 780 mln zł. To
mrzonka czy realna inwestycja?
Nie znam jeszcze dokładnie tematu,
bo nie dostałam raportu na ten
temat. Mam pewne wyobrażenie
o inwestycjach drogowych z pozycji ministra, ale wiadomo, że to
inny punkt widzenia. Jako rząd
zostawiliśmy plan budowy dróg do
2023 roku, bardzo ambitny, który
stwarzał dużą presję na budżet centralny. Jest jednak realny, zakładaliśmy, że raczej pojawią się na niego
dodatkowe środki niż ich zabraknie. Bo lepsza infrastruktura to

Ciąg dalszy na str. 8
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Niechęć do metropolii to nieporozumienie - cd. rozmowy

miejsca bardziej atrakcyjne
gospodarczo, a to z kolei kolejne środki na infrastrukturę publiczną.
Poza tym, takie projekty jak
trasa W-Z zawsze warto
mieć, chociażby w przypadku zmiany okoliczności
zewnętrznych. Na tę chwilę wiem,
że ﬁnansowania na ten projekt zapewnionego nie ma. Ale to nie
oznacza, że bałabym się wydawać
środki na takie projekty. Choćby po
to, żeby móc ich realizację podzielić
na etapy.
skoro warto wydawać pieniądze
na projekty, to może warto przekonać prezydenta Bruskiego do
studium wykonalności czegoś, co
roboczo możemy nazwać Bydgoską koleją Dojazdową.
Na tym etapie nie mam zdania. Intuicyjnie wydaje mi się, z racji doświadczenia
kolejowego,
że
Bydgoszcz może mieć problem
z wykazaniem potencjału masowego pasażera, a co za tym idzie –
udźwignięcia kosztów kolei dojazdowej. Pamiętam, jak sprzedawałam WKD (Warszawską Kolej
Dojazdową – dod. red.) samorządom. Wówczas był to początek
myślenia o sprzężeniu kolei z komunikacją miejską. Kolej była
wtedy państwem w państwie, a samorządy patrzyły na nią jak na
ciało obce. Należy jednak pamiętać,
że Warszawa z otoczeniem to nieporównywalny z Bydgoszczą rynek. Nie należy robić projektu,
gdzie niska frekwencja pasażerów
będzie wymuszała wysokie dotacje
przy niewielkiej efektowności.
I tego musimy się trzymać.
a metropolia, o ile kiedyś powstanie, czy związek międzygminny
ma szansę utrzymać połączenia
kolejowe?
To trzeba sprawdzić poprzez zbadanie przebiegu tras kolejowych, kto

będzie nią jeździł i ile jest skłonny
za to zapłacić. Wtedy zobaczymy,
czy to ma sens. Te same dyskusje
prowadziliśmy przy Przewozach
Regionalnych, gdzie przeszliśmy
ścieżkę zdrowia z namawianiem
samorządów do podpisywania
umów psc (z ang. Public Service
Contract tzw. umowy o publicznym transporcie zbiorowym –
przyp.
red.).
W
zamian
oddłużyliśmy spółkę za kwotę 770
mln zł.
Obecny rząd mówi, że trudno będzie mu sﬁnansować przygotowany przez was Program Budowy
Dróg krajowych. a to oznacza niepewność w kwestii drogi ekspresowej s-10, choćby na odcinku
między Bydgoszczą a Toruniem.
Co można zrobić w tej sprawie
poza apelami, które ładnie wyglądają głównie w mediach.
Pamiętam, co na mnie robiło
wrażenie jako na ministrze, bo
apeli było sporo. Spośród wielu inwestycji popartych apelami najważniejszym czynnikiem, na który
zwracaliśmy uwagę, była efektywność. Trzeba zbadać wkład w jakość
transportu i co to oznacza dla transportu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Wybrać
rozwiązanie najlepsze i je ﬁnansować. Każdy minister transportu
walczy z ministrem ﬁnansów i innymi kolegami, którzy też mają
wielkie plany. I to niezależnie od
barw rządu. Ale nie można powiedzieć, że jakakolwiek z dróg wpisanych do PBDK jest na wyrost.
Każdą można uzasadnić – jej wkład
w poprawę funkcjonalności krajowego systemu dróg. Drogi, które
wpisaliśmy do programu, to nie jest
fanaberia.
a nie byłoby łatwiej, gdybyśmy
z postulatem s-10 weszli na poziom ponadregionalny?
Trochę tak, ale ten odcinek ma

funkcję na potrzeby sieci krajowej.
Można ją przecież pokazać. Generalnie sądzę, że obecny minister
chce zrobić więcej projektów niż
zapisaliśmy w programie. Nie
sądzę, że nie chciałby tego zrobić.
Bo popełniłby polityczne samobójstwo?
SSpójrzmy na to jednak bardziej
pozytywnie. Wiem, jak to jest być
ministrem transportu i jak trudna
jest to rola. Wydaje się, że takie projekty jak S-10 to dobrze rozumiana
ambicja poparta argumentami dotyczącymi efektywności. Zresztą to
nie są kosmiczne inwestycje, one
wynikają z kontentych potrzeb.
Wpisują się racjonalnie w rozwój
sieci dróg. Nie sądzę więc, żeby minister powiedział, że są to drogi niepotrzebne. Może mówić, że
pieniędzy jest za mało, ale to już
teraz jego zadanie, żeby ich poszukać. My znaleźliśmy 14 mld zł w
stosunku do stanu początkowego
i nadal byśmy szukali kolejnych
środków. Z przekonaniem, że robimy to dla dobra całego kraju,
a nie dlatego, że budujemy swój pomnik.
Czyli w terminarzu na liście spotkań jest to z ministrem adamczykiem, a później – z marszałkiem
Piotrem Całbeckim.
Do ministra Adamczyka się zapewne zapiszę, znam go jeszcze z
czasów, gdy był posłem. Ma ambicje i to w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Na pewno spróbuję porozmawiać, jak on na to patrzy.
a z marszałkiem Całbeckim?
Wydaje mi się że z nim też mam
dobre relacje osobiste, kilka rzeczy
uzgadnialiśmy i na pewno nie mam
z nim problemu interpersonalnego.
Z Bydgoszczy płynie dość jednoznaczny przekaz – Bydgoszcz przy
dystrybucji środków unijnych jest
poszkodowana.
Postaram się pokazać, że możliwa

jest relacja win-win, obie strony
mogą wygrać. To, co nas dzieli, ma
charakter doraźny, a to, co nas
łączy, ma charakter strategiczny.
Cykl spotkań roboczych poprzedzają liczne rozmowy z mediami,
co pani podobno niespecjalnie
lubi.
Maria Wasiak
rocznik 1960, urodzona w radomiu, z wykształcenia prawnik, była wicewojewoda
radomska, szefowa gabinetu
politycznego ministra Tadeusza syryjczyka, ministra
transportu w rządzie Jerzego
Buzka; przez wiele lat
związana z Polskimi kolejami
Państwowymi, także – w latach 2010-2012 – w randze
prezesa Grupy PkP. Od września 2014 roku do listopada
2015 roku minister infrastruktury i rozwoju w rządzie
Ewy kopacz. Od 11 kwietnia
br. pełni funkcję zastęcy prezydenta Bydgoszczy rafała
Bruskiego.
Wiem, że muszę się lokalnie przedstawić, a elementem pracy zastępcy
prezydenta jest mówienie o tym, co
robi. Bo to jest element wciągania
lokalnej społeczności w to, co się
robi. Ale już z góry przepraszam, że
nie zawsze będę dostępna.
Gdy obejmowała pani urząd po
wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej, byłaby pani w ogóle niedostępna.
Tutaj jest trochę łatwiej, tam traﬁłam w sam środek negocjacji
nowej perspektywy unijnej z Komisją Europejską, co było nie tylko
bardzo absorbujące, ale i bardzo
pilne. Każdy dzień był istotny,
trwały też rozmowy w sprawie
kontraktów regionalnych. Było
parę spraw zapalnych i dlatego musiałam coś wybrać.

Tutaj punktów zapalnych jest
mniej.
Ich skala jest mniejsza i nie mam na
razie poczucia, że coś „wisi” nad
nami. Tam terminy były na dniach,
tutaj mogę więcej spraw zaplanować, spokojnie porozmawiać.
Presja z racji pełnienia funkcji ministra towarzyszyła mi do samego
końca. Chociażby w związku
z wątpliwościami, czy uda się zrealizować pakiet inwestycji kolejowych. Do końca mi nie wierzyli,
a jak w końcu uwierzyli, to powiedzieli, że to ich zasługa. (śmiech)
Przez tę mniejszą skalę trudno mi
uwierzyć, że pani traktuje nowe
miejsce pracy jako wyzwanie.
Każdy rozsądny człowiek traktowałby to jako wyzwanie. Każdy,
kto rozumnie sprawował funkcję
ministra, musi wiedzieć, jakie to ma
znaczenie na poziomie takich miast
jak Bydgoszcz. Dla mnie jest to ciekawe z uwagi na fakt, że najpierw
coś reguluje się na dużym poziomie
abstraktu, a później sprawdza to w
podstawowej komórce. Wizje realizowane w praktyce pozwolą mi
być lepiej wyedukowaną do kolejnych trudnych zadań.
a gdy będzie zbyt trudno, zostanie
jeszcze muzyka. Choć sprzętu do
słuchania jeszcze pani w gabinecie
nie ma.
Ale już pytałam o to, czy jest w urzędzie coś, gdzie można włączyć
płytę.
Dobrze pani traﬁła – za chwilę rozpoczyna się XXiii Bydgoski Festiwal Operowy.
Mam już nawet zaproszenia,
a oferta jest naprawdę ciekawa. I to
na spektakle, na które bardzo
trudno dostać w Warszawie bilety.

rozmawiał: Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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Ogrody Wody i projekt pod roboczą nazwą muzeum mózgu to niejedyne pomysły, które miasto chciałoby zrealizować w kompleksie Młynów Rothera. – W środku
jest jeszcze przestrzeń na dwie albo trzy funkcje – przekonuje prezydent Rafał Bruski. I zapowiada zaproszenie ﬁrm do dialogu technicznego.
wanie całej przestrzeni młynów to
wydatek dziesięciokrotnie większy.
Dlatego też z jednej strony prezydent Bruski konsekwentnie mówi
o potrzebie stworzenia wielofunkcyjnego obiektu (co ma umożliwić
pozyskiwanie zewnętrznego ﬁnansowania z większej liczby źródeł),

miesięcy. Niewykluczone jest ogłoszenie jesienią przetargu na prace
budowlane, a więc między innymi
wspomniane wzmocnienie konstrukcji ścian młynów. – Mogę
złożyć taką deklarację, że chciałbym, aby otoczenie budynku i obiekt z zewnątrz był wizytówką

Widok z perspektywy młynów na Wyspę Młyńską.
Bydgoskie "koloseum", czyli samo serce młyna wymaga odbudowy.

Deklaracja prezydenta, która
padła w czwartek podczas zwiedzania wnętrza młynów, oznacza
w praktyce poszukiwanie ﬁrm
z doświadczeniem w adaptacji po-

Od kilku miesięcy w Młynach
Rothera toczą się prace zabezpieczające i konserwatorskie. Poprzedzająca je inwentaryzacja ujawniła
najpilniejsze potrzeby budynku po-

rująca inwestycję z ramienia
miasta. Jak dodaje, obecne prace
powinny zostać zrealizowane do
końca bieżącego roku.

2 5 ml n z ł

za taką kwotę - rozliczoną
w działkach i gotówce - miasto
odkupiło Młyny Rothera od ﬁrmy Nordic Development jesienią
2013 roku.
Miasto na ten cel wyłożyło niemal piętnaście milionów złotych.
Wiadomo jednak, że zagospodaro-

z drugiej – liczy na spełnienie deklaracji dotyczących wsparcia projektu modernizacji młynów. Głównie – ze strony marszałka Piotra
Całbeckiego, który podczas ubiegłorocznej prezentacji projektu „Ogrody Wody” przekonywał, że wiosną pojawi się szansa na pozyskanie środków unijnych na ten cel.
Nowych informacji w tej sprawie
jednak nie ma. – Wierzę, że marszałek swoje zapewnienia traktuje
poważnie i je podtrzyma – twierdzi
Bruski.
Wiadomo jednak, że proces
przygotowania Młynów Rothera
do pełnienia jakichkolwiek funkcji
potrwa co najmniej kilkanaście

Na część z pięciu kondygnacji prowadzą kręte, drewniane schody.

dobnych przestrzeni. – Po rozmowie z profesorem Markiem Haratem (pomysłodawcą wspomnianego muzeum mózgu – przyp. red.)
uznałem, że musimy znaleźć podmioty, które poprowadzą nas za
rękę w procesie organizacji miejsca
dostępnego w młynach – mówi
Rafał Bruski. A tego jest bardzo
dużo – do wykorzystania we wnętrzu budynku zlokalizowanego na
Wyspie Młyńskiej jest około dziesięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.

chodzącego z połowy XIX wieku.
W najgorszym stanie znajdował się
spichlerz zbożowy znajdujący się
w zachodniej części kompleksu, vis
a vis mariny. Na najwyższych poziomach pięciokondygnacyjnego
budynku widać nadal ogrom prac
do wykonania – poszycie dachu należy wykonać de facto od nowa, potrzebne jest także zabezpieczenie
zewnętrznych ścian obiektu. –
Chcemy, aby zachowały one unikatową, szachulcową strukturę –
wyjaśnia Jolanta Drostek nadzo-

W najgorszym stanie, zdaniem specjalistów, znajduje się spichlerz zbożowy.

miasta już w 2018 roku. Chociaż nie
wiem, czy pracownicy z Wydziału
Inwestycji nie powiedzą, że jestem
zbytnim optymistą – podkreślał
Rafał Bruski.
Osobną kwestią jest wdrożenie
do Młynów Rothera poszczególnych funkcji. Na tę chwilę bowiem
bliższe określenie ﬁnału wszystkich prac nad kompleksem jest zadaniem co najmniej karkołomnym.
Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
zdjęcia: Leszek Grabowski

#MłynyRothera
Więcej zdjęć
z wnętrza młynów można znaleźć
na www.metropoliabydgoska.pl

Remonty i inwestycje, które zmienią Bydgoszcz
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy, wraz z prezydentem Bydgoszczy, cykl spotkań mający na celu przybliżenie ﬁrmom należącym do PomorskoKujawskiej Izby Budownictwa, jakie są plany inwestycyjne w regionie w najbliższym czasie - mówi prezes PKIB Józef Gramza.

Obchodząca w tym roku
swoje 20-lecie istnienia Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy jest organizacją samorządu
gospodarczego
zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców z branży budowlanej województwa kujawskopomorskiego. Zrzesza obecnie 70
członków - podmioty gospodarcze
zajmujące się budownictwem,
usługami budowlanymi i inżynieryjnymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi oraz zawodowym inwestorstwem.
Celem izby jest między innymi
wspieranie rozwoju gospodarczego
regionu, występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi
oraz konsolidacja członków izby
dla realizacji dużych zadań gospodarczych. Pomorsko-Kujawska Izba
Budownictwa jest organizatorem
konkursów organizowanych pod
patronatem wojewody oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego - "Budowa na Medal
Pomorza i Kujaw" oraz "Wnętrze
Roku Pomorza i Kujaw".
Jeden z członków izby - bydgoskie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zgłosiły, poprzez urząd miasta, do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 szereg inwestycji. Wśród nich - zadanie zamykające się w łącznej kwocie blisko
30 mln zł, a dotyczące aktywizacji
gospodarczej terenów zdegradowanych, poprzemysłowych (dawnych
pól irygacyjnych), polegające na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w rejonie Czersko
Polskie / Hutnicza / Mokra, a następnie budowie infrastruktury
technicznej (uzbrojeniu) terenów
inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych.

Fot. Leszek Grabowski

INWESTYCJE
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Rejon ronda Bernardyńskiego czeka przebudowa ze względu na planowaną budowę torowiska w ciągu ul. Kujawskiej.

W planach MWiK-u znajduje się
też uporządkowanie gospodarki
ściekowej w streﬁe ochronnej ujęcia wody Czyżkówko: budowa
stopnia wodnego wraz z małą elektrownią wodną na Brdzie oraz
przepływowego zbiornika wodnego na potrzeby ujęcia i stacji
wodociągowej "Czyżkówko". W założeniach jest ponadto budowa infrastruktury wodociągowej umożliwiającej gminom ościennym korzystanie z bydgoskiego systemu
wodno-kanalizacyjnego.
Duże prace planowane są w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Zbożowego Rynku, Długiej, a także
Toruńskiej, Babia Wieś, Ustronie,

Kujawskiej i Wojska Polskiego.
Pochłoną 767 tysięcy złotych.
A wszystko to w związku z przebudową sieci wodociągowej z uwagi
na budowę trasy tramwajowej w
ciągu ul. Kujawskiej. Nowe torowisko ma połączyć rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim.
Zmiany czekają także stację
wodociągową „Las Gdański”. Nastąpi tam zmiana sposobu dezynfekcji na promieniowanie UV. Renowacji poddany zostanie znajdujący się w rejonie Myślęcinka zabytkowy budynek.
Inwestycje planuje również
inna miejska spółka - Administracja Domów Miejskich. Tylko

w 2016 roku na zadania inwestycyjne i remontowe planuje wydać
blisko 18,5 miliona złotych. Z tej
kwoty około 2 mln zł zostanie
spożytkowane na likwidację tzw.
niskiej emisji w ramach programów Kawka I i II.

18,5 mln zł
tyle środków w 2016 roku
chce przeznaczyć na zadania inwestycyjne i remontowe bydgoska ADM

W ramach inwestycji na rok
2016 realizowany będzie ponadto
jeden z etapów programu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, dla którego zaplanowano wykonanie zadań o wartości ok. 1 mln zł. Prace obejmą
dziesięć kamienic na terenach nadwiślańskich - modernizacje przejdą
budynki przy ulicach: bydgoskiej,
Sikorskiego, Rynek i Kapeluszników. Na tej ostatniej ma zostać odtworzona charakterystyczna drewniana weranda z 1905 roku. –
Prace mają objąć także docieplenie
nieruchomości - wyjaśnia Agnieszka Przybył z Biura Obsługi
Mediów bydgoskiego ratusza.
Część budynków zostanie wpięta
do sieci gazowej, zainstalowana
będzie ponadto kanalizacja deszczowa.
10 milionów złotych przeznaczono na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości, w tym
m.in. na modernizację około 200
pustostanów, podniesienie standardu technicznego zamieszkałych
budynków i lokali, termomodernizację siedmiu budynków i dokumentację projektową dla dziewięciu innych, podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Blisko 6 milionów pochłoną zadania remontowe: elewacji, instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej, remont klatek schodowych czy pokryć dachowych.
Na 2017 rok przewiduje się realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na poziomie ﬁnansowym 2016 roku.
Stanisław Gazda
napisz do autora:
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Już za dwa tygodnie będziemy mogli cieszyć się początkiem długiego majowego weekendu. Nie każdy z nas w tym czasie wyjeżdża. Co będą mogli
zrobić ci, którzy zdecydują się na spędzenie majówki w Bydgoszczy?

Fot. Eryk Dominiczak

ROZRYWKA

W co się bawić w majówkę?
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Przystanek tramwaju wodnego na Rybim Rynku, gdzie pod koniec kwietnia rozpoczną się pierwsze rejsy.

Według synoptyków pierwszy
tydzień maja nie będzie zbyt ciepły
okresem. Jednak wiadomo, że pogoda lubi płatać ﬁgle, więc i tym
razem może być zupełnie inaczej.
Na to liczą organizatorzy odbywających się w tym czasie wydarzeń,
gdyż większość atrakcji zostanie
zorganizowana na świeżym powietrzu. Dobre warunki atmosfe-

ryczne szczególnie przydadzą się
podczas trzeciej edycji mistrzostw
świata w przechodzeniu przez rzekę. Uczestnicy zawodów przechodzą przez taśmę zawieszoną nad
Brdą. Pokonanie trasy zajmuje im
niekiedy zaledwie kilka sekund
i wywołuje ogromne emocje wśród
widzów. Mistrzostwa promujące
dobrą zabawę wpisały się już w ka-

lendarz imprez odbywających się
rokrocznie właśnie w majówkę.
Do grona wydarzeń mających
miejsce pierwszego maja niewątpliwie zalicza się Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego. Fani
jednośladów jak co roku zgromadzą się na parkingu przy markecie
Tesco przy ul. Toruńskiej i wspólnie
przejadą trasę kończącą się w Myślęcinku. Zwieńczeniem parady będzie msza święta, a tuż po niej
rozpocznie się tradycyjny piknik.
Nieco inną drogę pokonają osoby preferujące jazdą na rowerze.
Oni również mogą uczestniczyć
w grupowym przejeździe. 29 kwietnia odbędzie się bowiem comiesięczna Bydgoska Masa Krytyczna.
Uczestnicy tradycyjnie spotkają się
o godzinie 18:00 na Starym Rynku.
W trakcie majówki nie zabraknie również innych sportowych atrakcji. 1 maja odbędzie się bieg
„Bydgoszcz na Startˮ, którego dystans wyniesie 10 kilometrów. Również tego samego dnia w Wake-

parku znajdującym się na terenie
Myślęcinka rozpocznie się I Turniej
Siatkówki Plażowej w kategorii
mikstów (par mieszanych). Tę sportową imprezę poprzedzi otwarcie
nowego sezonu wakeboardowego,
które zaplanowano na 30 kwietnia.

tyle linii tramwaju
wodnego (Słoneczna,
Wschodnia, Staromiejska)
ma wypłynąć w tym roku.

3

Na wydarzenia odbywające się
w centrum miasta będzie można
dojechać nie tylko samochodem
lub autobusem, ale także tramwajem wodnym. 30 kwietnia ma odbyć się pierwszy w tym roku rejs
jednostki obsługującej linię Słoneczną (kursującą między Rybim
Rynkiem a mostem Pomorskim).
Dokładny rozkład jazdy tej linii turystycznej zostanie zamieszczony
na stronie internetowej Zarządu
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Tam też powinny znaleźć

się szczegółowe informacje dotyczące kursowania Bydgoskich Linii
Turystycznych w ramach akcji
„Majówka z zabytkamiˮ. W trakcie
długiego weekendu będzie można
przejechać się m.in. historycznym
Ikarusem lub najstarszym bydgoskim tramwajem — Herbrandem.
Poznanie nieco innej historii
umożliwi udział w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych
w Teatrze Polskim, Filharmonii Pomorskiej oraz Operze Nova. W tej
ostatniej trwać będzie XXIII Bydgoski Festiwal Operowy. Na scenie
w budynku przy ul. Focha zaprezentują się nie tylko polscy, ale również zagraniczni wykonawcy.
Lokalnych artystów będzie można poznać podczas imprez plenerowych w regionie. Co jeszcze będzie się działo? Tego można się
dowiedzieć,
śledząc
portal
www.metropoliabydgoska.pl.
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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Będzie połączenie Fordonu ze Strzelcami?
Potrzebne porozumienie gmin
Jeszcze w tym roku ma zostać uruchomione połączenie międzygminne łączące Fordon ze Strzelcami Górnymi i Dolnymi. Aby plany zostały zrealizowane, do porozumienia muszą dojść gminy.

Linia 92 jest jedną z czterech funkcjonujących obecnie linii międzygminnych.

Autobusy mają połączyć osiedle
Tatrzańskie i Łoskoń ze Strzelcami
Górnymi oraz Strzelcami Dolnymi,
na co zgodę wyrazili już bydgoscy
radni. Teraz inicjatywa należy do
radnych z Dobrcza. 22 kwietnia tematem zajmie się komisja, a cztery
dni później – rada gminy. – Mi ten
pomysł się podoba, ale decyzja należy do rady. Wiadomo, że ludzie ze
Strzelec będą się cieszyć, ale musimy też patrzeć na pieniądze całej

gminy – mówi wójt Dobrcza,
Krzysztof Szala.
Tematem dyskusji będzie m.in.
procentowy udział w kosztach.
Pierwotnie zakładano, że Dobrcz
będzie pokrywał 55% wydatków,
Osielsko – 35%, a Bydgoszcz – 10%.
Radni pierwszej z gmin chcą jednak zaproponować płacenie 45%,
podczas gdy Osielsko płaciłoby
40%, a Bydgoszcz – 15%. – Nie wiadomo na razie, jakie będzie zainte-

resowanie. Dopiero gdy poznamy
rzeczywisty wpływ z biletów, będzie można zmieniać te proporcje –
mówi wójt Szala.
Obecnie mieszkańcy Strzelec
mogą korzystać z linii PKS-u, która
jednak cieszy się średnim zainteresowaniem. Bydgoszcz realizuje za
to cztery stałe połączenia międzygminne – do Przyłęk, Murowańca
bądź Łochowa, Niw oraz Żołędowa.
W planach jest jeszcze uruchomienie połączenia do Borówna na
wzór funkcjonującej w ubiegłe wakacje linii 99.
Popularność autobusu jeżdżącego do Nowej Wsi Wielkiej przez
Chmielniki pokazała potencjał linii
sezonowych. W jeden z lipcowych
weekendów z linii 99 skorzystało
ponad dziewięć tysięcy osób, a Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy musiał
oddelegować dodatkowe wozy do
obsługi podróżnych zainteresowanych wyjazdem nad Jezioro Jezuickie.

Nowe utwory orkiestry dętej OSP
zabrzmią w koronowskiej bazylice

Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie zaprasza na premierowy koncert muzyki narodowej XXI
wieku - „Skąd Nasz Ród 2016”.
12 i 13 marca zaczęli nagrywanie. Nowe doświadczenie spowodowało potężny wzrost adrenaliny i mobilizacji do pracy nad tym, by płyta
była jak najlepsza i aby nagrywane
utwory brzmiały jak najpiękniej.
Nie ulega wątpliwości, że koronowscy orkiestranci w swoje dzieło
włożyli wiele starań. Teraz - kiedy
nagrywanie płyty zostało zakończone i czekają na ostatnie poprawki, dopracowanie szaty graﬁcznej okładki oraz wydanie pierwszego krążka – są pełni nadziei, że
zrobili to tak dobrze, jak tylko potraﬁli.

Przekonać się będzie o tym można już w sobotę, 23 kwietnia o godzinie 19:00 w Bazylice Mniejszej
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie przy ulicy
Bydgoskiej. Zaprezentowane zostaną utwory z debiutanckiej płyty
koronowskiej orkiestry: „Suita Polska” (zawierająca „Preludium” i pięć
tańców narodowych) oraz „Fantazja Polska”, które zostały skomponowane specjalnie dla muzyków
z Koronowa przez wybitnego kompozytora, znanego i cenionego nie
tylko w Polsce, ale także poza nią –
Grzegorza Duchnowskiego.
| SG

Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl

Więcej informacji
komunikacyjnych na portalu
www.metropoliabydgoska.pl

Fot. nadesłane

Fot. Leszek Grabowski
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Orkiestra dęta OSP – na zdjęciu: podczas jednej z prób – już niebawem zaprezentuje się szerszej publiczności.

BIZNES

Wypijmy za Bydgoszcz!
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Najwspanialsze pomysły są zwykle dziełem przypadku, sprytnego wypełnienia niszy lub wykorzystania nadarzającej się okazji. Nie zaszkodzi przy
tym mieć dobrego przy jaciela, najlepiej bogatego. Ze zsumowania tych wszystkich zdarzeń losowych powstała Wódka Bydgoska.
Tekst i fot. Stanisław Gazda

więc z nich korzysta. A że traﬁają
one do gorzelni Rezulaka, korzysta
też z jego doświadczeń jako gorzelnika. Wstępny proces produkcji
przebiega dwuetapowo: w gorzelni
oraz w zakładzie rektyﬁkacji. Rektyﬁkacja jest trzykrotna, dzięki
czemu spirytus nie ma odoru. Jak
wiadomo, ma on odczyn kwasowy,
ale toruński Polmos, jako jedyny
w Polsce, produkuje alkohol z wykorzystaniem wody z pokładów
kredowych. Mówiąc krótko - niepowodującej tzw. kaca.

Niepowtarzalny smak i krystalicznie czystą barwę zawdzięcza
Wódka Bydgoska wysokiej jakości
spirytusowi oraz wodzie pochodzącej z pokładów kredowych.
Szczególną właściwością, która wyróżnia Wódkę Bydgoską spośród
innych wódek występujących na
rynku, jest brak skutków ubocznych. Czyli - skutków dnia następnego po wypiciu alkoholu. Brak
bólu głowy czy brak pragnienia
spowodowany jest zobojętnieniem
Ból głowy? Tylko z butelki
odczynów chemicznych w trakcie
procesu produkcji.
Roman Rezulak, wymyślając
Roman Rezulak ma w Cerekwspólnie
z technologiem z toruńwicy 2000-hektarowe wielospecjaskiego Polmosu recepturę Wódki
listyczne gospodarstwo rolne,
Bydgoskiej, smak uzyskał dzięki zagorzelnię, prowadzi także hurtowstosowanej przy jej produkcji,
nię alkoholu. Rzec by można – ma
oprócz wspomnianej wody z powszystko, co sprzyja produkcji
kładów kredowych, domieszce spii sprzedaży własnego trunku. Grzerytusu pszenicznego. To dało Wódchem byłoby go nie wymyślić i nie
ce Bydgoskiej łagodność i delikawytwarzać u siebie. Owszem, jest
tność. Współdziałając z toruńskim
to realne i możliwe, ale nie w PolPolmosem pomysłodawca Wódki
sce, z funkcjonującymi tu przepiBydgoskiej nie musiał się martwić
sami i uwarunkowaniami, których
o produkcję, akcyzę, dystrybucję.
nie można określić inaczej, jak rzuJego pierwszorzędnym zmartwiecaniem kłód pod nogi. Gdyby nie
niem była… butelka.
przyjaciel, który ku-pił toruński
Polmos, Roman Rezulak miał-by w Cerekwicy 2000-hektarowe
wielospecjalistyczne
gospodarstwo rolne,
gorzelnię, prowadziłby też hurtownię alkoholu. I na tym by się
sprawa
kończyła.
A tak ma ciąg dalszy…
- Po kupnie Polmosu przyjaciel przyjechał do mnie, żeby
podłapać u mnie nieco wiedzy o spirytusie
i jego produkcji. ZwieBractwo Fordońskie dostępne jest głównie – a jakże –
rzył się, że zamierza
na terenie największej bydgoskiej dzielnicy – Fordonu.
otworzyć tyle hurPierwsze wydanie Wódki Bydtowni alkoholu, ile jest w Polsce
goskiej (bez domieszki spirytusu
województw. Mnie przypadła hurpszenicznego) pojawiło się na ryntownia w Bydgoszczy. Wódka Toku bydgoskim już cztery lata temu.
ruńska, którą miałem w ofercie,
Wtedy w smukłej, półlitrowej buz powodu bydgosko-toruńskich
telce ze spichrzami bydgoskimi
animozji nie schodziła mi w ogóle.
jako logo. Zadebiutowała podczas
Pomyślałem więc, dlaczego nie
Balu Olimpijczyka na obiektach Zamożna by było wyprodukować
wiszy i do dziś jest jego nieodłączną
Wódki Bydgoskiej? – opowiada
częścią. Powoli stawała się „gaRezulak.
dżetem” dawanym w prezencie
Jakość alkoholu wynika z prozagranicznym gościom odwiedzaduktów służących do jego wytwojącym Bydgoszcz.
rzenia. Toruński Polmos akceptuje
Dziś kupuje się także oczyma spirytus wytworzony jedynie
nierzadko opakowanie bywa waz polskich zbóż lub z ziemniaków,
żniejsze od zawartości. Trzeba więc
a więc z tego, czego Roman Rezulak
było uatrakcyjnić image Wódki
ma pod dostatkiem. Polmos chętnie

Z etykiety Wódki Bydgoskiej spogląda Kazimierz Wielki, który w 1346 roku nadał
Bydgoszczy prawa miejskie.

Bydgoskiej. Tu Romanowi Rezulakowi z pomocą przyszło Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, które doszukało się beczułkowatego kształtu butelki
o znamionach historycznych. Do
niej dodana została twarz Kazimierza Wielkiego i rok, w którym Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie.
Wódka Bydgoska z twarzą
króla, rokiem założenia i matową,
beczułkowatą butelką mogłaby być
śmiało produktem ﬁrmowym
miasta. I znów, jeśli nie działoby się
to w Polsce, rzeczywiście, mogłaby
być sprzedawana w biurach turystycznych, na lotnisku, w hotelach
jako „pamiątka z Bydgoszczy”. Gdyby nie to, że udało się Romanowi
Rezulakowi wprowadzić Wódkę
Bydgoską na półki bydgoskich supermarketów, pewnie do dziś mało
kto by o niej wiedział…
- Ale kto już zdążył poznać
Wódkę Bydgoską, bierze na imprezy tylko ją, bo wie, że nawet po wypiciu „ﬂaszki na łeb" - i to bez popijania i zagrychy - następnego dnia
nie potrzeba Alka-Primu, butelki
wody kolońskiej na twarz, żeby zatuszować swoje „imprezowanie” –
zapewnia Roman Rezulak, który
ma nadzieję, że jubileusz 670-lecia
urodzin Bydgoszczy będzie uczczony właśnie Wódką Bydgoską.
Nie dajmy się wyprzedzić. Do
drzwi pana Romana zaczynają już
pukać przedstawiciele stolicy z propozycją, czy nie zechciałby opracować Wódki Warszawskiej…
Fordon z domieszką
Połczyna-Zdroju
Piwo jasne pełne Bractwo Fordońskie swoją wyjątkowość zawdzięcza uzdrowiskowemu klima-

towi Połczyna-Zdroju. Połączenie
krystalicznie czystej wody, najwyższej jakości chmielu z tradycją
i profesjonalizmem browarników –
daje niepowtarzalne i wyjątkowe
wrażenia smakowe, których trudno doszukać się gdzie indziej. Cena
za półlitrową butelkę to około 2,50
zł. Na zlecenie Kujawianki Inter Sp.
z o.o. mieszczącej się w Fordonie
przy ul. Generała Tadeusza BoraKomorowskiego
wytwarzania
Bractwa Fordońskiego, według starej receptury, podjął się znany od
1825 roku Browar Fuhrmann
w Połczynie-Zdroju.
Fordon jest dziś częścią Bydgoszczy. Fordoniacy zostali zaanektowani do grona bydgoszczan, dlatego lubią czuć się odrębną społecznością. Z myślą o nich właśnie powstało piwo Bractwo Fordońskie.
By mieli coś swojego, lokalnego,
spajającego, bratającego – z czym
mogliby się utożsamiać.
- A jest to potężna społeczność.
Nawet o wiele mniejsze miejscowości mają prawo ubiegać się o swoje lokalne piwo. Jest więc Kołobrzeskie, Łebskie. Dlaczego nie
miałoby być Fordońskie? – wspominają Łukasz Borkowski i Rafał Dolata, szefowie Kujawianki Inter sp.
z o.o. w Bydgoszczy-Fordonie. –
I choć pomysł piwa fordońskiego nie
dawał nam spokoju dużo wcześniej,
to właśnie dzięki odwiedzinom prezesa browaru Fuhrmann z Poł-czyna-Zdroju idea piwa Bractwo Fordońskie nabrała realnego kształtu.
Browar przygotował kilka wersji: bractwo mocne, bractwo smakowe, słodowe, podwójnie i potrójnie chmielone. Wybrane zostało jasne pełne, o kolorze złocistym, lager typu pilzner, na bazie
słodu jęczmiennego czeskiego i pol-

skiego, o smaku lekko goryczkowym i słabo pieniące się.
Każda nowa partia Bractwa Fordońskiego rozlewana jest co trzy
tygodnie. Około 20 tysięcy butelek.
Wiąże się to nie tyle z mocami przerobowymi niewielkiego browaru,
co ze skrupulatnym trzymaniem
się przezeń technologii, z długością
procesu fermentacji, metodami
warzenia. Tam nie idzie się na
skróty, nie patrzy na ilość, nie stosuje chemicznych przyspieszaczy
i innych substytutów. Piwo jest
w stu procentach piwem.
Pierwsze rozlanie Bractwa Fordońskiego miało miejsce ósmego
marca. Sprzedała się cała partia.
Skoro się sprzedało co do jednego –
pewnie się przyjęło. No bo piwo ani
nie jest byle jakie, ani byle jak nie
wygląda! Butelka na styl premium,
ze staniolem, czyli tzw. „pozłotkiem”, ładnie wyglądająca etykieta
przedstawiającą to, co najbardziej
kojarzy się z Fordonem – stary most
na Wiśle. No i cena. Niewygórowana. Kolejny rozlew to "świeżynka" – z 29 marca.
Pomysłodawcy piwa Bractwo
Fordońskie nie nastawiali się na komercję, na podbój rynku, toteż Bractwa Fordońskiego nie uświadczysz w
sieciówkach, marketach i supermarketach. Mają je, i bardzo ich to
cieszy, lokalni sklepikarze w Fordonie. Z racji szeroko rozbudowanej
sieci dystrybucji ﬁrmy Kujawianka
Inter w województwie, można je
spotkać nie tylko w Bydgoszczy, ale
również w Koronowie, Toruniu,
Chełmnie, Świeciu i Grudziądzu.

20 000

butelek Bractwa Fordońskiego powstało w pierwszej
partii fordońskiego piwa.
- Śledząc reakcje klientów, widoczne na przykład na forach
społecznościowych, odnosimy wrażenie, że nasze Bractwo daje się lubić – nie ma, póki co, głosów krytycznych, nieżyczliwych. To nas
bardzo cieszy, bo Bractwo Fordońskie, to nie tylko piwo, to także inicjatywa lokalna, część tej małej ojczyzny, jaką jest Fordon, a być może
jedna ze składowych lokalnego patriotyzmu – zauważa Borkowski.
Jako pierwsi mamy przyjemność poinformować, iż pod koniec
kwietnia pojawi się w sprzedaży
Bractwo Fordońskie o smaku malinowym – takie na letnie upały. Na
pewno obecne będzie podczas obchodów Dni Fordonu.
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Czy umiemy robić konsultacje? Studium przypadku
W ostatnich miesiącach w bydgoskich mediach miała miejsce burzliwa dyskusja dotycząca planowanej przez miasto przebudowy ulicy Śniadeckich. Czy jednak
w natłoku argumentów z jednej i drugiej strony nie ucieka nam meritum sprawy? Jak to się dzieje, że prawie każde konsultacje przeprowadzane przez ZDMiKP
kończą się pożarem, który później trzeba gasić? Postarajmy się to przeanalizować na przykładzie wyżej wymienionego projektu.

Po pierwsze – po rozpoczęciu konsultacji we wrześniu
ubiegłego roku drogowcy przewidzieli na zgłaszanie uwag tylko dwa
tygodnie, mimo że uchwała Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 30.
05.2007 r. obliguje urzędy do minimum 30-dniowego okresu konsultacji. Tak krótki okres a priori stwarza napięcie i jest konﬂiktogenny.
Po drugie – praktycznie zerowa
promocja konsultacji. Informacja
umieszczona na stronie internetowej, jednorazowe poinformowanie
w mediach społecznościowych oraz
wywieszenie ogłoszenia w gablotce
w siedzibie ZDMiKP to zdecydowanie za mało. Bydgoszczanie nie
mają pojęcia o konsultacjach.
Wiedzą o nich zazwyczaj tylko aktywiści, którzy interesują się miejskimi inwestycjami. Efekt? Do jednej z ostatnich konsultowanych
inwestycji zgłoszono 0, słownie
ZERO, uwag. A przecież ZDMiKP
dysponuje tablicami informacji pasażerskiej na przystankach, dużymi
tablicami ITS-u przy głównych drogach, a MZK w swoich pojazdach
również posiada wyświetlacze –
wszędzie tam powinny być wyświetlane informacje o konsultacjach z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Po piąte – i najważniejsze – spotkanie podsumowujące konsultacje
przebiegło według najczarniejszego
scenariusza. Jak w teorii wyglądają
takie spotkania? Zaproszeni autorzy wniosków, urzędnicy oraz
przedstawiciele projektanta miło
rozmawiają o zgłoszonych uwagach.
Jak wyglądało to spotkanie?
Skandalicznie. Na podsumowanie
konsultacji społecznych przyszło
kilkanaście osób, które nie zgłosiły
ani jednej uwagi. Ich głównym celem było zakrzyczenie spotkania.
Czy urzędnik prowadzący spotkanie zrobił z tym porządek? Nie,
osoba odpowiedzialna za spotkanie
dopuściła do całkowitego rozbicia
jego harmonogramu. Autorzy
uwag, urzędnicy oraz projektanci byli wielokrotnie obrażani,
zakrzyczani, nie pozwalano im dojść do słowa przez kupców z ulicy
Śniadeckich. Ale też należy pamiętać, że urzędnik ZDMiKP powinien być kompetentny przede
wszystkim w sprawach drogowych. Niekoniecznie - być doskonałym mediatorem. Dlatego stan-

Czy tak wyglądają wzorowe
konsultacje społeczne? Oczywiście,
że nie. Wg Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych FISE, który powstał z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, konsultacje społeczne
to „część procesu budowania wspólnoty lokalnej. Polega on na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na wspólnym namyśle nad
konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie na przekonaniu,
że celem tych działań jest wspólne
dobro”.
Z przykrością muszę stwierdzić,
że w konsultacjach prowadzonych
przez ZDMiKP zabrakło wszystkich
tych elementów. Nie budują wspólnoty lokalnej, a raczej powodują kolejne konﬂikty. ZDMiKP nie stwarza żadnego pola do dyskusji, a
raczej dyskusję gasi – o ile ktoś nie
krzyczy głośno i nie obraża, wówczas boi się zainterweniować. Nie
zapewnia odpowiedniej ilości czasu
na zapoznanie się z projektami. Absolutnie fatalnie radzi sobie w moderacji spotkań podsumowujących
konsultacje. Wreszcie, nie próbuje
bronić swoich projektów, jeśli pojawiają się głosy krytyczne. A to rodzi bardzo poważne pytanie – po co
ZDMiKP wydaje setki tysięcy
złotych na opracowywanie projektów i koncepcji poddawanych pod
konsultacje, skoro w przypadku jakichkolwiek głosów sprzeciwu jego
urzędnicy natychmiast nabierają
wody w usta.
Tak nie musi być. Są formy przeprowadzania konsultacji, które pozwalają wszystkim się wypowiedzieć i uniknąć sztucznego
rozdmuchiwania
konﬂiktów.
Ostatnio miałem przyjemność
uczestniczyć w jednym ze spotkań
w ramach warszawskiego Budżetu
Partycypacyjnego. Na spotkaniu
byli obecni mieszkańcy, autorzy
oraz urzędnicy. Spotkanie nie było
prowadzone przez urzędnika, ale
przez specjalnie wynajętego mediatora. Po przedstawieniu każdego
projektu było kilka minut na dyskusję nad nim.

Fot. Archiwum autora

Po trzecie – konsultacje odbyły
się po przedstawieniu konkretnych
rozwiązań zawartych w projekcie, a
nie przed. Umożliwiłoby to mieszkańcom swobodną dyskusję nad

Po czwarte – nie odbyło się
ŻADNE spotkanie wyjaśniające
ideę propozycji, które pozwoliłoby
mieszkańcom podyskutować i zastanowić się nad projektem we
wspólnym gronie. Takich spotkań
powinno odbyć się przynajmniej
kilka i to w miejscu dogodnym dla
mieszkańców, a nie drogowców.

Konsultacje warszawskiego roweru miejskiego od by ły się z wykorzystaniem
plansz i map.

potrzebami i zaproponowanie swoich postulatów. Po zaprezentowaniu projektu pole do dyskusji jest
minimalne. Jeśli ZDMiKP chce naprawdę dowiedzieć się, czego oczekują mieszkańcy – niech pyta ich
najpierw, a później przedstawia
swoje pomysły.

dardem
dobrze
zrobionych
konsultacji jest zatrudnienie bezstronnego mediatora odpowiedzialnego za przebieg spotkania,
który ma nie dopuścić do tak dantejskich scen jak na podsumowaniu konsultacji dotyczących ulicy.
Śniadeckich.

Po jednej z prezentacji natychmiast zabrał głos głęboko oburzony
pan, który uważał, że cały wniosek
należy jak najszybciej wyrzucić do
śmieci. Zarówno poziom jego argumentów, jak i ekspresja głosu i gestów były dokładnie na tym samym
poziomie, jak mogli tego doświadczyć mieszkańcy ze strony kupców
z ulicy Śniadeckich. Pan krzyczał,
obrażał i zagłuszał każdego, kto próbował mu przerwać. Jak zareagowali urzędnicy? Wstali i natychmiast zaczęli go punktować. Punkt

po punkcie merytorycznie obalali
kolejne jego wyolbrzymione zarzuty. W końcu do dyskusji włączył
się mediator, który błyskawicznie
wyciszył konﬂikt. Cała kłótnia zamknęła się w dwóch minutach,
więc inni uczestnicy wciąż mieli
czas na swoje pytania i uwagi.
Czy chcę powiedzieć, że w Bydgoszczy wcale nie umiemy robić
dobrych konsultacji? Bynajmniej!
Przykład – konsultacje ws. Metropolii Bydgoszcz zorganizowane
przez pełnomocnika prezydenta
Łukasza Krupę. Osobna strona in-

Konsultacji Społecznych, gdzie zaleca się minimum trzy punkty:
1. Konsultacje przed przedstawieniem konkretnego projektu, a
nie po. Jeśli chcemy zrobić projekt
dobrze, to powinniśmy najpierw
starannie skonsultować i przedyskutować jego założenia. Zwłaszcza
jeśli przewiduje się, że projekt może
budzić jakieś głosy sprzeciwu.
2. Seria spotkań dyskusyjnych z
mieszkańcami w terenie, blisko
miejsca inwestycji, z planszami, interaktywnymi akcesoriami, a nie
jedno spotkanie w siedzibie
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ternetowa tylko na potrzeby konsultacji, szeroko zakrojona akcja
promocyjna w mediach społecznościowych, ulotki promocyjne
wydrukowane w kolorze w gigantycznym nakładzie, okrągły miesiąc
konsultacji – a to wszystko tylko dla
jednego pytania: „Czy popierasz
utworzenie Metropolii Bydgoszcz?”.
Wzorowe konsultacje.
Niestety, ponad miesiąc później
ZDMiKP daje kolejny antyprzykład
konsultacji – trasa W-Z. Gigantyczna inwestycja, a drogowcy
przewidzieli tylko 2 tygodnie na
zgłoszenie uwag. Dokumentacja
udostępniona dopiero pierwszego
dnia konsultacji. Zanim konsultacje się rozpoczęły, było słychać
głosy krytykujące sposób ich przeprowadzania. Wyłącznie dzięki
osobistemu zaangażowaniu radnego Jakuba Mikołajczaka i zastępcy prezydenta Mirosława
Kozłowicza okres konsultacji udało
się przedłużyć do miesiąca.
Podsumowując, dobrze przeprowadzone konsultacje to nie żadna
sztuka tajemna. Reguły i metody
dobrego prowadzenia konsultacji
społecznych zostały już dawno
przedstawione w wielu różnych
publikacjach, choćby w wyżej wymienionym Kanonie Lokalnych

ZDMiKP w godzinach dogodnych
dla urzędników. Konsultacje są dla
mieszkańców, nie dla urzędników.
3. Spotkanie prowadzone przez
mediatora, nie urzędnika. Dzięki
temu spotkania przebiegają w normalnej atmosferze, a urzędnicy
mogą skupić się na tym, do czego są
najlepiej przygotowani - na merytorycznych odpowiedziach, a nie
na konieczności radzenia sobie
z krzykami z sali.
Czy dobre zorganizowanie konsultacji jest łatwe? Nie, wymaga
całkiem sporo pracy i wysiłku. Ale
nie jest trudne. A na pewno jest konieczne, aby nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji jak w przypadku ulicy Śniadeckich, gdzie
kupcy obecni na spotkaniu przez
prawie dwie godziny wyzywali
mieszkańców Bydgoszczy za darmo
angażujących się w konsultacje,
wyzywali miejskich urzędników
oraz poznańskich projektantów
(którzy pewnie z takim obrazkiem
bydgoszczan wrócą do swojego
miasta). A to wszystko przy całkowitej bezradności urzędnika
ZDMiKP odpowiedzialnego za
przebieg spotkania, co w efekcie tak
sztucznie rozdmuchało ten konﬂikt,
że miasto zostało zmuszone do
odłożenia w czasie przebudowy
ulicy Śniadeckich.

INWESTYCJE

Nowy projekt wjedzie do dawnej zajezdni

W przyszłym roku minie dwadzieścia lat od zamknięcia pierwszej zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy, która mieściła się przy ulicy Zygmunta Augusta. Niszczejący budynek od kilku
lat ma już nowego właściciela. A ten – konkretnie Bydgoska Szkoła Wyższa – właśnie rozpoczął prace nad jego adaptacją.

Od początku kwietnia na
terenie u zbiegu wspomnianej już ulicy Zygmunta Augusta i Langiewicza toczą się prace
rozbiórkowe i porządkowe. Można
tam zastać też ciężki sprzęt, choć
przedstawiciele inwestora przekonują, że niektóre elementy wysłużonego obiektu aż takich zabiegów nie wymagają. Ot, choćby
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zamknięto zajezdnię tramwajową przy ulicy Zygmunta
Augusta.

WYDARZENIA

mur okalający teren przejęty przez
BSW (wówczas ﬁgurującą jeszcze
pod nazwą Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości) od
miasta w 2007 roku za kwotę 860
tysięcy złotych. - W zasadzie to należałoby się zastanowić, patrząc na
jego stan, jak on się jeszcze trzymał
– mówi nam Tomasz Makowski,
kanclerz uczelni.
Muru już nie ma, zostały jedynie
pojedyncze elementy, które mają
przypominać o obiekcie, który

funkcjonował tam od 1888 roku,
gdy w Bydgoszczy wprowadzono
oﬁcjalnie komunikację miejską,
wówczas jeszcze konną. Dopiero po
ośmiu latach na bydgoskie tory
wyjadą tramwaje elektryczne.
Właściciele obiektu zapewniają
jednak, że budynek – choć pochodzący z XIX wieku – formalnie
zabytkiem nie jest. - Doszukiwaliśmy się zresztą w nim elementów
zabytkowych. I powiem szczerze –
było trudno. To zwykły budynek
przemysłowy, który przez lata
przechodził wiele przeobrażeń –
wyjaśnia kanclerz Makowski.
A potwierdza jego słowa Eliza Marcjanik z Biura Konserwatora Zabytków funkcjonującego przy
urzędzie miasta. - Na liście zabytków ten obiekt nie ﬁguruje – informuje.
Nie oznacza to jednak, że po budynku dawnej zajezdni pozostanie
jedynie wspomnienie. - Moglibyśmy to zrobić, ale szanujemy tradycję. Dlatego też część elementów
pozostawimy – zapewnia Tomasz
Makowski. To, co pozostanie, to
ściana budynku przylegająca do
ulicy Langiewicza. Odpowiednio
wyremontowana i wzmocniona

ma stanowić element nowego budynku, który ma powstać w najbliższych latach.
Choć o budowie na tym terenie
nowego obiektu mówi się już od
ubiegłej dekady, to przedstawiciele

rozwoju badań nad odnawialnymi
źródłami energii. Ma to wzmocnić
naszą specjalność w ramach kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – wskazuje Makowski. Na
ten cel uczelnia chce pozyskać

Projekt przebudowy dawnej zajezdni tramwajowej pochodzi jeszcze z czasu, gdy
BSW ﬁgurowała jako Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości.

BSW przekonują, że teraz prace
mają nabrać tempa. Dawną zajezdnię ma bowiem zastąpić budynek
przeznaczony na cele naukowo-badawcze. - Chcemy iść w kierunku

środki z funduszy unijnych. Do
konkursu o wsparcie projektu
uczelnia ma stanąć w październiku.
Osobnym elementem nowego
kompleksu będzie segment z dzia-

Beergoszcz ogarnie Bydgoszcz!

łalnością komercyjną – być może
jeszcze w tym roku będzie można
tam skorzystać z atrakcji w postaci
trampolin.
Także w nadchodzących miesiącach kompleks BSW ma zyskać
nowy element powiązany z kolejową odnogą działalności uczelni
(prowadzi ona od dwóch lat także
technikum kolejowe). Do remontowanych właśnie piwnic obiektów
przy ulicy Unii Lubelskiej ma przeprowadzić się stacjonująca obecnie
na dworcu Bydgoszcz Wschód Izba
Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych. Z kolei w maju planowane
jest postawienie na terenie szkoły
charakterystycznego atrybutu kolejarskiego – semafora pozyskanego od PKP Polskie Linie Kolejowe. Stanie on obok odrestaurowanej już lokomotywy.
Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Fotoreportaż z prac
i aktualny stan budynku
można zobaczyć na stronie
www.metropoliabydgoska.pl

Sukces pierwszej, ubiegłorocznej edycji bydgoskiego święta piwa zachęcił organizatorów, aby po nieco ponad pół roku spotkanie miłośników złotego trunku powtórzyć.

- Po wrześniowej, kameralnej edycji festiwalu, nie
mieliśmy problemów z obsadzeniem stoisk podczas kolejnej odsłony imprezy –
cieszy się Michał Piotrowski (Cen-

propozycje zaprezentują przedstawiciele aż 35 browarów.
Kto pojawi się od 6 do 8 maja
w hali Łuczniczka, która ponownie
będzie gospodarzem wydarzenia?
Chociażby piwo Atak Chmielu

trum Targowe Pomorza i Kujaw),
organizator Beergoszczy. Wiadomo, że w mieście nad Brdą swoje

z browaru Pinta, jednego z prekursorów piwnej rewolucji w Polsce.
Pod koniec marca minęło dokład-
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nie pięć lat od uwarzenia pierwszego rodzimego piwa w ramach
tzw. nowej fali. - Piwo jest cały czas
warzone i dostępne, także w sklepach na terenie Bydgoszczy – dodaje Piotrowski.
Podczas majowej edycji festiwalu pojawią się także młodsze
browary takie jak: Wrężel, Deer
Bear, Hopkins czy Kingpin. Na gości
będą czekały również piwa belgijskie, duńskie oraz amerykańskie.
Ale to nie koniec – do Bydgoszczy
przyjadą również piwowarzy
z Finlandii, twórcy znanego browaru Humalove z Helsinek.
W ramach tegorocznej Beergoszczy odbędzie się premierowy
konkurs skierowany do piwowarów domowych. „Pierwszy Beergoski Konkurs Piw Domowych”, jak
informują organizatorzy, ma już
pierwszych zgłoszonych chętnych

do rywalizacji o miano najlepszego.
- Oceni je specjalna komisja konkursowa, która będzie obradować
w sobotę, 7 maja, a więc drugiego
dnia imprezy – wylicza Michał
Piotrowski.
Skoro będzie się można napić,
będzie można też zjeść. Konkretnie
– potrawy przygotowane przez
czołowe polskie food trucki. Swój
przyjazd do Bydgoszczy zapowiedziały: Pizza Truck z Łodzi, Lubish
Langosh czy Pan Baton. Ciekawostką będzie z kolei pojawienie
się suszonej wołowiny od Meat
Makers Poland.
Organizatorzy Beergoszczy nie
zapomnieli także o poszerzaniu
wiedzy o piwach rzemieślniczych –
stąd w trzydniowej ofercie imprezy
znajdzie się szerokie spektrum prelekcji o piwie, stylach oraz nieodpłatny panel degustacyjny.

Łuczniczka się zazieleni. Z okazji kiermaszu ogrodniczego

W ramach atrakcji dodatkowych zaplanowano kilka koncertów bydgoskich kapel, występ
DJ-a, a stoiska z konsolami do gier
zapewni klub Cybermachina.
W sobotę dla wszystkich odwiedzających zostanie zorganizowany
PUB Quiz. Dostępna będzie też mobilna wypożyczalnia gier zorganizowana przez Pegaza przy
wsparciu wolontariuszy z kieruku
Humanistyka 2.0.
Na tegoroczną edycję Beergoszczy organizatorzy przygotowali
również dedykowane szkło festiwalowe. - Przygotowuje je specjalnie na tę okazję huta szkła
w Krośnie – podsumowuje Michał
Piotrowski.
Zapraszamy po więcej informacji na proﬁl Beergoszczy na Facebooku.

W nadchodzący weekend w hali Łuczniczka odbędzie się – już po raz 28 – Kiermasz Ogrodniczy „Dom-Ogród”. W imprezie weźmie udział kilkudziesięciu wystawców z całej Polski.

Co zaprezentują? Między
innymi szeroką gamę kwiatów ogrodowych i domowych, a także drzew i krzewów owocowych; znajdzie
się również miejsce dla
sprzętu ogrodniczego, mebli ogro-

dowych, altan, architektury ogrodowej czy akcesoriów i niezbędnego wyposażenia.
Jak zapewniają organizatorzy,
podczas kiermaszu będzie można
uzyskać fachowe porady z zakresu
sadzenia i pielęgnacji roślin. Dodat-

kiem będzie obecność wystawców
prezentujących wyroby regionalne
– choćby promowaną w regionie
kujawsko-pomorskim gęsinę. Z oferty targowej będzie można skorzystać zarówno w sobotę, jak
i niedzielę (16-17 kwietnia). Hala

Łu-czniczka na Babiej Wsi będzie
dostępna dla zainteresowanych tematyką ogrodową od godz. 10:00
do 17:00.
Kiermasze odbywają się dwa
razy do roku (wiosną oraz jesienią)
i od lat przyciągają zarówno liczne

grono wystawców, jak i rzeszę odwiedzających. „Wszystko, co potrzebujesz do ogrodu bądź na
działkę, dostępne będzie w jednym
miejscu” - zachęcają organizatorzy.
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Polonia zaczęła sezon. W jakim stylu?

Żużlowcy Polonii Bydgoszcz mają już za sobą początek zmagań ligowych. W trzech meczach odnieśli jedno zwycięstwo, ale pierwsze tygodnie sezonu można
oceniać pozytywnie.
przed tygodniem nieznacznie
ulegli na wyjeździe Lokomotivowi
Daugavpils. Po trzech kolejkach
zajmują piąte miejsce w tabeli.
Dorobek punktowy mógł być
lepszy, ale zespół Jacka Golloba pokazał już, że wbrew niektórym opiniom nie będzie chłopcem do bicia.

Pogromu można było spodziewać
się chociażby na Łotwie, ale dzięki
bardzo dobrej jeździe Andrieja
Kudriaszowa i Wiktora Kułakowa
oraz cennym oczkom Marcina Jędrzejewskiego i Oskara AjtneraGolloba Polonia przez praktycznie
cały mecz miała szansę na sprawienie niespodzianki. – Myślę, że
wspólnie z chłopakami pokazaliśmy się z dobrej strony i mamy
duże szanse na punkt bonusowy w
rewanżu – komentował po zakończeniu spotkania będący kapitanem drużyny Jędrzejewski.
W meczach wyjazdowych brakuje punktów Rafała Konopki i Mikołaja Curyły. Pierwszy z nich w
debiucie w Opolu zdobył tylko dwa
oczka, po czym za pośrednictwem
mediów społecznościowych przepraszał kibiców. W Daugavpils jednak nie zapunktował i w najbliższą
niedzielę ma go zastąpić Jacek Gollob. Curyło, który wraca do ligowego ścigania po dwóch sezonach
przerwy także nie ma szczęścia. W
meczu z Wandą brał udział w groź-

Fot. Leszek Grabowski

Na inaugurację Nice PLŻ
Polonia minimalnie przegrała w Opolu, gdzie bardzo dobrze
radziła sobie do momentu zroszenia toru. Tydzień później bydgoszczanie po kapitalnym występie
Oskara Ajtnera-Golloba pokonali
Speedway Wandę Instal Kraków, a

LEKKA ATLETYKA

Wspierany przez dziadka i ojca Oskar Ajtner-Gollob jest od początku sezonu silnym punktem Polonii.

9. Wiktor Kułakow
10. Mikołaj Curyło
11. Jacek Gollob
12. Andriej Kudriaszow
13. Marcin Jędrzejewski
14. Oskar Ajtner-Gollob
15. .....................................

nym wypadku i przez niemal tydzień nie trenował. Wymuszony
odpoczynek nie wpłynął na niego
korzystnie i na Łotwie zdobył tylko
jeden punkt. - Widać jeszcze brak
jazdy w ostatnich dwóch latach, ale
to kwestia większej liczby treningów, wjechania w sezon i wtedy
powinno być już dobrze – zapewniał ostatnio 24-latek
Okazję do poprawienia swojego
bilansu Curyło będzie miał w naj-

1. Karol Baran
2. Rene Bach
3. Maciej Kuciapa
4. Scott Nicholls
5. Dawid Lampart
6. ............................
7. Grzegorz Bassara

bliższą niedzielę na torze przy
Sportowej, gdzie Polonia podejmie
Stal Rzeszów. Spadkowicz z Ekstraligi wygrał w tym sezonie jedno
z dwóch rozegranych spotkań, a tydzień temu pauzował z powodu
przełożeniu meczu z KSM-em
Krosno. Początek spotkania bydgoszczan z rzeszowianami zaplanowano na godzinę 15:30.
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Panie pobiegną nad Kanałem Bydgoskim

W niedzielę, 24 kwietnia tereny nad kanałem będą areną zmagań nietypowego biegu. Przeznaczony on jest bowiem wyłącznie dla płci pięknej.

Do rywalizacji w ramach
pierwszej edycji imprezy
Budlex for Women może
stanąć nawet pół tysiąca
biegacze. - To pierwszy od
wielu lat bieg, w którym nie
wystąpią panowie. Mogą
oni jednak wcielić się w rolę kibiców – mówiła podczas konferencji
prasowej Małgorzata Mellem,
wiceprezes zarządu spółki Budlex,

FOOTBALL FREESTYLE

Awizowane składy

która jest głównym sponsorem zawodów.
Wszystkie uczestniczki będą
miały do pokonania dystans pięciu
tysięcy metrów. Jak zapowiadają
organizatorzy, trasa została zaprojektowana tak, aby mogły zmierzyć
się z nim zarówno doświadczone
zawodniczki, jak i początkujące
biegaczki. - Nie przewidzieliśmy na
niej żadnych wzniesień, w całości

bieg będzie odbywał się po utwardzonej nawierzchni, w dodatku –

z dużą liczbą zacienionych fragmentów – przekonuje Paweł Kranc
z ﬁrmy Green House, organizator
Budlex for Women.
Start (punktualnie o godzinie
12:00) i metę zaplanowano w rejonie terenów zielonych u zbiegu ulic
Nakielskiej i Wrocławskiej. Zawodniczki pobiegną południową
stroną Kanału Bydgoskiego aż do
ulicy Bronikowskiego, a następnie

– już stroną północną – dotrą do
mety, przebiegając między innymi
bulwarem Sebastiana Malinowskiego. Zakończenie biegu zaplanowano godzinę po starcie, a dekorację – na godzinę 13:15. Udział
w biegu jest bezpłatny.
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Więcej sportu na
www.metropoliabydgoska.pl

Focus on Freestyle – zobacz, do czego służy piłka!

Międzynarodową obsadę będzie miał tegoroczny, czwarty już turniej Focus on Freestyle – Bydgoszcz 2016, który 23 i 24 kwietnia (sobota-niedziela) odbędzie się
w galerii Focus Mall przy ulicy Jagiellońskiej. - Szykuje się pasjonująca rywalizacja specjalistów od piłkarskich trików – zapowiada Kamil Błaszkiewicz, organizator
zawodów.

Sympatykom
football
freestyle'u nazwisk uczestników dodatkowo przedstawiać nie trzeba. Na liście
zaproszonych uczestników
są bowiem między innymi:
Szymon Skalski, Daniel Mikołajek, Philip Warren Gertsson czy Souﬁane Bencok.
Dla mniej zorientowanych krótkie wyjaśnienie – to kolejno: były
mistrz świata, były mistrz Europy,
wicemistrz Azji oraz wielokrotny
mistrz Belgii. Prawdziwa śmietanka tej widowiskowej dyscypliny.
W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć rywalizację

o dodatkową kategorię – tzw. sick
three, czyli kompilację trzech najbardziej efektownych trików. Najważniejszy nadal będzie jednak
turniej w kategorii battle (pojedynki między zawodnikami). W sobotnich eliminacjach każdy
z zawodników da 90-sekundowy
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Tylu zawodników weźmie
udział w tegrocznym turnieju Focus On Freestyle

pokaz umiejętności. Na jego podstawie
sędziowie
uszeregują
uczestników w kolejności od
pierwszego do szesnastego. W niedzielę czeka nas już faza pucharowa – pierwszy gracz z eliminacji
zmierzy się z 16., 2 z 15 itd. I tak aż
do wielkiego ﬁnału - wyjaśnia
Kamil Błaszkiewicz. Decydujące
o wygranej pojedynki będą miały
formułę naprzemiennych trzech
pokazów po pół minuty każdy.
Podczas Focus on Freestyle nie
zabraknie również atrakcji dla widzów. Przed centrum handlowym
pojawi się niewielkie boisko
w kształcie okrągłej klatki, gdzie

będzie można spróbować swoich sił
w minigrach piłkarskich. Organizatorzy zapowiedzieli również
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz warsztaty dla
młodych i mniej doświadczonych adeptów football
freestyle'u. - Cieszymy się,
że impreza się rozwija.
Dlatego dzisiaj gorąco zapraszamy 23 i 24 kwietnia
do naszej galerii - zachęca
Anna Jankowska, wicedyrektor Focus Mall.
Informacje na temat
wydarzenia można śledzić
na bieżąco na fanpage'u na

portalu Facebook - www.facebook.com/FocusOnFreestyle.

