
Od kilku lat wzrasta liczba
osób odwiedzających Bydgoszcz.
W 2015 roku do miasta nad Brdą
przyjechało 624 tys. turystów.
Według danych zgromadzonych
przez Bydgoskie Centrum Informa-
cji, byli to głównie młodzi ludzie
w wieku 24-39 lat. Wśród przy-
jezdnych nie zabrakło osób z zagra-
nicy. Bydgoszcz chętnie odwiedzają
Niemcy, Anglicy, Szwedzi, Norwe-
gowie i Turcy. Najczęstsze cele
przyjazdów to odwiedziny krew-
nych lub znajomych, wypoczynek
i zwiedzanie.

Ten ostatni powód jest szczegól-
nie istotny w aspekcie rozwoju
miasta. Region kujawsko-pomorski
nie należy do czołówki obszarów
turystycznych Polski, lecz ma pre-
dyspozycje do tego, by rywalizo-
wać z innymi ośrodkami. Prezes
Bydgoskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej Karol Słowiński uwa-
ża, że jest to możliwe poprzez pro-
mowanie obszaru BIT - Bydgoszcz,
Inowrocław, Toruń.

Współpraca leżących blisko sie-
bie miast nie tylko pozytywnie
wpływa na turystykę w regionie,
ale także zwiększa atrakcyjność
Bydgoszczy, która może zaskoczyć
niejedną osobę. A jest czym!
W Bydgoszczy istnieje wiele miejsc
wartych zobaczenia. W promieniu
jednego kilometra znajdują się nie-
mal wszystkie atrakcje, których po-
trzebuje wyrafinowany turysta.
Jednak wiele osób zna tylko te naj-
częściej wymieniane w ogólnopol-
skich publikacjach: Wyspę Młyń-
ską i Stary Rynek.

Dotarcie do innych z informacją
o tym, co warto zobaczyć w Bydgosz-
czy, to największy problem, z któ-
rym borykają się osoby zajmujące się
turystyką. Zmniejszyć jego skalę
mogłoby stworzenie marki miasta.
Takie działania podjęto już m.in.

w Warszawie i Szczecinie. - Jesteśmy
chyba jedynym wielkim miastem,
które nie ma rozpoczętego formal-
nego procesu budowania marki — za-
uważa prezes ByLOT-u. Podkreśla on,
że rozpoczęcie tego procesu może na-
stąpić dopiero wtedy, gdy zostaną
ustalone konkretne zadania ludzi od-

powiedzialnych za turystykę w Byd-
goszczy.

Takie decyzje prawdopodobnie
zapadną podczas II Bydgoskiego
Forum dla Turystyki, które zapla-
nowano na początek czerwca.
Spotkanie będzie okazją do dys-
kusji nad modelem rozwoju tury-

styki w Bydgoszczy oraz analizy
obecnej sytuacji. Jest dobrze, ale za-
wsze może być lepiej.

Bydgoska turystyka awansuje w rankingach.
Czy faktycznie jest tak dobrze?

Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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Od czerwca rozpoczną kursowanie dwie linie między-
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Włosi zabiorą nas do Rzymu 
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Jakie atrakcje czekają na bydgoszczan? Ile potrafią o nas powiedzieć? Całkiem sporo
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ssttrroonniiee  88--99..
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Juwenalia w Bydgoszczy
rozpoczną się 30 maja i po-
trwają tydzień. Pierwsze
cztery dni zdominują wyda-
rzenia organizowane przez

Samorząd Studencki UKW. Na sam
początek Królewskich Juwenaliów
zaplanowano kino plenerowe.
Seans rozpocznie się o 20:00 na te-
renie Campusu Głównego przy ul.
Chodkiewicza 30. Tam też będą
miały miejsce pozostałe atrakcje, a
przede wszystkim koncerty. Jed-
nak jeszcze przed nimi, 31 maja
o 20:00 w Beanusie odbędzie się
Wieczór Kulturalny. Natomiast
1 czerwca przed południem w po-
bliżu ul. Łużyckiej rozpoczną się
rozgrywki między akademikami
UKW. Mieszkańcy “Atomka” będą
będą rywalizować z osobami za-
kwaterowanym w “Romku”.

Na Królewskich Juwenaliach
nie może zabraknąć legendarnej
“Blokady Łużyka”, która w tym
roku odbędzie się w Dzień Dziecka
(1 czerwca). Tak, jak w ubiegłych la-
tach, każdy będzie mógł wnieść na
teren imprezy swój własny pro-
wiant. Podczas wielkiego grillowa-
nia nie zabraknie dobrej muzyki,
którą zapewnią zespoły studen-

ckie. “Blokada Łużyka” rozpocznie
się o 15:30, a wstęp na nią będzie
darmowy dla wszystkich chętnych
osób.

Nieco inne zasady będą obo-
wiązywać w dniu koncertowym,
czyli 2 czerwca. Uczestnicy nie
będą mogli wnieść na teren im-
prezy alkoholu ani jedzenia,
a osoby nie posiadające legitymacji

studenckiej zapłacą 10 zł za wstęp.
Koncerty rozpoczną się o 17:00. Na
juwenaliowej scenie wystąpi 5 ze-
społów reprezentujących różne ga-
tunki muzyczne. Zadowoleni będą
nie tylko fani rocka, ale także hip-
hopu. Do tej pory wiadomo, że po-
jawi się grupa Skakanka oraz
Bomba Kaloryczna. Pozostali wy-
konawcy będą stopniowo ujaw-

niani na wydarzeniu promującym
Królewskie Juwenalia na Face-
booku.

Uczelniana Rada Samorządu
Studenckiego UTP również nie po-
dała jeszcze wszystkich informacji
o organizowanym przez nich wy-
darzeniu. Jednak wiadomo, że Ju-
wenalia na UTP będą przebiegać
inaczej niż dotychczas. W związku

z październikową tragedią, organi-
zatorzy zrezygnowali z części kon-
certowej i skupiają się na innych
atrakcjach. Mają to być przede
wszystkim kabarety.

Wspólną zabawę proponuje też
Samorząd Studencki Collegium
Medicum UMK. Organizatorzy Ku-
jawiady zachęcają do udziału
w koncercie, który odbędzie się
3 czerwca o godz. 16:00 na par-
kingu przed stadionem Zawiszy.
Podczas imprezy wystąpią m.in.
Letni Chamski Podryw, Łzy i Funk-
ologia. Wstęp na koncert jest dar-
mowy dla wszystkich.

Juwenaliowy tydzień to okres,
na który z niecierpliwością czeka
niemal każdy student. Organizato-
rzy juwenaliów w Bydgoszczy po-
każą żakom, że jest na co!

Juwenaliowy tydzień w Bydgoszczy
BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ——  ttoo  ssłłoowwoo  zzddoommiinnuujjee  tteeggoorroocczznnee  JJuuwweennaalliiaa..  JJeeddnnaakk  nniiee  oozznnaacczzaa  ttoo,,  żżee  nnaajjwwiięękksszzaa  iimmpprreezzaa  ssttuuddeenncckkaa  rrookkuu  bbęęddzziiee
nnuuddnnaa!!  BByyddggoosskkiiee  uucczzeellnniiee  pprrzzyyggoottoowwuujjąą  rróóżżnnoorrooddnnee  aattrraakkccjjee  cczzeekkaajjąąccee  nnaa  mmłłooddyycchh  lluuddzzii  ww  ttyymm  sszzcczzeeggóóllnniiee  rroozzrryywwkkoowwyymm  ttyyggooddnniiuu..

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

Upadek projektu Metropo-
lia Bydgoszcz i jemu podob-
nym stał się faktem, gdy
minister spraw wewnętrz-
nych Mariusz Błaszczak oś-

wiadczył na przełomie
kwietnia i maja, że w przy-
gotowaniu znajduje się
nowa regulacja – ustawa
dedykowana wyłącznie
wspomnianemu Górnemu
Śląskowi. - Dotychczasowa
ustawa dotyczyła wszyst-
kich, ale tworzona była ona
wyłącznie na potrzeby
kampanii Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego –
mówił minister.

Słowa Błaszczaka przecięły speku-
lacje związane z niejednolitymi infor-
macjami wypływającymi z rządu czy
od prominentnych polityków PiS. 
Z ministerstw płynęły bowiem wia-
domości o pracy nad aktami wyko-
nawczymi dla ustawy o powiecie
metropolitalnym (rozporządzenia

były potrzebne, aby z jednej strony
zebrać dokumentację potrzebą do
złożenia wniosku o utworzenie met-
ropolii, z drugiej - określić teren, na
którym przyszła metropolia powsta-

nie), ze strony działaczy rządzącego
ugrupowania chociażby z południa
kraju – o tym, że ustawa pozostanie
regulacją martwą.

Decyzja rządzącego ugrupowania
oznacza, że do Bydgoszczy i gmin oś-
ciennych nie trafią dodatkowe środki
z budżetu państwa (ustawa zakładała

przekazywanie kilkudziesięciu milio-
nów złotych rocznie z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych).
Przedstawiciele miasta nad Brdą za-
pewniają jednak, że będą chcieli za-

cieśniać współpracę 
z okolicznymi gmi-
nami. Chociażby - 
w zakresie trans-
portu. Koszty hipote-
tycznych nowych
połączeń będą mu-
siały ponieść jednak
solidarnie wszystkie
samorządy.

Z kręgów PiS 
docierają również in-
formacje o innej usta-
wie dedykowanej

polskim miastom. Ustawa aglome-
racyjna miała odpowiadać potrze-
bom między innymi Bydgoszczy 
i związkom mniejszym niż me-
tropolia śląska. Nie są znane jednak
szczegóły tej regulacji.

Metropolia w odwrocie
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3300..0055--44..0066
w tym terminie odbędą się
juwenalia w Bydgoszczy

RRzząądd  PPrraawwaa  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii,,  ppoo  wwiieelluu  ttyyggooddnniiaacchh  wwyyssyyłłaanniiaa  nniieejjaassnnyycchh  ssyyggnnaałłóóww,,  ww  kkoońńccuu
ooddssłłoonniiłł  kkaarrttyy..  JJeeśśllii  mmeettrrooppoolliiaa  ppoowwssttaanniiee,,  ttoo  ttyyllkkoo  nnaa  GGóórrnnyymm  ŚŚlląąsskkuu..

BBllookkaaddaa  ŁŁuużżyykkaa  rrookkrroocczznniiee  pprrzzyycciiąąggaa  ttłłuummyy  ssttuuddeennttóóww..

Wydawca
Grupa Enjoy Media sp. j.

ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz

Dyrektor Zarządzający        Dyrektor Finansowy
Dawid Gulczyński             Krzysztof Gutowski  

Adres redakcji
MetropoliaBydgoska.PL
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 
(wejście od bramy przy ul. Pomorskiej)

Redaktor naczelny
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Zespół redakcyjny
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Fotoreporter
Leszek Grabowski

Patronaty medialne
Grzegorz Nowacki
g.nowacki@metropoliabydgoska.pl

Dział reklamy
tel. 512-951-051
marcin@metropoliabydgoska.pl

Drukarnia                                                           
Express Media sp. z o.o.                                 
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz                                             

Nakład 20 000 egz.

M
IA

ST
O

BByyddggoosskkii  rraattuusszz  zzaapprroossiiłł  ddoo  mmeettrrooppoolliiii  2211  ggmmiinn,,  zzggooddzziiłłoo  ssiięę  1199..



OO  bbaarrddzzoo  aattrraakkccyyjjnnyy  kkiieerruunneekk  wwzzbbooggaaccii  ssiięę  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  wwiioossnnyy  ii  llaattaa  ooffeerrttaa  bbyyddggoosskkiieeggoo  lloottnniisskkaa..  OOdd  1166  cczzeerrwwccaa  ddwwaa  rraazzyy  ww  ttyyggooddnniiuu  ppoolleecciimmyy  bboowwiieemm  ddoo  ssttoolliiccyy  WWłłoocchh..  AA  ttoo  
ww  ddooddaattkkuu  nniieejjeeddyynnee  ppoołłąącczzeenniiee,,  kkttóórree  zzoossttaanniiee  uurruucchhoommiioonnee  ww  nnaajjbblliiżżsszzyycchh  ttyyggooddnniiaacchh..

3

Przeloty na Półwysep Apeniń-
ski ogłosiły pod koniec kwietnia
włoskie, mało znane w Polsce, linie
lotnicze Mistral Air. Jak poinfor-
mował ich dyrektor handlowy
Mark Camilleri, sa-
moloty na trasie z
Bydgoszczy do
Rzymu będą latały
dwa razy w tygod-
niu - w poniedziałki
oraz czwartki.  W
obu przypadkach
samolot ze stolicy
Italii wystartuje o godzinie 11:55, 
a w rejs powrotny uda się o godzi-
nie 15:10. Podróż ma trwać nie-
spełna dwie i pół godziny.
Dodatkowym atutem ma być fakt,
że loty do Wiecznego Miasta będą
realizowane z i do portu lotniczego
Fiumicino, a więc największego lot-
niska we Włoszech.

Bilet nie tylko u przewoźnika

Loty na trasie Bydgoszcz - Rzym
będą obsługiwane przez 148-oso-
bowy samolot Boeing 737. Najtań-
szy bilet w jedną stronę w ofercie
Mistral Air ma kosztować 42 euro. -
Bilety będą dostępne nie tylko na
portalu przewoźnika, ale również

znajdą się w o-
fercie biur pod-
róży - zapew-
nia Tomasz Mo-
raczewski, pre-
zes Portu Lo-
tniczego Byd-
goszcz.

Dla wspom-
nianych biur kierunek rzymski jest
interesujący, gdyż znacząco zmniej-
szy się liczba propozycji czartero-
wych, które będą dostępne na
bydgoskim lotnisku w okresie let-
nio-wakacyjnym. Z uwagi na nie-
stabilną sytuację w wielu krajach
(choćby w Turcji), a także toczący
południową Europę i północną Af-

rykę kryzys imigracyjny, zlikwido-
wano część połączeń dostępnych 
w poprzednich sezonach. Los ten
spotkał między innymi Antalyę,
popularną w latach ubiegłych, 
a także grecką wyspę Kos.

Jakie kierunki będą mogli obrać
zatem podróżni udający się na letni
wypoczynek właśnie z bydgo-
skiego portu? - W naszej ofercie
będą cztery miejsca - Dubrownik,
Burgas, Heraklion oraz Zakynthos
- wylicza prezes Moraczewski. I do-
daje, że w ślad za dużo skrom-
niejszą ofertą pójdzie również
spadek statystyk w sezonie czarte-
rowym. W dodatku - nawet dwu-
krotny. W ubiegłym roku na letni
wypoczynek z miasta nad Brdą
udało się bowiem niemal 26 tysię-
cy pasażerów.
W nadchodzą-
cym sezonie
PLB spodziewa
się jedynie dwu-
nastu tysięcy
podróżnych.

Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu

Połączenie Bydgoszcz - Rzym na
pewno będzie obecne na bydgo-
skim lotnisku do ostatniego dnia
października, czyli do końca obo-
wiązywania letniej siatki połączeń.
Niewykluczone jednak, że duże za-
interesowanie bydgoszczan no-
wymi lotami sprawi, że stolicę
Włoch będziemy mieli na wy-
ciągnięcie ręki także zimą.

Władze portu lotniczego posta-
nowiły wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom pasażerów i organizują
specjalną "gorącą linię" informa-
cyjną dla osób zainteresowanych
wycieczką do Włoch. W nad-
chodzącą środę, 18 maja przedsta-
wiciele lotniska będą czekali na
telefony od potencjalnych pa-
sażerów. Informacje o biletach czy
kwestiach bagażu podręcznego
oraz rejestrowanego będą dostępne
pod numerami telefonów: (52) 365-
46-78 oraz 512-031-760. - Odpo-
wiemy na każde pytanie, a także
rozwiejemy wszelkie wątpliwości -
zapewnia Artur Niedźwiecki 
z biura prasowego lotniska.

Warty podkreślenia jest fakt, 
że Mistral Air wchodzi na rynek
bydgoski na zasadach komercyj-
nych, czyli identycznie jak ope-
rująca od wiosny ubiegłego roku 
z grodu nad Brdą Lufthansa 
(oferująca obecnie pięć rotacji po-
między Bydgoszczą a Frankfurtem
nad Menem tygodniowo). Oznacza
to, że ani większościowy udzia-
łowiec spółki Port Lotniczy Byd-
goszcz, czyli urząd marszałkowski,
ani inne zaangażowane w lotnisko
podmioty (w tym miasto Byd-
goszcz) nie dopłacą Włochom ani
złotówki.

Poza Lufthansą oraz Mistral Air
w Bydgoszczy obe-
cne są jeszcze tanie
irlandzkie linie Rya-
nair. Za przeloty do
Londynu Stansted,
Birmingham, Dub-
lin, a także szkoc-

kiego Glasgow i niemieckiego Düs-
seldorfu trafia jednak do przewoź-
nika 1,7 miliona złotych rocznie.
Pieniądze pochodzą z budżetu wo-
jewództwa.

Powiało i powieje 
optymizmem?

Władze bydgoskiego lotniska
nie ukrywają, że powodzenie lotów
do Rzymu ułatwiłoby negocjacje 
z kolejnymi przewoźnikami. Tym
bardziej że port ma za sobą dwa
godne odnotowania wyniki - za-
równo marcowy, jak i kwietnio-
wy rezultat okazał się najle-
pszym w danym miesiącu w hi-
storii PLB.

W marcu z usług lotniska 
skorzystało ponad 24 tysiące pa-
sażerów, co jest wynikiem o jedną
piątą lepszym niż w 2014 roku.
Wynik z ubiegłego roku jest nie-
miarodajny, gdyż lotnisko z po-
wodu remontu było na dwa
tygodnie zamknięte. Z kolei 
w kwietniu przez bydgoski termi-
nal przewinęło się blisko 29 tysię-
cy podróżnych, czyli blisko dzie-
sięć procent więcej niż w analo-
gicznym okresie 2015 roku. - Do-
bry wynik jest efektem stabil-
nego, bardzo wysokiego obło-
żenia rejsów Ryanair oraz uru-
chomienia dodatkowego, wtorko-
wego rejsu Lufthansy na trasie
Bydgoszcz-Frankfurt, który został
bardzo dobrze przyjęty przez pa-
sażerów z regionu - tłumaczy Artur
Niedźwiecki.

Po czterech miesiącach obec-
nego roku licznik obsłużonych 
pasażerów zbliżył się do warto-
ści sześciocyfrowej i wynosi 97 394
osoby.

Gdzie Rzym, a gdzie czarter

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

ZZ  ookkaazzjjii  uurruucchhoommiieenniiaa  ppoołłąącczzeeńń  ddoo  RRzzyymmuu  pprrzzyyggoottoowwaannoo  ookkoolliicczznnoośścciioowwyy  ttoorrtt..  OOdd  lleewweejj::  AAnnddrrzzeejj  RRaakkoowwiicczz,,  zzaassttęęppccaa  pprreezzyyddeennttaa
TToorruunniiaa,,  pprreezzeess  lloottnniisskkaa  TToommaasszz  MMoorraacczzeewwsskkii,,  ddyyrreekkttoorr  MMiissttrraall  AAiirr  MMaarrkk  CCaammiilllleerrii,,  zzaassttęęppcczzyynnii  pprreezzyyddeennttaa  BByyddggoosszzcczzyy  MMaarriiaa  
WWaassiiaakk  oorraazz  mmaarrsszzaałłeekk  PPiioottrr  CCaałłbbeecckkii..  
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tyle osób będzie mógł zabrać
na pokład  samolot Boeing
737 linii Mistral Air latający
do Rzymu
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42 euro 
taką najniższą cenę biletu 
w jedną stronę proponują
włoskie linie

WWiięęcceejj  nnaa  tteemmaatt  bbyyddggoo--
sskkiieeggoo  lloottnniisskkaa  ww  aarrttyykkuullee
““MMOONNoolliitt  cczzyy  MMOONNoolloogg??  
CCzzyy  bbęęddzziiee  ppoorroozzuummiieenniiee  
ww  sspprraawwiiee  fifinnaannssoowwaanniiaa  lloott--
nniisskkaa??””  nnaa  ssttrroonniiee  66  oorraazz  nnaa  
wwwwww..mmeettrrooppoolliiaabbyyddggoosskkaa..ppll



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

Od 1 czerwca nowe
połączenie z Bydgoszczą,
a konkretnie z Fordonem
zyskają mieszkańcy gminy
Dobrcz. Tego dnia jazdę za-
inauguruje linia 95, która ma

kursować między osiedlem Tat-
rzańskim a Strzelcami Górnymi
i Strzelcami Dolnymi, przejeżdżając
też przez m.in. Łoskoń oraz Ja-
rużyn. Najpierw zgodę wyrazili
bydgoscy radni, a w kwietniu po-
mysł pozytywnie ocenili ich odpo-
wiednicy z Dobrcza.

Obecnie dopełniane są formal-
ności porozumienia, zgodnie z któ-
rym gminy Osielsko i Dobrcz będą
pokrywać 40% kosztów finanso-
wania linii, a Bydgoszcz – 20%. –
Takie wartości przyjęliśmy na po-
czątek. Później będą one weryfiko-
wane w zależności od popularności
nowej linii – mówi nam Rafał Grze-
gorzewski z Zarządu Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej.

Według początkowych planów
najwięcej płacić miał Dobrcz, jed-
nak na wniosek radnych tej gminy
proporcje zostały zmienione.

Nowa relacja będzie piątym po-
łączeniem międzygminnym reali-

zowanym z Bydgoszczy. Obecnie
autobusy docierają też do Przyłęk
(linia 91 z Błonia), Murowańca bądź
Łochowa (92 z Błonia), Niw (linia 93
z Leśnego) oraz Żołędowa (linia 94
z Leśnego). Połączenie ze Strzelcami

zapewniał dotąd jedynie PKS,
który jednak nie cieszył się popu-
larnością.

Linia 99 kursowała już w u-
biegłym roku, gdy od połowy
czerwca do połowy września jeź-
dziła z placu Kościeleckich do
Nowej Wsi Wielkiej,
po drodze wysa-
dzając i zabierając
pasażerów chcących
wypocząć nad Jezio-
rem Jezuickim. Za-
interesowanie było tak duże, że już
w jeden z lipcowych weekendów
z połączenia skorzystało ponad
dziewięć tysięcy osób, a ZDMiKP
musiał wysłać na trasę dodatkowe
pojazdy, które wieczorem odje-
żdżały z Chmielnik nawet co kilka
minut.

W tym roku linia 99 wróci na
drogi w czerwcu i będzie jeździć
w weekendy. Od początku wakacji
ma już funkcjonować codziennie. –

To na pewno bardzo dobra infor-
macja. W zeszłym roku zaintereso-
wanie było bardzo duże i to nas
cieszyło – mówi wójt Wojciech
Oskwarek. Już kilkanaście mie-
sięcy temu padł pomysł, aby auto-
busy z Bydgoszcz do Nowej Wsi

Wielkiej jeździ-
ły przez cały
rok. Na razie
jednak te plany
trzeba będzie
odłożyć. – Na

dzisiaj nie ma takich możliwości
budżetowych. Skupimy się na linii
sezonowej – tłumaczy wójt. Latem
koszty finansowania linii będą
rozkładać się po równo na trzy
podmioty: miasto Bydgoszcz, Miej-
skie Zakłady Komunikacyjne oraz
gminę Nowa Wieś Wielka.
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tyle stałych linii łączą-
cych Bydgoszcz z sąsiednimi
gminami będzie funkcjono-
wać od czerwca.

AAuuttoobbuussyy  lliinniiii  9955  ii  9999  jjuużż  wwkkrróóttccee  wwyyjjaaddąą  nnaa  uulliiccee  mmiiaassttaa..  PPoojjaazzddyy  oozznnaacczzoonnee  ttyymmii  nnuummeerraammii  bbęęddąą  łłąącczzyyćć  BByyddggoosszzcczz  zz  ssąąssiieeddnniimmii  ggmmiinnaammii..

LLiinniiaa  9999  bbęęddzziiee  kkuurrssoowwaałłaa  zz  ppllaaccuu  KKoośścciieelleecckkiicchh  ddoo  NNoowweejj  WWssii  WWiieellkkiieejj..

Autobusem do Chmielnik i Strzelec. Już od czerwca
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Ster na Bydgoszcz

W połowie czerwca (17-19.06)
na Wyspie Młyńskiej odbędzie się
najważniejsze wodne święto w re-
gionie. IX Bydgoski Festiwal
Wodny �Ster na Bydgoszcz� to
przedsięwzięcie łączące świat żeg-
larzy, artystów i podróżników.

W ramach festiwalu odbędzie
się m.in. wyścig łodzi zbudowa-

nych z plastikowych butelek
i pokaz laserowy. Nie zabraknie
również koncertów, a największy
z nich odbędzie się pierwszego dnia
festiwalu. Będzie to koncert z oka-
zji 670. urodzin Bydgoszczy. Ar-
tyści, którzy pojawią się na scenie
to Imany, Moya, Anka i Goose
Bumps. Bilety na ten koncert kosz-
tują 29 zł. Udział w pozostałych
dniach festiwalu jest darmowy.

10. Bydgoski Festiwal Sztuki
Perkusyjnej Drums Fusion

Jeszcze w czerwcu świętować
będą amatorzy perkusyjnych
brzmień oraz bębniarze z wielolet-
nim stażem. W dniach 21-25
czerwca odbędzie się 10. Bydgoski
Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums
Fusion. Na jubileuszowym festi-
walu zagoszczą gwiazdy świato-
wego formatu. Oprócz tego, przy
okazji festiwalu odbędzie się próba
pobicia rekordu Guinnessa w naj-
większej liczbie osób grających na
jednym bębnie o średnicy 10 m.
Osoby pragnące przyczynić się do
ustanowienia nowego wyniku
zgromadzą się 25 czerwca o godz.
17:00 na Starym Rynku w Byd-
goszczy.

Otwieracz/Powitanie Lata 2016

Wakacje nie mogą rozpocząć się
bez tradycyjnej imprezy w Myślę-
cinku. Tegoroczny „Otwieracz/Po-
witanie Lata 2016� odbędzie się
w ostatni weekend czerwca. Osoby

zgromadzone na polanie Różopole
na pewno nie będą narzekać na
nudę! 26 czerwca na scenie w Myś-
lęcinku zaprezentują się znani wy-
konawcy tacy jak: Patrycja
Markowska, Kobranocka, Blac-
kberry Hill i Jimi Birchwood.
Wstęp na imprezę jest darmowy.

Rzeka Muzyki

Letnie koncerty na wodzie orga-
nizowane są dopiero od 2 lat, a już
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem bydgoszczan oraz mieszkań-
ców innych miast. W tamtym roku
w wydarzeniu udział wzięło ponad
20 tys. osób. Widzowie mogli za
darmo posłuchać występów pol-
skich i zagranicznych artystów
wykonujących różnorodną mu-
zykę. Tak będzie też w tym roku.
Koncerty z cyklu „Rzeka Muzyki�

odbywać się będą przez dwa mie-
siące wakacji, w niedziele o godz.
19:00. Muzycy będą występować
na nowo wybudowanej „scenie na
wodzie� przy amfiteatrze Opery
Nova.

Muszla Fest

Rockowy festiwal „Muszla Fest�
uznawany jest za jedno z najcie-
kawszych wydarzeń promujących
Bydgoszcz. Czternasta edycja im-
prezy odbędzie się 19 i 20 sierpnia
na boiskach piłkarskich Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek�. Na dwóch scenach
zaprezentują się nie tylko popu-
larne polskie i zagraniczne zespoły,
ale również mniej znani artyści.
Karnety umożliwiające udział
w obu dniach koncertowych kosz-
tują min. 35 zł.

Imprezowe lato w Bydgoszczy
PPiieerrwwsszzee  iimmpprreezzyy  pplleenneerroowwee  jjuużż  zzaa  nnaammii,,  lleecczz  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  ffeessttiiwwaallee  ddooppiieerroo  ssiięę  ooddbbęęddąą..  NNaa  jjaakkiiee  wwyyddaarrzzeenniiaa  wwaarrttoo  ppoocczzeekkaaćć??  

RRzzeekkaa  MMuuzzyykkii  wwzzbbuuddzzaa  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  oossóóbb  ww  rróóżżnnyymm  wwiieekkuu..  
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Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Więcej zapowiedzi wakacyjnych
imprez znajdziecie na portalu
www.metropoliabydgoska.pl
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tyle osób wzięło udział w ze-
szłorocznym cyklu koncertów
„Rzeka Muzyki�



Prezydent Rafał Bruski nie
ukrywa, że nie liczy na zysk,
a wprowadzenie opłaty, zgod-

nie z którą handlujący będą musieli
płacić 500 zł dziennie za metr kwad-
ratowy lub samochód, z którego pro-
wadzona jest sprzedaż, ma wpłynąć
przede wszystkim na wizerunek re-
prezentacyjnych ulic miasta.

Problem widoczny jest głównie
na ul. Gdańskiej, gdzie namioty są
rozstawiane przed Rywalem. – Ta
opłata nie ma dać choćby złotówki
przychodu. Chcemy sprawić, aby
tego typu handel w prestiżowej
części miasta stał się nieopłacalny –

tłumaczył w kwietniu prezydent.
Z płacenia zwolnieni będą m.in.

organizatorzy imprez kulturalnych
lub sportowych w obrębie ulic
Długiej, Jatki, Wyspy Młyńskiej
i Starego Rynku, a także hand-
lujący w czasie kiermaszów świą-
tecznych oraz sprzedawcy kwia-
tów, owoców i warzyw.

Nie wszystkim jednak koncep-
cja urzędników się podoba. Piotr
Najzer z Kongresu Nowej Prawicy
uważa bowiem, że jest to próba
ograniczenia swobody gospodar-
czej. - Prezydent Bruski walczy
z handlem ulicznym, aby odebrać
ludziom przedsiębiorczym możli-
wość zarobienia na chleb - napisał
na Facebooku Najzer.

O skuteczności pomysłu ratusza
przekonamy się już niedługo, gdy
okaże się, czy handlujący znaleźli
sposób, aby obejść nową regulację.

MONolit czy MONolog?
Czy będzie porozumienie w sprawie finansowania lotniska?

Impas dotyczący po-
działu obowiązków, głównie
finansowych, trwa od kilku

lat. Konkretnie - od połowy 2010
roku, gdy rozformowaniu uległa
2. Baza Lotnicza w Bydgoszczy. Jak
przekonują władze portu lotni-
czego, wówczas to strona cywilna
została obarczona wszystkimi kosz-
tami jego utrzymania, a wojsko
konsekwentnie bagatelizuje swoje
zobowiązania.

Dyskusja ponownie przybrała
na sile po deklaracji prezesa PLB To-
masza Moraczewskiego, który nie
wykluczył wejścia z Minister-
stwem Obrony Narodowej na
drogę sądową. - Jesteśmy na to go-
towi, choć traktujemy to jako osta-
teczność. Już w listopadzie 2013
roku wystosowaliśmy wezwania
do zawarcia ugody. Ze strony MON
nie było jednak dobrej woli do
osiągnięcia porozumienia. I choć
nadal mamy nadzieję na ugodowe
załatwienie sprawy, to już w dru-
giej połowie ubiegłego roku ocenia-
liśmy szanse na to jako niewielkie -
tłumaczy w rozmowie z nami pre-
zes Moraczewski.

Stawka sporu jest wysoka. Poseł
Paweł Skutecki (Kukiz'15), który za-
angażował się w sprawę po stronie

PLB, ocenił pod koniec kwietnia, że
roczne wsparcie strony wojskowej
dla lotniska powinno wynieść
nawet siedem milionów złotych.
A to dokładnie tyle, ile wyniosła
strata spółki za ubiegły rok. -
Gdyby trafiły do niej brakujące pie-
niądze z MON, można by powie-
dzieć, że mamy jeden z nielicznych
portów w kraju, który generuje
zysk - wyliczał kilkanaście dni
temu bydgoski parlamentarzysta.
Skierował także w tej sprawie in-
terpelację do ministra Antoniego
Macierewicza. Na razie nie docze-
kał się jednak wyjaśnień.

Wyjaśnienia z MON trafiły za to
do naszej redakcji. Jak ustaliliśmy,
ministerialni urzędnicy widzą
sprawę bydgoskiego lotniska dia-
metralnie inaczej. Przede wszyst-
kim - twierdzą, że umowa
operacyjna z 2005 roku, która
określała obowiązki strony cywil-
nej i wojskowej w zakresie utrzy-
mania portu lotniczego w mieście
nad Brdą, w 2013 roku przestała
obowiązywać. Dlaczego? - W 2012
roku marszałek (Piotr Całbecki -
dod. red.) zawnioskował o użycze-
nie na okres 40 lat nieruchomości
lotniska wojskowego. Na podsta-
wie pozytywnych opinii ministra
obrony narodowej, ministra trans-
portu oraz za zgodą ministra
skarbu państwa, teren o po-
wierzchni około 519 hektarów zos-
tał przekazany w 2013 roku
Zarządowi Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego - tłumaczy nam
Bartłomiej Misiewicz, rzecznik

MON. W efekcie, jak utrzymuje re-
sort obrony, zmieniła się podstawa,
sposób i przedmiot udostępnienia
nieruchomości. A to zdaniem MON
wystarczający powód, aby doma-
gać się sygnowa-
nia nowego dwu-
stronnego porozu-
mienia.

O nową umowę
operacyjną miał
dopominać się już
w kwietniu 2012
roku były minister
obrony Tomasz
Siemoniak. W jed-
nym z punktów
wspomnianej opinii MON doty-
czącej użyczenia lotniskowych
obiektów na rzecz samorządu wo-

jewództwa czytamy bowiem, że
"warunki korzystania z lotniska zo-
staną określone w umowie opera-
cyjnej pomiędzy wojskowym uży-
tkownikiem a zarządzającym lotni-

skiem Bydgoszcz -
S z w e d e r o w o ".
Owym "wojsko-
wym użytkowni-
kiem" miała być
jedna z jednostek
w s k a z a n y c h
przez minister-
stwo.

Do tego jednak
nigdy nie doszło,
nie mówiąc o po-

dpisaniu nowej umowy operacyj-
nej. Oba zwaśnione podmioty
uważają, że odpowiedzialność za

ten fakt ponosi druga strona. -
Nasze rozmowy z MON trwają już
od 2010 roku, choć przekazanie te-
renów nastąpiło dopiero w kwiet-
niu 2013 roku. W sprawę
zaangażowany był marszałek re-
gionu, wspierali nas również lo-
kalni parlamentarzyści. Nie przy-
niosło to jednak przełomu w nego-
cjacjach - słyszymy od prezesa Mo-
raczewskiego. W podobnym tonie
wypowiada się rzecznik MON. -
Mimo wielu prób negocjacji z ini-
cjatywy resortu, zarządzający lot-
niskiem nie podpisał umowy
operacyjnej. Brak woli podpisania
tego dokumentu oznacza niestoso-
wanie się do warunku przekazania
terenów na rzecz województwa -
wskazuje Bartłomiej Misiewicz.

Z informacji MON wynika, że
w 2015 roku na bydgoskim lot-
nisku wykonano ponad dwieście
operacji związanych ze startem
bądź lądowaniem państwowych
statków powietrznych. Za każdą
resort miał ponosić koszty zgodne
z taryfikatorem na zasadach ogól-
nych.

Jak i tak trudna współpraca bę-
dzie wyglądać w przyszłości? Zda-
niem posła Skuteckiego, nie można
wykluczyć żadnego scenariusza. -
Także i takiego, że lotnisko powie
"stop" wojskowym operacjom na
lotnisku - podsumowuje parlamen-
tarzysta Kukiz'15.

PPaatt  nnaa  lliinniiii  PPoorrtt  LLoottnniicczzyy  BByyddggoosszzcczz  --  MMiinniisstteerrssttwwoo  OObbrroonnyy  NNaarrooddoowweejj  ttrrwwaa..  WWłłaaddzzee  ssppóółłkkii  ddoommaaggaajjąą  ssiięę  oodd  rreessoorrttuu  ppaarrttyyccyyppoowwaanniiaa  ww  kkoosszzttaacchh  uuttrrzzyymmaanniiaa  lloottnniisskkaa,,
aallee  MMOONN  uuwwaażżaa,,  żżee  ddoo  tteeggoo  ppoottrrzzeebbnnee  jjeesstt  ppooddppiissaanniiee  nnoowweejj  uummoowwyy  ooppeerraaccyyjjnneejj..  AA  wwiinnąą  zzaa  jjeejj  bbrraakk  oobbiiee  ssttrroonnyy  oobbaarrcczzaajjąą  ssiięę  wwzzaajjeemmnniiee..  

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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taka kwota, zdaniem posła
Pawła Skuteckiego, mogłaby
trafiać rocznie do bydgoskiego
portu lotniczego.

PPrreezzeess  TToommaasszz  MMoorraacczzeewwsskkii  ttwwiieerrddzzii,,  żżee  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  bbrraakkuu  ppoorroozzuummiieenniiaa  zz  MMOONN,,
ggoottoowwyy  jjeesstt  pprroocceessoowwaaćć  ssiięę  zz  rreessoorrtteemm  AAnnttoonniieeggoo  MMaacciieerreewwiicczzaa..

Podróżowanie staje się łatwiejsze.
Dzięki tickeo.pl 

Pomysłodawcą oraz wła-
ścicielem Tickeo jest byd-
goszczanin Mateusz Ma-

chulski – pasjonat podróży i lot-
nictwa, który odwiedził niemal
czterdzieści krajów na całym świe-
cie. Koncepcja stworzenia portalu
zrodziła się podczas zeszłorocznych
wakacji  w Hiszpanii. – Pomyś-
lałem, że w polskim internecie nie
ma jednej strony, gdzie można
kupić bilety do atrakcji turystycz-
nych – mówi Machulski.

Tickeo ma tę lukę zapełnić. Na
portalu można nabyć bilety w niż-

szych cenach, a proces zakupu ma
być maksymalnie intuicyjny. – Jes-
teśmy otwarci na wszelkie uwagi 
i sugestie, bo cały czas chcemy pra-
cować nad udoskonaleniem strony
– tłumaczy właściciel Tickeo.

W serwisie pojawili się już pier-
wsi partnerzy – bydgoski Myślęci-
nek, minigolf w Bydgoszczy oraz
Mega Park w Grudziądzu. Można
również nabyć wejściówki na
zwiedzanie Warszawy z firmą
WPT1313. Docelowo, na tickeo.pl
mają pojawić się atrakcje z całego
kraju.

TTiicckkeeoo..ppll  ttoo  ssttrroonnaa,,  kkttóórreejj  nnaazzwwęę  ppoowwiinnnnii  zzaappaammiięęttaaćć
wwsszzyyssccyy  mmiiłłoośśnniiccyy  ppooddrróóżżoowwaanniiaa..  PPoorrttaall  mmaa  uummoożżlliiwwiićć  nniiee
ttyyllkkoo  zzaappllaannoowwaanniiee  wwyyjjaazzdduu,,  aallee  tteeżż  uupprroosszzcczzoonnyy  ssppoossóóbb  zzaa--
kkuuppuu  bbiilleettóóww  ww  kkoorrzzyyssttnnyycchh  cceennaacchh..
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ZZaappoorroowwaa  ooppłłaattaa  ttaarrggoowwaa  mmaa  zznniieecchhęęcciićć  hhaannddlluujjąąccyycchh  ddoo  rroozzssttaawwiiaanniiaa  nnaammiioottóóww  nnaa  uulliiccyy  
GGddaańńsskkiieejj..  RRaaddnnii  ppooddjjęęllii  jjuużż  uucchhwwaałłęę  ww  tteejj  sspprraawwiiee..
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ES Znikną szpecące targowiska? 
Ratusz znalazł sposób

Z uwagi na przekazanie
terenów lotniska na rzecz
samorządu województwa,
MON stoi na stanowisku,
że umowa z 2005 roku
stała się nieobowiązu-
jąca.

BARTŁOMIEJ MISIEWICZ,
rzecznik Ministerstwa

Obrony Narodowej

| ST

550000  zzłł
tyle za metr kwadratowy po-
wierzchni mają płacić hand-
lujący poza targowiskami.

“



Funkcjonalność parkingu
od momentu otwarcia cen-

trum handlowego w połowie listo-
pada nie była jego najmocniejszą
stroną. Kierowcy skarżyli się na
wąską przestrzeń do parkowania,
a także kolizyjny system wjazdów
oraz zjazdów na poszczególne po-
ziomy obiektu. Tymczasowe roz-
wiązania, jak zainstalowanie
biało-czerwonych słupków oddzie-
lających pasy ruchu, nie zdały eg-
zaminu. Dlatego władze Zielonych
Arkad zapowiedziały znaczącą

modernizację kilku dolnych kon-
dygnacji parkingowych. – Zależy
nam na poprawie komfortu poru-
szania się po parkingu oraz robie-
nia zakupów w naszym centrum –

przekonuje Iwona Mroczek, dyrek-
tor Zielonych Arkad.

Prace budowlane, które mają za-
cząć się w drugiej połowie maja,
obejmą poziomy 1A, 1B, 2B, 3A oraz
3B. Zostanie na nich zmniejszona
liczba miejsc postojowych – z par-
kingu ubędzie 188 stanowisk (doce-
lowo będzie ich 1007 zamiast 1195
obecnie). – Dzięki temu uda się po-
szerzyć miejsca parkingowe na
tych obszarach – zauważa Szymon
Wirowski, kierownik techniczny
Zielonych Arkad. W skrócie –
z trzech aktualnie funkcjonujących
miejsc do parkowania mają po-
wstać dwa. – Prace rozpoczną się
od najwyższej kondygnacji objętej
pracami. Liczymy, że już w czerwcu
pierwsi klienci będą mogli skorzys-
tać z tych udogodnień – dodaje
Iwona Mroczek.

Od najniższego poziomu roz-
pocznie się z kolei proces wprowa-
dzania bezkolizyjnego ruchu
wjazdowo-zjazdowego na parkin-

gu. Dobudowane zostaną dodat-
kowe rampy, dzięki którym ruch w
górę parkingu zostanie odseparo-
wany od kierowców zmierza-

jących w stronę wyjazdu. Roboty
będą wykonywane etapowo i po-
trwają pięć miesięcy (patrz grafiki
poniżej). – Liczba miejsc parkingo-

wych nigdy nie spadnie jednak
poniżej wartości docelowej –
mówi Wirowski.

Wraz z osobnymi wjazdami
i zjazdami władze Zielonych
Arkad planują poprawę oznako-
wania na obszarze parkingu.
Nowe znaki pionowe będą miały
ciemne tło i będą podświetlane. –
Chcemy umieścić na nich także
informację o ulicy, do której pro-
wadzi dany wyjazd – uzupełnia
Szymon Wirowski. Na kilku po-
ziomach pojawią się również do-
datkowe tablice informujące
o wolnych (bądź zajętych) miejs-
cach do postoju. – Modernizacja
nie zakłóci pracy galerii. Każdo-
razowo będziemy informowali
naszych klientów o zmianach,
które aktualnie zachodzą – za-
pewnia dyrektor Mroczek.

PPaarrkkiinngg  ww  ZZiieelloonnyycchh  AArrkkaaddaacchh  
zzoossttaanniiee  pprrzzeebbuuddoowwaannyy..  WWkkrróóttccee  ppoocczząątteekk  pprraacc
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Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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118888
tyle stanowisk parkingowych
ulegnie likwidacji w ramach
przebudowy
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XVIII-wieczny pałac w Lubostroniu
należał przed II wojną do rodu Skórzew-
skich. W 1945 r. majątek znacjonalizo-
wano. Spór sądowy trwa do dziś, szala
zwycięstwa jest teraz przechylona na
stronę L. Skórzewskiego. Jak na razie
pałac jest własnością Agencji Nierucho-
mości Rolnej, dzierżawi go (i współfinan-
suje) urząd marszałkowski.

Pałac w Lubostroniu jest jednym z naj-
cenniejszych i najlepiej zachowanych ze-
społów rezydencjonalnych w Polsce.

Uznawany jest za perłę polskiego klasy-
cyzmu. Dzieło to stworzył Stanisław Za-
wadzki – wybitny architekt doby
stanisławowskiej.

Odbywają się tu koncerty i imprezy.
Wśród nich warto wymienić czterod-
niowy festiwal „Muzyka w świetle
księżyca”, czy odbywające się przez cały
rok „Koncerty Pałacowe”, natomiast
miłośnikom koni cieszący się dużym zain-
teresowaniem czerwcowy „Konkurs po-
jazdów konnych”.

Najważniejszym miejscem w centrum
miasta jest Stary Rynek, główny plac Byd-
goszczy, na którym znajduje się ratusz,
a tuż obok niego – katedra i liczne kamie-
nice. Z jednej z nich, mieszczącej się przy
Starym Rynku 12, wyłania się rzeźba
pana Twardowskiego. Kierując się na
północ trafia się na ul. Mostową, gdzie
z mostu Staromiejskiego im. Jerzego Su-

limy-Kamińskiego można zobaczyć rzeź-
bę „Przechodzący przez rzekę” oraz cha-
rakterystyczne dla miasta spichrze wy-
korzystane w logo Bydgoszczy. Po stronie
południowej znajduje się za to licząca 650
metrów długości ulica Długa, a na niej
Bydgoska Aleja Autografów. Od 2007
roku wmurowano w nią 31 płaskorzeźb
z podpisami osób zasłużonych dla miasta.

Dziesiątka wspaniałych. Subiektywny p

Leśny Park Kultury i Wypoczynku
"Myślęcinek" to największy park miejski
w Polsce. Zajmuje on powierzchnię ponad
800 ha o zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Duży obszar rekreacyjno-wypoczyn-
kowy łączy piękno natury z infrastruk-
turą umożliwiającą aktywny wypo-
czynek, relaks, a nawet uprawianie spor-
tów wyczynowych. Najpopularniejszym
miejscem w Myślęcinku jest Polana

Różopole, na której odbywają się liczne
koncerty, festyny. Nieco mniejsze im-
prezy organizowane są w Wakeparku
znajdującym się przy jednym ze stawów
w parku. Na piaszczystej plaży spotkać
można przede wszystkim młodych ludzi.

Rodziny z dziećmi bardzo chętnie ko-
rzystają z innych atrakcji Myślęcinka, ta-
kich jak zwiedzanie Ogrodu Botani-
cznego, ZOO czy Parku Rozrywki.

T jak technika, H jak historia oraz dwa
razy O jak podwójna opowieść - pod takim
hasłem miasto promowało w ubiegłym roku
debiutujący szlak przemysłowy łączący dzie-
dzictwo przemysłowe Bydgoszczy z jego moc-
nymi związkami z rzekami - Brdą oraz Wisłą.

Na trasie szlaku znajduje się Exploseum,
wyjątkowe muzeum po dawnej niemieckiej
fabryce zbrojeniowej DAG Fabrik Bromberg,
bydgoskie spichrze, wspomniane w tym ze-
stawieniu także - Wyspa Młyńska, Kanał

Bydgoski oraz Muzeum Mydła i Historii
Brudu, a także: Wieża Ciśnień na Wzgórzu
Dąbrowskiego, Muzeum Fotografii przy
Wyższej Szkole Gospodarki, Warzelnia Piwa,
Muzeum Farmacji apteki "Pod Łabędziem",
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana
Malinowskiego, Hala Pomp w Lesie Gdań-
skim, introligatornia przy Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Gazownia
Miejska przy ul. Jagiellońskiej, Fabryka Ob-
rabiarek do Drewna czy barka Lemara.

Obszar we wschodniej części Śródmieścia
koncentruje obiekty kulturalne, uczelnie
i szkoły muzyczne. Jedną z najważniejszych
instytucji w tym rejonie jest Filharmonia Po-
morska. Istniejąca w obecnej siedzibie od 1953
roku placówka słynie z doskonałej akustyki
w sali koncertowej. Mieści się w otoczeniu
wyremontowanego niedawno parku im.
Jana Kochanowskiego, w którym odwie-
dzający znajdą galerię pomników kompozy-
torów i wirtuozów muzyki poważnej, posąg

Łuczniczki projektu Ferdinanda Lepcke oraz
– na skraju parku – Bydgoską Fontannę Mul-
timedialną. W pobliżu mieszczą się też bu-
dynki Teatru Polskiego, Zespołu Szkół
Muzycznych oraz Akademii Muzycznej, któ-
rej student, Szymon Nehring był finalistą
XVII Międzynarodowego Konkursu Pianis-
tycznego im. Fryderyka Chopina. Jednym
z najsłynniejszych absolwentów uczelni jest
Rafał Blechacz, który wygrał słynny konkurs
w 2005 roku.
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W skład przestrzennego założenia pałaco-
wo-parkowego wchodzą dwa pałace - Stary
i Nowy - oraz park o powierzchni 35,451 ha.

Pałac Stary to okazała rezydencja z pano-
ramicznym widokiem na Wisłę, zbudowana
przez rodzinę Mostowskich w pierwszej
połowie XVIII wieku, ok. 1730 r. Dziś znajduje
się tam unikatowa kolekcja 51 zabytkowych
strunowych instrumentów muzycznych,
m.in. fortepianów, pianin, fisharmonii.

Pałac Nowy - klasycystyczny korpus głó-
wny pałacu powstał w latach 1832-1849 na

zamówienie ówczesnego właściciela majątku,
grudziądzkiego kupca, Jakuba Marcina
Schönborna, wg projektu pracowni Karola
Fryderyka Schinkela.

Przestronne wnętrza Pałacu Nowego
stwarzają doskonałe możliwości organizowa-
nia różnorodnych imprez stałych, cyklicz-
nych i okazjonalnych, np. koncertów,
spektakli, recitali, wykładów i prelekcji, spot-
kań okolicznościowych. Na tarasie budynku
Pałacu Nowego podczas weekendów czynna
jest letnia kawiarenka.

przegląd atrakcji turystycznych metropolii

Liczący sobie niemal 25 kilometrów kanał
jest wizytówką Bydgoszczy, choć w prze-
szłości uważano go za unikatowy przykład
myśli technicznej w skali całego kraju. Wy-
budowany w drugiej połowie XVIII wieku
(dokładnie - w latach 1773-1774) jest obecnie
najstarszym czynnym śródlądowym ka-
nałem wodnym w Polsce.

Na trasie kanału funkcjonuje sześć śluz,
również z uwagi na swoją konstrukcję

uważanych za wyjątkowe. Ząb czasu nad-
wątlił jednak ich konstrukcje i obecnie pro-
wadzone są starania, aby w nadchodzących
latach przeszły one kapitalny remont.

Po Kanale Bydgoskim wiedzie również
trasa najbardziej malowniczej - i najdłuższej -
trasy Bydgoskiego Tramwaju Wodnego -
Szlakiem Śluz. Z uwagi na wspomniane re-
monty będzie ona w najbliższych latach naj-
prawdopodobniej niedostępna

W centrum Bydgoszczy od ponad 3 lat
funkcjonuje muzeum, które jest uzna-
wane za najciekawsze tego typu miejsce
w Polsce. Muzeum Mydła i Historii Brudu
mieści się w kamieniczkach przy ul.
Długiej 13-17. Powstało jako efekt wspól-
nych działań przewodniczki po Bydgosz-
czy – Darii Kieraszewicz oraz producenta
mydła z koziego mleka – Adama Bujnego.

Muzeum Mydła i Historii Brudu to rów-
nież jedyne takie miejsce w Europie. Te-
matyka bydgoskiego muzeum na pewno
wyróżnia je z grona innych instytucji.
Można w nim poznać m.in. historię
mydła, mycia i brudu od starożytności do
czasów PRL-u, rytuały związane z higieną
oraz sposoby reklamowania kosmetyków
kilkanaście lat temu.

W samym centrum miasta znajduje się
wyspa rzeczna będąca kulturalnym ser-
cem Bydgoszczy. Na Wyspie Młyńskiej
odbywają się liczne festiwale, happeningi.
Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez
bydgoszczan i turystów podziwiających
piękno Bydgoszczy. Wyspa Młyńska znaj-

duje się pomiędzy głównym nurtem rzeki
Brdy, a jej odnogą Młynówką. Połączona
jest z pozostałą częścią miasta za pomocą
mostków dla pieszych i przejazdów dro-
gowych. Na wyspie znajdują się m.in.
słynne Młyny Rothera, które mają po-
nownie odzyskać swój blask.

MMuuzzeeuumm  MMyyddłłaa  ii  HHiissttoorriiii  BBrruudduu
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Inowrocławska tężnia znajduje się 
w Parku Solankowym. Została otwarta 
w 2001 roku (budowa trwała od 1994
roku). Jest drugą największą tego typu in-
stalacją w Polsce - po kompleksie trzech
tężni znajdujących się również w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, a kon-
kretnie - w Ciechocinku. 

Obiekt ma kształt dwóch połączonych
ze sobą wieloboków, jego łączna długość
wynosi 332 metry, a wysokość - 9 metrów.
Na szczycie tężni znajduje się taras wido-

kowy, z którego rozpościera się widok na
wspomniany Park Solankowy, a także
fragment miasta.

W otoczeniu tężni powstał kompleks
służący aktywnemu wypoczynkowi -
plac zabaw dla dzieci, tory do minigolfa, 
a także korty tenisowe. Jako ciekawostkę
należy uznać fakt, że z badań archeolo-
gów wynika, że już w czasach rzymskich
(II-IV w.) na terenach obecnego Inow-
rocławia istniały budowle przypomina-
jące współczesne tężnie.



Europejska Noc Muzeów w Bydgoszczy

Europejska Noc Muzeów
odbędzie się w tym samym
czasie w ponad 120 europej-
skich miastach. W gronie or-
ganizatorów już od kilku lat

znajduje się Bydgoszcz. W tego-
rocznej edycji akcji udział weźmie
większość bydgoskich muzeów.
Wydarzenie rozpocznie się 21 maja
w godzinach popołudniowych i po-
trwa co najmniej kilka godzin. Ko-
ordynatorem Europejskiej Nocy
Muzeów w Bydgoszczy jest Mu-
zeum Okręgowe im. Leona Wy-
czółkowskiego.

Każda placówka biorąca udział
w akcji posiada swój indywidualny
program, który został specjalnie
przygotowany na to wydarzenie.
Niewątpliwie najwięcej atrakcji za-
planowało Muzeum Okręgowe,
które jako motyw przewodni tego-
rocznej edycji wybrało 670-lecie
nadania praw miejskich w Byd-
goszczy. Nawiązania do tej daty
będą widoczne m.in. podczas gry
turystycznej „Bydgoszcz — miasto
Kazimierza Wielkiego� oraz w trak-
cie widowiska historycznego
w wykonaniu Kujawskiej Braci
Szlacheckiej. Goście muzeum będą
mogli również obejrzeć film doku-
mentalny „Hieronim Bosch. Do-
tknięty przez diabła�w reż. Pietera
van Huystee i wziąć udział
w warsztatach plastycznych.

W akcję niewątpliwie zaanga-
żowani będą przewodnicy, którzy
oprowadzą gości po wystawach.

Zbiory wyjątkowych ekspona-
tów będzie można również zoba-
czyć w innych placówkach. Mu-
zeum Kanału Bydgoskiego im. Se-
bastiana Malinowskiego w Byd-

goszczy zaprezentuje materiały do-
tyczące Kanału Bydgoskiego i jego
240-letniej historii. W Muzeum Fo-
tografii w Bydgoszczy tradycyjnie
zostaną pokazane fotografię u-
czniów Zespołu Szkół Chemicz-
nych w Bydgoszczy. Ich młodsi
koledzy wystąpią w Muzeum Oś-

wiaty w Bydgoszczy. Odbędzie się
tam pokaz tańca, przedstawienie
kabaretowe i kilka wystaw związa-
nych ze szkolnictwem.

Wyjątkową atrakcję przygoto-
wuje Muzeum Dyplomacji i Ucho-
dźstwa Polskiego w Bydgoszczy.
Pracownicy zaprezentują gościom
anglojęzyczne wydanie „Quo Va-

dis�. Unikatowy egzemplarz pocho-
dzi z 1897 roku i widnieją na nim
oryginalne podpisy pierwszych
czytelników.

Wiele wrażeń czeka także na
odwiedzających Muzeum Wojsk
Lądowych w Bydgoszczy. Będą
mogli m.in. wejść do czołgu T-72,
obejrzeć transporter opancerzony
Scout Car oraz rozło-żyć karabinek
AK. Historycznych nawiązań nie

zabraknie też w Muzeum Wodo-
ciągów w Bydgoszczy. W wieży ciś-
nień pojawi się wystawa dotycząca
irlandzkiego Powstania Wielka-
nocnego, a w Hali Pomp pojawi się
rurmistrz prezentujący repliki his-
torycznych narzędzi do obróbki
drewna i wytwarzania drewnia-
nych rur wodociągowych.

To tylko niektóre atrakcje przy-
gotowane na Europejską Noc Mu-
zeów. Dokładny program imprezy
znajdziecie już w najbliższy ponie-
działek na portalu
www.metropoliabydgoska.pl
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w tylu miastach
obchodzona będzie Europej-
ska Noc Muzeów

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

TEATR POLSKI
"Tu Wersalu nie będzie!"

— tak brzmi tytuł nowego
spektaklu reżyserowanego
przez libańskiego artystę,
współpracującego z pracow-
nikami Teatru Polskiego.
Efekty ich pracy będzie
można obejrzeć 18 czerwca.

Tego dnia zaplanowano premierę
spektaklu, który jest ostatnią nową
propozycją bydgoskiego teatru 
w tym sezonie. Temat najnowszej
produkcji dotyczy Andrzej Lep-
pera, czyli jednego z najbardziej
kontrowersyjnych polityków osta-
tnich dwudziestu lat. Reżyser
Rabih Mroué nie tylko przyjrzy się
postaci polityka, ale także odsłoni
nieoczywiste perspektywy polskiej
transformacji. Przy pierwszej pol-
skiej produkcji libańskiego artysty
pomaga mu Marta Keil oraz Piotr
Grzymisławski. W spektaklu zoba-
czymy Małgorzatę Trofimiuk, Jana
Sobolewskiego, Piotra Wawra  Jr.

OPERA NOVA
Zwycięzca konkursu "Szansa 

na sukces" zadebiutuje na scenie
Opery Nova. Andrzej Lampert
wcieli się w rolę Alfredo w naj-
większym operowym melodrama-
cie  "La Traviata".  Spektakl
przedstawia historię Marii Duples-
sis, czyli kochanki najbardziej
wpływowych i znanych mężczyzn
z paryskiego towarzystwa. Zoba-
czyć go będzie można już w ten
weekend: 13,14 i 15 maja o godz.
19:00. Dzieło Verdiego, wyreżyse-
rowane przez Bodo Igesza, cieszy
się sporym zainteresowaniem wi-
dzów. Do tej pory odbyło się już
prawie 70 przedstawień tego ty-
tułu. Kierownictwo muzyczne nad
operą sprawuje Maciej Figas. W roli
tytułowej wystąpi Katarzyna
Nowak-Stańczyk i Victoria Vatu-
tina. 

Co słychać w kulturze?
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Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Repertuar Opery Nova w maju i czerwcu 2016 r.

13/14/15.05               19:00        LA TRAVIATA opera Giuseppe Verdiego
21/22.05                     19:00        POTĘPIENIE FAUSTA legenda dramatyczna Hectora Berlioza
28/29/30.31.05         17:00        KOPCIUSZEK balet Sergiusza Prokofiewa
4/5.06 19:00        NAPÓJ MIŁOSNY opera komiczna Gaetana Donizettiego
10/11.06                     18:00        DON CARLOS opera Giuseppe Verdiego
17/18/19/21.06         19:00        MY FAIR LADY musical F.Loewego-A.Lernera

Repertuar Teatru  Polskiego w maju 2016 r.

13.05 19:00 CBAPKA (swarka)
18/19/20.05 10:00 Pchła Szachrajka
21.05 16:00 Pchła Szachrajka

19:00 Grona gniewu
22 i 24.05 19:00 Grona gniewu
28/29.05 19:00 Detroit. Historia ręki
31.05 10:00 Pchła Szachrajka

19:00 Detroit. Historia ręki
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Geny fatalne, geny genialne

Nie trzeba oglądać „Dr.
House’a”, aby wejść w świat krymi-
nalnych zagadek medycznych,
gdzie złoczyńcą i przestępcą są cho-
roby, a tropiącym je detektywem -
specjalista od diagnostyki. Wystar-
czy wejść do Instytutu Genetyki
Sądowej w Bydgoszczy przy ulicy
Mickiewicza, aby przekonać się, że
życie potrafi pisać niewyobrażalnie
ciekawsze scenariusze. Detekty-
wami są bydgoszczanie – eksperci
IGS mający najwyższe kwalifikacje
potwierdzone tytułami naukowy-
mi oraz publikacjami w krajowej
i zagranicznej literaturze fachowej.

IGS jest prywatną firmą, która
w swoich obszarach funkcjonowa-
nia ma świadczenie usług dla orga-
nów procesowych i klientów indy-
widualnych, ale też prowadzenie
prac naukowo-badawczych w myśl

idei "nauka dla biznesu". Tu zreali-
zowanych zostało kilka ważnych,
znanych w kraju i poza jego grani-
cami projektów. Powstały choćby
nowe metody identyfikacji.

Z efektów pracy ekspertów za-
trudnionych w IGS czerpią klienci
zlecający badania z dziedziny ge-
netyki medycznej, a ściślej - diag-
nostyki genetycznej - dotyczące np.
dziedzicznych nowotworów. Mu-
tacje w genach BRCA1 i BRCA2
winne są predyspozycjom do raka
piersi. Mukowiscydozę także po-
wodują mutacje w genach. W in-
stytucie diagnozowane i analizo-
wane jest podłoże genetyczne
wielu najróżniejszych chorób; spra-
wdzane są predyspozycje do za-
padnięcia na nie w przyszłości,
nawet już od momentu urodzenia.
Ale są też choroby wirusowe, które
przytrafić się mogą w ciągu życia.
Wówczas działania IGS polegają na
zidentyfikowaniu materiału gene-
tycznego wirusa obecnego w czło-

wieku. Metoda jest o wiele bardziej
czuła i skuteczniejsza niż diagnozo-
wanie na podstawie przeciwciał.
W efekcie pozwala na szybsze
i trafniejsze wdrożenie właściwych
metod leczenia.

Genetyka
na usługach kryminalistyki
Dziedziną, od której zaczęło się

funkcjonowanie IGS, jest wykony-
wanie ekspertyz kryminalistycz-
nych, badań genetycznych dla or-
ganów procesowych: policji, pro-
kuratury, sądów. Badania te pole-
gają na identyfikacji śladów bio-
logicznych na dowodach rzeczo-
wych pochodzących z miejsca
przestępstwa. W celu wykrycia
sprawców określa się ich profile ge-
netyczne. Uzyskuje się w ten spo-
sób bardzo obiektywne i niepod-
ważalne dowody. Bydgoski IGS ma

tak zaawansowany sprzęt, że na-
wet w ciągu 12 godzin jest w stanie
sporządzić profil genetyczny spra-
wcy przestępstwa, jeśli tylko otrzy-
ma odpowiedni materiał do analizy.

Doszukiwanie się swoich ko-
rzeni, tworzenie drzew genealo-
gicznych, sprawdzanie powiązań
rodzinnych - to nie tylko sprawa
mody i zaspokojenia ciekawości. To
niekiedy sprawa bardzo poważna,
rzutująca na uzyskanie prawa do
spadku, alimentów czy na udo-
wodnienie przynależności do gru-
py etnicznej, a więc - czy na przy-
kład ma się korzenie żydowskie.
Wówczas konieczne są specjalis-
tyczne badania. I takimi właśnie
badaniami - dotyczącymi pokre-
wieństwa – również zajmuje się In-
stytut Genetyki Sądowej. Ustalane
tam jest nie tylko ojcostwo, ale też
macierzyństwo, pokrewieństwo
typu brat-brat, siostra-siostra
i wszelkie inne powiązania ro-
dzinne.

Czy jestem ojcem?
Takie pytanie zadaje sobie coraz

więcej mężczyzn. Odpowiedź
można uzyskać w IGS po przepro-
wadzeniu testów DNA. Wymaz
można pobrać samodzielnie, z we-
wnętrznej części policzka, korzys-
tając z zakupionego w IGS zestawu.
W przypadku, gdy pobranie wy-
mazu jest niemożliwe, do badań
wystarczą włosy z cebulkami,
szczoteczka do zębów czy guma do
żucia, a nawet próbki pobrane od
krewnych domniemanego ojca.
Również wówczas można określić,
czy dziecko jest spokrewnione
z konkretną rodziną.

IGS wykonuje też badania mate-
riału po poronieniu, by można było
ustalić płeć i nadać imię nienaro-
dzonemu dziecku, ale też aby ko-
bieta mogła skorzystać z prawa do
urlopu po utraconej ciąży.

Cząsteczka DNA jest czymś
w rodzaju naszego dysku twar-
dego, na którym zapisana jest nasza
przeszłość i przyszłość, czyli proces
rozwoju każdej osoby, w tym cechy
fenotypowe odpowiedzialne za
wygląd i cechy psychiczne. To, jak
daleko eksperci z IGS mogą sięgnąć
w przeszłość, zależy od wykorzys-
tanych narzędzi badawczych.
Można na przykład sprawdzić sek-
wencje konserwatywne, które bar-
dzo rzadko mutują w ciągu całego
etapu życia człowieka, a to, w naj-
większym uproszczeniu, sprawia,
że każdy z nas jest mieszanką nie
tylko cech ojca i matki, ale również
cech ich przodków. Bo, jak chce
brytyjski biolog Richard Dawkins,
dzieje się tak za sprawą samolub-
nego genu.

D l a c z e g o
samolubnego?
Gdyż dba tyl-
ko o siebie. Musi przetrwać i sko-
piować się w maksymalnej liczbie
potomstwa. A gdyby do tego dodać
cechy albo dominujące, albo rece-
sywne, które podobnie jak cho-
roby mogą (lub nie) ujawnić się w
którymś z kolei pokoleniu – można
wysnuć teorię o nieśmiertelności
jednostek (przodków), którzy jako
geny dziedziczone prze-
żywają w swoich następcach.

IGS istnieje od dziesięciu lat i nie
od zawsze prowadzi się w nim
ciągle te same badania. Z czasem
dochodzą nowe. Takimi są badania
toksykologiczne wykonywane
w powiązaniu z badaniami krymi-
nalistycznymi. Sięga się po nie
coraz częściej. To m.in. dzięki nim

wiemy, że w latach 2006-2011 zi-
dentyfikowano w 19 krajach około
330 tysięcy kierowców, którzy po-
ruszali się po drogach będąc pod
wpływem substancji psychoak-
tywnych. Jest ich aż trzykrotnie
więcej niż tych prowadzących po
spożyciu alkoholu!

Narkotyki we włosach
W IGS od trzech lat prowadzone

są także badania kierowców w kie-
runku obciążenia środkami psy-
chotropowymi. Co ciekawe, to, czy
ktoś miał styczność z narkotykami,
wykrywa się tam m.in. na podsta-
wie… włosów! W nich bowiem naj-
bardziej i w sposób trwały kumu-
lują się wszystkie środki psychoak-
tywne, które dany człowiek przyj-
muje. I sprawdzić to można nawet
retrospektywnie.

Po zmianach zachodzących
w rosnącym włosie dowiemy się,
kiedy narkotyk był używany.
Długie tzw. „okno czasowe” po-
zwala na podanie przybliżonego
czasu zażycia substancji nawet do

12 miesięcy wstecz.
Ani krew, ani mocz,
jedynie test „czys-
tości” na podstawie

włosów może pokazać, kto w prze-
szłości korzystał z u-żywek i czy
ma ku temu skłonności. Taki test,
może i powinien być, jak to się
dzieje na zachodzie Europy, brany
przez pracodawców pod uwagę
przed zatrudnieniem zawodowych
kierowców, pilotów czy osób odpo-
wiedzialnych za prowadzenie
firmy. Wyniki badania włosów
mogą być także bardzo ważne dla
rodziców, których dzieci biorą nar-
kotyki i same nigdy by się do tego
nie przyznały.

Dziesięć lat istnienia Instytutu
Genetyki Sądowej pokazało, jak
rozwojowa jest to dziedzina nauki;
jak szybko zmienia się tu technolo-
gia badań, jak wzrasta precyzja i ja-

kość diagnostyki. Na pewno, jako
jedyny w Polsce, bydgoski IGS ma
tak szeroki, wg europejskiej normy
laboratoryjnej EN/PN ISO/IEC
17025, zakres akredytacji.

IGS z Bydgoszczy był pierwszą
tego typu firmą w kraju. A wszy-
stko zaczęło się od zafascynowania
się pary doktorów Jolanty Powier-
skiej-Czarny i Jakuba Czarnego ba-
daniami nad genomem człowieka
i mutacjami dziedzicznymi. Naj-
pierw pochylali się nad tym pro-
blemem w Instytucie Chemii
Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
później - pracując w ówczesnej
Akademii Medycznej w Bydgosz-
czy. Jednak przejście z uczelni do
biznesu odbyło się poprzez małe la-
boratorium wynajmowane przy ul.
Kujawskiej. Ale dopiero założenie
prywatnej firmy, Instytutu Gene-
tyki Sądowej, pozwoliło rozwinąć
skrzydła i sprawiło, że praca ba-
dawcza państwa Czarnych zaczęła
mieć faktyczne przełożenie na rze-
czywistość. Sam zaś instytut błys-
kawicznie stał się liderem wśród
prywatnych firm na polskim
rynku badań kryminalistycznych.

A to jeszcze nie koniec jego
możliwości. W IGS wykrywają
wirus CMV, zakażenie, którym jest
pierwszą przyczyną utraty słuchu
u dzieci, inne równie groźne pato-
geny np. onkogenne wirusy HPV
odpowiedzialne za raka szyjki ma-
cicy, HCV - za raka wątroby, diag-
nozują żywność, badając ją pod
kątem zanieczyszczeń, zawartości
szkodliwych pierwiastków czy ga-
tunkowości mięsa.

Stosunkowo nową dziedziną,
którą się zajęto, jest genetyka roś-
lin. Tylko bydgoski IGS, jako jedyny
w kraju, podjął się ustalenia, czy liś-
cie konopi indyjskich pochodzą
z określonej rośliny.

Gdy pewna pacjentka łapie rzadką afrykańską chorobę objawiającą się śpiączką, którą zarazić można się jedynie poprzez kontakty seksualne, do-
chodzi do istnej zabawy w kotka i myszkę - ponieważ ani ona, ani jej mąż nie chcą się przyznać się do skoków w bok. Specjalistyczne badanie nie
pozostawia jednak złudzeń…
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od tylu lat Instytut
Genetyki Sądowej
istnieje na rynku.
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Modernizacja dworca kolejo-
wego w Inowrocławiu rozpoczęła

się w 2013 r. W listopadzie 2015 r.
miasto poszerzyło zakres robót, zle-

cając dodatkowe prace adapta-
cyjne. Wówczas do wykonania po-
zostawały jeszcze m.in. do-
kończenie renowacji elewacji, wy-
konanie sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej i prace wykończe-
niowe wewnątrz obiektu.

Od tamtego momentu minęło
kilku miesięcy i wiadomo, że w naj-
bliższym czasie prace się nie
skończą. Na początku maja spółka
PKP SA poinformowała bowiem
o zerwaniu umowy z firmą P.BUD
odpowiedzialną za projekt moder-
nizacji i jej wykonanie. Jako przy-
czynę decyzji o zakończeniu
współpracy kolejowa spółka podaje
„niedotrzymanie terminów, dzia-

łania niezgodne z zasadami BHP
oraz brak wypłaty wynagrodzeń
dla pracowników i podwykonaw-
ców”.

Poszukiwania nowego pod-
miotu odpowiedzialnego za wyko-
nanie renowacji już się rozpoczęły.
Obecnie – jak informują kolejarze -
trwa inwentaryzacja robót budow-
lanych. Gdy remont się skończy,
dworzec w Inowrocławiu ma
spełniać wszelkie współczesne
wymagania – będzie bardziej
funkcjonalny, pozbawiony barier
architektonicznych i przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnos-
prawnych. W wyniku moder-
nizacji swoje oblicze mają zmienić:
instalacje obiektu, jego wnętrze
oraz dach.

Nowy punkt obsługi pasażerów
w Solcu Kujawskim powstaje w ra-
mach drugiego etapu projektu
Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT

City i jest dofinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Pierwotnie
budowa miała zakończyć się
w ostatnich tygodniach 2015 roku.
Później jednak termin przesunięto
na 1 kwietnia, a ostatnie donie-
sienia dotyczą przełomu maja
i czerwca.

Zgodnie z informacjami opubli-
kowanymi w tym tygodniu przez
solecki urząd, w najbliższym czasie
mają rozpocząć się odbiory bu-
dynku i placu przydworcowego.
Następnie do nadzoru budowla-
nego zostanie złożony wniosek
o zakończenie inwestycji, po któ-
rego przyjęciu obiekt będzie go-
towy do eksploatacji. Jak zapo-
wiada magistrat, oficjalne otwarcie
planowane jest na koniec maja albo
początek czerwca.
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Niekończąca się opowieść.
Dworce w Inowrocławiu i Solcu nadal w remoncieIN
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w Inowrocławiu
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Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku podpisano umowy z wyko-
nawcami wszystkich odcinków S5
w regionie. Łącznie, w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim droga
ma liczyć 130 kilometrów i łączyć
Nowe Marzy z granicą regionu w
rejonie leżącego już po stronie
Wielkopolski węzła w Mielnie.
Koszt jej wybudowania sięgnie nie-
mal 2,5 miliarda złotych.

Przetargi w formule "zaprojektuj
i buduj" zobligowały wykonawców
do przygotowania projektu budow-
lanego jeszcze przed końcem
bieżącego roku tak, aby możliwe
było złożenie wniosku do woje-
wody o wydanie Zezwolenia na
Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID). Wykupy nieruchomości
pod budowę drogi oraz prace bu-
dowlane mają być prowadzone 
z kolei od pierwszego półrocza 2017

roku. Całą kujawsko-pomorską od-
nogą "ekspresówki" S5 mamy poje-
chać w drugiej połowie 2019 roku.

Dla Bydgoszczy nowa trasa sta-
nowić będzie północno-zachodnią
obwodnicę, a do węzła w Pa-
włówku, gdzie dotrze "piątka",
mieszkańcy miasta mają dotrzeć
rozbudowaną ulicą Grunwaldzką.
Ratusz poszukuje obecnie w dwu-
etapowym postępowaniu wyko-
nawcy tego zadania.

W pierwszej części przetargu
firmy ubiegające się o zlecenie
muszą wykazać się odpowiednim
potencjałem finansowym, techni-
cznym oraz doświadczeniem w re-
alizacji podobnych inwestycji. Na
początku czerwca wybranych zo-
stanie siedem najlepszych, które
bydgoski magistrat zaprosi do
złożenia wiążących ofert, także fi-
nansowych.

Rozbudowa ulicy Grunwaldz-
kiej także jest planowana na lata
2017-2019 i będzie prowadzona 
w trzech etapach. Najpierw wyko-
nawcy zajmą się odcinkiem od gra-
nicy miasta do skrzyżowani z ulicą
Kolbego, następnie prace przeniosą
się na odcinek od ulicy Filtrowej do
ul. Koronowskiej, a na końcu wy-
konany zostanie leśny odcinek
wiodący w stronę Osowej Góry.

Po modernizacji ul. Grunwal-
dzka zyska dwa pasy ruchu na całej
długości w obu kierunkach. Dodat-
kowo, na 3,5-kilometrowym od-
cinku (ul. Filtrowa - ul. Kolbego) 
w stronę centrum Bydgoszczy po-
wstanie buspas. W ramach inwe-
stycji przebudowane będą również
wszystkie skrzyżowania, a odcięte
od ulicy Grunwaldzkiej boczne
szlaki zyskają dostęp do dróg ser-
wisowych.

Koszt rozbudowy ul. Grun-
waldzkiej szacowany jest na 140
mln zł. O jej dofinansowanie miasto
ubiega się w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

NNaa  pprrzzeełłoommiiee  kkwwiieettnniiaa  ii  mmaajjaa  GGeenneerraallnnaa  DDyyrreekkccjjaa  DDrróógg  KKrraajjoowwyycchh  ii  AAuuttoossttrraadd  zzaapprreezzeennttoowwaałłaa  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowwee
ddeeddyykkoowwaannee  ssiieeddmmiiuu  ooddcciinnkkoomm  SS55,,  kkttóórree  ppoowwssttaannąą  ww  KKuujjaawwsskkoo--PPoommoorrsskkiieemm..  DDzziięękkii  tteemmuu  zznnaammyy  jjuużż  ddookkłłaaddnnyy
pprrzzeebbiieegg  kklluucczzoowweejj  ddllaa  zzaacchhooddnniieejj  cczzęęśśccii  rreeggiioonnuu  ttrraassyy..

Droga ekspresowa S5 w budowie. 
Znajdziesz ją także w internecie

Tama na Zalewie Koronowskim
miałaby pękać, wskutek czego
dałoby się zaobserwować zjawisko
gejzera. Mieszkańcy Koronowa in-
formują także, że zapora przesiąka
od spodu bądź awarii uległy upusty
denne. - W zbiorniku ubywa wody
- twierdzą informatorzy cytowani
przez koronowo.org.

Jak ustaliła redakcja, w rejonie
zapory wodnej faktycznie trwają
prace remontowe. Jednak zdaniem
rzecznik prasowej spółki Enea Wy-
twarzanie Agaty Reed, nie ma po-

wodów do wszczynania alarmu. -
Obecnie na skarpie zapory w Pie-
czyskach prowadzone są prace geo-
techniczne w zakresie niewy-
kraczającym poza bieżące potrzeby
eksploatacyjne. Zgodnie z wykony-
wanymi przez specjalistów bada-
niami i ocenami zapora nie zagraża
bezpieczeństwu - twierdzi Reed w
nawiązaniu do pytań o stan tech-
niczny tamy.

Przedstawicielka Enea Wytwa-
rzanie zapewniła także, że zapora
znajduje się pod stałym monitorin-
giem nowoczesnej aparatury po-
miarowej. - Na chwilę obecną nie
ma objawów świadczących o po-
garszaniu się bezpieczeństwa za-
pory.

MMiieesszzkkaańńccyy  KKoorroonnoowwaa  iinnffoorrmmuujjąą  oo  mmoożżlliiwwyycchh  ppęękknniięęcciiaacchh  pprrzzyy  zzaappoorrzzee
wwooddnneejj  ww  PPiieecczzyysskkaacchh..  OOddppoowwiieeddzziiaallnnaa  zzaa  oobbiieekktt  fifirrmmaa  EEnneeaa  WWyyttwwaarrzzaa--
nniiee  uussppookkaajjaa::  TToo  nniicc  ppoowwaażżnneeggoo  --  ddoonnoossii  sseerrwwiiss  wwwwww..kkoorroonnoowwoo..oorrgg..

Co się dzieje 
z zaporą w Pieczyskach?

tyle kilometrów
będzie miał kujaw-

sko-pomorski odcinek eks-
presowej "piątki".

130

tyle lat upływa 
w 2016 roku od

uruchomienia elektrowni
na Zalewie Koronowskim

55
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Adresy stron internetowych S5 w Kujawsko-Pomorskiem
www.s5nowemarzy-dworzysko.pl

www.s5dworzysko-aleksandrowo.pl
www.s5aleksandrowo-tryszczyn.pl

www.s5tryszczyn-bialeblota.pl
www.s5bialeblota-szubin.pl
www.s5szubin-jaroszewo.pl
www.s5jaroszewo-granica.pl



Paweł Laśkiewicz jest
uczniem trzeciej klasy za-

wodowej o kierunku kształ-cenia
kucharz w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Bydgoszczy. Ukończy ją z
uprawnieniami T-6, co oznacza
„sporządzanie posiłków i potraw”.
Takie same uprawnienia nabywa
się po ukończeniu „gastronomika”.
Tyle że Paweł przez tydzień chodzi
do szkoły, w kolejnym odbywa
praktykę. Szkoli się pod okiem doś-
wiadczonego szefa kuchni Adama
Kowalewskiego – finalisty Top Che-
fa, pracującego na co dzień w „Pie-
rogarni pod Aniołami”. Dzięki temu
Paweł zyskuje ogromną przewagę
nad absolwentami „gastronomika”.
Ma entuzjazm, pasję gotowania, od-
wagę, kreatywność, a przede
wszystkim doświadczenie, które
wzrastają wraz z nim. Absolwenci
„gastronomika” jeszcze długo, me-
todą prób i błędów, będą musieli do
tego dochodzić.

Niebawem przed Pawłem egza-
min końcowy przed Okręgową Ko-
misją Egzaminacyjną. Powinien go
zdać bez najmniejszych proble-
mów. On przy Adamie Kowalew-
skim już dawno przeskoczył
poziom podstawowy, ten wyma-
gany w szkole. Dlatego Paweł, cho-
ciaż jest jeszcze uczniem, w kuchni
radzi sobie nie gorzej od zawodow-
ców. Jego nauczycielka Beata Le-
wińska wspomina, iż często
zdarzało się, że w szkole zaskakiwał
nauczycieli swoją fachową wiedzą.
Albo zadawał pytania, na które ci
nie potrafili odpowiedzieć. Otwar-
cie przyznają, że już nie są w stanie
niczego Pawła nauczyć.

Nauczyciele… uczą się od niego!

Gdybym wprosił się do Pawła na
obiad, zapewne poczęstowałby
mnie kurczakiem z sosem sero-
wym i frytkami oraz z miksem
sałat. Uwielbia go robić i jeść. Ale
startując w konkursowych szran-
kach musiał dwukrotnie zmierzyć
się z niełatwym kulinarnie mięsem
– dziczyzną. W zmaganiach dwu-
nastu kucharzy z całej Polski w ra-
mach „Kulinarnego Talentu 2016”,
które niedawno odbywały się
w Warszawie podczas Targów Eu-
roGastro, drugie miejsce zgotował
sobie, przyrządzając comber z jele-
nia marynowanego w borowikach,
puree z pietruszki, sos demi glace,
a do tego pulpet z kurczaka nadzie-

wany serem feta, burak maryno-
wany i glazurowany w occie win-
nym oraz żel z jagód.

Tylko drugie miejsce czy aż dru-
gie, biorąc pod uwagę bardzo wy-
soki poziomi i ostrą konkurencję?
O tym, że nie pierwsze, zadecydo-
wały niuanse. Zwycięzca przygoto-
wał jelenia w ten sam sposób, tyle
że jego pulpet z kurczaka nadziany
był masłem z curry. I wygrał… wy-
cieczkę do Grecji, gdy tymczasem
Paweł załapał się na trzymie-
sięczny płatny staż na Krecie!

Dzień wcześniej, również
w Warszawie, w ramach Targów
EuroGastro, Paweł startował
w „CHEF CulinaryCup” pod patro-
natem Jerzego Pasikowskiego.
Będąc najmłodszym w gronie ku-
charzy, także uplasował się na dru-
gim miejscu. Za comber z sarny
marynowany w soplicy orzecho-
wej, otoczony w panierce z pier-
nika i podany w towarzystwie
krokieta grzybowego, puree z pa-
sternaku i jabłka z sosem demi
glace oraz dynią marynowaną
w soku pomarańczowym z laską
cynamonu. Otrzymał statuetkę
w kształcie noża, którego trzon-

kiem była sylwetka kucharza, dy-
plom i voucher na 7 tys. złotych.

Żeby się coś udało, najpierw
trzeba to zepsuć

Do gotowania zmusiło go samo
życie. Chodząc do podstawówki,
został z rodzeństwem, które trzeba
było nakarmić. Pomyślał, że skoro
babcia potrafi zrobić rosół, to dla-
czego on by nie miał umieć?

I ugotował rosół. „Warzywko”
oraz maggi zatuszowały niedosko-

nałości. Pierwszą pochwałę dostał
za kurczaka w sosie curry. Sukces
dodał odwagi do eksperymentowa-
nia i modyfikowania tradycyjnych
potraw. Wtedy po raz pierwszy za-
kiełkowała myśl, że będzie kucha-

rzem. Zaczynając trzecią klasę gim-
nazjum, już w stu procentach wie-
dział, że bycie kucharzem jest jego
przeznaczeniem.

- Bo gdy gotuję, czuję się wspa-
niale! – argumentuje swój wybór
Paweł Laśkiewicz. – A gdy usłyszę,
że to, co przygotowałem było dobre
i smakowało… o, wtedy jest super!

Nie bez przyczyny używa się
określeń: „sztuka kulinarna”,
„sztuka gotowania”, bo rzeczywiś-
cie trzeba sporo talentu i wysiłku,
by potrawa najpierw zachwycała
oczy, a w trakcie jedzenia i po jego
zakończeniu wprawiała w błogo-
stan. - Jeżeli jedzenie ma być dobre,
musi być naturalne, bez sztucznych
ulepszaczy smaku. Musi obronić się
samo. Kostki rosołowe, sosy w pro-
szku, maggi – w mojej kuchni nie
mają i nie będą mieć racji bytu – za-
pewnia Paweł.

Temu zamierza być wierny, ale
gdyby przyszło mu opowiedzieć się
za rodzajem kuchni, której chciałby
się szczególnie poświęcić i w której
doskonalić, uważa, że na taki
wybór jest jeszcze za wcześnie.
Zresztą czuje, że chcąc być dobrym
kucharzem, musi orientować się

zarówno w kuchni tradycyjnej,
polskiej, regionalnej, staropolskiej,
jak i w międzynarodowej, moleku-
larnej, śródziemnomorskiej, w któ-
rej dominują owoce morza.

Podpatruje więc najlepszych.
Dziś jego guru są tacy mistrzowie
kuchni jak: Andrea Camastra,
Karol Okrasa, Robert Sowa,
a przede wszystkim Marco Pierre
White, który oddał najwyższe wy-
różnienie w branży, czyli trzy
gwiazdki Michelin, twierdząc, że
gdy się zdobędzie trzy gwiazdki, to
wszystko staje się bardzo nudne, bo
już osiągnęło się wszystko. Nastę-
puje monotonia, a gotowanie przy-
pomina pracę przy taśmie.

Na gruncie lokalnym na pewno
imponuje mu Adam Kowalewski,
u którego praktykuje. Gdyby nie
przeniósł się do niego z kuchni
w hotelu Pod Orłem, zapewne stał
by w miejscu, a on chciał iść do
przodu, rozwijać się. I to praca pod
skrzydłami finalisty Top Chefa mu
umożliwia. Poznał nowe techniki
gotowania, nowe produkty oraz
czym jest szacunek do produktów,
z których się gotuje. I zyskał tę
mądrość, że eksperymentowanie w
kuchni nie zawsze przynosi spo-
dziewane efekty, a prosta i szczera
kuchnia zawsze się obroni.

Gdyby Paweł był dziś
szefem restauracji…

To każde wydane przez kuchnię
danie firmowane byłoby jego na-
zwiskiem. Za każde musiałby brać
odpowiedzialność, pracując w ten
sposób na renomę restauracji
i własną. Ale że jest uczniem, wy-
kazać może się jedynie, biorąc
udział w konkursach kulinarnych.

Oprócz dwóch wspomnianych,
odbywających się w Warszawie,
w marcu Paweł uczestniczył w II
Mistrzostwach Polski w Potrawach
i Kawiorze z Jesiotra. Tam również
zajął drugie miejsce. Zabrakło za-
ledwie punktu, a byłoby pierwsze.

Ostatnio dostał się również do fi-
nału Młodzieżowego Kreatora
Sztuki Kulinarnej, ale jednym z naj-
ważniejszych jego osiągnięć jest
ukończenie II etapu eliminacji do
Narodowej Reprezentacji Juniorów
Erfurt 2016.

Paweł! Tak trzymaj!

NNiikktt  tteeggoo  ggłłoośśnnoo  pprrzzyy  nniimm  nniiee  ppoowwiiee,,  żżeebbyy  pprrzzyyppaaddkkiieemm  wwooddaa  ssooddoowwaa  nniiee  uuddeerrzzyyłłaa  mmuu  ddoo  ggłłoowwyy..  AAllee  oo  PPaawwllee  nniiee  mmóówwii  ssiięę  iinnaacczzeejj,,  jjaakk  „„kkuulliinnaarrnnyy  
ddiiaammeenntt””  cczzyy  „„kkuulliinnaarrnnyy  ggeenniiuusszz””..

Uwaga, talent!

PPaawweełł  LLaaśśkkiieewwiicczz  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  jjeesstt  uucczznniieemm  ZZSSZZ  RRzzeemmiioossłłaa  ii  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii  ww  BByyddggoosszzcczzyy..
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Stanisław Gazda
napisz do autora:
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Jeżeli jedzenie ma być
dobre, musi być naturalne,
bez żadnych sztucznych
ulepszaczy smaku.

PAWEŁ 
LAŚKIEWICZ

“
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Święto miasta czy święto mieszkańców?
Niedawne badania poka-

zały, że Bydgoszcz znajduje
się - niestety - na ostatnim
miejscu w Polsce pod wzglę-
dem zadowolenia mieszkań-
ców ze swojego miasta.
Nastrojów tych nie popra-
wiają chaotyczne imprezy
sponsorowane przez ratusz,

a odbywające się podobno pod szy-
ldem święta naszego miasta. Atra-
kcje, delikatnie mówiąc, nie są tra-
fione i oderwane od naszej tradycji.

Dlaczego tak jest, mimo że mamy
wielki potencjał turystyczny,
wodny, muzyczny, historyczny?
Dlaczego mieszkańcy są niezado-
woleni? Można by wymienić wiele
powodów, ale wszystko zamyka się
w jednym - podejściu rządzących
do własnych mieszkańców.

Pytanie - czy czujemy się dobrze
we własnym mieście? Czy jesteśmy
życzliwie traktowani przez urzęd-
ników?

Po pierwsze, osoby decyzyjne
nie dostrzegają, że nastroje miesz-
kańców naszego miasta sięgają jesz-
cze czasów PRL. Niestety, ale do tej
pory nie doceniliśmy dziesiątek ty-
sięcy mieszkańców naszego miasta.
Brakuje szacunku wobec kilku po-
koleń bydgoszczan, którzy praco-
wali całe życie na rozwój naszego
miasta.

Nie docenia się ciężkiej pracy
pracowników i dorobku zakładów
przemysłowych. Nie udawajmy,
Bydgoszcz nigdy nie była Krako-
wem, byliśmy miastem robotni-

czym, nasz rozwój wynikał głównie
z rozwoju przemysłu. Fabryki da-
wały solidne zatrudnienie i poczu-
cie stabilności, czego wyraźnie
brakuje we współczesnych czasach.

Smutne, że wstydliwie przemil-
cza się dzieje Rometu, Kobry, Eltry,
Zachemu i wielu innych. Nawet,
jeśli zakłady upadły, to ludzie nadal
żyją, często smutni, zgorzkniali czy
podłamani taką sytuacją. Do tej
pory nikt nie wyciągnął do nich
ręki, nikt nie podziękował im za
pracę, za budowanie Bydgoszczy.
Nie zapominajmy też, że osoby,
które mają żal, swój zrozumiały
zawód Bydgoszczą przekażą dzie-
ciom czy wnukom.

Czy nie powinno się zacząć pole-
pszania nastroju w mieście od swo-
istego remanentu i organizacji wy-
darzeń, na których można by prze-
jrzeć dokonania miasta? Choćby
fabryk, z których Bydgoszcz słynę-
ła, kiedy była potęgą przemysłową
znaną w świecie. Nie było nigdy
promocji i prezentacji dokonań byd-
goskich zakładów, a które byłyby
okazją do spotkań i wspomnień
mieszkańców czy pracowników
często już zlikwidowanych firm.

Dziwne, że nie korzystamy z mi-
łych sentymentów milionów użyt-
kowników bydgoskich wytworów.
Przykładowo - na rowerach z Ro-
metu jeździła cała Polska, a odbior-
niki Eltry były w większości pol-
skich domów. Ilu w tym potencjal-
nych odwiedzających, którzy chcie-
liby obejrzeć produkty, których

używali w młodości? W pierwszej
kolejności należy tworzyć solidny
fundament miasta poprzez szano-
wanie własnej tradycji, a dopiero
później wprowadzać współczesne
nowości.

Obchody święta miasta po-
winny być świętem mieszkańców
i okazją do wyciąganiem perełek
z dziejów naszego miasta, a nie
świętem urzędników, którzy - nie
rozumiejąc Bydgoszczy - na siłę pró-
bują nas uszczęśliwić według włas-
nych upodobań. Przykładem jest
choćby nieszczęsny
ps eudonowo czesny
cichy sylwester.

Klimat miast buduje
się przez szereg działań
skierowanych do mie-
szkańców. W Bydgosz-
czy mamy zalew
imprez, zalew chao-
tycznej drobnicy, pieniądze miejskie
wydawane na setki małych wyda-
rzeń, które nie wnoszą nic do two-
rzenia marki i klimatu miasta, im-
prez, na które chodzą garstki osób.

Wystarczy analogia do współ-
czesnej telewizji - kiedyś istniały
dwa programy telewizyjne, teraz
mamy setki kanałów i często nie ma
co oglądać. I podobnie jest z bydgo-
skimi wydarzeniami kulturalnymi,
które poprzez rozdrobnienie wza-
jemnie odbierają sobie widzów. Pro-
blemem atrakcyjności Bydgoszczy
jest nie liczba, a jakość wydarzeń.

Uważam, że powinno się to
zmienić. W Bydgoszczy jest wy-
starczająca liczba lokalnych imprez
czy festynów organizowanych
przez rady osiedlowe, spółdzielnie
mieszkaniowe, parafie czy duże
firmy. Miasto powinno skupiać się
na większych wydarzeniach: mu-
zycznych, sportowych czy kultu-
ralnych, dzięki którym zaistnie-
jemy na kulturalnej mapie Polski.

Jestem pewien, że w oparciu
o własne tradycje i wspierając ro-
dzime organizacje czy twórców kul-
tury jesteśmy w stanie wypro-

mować kilka marek dorównu-
jących, a nawet przewyższających
importowany festiwal Cameri-
mage. Festiwal, który miasto despe-
racko próbuje zatrzymać, nawet za
cenę kolejnego potężnego zadłu-
żenia Bydgoszczy. I to jednocześnie
oddając innym miastom rodzime
cenne imprezy, nie umiejąc oszaco-
wać ich wartości.

Oczywiście kultura to nie
wszystko, na zadowolenie mie-
szkańców wpływa cały szereg
spraw związany z drogami, decyz-

jami administra-
cyjnymi, komu-
nikacją miejską
czy słabą skutecz-
nością bydgoskich
polityków na are-
nie ogólnopol-
skiej. Nic dziwn-
ego, że sumując

wszystko jako bydgoszczanie ma-
my tak niski poziom zadowolenia
ze swojego miasta.

Jednak, aby nie tylko krytyko-
wać, a pokazać potencjał naszego
miasta, przedstawiam poniżej pro-
pozycje, których nie wykorzystu-
jemy a które mogłyby być nie tylko
wielką atrakcją, ale powodem do
dumy i satysfakcji bydgoszczan.

Uważam, że kompletnie nie ko-
rzystamy z symbolu Bydgoszczy,
jakim jest Łuczniczka, a mogli-
byśmy wokół tego stworzyć
zagłębie jakże pięknego sportu
olimpijskiego otwierającego okno
na świat i będącą szansą na kariery
dla wielu zawodników.

Praktycznie martwe Brdyujście
jest wielkim wstydem dla Byd-
goszczy. Wystarczy popatrzeć na
przedwojenne zdjęcia, kiedy to
miejsce tętniło życiem. Istniała
piękna trybuna godna najwię-
kszych miast, obecnie Brdyujście
to betonowa pustynia. Brda i Wi-
sła będące elementem między-
narodowej autostrady wodnej
E-70 powinny być wielkim atu-
tem Bydgoszczy. Jak jest z wyko-

rzystaniem szlaków wodnych,
każdy widzi.

Należy promować kultowe
marki Rometu, Eltry i innych
zakładów przemysłowych, z któ-
rych korzystała cała Polska i wie-
le krajów za granicą. Wraca mo-
da na produkty z PRL, Byd-
goszcz powinna wykorzystać
turystycznie ten trend.

Bydgoszcz nie korzysta też
z wielkiego potencjału kolejnictwa,
mimo że przez lata była bardzo
ważnym miejscem na kolejo-
wej mapie Polski. Aż prosi się
o zloty zabytkowych parowozów
i cały szereg wydarzeń od festy-
nów po poważne konferencje
inżynieryjne.

Niedawno, bo 19 kwietnia,
minęło 670 lat od nadania praw
miejskich Bydgoszczy. W tym
dniu grupka smutnych urzędni-
ków złożyła kwiaty pod pom-
nikiem króla Kazimierza Wielkiego,
zapewne przez przypadek zapo-
minając zaprosić mieszkańców i nie
pamiętając, że powinno to być
święto bydgoszczan.

Czy w takich warunkach bę-
dziemy kiedyś szczęśliwymi miesz-
kańcami Bydgoszczy? Myślę, że
będziemy, ale dopiero wtedy,
kiedy władza będzie doceniać
własnych mieszkańców, a ży-
czliwość urzędnicza zastąpi po-
czucie aroganckiej nieomylności.

Nie możemy też ulegać fru-
stratom, którzy dla własnych ko-
rzyści politycznych psują nam hu-
mory wojenkami z sąsiadami,
nakręcając atmosferę wrogości.
Róbmy swoje, nie obrażając się na
innych.

Bydgoszcz ma wystarczający
potencjał, aby być życzliwym
miastem zarówno dla wła-
snych mieszkańców, jak i pod-
chodzącym z otwartością do
innych. Bydgoszczanie zasługują
na uśmiech i spokojne życie w na-
szym naprawdę ładnym i intere-
sującym mieście.
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Nowa retrościana przy dworcu
głównym w Bydgoszczy
Dawid Sobiech: Dworzec wypiękniał to i
okolica na to zasługuje.

Pchli Targ na ulicy Gimnazjalnej
Mirek Jankowski: Świetny pomysł. Może
zadomowi się w Bydgoszczy na dobre :)

Policjanci skontrolowali podbydgoskie
lasy
Szymon Chocimski: Mam nadzieję, że to
nie koniec! Nawet w samym mieście w
zagajnikach składowiska - szczególnie
Fordon! Śmieci miejscami po uszy.

Toyota Yaris nowym autem egzamina-
cyjnym
Krzysztof Turzyński: Wymiany aut to
tylko pretekst, aby nabijać kasę dilerowi
danego modelu. Szkoda gadać.

Wprowadzenie Bydgoskiej Karty Se-
niora 60+
Christopher Christopher: Super, przy
tych nędznych emeryturach jak najbar-
dziej popieram pomysł :)

Rzym nowym kierunkiem z bydgo-
skiego lotniska
Scizio Scizio: Super! Coś nowego.

Zniszczenie przystanku na Kapuścis-
kach
Grzegorz Starski: A podobno przystanki
są chronione przez firmę ochroniarską.

Stłuczka na Wyszyńskiego
Mieczysław Kociszewski: Wydaje mi się,
że duży udział w tym mają rozmowy
przez telefon trzymany w ręce i
związany z tym brak uwagi na drogę!

Burzenie Torbydu
Marek ES: Może nie tęsknota, ale mam
miłe wspomnienia... mecze hokejowe,
koncerty...

Radni zadecydowali o nowej linii auto-
busowej
Alicja Majewska: Radni (!?) zdecydo-
wali...a dlaczego nie mieszkańcy?

Przebudowa parkingu w Zielonych Ar-
kadach
Roksana Dąbkowska: Nareszcie ktoś po-
myślał. Ten parking to jakaś masakra.

Flash Mob na dworcu PKP w Bydgosz-
czy
Bogumiła Maria Pawłowska: Super, bar-
dzo fajna atmosfera na naszym dworcu.
Gratuluję pomysłu. :)
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Bydgoszcz nie była
nigdy Krakowem, by-
liśmy miastem robot-
niczym, nasz rozwój
wynikał głównie z roz-
woju przemysłu.

“



Konflikt wokół herbu jest
jednym z elementów sporu,
który narósł wokół bydgo-

skiego klubu w ostatnich kilku-
nastu miesiącach. W sierpniu 2014
roku, mimo sprzeciwu Stowarzy-
szenia Piłkarskiego Zawisza (posia-
dającego prawo do pierwotnego
znaku spółki - z białym tłem), więk-
szościowy udziałowiec - Radosław
Osuch oraz przedstawiciel miasta
przegłosowali uchwałę wprowa-
dzającą alternatywną wersję herbu
- ze wspomnianym żółtym tłem.
Decyzja miała rzekomo chronić
spółkę przed - jak twierdził Osuch -
żądaniami finansowymi ze strony
SP Zawisza w przypadku prze-
dłużenia licencji na "białą" wersję
herbu.

SP Zawisza nie tylko sprzeciwiło
się decyzji zgromadzenia, ale od-
dało sprawę do sądu, twierdząc, że
uchwała została podjęta z narusze-
niem statutu spółki. - Zakłada on

bowiem, że w przypadku - między
innymi - kwestii zmiany herbu po-
trzebna jest zgoda wszystkich ak-
cjonariuszy - przypomina Krzysz-
tof Bess, prezes stowarzyszenia.

Sąd pierwszej instancji nie po-
dzielił jednak tego poglądu i rosz-

czenia oddalił. W lutym wyrok ten
zmienił jednak Sąd Apelacyjny
w Gdańsku. W jego sentencji czy-
tamy, że sąd nie tylko podzielił zda-
nie SP Zawisza o złamaniu statutu
spółki, ale uznał także, że zarówno
uchwalenie, jak i wcielenie w życie

uchwały "miało na celu poszkodo-
wanie mniejszościowego akcjona-
riusza" (w tym wypadku wspo-
mnianego SP Zawisza). W jaki spo-
sób? "Akcjonariusze mieli na celu
uniknięcie konieczności zawarcia
przez strony dalszej umowy licen-
cyjnej i w istocie pozbawienie po-
woda (stowarzyszenia - dod. red.)
wpływu na to, jakimi barwami klu-
bowymi posługiwać będzie się
strona pozwana (spółka - red.)" -
czytamy w uzasadnieniu wyroku
z 24 lutego. Warto dodać, że po-
przednia umowa licencyjna, za-
warta jeszcze w 2010 roku, wygasła
9 stycznia.

W związku z decyzją sądu SP
Zawisza wystąpiło w marcu do za-
rządu spółki o podjęcie rozmów
w sprawie dalszego wykorzysty-
wania herbu z białym tłem, a na
początku maja - z pismem do pre-
zydenta Rafała Bruskiego, w któ-
rym oczekuje odpowiedzi, dlaczego

reprezentant miasta przyczynił się
do podjęcia uchwały niezgodnej
z prawem. - Takie twierdzenie jest
nadużyciem. W momencie głoso-
wania miałem prawo do takiej de-
cyzji. Zawsze kierujemy się bo-
wiem dobrem spółki. Realizacja po-
stanowień sądu należy już do
zadań zarządu klubu - twierdzi
w rozmowie z nami Wiktor Jaku-
bowski, koordynator zespołu nad-
zoru właścicielskiego w bydgoskim
ratuszu.

Do momentu zamknięcia niniej-
szego numeru MetropoliiBydgo-
skiej.PL nie udało nam się uzyskać
stanowiska w tej sprawie Ra-
dosława Osucha, większościowego
akcjonariusza Zawiszy. Również
Daria Kosmala, rzecznik prasowy
klubu, nie znalazła czasu, aby od-
powiedzieć na nasze pytania.

Pierwsze miejsce w fazie
zasadniczej i łatwe wygrane
w ćwierćfinale i półfinale
rozbudziły apetyty bydgo-
skich kibiców na złoty me-

dal koszykarek Artego. Oczeki-
wania te wydawały się całkiem
uzasadnione, gdyż rywalki pod-

opiecznych Tomasza Herkta – bro-
niące tytułu zawodniczki Wisły
Can-Pack Kraków – prezentowały
się gorzej niż w poprzednich sezo-
nach, a ponadto zmagały się z pro-
blemami kadrowymi.

Początkowo scenariusz układał
się po myśli Artego i bydgoszczanki
dobrze zaczęły pierwszy mecz. Pó-
źniej jednak do głosu doszły wiś-
laczki, które ostatecznie triumfo-

wały w pierwszym spotkaniu
72:68, a dzień później powtórzyły
sukces, wygrywając 52:50. W trze-
cim meczu, już pod Wawelem, udo-
wodniły wyższość w finałowej
rywalizacji i ponownie nieznacznie
zwyciężyły – 53:48. Dla krakowia-
nek był to 25. tytuł mistrzyń kraju,
a statuetka MVP finałów przypadła
Yvonne Turner.

Artego zawiodło w decydu-
jących meczach, lecz czwarty
z rzędu sezon zakończony z meda-
lem może być dla klubu powodem
do dumy. W czasie długiego week-
endu majowego koszykarki zostały
wyróżnione przez prezydenta Ra-
fała Bruskiego, który podczas spot-
kania w Artego Arenie wręczył
przedstawicielom zespołu nagrodę
w wysokości 100 tys. zł. Nie zabra-
kło też okolicznościowego tortu, pa-
miątkowych zdjęć z kibicami
i pokazu z udziałem grup mło-
dzieżowych.

Bydgoskie koszykarki zaprosił
również na spotkanie marszałek
województwa kujawsko-pomor-
skiego Piotr Całbecki oraz wice-
marszałek Zbigniew Ostrowski. Od
włodarzy regionu zawodniczki tak-
że otrzymały gratyfikację pienią-
żną - 30 tys. zł. - Kujawsko-pomor-
skie jest potęgą, jeśli chodzi o ko-
szykarskie drużyny. Wspólnie z ze-
społem Artego przygotowujemy
projekt popularyzaci tej dyscypliny
sportu wśród najmłodszych - uja-
wnił marszałek Całbecki.

| ST

Artego ponownie srebrne.
Sukces czy rozczarowanie?
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Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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Bydgoszcz opanują biegacze 
i rolkarze. Już za tydzień

2222  mmaajjaa  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  PPKKOO  BByyddggoosskkii  FFeessttiiwwaall  BBiieeggoowwyy..  OOrrggaanniizzaattoo--
rrzzyy  ssppooddzziieewwaajjąą  ssiięę  ssttaarrttuu  kkiillkkuu  ttyyssiięęccyy  zzaawwooddnniikkóóww..

Impreza ma na stałe wpi-
sać się w kalendarz naj-
ważniejszych wydarzeń. Du-
że nadzieje z nowym przed-

sięwzięciem wiąże m.in. Tomasz
Wierzewski z urzędu miasta. –
Mam nadzieję, że festiwal będzie
przyciągać tłumy. Ważne jest sze-
rokie grono odbiorców – rywalizo-
wać mogą rolkarze i biegacze,
dzieci i dorośli – mówił zastępca dy-
rektora wydziału edukacji i sportu.

Centrum festiwalu zlokalizo-
wane będzie w rejonie stadionu Za-
wiszy, w pobliżu którego znajdą się
biuro zawodów, start i meta, par-
kingi oraz strefa dla najmłodszych.
Jako pierwsi, już o godzinie 9, wy-
startują zawodnicy rywalizujący 

w rolkarskiej „dziesiątce”. Godzinę
później pobiegną osoby startujące
na 10 km, a po następnych kilku
minutach ruszy półmaraton. Gdy
doświadczeni sportowcy będą na
trasie, przed stadionem Zawiszy
odbywać się będą zawody prze-
znaczone dla najmłodszych. 

Biegacze i rolkarze będą rywali-
zować m.in. na ul. Gdańskiej, Ka-
miennej, Armii Krajowej i Zam-
czysko. Ruch w tym rejonie będzie
utrudniony od godz. 8, a koniec
problemów planowany jest na
13:30. Aby ułatwić dotarcie np. do
pobliskich działek, parkingi w Myś-
lęcinku mają być darmowe.

Podczas imprezy nie zabraknie
także aspektu charytatywnego.
Uczestnicy wystartują dla 2-letniej
Lilki, która urodziła się z wadą
serca, a 1 czerwca ma przejść ope-
rację. Wspomoże ją Fundacja PKO
BP.                                                          | ST
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Herb Zawiszy powinien być biały. Ale czy faktycznie będzie?
PPoodd  kkoonniieecc  lluutteeggoo  SSąądd  AAppeellaaccyyjjnnyy  ww  GGddaańńsskkuu  uucchhyylliiłł  uucchhwwaałłęę  WWaallnneeggoo  ZZggrroommaaddzzeenniiaa  AAkkccjjoonnaarriiuusszzyy  WWKKSS  ZZaawwiisszzaa  BByyddggoosszzcczz  SSAA  wwpprroowwaaddzzaajjąąccąą  ddrruuggąą  wweerrssjjęę  kklluubboowweeggoo  hheerrbbuu
--  zz  żżóółłttyymm  ttłłeemm..  AA  ttoo  oozznnaacczzaa  kkoolleejjnnąą  bbaattaalliięę  ppoommiięęddzzyy  aakkccjjoonnaarriiuusszzaammii  ssppóółłkkii..

tyle medali mistrzostw
kraju ma już na swoim

koncie Artego Bydgoszcz.
Wciąż jednak brakuje tego
najcenniejszego
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