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Języczkiem u wagi stała się przy-
szłość wojewódzkich ZIT nakre-
ślona w Strategii na rzecz Odpo-

wiedzialnego Rozwoju. To rządowy 
dokument przygotowany w Minister-
stwie Rozwoju i sygnowany nazwi-
skiem wicepremiera i ministra Mate-
usza Morawieckiego. Tak zwany 
plan Morawieckiego zakłada w nad-
chodzących latach pokaźne nakłady 
finansowe na inwestycje - między 
innymi w obszarze industrializacji 
oraz innowacji - aby w 2030 roku 
dochody Polaków realnie zbliżyły się 
do poziomu unijnej średniej.

Jednak to nie koniec. Niepośled-
nią rolę w założeniach planu odgry-
wać mają ukształtowane w ostatnich 
miesiącach ZIT-y.  To instrument słu-
żący w nowej perspektywie unijnej 
do wykorzystania środków na zada-
nia integrujące region nimi objęty. 
W Bydgoszczy od początku budzi 
on jednak kontrowersje. Powód - 
wyznaczenie jednego, wspólnego 
bydgosko-toruńskiego obszaru funk-
cjonalnego zamiast odrębnych dla 
każdego z miast wojewódzkich.

Wiosną 2014 roku bydgoscy 
radni zgodzili się na utworzenie 
ZIT w oparciu o Bydgosko-Toruń-
ski Obszar Funkcjonalny. Miało to 
być następstwo nacisków ze stro-
ny ówczesnej wicepremier Elżbie-
ty Bieńkowskiej, która miała nawet 
zagrozić utratą przez region całej 
puli unijnych środków na nadcho-
dzące lata - niemal dwóch miliardów 

euro. Uchwała rady miasta przeszła 
jednak minimalnie - za jej przyjęciem 
głosowało czternastu radnych, trzy-
nastu było przeciw, zaś jeden z raj-
ców wstrzymał się od głosu.

Dzisiaj prezydent Rafał Bru-
ski twierdzi, że był to kompromis 
umożliwiający wyłącznie pozyskanie 
przez Bydgoszcz unijnych środków. 
Poza częścią z ponad 166 milionów 

euro dedykowanych wszystkim gmi-
nom wchodzącym w skład ZIT, do 
miasta nad Brdą mają trafić pozakon-
kursowe środki z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
- w tym niemal 170 mln złotych na 
rozbudowę ulicy Kujawskiej czy blisko 
50 mln zł na budowę nowego mostu 
łączącego ulicę Toruńską i ul. Fordoń-
ską. - ZIT traktowaliśmy wyłącznie 

jako czasowe porozumienie, które po 
rozliczeniu inwestycji miało przestać 
działać - podkreśla prezydent Bruski.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
zawarł jednak w planie Morawieckie-
go założenie, że w przyszłej dekadzie 
Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne przekształcą się w tak zwane 
ZIT-y Plus, które mają stać się zaląż-
kami metropolii. - Na to nie ma naszej 

zgody. Jesteśmy zwolennikami dobro-
wolności w tworzeniu związków 
metropolitalnych - podkreśla Bruski. 
I dodaje, że w czasie, gdy powstawał 
ZIT, bliskie finalizacji były prace nad 
ustawą metropolitalną. A jej zapisy 
umożliwiały utworzenie metropo-
lii bez udziału Torunia. Dokument 
został uchwalony jeszcze przez 
poprzedni sejm, a następnie podpisa-
ny przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
Brak odpowiednich rozporządzeń - 
między innymi określających sposób 
aplikowania o powołanie metropolii 
- uniemożliwił jej powołanie w ocze-
kiwanym przez Bydgoszcz wydaniu. 
- Dlatego apelujemy do premiera 
Morawieckiego, aby w ostatecznym 
kształcie swojego planu pozostawił 
możliwość podejmowania decyzji 
o współpracy w zakresie metropolii 
samorządom - mówi Bruski.

Nie wszyscy podzielają jednak tok 
rozumowania włodarza Bydgoszczy. 
- Żadnych nacisków w sprawie utwo-
rzenia ZIT nie było. Uwikłaliśmy się 
w ten układ dobrowolnie - komen-
tuje w rozmowie z nami poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Piotr Król, który 
przypomina, że jeszcze jako rad-
ny głosował przeciwko utworzeniu 
związku w oparciu o BTOF. - Teraz 
prezydent, zamiast przyznać się do 
błędu, próbuje zrzucić odpowiedzial-
ność za tamtą decyzję na innych. 
To mało poważne.

*�Więcej�na�temat�ZIT�
i�współpracy�z�Toruniem�
piszemy na stronie 9. 
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Sztuka�dekomunizacji Nazwy�ulic�gloryfikujące�ustrój�socjalistyczny�muszą�zniknąć�już�
w�przyszłym�roku.�Jakie�są�pomysły�na�nowych�patronów?

Polonia�utrzymała�I�ligę
EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY

ZIT Plus na minus 
Z�punktu�widzenia�Bydgoszczy�Zintegrowane�Inwestycje�Terytorialne�miały�być�środkiem�do�pozy-
skania�znaczących�funduszy�z�Unii�europejskiej�na�lata�2014-2020.�Tyle�że�aktualne�rządowe�plany�
w�ich�kwestii�wykraczają�poza�ten�okres.�Bynajmniej�nie�w�kształcie�satysfakcjonującym�największe�
miasto w regionie. 

Poseł�Piotr�król�(z�lewej)�zarzuca�prezydentowi�rafałowi�Bruskiemu,�że�ten�próbuje�odsunąć�od�siebie�
odpowiedzialność�za�powołanie�Zintegrowanych�Inwestycji�Terytorialnych�do�spółki�z�Toruniem.�

mETroPolIA

komuNIkAcjA sTr. 6

ZImowA sIATkA PoŁącZEń 
loTNIskA Z oferty zniknie Rzym i dwa 
kierunki Ryanaira

wYróżNIENIA sTr. 6

BYdgoskIE AuTogrAfY Aleja podpisów 
na ulicy Długiej wzbogaci się o dwa znane 
nazwiska

INwEsTYcjE sTr. 23

PArk wITosA do rEmoNTu Miasto 
pracuje nad koncepcją rewitalizacji.  
Czy obejmie ona muszlę koncertową?
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Gdy w styczniu ogłoszono 
zebranie 140 tysięcy podpi-
sów pod projektem ustawy, 

w wypełnionej po brzegi sali Hotelu 
pod Orłem nie brakowało lokalnych 
polityków, przedstawicieli stowarzy-
szeń oraz innych osób zaintereso-
wanych powstaniem uniwersytetu. 
Wszyscy zgodnie mówili o porusze-
niu, jakie wywołała sprawa wśród 
bydgoszczan.

Przez kolejnych kilka miesięcy 
zwolennicy i przeciwnicy powoła-
nia uczelni ścigali się na argumenty, 
bydgoscy radni w czasie nadzwyczaj-
nej sesji zdołali się o wspólną spra-
wę pokłócić, a kulminacja dyskusji 
nastąpiła 1 kwietnia w czasie posie-
dzenia sejmu, kiedy w sali plenarnej 
zasiedli politycy z regionu i niewiel-
ka grupa ich partyjnych kolegów. 
Ich decyzją projekt trafił do sejmo-

wej Komisji Edukacji, Nauki i Mło-
dzieży, a Zbigniew Pawłowicz mówił 
o możliwości szukania kompromisu 
ze stroną toruńską. Dwa tygodnie 
później sprawa została jeszcze skie-
rowana do Komisji Zdrowia i na tym 
konkretne informacje się kończą. 

Profil „Uniwersytet Medyczny 
w Bydgoszczy” na Facebooku sta-
nowił główne narzędzie kontak-
tu między Komitetem Inicjatywy 

Ustawodawczej a zainteresowanymi 
przyszłością uczelni, ale milczy od 
13 kwietnia, czyli od dnia skiero-
wania projektu do Komisji Zdrowia. 
Drugą z komisji, kierowaną przez 
posła Platformy Obywatelskiej Rafał 
Grupińskiego, prezydent Rafał Bruski 
zaprosił na wyjazdowe posiedzenie 
do Bydgoszczy. Partyjny kolega pre-
zydenta zadeklarował nawet na ante-
nie Radia PiK, że jest zwolennikiem 
spotkania się w grodzie nad Brdą, ale 
przez pięć miesięcy do bydgoskiego 
urzędu nie wpłynęła jeszcze jakakol-
wiek odpowiedź z Warszawy.

Poseł Zbigniew Pawłowicz nie 
jest w stanie przekazać żadnych 
konkretnych informacji na temat 
przyszłości firmowanej przez nie-
go inicjatywy. – Kończą się wakacje 
parlamentarne i nie ma żadnych 
nowych wieści – mówi nam Pawło-
wicz, który zapewnia, że nie jest to 
odwlekanie sprawy, które ma dopro-
wadzić do jej wygaszenia. Po dalsze 
informacje odsyła do posła Prawa 
i Sprawiedliwości Tomasza Latosa. 
– To on jest liderem regionalnym 
rządzącej partii i dogaduje pew-
ne rzeczy w Toruniu i w minister-
stwie. To od niego zależy dalszy etap 
procedowania i jego proszę pytać 
– tłumaczy Pawłowicz. Spytaliśmy 
więc Latosa, ale ten nie miał czasu 
na dłuższą rozmową. Tłumaczył się 
kilkudniowym wyjazdem, ale zdążył 
dodać, że w sprawie uniwersytetu 
„nie wie nic nowego”. 

Piotr Cyprys, prezes stowarzy-
szenia Metropolia Bydgoska, któ-
ry także był mocno zaangażowa-
ny w sprawę uniwersytetu, mówi 
o potrzebie mobilizacji. – Wszyst-
kie bydgoskie środowiska powinny 
zacząć działać, żeby pomóc dokto-
rowi Pawłowiczowi i spełnić oczeki-
wania społeczeństwa – mówi Cyprys. 
Jak zapewnia Pawłowicz, nowe infor-
macje mogą pojawić się w paździer-
niku. Do tego czasu pozostaje mieć 
nadzieję, że sprawa, która kilka mie-
sięcy temu była dla polityków z Byd-
goszczy i Torunia numerem jeden, nie 
odejdzie szybko w zapomnienie. A to 
byłoby na rękę parlamentarzystom 
tylko z jednej strony województwa.

Konkurs organizowany przez 
Klub Gaja to część programu 
„Zaadoptuj rzekę”, którego 

celem jest przede wszystkim zachę-
cenie do poznawania i pielęgnowa-
nia dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturalnego i społecznego rzek 
oraz innych akwenów.  

W tym roku przesłano  
blisko 50 zgłoszeń. 

Organizatorzy zwrócili uwagę na 
ciekawą historię Fordonu, która 
ma nierozerwalny związek z rze-
ką. W zamieszczonym na stronie 
konkursu opisie tego miejsca moż-

na znaleźć następujący fragment: 
„Położenie nad Wisłą dawało Fordo-
nowi siłę i możliwości, ale stwarzało 
także zagrożenia. Gród ten został 
zniszczony przez Krzyżaków, potem 
splądrowali go Szwedzi”.

Bydgoska lokalizacja zosta-
ła zgłoszona przez Stowarzysze-
nie Miłośników Starego Fordonu. 
Szansę na wygraną są naprawdę 
spore. Po dwóch pierwszych tygo-
dniach głosowania Bydgoszcz wciąż 
utrzymuje bardzo wysoką pozycję. 
Aby wygrała, musi zdobyć jak naj-
więcej głosów. 

Do zwycięstwa przyczynić się 
może każda osoba posiadająca adres 
e-mailowy. Głosowanie odbywa się 
za pośrednictwem strony interne-
towej www.rzekaroku.pl. JW

uniwersytet 
medyczny 
zapomniany?
Uczelnia utknęła w sejmie
Mija�pół�roku�od�chwili�skierowania�projektu�powstania�
Uniwersytetu�Medycznego�do�sejmowych�komisji.�od�tego�czasu�
w�kwestii�powołania�uczelni�niewiele�się�zmieniło.

Zbigniew�Pawłowicz�nadal�zapewnia,�że�jest�na�„tak”�dla�bydgoskiego�Uniwersytetu�Medycznego.

Tytuł Rzeki Roku 
2016 może trafić do 
Bydgoszczy
Wisła�w�Bydgoszczy,�a�konkretniej�w�fordonie,�znalazła�się�w�gronie�
jedenastu�finalistek�konkursu�rzeka�roku�2016.�o�tym,�czy�
zwycięży,�zadecydują�internauci.�Głosowanie�trwa�do�29�września.
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Nie wiem 
nic nowego
– Tomasz Latos zapytany 
o Uniwersytet Medyczny.  
To najpopularniejsza 
obecnie odpowiedź w tej 
sprawie.
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s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Ulice: Romana Chłodzińskie-
go, Teodora Duracza, Józefa 
Powalisza, Zygmunta Berlinga, 

Oskara Langego, Bolesława Rumiń-
skiego, Stanisława Lehmana, Lucja-
na Szynwalda czy też Armii Ludowej, 
Planu 6-letniego, Przodowników 
Pracy, a także park imienia pułkow-
nika Zbigniewa Załuskiego muszą 
przestać istnieć najpóźniej do przy-
szłego roku. Do likwidacji wyznaczył 
je Instytut Pamięci Narodowej.

Pytanie - czy historycy nie zro-
bili tego nazbyt pochopnie? Czy 
w dekomunizacyjnym pędzie słusz-
nie do jednego worka wrzucono 
i enkawudzistę, i twórcę radiowej 
„Sportowej Zgaduj-Zgaduli”?

Podobne pytanie zadaje sobie 
Robert Szatkowski, prezes Stowarzy-
szenia Bydgoski Wyszogród. Uważa 
on, że poziomy „zbrodni komuni-
stycznych” są nieporównywalne. Wie-
le osób, żyjąc w tamtych czasach, nie-
kiedy wbrew własnej woli, ale też nie 
widząc innego wyjścia, by móc cokol-
wiek zdziałać, zostało uwikłanych 
w system komunistyczny. Częstokroć 
nie zrobili nikomu nic złego, ale byli 
w tej partii, więc teraz w niesławie 
muszą odejść w historyczny niebyt.

Zupełnie inaczej podchodzi do 
tego zagadnienia dr Marek Szymaniak 
z bydgoskiej delegatury IPN. - Klu-
czem - wyznacznikiem dla IPN przy 
podejmowaniu decyzji o wykreśleniu 
z historii nazw takich ulic było zawar-
cie w nich gloryfikacji ustroju komu-
nistycznego, czy to poprzez konkret-
ne wydarzenie, czy odwoływanie się 
do postaci mających istotny wkład 
we wprowadzanie komunistyczne-
go porządku - mówi w rozmowie 
z nami. I dodaje, że na liście nazw ulic 
do likwidacji brakuje mu jeszcze cho-
ciażby kolejnej fordońskiej ulicy - tej 
noszącej nazwisko Iwana Tałdykina 
(dr Szymaniak podał jeszcze przykład 
ulicy 24 Stycznia 1945 roku, tyle że ta 
jest już przemianowana na 20 stycz-
nia 1920 roku - dod. red.).

- W przypadku Romana Chło-
dzińskiego nie chodzi o jakąś kon-
kretną jego winę, ale o jego zanu-
rzenie się w ustrój komunistyczny. 
Oprócz tego, że był dziennikarzem 
radiowym, wieloletnim działaczem 
PZPR, zajmował także stanowisko 
prezesa ZW ZBoWiD, a więc orga-
nizacji, która odmawiała przyznania 
praw kombatanckich m.in. żołnie-
rzom zbrojnego Podziemia i Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie – 
tłumaczy Szymaniak. Jak podkreśla, 
IPN, jeżeli będzie taka wola samo-
rządów, jest gotowy służyć pomocą 
w wyborze nowych nazw ulic, któ-

re będą obowiązywać zamiast tych 
podlegających ustawie dekomuni-
zacyjnej. - Będziemy przyjmować 
zapytania i proponować konkretne 
nazwiska oraz wydarzenia godne 
upamiętnienia w nowych nazwach 
ulic - zaznacza.

Doktora Szymaniaka boli i nie-
pokoi obojętna postawa mieszkań-
ców wobec zmiany nazw ulic. 
Pyta więc wprost: Czy te same oso-
by pytane o konieczność likwidacji 
ulic kacyków komunistycznych rów-
nie obojętnie podeszłyby do sprawy, 
gdyby chodziło o zbrodniarzy nazi-
stowskich? Czy mamy rozróżniać, 
że totalitaryzm sowiecki był lepszy 
od nazistowskiego, pozostawiając 
nazwy związane z tym pierwszym? 
- Przez nasz szacunek do wymor-
dowanych osób i wszystkich ofiar 
reżimu komunistycznego, mamy 
nie tylko powinność, ale obowią-
zek dekomunizacji ulic – podkreśla 
z naciskiem przedstawiciel IPN.

Pod koniec sierpnia Jan Kwiatoń, 
przewodniczący Rady Osiedla Nowy 
Fordon, zorganizował dla mieszkań-
ców spotkanie w sprawie dekomu-

nizacji ulic. Przyszła garstka miesz-
kańców dzielnicy.

- Chcieliśmy dać sygnał radnym 
i władzom miasta - mówi Jan Kwia-
toń – że my, obywatele miasta, my, 
mieszkańcy Bydgoszczy, chcemy 
uczestniczyć w nadawaniu nazw 
ulic, aby nasze głosy były słyszane 
i brane pod uwagę. Jeżeli nie będzie-
my się tego domagać, urzędnicy zro-
bią to za nas, nie pytając nas o zgodę.

Zdaniem Roberta Szatkowskie-
go, wybór nowych patronów ulic nie 
może nastąpić w sposób przypad-
kowy. - Nie powinny być to osoby 
neutralne, które nie wniosą nicze-
go pożytecznego i tak szybko, jak 
jednym uchem wpadną, tak samo 
prędko drugim wypadną - wskazu-
je. Jego zdaniem, najlepszym kan-
dydatem na patrona najdłuższej 
ulicy w Fordonie, dzisiejszej ul. gen. 
Zygmunta Berlinga, jest książę Prze-
mysł, ostatni władca Wyszogrodu, 
spokrewniony z trzema królami pol-
skimi. Szatkowski złożył też drugą 
propozycję, żeby nazwami ulic uho-
norować budowniczych, architek-
tów Fordonu – tych, dzięki którym 

może on dziś wielkością równać się 
z Inowrocławiem. 

Grzegorzowi Borkowskiemu, 
członkowi Rady Osiedla Nowy For-
don, oba pomysły się podobają, ale 
przypomina, że w Fordonie przed 
wojną istniała Szkoła Małoletnich 
Lotnictwa, z której wywodzili się 
późniejsi sławni piloci m.in. Dywi-
zjonu 303. - Dlaczego ich nie mieli-
byśmy uhonorować? - pyta.

Pierwsze fordońskie spotkanie 
nie przyniosło odpowiedzi na pyta-
nie, jak zebrać propozycje i zdeko-
munizować fordońskie ulice. W poło-
wie września znane są już jednak 
konkretne ustalenia. - W porozumie-
niu z urzędem miasta powstaje stro-
na internetowa poświęcona zmianie 
nazw ulic. Będzie się tam znajdował 
tekst ustawy, mapka z ulicami, któ-
re podlegają dekomunizacji i adres 
mailowy: dekomunizacjafordon@
gmail.com, pod który mieszkańcy 
będą mogli składać swoje propo-
zycje nowych nazw ulic - wyjaśnia. 
Mechanizm głosowania będzie 
powieleniem procedury akceptacji 
budżetu obywatelskiego.

dekomunizacja ulic  
– trudna sztuka?
-�Zmiany�nazw�ulic�są�bez�sensu.�Jakie�to�są�koszty!�Zapłacą�za�to�wszyscy,�także�ci,�których�te�zmiany�
nie�będą�w�ogóle�dotyczyły.�Jak�sobie�o�tym�pomyślę,�to�jest�mi�naprawdę�obojętne,�jak�nazywa�się�
ulica,�przy�której�mieszkam�–�uważają�pytani�przez�nas�mieszkańcy�fordonu,�gdzie�znajduje�się�naj-
więcej�ulic,�które�-�w�związku�z�ustawą�o�zakazie�propagowania�komunizmu�lub�innego�ustroju�tota-
litarnego�–�będą�musiały�zmienić�nazwy.�Te�obecnie�obowiązujące�w�codziennym�życiu��w�niczym�
nam�nie�przeszkadzają�-�mówią�fordoniacy.

Jedną�z�ulic,�która�w�ramach�ustawy�dekomunizacyjnej�będzie�musiała�zmienić�nazwę,�jest�ulica�Planu�
6-letniego�na�kapuściskach.
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# roman walukiewicz
Ustawa jest i nie ma co dysku-
tować, tylko sensownie nazwać. 
Mamy całą plejadę żużlow-
ców, których nie ma wśród nas, 
a zasłużyli się dla Bydgoszczy.

# marta walkowiak
A komu to przeszkadza niby? 
Rozumiem, że te osoby co naj-
głośniej krzyczą, pokryją wszel-
kie koszta wymiany dokumen-
tów nie tylko osób prywatnych, 
ale i firm. Jeśli wcześniej tego 
nie zmienili, to uważam, że 
teraz jest już za późno i kosz-
ta są zbyt duże, a każdy i tak 
będzie komunikował się uży-
wając tych „starych”, wcale nie 
takich złych, nazw. Jeśli nie 
przeszkadza to mieszkańcom, 
to po co inni wpychają nosy nie 
w ich sprawy. Pragnę przypo-
mnieć, że czy tego chcemy czy 
nie, to zawsze będzie stanowiło 
naszą historię i nowe nazwy ulic 
tego nie zmienią! 

# marek lipka Ares
Jak nie macie na co kasy wyda-
wać, to dajcie na biednych albo 
na hospicja, a nie wyrzucać kasę 
w błoto.

Czy�te�same�osoby�
pytane�o�konieczność�
likwidacji�ulic�kacyków�
komunistycznych�równie�
obojętnie�podeszłyby�
do�sprawy,�gdyby�
chodziło�o�zbrodniarzy�
nazistowskich?�Czy�
mamy�rozróżniać,�
że�totalitaryzm�
sowiecki�był�lepszy�
od�nazistowskiego,�
pozostawiając�nazwy�
związane�z�tym�
pierwszym?

dr marek szymaniak
Instytut Pamięci Narodowej
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Twitter:�@eriksson1988

Piątek, 2 września, tuż przed 
południem. Na profilu ZDMiKP, 
który obserwuje blisko dzie-

sięć tysięcy osób, pojawia się wpis: 
„Informujemy, że wiadomości pry-
watne wysyłane przez profil nie są 
traktowane jako oficjalne zgłosze-
nia i nie udzielamy na nie odpo-
wiedzi. Wszelkie zgłoszenia, uwa-
gi prosimy kierować pisemnie lub 
drogą mailową”. W ciągu kolejnych 
dwóch godzin przechodzi on – 
i to aż czterokrotnie – modyfikację. 
Ostatecznie brzmi: „Wszystkie zgło-
szenia oraz uwagi prosimy kierować 
pisemnie na adres ul.Toruńska 174a, 
85-844 Bydgoszcz lub drogą mailo-
wą (zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl). 
Mamy nadzieję, że nie sprawi to 
Państwu kłopotu”.

Tyle że kłopot jest, i to, zdaniem 
części internautów, spory. Przeko-
nują, że to kolejny dowód na archa-
iczną strukturę zarządu, który nie 
jest skłonny do wysłuchania opinii 
pasażerów, czyli notabene klien-

tów. „Hmm… decyzja godna beto-
nu urzędniczego. Brawo. To może 
chociaż powstanie aplikacja, w któ-
rej będzie można zgłaszać awarię, 
bałagan czy uszkodzenia?” – pyta 
na profilu drogowców Filip Fischer. 
Wtóruje mu Tomasz Wącek: „To tro-
chę niepoważne podejście ze strony 
ZDMiKP. Powinniście brać przykład 
z innych miast, gdzie taka forma 
komunikacji istnieje”. A Kamil Sten-
zel dodaje (pisownia oryginalna): 
„W moim odczuciu BRAK ODPOWIE-
DZI = BRAK ZAINTERESOWANIA. 
Takie postępowanie sekretariatu 
zarządu skutecznie mnie oduczyło 
przesyłania jakichkolwiek sugestii”.

Zdaniem Krzysztofa Kosiedow-
skiego, właśnie skierowanie pisma 
czy postulatu do sekretariatu (na 
adres mailowy) ma zabezpieczyć 
wnioskodawcę. – Wówczas nada-
jemy sprawie oficjalny bieg, łatwiej 
wyznaczyć osobę odpowiedzial-
ną. A nadawca ma pewność, że 
odpowiedź otrzyma – przekonuje 
rzecznik drogowców. I dodaje, że 
ZDMiKP nie traktuje Facebooka 
jako „skrzynki podawczej”, ale jako 

„narzędzie do szybkiej komuni-
kacji”. Skoro nie chodzi o wymia-
nę zdań z podróżnymi, to co się za 
tym stwierdzeniem kryje? – Jeże-
li występuje jakikolwiek problem 
z autobusami czy tramwajami, zda-
rzył się wypadek, to w ciągu zaled-
wie kilku minut – po informacji od 
dyżurnego ruchu MZK – komuni-
kat o utrudnieniach pojawia się na 
Facebooku – wylicza Kosiedowski. – 
A co jeśli którykolwiek z pasażerów 
będzie miał wątpliwości dotyczące 
komunikatu? – pytamy. – Wówczas 
staramy się odpowiadać – dodaje 
rzecznik ZDMiKP. Sprawdziliśmy – 
ostatnia interakcja z internautami 

miała miejsce… 6 lipca, czyli dwa 
miesiące temu. A na pytania pasaże-
rów najczęściej odpowiadają, uwaga, 
miłośnicy komunikacji.

Drogowcy przyjętą strategię 
tłumaczą też tym, że zbyt mała 
liczba osób ma dostęp do fanpage-
’a urzędu, a w dodatku jego zakres 
działalności jest bardzo rozległy. 
Tymczasem zdaniem Tomasza 
Hejankowskiego z bydgoskiej agen-
cji Social Room takie założenia są 
z góry błędne. – To strzał w stopę. 
Dla wielu osób Facebook to pierw-
szy, szybki kontakt z marką. Nie-
wyznaczenie osoby do reagowa-
nia na wnioski i zażalenia nie idzie 

z duchem czasu – ocenia. I doda-
je, że sprawne przekierowywanie 
takich wiadomości nie wymaga 
armii ludzi. – Sami współpracujemy 
z jednym z dużych przewoźników. 
Do kontaktu z nami wyznaczona 
jest z jego strony jedna osoba, która 
rozdziela wiadomości do odpowied-
nich oddziałów. Codziennie odbie-
ramy kilkanaście takich wiadomości 
– na temat opóźnień, rozkładów jaz-
dy czy kradzieży. Brak takiej wymia-
ny informacji byłby błędem i pomi-
nięciem klientów – wskazuje Hejan-
kowski. – Jeżeli bydgoski ZDMiKP 
postrzega Facebooka w sposób 
wybiórczy, mają w dodatku dużą 

liczbę odbiorców, to moim zdaniem 
jest to błąd zarządczy.

Postanowiliśmy zweryfikować, 
jak w mediach społecznościowych 
poruszają się bliźniacze urzędy 
w wybranych miastach.

Okazuje się, że na przykład 
Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu nie prowadzi własnych 
profili w mediach społecznościo-
wych. – W zakresie social media 
współpracujemy z Urzędem Miasta 
Poznania. ZTM prowadzi z kolei dwa 
aktywnie rozbudowane portale – 
ztm.poznan.pl oraz peka.poznan.
pl, gdzie zamieszczane są na bie-
żąco wszystkie informacje zwią-
zane z korzystaniem z transportu 
publicznego – tłumaczy Agnieszka 
Smogulecka z ZTM Poznań.

Trzy osoby odpowiedzialne są za 
media społecznościowe w gdańskim 
ZTM. – Odpowiadamy na wszystkie 
wiadomości prywatne, nie odpowia-
damy jednak na wszystkie komen-
tarze – wylicza rzecznik prasowy 
Zygmunt Gołąb. Ale zastrzega, że 
w sprawie zgłoszeń zarząd odsy-
ła w celu nadania oficjalnego biegu 
sprawie.

Najbardziej elastyczny w tym 
względzie wydaje się ZTM w Lubli-
nie. – Odpowiadamy na prywatne 
wiadomości i komentarze. W nie-
których sytuacjach konieczne jest 
postępowanie wyjaśniające i wów-
czas takie zgłoszenie załatwiane 
jest zgodnie z przyjętą procedują. 
Zależy nam jednak, aby kontakt na 
FB był jak najszybszy i miał charak-
ter jednak mniej oficjalny – mówi 
nam Justyna Góźdź, inspektor ds. 
marketingu i kontaktów z mediami. 
W przypadku urzędów z Gdańska 
i Lublina dzienna liczba wiadomości 
docierających tym kanałem nie była 
wyższa niż dziesięć.

Sprawa komunikatu dotarła też 

do odpowiedzialnego za nadzór nad 
drogowcami zastępcy prezydenta 
Mirosława Kozłowicza. Przyznaje on 
w rozmowie z nami, że wiadomość 
była „nieco niefortunna”. – Roz-
mawiałem na ten temat krótko po 
publikacji z dyrektorem ZDMiKP, od 
którego uzyskałem informację, że 
drogowcy w trosce o to, aby żadne 
zapytanie nie pozostało bez odpo-
wiedzi, przyjęli bardziej służbową 
formę kontaktu – wyjaśnia Kozło-
wicz. Czy to oznacza, że Facebo-
ok nadal będzie traktowany przez 
zarząd dróg jednotorowo i ulgowo? 
– Otrzymałem zapewnienie, że do 
jego obsługi oddelegowana zostanie 
dodatkowa osoba, która będzie zaj-
mowała się między innymi dystry-
bucją wniosków i zapytań wewnątrz 
ZDMiKP – podsumowuje zastępca 
prezydenta Rafała Bruskiego.

Drogowcy 
kontra serwisy 
społecznościowe
„facebook to nie 
skrzynka podawcza”
Zarząd�Dróg�Miejskich�i�komunikacji�Publicznej�poinformował�na�facebooku,�że�prywatnych�wia-
domości�przesyłanych�na�tym�portalu�nie�traktuje�jako�oficjalnych�zgłoszeń�i�na�nie�nie�odpowiada.�
Przekaz�skrytykowali�nie�tylko�internauci,�ale�również�specjaliści�od�mediów�społecznościowych.�
–�Nie�wdajemy�się�w�polemiki,�bo�nieprzygotowana�odpowiedź�mogłaby�narobić�więcej�szkody�niż�
pożytku�–�broni�decyzji�rzecznik�drogowców�krzysztof�kosiedowski.

Profil�ZDMikP�na�portalu�facebook�obserwuje�niemal�dziesięć�tysięcy�osób.
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To�strzał�
w�stopę.�Dla�wielu�osób�
facebook�to�pierwszy,�
szybki�kontakt�z�marką.�
Niewyznaczenie�osoby�
do reagowania na 
wnioski�i�zażalenia�nie�
idzie�z�duchem�czasu

Tomasz Hejankowski
agencja Social Room

10
wiadomości trafia dziennie 
do skrzynek odbiorczych 
ZTM Gdańsk i ZTM Lublin na 
Facebooku.
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tel. 52-342-09-52
www.psm.bydgoszcz.pl

Nowe
mieszkania
Osiedle Leśny Zakątek 2
ul. Powstańców Warszawy
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Twitter:�@eriksson1988

Dwa pierwsze kierunki lotów 
realizowane są przez irlandz-
kie linie Ryanair. Od dłuższego 

czasu głośno mówiło się o ich moż-
liwym zawieszeniu na okres zimo-
wy. Te informacje potwierdził nam 
Artur Niedźwiecki z Portu Lotni-
czego Bydgoszcz. – Stało się tak za 
sprawą decyzji przewoźnika – mówi 
w rozmowie z nami. – Samoloty na 
tych trasach są dobrze wypełnio-
ne, jednak współczynnik „yield” nie 
jest dla niego zadowalający. Yield to 
wskaźnik przychodu, który osiągają 
linie lotnicze. W dużym skrócie – to 
relacja wpływów z biletów do ogó-
łu wykonanych połączeń (liczonych 
według tzw. pasażerokilometrów).

Czy to jedyny powód decy-
zji Irlandczyków? Nie wiadomo. 
Na nasze pytania skierowane do 
biura prasowego przewoźnika oraz 
odpowiedzialnej za rynki w Europie 
Środkowo-Wschodniej Katarzyny 
Gaborec-McEvoy nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi. Przypomnijmy jednak, 
że podobna sytuacja z Ryanairem 
miała miejsce już dwa lata temu. 

Wówczas przez kilka miesięcy loty 
do Szkocji oraz Niemiec również 
były niedostępne, dodatkowo likwi-
dacji uległo połączenie do Barcelony 
Girony. Przedstawiciele przewoź-
nika tłumaczyli, że powodem cię-
cia połączeń były braki we flocie. 
Obserwatorzy rynku lotniczego 
wskazywali jednak, że mógł być 
to element taktyki negocjacyjnej 

w obliczu zbliżających się wyborów 
samorządowych.

Ostatecznie, jesienią 2014 roku 
Ryanair podpisał z Toruńską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego umowę 
na promocję województwa oraz 
Bydgoszczy i Torunia. To prakty-
kowany od lat sposób wspierania 
przewoźników lotniczych ze środ-
ków publicznych. – Umowa obowią-

zuje do 28 października 2017 roku 
– wyjaśnia Edyta Macieja-Morzuch, 
dyrektor Departamentu Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego. Popro-
siliśmy więc urząd marszałkowski 
o przekazanie nam kopii tego doku-
mentu, aby ustalić, czy i w jaki spo-
sób regulował on kwestię realizacji 
lotów w poszczególnych siatkach 
połączeń. Rzecznik marszałka Beata 

Krzemińska, mimo potwierdzenia 
otrzymania od nas wiadomości, jak 
dotąd się do niej nie ustosunkowa-
ła. Zdaniem Artura Niedźwieckiego, 
loty do Glasgow oraz Dusseldorfu 
mogą jednak wrócić do siatki połą-
czeń już wiosną przyszłego roku.

Zimowa przerwa w lotach ma 
dotyczyć także Rzymu, do które-
go od połowy czerwca można latać 
dzięki włoskim liniom Mistral Air. – 
Pamiętajmy, że regionalny rynek nie 
ma takiego potencjału, aby tego typu 
połączenie utrzymało się w sezonie 
zimowym już w pierwszym roku. 
Utrzymanie całorocznego połącze-
nia w przypadku niskiego obłożenia 
wiązałoby się z bardzo wysokimi 
kosztami przewoźnika (Mistral Air 
realizuje loty, podobnie jak Lufthan-
sa, komercyjnie, bez wsparcia samo-
rządowego – dod. red.) – tłumaczy 
w rozmowie z nami Niedźwiecki.

 W sprawie powrotu tego kie-
runku w przyszłym roku nadal 
trwają negocjacje. – Mamy nadzie-
ję, że rozmowy z przewoźnikiem 
zakończą się jeszcze w tym roku 
i mieszkańcy regionu będą mogli 
z początkiem 2017 roku planować 
wypoczynek we Włoszech – dodaje 
Artur Niedźwiecki. Należy jednak 
dodać, że już od momentu inaugu-
racji wskazywano trasę Bydgoszcz 
– Rzym jako dedykowaną przede 
wszystkim sezonowi letniemu.

W efekcie tych przetasowań, od 
początku listopada z Bydgoszczy 
będzie można polecieć do Dublina, 
Birmingham (częstotliwość lotów 
pozostaje niezmienna) oraz Londy-
nu (Ryanair powiększył liczbę rota-
cji do sześciu tygodniowo), a także 
Frankfurtu nad Menem. – Stabilny 
rozwój połączenia Lufthansy prze-
konał niemieckiego przewoźnika do 
utrzymania dotychczasowej czę-
stotliwości lotów – kończy Artur 
Niedźwiecki.

Terminal�bydgoskiego�lotniska�przyjmie�w�okresie�zimowym�mniej�podróżnych.

Trudna zima 
bydgoskiego lotniska
Znikają trzy połączenia
Zła�wiadomość�dla�pasażerów�korzystających�z�bydgoskiego�lotniska�–�w�zimowej�siatce�połączeń�
jego�oferta�zubożeje�niemal�o�połowę.�od�początku�listopada�nie�polecimy�do�Glasgow,�Dusseldorfu�
oraz�rzymu.
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Zaledwie

4 kierunki
lotów będą dostępne 
od listopada w ofercie 
bydgoskiego lotniska.

Beata�Mikołajczyk�
i�Michał�kubiak
złożą w tym roku 
symboliczne podpisy na 
ulicy Długiej.

Kandydatury można było zgła-
szać od 15 czerwca do 15 sierp-
nia. Spośród nadesłanych przez 

mieszkańców propozycji osób 
szczególnie zasłużonych dla budo-
wania dobrego imienia Bydgoszczy 
w Polsce, Europie i świecie kapituła 
powołana przez prezydenta Rafała 
Bruskiego dokonała ostatecznego 
wyboru. 

W tym roku symboliczne pod-
pisy na ulicy Długiej złożą Beata 
Mikołajczyk i Michał Kubiak. 

Kajakarka od lat reprezentu-
je barwy UKS Kopernik Bydgoszcz 
i ma na swoim koncie już trzy meda-
le olimpijskie. W 2008 roku w Peki-
nie wraz z Anetą Konieczną zdobyła 
srebro, a w 2012 roku w Londynie 
i w 2016 roku w Rio de Janeiro – już 
w duecie z Karoliną Nają – brąz. 
Jest także wielokrotną medalistką 
mistrzostw świata i Europy.

Rzeźbiarz Michał Kubiak to wie-
lokrotny laureat nagród renomo-
wanych konkursów w całej Europie. 
Do jego najsłynniejszych dzieł, któ-
re można podziwiać w Bydgosz-
czy, należą Drzwi Błogosławieństw 
w Bazylice św. Wincentego a Pau-

lo, ławeczka Mariana Rejewskiego, 
posąg Andrzeja Szwalbego, a także… 
tabliczki wmurowywane w Bydgo-
ską Aleję Autografów. W tym roku 
Kubiak wykona więc jedną dla Miko-
łajczyk i jedną dla siebie samego.

Uroczyste odsłonięcie autogra-
fów nastąpi 8 października podczas 
Święta Ulicy Długiej. 

Od 2007 roku miejscem w Byd-
goskiej Alei Autografów wyróżnio-
no trzydzieści osób. W ubiegłym 
roku byli to: wieloletni dyrektor 
Opery Nova Maciej Figas, dyrek-
tor Teatru Polskiego im. Hieronima 
Konieczki w Bydgoszczy w latach 
2006-2014 Paweł Łysak oraz kie-
rownik Katedry Chirurgii Ogólnej 
i Transplantologii Collegium Medi-
cum prof. Zbigniew Włodarczyk. ST

Aleja autografów  
coraz dłuższa
Podpisy złoży kajakarka i rzeźbiarz

Pod�koniec�pierwszej�dekady�października�nastąpi�odsłonięcie�nowych�autografów�na�ulicy�Długiej.�Wyróż-
nione�zostaną�dwie�osoby�szczególnie�zasłużone�dla�Bydgoszczy�-�Beata�Mikołajczyk�oraz�Michał�kubiak.

W�Bydgoskiej�alei�autografów�pojawią�się�dwa�nowe�podpisy.
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!!! PRACUJ Z NAMI !!!
Zakład Pracy Chronionej poszukuje

Pracowników Ekipy Sprzątającej 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (również lekki stopień)

Oferujemy :
•  Umowę o pracę 2000 zł brutto
•   Zwroty za leki, turnusy rehabilitacyjne, zwrot kosztów leczenia,  

konsultacji medycznych, itp.
•  Czas i miejsce pracy dostosowany do potrzeb Pracownika
•  Stabilne warunki zatrudnienia
•  Miłą atmosferę

 
!!! ZAPRASZAMY !!!

Biuro ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 
(wejście od ulicy Portowej)

tel 660-567-159
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
@Eriksson1988

Z prezydentem Michałem Zale-
skim jesteśmy w zasadzie 
w nieustannym sporze. To, co 

w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych grupa byd-
goska ustaliła na dwóch godzin-
nych spotkaniach, Toruniowi zajęło 
trzy miesiące - twierdzi prezydent 
Rafał Bruski. Przewodniczący Sto-
warzyszenia Metropolia Bydgoska 
Piotr Cyprys dodaje: Pamiętamy, 
jakie toczyliśmy boje o to, aby ZIT 
powstał w formie, jakiej chcieliśmy, 
czyli samodzielnej. Połączenie Byd-
goskiego Obszaru Funkcjonalnego 
z toruńskim jest dla obu ośrodków 
niekorzystne, a brak podziału będzie 
skutkował narastaniem konfliktu. - 
ZIT nie działa. Trwa paraliż decyzyj-
ny - wtóruje Piotr Król, poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

Z tych wypowiedzi jasno moż-
na by wywnioskować, że diagnoza 
współpracy, czy też - prób współ-

pracy, z grodem Kopernika jest 
z perspektywy bydgoskiej miażdżą-
ca. Ale w obliczu proponowanego 
przekształcenia ZIT-ów w zalążki 
przyszłych metropolii żywa staje się 
również dyskusja, kto ponosi fak-
tyczną odpowiedzialność za powo-
łanie związku w obecnej postaci. 
A tutaj już jednomyślności nie ma.

Zdaniem prezydenta Bruskiego, 
decyzja sprzed dwóch lat była trud-
nym, ale jednak kompromisem, aby 
utorować sobie drogę do pozyska-
nia unijnego wsparcia. Zawiązanie 
porozumienia ZIT i akceptacja jego 
strategii (- Przygotowaliśmy ją jako 
ostatni region w kraju - podkre-
śla prezydent) umożliwiła nie tyl-
ko sięgnięcie po kilkaset milionów 
złotych bezpośrednio skierowa-
nych do gmin-uczestników ZIT, ale 
także zabezpieczenie finansowania 
z programów centralnych. Cele - 
od rozwoju transportu szynowego 
(m.in. rozbudowa Kujawskiej, węzła 
Szarych Szeregów czy mostu przez 
Brdę), przez budowę buspasów (na 
ulicach: Gdańskiej, Kolbego czy 
Wałach Jagiellońskich), na termo-

modernizacji i rewitalizacji społecz-
no-gospodarczej kończąc.

Mimo to, Rafał Bruski prze-
konuje, że konieczna jest zmiana 
zapisów w planie Morawieckiego, 
który zakłada tylko jedną drogę do 
metropolii w wydaniu rządu Prawa 
i Sprawiedliwości - poprzez prze-
kształcenie ZIT-ów. - Dlatego też 
apeluję o wsparcie w tym zakresie - 
zarówno do parlamentarzystów, jak 
i do mieszkańców, aby wzięli udział 
w konsultacjach nad Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
- mówi Bruski. Swoje uwagi można 
składać do końca września. Wysła-
nie stosownego formularza zadekla-

rował już wspomniany Piotr Cyprys. 
- Brak w tej strategii dobrowolności. 
Potrzebne są zapisy, które zagwa-
rantują Bydgoszczy możliwość 
decydowania o sposobie własnego 
rozwoju - podkreśla.

Nie wszędzie jednak słowa pre-
zydenta Bruskiego trafiają na tak 
podatny grunt. Poseł Król uwa-
ża bowiem, że trudnej kooperacji 
z Toruniem można było uniknąć. 
- Nikt nas tam na siłę nie ciągnął. 
Prezydent dziś chce, aby problem 
rozwiązali za niego inni. A dzisiaj 
trudno mówić o prostych rozwią-
zaniach. - wskazuje. - Może byłoby 
nim rozszerzenie katalogu podmio-

tów uprawnionych do powołania 
metropolii o inne formy prawne, 
choćby stowarzyszenia? - sugeruje-
my. - To byłoby jakieś wyjście. Moż-
na by jeszcze zastanowić się nad 
jakimś ponownym głosowaniem, 
próbą potwierdzenia przynależno-
ści do takiego związku - zastanawia 
się parlamentarzysta PiS.

Dla Bydgoszczy i gmin deklaru-
jących współpracę z nią byłoby to 
zapewne wyjście najkorzystniejsze. 
Dlaczego? Z uwagi na przygotowaną 
w czwartek, 15 września deklarację 
przystąpienia do stowarzyszenia 
Metropolia Bydgoszcz, które ma być 
kontynuacją wysiłków podjętych do 

powołania związku międzygminne-
go w oparciu o ustawę o powiecie 
metropolitalnym. Chęć zacieśniania 
więzów potwierdziło, oprócz Byd-
goszczy, osiemnaście gmin i dwa 
powiaty - bydgoski i nakielski. 

Gminy i powiaty chcą przede 
wszystkim współpracować w zakre-
sie udogodnień transportowych, pole 
porozumienia widzą także w obsza-
rze obniżania kosztów gospodarowa-
nia odpadami. - Pomysłów jest sporo. 
Nawet dzisiaj, podczas spotkania 
założycielskiego, rozmawialiśmy 
o kolejnych rozwiązaniach - deklaro-
wał na czwartkowej konferencji pra-
sowej prezydent Rafał Bruski.

Oczywiste jest, że Metropolia 
Bydgoszcz - chociażby w stosun-
ku do ZIT - będzie dysponowała 
skromnymi środkami finansowy-
mi. Każda gmina oraz powiat ma 
wpłacić bowiem do wspólnej kasy 
50 groszy od mieszkańca, Byd-
goszcz - jako gmina i powiat - zło-
tówkę. - To dowód, że dobrowolna 
współpraca, nawet bez namacal-
nych finansowych korzyści, jest 
możliwa - twierdzi Łukasz Krupa, 
pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. metropolii. Wkrótce do sądu ma 
wpłynąć wniosek o formalne zareje-
strowanie stowarzyszenia.

Związek 
z rozsądku, 
rozwód... też 
z rozsądku?
Współpraca�w�ramach�ZIT�z�Toruniem�idzie�jak�po�grudzie�-�
twierdzą�zgodnie�bydgoscy�politycy�i�społecznicy.�ale�na�tym�ich�
zgoda�się�obecnie�kończy.

Przebudowę�ronda�kujawskiego,�połączenie�go�torami�tramwajowymi�z�rondem�Bernardyńskim�i�zakup�
nowego�taboru�zakłada�projekt,�który�ma�zyskać�prawie�170�mln�zł�unijnego�wsparcia.�To�efekt�uboczny�
zawiązania�związku�ZIT.
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21
samorządów�
wejdzie�w�skład�
powstającego�
stowarzyszenia 
Metropolia�
Bydgoszcz.

W�skład�
stowarzyszenia 
Metropolia�
Bydgoszcz�wejdą:�
miasto�Bydgoszcz,�
powiat�bydgoski,�
powiat nakielski oraz 
gminy�Barcin,�Białe�
Błota,�Dąbrowa�
Chełmińska,�Dobrcz,�
kcynia,�koronowo,�
łabiszyn,�Mrocza,�
Nakło�nad�Notecią,�
Nowa�Wieś�Wielka,�
osielsko,�Pruszcz,�
Sadki,�Sicienko,�Solec�
kujawski,�Szubin,�
rojewo�i�Żnin.

Połączenie�
Bydgoskiego�obszaru�
funkcjonalnego�
z�toruńskim�jest�dla�obu�
ośrodków�niekorzystne,�
a�brak�podziału�będzie�
skutkował�narastaniem�
konfliktu.

Piotr cyprys
przewodniczący 
Stowarzyszenia Metropolia 
Bydgoska
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Jak wynika z podsumowania przy-
gotowanego przez Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicz-

nej, ze specjalnej oferty skorzystało 
555 osób, które nabyły bilet normal-
ny (w promocyjnej cenie 45 złotych) 
oraz 313 pasażerów uprawnionych 
do podróżowania na podstawie 
biletu ulgowego (cena - 22,50 zł). 
Dwie trzecie z nich zadeklarowało, że 
do korzystania z komunikacji miej-
skiej zachęciła ich właśnie promocja 
przygotowana przez drogowców. 

Bi lety dedykowane now ym 
pasażerom można było nabywać od 
20 lipca. Obejmowały one wszystkie 
linie dzienne oraz nocne w obrębie 
miasta i były ważne przez cały sier-
pień. Aby wziąć udział w promocji, 
nie można było korzystać z trans-

portu publicznego w Bydgoszczy 
- na podstawie imiennego biletu 
okresowego - co najmniej dwa lata 
przed 1 sierpnia br.

Ilu pasażerów zdecyduje się na 
dalszy mariaż z komunikacją miejską 
i ponownie skorzysta z Bydgoskiej 

Karty Miejskiej? Takich danych dro-
gowcy jeszcze nie mają. - Będziemy 
to wiedzieli wraz ze zbliżaniem się 
do końca września - wyjaśnia rzecz-
nik ZDMiKP Krzysztof Kosiedowski.

 ED

Nowi pasażerowie podliczeni.  
Ilu zostanie na dłużej?

 

komuNIkAcjA mIEjskA

860 osób
kupiło�w�okresie�
wakacyjnym�
miesięczny�bilet�
sieciowy�w�ramach�
promocji�„Bilet�
Nowego�Pasażera”.

700
tyle�propozycji�
projektów�trafiło�na�
przełomie�czerwca�
i�lipca�do�ratusza.�

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
@STorzewski

Okres zbierania wniosków 
trwał od 15 czerwca do 5 lipca 
i w tym czasie urząd miasta 

otrzymał 320 propozycji w wer-
sji elektronicznej oraz 480 w wersji 
papierowej. Po wykluczeniu powta-
rzających się inwestycji w puli 
pozostało 331 projektów na łączną 
kwotę ponad 35 milionów złotych. 
– Zdarzało się, że - na przykład - 
w sprawie ogrodzenia jednej ze 
szkół wpłynęło trzydzieści podob-
nych wniosków – wyjaśnia różnicę 
w liczbie złożonych i dopuszczonych 
projektów Michał Sztybel, dyrektor 
Biura Obsługi Mediów i Komunikacji 
Społecznej.

Na inwestycje w ramach BBO 
ratusz zamierza przeznaczyć ponad 
5,5 mln zł z budżetu na 2017 rok. 
W piątek urzędnicy zakończą osta-
teczną weryfikację projektów, na 
które będzie można głosować przez 
cały październik. Wyniki poznamy 
9 grudnia.

Najwięcej projektów do wybo-
ru będą mieli najprawdopodob-
niej mieszkańcy Bocianowa, Śród-
mieścia i Starego Miasta, którzy 
przedstawili 37 propozycji na kwotę 
ponad czterech milionów złotych. 
Najczęściej postulowane inwesty-
cje w tegorocznej edycji to remon-
ty chodników (62 wnioski), budowa 
miejsc parkingowych (35) oraz pla-
ców zabaw (31), zaś do najciekaw-
szych projektów można zaliczyć 
półki do bookcrossingu, montaż 

tablicy multimedialnej z ułatwie-
niami dla osób niewidomych przed 
Pałacem Młodzieży, powstanie pola 
grillowego z drewnianą stołówką 
przy ul. Powstańców Śląskich, budo-
wę publicznej galerii sztuki na stacji 
Bydgoszcz Wschód lub stworzenie 
polany biwakowej z punktem wido-
kowym na fordońskich górkach. 

W każdym okręgu zostanie zre-
alizowana inwestycja, która otrzyma 
najwięcej głosów. Jeśli pula pienię-
dzy na osiedlu nie zostanie wyko-
rzystana przez pierwszą inwestycję, 
do realizacji zostanie przeznaczona 
druga w kolejności i ewentualnie 
następne. Kwota, która pozostanie, 
a nie będzie wystarczająca do reali-
zacji następnego projektu, zostanie 
przeniesiona na przyszły rok.

W tegorocznym budżecie miasta 
znalazły się 44 inwestycje wybrane 
przez mieszkańców. Na razie zre-
alizowanych zostało kilka z nich – 
między innymi plac do street wor-
koutu na Okolu czy place zabaw na 
Czyżkówku i Flisach. – Większość 
prac zostanie zakończona jesie-
nią. Są już podpisane umowy na ich 
realizację lub właśnie kończą się 
przetargi – zapowiada Sztybel.

W październiku 
wybierzemy inwestycje 
na naszych osiedlach
Już�za�dwa�tygodnie�rozpocznie�się�głosowanie�na�projekty�
zgłoszone�do�Bydgoskiego�Budżetu�obywatelskiego.�W�piątek�
upływa�termin�ich�weryfikacji.

W�tym�roku�otwarto�plac�do�street�workoutu�na�okolu.
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18 500
mieszkańców Bydgoszczy 
ma szansę znaleźć miejsce 
w budowlach ochronnych.

r e k L a M a

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Od blisko osiemdziesięciu lat 
dane jest nam żyć w czasach 
pokoju. Już tylko u nielicz-

nych, głównie starszych osób, prze-
szywający powietrze dźwięk syren 
alarmowych budzi dramatyczne 
skojarzenia. Dziś wycie syren utoż-
samia się bądź to ze sprawdzaniem 
systemu alarmowego lub kolejny-
mi rocznicami wybuchu wojny albo 
powstania warszawskiego. Na nikim 
nie robią większego wrażenia, ba, 
konia z rzędem temu, kto potrafił-
by kilka lat temu określić znaczenie 
(obowiązujących do 2013 roku) czte-
rech rodzajów sygnałów alarmo-
wych. Właściwa znajomość znacze-
nia obecnie obowiązujących dźwię-
kowych sygnałów ostrzegawczych 
też jest raczej znikoma.

Już po przeprowadzonym w paź-
dzierniku 2011 roku miejskim ćwi-
czeniu obronnym pod kryptoni-
mem „Kobra” prezydent Rafał Bruski 
zwrócił się do ówczesnego ministra 
obrony narodowej z wnioskiem doty-
czącym zmiany akustycznych sygna-
łów alarmowych, które sprawiały 
mieszkańcom Bydgoszczy trudności 
interpretacyjne, ale także powodo-
wały problemy techniczne związa-
ne z przystosowaniem czasu emisji 
dźwięku sygnału alarmowego i jego 
właściwego odczytania, zwłaszcza 
gdy zostają włączone wszystkie syre-
ny w aglomeracji miejskiej.

Efektem działań m.in. władz 
miasta było wydane 7 stycznia 
2013 r. rozporządzenie rady mini-
strów w sprawie systemów wykry-
wania skażeń i powiadamiania 
o ich wystąpieniu oraz właściwości 
organów w tych sprawach. Zamiast 
wspomnianych czterech rodzajów 
alarmów wprowadzony został jeden 
- ogłoszenie alarmu (dźwięk 3-minu-
towy modulowany) i odwołanie alar-
mu (dźwięk 3-minutowy ciągły).

Nie tylko  
syreny alarmowe

Aby poinformować mieszkańców 
Bydgoszczy, jakiego rodzaju zagro-
żenia alarm dotyczy i jak należy się 
w jego obliczu zachować, prezy-
dent miasta zawarł porozumienia 
z lokalnymi mediami tj. stacjami 
radiowymi i lokalnym oddziałem 
TVP, które po ogłoszeniu alarmu 
zobowiązane są przerwać program 
i wyemitować stosowny komunikat  
otrzymany z całodobowego Bydgo-
skiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego.  Informacje o zagrożeniach 
mogą być również przekazywane 
mieszkańcom na telefony komór-

kowe (system SI SMS, CLOOD oraz 
Regionalny System Ostrzegania). 
Wykorzystywane jest również CB 
radio, strona internetowa urzędu 
miasta, a także urządzenia głośno-
mówiące zainstalowane na samo-
chodach służb ratowniczych.

Wiele schronów

Niewiele osób wie, że w okolicach 
Bydgoszczy, a i na terenie mia-
sta również, istnieje wiele schro-
nów pamiętających czasy II wojny 
światowej. Niestety, przytłaczająca 
większość z nich popadła w ruinę 
i gdyby zaszła konieczność, raczej 
nie można byłoby się w nich scho-
wać. Za to nie jest już żadną tajem-
nicą, że w Bydgoszczy przy ulicy 
Nowodworskiej 23 a, pod niewiel-
kim białym domkiem, znajduje się 

obiekt, który w obiegowej opinii 
mógłby wytrzymać nawet wybuch 
bomby atomowej .  R atuszow y 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
zapewnia, że w sytuacji kryzyso-
wej nie zawiedzie. To kilkadzie-
siąt ton betonu i ściany o grubości 
około 40 centymetrów. Schron ma 
168 metrów kwadratowych. Są tu 
łącza telekomunikacyjne oraz łącz-
ność radiotelefoniczna.

– W 1954 roku w mieście został 
wzniesiony budynek mieszkalny 
z podpiwniczeniem. Z uwagi na 
wytrzymałość stropu, obiekt ten 
jest zaliczony do ukryć typu I. Para-
metry tego obiektu nie klasyfikują 
go jako schron, lecz jako ukrycie, 
które nie gwarantuje przetrwania 
po ataku nuklearnym. Nazywanie 
tego obiektu schronem przeciw-
atomowym jest błędne – wyjaśnia 

Wojciech Górski z Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Obiekt miał stanowić zapasowe 
miejsce pracy dla prezydenta Byd-
goszczy. Powstał, bo miasto sta-
nowiło potencjalny cel ataku wojsk 
NATO. Pomieszczenia bunkra znaj-
dują się pięć metrów pod ziemią. 
Wyposażone zostały w urządzenia 
filtrujące powietrze, instalację wodo-
ciągową i elektryczną, jest tam też 
miejsce na pięć stulitrowych zbior-
ników na wodę. Lokalizacja została 
ujawniona kilka lat temu. Obecnie 
budynek znajduje się w posiadaniu 
Zespołu Szkół Katolickich.

Kryjówka  
dla nielicznych

A co z innymi miejscami schronie-
nia na wypadek zagrożenia wybu-
chem jądrowym, zamachem terro-
rystycznym lub na wypadek wojny? 
Na terenie kraju znajduje się ponad 
20 tysięcy budowli ochronnych, 
które mogą zapewnić schronienie 
ponad 1,1 miliona ludzi. Oznacza to 
jednak, że objęte tym systemem 
może być niespełna trzy procent 
obywateli! 

Jak sytuacja wygląda 
w Bydgoszczy? 

Lepiej, co nie znaczy, że dobrze. 
W mieście nad Brdą znajduje się 
218 budowli ochronnych (46 schro-
nów i 176 ukryć), w których schro-
nienie może znaleźć 18 500 miesz-
kańców (dokładnie 5,14 % populacji).

Schrony, którymi dysponujemy 
w mieście, to jedynie pozostałość 
po okresie zimnej wojny. Pojawia 
się więc pytanie, czy Bydgoszczy 
dysponuje czymś bardziej współ-
czesnym bądź myśli o wybudo-
waniu nowoczesnych schronów. 
Z informacji uzyskanych w Wydziale 
Zarządzania Kryzysowego wynika, 
że w 2014 roku szef Obrony Cywil-
nej Kraju powołał zespół roboczy do 
opracowania „Koncepcji kierunków 
działań w zakresie budownictwa 
ochronnego w Polsce”. Zajmuje się 
on między innymi charakterystyką 
tego budownictwa, a także aspek-
tami prawnymi, technicznymi i eko-
nomicznymi takich rozwiązań. Kon-
kretów jest jednak niewiele. Prace 
bowiem trwają.

Na wypadek 
„w”

W�przypadku�ataku�terrorystycznego�lub�wojny�schronienie�
w�budowlach�ochronnych�na�terenie�miasta�znajdzie�jedynie�
nieco�ponad�pięć�procent�mieszkańców�Bydgoszczy.

Jedna�z�kilkunastu�syren�alarmowych�na�terenie�miasta.
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Parametry�obiektu�
stanowiącego�
zapasowe�miejsce�
pracy prezydenta 
miasta�nie�klasyfikują�
go�jako�schron,�lecz�
jako�ukrycie,�które�nie�
gwarantuje�przetrwania�
po�ataku�nuklearnym.

wojciech górski
Wydział Zarządzania 
Kryzysowego
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Top secret 
wraca
do Bydgoszczy

r e k L a M a

Już�jutro�
(17�września)�o�godz.�
9:00�na�pierwszym�
piętrze�w�Galerii�fordon�
nastąpi�otwarcie�
nowego�sklepu�Top�
Secret.�Właśnie�tym�
akcentem polska marka 
ogłosi�swój�powrót�na�
bydgoski rynek.

Na ten moment zapewne czekały 
przede wszystkim przedstawi-
cielki płci pięknej, chociaż pano-

wie też powinni uśmiechnąć się na myśl 
o zakupach w tym miejscu.  Top Secret 
to marka skierowana zarówno do kobiet, 
jak i mężczyzn. Jej adresatami są ludzie 
nowocześni, aktywni, realizujący się 
zawodowo i rodzinnie, dla których ubiór 
ma znaczenie, a modę traktują jako 
narzędzie do wyrażania siebie. Kolek-
cje ubrań są przede wszystkim zgodne 
z aktualnymi trendami oraz odważne 
i jednocześnie odwołujące się do emocji. 

W nowym sklepie w Galerii Fordon 
znajdą się przede wszystkim ubrania 
z najnowszej jesienno-zimowej kolek-
cji Top Secret. W dniu otwarcia będzie 
można zakupić je z 30-procentową zniż-
ką. Specjalna promocja to jedna z wielu 
atrakcji zaplanowanych na jutrzejszy 
dzień. Przekonają się o tym ci, któ-
rzy wybiorą się na otwarcie sklepu Top 
Secret. To również oni jako pierwsi będą 
mogli przymierzyć i nabyć towar ze 
wspomnianej już kolekcji, w której znaj-
dują się bardzo różnorodne propozycje: 
od eleganckich koszul po casualowe 
bluzki czy spodnie. Marka oferuje klien-

tom ubrania z linii o charakterze formal-
nym, jak i bardziej codziennym. W roli 
głównej występują koszule. 

Szczególnie w wielu wersjach poja-
wiają się one w damskiej kolekcji Top 
Secret. W nowym sezonie bardzo mod-
ne są luźne bluzki koszulowe, w których 
istotną rolę grają detale, takie jak wiąza-
nie przy dekolcie czy podwijane rękawy. 
Nadruki i wzory nie powinny być niko-
mu straszne! Tak samo nie należy unikać 
żywych kolorów, które w nowoczesny 
sposób dodają każdej kobiecie uroku 
i jeszcze większej pewności siebie.

W męskiej kolekcji Top Secret rów-
nież nie brakuje kolorowych akcen-
tów. Pojawią się one m.in. na koszulach 
w kratę, swetrach i t-shirtach. Jesienno-
-zimowa kolekcja ma przede wszystkim 
charakter smart casual. Jest miejska, 
wygodna, oparta o proste formy ubrań. 
Jednak nie brakuje również eleganckich, 
klasycznych zestawień, które wyróżnia-
ją dodatki przełamujące biurowy dress 
code. Mogą to być np. okulary, krawaty 
lub skarpetki. Przykładowe zestawienia 
męskich oraz damskich ubrań i dodat-
ków zaprezentowane na znajdujących się 
wokół fotografiach.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Pod koniec sierpnia w całej 
Polsce odbyła się sesja matu-
ralnych egzaminów popraw-

kowych. Przystąpiło do niej blisko 
46 tysięcy osób, zarówno tegorocz-
nych absolwentów liceów oraz tech-
ników, jak również uczniów, którzy 
ukończyli szkołę średnią w latach 
poprzednich. W województwie 
kujawsko-pomorskim z drugiej 
szansy skorzystało nieco ponad 
2100 abiturientów.

Kto mógł liczyć na ponowne 
zmierzenie się z arkuszami 

egzaminacyjnymi?

- Były to osoby, które w maju i czerw-
cu przystąpiły do egzaminu matu-
ralnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej oraz 
pisemnej i nie zdały wyłącznie egza-
minu z jednego przedmiotu w części 
ustnej albo pisemnej – wyjaśnia Irena 
Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku, która 
nadzoruje egzaminy w Kujawsko-
-Pomorskiem.

Absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych największe problemy 
- co nie było zaskoczeniem - mieli 
z egzaminem z matematyki. Tylko 
w maju nie poradziło sobie z nim 
ponad 44 tysiące uczniów, czyli bli-
sko jedna piąta egzaminowanych. 
Alarmujące było także rozwarstwie-
nie między odsetkiem nieudanych 
podejść licealistów oraz absolwen-
tów techników - wśród tych pierw-
szych wskaźnik wyniósł 13 procent, 
podczas gdy wśród drugich wyma-
ganego progu punktowego nie osią-
gnął aż co czwarty uczeń.

Sierpniowa „dogrywka” nieco 
poprawiła statystyki

Jak wynika ze zbiorczego zesta-
wienia przygotowanego przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną - 
w przyszłym roku maturę ponownie 
musi napisać niemal czterdzieści 
tysięcy tegorocznych absolwentów. 
To piętnaście procent wszystkich 
zdających. 

Podobnie jak w przypadku 
matematyki, także w ogólnym 
rozrachunku dużo gorzej wypadli 
maturzyści z techników (24 pro-
cent nie zdało matury w tym roku) 
niż osoby kończące licea (11 proc.).

Na tym tle nie najgorzej wypadły 
wyniki egzaminów w regionie 

kujawsko-pomorskim. 

Ewentualne plany studiowania 
musi odłożyć na kilkanaście mie-
sięcy niespełna półtora tysią-
ca uczniów, którzy w kwietniu 
zakończyli naukę w szkole śred-
niej. W tym gronie jest niespełna 
700 absolwentów liceów i nieco 
ponad 800 uczniów techników.

Maksymalnie 250 tysięcy 
złotych znajduje się w puli 
prezydenta Bydgoszczy na 

wsparcie dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy mogą 
pochwalić się wysokim wynikiem 
z egzaminu maturalnego z mate-
matyki na poziomie rozszerzonym. 
W ten sposób władze miasta chcą 
zachęcić ich do pozostania w mie-
ście nad Brdą.

Na co może liczyć tegoroczny 
maturzysta, który z „królową nauk” 
jest za pan brat? Na comiesięczne 
stypendium w kwocie 500 złotych, 
które będzie wypłacane w okresie 
od października do czerwca przy-
szłego roku.

Ratusz stawia jednak warunki - 
oprócz wyniku maturalnego z roz-
szerzonej matematyki na poziomie 
minimum 60 procent, uczeń ubie-
gający się o wsparcie musi pod-
jąć studia na jednej z bydgoskich 
- publicznych bądź niepublicznych 
- uczelni. I to na wybranych kie-
runkach, wśród których królują kie-
runki techniczne. To między innymi 
informatyka, mechatronika, inży-
nieria materiałowa, budownictwo, 
wzornictwo czy transport.

Wniosek o stypendium można 
składać w urzędzie miasta do 7 paź-
dziernika. Należy do niego dołączyć 
potwierdzoną za zgodność z orygi-
nałem kserokopię świadectwa matu-
ralnego wydanego w 2016 roku, 
zaświadczenie z uczelni o przyjęciu 
na studia oraz potwierdzenie zamel-
dowania na pobyt stały w Bydgoszczy.

Tydzień krócej na złożenie apli-
kacji mają uczniowie gimnazjum 
oraz szkół średnich, którzy chcą sko-

rzystać ze stypendium marszałka 
województwa. W ramach projektu 
„Prymus Pomorza i Kujaw” finanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 moż-
na uzyskać miesięcznie 300 złotych 
wypłacane przez dziesięć miesięcy 
rozpoczętego właśnie roku szkolne-
go. Dodatkowe pieniądze mają trafić 
do ponad tysiąca uczniów w całym 
regionie. - Program stypendialny 
stworzyliśmy z myślą o tych, którzy 

dobrze radzą sobie w nauce z przed-
miotami przyrodniczymi, informa-
tycznymi, matematyką, językami 
obcymi oraz przedsiębiorczością - 
wylicza marszałek Piotr Całbecki.

Aby złożyć wniosek o marszał-
kowskie stypendium, należy być 
mieszkańcem regionu, w ostatnich 
trzech latach uzyskać tytuł finalisty 
albo laureata konkursu bądź olim-
piady z wyżej wymienionych dys-
cyplin. Podobnie jak w Bydgoszczy, 
uzyskanie wsparcia nie jest zależne 
od kryterium dochodowego. ED

matura 
2016 w liczbach
Technika gorsze od liceów
Ponad�ćwierć�miliona�uczniów�przystąpiło�w�tym�roku�do�
egzaminu�dojrzałości.�I�niemal�co�siódmy�z�nich�będzie�musiał�
zrobić�to�także�za�rok.

Z�egzaminem�maturalnym�z�języka�polskiego�poradziło�sobie�w�tym�roku�niemal�99�procent�abiturientów.�

Warto być prymusem
Czekają dodatkowe pieniądze
kilkaset�złotych�miesięcznie�mogą�uzyskać�szczególnie�uzdolnieni�
uczniowie�z�Bydgoszczy�i�regionu.�Zarówno�bydgoski�magistrat,�jak�
i�urząd�marszałkowski�prowadzą�nabory�w�ramach�programów�
stypendialnych�na�rok�akademicki�i�szkolny�2016/2017.
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85 %
tegorocznych�
absolwentów�szkół�
średnich�uzyskało�
świadectwo�
maturalne.

1200
uczniów�z�regionu�
może�uzyskać�
stypendium�ze�
środków�urzędu�
marszałkowskiego.

250 tys. zł
przeznaczy 
na stypendia 
w�nadchodzącym�
roku�akademickim�
prezydent 
Bydgoszczy.�
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Jesteśmy wspólnotą osób patrio-
tycznych, które będą dążyły do 
tego, żeby pomnika nie przesu-

wać – wyjaśnia radna PiS Graży-
na Szabelska zapytana o to, kogo 
reprezentuje, przedstawiając głos 
sprzeciwu wobec relokacji monu-
mentu. I zaraz dodaje: Będziemy 
stosować różne formy protestu, aby 
nas głos został usłyszany.

- To, co się do tej pory działo 
w kwestii zarówno pomnika, jak też 
wyglądu Starego Rynku, to nie były 
konsultacje, ale parodia konsulta-
cji – włącza się do rozmowy Ste-
fan Pastuszewski. – Prezydent nie 
zwrócił się do organizacji społecz-
nych, do naukowców, historyków, 
ani organizacji kombatanckich – tyl-
ko rzucił hasło do mieszkańców za 
pośrednictwem mediów. Będziemy 
poważać również rozumienie przez 
pana prezydenta pojęcia „konsulta-
cje społeczne”.

- Nic nie robiono sobie z nasze-
go apelu, by przedłużyć konsultacje, 
aż bydgoszczanie wrócą z wakacji, 

aby rzeczywiście wszyscy mogli 
zabrać głos. Zupełnie zlekceważono 
nasze podpisy pod projektami doty-
czącymi Starego Rynku, a o samych 
konsultacjach mało kto wiedział, bo 
nie było o nich informacji nawet na 
oficjalnej stronie ratusza, dopiero 
po naszej interwencji pojawiła się 
informacja, ale wtedy czasu pozo-
stało niewiele – dorzuca ktoś z gro-
na protestujących.

-To jest po prostu skandal, żeby 
prezydent Bydgoszczy w ten spo-
sób się zachowywał i nie baczył na 
protesty bydgoszczan i wszystkich, 
którzy przeżyli tragedię wyrażoną 
w bryle pomnika – dodaje jedna 
z reprezentantek organizacji spo-
łecznych uczestniczących w pro-
teście.

- Konsultacje może i spełniły 
formalny obowiązek, ale na pewno 
nie były dialogiem z bydgoszczana-
mi, nie były dialogiem społecznym 
w tak ważnej sprawie, gdyż mogło 
wypowiedzieć się zaledwie kilka-
dziesiąt osób. Wnioskuję o ponowne 
ich przeprowadzenie – mówi nam 
radna Szabelska. Jak podkreśla, chce 
tego, gdyż dotychczasowe wnioski 

o pozostawieniu pomnika w aktual-
nym położeniu zostały zaopiniowa-
ne negatywnie.

21 sierpnia Grażyna Szabelska 
skierowała do prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej pismo z prośbą 
o zaopiniowanie planów przeniesie-
nie pomnika w stronę bydgoskiego 
ratusza. A apel do prezydenta Bru-
skiego jest - jak zapewnia - daniem 
mocnego sygnału, że środowiska 
prawicowe, kombatanckie, ale rów-
nież radni, młodzież jednoczą się 
wokół idei pozostawienia pomnika 
w jego dotychczasowym miejscu.

Jak na sprzeciw grupy byd-
goszczan reaguje Michał Sztybel, 
dyrektor Biura Obsługi Mediów 
i Komunikacji Społecznej bydgo-
skiego magistratu? - Demokracja 
polega na tym, że każdy może wra-
zić swoje zdanie. My dysponuje-
my nie tylko zdaniem urzędników, 
ale także ekspertów, architektów, 
jak również mieszkańców, którzy 
są przeciwni ruszaniu z miejsca 
pomnika. Mamy plon konsultacji 
społecznych, w efekcie których 
zdecydowano, że płyta Starego 
Rynku zostanie w całości wyeks-

ponowana, ze szklaną powierzch-
nią, przez którą będzie widać to, 
co jest pod rynkiem. Pomnik stał 
będzie blisko jego płyty. Sprawa 
jest przesądzona, konsultacje się 
odbyły – przez trzy tygodnie każdy 
mógł się wypowiedzieć, więc ogła-
szanie dodatkowych konsultacji 
jest niepotrzebne.

Prace nad rewitalizacją Sta-
rego Rynku mają rozpocząć się 
już jesienią i zakończyć przed 
przyszłoroczny mi wakacjami . 
Poza płytą rynku, remont przejdą 
okoliczne uliczki, których nie zmo-

dernizowano w latach ubiegłych. 
Na ten cel w tegorocznym budże-
cie miasta zabezpieczono 18 milio-
nów złotych.

Bydgoska prawica:

Nie przenoście 
tego pomnika!
-�Pomnik�Walki�i�Męczeństwa�Ziemi�Bydgoskiej,�jako�historyczny�
symbol�najwyższej�rangi,�podlega�szczególnej�ochronie�wraz�
z�miejscem,�na�którym�został�pierwotnie�wzniesiony.�Dlatego�
apelujemy�o�pozostawienie�pomnika�w�jego�dotychczasowej�
lokalizacji�–�napisali�w�liście�do�prezydenta�Bydgoszczy�rafała�
Bruskiego�radni�Prawa�i�Sprawiedliwości,�a�także�przedstawiciele�
kilkunastu�stowarzyszeń�i�organizacji.

Pomnik�Walki�i�Męczeństwa�Ziemi�Bydgoskiej�ma�stanąć�kilkanaście�metrów�dalej�niż�obecnie.�Zdaniem�
środowisk�prawicowych,�ta�odległość�robi�jednak�sporą�różnicę.
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# Tomasz konwalski
Serio ludzie? On ma być tylko 
lekko przesunięty. Przecież nadal 
jego wysokości i brzydota będzie 
sprawiała, że będzie zauważalny. 
A jeśli o mnie chodzi, to bardziej 
wolałbym jakąś nowszą wersję 
(i mniejszą) tego pomnika albo 
tablicę pamiątkową.

# Aleksander żuk
POMNIK to nie budka z gaze-
tami, żeby go przenosić z kąta 
w kąt!

# wojciech Bykowski
Osobiście w y wal i łbym ten 
pomnik i zastąpił go pomni-
kiem Króla Kazimierza - pasu-
je o wiele lepiej niż to, co jest. 
Moim zdaniem, ewentualnie 
wywalić ten i ogłosić przetarg 
na zbudowanie nowego, ład-
niejszego pomnika ku czci ofiar 
zbrodni hitlerowskiej.

# wiesław geruzel 
Należy postawić nowy pomnik 
choćby po to, żeby odezwał się 
kolejny „znawca”, który zażąda 
nowego, ładniejszego pomni-
ka. Najlepiej Kubusia Puchatka. 
Czy nigdy nie będziemy umieli 
się opanować, stać się normal-
nymi ludźmi, budującymi teraź-
niejszość i szanującymi prze-
szłość?

# marcin Pietroń
Panie Bruski, a fabryki DAG nie 
da się gdzieś przestawić? :> 
Najlepiej weźmy całą historię 
naszego miasta wywieźmy do 
Torunia, a co tam.

# maria czarnecka
Ten pomnik jest brzydki i sta-
nowi dobre miejsce dla latają-
cych szczurów, czyli gołębi. 
A zwolennikom pozostawienia 
tego koszmarku proponuję raz 
w miesiącu akcję szorowania go 
z odchodów.

# robert kokoszewski
. . . ko mu  p r z e s z k a d z a  t e n 
pomnik? może planują postawić 
tam niemieckiego Lidla?

*�Więcej�artykułów�na�
temat�planowanej�
przebudowy�Starego�
rynku�i�zmian,�które�
na�nim�zajdą,�można�
znaleźć�na�portalu�www.
metropoliabydgoska.pl�-�
tag�STary�ryNek.

To,�co�się�do�tej�pory�
działo�w�kwestii�
zarówno�pomnika,�jak�
też�wyglądu�Starego�
rynku,�to�nie�były�
konsultacje,�ale�parodia�
konsultacji.

stefan Pastuszewski
radny Bydgoszczy



20

Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Kujawy reprezentowały koła 
gospodyń wiejskich z: Biało-
wieży, Legbądu, Kiełpina, Wiel-

kiej Komorzy i Tucholi. Pomorze 
przyjechało w składzie: KGW Węgli-
kowice, Mały Klincz, Nowy Klincz, 
Kłobuczyno, Loryniec.

W trakcie imprezy odbyły się 
także wybory najsmaczniejszej 
potrawy jarmarku uhonorowane 
później trzema Rarytasami: złotym - 
za szynkę pieczoną w cieście chlebo-
wym - specjał Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Olszynki” w Gąde-
czu; srebrnym - za kapustę kiszoną 

z gęsiną i lanymi kluseczkami - dzie-
ło KGW Mąkowarsko i brązowym - 
za ser podpuszczkowy z czosnkiem 
niedźwiedzim - wytwarzany przez 
państwa Adamczyków z Kosowa.

Jarmark to jednak przede 
wszystkim stoiska, na których moż-
na było zaopatrzyć się w wyroby 
rękodzielnicze, przetwory, nalewki 
oraz miody. Królowała sztuka ludowa 
i regionalne przysmaki. Chętni mogli 
skorzystać z kiermaszu ogrodnicze-
go oraz zapoznać się z prezentacją 
organizacji pozarządowych i warsz-
tatów terapii zajęciowej.

Wszystk im zg romadzonym 
czas umilały ludowe zespoły pieśni 
i tańca. Częścią jarmarku były też 
regionalne zawody w skokach przez 
przeszkody.

wieś spotkała się 
z miastem
Jedną�z�atrakcji�Jarmarku�kujawsko-Pomorskiego,�oprócz�
inscenizacji�wesela�kujawskiego�w�wykonaniu�Zespołu�Ludowego�
„łochowianie”,��była�bitwa�na�smaki�pomiędzy�kujawami�
a�Pomorzem.�
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MYŚLĘCINEK
a w nim:

OGRÓD ZOOLOGICZNY Z M.IN. NOWYMI KOTAMI

KOMPLEKS PARK ROZRYWKI - ZAGINIONY ŚWIAT

MNÓSTWO ATRAKCJI DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

WWW.MYSLECINEK.PL

OGRÓD BOTANICZNY - STOK - KONIE - GOLF - WAKEPARK - PAINTBALL - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
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Dla wielu z nas konieczność, dla 
niektórych utrapienie, a dla 
jeszcze innych – niespełnio-

ne marzenie: język obcy. A dokład-
niej: jego znajomość. Ile drzwi przed 
nami otworzy? Jakie możliwości 
daje? Na rynku jest mnóstwo okazji 
do nauki języków obcych. Platfor-
my e-learningowe – dzięki którym 
uczymy się przed komputerem - 
nie wychodząc z domu. Samouczki, 
fiszki, podręczniki „dla opornych”, 
czy szkoły dużych sieciowych firm. 
My dotarliśmy do małej, specyficz-
nej i lokalnej, z Bydgoszczy – sku-
pionej na nauczaniu dorosłych.

Na czym polega jej skuteczność?

Chętniej przyjdziemy na zajęcia 
prowadzone w miłej atmosferze, 
które są angażujące, bo więcej po 
nich pamiętamy. Więcej i chętniej 
sięgamy do materiałów później 
w domu – mówi właścicielka firmy 
Linguanna – Anna Prywińska.

Niestety – wielu z nas wierzy 
w reklamy cudownych środków 
odchudzających, które po tygodniu 
używania sprawią, że waga zacznie 
pokazywać mniej. W to, że po pod-
łączeniu elektrod, na baterie – po 
chwili urosną nam mięśnie. A tak-
że w to, że „dobry kurs” nauczy nas 
języka obcego – nic bardziej mylnego. 

Zawsze powtarzam moim kur-
santom aby pamiętali o zadaniach 
domowych bo 40% nauki to pra-
ca podczas zajęć, a 60% to nauka 
w domu. Bez własnego samozaparcia, 
dyscypliny i pracy - nie osiągnie się 
zbyt wiele. To MY uczymy się języ-
ka, a nie „uczy nas KTOŚ”. Tu nie ma 
złudzeń. Jak mówi angielski idiom: 
no pain – no gain. Co w wolnym tłu-
maczeniu znaczy: bez pracy - nie ma 
kołaczy – i taka jest prawda – mówi 
Anna Prywińska.

Firma specjalizuje się w nauczaniu 
dorosłych. Nie ma tu zajęć dla 

dzieci – dlaczego?

Specyfika pracy z dziećmi jest zupeł-
nie inna niż z dorosłymi i jest to coś 
co nie do końca mi odpowiada. Zaję-
cia z dziećmi to często zabawa, śpie-
wanie, wycinanie, a ja nie sprawdzam 
się w tym. Osobiście podziwiam 
nauczycieli, którzy pracują z dziećmi. 
Kolejna kwestia – to motywacja do 
nauki. Dzieci często po prostu „kie-
rowane” są na zajęcia przez rodziców 
– natomiast dorosły, który przycho-
dzi na zajęcia - zwykle wie czego 
chce i jest lepiej zmotywowany. Takie 
podejście bardziej mi odpowiada – 
twierdzi Anna Prywińska.

Okazuje się, że są jednak wyjąt-
ki. Gdy kilka lat temu do firmy Lin-
guanna zgłosił się Mateusz Staliński 
– uczeń ostatniej klasy gimnazjum 
– właścicielka postanowiła złamać 
swoje zasady. Wszystko dlatego, że 
ten utalentowany, młody człowiek 
zdecydował się na studia za gra-
nicą i potrzebował dodatkowych 
lekcji języka angielskiego. Właśnie 
rozpoczyna trzeci rok ekonomii na 
University College London. 

To dzięki zajęciom z Linguanną – 
udało mi się zdać na studia w Londy-

nie. Bez dwóch zdań! W czasie lekcji 
panowała bardzo przyjazna atmosfe-
ra. To ważne, bo jedną z moich głów-
nych wad w nauce języka był perfek-
cjonizm i strach przed popełnieniem 
błędu, szczególnie w mowie. Dzięki 
doskonałej atmosferze, po raz pierw-
szy nie bałem się (tak jak w szkole), że 
ktoś mnie wyśmieje jak powiem coś 
bez sensu. To dzięki zajęciom w firmie 
Linguanna zacząłem płynnie mówić 
w języku angielskim, co kiedyś wyda-
wało mi się niemożliwe – powiedział 
nam Mateusz Staliński, student  Uni-
versity College London.

Dziś studiuje i na co dzień bez 
problemu funkcjonuje w języku 
angielskim. Pisze naukowe eseje, 
przygotowuje prezentacje i wystą-
pienia, a nawet drukuje artykuły 
w naukowej prasie angielskiej. 

Wielu pracodawców chce pod-
nosić kwalifikacje swoje i swoich 
pracowników. Niektóre branże 
wymagają np. specjalistycznego 
języka. Firma Linguanna prowa-
dziła szkolenia kierowców w pew-
nej firmie spedycyjnej. Dla kierow-
ców poznanie charakterystycz-
nego, motoryzacyjnego języka to 

konieczność. Dzięki temu doświad-
czeniu powstał dla nich specjalny 
podręcznik. Elastyczność – to rów-
nież prowadzenie zajęć w siedzibie 
zamawiającego. Zdecydował się na 
to Maciej Łopuszyński – przedsię-
biorca:

- Trzy lata temu poszukiwałem 
szkoły językowej, która świadczy 
usługi w miejscu pracy klientów, tak 
aby nasi pracownicy nie tracili czasu 
na dojazdy na zajęcia. Firma Lingu-
anna wykazała się dużą elastyczno-
ścią dostosowując się do możliwości 
czasowych naszych pracowników. 

Ponadto wykazała indywidu-
alne podejście do każdego ucznia, 
właściwie oceniając jego poziom 
umiejętności, dzięki temu tworząc 
grupy osób o zbliżonym poziomie 
nauczania.

Zajęcia w małych grupach doce-
nia urzędniczka Ewa Korzeniewska: 
- Ucząc się w kameralnej atmosfe-
rze, jest niemożliwe, że pozostanie-
my niezauważeni przez lektora, jak 
to ma niestety miejsce w szkołach, 
gdzie grupy są często kilkunastooso-
bowe. Znam parę osób, które nawet 
przez kilka lat uczęszczały na kursy 
językowe w takich szkołach i wciąż 
nie potrafią skutecznie porozumie-
wać się w języku angielskim. 

O skuteczności tej metody świad-
czyć może fakt, że Ewa Korzeniew-
ska uzyskała certyfikat CAE z języ-
ka angielskiego. Swobodnie używa 
języka obcego w pracy i w czasie 
zagranicznych wojaży. Teraz zaczę-
ła naukę hiszpańskiego... również  
z Linguanną. Co ciekawe można się 
tu uczyć dwóch języków równocze-
śnie np. hiszpańskiego – po angielsku 
i angielskiego – po hiszpańsku. Jedną 
z takich klientek była Hiszpanka – 
żona żołnierza stacjonującego w byd-
goskiej placówce NATO.

To nie ogromna, masowa szkoła. 
Ma swój klimat.  

Na czym polega jej sukces?

- Po pierwsze organizuję kursy tyl-
ko dla osób dorosłych, specjalizuję 
się w tym. Staram się dobierać gru-
py tak, aby słuchacze pasowali do 
siebie poziomem i wiekiem. Zajęcia 
odbywają się w małych grupach, 
max. 4 osobowe, termin zajęć może 
być ruchomy, nie musi to być zawsze 
jeden dzień o tej samej godzinie. 
Zastosowałam też przychylny klien-
towi system płatności czyli rozli-
czam się tylko za faktycznie odbyte 
zajęcia. To dla mnie troszkę ryzy-
kowne, ale na razie się sprawdza – 
twierdzi Anna Prywińska. 

Na naukę języka chyba nigdy 
nie jest za późno. Przekonuje o tym 
przykład najstarszego ucznia szkoły 
– 70-letniego pana.

*  Anna Prywińska 
-�filolog,�pedagog,�
założycielka�i�właścicielka�
firmy�Linguanna,�miłośniczka�
języków�obcych�oraz�muzyki,�
dogaduje�się�po�angielsku,�
hiszpańsku,�niemiecku,�
francusku�i�portugalsku,�
rodowita�bydgoszczanka,�
rocznik 83.

Przepraszam, 
ale serwer  
jest zajęty
Najbardziej�bawi�mnie�bezgraniczne�zaufanie�niektórych�do�
tzw.�„nowoczesnych�technologii”.�Są�tacy,�co�myślą,�że�jak�
mają�smartfona�z�„google�translator”�–�to�świat�stoi�przednimi�
otworem.�Nic�bardziej�mylnego.�

Niestety�–�to�jeszcze�nie�wystarcza�–�nadal��najważniejsza�jest�komunikacja�typu�face-to-face�–�czyli�
„twarzą-w-twarz”�i�bezpośredni�kontakt�wymagający�„prawdziwej”�znajomości�języka.�efekt�tej�„wia-
ry”�w�technologię�widać�najczęściej�w�menu�różnych�restauracji,�które�postanowiły�zaoszczędzić�na�
wynajęciu�profesjonalnego�tłumacza�i�poprzestały�na�darmowym�tłumaczu�z�sieci.�a�potem�może-
my�np.�zamówić�„schabowego�z�betonu”�-�bo�ktoś�pomyślał,�że�„konkretny�schabowy”�tłumaczy�się�
jako�„concrete�pork�chop”.�albo�„wołowinę�z�kranami”�-�bo�ktoś�uwierzył,�że�grzyby�-�kurki�–�można�
tłumaczyć�jak�kurki�–�ale�z�łazienkowych�kranów.�a�najlepszym�przykładem�jest�angielskojęzyczny�
szyld�sklepu�z�Chin,�którego�właściciel�też�chciał�zaoszczędzić�i�znaleźć�tłumaczenie�nazwy�w�sieci.�
Jego�nazwa�sklepu�po�angielsku�brzmiała...�„Sorry�but�server�is�busy”.�Czyli:�przepraszam�ale�serwer�
komputerowy�jest�zajęty�(i�nie�przetłumaczy�teraz�twojej�nazwy).

Zajęcia�odbywają�się�w�kameralnej�atmosferze.



23

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl�

Park znajdujący się pomiędzy 
ulicami Markwarta a Jagielloń-
ską został założony w latach 

50. XX wieku. Wcześniej w tym 
miejscu funkcjonował cmentarz 
Ewangelickiej Gminy Zjednoczo-
nej. Likwidację nekropolii prze-
prowadzono w latach 1951-52, 
a potem rozpoczęto prace związa-
ne z przekształcaniem tego terenu. 
W 1956 roku zbudowano muszlę 
koncertową. Następnie wybudowa-
no trzy bloki mieszkalne na zachod-
nim obrzeżu parku, po stronie 
wschodniej powstał pawilon, a na 
krańcu południowej części parku - 
Pałac Młodzieży.  W późniejszych 
latach wybudowano również m.in. 
popiersie Wincentego Witosa oraz 
fontannę. W 2007 roku odnowiono 
alejki parkowe, dokonano konser-
wacji zieleni parkowej i przeprowa-
dzono remont muszli koncertowej. 

Co ma się zmienić?

Na to pytanie nie można jeszcze 
konkretnie odpowiedzieć. Aktu-
alnie trwa poszukiwanie f irmy, 
która stworzy koncepcje planowa-
nej rewitalizacji przeprowadzanej 
w oparciu o środki Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. 
Projektanci mają przygotować dwa 
warianty zmian, a do realizacji ma 
trafić jedna z nich. Miasto chce, aby 
z parku o powierzchni około pięciu 
hektarów chętnie korzystali byd-
goszczanie w różnym wieku. Ofer-
ta programowa ma być różnorodna 
i zapewniać atrakcyjny wypoczynek. 

Już teraz pojawiają się przy-
puszczenia dotyczące tego, co może 
się zmienić. W parku być może poja-
wią się nowe urządzenia zabawowe 
dla dzieci, siłownia zewnętrzna, 
ścieżka zdrowia oraz trasy biego-
we. Możliwe, że powstanie również 
wybieg dla psów. Zmodernizowana 
ma być też górka saneczkowa, i to 
tak, aby mogła pełnić również inne 
funkcje w sezonie letnim.

Ten park ma wyróżniać się spo-
śród innych obiektów zieleni miejskiej 
w Śródmieściu. Projektanci zajmu-
jący się tworzeniem koncepcji będą 
musieli zwrócić uwagę na wiele ele-
mentów. Przede wszystkim, uwypu-
klone mają zostać wszelkie istniejące 
walory terenu - od historycznych po 
przyrodnicze. Strefy wejściowe mają 
być zaaranżowane w sposób zachę-
cający do wejścia do parku.

Muszla koncertowa 
 - zostanie czy nie?

Przyszłość najbardziej charakte-
rystycznego obiektu w parku im. 
Wincentego Witosa jest niepewna. 
Nie wiadomo jeszcze, w jaki spo-
sób muszla koncertowa zostanie 
ujęta w koncepcji rewitalizacji. 
Wiele zależy od firmy, która zajmie 
się przygotowaniem planu zmian. 
Miasto nie wyklucza rozbiórki tego 
obiektu ze względu na bardzo zły 
stan techniczny. W miejscu musz-
li koncertowej może pojawić się 
ruchoma scena. 

Może, lecz nie musi. Planowana 
rewitalizacja zawiera w sobie bowiem 
wiele niewiadomych. Kolejną z nich 
jest czas przeprowadzenia zmian. - 
To zależy od terminu uruchomienia 
środków z ZIT - poinformowali nas 
urzędnicy bydgoskiego ratusza.

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia. 
Zbieranie zgłoszeń trwało do 
30 lipca. W pierwszej połowie 

września poznaliśmy regionalne roz-
strzygnięcia konkursu. Ogólnopolscy 
laureaci zostaną wyróżnieni 29 wrze-
śnia na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. W tegorocznej edycji Lodołama-
czy wzięło udział 435 pracodawców.

Statuetka „Lodołamacza” przy-
znawana jest co roku pracodawcom, 
instytucjom i organizacjom tworzą-
cym odpowiednie warunki pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Nagradza-
ne są firmy otwarte na zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych, a przy tym 
wyjątkowe, zaangażowane i promu-
jące niepełnosprawnych pracowni-
ków. Lodołamacze to ludzie, firmy, 
instytucje, które angażują się w roz-
wiązywanie problemów osób niepeł-
nosprawnych. Tworząc coraz lepsze 
warunki pracy i prowadząc dojrzałą 
politykę personalną stają się sym-
bolem etyki w biznesie i otwarcia na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Jednocześnie pokazują, że człowiek 
niepełnosprawny może być doskona-
łym pracownikiem zaangażowanym 
w budowanie sukcesu firmy.

W konkursie pracodawcy mogli 
startować w trzech kategoriach: 
Zatrudnienie Chronione – pracodaw-
cy posiadający status zakładu pracy 
chronionej oraz zakłady aktywności 
zawodowej; Otwarty Rynek Pracy 
– przedsiębiorcy otwartego rynku 
pracy, w tym również stowarzysze-
nia, fundacje prowadzące działalność 
gospodarczą i fundacje posiadające 
status przedsiębiorcy; Lodołamacz 
Instytucja – instytucje, stowarzy-
szenia, organizacje i fundacje nie-
prowadzące działalności gospodar-
czej. Niezależne kapituły wyłoniły 
również laureatów dwóch nagród 
dodatkowych: Super Lodołamacz dla 
przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu 
oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby 
o wybitnych dokonaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Istotą konkursu jest przełamywa-
nie stereotypów i uprzedzeń związa-
nych z zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych, integracja osób niepeł-
nosprawnych i stworzenie im szansy 
na pełne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym, promocja przedsiębiorstw, 
które wyróżniają się profesjonalną 
polityką personalną, otwartą na 
problemy osób niepełnosprawnych, 
zachęta do tworzenia nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych 
oraz podnoszenia standardu już ist-
niejących stanowisk.

Przyszłość�muszli�koncertowej�w�parku�Witosa�jest�na�razie�nieznana.

Park witosa przed 
rewitalizacją
Jak będzie wyglądał po niej? 
Zachęta�do�wypoczynku�i�estetyczny�wygląd�przez�cały�rok�–�to�
główne�założenia�dotyczące�tego,�jaki�ma�być�wyremontowany�
park�Ludowy�im.�W.�Witosa.�Już�niedługo�rozpoczną�się�prace�
nad�koncepcją�zmiany�oblicza�tego�miejsca.

Przełamali lody, odebrali nagrody
Dobiegła�końca�jedenasta�edycja�konkursu�Lodołamacze�organizowanego�przez�fundację�aktywizacji�
Zawodowej�osób�Niepełnosprawnych�i�Polską�organizację�Pracodawców�osób�Niepełnosprawnych.

Jedna�z�nagród�trafiła�do�bydgoskiej�firmy�Dingo.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Tr ud no d z i w ić  s ię  t a k i m 
komentarzom, skoro widowi-
sko odbywające się dwa razy 

dziennie nijak ma się do tego, co 
można o nim wyczytać chociaż-
by na Wikipedii: „Po ukazaniu się 
(Twardowskiego - dod. red.) nastę-
puje spektakl świetlno-dźwiękowy. 
Postać kłania się i pozdrawia zebra-
nych, a w tle dobiega odpowiednio 
dobrana muzyka oraz efekty świetl-
ne (błyski światła, dym)”.

Rzeczywistość jest taka, że - 
przy gwarze dochodzącym z ogród-
ków piwnych i dźwiękach muzyki 
z różnych okolicznych lokali gastro-
nomicznych - dwuminutowe przed-
stawienie, które miało uchodzić za 
wizytówkę miasta, nietrudno zupeł-
nie przegapić. 

Okno otwiera się bez żadnych 
dźwięków. Jeżeli nawet są, to ledwie 
słyszalne. Niepodświetlona postać 
czarnoksiężnika powoli wyłania się 
z czarnej dziury, toteż na tym tle 
trudno się dopatrzeć, czy wykonu-
je jakieś ruchy, a już na pewno nie 
przypominają one opisywanego 
na portalach turystycznych przez 
internautów niskiego kłaniania się 
na prawo i lewo. Nie ma też żadnych 
efektów świetlnych ani dźwięko-
wych. Dymu, jak mówią złośliwi, 
potrafi więcej wydmuchać palacz 
papierosów, więc kłębkom, które 
się przez chwilę pojawiają podczas 
pokazu, daleko do oparów. Przede 
wszystkim nie słychać zaś tego, co 
szczególnie powinno rzucać się 

w uszy, i na co rekomendujący byd-
goską atrakcję zwracali uwagę - gło-
śnego, diabolicznego rechotu...

Jeżeli tak ma wyglądać wyko-
rzystanie Twardowskiego do celów 
tur ystycznej promocji miasta 
i zwiększenia liczby je odwiedzają-
cych, to nic dziwnego, że się ośmie-
szamy i zawodzimy wszystkich, któ-
rzy zaufali internetowym wpisom 
zamieszczonym chociażby na opinio-
twórczym portalu turystycznym Tri-
pAdvisor. „Bardzo ładne widowisko, 
nie słyszałam, żeby gdzieś w innym 
mieście było takie jak Pan Twardow-
ski w Bydgoszczy”, „Naprawdę świet-
na atrakcja, zaskakująca dla gości” - 
to tylko dwa z nich. 

Z uwagi na wątpliwą jakość 
widowiska tak o godzinie 13:13, jak i, 
a może zwłaszcza, o 21:13, ocenianą 
krytycznie także przez wielu czy-
telników, poprosiliśmy o wyjaśnie-
nie, co zarządzająca atrakcją Galeria 
Miejska bwa zamierza z tym proble-
mem zrobić.

Od Karoliny Leśnik, dyrektor 
galerii, otrzymaliśmy taką odpo-
wiedź: „Od dwóch miesięcy jestem 
w Bydgoszczy i pracuję w Galerii 
Miejskiej bwa, która to opiekuje 
się rzeźbą Tardowskiego. Wiem, 
że w poprzednich latach galeria 
sprawnie reagowała na tego typu 
zgłoszenia. Rzeźba przechodzi kon-
trole i w miarę możliwości staramy 
się dbać o to, żeby prezentowała się 
jak najlepiej, mimo tego iż cała kon-
strukcja, jak i jej wygląd zdradzają 
upływ czasu. Przy najbliższej kon-
troli postaramy się wyregulować 
głośność dźwięków towarzyszą-
cych pokazom”. Efekty tych regulacji 
sprawdzimy.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Wydarzenie organizowane 
przez Radio Plus Bydgoszcz 
oraz miasto Bydgoszcz ma 

na celu nie tylko promocję miasta, 
ale również zaprezentowanie towa-
rów i usług znajdujących się w ofer-
cie firm z grodu nad Brdą. Istotne 
jest też zintegrowanie lokalnej spo-
łeczności oraz pokazanie im tego, co 
mogą nabyć w swoim mieście. 

Od 30 września do 2 października 
tego roku w wielu miejscach w Byd-
goszczy obowiązywać będą specjalne 
zniżki. Wyjątkowe oferty zaproponują 
firmy biorące udział w czwartej edycji 
akcji „Bydgoszcz za pół ceny”. Ile ich 
będzie? Tego na razie nie wiadomo. 
– Aktualnie mamy 150 zgłoszonych 
firm z ofertami tańszymi o połowę 
ceny. Zgłoszenia nadal przyjmujemy, 
ich lista będzie rosła – mówi nam 
Karolina Róg z Radia Plus. Nabór firm, 
które chcą dołączyć do akcji, trwa do 
29 września. Zgłaszające się podmio-
ty muszą zaproponować przynajmniej 
trzy produkty lub usługi za połowę 
ceny. Przykład - w przypadku branży 

gastronomicznej muszą to być trzy 
pozycje w menu. 

Kto już zdecydował się na udział 
w najbliższej edycji akcji? Wśród 
firm związanych z działem zaku-
pów i usług są to m.in. Autopunkt 
24, Kwiaciarnia Bukiecik, Świat 
GSM, Sklep Yves Rocher, Księgar-

nia Jolanta, Psia Elegancja, Bianca 
Fashion czy Dom i styl. Do grona 
partnerów akcji zajmujących się 
przede wszystkim zdrowiem i urodą 
dołączyła m.in. Klinika DermoMe-
dica, Akademia Zdrowia – Centrum 
Edukacji i DepilConcept. Już wiado-
mo, że podczas trwania weekendo-

wej akcji będzie można skorzystać 
ze specjalnego menu oferowanego 
m.in. w Restauracji Twardowski, 
Burger Strefie, Restauracji King Fu 
Fusion, lokalu Baalbek Orient Grill, 
kawiarni Cafe Kino oraz cukier-
ni Sowa. Wśród firm związanych 
z działem sportu i rozrywki w akcje 

zaangażowany jest m.in. Ogród 
Zoologiczny w Myślęcinku, Sport 
Factory, DHtenis Akademia Teni-
sowa, Klub Fitness Bella Line. Tań-
sze bilety na wybrane spektakle 
będą dostępne w Teatrze Polskim 
i Filharmonii Pomorskiej. Znacznie 
mniej kosztować będzie wejściówka 
do Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
i Muzeum Fotografii, a Muzeum 
Kanału Bydgoskiego będzie można 
zwiedzać za darmo. 

Wszystkie oferty firm należą-
cych do grona partnerów znajdą się 
na stronie internetowej akcji - www.
bydgoszczzapolceny.pl. Akcji trady-
cyjnie będzie towarzyszyła kampa-
nia promocyjna. Ponadto podczas 
finału wydarzenia „Bydgoszcz za 
pół ceny” Radio Plus zorganizuje 
specjalne studio w Centrum Han-
dlowym Rondo, z którego będzie 
nadawało kilkugodzinną relację na 
żywo. Do studia zaproszeni zostaną 
m.in. przedstawiciele firm biorących 
udział w akcji.

Twardowski 
jest do kitu
Ale to ma się zmienić
Przyjechali�do�Bydgoszczy�z�Dolnego�Śląska�i�czekali�aż�do�wieczora,�żeby�na�Starym�rynku�zobaczyć�
tę�superatrakcję,�o�której�tyle�się�naczytali�w�internecie.�-�Jakie�wrażenia?�-�pytam.�-�Podobno�w�dzień�
lepiej�to�widać.�Słabe�efekty.�Najmłodszy�z�turystów�mówi�wprost:�„Twardowski�jest�do�kitu!”

Pan�Twardowski�w�niczym�nie�przypomina�złowieszczego�czarnoksiężnika�z�legendy.

Specjalne promocje 
tylko na jeden weekend
Już�po�raz�czwarty�w�mieście�nad�Brdą�odbędzie�się�akcja�„Bydgoszcz�za�pół�ceny”.�Pierwszy�week-
end�października�zdominują�oferty�z�dopiskiem:�-50%.

fragment�plakatu�promujący�4.�edycję�akcji�„Bydgoszcz�za�pół�ceny”.

Bez nazwy-1   1 2016-09-12   03:13:06
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30.09-2.10
w tych dniach odbędzie 
się czwarta edycja akcji 
„Bydgoszcz za pół ceny”.

NAsZ PATroNAT
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Pewna formuła funkcjonowa-
nia lokalu się wyczerpała, nie 
pomógł również wiosenny 

pożar, który całkowicie zniszczył 
taras. Dlatego wspólnie z właścicie-
lem podjęliśmy decyzję o zakończe-
niu działalności i organizacji poże-
gnalnego weekendu dla wszystkich, 
którzy Tripa darzyli i darzą ogrom-
nym sentymentem – mówi Jakub 
Moliński, menedżer klubu.

Pożegnalny weekend odbędzie 
się pod koniec miesiąca. W piątek, 
23 września zaplanowano ostatni 
turniej darta w Tripie. Swoich sił 
przy tripowych tarczach będą mogli 
spróbować ci, którzy nigdy tego nie 
robili, jak i doświadczeni gracze.  
– Przez lata TRIP wychował wie-
lu zawodników, którzy zdobywali 
medale między innymi mistrzostw 
Europy. Zawsze tripowe drużyny 
liczyły się w rozgrywkach ligowych, 
dlatego piątek to turniejowe poże-
gnanie – dodaje Moliński.

Ostatnią imprezę w Tr ipie 
zaplanowano na 24 września. Spo-
tkanie z klubową, tripową rodziną 
rozpocznie się o godz. 20:00. Pod-
czas niego pojawią się m.in. osoby, 
które przez lata prowadziły impre-
zy w Tripie. Każdy z tych gości ma 
mieć czas na chociaż krótki występ. 
Tego dnia nie zabraknie nie tylko 
dobrej zabawy, ale również wspo-
mnień sytuacji, do których doszło 
w klubie. Na górnym piętrze stwo-
rzony zostanie pokaz zdjęć ze 
wszystkich lat działalności lokalu. 
Będą to m.in. relacje z imprez. Poja-
wią się również zdjęcia z prywat-

nych galerii. – Będzie ciekawie! – 
zapewnia menedżer klubu.

Osoby, które mają wiele wspo-
mnień związanych z tym miejscem, 
nie kryją swojego rozczarowania. 
Wiele par poznało się w tym lokalu, 
a niektóre z tych związków zakoń-
czyły się ślubem. Klub studencki był 
znany przede wszystkim tym, któ-
rzy swoje studia zakończyli już kil-
ka lat temu. Młodsze osoby niestety 
coraz rzadziej wybierały to miejsce, 
chociaż lokal kusił ciekawymi pro-
mocjami. To właśnie w Tripie wpro-
wadzono legendarne happy hour, co 
pozwalało studentom kupić piwo za 
jedyne 2 złote.

Jednak do odwiedzin w klubie 
zachęcało coś więcej niż dobre pro-
mocje. W lokalu panował wyjątkowy 
klimat. Przyjazna, rodzinna atmos-
fera sprawiała, że dla niektórych 
osób to miejsce było nawet drugim 
domem. To właśnie tacy ludzi two-
rzyli społeczność tzw. Tripozaurów. 
Członkowie tej grupy pomimo upły-
wu lat starali się ze sobą spotykać 
i specjalnie dla nich organizowane 
były Zjazdy Tripozaurów. Łącznie 
odbyło się pięć takich spotkań.

Co powstanie w charaktery-
stycznym budynku przy ul. Św. Flo-
riana 22? Tego jeszcze nie wiadomo. 
– Budynek był wynajmowany od 
osoby prywatnej, więc jego przy-
szłych losów póki co niestety nie 
znamy – kończy Jakub Moliński.

Filharmonia Pomorska

Na początku kolejnego sezonu arty-
stycznego w Filharmonii Pomorskiej 
tradycyjnie zagościł Bydgoski Festi-
wal Muzyczny. Tegoroczna, 54. edycja 
imprezy zakończy się 30 września. 
Do tego czasu w Bydgoszczy odbę-
dzie się jeszcze siedem koncertów.

D w a  t y go d n i e  p ó ź n i e j  - 
14 października odbędzie się kon-
cert inaugurujący sezon artystyczny 
2016/2017. Podczas tego wieczoru 
zaprezentuje się Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Pomorskiej. 
Natomiast w listopadzie w gmachu 
Filharmonii Pomorskiej odbędzie 
się XX Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego 
w Bydgoszczy. W dniach 6-20 listo-
pada w Bydgoszczy przebywać będą 
uczestnicy z całego świata. Oprócz 
wspomnianych imprez, w tym roku 
w budynku Filharmonii Pomorskiej na 
pewno nie zabraknie wydarzeń orga-
nizowanych przez inne podmioty.

Opera Nova

W tym roku Opera Nova w Byd-
goszczy obchodzi 60-lecie istnienia. 
Świętowanie jubileuszu zaplanowa-
no na przyszły miesiąc. 1 paździer-

nika w operze odbędzie się kon-
cert jubileuszowy, podczas którego 
zaprezentuje się cały zespół byd-
goskiej opery oraz goście specjalni. 
W jego trakcie widzowie będą mogli 

zobaczyć m.in. fragmenty spekta-
kli, które były grane na bydgoskiej 
scenie już jakiś czas temu oraz tych, 
które można zobaczyć w aktualnym 
repertuarze, a także nagrania sprzed 

kilku lat związane m.in. z operą oraz 
jej załogą. Koncert zostanie powtó-
rzony 2 października.

Ponadto, w tym sezonie wyda-
ne mają zostać dwie płyty DVD, na 

których nagrane będą spektakle 
„Rusałka” oraz „Zniewolony umysł”. 
Promocja płyt w naszym mieście 
rozpocznie się już niedługo. Jeśli 
plan wydania płyt zostanie zreali-
zowany, a wszystko na to wskazuje, 
to będą to pierwsze nagrania spek-
taklów operowych w technologii 
Blu-ray.

Teatr Polski

Już 24 września rozpocznie się 
Festiwal Prapremier organizo-
wany przez Teatr Polski. Podczas 
ośmiodniowej imprezy odbędzie 
się łącznie dwanaście występów: 
po sześć polskich i zagranicznych. 
Wśród gości z innych państw 
zaprezentują się grupy ze Sło-
wenii i Grecji. Tegoroczna edycja 
Festiwalu Prapremier poświęcona 
będzie Europie i teatralnym pró-
bom przedstawienia trawiących 
ją kryzysów oraz alternatywnych 
dróg rozwoju. 

Oczywiście wspomniane impre-
zy to nie wszystkie wydarzenia 
organizowane przez bydgoskie 
instytucje kultury. Więcej infor-
macji o atrakcjach organizowanych 
w trakcie sezonu artystyczne-
go 2016/17 będzie pojawiać się na 
naszym portalu.  JW

ostatni weekend 
w Tripie
Zapadła decyzja o zamknięciu lokalu

Miejsce�określane�jako�najbardziej�studencki�klub�w�Bydgoszczy�już�niedługo�zniknie�z�imprezowej�
mapy�miasta.�Informacja�o�zamknięciu�Tripa�zaskoczyła�przede�wszystkim�tych,�którzy�pojawili�się�
tam�choć�raz�i�poznali�panujący�w�lokalu�klimat.�Skąd�taka�decyzja?

Nowy sezon w kulturze.  
Będą jubileusze i festiwale
Wraz�z�początkiem�września�w�instytucjach�kultury�rozpoczął�się�kolejny�sezon�artystyczny.�Pla-
cówki�działające�w�Bydgoszczy�przygotowały�wiele�atrakcji�dla�widzów�w�różnym�wieku.�Jakie�plany�
zostaną�zrealizowane�w�najbliższym�czasie?

opera�Nova�na�początku�października�zaprasza�na�koncerty�jubileuszowe.
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24 września
w sobotę, odbędzie się 
pożegnalna impreza w Tripie
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Czymś czego nie da się skopio-
wać jest odpowiednie zbilan-
sowanie posiłków pod wzglę-

dem jakościowym jak również umie-
jętność wyznaczania odpowiednich 
porcji. Nie mniejsze wyzwanie sta-
nowi zastosowanie urozmaiconego 
wachlarza produktów spożywczych, 
nie wspominając o pasji do gotowa-
nia i czasie poświęcanemu na wcze-
śniejsze zakupy i przygotowywanie 
posiłków.

Pierwszemu zetknięciu się z die-
tą i posiłkami przygotowywanymi 
przez Smak Fit.com towarzyszy 
bardzo często zdziwienie klientów, 
że tu wcale nie chodzi o wyrze-
czenia, udziwnienia, wykluczenia 
– jest zwyczajowo, normalnie, że 
wszystko rozbija się o odpowiednio 
dobraną gramaturę, kaloryczność 
i właściwą kompozycję produktów. 
Że można się najeść i…chudnąć!

Snobizm, moda,  
bycie trendy, czy wygoda?

Smak Fit.com to pomysł Żanety 
Kortas. To lokalna firma starająca 
się być jak najbliżej klientów i reago-
wać na każde ich oczekiwania, 
sugestie oraz indywidualne potrze-
by. Codziennie przygotowywanych 
jest pięć posiłków (śniadanie, dru-
gie śniadanie, obiad, podwieczorek 
i kolacja) dowożonych do klienta 
w atestowanych pojemnikach. Roz-
piętość kaloryczna dań zaczyna się 
od 1200 kcal do powyżej 3000 kalo-
rii. I na tym się w Smak Ficie bazuje. 
Nie ma tu restrykcyjnej kategoryza-
cji, podziału na diety tematyczne. 
Filozofią kulinarną Smak Fitu jest 

nastawienie się na zdrową, racjo-
nalną dietę. Nie jest to zatem dieta 
wyłącznie dla osób chcących zrzu-
cić zbędne kilogramy, ale również 
dla osób zabieganych, zapracowa-
nych, nie mających czasu na przy-
gotowywanie posiłków w domu, 
albo czynnie uprawiających sport. 
To także idealne rozwiązanie dla 
samotnych, starszych, którzy nie 
potrafią, nie są w stanie lub którym 
nie opłaca się gotować wyłącznie dla 
siebie samego.

Przed zdecydowaniem się na 
wybranie oferty Smak Fitu, warto 
skorzystać z konsultacji z dietety-
kiem. Katarzyna Jankowska pomoże 
w doborze najwłaściwszego roz-
wiązania. Jest też możliwość opra-
cowania specjalnych diet i doboru 
odpowiednich posiłków dla osób 

z dolegliwościami zdrowotnymi, czy 
rekonwalescentów.

Posiłki są bardzo urozmaico-
ne i rzadko kiedy się powtarzają. 
Przygotowujące je osoby, to ludzie 
z pasją do gotowania, więc nie brak 
również niekonwencjonalnych 
rozwiązań i ciekawych połączeń 
smaków. Na pewno nie uświadczy 
się cukru, sól ograniczona jest do 
minimum, no i bezwzględnie unika 
się wszelkich polepszaczy smaku, 
barwników i konserwantów.

Ile to kosztuje?

Każde przedsięwzięcie, do które-
go zamierza się przystąpić, rozwa-
żane jest w kategoriach cenowych. 
Nie inaczej jest z podjęciem decyzji 
o przystąpieniu do stosowania die-
ty. Czy zatem związanie się ze Smak 
Fitem wiąże się ze znacznym wydat-
kiem finansowym? I tak i nie. Jeżeli 
przyjmiemy, że w ofercie otrzymuje-
my całodzienne wyżywienie w posta-
ci pięciu posiłków, do przygotowania 

których nie przykładamy ręki – kwo-
ta od 39 zł dziennie wydaje się nie 
za wysoka. Przemnożona przez dni 
i tygodnie, już zaczyna dawać do 
myślenia i rodzić wątpliwości. Jed-
nak wziąwszy pod uwagę, ile wyda-
jemy w gospodarstwie domowym na 
kupno żywności, której nadmiar się 
marnuje oraz jakie są koszty ener-
gii, dodając do tego czas potrzebny 
na przygotowanie posiłku – optymi-
styczne spojrzenie na ofertę Smak 
Fitu powraca. Tym bardziej, że osoby 
decydujące się na catering otacza-
ne są również stałą opieką dietetyka. 
Ponadto dla wszystkich, którzy zwią-
żą się z firmą na dłużej stosowana jest 
zniżka motywacyjna. Na czas wakacji, 
do 31 sierpnia, obowiązuje rabat dla 
osób pragnących przeznaczyć lato na 
zadbanie o smukłą sylwetkę.

Minimalny okres w którym 
można skorzystać z usług caterin-
gu dietetycznego, to zazwyczaj pięć 
dni. Maksymalny – bez ograniczeń. 
Posiłki dowożone są w godzinach 
popołudniowych

Jak na razie nie ma możliwości 
przyjścia do SmakFitu.com przy ul. 
Focha 22 i wykupienia od ręki jakie-
goś zestawu dań. Niewykluczone, 
że z czasem oferta firmy poszerzo-
na zostanie o usługę restauracyj-
ną, bo taki potencjał jest. Tymcza-
sem należy poprzez stronę www 
składać zamówienia z minimalnie 
24-godzinnym wyprzedzeniem.

smak fit.com
– sposób na życie 
i… nietycie!
korzystając�przez�jakiś�czas�z�usług�cateringu�dietetycznego�
Smak�fit.com,�można�się�nauczyć�dobrych�nawyków�
żywieniowych,�ba�nawet�samemu�przygotowywać�dania�na�
wzór�firmowych,�rezygnując�z�codziennych�dostaw.�Tyle�że�
klienci�prędko�przekonają�się,�że�zestawy�dań,�robione�przez�nich�
samych,�będą�prawie�takie�same�jak�ze�Smak�fitu.�ale�właśnie�
owo�„prawie”,�czyni�ogromną�różnicę…
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XOXO, ul. Mostowa 1

Przestronne i klimatyczne miejsce – 
jeśli właśnie czegoś takiego szukasz 
na spotkanie ze znajomymi, to warto 
sprawdzić XOXO. W lokalu znajdują-
cym się na rogu ul. Mostowej i Stare-
go Rynku można nie tylko posiedzieć 
w gronie przyjaciół, ale również 
spróbować dobrego jedzenia. 

Twardowski, ul. Stary Rynek 15-21

Regionalne potrawy kuchni kujaw-
sko-pomorskiej w nowoczesnym 
wydaniu serwowane są w Restau-
racji Twardowski mieszczącej się 
m.in. w kamienicy, w której z jed-
nego okna wyłania się figura Twar-
dowskiego uznawana za jedną 
z bydgoskich atrakcji. W restauracji 
serwowane są przede wszystkim 
obiady, lecz w ofercie lokalu znajdu-
ją się również śniadania, lunche oraz 
kawa i inne napoje. 

Cafe Kino, ul. Długa 32

Klimatyczne miejsce, w którym 
można nie tylko wypić pyszną kawę, 
ale również obejrzeć dobry film. 
W piwnicy kawiarni utworzona jest 
sala kinowa. W ofercie Cafe Kino 
znajdują się również m.in. herbaty, 
soki oraz śniadania, lunche i desery. 

King Fu Fusion, ul. Jatki 2

Połączenie tradycyjnych przepi-
sów ze wszystkich zakątków świa-
ta i stworzenie z nich zupełnie 

nowych kulinarnych wariacji – na 
tym właśnie polega idea kuchni 
fusion, której można spróbować 
w King Fu Fusion. Do posiłku warto 
zamówić wino, w którego wybraniu 
pomoże pracujący w lokalu som-
melier.

Ministerstwo Śledzia i Wódki, 
ul. Stary Rynek 25

Nieco ponad sześć miesięcy temu 
w Bydgoszczy odbyło się otwarcie 
pierwszego lokalu ogólnopolskiej 
sieciówki działającej pod nazwą 

Ministerstwo Śledzia i Wódki. 
W miejscu zdominowanym przez 
klimat PRL-u króluje śledzik i gala-
reta. Każda zakąska kosztuje 8 zł, 
a napoje można nabyć już za 4 zł. 

Baalbek, ul. Magdzińskiego 1 

Nieopodal Starego Rynku znajduje 
się jeden z lokali sieci restauracji, 
w których potrawy oparte są na 
kuchni orientalnej. Baalbek w swojej 
ofercie ma przede wszystkim duży 
wybór potraw z mięsem. Nie bra-
kuje również uwielbianych, przede 
wszystkim przez młodych ludzi, 
kebabów. 

Seta DISCO, ul. Stary Rynek 18

To pierwszy lokal w Bydgoszczy 
czynny non stop! Do Sety DISCO 
wieczorem warto iść na piwo, a rano 
na kawę. Ponadto na miejscu moż-
na zjeść np. ciepły żurek lub bigos. 
Wszystko oczywiście w atrakcyjnie 
niskich cenach zazwyczaj nieprze-
kraczających 10 zł. 

Kancelaria, ul. Przesmyk 1

Życie zaczyna się po trzydziestce 
– to hasło dominuje w klubie Kan-
celaria. W każdy piątek i sobotę 
odbywają się tam imprezy taneczne, 
którym przewodzi muzyka lat 70., 
80. i 90. XX wieku. Usłyszeć można 
również najlepsze hity list radio-
wych. Do klubu wpuszczane są oso-
by powyżej 26 roku życia.

N iezmiernie ważnym mierni-
kiem zaufania do sieci jest 
duża liczba stałych klientów, 

wśród których sporą grupę stano-
wią wierni sieci od blisko dwóch 
dekad. Jednak to ci nowi świadczą 
o tym, że spośród innych korpora-
cji warto wybrać właśnie Radio Taxi 
KOMFORT. Jest to jedyna w Byd-
goszczy firma korporacyjna działa-
jąca jako spółdzielnia. Taki wariant 
pozwala na obniżenie kosztów 
utrzymania pojedynczego tak-
sówkarza, co dla klienta przekłada 
się na najniższą w mieście cenę za 
usługę. Gdy do tego dodać stoso-
wanie różnego rodzaju upustów 
i rabatów dla stałych klientów – 
Radio Taxi KOMFORT z pewnością 
wygrywa na rynku konkurencyjno-
ścią cen.

We wszystkich posiadanych 
przez sieć 170 nowoczesnych tak-
sówkach od mercedesów klasy E po 
luksusowe ople i volkswageny moż-
na za przejazd płacić kartą płatni-
czą. Każdego dnia na postojach i uli-
cach Bydgoszczy dostępnych jest co 
najmniej 50 taksówek z logo Radio 
Taxi KOMFORT, co sprawia, że czas 
dojazdu do klienta wynosi maksy-
malnie 5-7 minut.

Taksówkarze Radio Taxi KOM-
FORT  to osoby świetnie znające 
topografię Bydgoszczy, odznaczają-
ce się wysoką kulturą osobistą i dba-
łością o czystość i wygodę w swoich 
pojazdach. Nie może być inaczej, 
chociażby ze względu na obowiązu-

jący ich regulamin. Na przykład za 
nieudzielenie obowiązującej zniż-
ki kierowca taksówki ponosi karę 
3-dniowego zawieszenia działalno-
ści. Za brudny samochód – taka sam 
kara, aż do czasu jego umycia.

Radio Taxi KOMFORT jest ela-
styczna i otwarta na potrzeby klien-
tów. Poza standardowymi usługami 
można tu poprosić np. o wykupienie 
leków, przewiezienie dziecka pod 
wskazany adres, zamówić kierow-
cę do odprowadzenia auta, holo-
wanie, uruchomienie akumulatora 
czy poprosić o dokonanie drobnych 
zakupów. Taka usługa kosztuje jedy-
nie 20 złotych.

restauracja�XoXo�jest�jedną�z�kilku�w�obrębie�Starego�rynku,�gdzie�można�spotkać�specjalne�standy�serwisu�
MetropoliaBydgoska.PL.

lokale w centrum 
Bydgoszczy
każdy�mieszkaniec�Bydgoszczy�wie,�że�na�Starym�rynku�oraz�w�jego�okolicy�znajduje�się�wiele�
restauracji,�pubów�i�klubów.�Jednak�zazwyczaj�i�tak�ciężko�podjąć�decyzję,�do�którego�lokalu�iść.�
Specjalnie�dla�Was�wybraliśmy�kilka�miejsc,�które�warto�odwiedzić.

Nazwa komforT 
zobowiązuje!
radio�Taxi�koMforT�powoli�wkracza�w�dwudziesty�rok�istnienia�na�bydgoskim�taksówkarskim�ryn-
ku,�na�którym�ma�już�wysoką�pozycję�w�rankingu�najlepszych�korporacji�w�mieście.�Nie�zamierza�
jednak�spocząć�na�laurach…

Po�bydgoskich�ulicach�kursuje�niemal�dwieście�taksówek�radio�Taxi�koMforT.

(52) 196-62
Radio Taxi KOMFORT 
zamówić można pod 
numerem (52) 196-62, 
wybierając bezpłatny 
numer: 800-3-196-62 albo 
wysyłając SMS. Już wkrótce 
zostanie wprowadzona 
nowa usługa zamawiania – 
aplikacja na smatfony.

gdzie warto 
się wybrać?
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Aktywna jesień 
bydgoszczan
Gdzie można wystartować?
Zbliżająca�się�jesień�nie�musi�oznaczać�rozbratu�z�aktywnymi�formami�
spędzania�czasu.�W�najbliższych�tygodniach�w�Bydgoszczy�i�okolicach�
zorganizowanych�zostanie�wiele�imprez�biegowych�i�rowerowych.

Złote wioślarki 
zasadziły swój dąb
Przy�bydgoskich�alejach�ossolińskich�rosną�dęby�upamiętniające�
wybitnych�Polaków�i�znanych�bydgoszczan.�Poczet�dębów�
powiększył�się�o�kolejne�drzewko.�Zasadziły�je�wioślarki�
bydgoskiego�klubu�rTW�Lotto�Bydgostia�-�Magdalena�fularczyk-
kozłowska�i�Natalia�Madaj.

W sobotę, 17 września odbę-
dzie się XI Festiwal Sporto-
wo-Turystyczny w Brzozie 

i Przyłękach, w czasie którego zapla-
nowano Bieg Trzeźwości, zawo-
dy nordic-walking, Rodzinny Rajd 
Rowerowy i biegi dla dzieci. Imprezę 
organizuje stowarzyszenie Rowerowa 
Brzoza, które 11 listopada przepro-
wadzi jubileuszową, dziesiątą edycję 
Bydgoskiego Rajdu Niepodległości. 

Sporo okazji do startów będą 
mieli w najbliższym czasie biegacze. 
23 października odbędzie się impreza 
„Bydgoszcz na start”, w skład której 
wchodzą półmaraton i bieg na 5 km. 
Nie zabraknie także biegów tere-

nowych. Już w najbliższą niedzielę 
wystartuje Maraton Puszczy Bydgo-
skiej. Rywalizujący będą musieli przy-
gotować się na sporą liczbę podbie-
gów, nierówności i korzeni. Tydzień 
później w Myślęcinku odbędzie się 
trzecia edycja Terenowej Masakry. 
Na dwóch trasach – 5 i 10 km – star-
tujący napotkają kilkadziesiąt prze-
szkód, które sprawdzą ich wytrzy-
małość i siłę, ale też spryt i umiejęt-
ność współpracy.

Coś dla siebie znajdą pasjonaci 
maratonów MTB. Zawody dla nich 
odbędą się 9 października w Potu-
licach, gdzie do wyboru będą dwie 
trasy – 30 km (jedna pętla) i 60 km 
(dwie pętle).  ST

Świadkami tej uroczystości byli 
licznie zgromadzeni miłośnicy 
sportu, ale też trener złotych 

medalistek olimpijskich Marcin Wit-
kowski, mąż Magdaleny – Michał 
Kozłowski, narzeczony Natalii – 
Arkadiusz Smoliński czy też pomy-
słodawca i społeczny kustosz pocztu 
dębów – Józef Herold oraz prezes 
klubu obu olimpijek - Zygfryd Żuraw-
ski. Nie zabrakło także gospodarza 
miasta - prezydenta Rafała Bruskiego 
i jego zastępczyni Anny Mackiewicz.

- Dzisiejszy, podwójny „złoty” dąb 
jest dwudziestym szóstym, który sta-
nie w tej alei. Nie jest jednak pierw-
szym „olimpijskim”. Nieopodal rośnie 
bowiem dąb Teresy Ciepły, wybitnej 

polskiej lekkoatletki. Ale dzisiaj to 
właśnie te dwie panie: Magdalena 
i Natalia stanowią o sławie naszego 
miasta, są jego marką i wspaniałym 
symbolem – powiedział Józef Herold.

Rafał Bruski zauważył, że choć 
mija czas, to sukcesów polskich 
sportowców nigdy się nie zapomina, 
szczególnie w mieście, które roz-
sławili. Dzisiaj posadzony dąb przez 
dziesiątki, a może setki lat będzie 
stał na straży pamięci o tym, co zro-
biły i kim były Magdalena Fularczyk-
-Kozłowska i Natalia Madaj. -Dla nas 
to przede wszystkim rozpierająca nas 
duma, że mogłyśmy pozostawić ślad 
w Bydgoszczy nie tylko w postaci 
zdobytych przez nas medali - mówiły 
zgodnie obie złote medalistki z Rio de 
Janeiro. SG

ImPrEZY TErENowE

wIoślArsTwo
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PlusLigę, w której rywalizo-
wać będą siatkarze Łucznicz-
ki Bydgoszcz, powiększono 

do 16 zespołów. Do stawki dołą-
czyły drużyny Espadonu Szcze-
cin i GKS-u Katowice, z którym 
podopieczni Piotra Makowskiego 
zagrają 1 października na inaugu-
rację rozgrywek. Pierwszy mecz 
we własnej hali rozegrają dwa tygo-
dnie później, gdy w trzeciej kolejce 
podejmą Indykpol AZS Olsztyn.

Latem w Łuczniczce doszło do 
dużych zmian kadrowych. Po nie-
udanym sezonie 2015/2016 posta-
nowiono rozstać się z większością 
zawodników. Klub opuścili m.in. 
Jakub Jarosz (zagra w katarskim El 
Jaish), Grzegorz Kosok (Jastrzęb-
ski Węgiel), Michał Ruciak i Dawid 
Murek (obaj Espadon Szczecin). 
W zamian pozyskano głównie 
zawodników z mniej znanymi 
nazwiskami jak Mateusz Sacha-
rewicz, Mateusz Czunkiewicz czy 
Patryk Szczurek. Ponadto, odbudo-
wać formę sprzed kilku lat spróbują 
Igor Yudin i Marcel Gromadowski, 
a ważnym ogniwem zespołu może 
być Milan Katić. Serbski triumfator 
Ligi Światowej był ostatnio wypoży-
czony ze Skry Bełchatów do Gala-
tasaray Stambuł, gdzie poznał Igora 
Yudina. 

Australijczyk namówił go na 
przejście do Łuczniczki i w pierw-
szych meczach spar ingow ych 
23-latek był najlepiej punktują-
cym zawodnikiem bydgoskiego 
zespołu, który wygrał dwa mecze 
kontrolne z Effectorem Kielce (po 
4:0) i zajął drugie miejsce na tur-
nieju w Jarocinie, gdzie pokonał 
AZS Częstochowa i uległ Jastrzęb-
skiemu Węglowi. W nadchodzący 
weekend bydgoszczanie zagra-
ją w Memoriale im. Arkadiusza 
Gołasia, a tydzień później w War-
szawie w turnieju poświęconym 
pamięci Zdzisława Ambroziaka. 
Na 29 września zaplanowano tra-
dycyjny mecz pokazowy ze Skrą 
Bełchatów połączony z prezenta-

cją zespołu. Trwa sprzedaż biletów 
na to wydarzenie.

Spore zmiany zaszły także 
w ORLEN Lidze, która po dołączeniu 
ŁKS-u Commercecon Łódź i Budow-
lanych Toruń liczy 14 zespołów. 
Przynajmniej cztery z nich będzie 
chciał wyprzedzić Pałac, który – jak 
zapewnia trener Adam Grabowski 
– celuje w najgorszym razie w dzie-
siątą lokatę. W Bydgoszczy posta-
wili na stabilizację i latem ściągnęli 
tylko jedną zawodniczkę – Magdę 
Jagodzińską. Odeszła za to Zuzanna 
Czyżnielewska, która będzie konty-
nuować karierę w KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski.

Przer wa między sezonami 
była wyjątkowa dla rozgrywającej 
Pałacu, Marleny Pleśnierowicz, 
która zadebiutowała w reprezen-
tacji kraju. Trener Adam Grabow-
ski wiąże z jej występami duże 
nadzieje. – To będzie inna Marle-
na niż przed rokiem. Widać to już 
teraz, po powrocie z reprezen-
tacji – zapewnia szkoleniowiec. 
24-latka również liczy na udany 
sezon. – Mam nadzieję, że przełożę 
doświadczenia z kadry na wystę-
py w Pałacu i nikogo nie zawiodę 
– mówi. – Dla mnie najważniejsza 
jest regularna gra, bo tylko tak 
mogę robić postępy. W Bydgoszczy 
i w Pałacu czuję się bardzo dobrze, 
poprzedni rok był rewelacyjny 
i cieszę się, że tu zostałam – doda-
je Pleśnierowicz. 

W przedsezonowych rozmo-
wach Grabowski wymieniał też 
nazwiska Weroniki Fojucik i Poli 
Nowakowskiej jako tych zawod-
niczek, które mogą uczynić spory 
postęp w stosunku do poprzednich 
rozgrywek. W ostatnim czasie obie 
zmagały się jednak z kontuzja-
mi i nie zagrały na turnieju w Pile, 
w którym pałacanki po tie-bre-
akach pokonały gospodynie oraz 
wspomniany ŁKS, a z Budowlanymi 
Toruń przegrały 1:3. W ten weekend 
bydgoszczanki zagrają na turnieju 
w Świeciu, a za tydzień będą rywa-
lizować w Bobolicach. Inaugurację 
rozgrywek ligowych zaplanowa-
no na 15 października, gdy zespół 
Adama Grabowskiego pojedzie do 
Muszyny.

Reprezentacja Marcin Dorny 
zmierzy się 6 października 
(początek o 17:30) w mieście 

nad Brdą z Ukrainą w towarzyskim 
meczu będącym jednym z etapów 
przygotowań do przyszłorocznego 
młodzieżowego Euro. Cztery dni 
później Polacy rozegrają jeszcze 
jeden mecz sparingowy - w Gdy-
ni podejmą Czarnogórców. Przy-
pomnijmy, że będzie to już druga 
tegoroczna wizyta reprezenta-
cji U-21 w Bydgoszczy - w marcu 
pokonała ona na obiekcie przy ulicy 
Gdańskiej Finlandię 1:0 po trafieniu 
Mariusza Stępińskiego.

W trakcie mistrzostw Europy 
do lat 21 w Bydgoszczy rozegrane 
zostaną trzy spotkania fazy grupo-

wej - wraz ze wspomnianą już Gdy-
nią będziemy gościli zespoły rywa-
lizujące w grupie B. Po raz pierwszy 
w historii młodzieżowego czempio-
natu weźmie w nim udział dwana-
ście ekip. Poza gospodarzami pewne 
występu na polskich boiskach są już 
kadry Portugalii oraz Danii. Pozo-
stałe nacje nadal rywalizują w elimi-
nacjach, które zakończą się jesienią.

W związku z ME U-21 w Polsce 
trwa nabór wolontariuszy, którzy 
w sześciu miastach będą wspiera-
li turniej od strony organizacyjnej 
- szczegóły dostępne są na stronie 
www.u21poland.com. Poza Byd-
goszczą i Gdynią pojedynki odbędą 
się w: Krakowie, Tychach, Lublinie 
i Kielcach. Młodzieżowe Euro roz-
pocznie się 16 czerwca 2017 roku 
i potrwa dwa tygodnie. ED

Łuczniczka i Pałac 
wracają do gry
w zmienionych ligach
Bydgoskie�zespoły�siatkarskie�przygotowują�się�do�startu�
rozgrywek�PlusLigi�i�orLeN�Ligi.�kadry�drużyn�są�już�
skompletowane,�a�w�ostatnich�tygodniach�odbyły�się�pierwsze�
mecze sparingowe.

Latem�w�kadrze�Pałacu�doszło�tylko�do�niewielkich�zmian.

Przedsmak 
młodzieżowego Euro
Polacy zagrają z Ukraińcami
W�czerwcu�przyszłego�roku�Bydgoszcz�będzie�jednym�z�miast-
organizatorów�mistrzostw�europy�do�lat�21.�Polaków�wówczas�na�
stadionie�Zawiszy�nie�zobaczymy.�ale�szansa�na�obejrzenie�biało-
czerwonych�w�akcji�nadarzy�się�już�na�początku�przyszłego�miesiąca.
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Sezon 2016 już za nami. Spodziewał 
się pan przed jego rozpoczęciem, że 
utrzymanie w lidze będzie koszto-
wało tyle nerwów?
Władysław Gollob: Takie pytanie 
można zadać ubiegłorocznemu 
mistrzowi Polski, Unii Leszno, bo 
oni na pewno byli zaskoczeni prze-
biegiem tego sezonu. Ja przejmowa-
łem klub w trudnej sytuacji i musia-
łem spodziewać się wszystkiego, 
więc nie jestem zdziwiony.

W wielu meczach, zwłaszcza na 
początku sezonu, Polonia potrafiła 
przeciwstawić się rywalom, ale na 
przestrzeni całych rozgrywek for-
ma zawodników była bardzo nie-
równa. Z czego to mogło wynikać?
Tak to już w sporcie jest, zwłasz-
cza w żużlu, że zawodnik może 
być w gorszej dyspozycji. Potrze-
ba naprawdę wiele szczęścia, 
aby wszyscy byli w gazie i unika-
li wypadków. W Rawiczu Mikołaj 
Curyło jechał z uszkodzonym oboj-
czykiem, więc nie można powie-
dzieć, że nie spełnił pokładanych 
w nim nadziei. Spełnił, ale wypa-
dek znacząco utrudniał mu jazdę. 
Jestem naprawdę pełen uznania 
dla tego zespołu, który w miarę 
możliwości i umiejętności starał się 
utrzymać I ligę dla Polonii. 

W najbliższym sezonie zobaczymy 
drużynę w podobnym składzie per-
sonalnym?
Kadrę już właściwie ustaliliśmy 
i pozostały do dogadania szczegó-
ły. Będziemy jeszcze rozmawiać, ale 
trzon drużyny już mamy.

Jest szansa, że w tej kadrze znaj-
dą się Damian Stalkowski i Patryk 
Sitarek? 
Oni odejdą z klubu. Ich niesłuszne 
żądania przekroczyły już w zasadzie 
wszelkie granice. Poza tym straci-
łem do nich zaufanie, bo nie może 
być tak, że dwóch smyków robi jakiś 
bojkot czy zamach stanu, podczas 
gdy reszta walczy o utrzymanie. 
Nie rozumiem intencji tych ludzi. 
Jedyne wytłumaczenie to takie, że 
szukają miejsca w innym klubie, któ-
ry dużo więcej naobiecywał. Na to 
nie ma miejsca w Polonii. 

Sytuacja finansowa w trakcie 
ostatniego roku poprawiła się na 
tyle, aby myśleć o wzmocnieniach?
Nic się n ie poprawiło. Nada l 
wygrzebujemy się z długów, ale 
przed nami bardzo długa droga. 
Sytuacja klubu jest bardzo trudna, 
można nawet powiedzieć, że bar-
dzo trudna z wykrzyknikiem. Środ-
ki, które mam, są ograniczone i nie 
pozwalają na żadne odważne ruchy 
kadrowe w najbliższej przyszłości.

Klubowi nie udało się pozyskać 
sponsorów z zewnątrz? Jest jakieś 
zainteresowanie firm?
Żadne. Na taki sponsoring, o którym 
marzyło się przed laty, który utrzy-
mywałby klub na dobrym poziomie, 
nie można już liczyć. Podobnie jest 
z kibicami. Kiedyś stadion Polonii 
pękał w szwach, a dzisiaj 2,5 tysiąca 
widzów to dobry wynik. W Rawiczu 
było teraz chyba 275 oglądających. 

Jest pan zawiedziony frekwencją 
przy ul. Sportowej w tym sezonie?
Ludzie mają teraz bardziej kon-
s u m p c y j n e  z a i n t e r e s o w a -
nia – wakacje, wyjazdy, przy-
j em no ś c i .  M ł o d z ie ż  z a jmuj e 
się telefonami i komputerami, 
a sposób odbioru sportu zmienia się.  

Może ceny biletów na mecze Polo-
nii były jednak za wysokie?
Mamy jedne z najtańszych biletów 
w Polsce, więc o czym my tu mówi-
my. Już kiedyś żartowałem, że bilet 
na wydarzenie o takim poziomie 
emocji i ryzyka powinien kosztować 
trochę więcej niż paczka papiero-
sów. 25 złotych to nie jest wygóro-
wana cena w porównaniu z innymi 
klubami.

W ostatnich tygodniach powstało 
zamieszanie związane z licencją 
Kaia Huckenbecka. Możliwa jest 
weryfikacja wyniku meczu z Piłą 
i przesunięcie Polonii na dziewiąte 
miejsce w tabeli?
Nie, sędzia uznał, że licencja upo-
ważnia go do startu. Nie wyobra-
żam sobie, że po miesiącu komuś 
przyszłoby do głowy zweryfikować 
wynik. Zwłaszcza że GKSŻ potwier-
dził rezultat w regulaminowym ter-
minie. My też mieliśmy pretensje 
o tor w Opolu czy mecz w Krośnie, 
ale ciąganie się po trybunałach nie 
ma żadnego sensu. Poza tym, w śro-
dę odbyło się spotkanie klubów II-
-ligowych i nikt nas tam nie zaprosił.

W ósemce Lotto-Bydgostii 
popłyną złote: Magdale-
na Fularczyk-Kozłowska 

i Natalia Madaj, brązowa Monika 
Ciaciuch, a także Martyna Miko-
łajczak, Anna i Maria Wierzbow-
skie, Joanna Dittmann oraz Klaudia 
Jedynak. – W naszej czwórce na 
pewno nie będzie finezji, więc trze-
ba będzie pokazać ułańską fantazję 
– mówi ze śmiechem Ciaciuch.

Podczas regat nie zabraknie tra-
dycyjnej rywalizacji Oxford – Cam-
bridge, wyścigu smoczych łodzi 

pomiędzy reprezentacjami Komen-
dy Wojewódzkiej Policji i Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych NATO 
oraz wyścigów juniorów i seniorów.

Oprócz rywalizacji wioślarskiej 
odbędzie się też tradycyjny pik-
nik organizowany przez Regional-
ną Radę Olimpijską w Bydgoszczy. 

W ramach imprezy zaplanowano 
bieg sztafetowy z symbolicznym 
zapaleniem znicza, zaprezentowa-

nych zostanie także kilkanaście dys-
cyplin sportowych. 

Regionalny Ośrodek Medycy-
ny Sportowej Sportvita sprawdzi 
parametry zdrowotne uczestników, 
a w planach są także liczne konkursy 
sprawnościowe i wiedzy o sporcie. – 
To będzie już piąta edycja. Chcemy 
przede wszystkim promować sport 
i zachęcać młodzież do aktywnego 
stylu życia – mówi Dariusz Białkow-
ski, dwukrotny brązowy medalista 
olimpijski, tyle że w kajakarstwie.

Piknik odbędzie się przy ul. Sta-
ry Port i potrwa od godz. 13:00 do 
godz. 17:00. ST

gollob:
sytuacja 
Polonii jest 
bardzo trudna.
Z wykrzyknikiem
Przed�rokiem�Władysław�Gollob�wrócił�na�Sportową,�aby�
uzdrowić�dogorywający�bydgoski�speedway.�W�rozmowie�
z�MetropoliąBydgoską.pl�zdradził,�jak�ocenia�ostatnie�miesiące�
pod�kątem�sportowym�i�finansowym.

Zbliża się Wielka Wioślarska.
Gwiazdy igrzysk w rolach głównych

W�sobotę,�24�września�w�okolicach�rybiego�rynku�odbędzie�się�XXv�Wielka�Wioślarska�o�Puchar�
Brdy.�W�jednej�osadzie�wystartują�bydgoskie�medalistki�olimpijskie.
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