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Moi słuchacze
mają ze mną
ciężko

SUPEROFERTA
SUPEROFERTA

6-pak

6-pak

Płyn
do płukania
tkanin

szt.

8

Płyn
do płukania tkanin
Płyn
do płukania
tkanin

COCCOLINO
1,5 - 2 l
różne rodzaje
4,50 - 5,99/l

8
6 %
30

LENOR
780 - 930 ml
różne rodzaje
7,52 - 8,96/l

DO

99

HERBAPOL
OWOCOWA
SPIŻARNIA
420 ml
wybrane
rodzaje
9,02/l

Skarpety
męskie

99
9
99
14

frotté
6-pak
różne kolory
i rozmiary
cena za 6-pak

99

916

99 99
szt.
szt.

WEZYR
450 ml
różne rodzaje
11,08/l

4

99
szt.

9

99
szt.
12

1l
różne rodzaje

Płyn
do mycia
szyb

30%

frotté
3-pak
różne kolory
i rozmiary
cena zaszt.
3-pak

4

5

szt.

99

99

3

79
TANIEJ
50% DRUGI
szt.
PIERWSZY DRUGI
PRODUKT PRODUKT

6 89

17

59

99

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

135

99
szt.
7
99

9

99

00

Żel do W

DOMESTO
1250
różne rodz
da
5,5

6

Samochód

99
szt.

WELLY
skala 1:34
26,99 zł/cena za 2 szt.

DOMOWE
6 GRUDNIA
MIKOŁAJKI
PORZĄDKI

ró
ce

4

Dzień prezentów

-20%

29

SIDOLUX

500 ml, 1 l
w postaci różne
e-bonu
rodzaje
7,99 - 15,98/l
na kolejne zakupy

8

99
szt.

7

Promocja od 15.11 do 99
19.11.2017.

niemo

ró

99
3999

899

PACHNIE W CAŁYM DOMU

Regulamin dostępny naszt.
carrefour.pl.

Papier
toaletowy

6

20

49 %
99
5999

WSZYSTKIE PIŻAMY
WSZYSTKIE PIŻAMY
DAMSKIE, MĘSKIE,Odświeżac
DAMSKIE, MĘSKIE, powietrz
DZIECIĘCE
AIR WI
DZIECIĘCE
FRESHMAT

Klocki w pojemniku

klocki PIN
- cena od 54,99 zł

99

-20%%
39

wkład 250
aerozol 250
47,9
pachnące patycz
25 - 30
wkł
19
4,80 - 63,10/100

w postaci e-bonu
w postaci
na
kolejnee-bonu
zakupy
99
na 49
kolejne
zakupy

99

MOLA
cena za opak.
ELÉGANCE
BIAŁA PERŁA
Promocja
od 20.11 do 27.11.2017.
Naszymi dostawcamiopak.
są: LEGO, MARMAT, DROMADER, CARREFOUR,
EPEE, KATHAY-HASTER,
MOCHTOYS.
8 rolek
Promocja dostępny
od 20.11 do
Regulamin
na27.11.2017.
carrefour.pl.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz
na carrefour.pl
Odżywka
Regulamin dostępny na carrefour.pl.

włosów
25 Klienta ido
*Regulamin dostępny w Punkcie Obsługi
na stronie
carrefour.pl
Slipy męskie

różne rodzaje i rozmiary
cena za 1 parę

12

opak.

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

różne50
kolory
ml
2i rozmiary
rodzaje
cena za 1 parę
27,98/100
ml

8

szt.

MONSTER
0,5 l
wybrane rodzaje
7,58/l

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

Krem
do twarzy
Bokserki
NIVEA
męskie
URBAN
SKIN

99

Napój
energetyczny

Skarpety
CLIN
500 ml
sportowe
różne rodzaje
męskie9,98/l

ODŚWIEŻACZE
DO
Tor
POWIETRZA
samochodowy
AMBI PUR

DO

ce

P8
brak

różneSYOSS
kolory
i rozmiary
500 ml
cena19,98/l
za szt.

Środek
do czyszczenia
podłóg
EMSAL
99

ce

Płyn do mycia Żel, granulki
Parking
i pielęgnacjido udrożniania
różne rodzaje
podłóg,
cena zarur
opak.
płyn do ochrony
KRET
800
g
1
kg
i nabłyszczania
8,99 - 11,24/kg
podłóg

Szampon,
Biustonosz
odżywka
damski
do
włosów

OFERTA SPECJALNA

WSZYSTKIE
PRODUKTY
MARKI ZEWA

30%

XXL
dł. 90 cm

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

SOFIN
SYOSS
1,9 - 3,3 l
różne rodzaje
3,03 - 5,26/l

789

Samochód
WSZYSTKIE DUŻE
AKCE-99
wywrotka
PACHNĄCO
69
SORIA NIEMOWLĘCE (M.IN.
I CZYSTO
FOTELIKI
SAMOCHODOWE,
WÓZKI, ŁÓŻECZKA)

szt.

Płyn
do czyszczenia
dywanów

3

79

99

szt.

Krem
Płyn
koloryzujący
do płukania
do
włosów
tkanin

4 2

3-pak

DO

r

ŻYWIEC ZDRÓJ
GAZ Z SOKIEM
1l
wybrane rodzaje

99

60 - 80 den
różne rodzaje
cena za 1 parę

Syrop

MYJ, ODŻY17WIAJ I PIELĘGNUJ

99

szt.

Napój
smakowy

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

ŻYWIEC ZDRÓJ
6 x 1,5 l
wybrane rodzaje
1,00/l

99

49

ZABAWKI
Z LINII TOMEK
I PRZYJACIELE

Woda źródlana

E
1,8 l
różne rodzaje
4,99/l

8

1

799

Rajstopy
damskie

R
niem
dzie

SUPEROFERTA

5-pak
różne modele i kolory
cena za 5-pak

ŻYWIEC ZDRÓJ
0,33 l
4,52/l

SUPEROFERTA

6

Woda
źródlana

99

Skarpety damskie,
męskie, dziecięce

DOMOWE PORZĄDKI

PRODUKTY
MARKI SYOSS

5-pak

SUPEROFERTA

2

4

99

PANTENE PRO-V
3 MINUTE
200 ml
99
7 5,00/100
ml

9

99
szt.

Prześci
Pod
Prześci

11 99

9
z wym.
długi
16
wym.
9
ro
18
16
szt./opa

linia ręczników
linia BATH
ręczników
BATH

2
18
2

2

3
HITYJĄTKOWA
CENOWY
HIT CENOWY
W
OFERTA
FHQD]DSOLNDFMÆKUPONÓW

1,99 ]Ą

KUPONY ZNIŻKOWE

FUNKCJE W APLIKACJI

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

0ÆND
BASIA
1 kg
U´ĽQHURG]DMH

3U]\SUDZD
XQLZHUVDOQD
KUCHAREK
500 g
Czytnik cen zawsze pod ręką.
]DSOLNDFMÆ
Już nie musisz szukać go w sklepie. NJ
- bez aplikacji
Sprawdź cenę produktów w aplikacji.
NJ

- 50%
HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

Majonez
+(//0$11˹6
420 ml
URG]DMH
]DSOLNDFMÆO
- bez aplikacji
14,98/l

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

HIT CENOWY

7,99 ]Ą

29,99 ]Ą

Naklejki zbierane w wersji papierowej
łączą się
beznie
aplikacji
z naklejkami uzyskanymi w aplikacji.

]ă
zyskujesz ]ă

.DUPDGODSVD
CHAPPI
Już dziś zainstaluj kartę mobilną9 kg
U´ĽQHURG]DMH
w smartfonie i korzystaj: cena
za opak.
• z kuponów zniżkowych do -50%,]DSOLNDFMÆ
NJ
• ze wszystkich katalogów i ofert w jednym
- bez aplikacji
miejscu,
NJ

HIT CENOWY

6,99 ]Ą

FHQD]DSOLNDFMÆ

6,99 ]Ą

4,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

bez aplikacji ͧ]ă
zyskujesz ]ă

HIT CENOWY

HIT CENOWY

3,49 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

FHQD]DSOLNDFMÆ

3,49

Kabanosy
MADEJ WRÓBEL
HIT120
CENOWY
g
U´ĽQHURG]DMH
cena za opak.
]DSOLNDFMÆ
2,91/100 g
- bez aplikacji
4,58/100 g

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Majonez
+(//0$11˹6
420 ml
URG]DMH
]DSOLNDFMÆO
HIT CENOWY
- bez aplikacji
14,98/l

HIT
8 CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

HIT CENOWY

1,99 ]Ą

HIT
CENOWY
bez
aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

5,99 ]Ą

FHQD]DSOLNDFMÆ

5,99 ]Ą

HIT CENOWY

PO
SPRZEDA˚

zyskujesz ]ă

ALKOHOLU
Napój
HQHUJHW\]XMÆF\
OSOBOM DO LAT
18
RED BULL
[PO
JEST PRZEST¢PSTWEM
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO
FHQD]DSOLNDFMÆ

7,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

3ăDWNLNXNXU\G]LDQH

.DUPDGODSVD

Napój gazowany

FHQD]DSOLNDFMÆ

29,99 ]Ą

4,99 ]Ą

HIT CENOWY

1,99

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

2,29 ]Ą

STAROPOLANKA
6 x 1,5 l
URG]DMH
bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
]DSOLNDFMÆ
Piwo
O
CARLSBERG
4 x 0,5 l
- bez aplikacji
puszka
O
cena za 4-pak
FHQD]DSOLNDFMÆ

]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO

HIT CENOWY

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

6,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă FHQD]DSOLNDFMÆ
zyskujesz ]ă
Piwo
QLHSDVWHU\]RZDQH
35$Ľ8%5
4 x 0,5 l, puszka
bez aplikacji ]ă
cena za 4-pak
]DSOLNDFMÆO
zyskujesz
EH]DSOLNDFMLO

9,99 ]Ą

NJ

'H]RGRUDQW'16
bez aplikacji
ͧ]ă
LA RIVE
zyskujesz ]ă
PO
6\URS
U´ĽQHURG]DMH
PAOLA
FHQD]DV]W
PO
U´ĽQHURG]DMH
]DSOLNDFMÆ
FHQD]DV]W
PO
]DSOLNDFMÆO
bez
aplikacji
- bez aplikacji
O
PO

5,99 ]Ą

7,99 ]Ą

3,99 ]Ą

NJ
- bez aplikacji
NJ

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

5,99 ]Ą

6HUHNGODG]LHFL
bez aplikacji ]ă
'$121.,
zyskujesz
]ă
w saszetce
.DUPDGODSVD
70 ml
CHAPPI
U´ĽQHURG]DMH
9 kg
cena
za
szt.
U´ĽQHURG]DMH
]DSOLNDFMÆ
FHQD]DSOLNDFMÆ
cena za opak.
1,84/100
ml
]DSOLNDFMÆ
NJ
- bez aplikacji
- bez aplikacji
2,56/100
ml

FHQD]DSOLNDFMÆ

SPRZEDA˚ ALKOHOLUbez aplikacji ]ă
OSOBOM DO LAT 18 zyskujesz ]ă
JEST PRZEST¢PSTWEM :RGDPLQHUDOQD

URG]DMH
]Ą
FHQD]DV]W
HIT CENOWY ]DSOLNDFMÆO
bez aplikacji ]ă
FHQD]DSOLNDFMÆ
zyskujesz ]ă
EH]DSOLNDFMLO
29,99 ]Ą

25 GRAMÓW CZYSTEGO
6,99 ]Ą
'H]RGRUDQW
ALKOHOLU
ETYLOWEGO
bez aplikacji ]ă
OLD SPICE

3U]\SUDZD U´ĽQHURG]DMH
XQLZHUVDOQD
FHQD]DV]W
KUCHAREK
500 g
]DSOLNDFMÆ
]DSOLNDFMÆ
PO
NJ
HIT CENOWY
- bez aplikacji - bez aplikacji
NJ

HIT CENOWY

KUCHAREK
500 g
Napój
]DSOLNDFMÆ
NJ
ORANGINA
- bez aplikacji
FHQD]DSOLNDFMÆ
PO
NJ

25 GRAMÓW CZYSTEGO
ALKOHOLU ETYLOWEGO

1,29

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Piwo
CARLSBERG
FHQD]DSOLNDFMÆ
4 x 0,5 l
]Ą
puszka
cena za 4-pak
]DSOLNDFMÆO
bez
aplikacji ]ă
EH]DSOLNDFMLO
zyskujesz ]ă

FHQD]DSOLNDFMÆ

bez aplikacji ]ă
3U]\SUDZD
zyskujesz ]ă
XQLZHUVDOQD

HIT
CENOWY
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA

bez aplikacji ]ă
bez aplikacji ]ă
HIT
CENOWY
HIT CENOWY
Wszystko,
co
Cię interesuje,
znajdziesz
na carrefour.pl
zyskujesz
zyskujesz
]ă
]ă
1/2
LITRA
PIWA ZAWIERA
FHQD]DSOLNDFMÆ
FHQD]DSOLNDFMÆ

FHQD]DSOLNDFMÆ

PO

HIT CENOWY

)LOHW\ĜOHG]LRZH
:,(-6.,(/,61(5
600 g
FHQD]DSOLNDFMÆ
FHQD]DSOLNDFMÆ
]DSOLNDFMÆ
2,99 ]Ą
13,32/kg
-bez
bez
aplikacji
aplikacji
]ă
21,48/kg
zyskujesz
]ă

2,29 ]Ą

HIT CENOWY

Mleko smakowe bez aplikacji ]ă
MÜLLER zyskujesz ]ă
400 ml
3ăDWNLNXNXU\G]LDQH
U´ĽQHURG]DMHNESTLÉ CORN FLAKES
450 - 600 g
]DSOLNDFMÆO
HIT
CENOWY
- bez aplikacji Z\EUDQHURG]DMH
FHQD]DSOLNDFMÆ
cena za opak.
6,23/l
]DSOLNDFMÆ

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

0ÆND
BASIA
1 kg
U´ĽQHURG]DMH

HIT CENOWY

1 kg
U´ĽQHURG]DMH

1,99

2,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

zyskujesz ]ă

1,99 ]Ą

HIT CENOWY

3,15 ]Ą

7,99

Parówki
z szynki, z fileta
HIT CENOWY
HIT CENOWY
7$5&=<ą6.,
FHQD]DSOLNDFMÆ
FHQD]DSOLNDFMÆ
180 - 220 g
1,99 ]Ą
URG]DMH
]DSOLNDFMÆbez aplikacji ]ă
1,59 - 1,94/100 g zyskujesz ]ă
bez aplikacji ]ă
- bez aplikacji
0ÆND
2,18 - 2,66/100 g
zyskujesz ]ă
BASIA

Napój gazowany
SCHWEPPES
FHQD]DSOLNDFMÆ
1l
U´ĽQHURG]DMH
]Ą
FHQD]DV]W

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Piwo
.2=(/Î(51/(Ŀ.
0,5 l
EXWHONDEH]]ZURWQD
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO

6\URS
PAOLA
PO
U´ĽQHURG]DMH
FHQD]DSOLNDFMÆ
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMÆO
]Ą
- bez aplikacji
bez aplikacji ]ă
O

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

1,99 ]Ą

AKTY WUJ KUPONY W APLIKACJI I KUPUJ TANIEJ
Napój
HQHUJHW\]XMÆF\
RED BULL
HIT CENOWY
[PO
FHQD]DSOLNDFMÆ
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO
]Ą

FHQD]DSOLNDFMÆ
bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Piwo
QLHSDVWHU\]RZDQH
35$Ľ8%5
4 x 0,5 l, puszka
cena za 4-pak
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO

• z naklejek akcji promocyjnych w aplikacji,
• z innych możliwości aplikacji.

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ
bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Piwo
CARLSBERG
4 x 0,5 l
puszka
cena za 4-pak
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO

FHQD]DSOLNDFMÆ

3ăDWNLNXNXU\G]LDQH
NESTLÉ CORN FLAKES
450 - 600 g
Z\EUDQHURG]DMH
cena za opak.
]DSOLNDFMÆ
NJ
- bez aplikacji
NJ

3,15 ]Ą

SPRZEDA˚ ALKOHOLU
OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM

Naklejki akcji promocyjnych w jednym
miejscu.

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
FHQD]DSOLNDFMÆ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO
ALKOHOLU ETYLOWEGO

HIT
CENOWY
Zbieraj
naklejki w aplikacji.

5,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

2,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

DO

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

]ă

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

1,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă
Piwo
.2=(/Î(51/(Ŀ.
0,5 l
EXWHONDEH]]ZURWQD
FHQD]DV]W
]DSOLNDFMÆO
EH]DSOLNDFMLO

HIT CENOWY

FHQD]DSOLNDFMÆ

5,99 ]Ą

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

bez aplikacji ]ă
zyskujesz ]ă

Napój

:RGDPLQHUDOQD

:RGDEDOVDP
po goleniu
NIVEA MEN
PO
U´ĽQHURG]DMH

9

4
strefa felietonów

Bydgoszcz na rok przed wyborami

Kto będzie
prezydentem
miasta?

Marcin
KOWALSKI
publicysta
MetropoliaBydgoska.PL

Wakacyjna akcja referendalna zdemolowała bydgoską scenę polityczną.
Wzmocniła tych, którzy ją przeprowadzili, czyli kukizowców i korwinowców, ale też dołożyła sporo punktów prezydentowi Rafałowi Bruskiemu.
Najwięcej stracił lider PIS Tomasz Latos i jego partia.
Znamy wyniki pierwszego przedwyborczego sondażu prezydenckiego w Bydgoszczy.
Badanie na zlecenie „Gazety Wyborczej” przeprowadziła na bardzo wysokiej próbie
pracownia Kantar. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie kwestionował wyników
sondażu. Wszak, kiedy to samo biuro publikuje prognozy ogólnopolskie z ogromną
przewagą PiS nad PO, politycy rządzącej partii aż drżą z podniecenia.
1.
Prowadzi urzędujący prezydent Rafał Bruski (PO) z 41 procentowym poparciem.
Po trzech latach rządów zyskuje kilka punktów w stosunku do wyników pierwszej
tury ostatnich wyborów prezydenckich.
Daleko, daleko za nim plasuje się Konstanty Dombrowicz, bezpartyjny, kojarzony
z różnej maści outsiderami, których trudno sklasyfikować. Nazywam ich roboczo
wyrobem kukizopodobnym. Chce na niego głosować 13 proc. bydgoszczan.
Miejsce trzecie – poseł Tomasz Latos, szef lokalnych struktur PiS, z wynikiem
o 1 proc. gorszym od Dombrowicza. Na pierwszy rzut oka brzmi sensacyjnie. Jeśli się
jednak bliżej przyjrzeć lokalnym niuansom, odkrywcze nie jest.
Sześć procent ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Marcina
Sypniewskiego, klasycznego kukizo-korwinowca mocno wypromowanego podczas
wakacyjnej akcji referendalnej.
Po pięć procent biorą radni miejscy: Bogdan Dzakanowski i Ireneusz Nitkiewicz (szef
wojewódzkich i miejskich struktur SLD). 12 proc nie wie jeszcze na kogo oddać swój
głos.
2.
Rafał Bruski jest faworytem przyszłorocznych wyborów, jego porażka byłaby
sensacją. Rządzi solidnie, konsekwentnie, choć bez fajerwerków. Nawet
największym przeciwnikom trudno zanegować, że Bydgoszcz w czasie
siedmioletniej kadencji Bruskiego zmieniła się na lepsze. I to bardzo. Zalicza
wpadki, np. w kwestiach opóźnień inwestycji, jednak zyskuje w tzw. starciu
bezpośrednim. To nie jest ten sam Bruski, który był wiceprezydentem w ekipie
Konstantego Dombrowicza czy wojewodą kujawsko-pomorskim. Ludzie to
widzą. Dlatego nie dali się zwieźć akcji referendalnej „Bruski musi odejść” i nie
podpisywali masowo wniosku o jego odwołanie.
Nieudana próba zorganizowania referendum wzmocniła prezydenta, tym bardziej,
że przeciwnicy wyciągali argumenty niegodne, nikczemne. Grali na emocjach
antyimigranckich, próbowali przedstawiać swojego oponenta jako wroga dzieci (a nie
kibolskich bandziorów), grabarza miasta. W sytuacji kiedy bezrobocie jest niższe
niż 5 procent, a na każdej ulicy coś się buduje, trafiali z takim przekazem głównie
do frustratów i oszołomów. Bruski natomiast rósł w siłę wśród ludzi rozsądnych,
żyjących w równoległej rzeczywistości dla omamów komitetu referendalnego. Przejął
rząd dusz w szerokim obozie anty-pisowsko-kukizowym. Stąd taki wynik w sondażu.
Niewykluczone, że gdyby badanie przeprowadzić w czerwcu br., byłby sporo niższy.
3.
Na akcji referendalnej zyskał nie tylko prezydent, ale też wyraźnie odbili się
ci, którzy z nią byli kojarzeni. Bydgoszczanom przypomniał o sobie Konstanty
Dombrowicz, od lat głównie wypisując dyrdymały na Facebooku. Jednak patrząc
na wspólników w referendalnym dziele, trudno się dziwić, że to jego słupki
poszybowały w górę najbardziej. Wystarczyło, by zdobył w sondażu 13 proc.
Solidne sześć proc. uzyskał wciąż mało rozpoznawalny w mieście Marcin Sypniewski,
a 5 proc. wziął radny Bogdan Dzakanowski. Sumując – tzw. środowisko referendalne
zebrało łącznie aż 24 proc. poparcia, co jest wynikiem rewelacyjnym, dwukrotnie
wyższym niż poparcie lidera PiS!
Zakładając, że Sypniewski, Dombrowicz i Dzakanowski ponad podziałami wygenerują
jednego kandydata, PiS kolejny raz z rzędu może zapomnieć o drugiej turze

w wyborach prezydenckich. Taki obrót sprawy byłby bardziej niż sensacyjny, a na dzień
dzisiejszy jest mocno realny.
4.
Dlaczego tylko 12 proc. ma poseł Tomasz Latos i co to oznacza dla PiS? Tak kończą
politycy mało wyraziści, tkwiący w rozkroku między sceną lokalną a ogólnopolską,
chcący zjeść ciastko i mieć ciastko.
Latos dużo czasu poświęca na pracę w Warszawie (zajmują go tam sprawy związane
z służbą zdrowia), ale nigdy nie znajdzie się w tej pisowskiej wierchuszce, która kasuje
premię za bycie w otoczeniu prezesa. Balansuje gdzieś między drugim, a trzecim
garniturem i nie ma szans na przebicie wyżej. Nawet fotel ministra zdrowia by tego nie
zmienił. To najbardziej gorące krzesło w całym rządzie.
W Bydgoszczy jest postrzegany jak letnia herbata bez cukru. Niby coś tam ogłasza,
podpisuje, organizuje, ale niewiele z tego wynika dla przeciętnego mieszkańca miasta.
Nie ma spektakularnych inwestycji i pieniędzy rządowych, nie ma ciekawego planu
na Bydgoszcz, nie ma nawet jasno określonego lidera. Na najważniejszego polityka
PiS w mieście wyrósł wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Nominat Latosa coraz bardziej
skręca w stronę Torunia, czapkuje ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, a tego bydgoszczanie
nie wybaczą nigdy. Obstawiony powiatowym desantem PiS z okolicznych miast
i miasteczek, z doradcami kompletnie nie rozumiejącymi bydgoskich realiów i potrzeb.
Ciągnie Latosa w dół, i w partii, i w elektoracie bydgoskim.
5.
To będzie ciekawy rok w polityce. Bruski, żeby wygrać, musi unikać błędów i nowych
wojen. Musi dobrać zespół ludzi, szczególnie kandydatów do rady miasta, którzy będą
przeciwieństwem większości radnych PO w tej kadencji. Musi znaleźć pomysł na
program wyborczy, który zaskoczy bydgoszczan. Przy walce o trzecią kadencję to nie
jest łatwe zadanie.
PiS, jeśli chce się liczyć w stawce, powinno już wystawić kandydata i nie niego
pracować. Zastosować wariant PO z Warszawy z Rafałem Trzaskowskim. Problem
w tym, że decyzje w kwestiach wyborczych nie są podejmowane w biurze na Gdańskiej
10, tylko na Nowogrodzkiej w Warszawie. Tam prezes Jarosław Kaczyński, najpewniej
wiosną, zdecyduje, który poseł PiS ma walczyć o prezydenturę? Mieszkający głównie
w stolicy ze swoją nową rodziną Łukasz Schreiber? Zaangażowany w sprawy sejmowe
mało wyrazisty Latos? Czy może Piotr Król, który był dobrym radnym miejskim, jednak
przez ponad dwa lata zasiadania w parlamencie stępił pazurki i spora część elektoratu
niezbyt pamięta o jego istnieniu. Jakakolwiek decyzja nie zostanie podjęta, każdy dzień
zwłoki działa na korzyść PO.
Kukizowco-korwinowcy prezydentury w takim mieście jak Bydgoszcz nie wezmą, nie
mają na to szans. Ich kandydat będzie najwyżej chłopcem do bicia w drugiej turze.
Można też sobie wyobrazić, że wycofają się z wyborów i zaangażują w pracę na rzecz
reprezentanta PiS, w zamian za przyrzeczenie przyszłej koalicji. Wtedy szanse Prawa
i Sprawiedliwości znacząco by wzrosły, jednak wciąż suma sondażowa wyników takiej
koalicji w mieście jest ok 10 proc. niższa, niż kandydata PO.
Na koniec – Ireneusz Nitkiewicz i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry radny,
pracowity, aktywny społecznie, a chce na niego zagłosować tylko 5 proc. wyborców.
O czym to świadczy? Że szyld SLD nie ma już żadnego sensu jest tylko kulą u nogi. Jeśli
Nitkiewicz będzie mądry, nie wystartuje w tych wyborach i nie pozwoli, by ktokolwiek
inny startował pod szyldem Sojuszu. Lepiej zwijać sztandar w atmosferze względnego
sukcesu i miłych wspomnień, niż pod pręgierzem klęski.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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iasto zrobiło ogromną nadwyżkę i mamy dobrą sytuac ję bud żet u n a kon iec
2017 roku. Musimy jednak pamiętać,
że nasze działania nie kończą się
w roku 2018 – mówił podczas konferencji prasowej skarbnik miasta
Piotr Tomaszewski. Przestrzegał, że
magistrat zapłaci chociażby za podwyżki dla nauczycieli, których koszt
szacowany jest na dwanaście milionów złotych, a subwencja oświatowa
wzrośnie o zaledwie sześć milionów.
- Rozmawiałem z dwoma klubami radnych. Te spotkania nie są
łatwe, ale musieliśmy znaleźć kompromis, aby budżet był realny do
wykonania – mówił z kolei prezydent Rafał Bruski. Z radnymi Platformy porozumiał się szybko. Nieco
trudniej było z koalicjantem z lewicy. - Nie wszystkie ich postulaty
udało się spełnić, ale myślę, że liczba inwestycji jest tak duża, że radni
obu klubów poprą budżet - zapewniał prezydent.
Na poparcie Prawa i Sprawiedliwości Bruski raczej nie ma co liczyć.
SLD będzie jeszcze na sesji przedstawiać swoje wnioski. – Spróbujemy przekonać radnych do ich
poparcia. Budżet nie jest zły, jest
wiele dobrych rzeczy i dużo inwestycji. Szkoda jednak, że prezydent
uważa, że zawsze ma rację i nie
przyjął niektórych z naszych pomysłów. Niech nie liczy, że zerwiemy
koalicję, a jeżeli sam chce to zrobić,
tak jak w poprzedniej kadencji, to
już jego problem – mówi nam Ireneusz Nitkiewicz. Szef lewicy przyznaje, że jednym z problemów jest brak
wykonawców startujących w przetargach, co uniemożliwia realizację
inwestycji. Podobną opinię wygłosił
Bruski.
Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na rozbudowę ul. Kujawskiej,
która w następnym roku pochłonie
155 milionów złotych. W czerwcu
– według deklaracji ratusza - ma
zakończyć się budowa przedłużenia
trasy Uniwersyteckiej. Niedługo nad
al. Jana Pawła II widoczna będzie już
część estakady, a spór urzędników
z właścicielem tartaku przy ulicy
Ujejskiego nie ma wpłynąć na harmonogram prac.
– Spod ziewając się t a k iej
sytuacji, zastrzegliśmy w umowie

Powtórka
z rozrywki
Poznaliśmy plany miasta na przyszły rok
Na czym ratusz zamierza skupiać się w najbliższych miesiącach? Między innymi na ulicach Kujawskiej i Grunwaldzkiej, trasie Uniwersyteckiej, pętli na Kapuściskach, buspasach i termomodernizacji.
Czyli dokładnie na tym, co w ostatnich dwunastu miesiącach.

będąc właścicielem całego obszaru
od Królowej Jadwigi do Unii Lubelskiej – będzie mogło rozpocząć prace nad spójną koncepcją dla całego
terenu wzdłuż Brdy.
R at u sz chce t eż pr z y spieszyć tempo prac na Kapuściskach.
– Wczoraj dowiedziałem się, że
w ykonawca nie bardzo angażuje się w budowę parku wodnego.
Będę więc go przekonywał, żeby
pojawiło się tam trochę więcej pracowników – przyznał Bruski.
Nadal niewiele wiadomo
o Gminnym Programie Rewitalizacji. Połowę zaplanowanej na ten
cel kwoty, czyli 50 milionów złotych, przeznaczono na Stary Fordon. Nad resztą urzędnicy jeszcze

695 mln zł
urząd miasta przeznaczy
na inwestycje z własnych
środków.

fot. Sebastian Torzewski
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Prezydent Rafał Bruski zaprezentował wraz z Mirosławem Kozłowiczem budżet miasta na 2018 rok.
z wykonawcą, że ta działka może
zostać przekazana później – tłumaczył zastępca prezydenta Mirosław
Kozłowicz, który zapewnił też, że
ratusz czeka na działania wojewody i ma zabezpieczone pieniądze na
odszkodowania.
Pier wszy raz w Wieloletniej
Prog nozie Finansowej pojawiła
się rozbudowa ul. Nakielskiej (na
odcinku od wiaduktu do Bronikowskiego) zaplanowana na lata
2017-2022 z zastrzeżeniem, że prace
ruszą po przebudowie Grunwaldzkiej. Obecnie urzędnicy analizują
wyniki konsultacji, które niedawno
przeprowadzono.
Bydgoski magistrat zamierza
dołożyć się t akże do obwodnicy Białych Błot. Na razie trudno

będzie znaleźć środki na budowę,
więc urząd planuje chociaż przygotować dokumentację. – Wiemy,
jakie są problemy i że jest to ważna inwestycja także dla Bydgoszczy. Dlatego namówiłem marszałka, wójta Białych Błot i starostę,
abyśmy zlecili przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – poinformował
Bruski.
Między czter y samorządy
zostanie więc rozłożony koszt ok.
pół miliona złotych, bo tyle będzie
kosztowała dokumentacja, której
przygotowanie zajmie ponad rok.
Wykonawca określi, którędy powinna biec obwodnica. Na pewno nie
będzie forsowany wariant zakładający puszczenie drogi przez biało-

błockie osiedle, któremu sprzeciwiali się mieszkańcy.
300 tysięcy złotych zostanie
w najbliższym roku przeznaczone na halę targową. Miasto chce
poznać jej stan i zakres potrzebnych prac. Na razie nie wiadomo, jak
po remoncie obiekt miałby zostać
w ykorzystany. – To zbyt ważne
miejsce, żeby decydować w gabinecie prezydenta. Usiądziemy w szerszym gronie – wyjaśniał Bruski.
Do połowy grudnia zostanie
ogłoszony przetarg na budowę
basenu na terenach dawnej Astorii. Obecnie kończy się procedura zamiany działek z właścicielem
przylegającego terenu. Umowa ma
zostać podpisana w najbliższych
tygodniach, dzięki czemu miasto –

się zastanawiają. Być może część
środków trafi na Stary Rynek, którego mimo zapowiedzi nie udało się
w tym roku wyremontować, oraz na
bulwary.
Ratuszowi dość opornie idzie
także utwardzanie dróg gruntowych. Alternatywą ma być pilotażowy program wykorzystujący płyty
ażurowe. – To rozwiązanie dla ulic,
które w programie dróg gruntowych uzyskują za mało punktów.
Płytami ażurowe też są estetyczne,
a jednocześnie dużo tańsze – tłumaczy Kozłowicz. Ratusz przeznaczy na ten cel trzy miliony złotych.
W najbliższych miesiącach mają
zyskać także szkoły. Z nowych hal
będą korzystać uczniowie SP 12,
I LO, Zespołu Szkół Elektronicznych oraz szkoły specjalnej przy
Granicznej, a z basenu rehabilitacy jnego dzieci uczęszczające do placówki przy Jesionowej.
Na potrzeby Bydgoskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych zostanie zaadaptowany budynek przy ul.
Gdańskiej 5.

*

Więcej o inwestycjach, także
miejskich, w dodatku Projekt
Metropolia na stronach 15-22.
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#Tomasz J. Marciniak
Jeździłbym pociągiem częściej,
ale rozkład zmusza mnie do jazdy samochodem. Obecnie jest to
nawet godzinę krócej, no i poza
Flirtem w yposażenie innych
pociągów, głównie TLK obsługujących tę trasę, jest tragiczne.
fot. Stanisław Gazda

N

ajszybszą i najw ygodniejszą możliwością wydaje się
w tej chwili dojazd do Warszawy samochodem, wykorzystując
autostradę. Podróż zajmie około
trzech godzin, a na paliwo wydamy
około 80-100 zł. Odcinek A1 między Toruniem a Łodzią jako jeden
z ostatnich wciąż pozostaje darmowy. Nie wiadomo jednak, jak długo
jeszcze potrwa taka sytuacja. Kilka
miesięcy temu „Dziennik Gazeta
Prawna” informował bowiem, że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zacznie w latach
2018-2024 wprowadzać nowe opłaty.
Cena miałaby wynieść 10-20 groszy

#Piotr J. Graban
Chciałbym jeździć do Warszawy pociągiem, ale w 4 godziny
to A1 i A2 z przerwą na kawę.
PKP zmieniło tylko tabor i kilka
dworców. Mentalności z głębokiej komuny ciągle nie.

Bydgoszczanie mogą dostać się do Warszawy na wiele sposób. Każdej opcji daleko jednak do ideału.

Bilet do Warszawy
Tylko jaki?
Ja coraz częściej jeżdżę do
Warszawy samochodem, bo
obecnie jest to najszybsza
opcja, choć sprawa S10 wydaje
się zamknięta. Proponowany
wariant koncesyjny jest nierealny,
jeśli chodzi o tak krótki odcinek
drogi. Połączenie pociągiem się
wydłużyło, a ministerstwo na
pytania o liczbę kursów, czas
podróży czy standard składów
udziela wewnętrznie sprzecznych
odpowiedzi.
Jak każdy parlamentarzysta
latałem z Bydgoszczy do
Warszawy i jeśli połączenia
były stabilne i ustawione
w sensownych godzinach,
to samoloty były pełne.
Niestety, gołym okiem widać,
że zapowiedzi odnośnie
uruchomienia połączeń
lotniczych były kłamstwem
i mydleniem oczu, bo ostatnie
stanowiska ministerstwa
są jednoznaczne. Miasto
i marszałek deklarują wsparcie,
więc potrzebna jest wola portu
lotniczego i zaangażowanie
lokalnych polityków PiS-u.

Paweł Olszewski
poseł PO

Bydgoszczanie chcący pojechać do Warszawy mogą zdecydować
się na podróż samochodem, autobusem lub koleją. Kiedyś mogli
udać się do stolicy także samolotem. Która z tych opcji jest
najkorzystniejsza?
za kilometr, czyli przejazd z Torunia
do Warszawy dodatkowo kosztowałby jeszcze ok. 40 zł.
Ci, którzy nie pojadą samochodem, mogą zdecydować się
n a podróż autobusem. B ęd zie
taniej, ale też zdecydowanie dłużej. Czas przejazdu to od czterech
i pół do pięciu godzin, a jeśli nie uda
się trafić na okazję i kupić bardzo
taniego biletu, trzeba będzie zapłacić minimum 30 zł.
Popu lar ną a lter nat y wą jest
podróż pociągiem. - Oferta przewozowa na trasie Warszawa –
Bydgoszcz w ost at n ich l at ach
ulegała stopniowemu wzrostowi,
a w chwili obecnej jest utrzymywana na stałym poziomie – twierdzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Jakiekolwiek
niekorzystne zmiany tł umaczy
prowadzonymi obecnie pracami
modernizacyjnymi.
Pociągi odjeżdżają z Bydgoszczy
do stolicy co kilkadziesiąt minut.

Co trzecie połączenie realizowane
jest bez przesiadki, a podróż najczęściej trwa około czterech godzin.
Ceny biletów, które teraz można
nabyć w internecie na połączenia
w najbliższych dniach, zaczynają się
od 60 złotych.
Jeszcze rok temu czas przejazdu
był krótszy o nawet godzinę, ale PKP
PLK rozpoczęło roboty na liniach
nr 3 i 18, które skutkowały wprowadzeniem odcinków jednotorowych
i licznych ograniczeń prędkości.
Remont wymusił też oddelegowanie
jednego z czterech Flirtów obsługujących połączenie na trasę Gdynia –
Bydgoszcz - Łódź.
PKP Intercity odkłada rozwój
połączenia Bydgoszcz - Warszawa
do momentu polepszenia warunków
infrastrukturalnych i taborowych.
Tego można spodziewać się najwcześniej w 2020 roku, gdy spółka
zmodernizuje 355 wagonów, a niektóre z nich będą wykorzystywane
na trasie Przemyśl – Lublin – Warszawa - Bydgoszcz.

Jeszcze niespełna trzy lata temu
w podróż do Warszawy można było
wybrać się samolotem. Gdy Eurolot uruchamiał połączenie, jednym
z rejsów przyleciał do Bydgoszczy
tylko jeden pasażer. Później było
lepiej, zwiększono nawet liczbę
rotacji z dwóch do trzech dziennie,
ale po prawie dwunastu miesiącach
przewoźnik zrezygnował i w marcu
2015 zamknął połączenie (wkrótce
potem ogłosił upadłość).
Teraz samolot do stolicy miałby
zapewnić bydgoszczanom PLL LOT.
W październiku Jerzy Kwieciński,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju i Finansów, poinformował,
że nadal prowadzone są analizy
ekonomiczne uruchomienia takich
rejsów. W ładze krajowej spółki
mają jednak wątpliwości. - Uruchomienie połączenia wiązałoby
się z dużym ryzykiem handlowym
po stronie przewoźnika – twierdzi
Kwieciński. Szanse na wznowienie
lotów do stolicy wydają się więc
niewielkie.

Zarówno w przypadku połączenia
kolejowego, jak i drogowego lub
lotniczego jest coś do zrobienia.
Na pociągach cieniem kładzie
się teraz remont między Kutnem
a Toruniem. Liczę, że po jego
zakończeniu czas przejazdu
ponownie będzie wynosił ok.
trzech godzin. W przypadku
połączenia drogowego
potrzebujemy S10, żeby wbić się
na autostradę.
Szkoda, że port lotniczy nie
zadbał o reaktywowanie lotów
do Warszawy, bo uważam że
warto je mieć, szczególnie dla
przedsiębiorców, których czas
się niezmiernie liczy. Dzięki
temu pasażerowie z Bydgoszczy
nie musieliby też latać do
Niemiec, aby się przesiąść na
innym rejs. W obecnej kadencji
angażowałem się w rozmowy na
ten temat, ale nie było woli ze
strony urzędu marszałkowskiego.
Mogę jednak zapewnić, że jeśli
moje środowisko wygra wybory
do sejmiku, to zmotywujemy
i wesprzemy port lotniczy, żeby
reaktywować to połączenie.

Piotr Król
poseł PiS
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iędzyg minny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy została
zawiązana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy aktem notarialnym w dniu 7 listopada 2007 r., na
podstawie uchwały Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 24 października
2007 r.
Spółka została powołana jako
samodzielny podmiot prawa handlowego w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki
odpadami, utrzymania czystości
i porządku w gminie oraz ochrony środowiska. Jako podstawowe
zadanie Spółki określono budowę,
utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów oraz
odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
Pierwsza siedziba Spółki mieściła się przy ul. Prądocińskiej
28 w Bydgoszczy. Firma oferowała już wtedy nowoczesny system
gospodarki odpadami oraz kompleksowe usługi w ramach utrzymania czystości. Pierwszym Prezesem
Zarządu został Mieczysław Serafin. Kolejno tą funkcje sprawowali:
Prezes Zarządu – Lech Głowacki w latach od 6 czerwca 2011 r. do
9 lipca 2013 r. oraz Prezes Zarządu – Konrad Mikołajski od 9 lipca
2013 r. do chwili obecnej (najdłużej na tym stanowisku w 10-letniej
historii). W ciągu ostatnich 10 lat,

10 lat z myślą o ekologii

tura budzi już uznanie w kraju i za
granicą.
J u ż s a m a b u d o w a s p a l a rni – najszybciej oddanej do użytku ze wszystkich tego typu inwestycji w Polsce – budziła uznanie
i zazdrość wśród samorządowców
największych miast. – Staliśmy się
w pewien sposób pionierami branży „Waste to Energ y” („energia
z odpadów”) w Polsce, ale nie tylko.
To nobilitacja, ale i zobowiązanie –
wspomina Konrad Mikołajski - Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Forum-Polsko Ukraińskiego
„Nowoczesna Gospodarka Komunalna Miasta Bydgoszczy”, które
gościło w ubiegłym roku w Bydgoszczy pokaźną grupę ukraińskich
samorządowców. Kiedyś my jeździliśmy na zachód podglądać rozwiązania i technologię. Powstał pewien
moralny dług wobec naszych partnerów na wschodzie. Dlatego mamy
kontakty m.in. z miastami partnerskimi Bydgoszczy w tym kraju.
Spó ł k a n ie z woln ił a tempa
również w „zachodnim kierunku”.
Szerokim echem w branży odbiło się porozumienie o współpracy
z włoską spółką SILEA, zarządzającą spalarnią w Lecco. Zaowocowało to możliwością przeszkolenia pracowników zanim ruszyła jej
bydgoska odpowiedniczka. A już
w przyszłym roku Bydgoszcz będzie
gospodarzem dużej, międzynarodowej konferencji organizacji PREWIN
Network, jednej z czołowych europejskich organizacji zrzeszających
operatorów instalacji termicznego
przekształcania odpadów, dostawców technologii oraz usług oraz
podmiotów badawczych (powstała
w 2000 r. W jej skład wchodzi ok

Bydgoska ProNatura
świętuje dziesiąte
urodziny.

A wszystko
zaczęło się od…

500 mln zł

w raz z rozwojem Spółki, zatrudnienie wzrosło od kilkudziesięciu osób
do ponad 250. ProNatura stała się
nie tylko znaną marką, ale i dużym
zakładem pracy oraz atrakcyjnym
miejscem zatrudnienia dla bydgoszczan i nie tylko.
21 marca 2008 r. rozpoczęłą się
realizacja przełomowej inwestycji
- Zakładu Termicznego Przekształc a nia Odpadów Komuna lnych.
Koszt Projektu zgodnie z umową
o dofinansowanie unijne wyniósł:
522 571 276 złotych, w tym kwota
unijnego wsparcia to 255 773 152 zł.
Wybudowanie ZTPOK zapewniło nie
tylko wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów
na składowiskach, ale pozwoliło
także uniknąć ewentualnych kar za
niewywiązanie się z zobowiązań,
wynikających z akcesji Polski do
UE. ZTPOK to instalacja nowocze-

fot. Tymon Markowski

tyle kosztowała
budowa spalarni.
Niemal połowę tej
kwoty stanowiło
dofinansowanie ze
środków unijnych.
sna, spełniająca kryteria najlepszej
dostępnej techniki i technologii,
bezpieczna dla ludzi i środowiska,
odzyskująca energię cieplną i elektryczną, czyli tzw. zieloną energię.
- Realizacja tej inwestycji była
wielkim wyzwaniem nie tylko dla
ProNatury ale i dla Miasta, wszak
Bydgoszcz w pewien sposób stała się wzorem dla innych miast.
Budowa była rekordowa pod wieloma względami: prace budowlane
wykonano w ciągu 787 dni, a w pracach betonowania płyty fundamentowej bunkra na odpady ułożono
530 ton stali zbrojeniowej i wylano
2109 m3 betonu. Prace te trwały nieprzerwanie 35 godzin! - wspomina
wiceprezes zarządu Dariusz Gręzicki, wówczas odpowiedzialny za
realizację inwestycji – nadzór nad
JRP (Jednostka Realizująca Projekt).
Na przestrzeni lat zmieniła się
także baza lokalowa. Po przepro-

wadzce z ul. Kościuszki, na czas
budowy ZTPOK, siedziba JRP mieściła się przy ul. Wojska Polskiego 65. Obecnie siedziba Spółki to
budy nek administracy jny obok
ZTPOK, zlokalizowany na terenie
Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego przy ul. Ernsta
Petersona 22.
P roNat u r a to t a k że Za k ł ad
Gospodarki Odpadami (wcześniej
Zakładu Utylizacji Odpadów) przy
ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, gdzie przy wjeździe na teren
komplek su odpady są wa żone,
kontrolowane, rejestrowane i kierowane do odpowiedniej instalacji
przetwarzania. Na stacji segregacji
odbywa się ich sortowanie. Odpady
przeznaczone do recyklingu trafiają do zakładów zajmujących się
ich powtórnym przetworzeniem.
Obok dawnego w ysypiska, wraz
z budową ZTPOK, powstała nowo-

czesna kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające
biodegradacji. W Toruniu wybudowano Stację Przeładunkową Odpadów, k tóra zapew nia pł y nność
dostaw strumienia odpadowego do
ZTPOK.
- Z okazji 10-lecia firmy pragnę
podziękować wszystkim naszym
Klientom, Dostawcom oraz pozostałym Partnerom za dotychczasową owocną współpracę i zaufanie
jakim nas obdarzyli. Nasz sukces
nie byłby możliwy bez Pracowników
Pronatury, którym dziękuję za zaangażowanie, Ich kompetencje oraz
entuzjazm – mówi prezes zarządu
Konrad Mikołajski.
Spółka w ciągu dziesięciu lat
zmieniła się ze stosunkowo niewielkiego podmiotu w duże i prężnie
działające przedsiębiorstwo. Staliśmy się widoczni nie tylko na bydgoskich ulicach, ale marka ProNa-

Kiedy?
ProNatura powstała
7 listopada 2007 roku.
Przed nieco ponad
tygodniem obchodziła więc
dziesiąte urodziny.

75 podmiotów z państw UE). ProNatura jest pierwszą i jedyną polską
spółką, która została zaproszona
do udziału w spotkaniach tego gremium.
Zupełnie nową kartą, docenianą przez bydgoszczan i nie tylko
jest edukacja ekologiczna. Działania z powodzeniem realizowane są
z myślą o każdej grupie wiekowej.
I tak do szkół oraz przedszkoli przyjeżdża „ekobus”, czyli mobilne laboratorium z maskotką - bocianem
Bogusiem na pokładzie. Praktycznie
każdego dnia dziesiątki uczniów
zwiedzają ekoelektrociepłownię
(od początku działania ZTPOK liczba odwiedzających przekroczyła
5 tysięcy osób!), a warsztaty, drzwi
otwarte i inne przedsięwzięcia wrosły na dobre w kalendarz i… pejzaż
Bydgoszczy – jak choćby jedyna
w swoim rodzaju świąteczna choinka z butelek PET.
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fot. Zuzanna Straszewska

wywiad z okładki

Bisz wraz z zespołem B.O.K. rusza w trasę European Tour. Koncerty odbędą się w kilku europejskich państwach.

Widzę w Bydgoszczy
autentyczność
W dzisiejszym numerze wywiad z człowiekiem, który w ostatnich latach stał się jedną z najważniejszych postaci
promujących Bydgoszcz. Człowiekiem, który dzięki swojej wytrwałości i wieloletniej pracy osiągnął sukces.
Jarosław Jaruszewski, czyli Bisz – w rozmowie z MetropoliaBydgoska.PL - opowiada nie tylko o muzyce, ale też
o Bydgoszczy - jej wpływie na swoją twórczość, o pomysłach na ożywienie Śródmieścia, zmianach w strategii
rozwoju i naszych relacjach z Toruniem.
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rozmawiał Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Czy Bisz zniknął? Od paru miesięcy
jest o tobie nieco ciszej. To świadoma decyzja czy skupiasz się nad
nowymi projektami?
Na k a żdy pr z y mus n at u r a l n ie
reag uję oporem, a konieczność
utrzymywania medialnej aktywności tylko po to, by nie dać o sobie
zapomnieć, jest dla mnie w jakiś
sposób upokarzająca. Jeśli istnienie dzisiaj to umieszczanie swojej
podobizny we wszystkich możliwych kanałach komunikacji, to wolę
zniknąć... I skupić się nad nowymi
projektami. (śmiech)
Minęło pięć lat od wydania “Wilka
Chodnikowego”. Pięć lat od “Pollocka”, “Banicji”, “Jestem bestią”
- singli, które otworzyły drogę do
sukcesu. W ramach cyklu “Akademia Opowieści” mówiłeś, że dzięki
“Wilkowi” udało ci się jednorazowo zarobić na muzyce. Co dała ci
ta płyta, poza sławą i korzyściami
materialnymi?
Przede wszystkim ta płyta to dla
mnie taki „egzamin zawodowy”, po
którym dostałem wymarzony etat
i mogę spokojnie pracować, robiąc
to, co zawsze pragnąłem robić przekładać rzeczywistość na słowa.
Nawiązując do tej sławy - obserwujesz kolegów z branży, którzy
w podobnym czasie stali się znani.
Dziś stoją nieco z boku, jak Małpa, czy są krytykowani za zmianę
stylistyki i poglądów, jak Wena czy
Kękę. Łatwiej wejść na top, niż się
na nim utrzymać? A może to naturalna kolej rzeczy?
Ze względu na jego kształt, na
szczycie jednorazowo może znaleźć się tylko kilka osób, i to dopóki z jakichś względów nie znudzą
się ludzkiej piramidzie, która na
ten szczyt wynosi, powodowana
trendami, potrzebą utożsamienia,
motywacji, uznania pewnych zasług
czy wartości. Myślę, że te cykle są
nieuniknione i dobrze opisują ludzką naturę.
Teraz swoje pięć minut mają raperzy związani z SB Maffiją - w tym
bydgoszczanin Bedoes czy zupełnie nowa fala raperów-youtuberów.
Może to upadek kultury, a może
znak zmieniających się czasów,
dostosowania się do odbiorców.
Jak oceniasz obecną sytuację na
scenie? Czy świat muzyki także staje się coraz bardziej nastawiony na
chwilową przyjemność odbiorcy?
Nie lubię oceniać najnowszych
odmian hip-hopu, bo czasem czuję

się jakbym miał oceniać death-metal
- nie znam się na tym, nie jestem tej
muzyki targetem ani słuchaczem.
Jak najbardziej doceniam talent, brawurę, styl, błyskotliwą zabawę słowem, ale równie często brakuje mi
interesujących treści i wyjścia poza
kopiowanie zachodnich modeli. Jeśli
byt określa świadomość, to na pewno
muzyka młodych dużo mówi o jednym i drugim - i zawsze tak było.
„Chwilowa przyjemność” to dobra
metafora wielu płaszczyzn współczesnej kultury masowej, wobec
której siłą rzeczy jestem krytyczny socjalizowałem się w kontrze wobec
odbiorców, chcąc być dla nich długodystansowym wyzwaniem, a nie
szafą grającą, w którą bezmyślnie
wrzuca się monety.

ulubieni wykonawcy - tworzący
teksty o uczuciach, opisujący życie
jak wytrawni reporterzy - są teraz
po drugiej stronie muzycznej rzeki, albo robią muzykę dla wąskiego
grona osób.
Ży j emy w ś w ie c ie, k t ór y j e st
powierzchowny ze swojej zasady - operuje obrazem, wizerunkiem, snapem, emotikoną zamiast
emocji, kreacją pragnienia zamiast
prawdziwej potrzeby, post-prawdą
i przeświadczeniem wypierającymi
fakt i refleksję. Bardzo trudno z tym
walczyć, gdyż to mechanizm, który
automatycznie marginalizuje każde
odstępstwo, ale trzeba jak najczęściej o tym mówić, ponieważ ten
pozornie nieszkodliwy proces podskórnie nas zubaża.

Wrócę do „Wilka chodnikowego”.
Ostatnio, z okazji wspomnianej piątej rocznicy premiery wydałeś EP
“Piękno i bestia”. Spotkała się ona
z bardzo dobrym przyjęciem - przy
okazji wielu słuchaczy podkreśliło, jak ważną płytą był dla nich
“Wilk”. Nawiązując do rozbieżności
przy ocenie poprzednich albumów
z twoim udziałem - czy warto było
eksperymentować z muzyką i formą utworów?

Słuchaczy interesują z pewnością
twoje inspiracje muzyczne. Dawno,
dawno temu - a w zasadzie w okolicach premiery “Wilka” - na nieistniejącym już portalu Gramrap
opublikowano listę 18 ulubionych
kawałków Bisza. Nadal słuchasz
Johna Coltrane’a, Little Dragon,
The XX czy soundtracku z Drive?
Dzięki temu, że mam przyjemność
prowadzić literacko-muzyczne
słuchowisko w bydgoskim „Radiu
Kultura”, cały czas jestem bardzo
aktywnym słuchaczem i poszukiwaczem najróżniejszej muzyki z całego
świata. A kiedy często pijemy wino,
coraz bardziej zaczynamy doceniać
rzadkie smaki - w moim przypadku
oznacza to słuchanie na przemian
m.in. Agnes Obel, Kendricka Lamara, Struga.Leśmiana.Soyki, Alexa
Camerona i Philipa Glassa.

Duże galerie
handlowe wyssały
życie ze Śródmieścia
i to jest fakt,
bez zbędnego
generalizowania
i demonizowania.

Sam „Wilk chodnikowy” był w wielu
miejscach eksperymentem z muzyką i formą utworów - każda moja
płyta nim jest. Nie mam wpływu
na to, co w danym czasie i miejscu
podoba się ludziom, ale na pewno
nie chciałbym, żeby kierowało to
moimi artystycznymi wyborami.
Jak najdalej posunięta niezależność
twórcza zawsze była moim priorytetem - dlatego też moi słuchacze mają ze mną ciężko, ale myślę,
że tym bardziej doceniają tę naszą
wspólną artystyczną przygodę.
Może teraz nie ma popytu na
“muzykę emocjonalną”, jaką był
“Wilk”, czy “Burza i napór EP”? Moi

Europejska trasa
B.O.K rusza 17 listopada!
Pierwszy przystanek - Dublin

Parę lat temu powiedziałeś “Cieszymy się, że dużo rzeczy w Bydgoszczy jakby ostatnio ruszyło.
Coraz więcej rzeczy się dzieje”.
Czy z perspektywy czasu potwierdzasz, że rzeczywiście coś “ruszyło”? Bydgoszcz zmienia się wizualnie, ale czy zmienia się bydgoska
mentalność?
Myślę, że tak. Jest to proces powolny, ale może to dobrze? Może lepiej
stopniowo wyrabiać potrzebę kultury alternatywnej, niż liczyć na
wspomniane wcześniej powierzchow ne snobist yczne por y w y?
Wiele razy mówiłem, że Bydgoszcz
jest „miastem potencjału” i może to
napięcie powierzchniowe, to wielkie
marzenie i krawędź jego spełnienia
to coś, co decyduje o naszej wyjątkowości?
Może “bydgoska mentalność” ma
pozytywny wpływ na artystów? Jak
nasze miasto wpłynęło na ciebie
- nie tylko na twórczość, ale i osobowość?

M

uzycy zagrają w ciągu nieco ponad tygodnia cztery
zagraniczne koncerty – najpierw zaprezentują się w Irlandii,
gdzie na 17 listopada zaplanowali
koncert w Dublinie, później – odpowiednio 18 i 19 listopada – przeniosą
się do Anglii, gdzie wystąpią przed
widownią w Londynie oraz Swin-

Widzę w Bydgoszczy pewną autentyczność, która jest jedną z ważniejszych kategorii mojej twórczości.
Czasem chcę stanąć na palcach,
dołączyć do największych, czasem
wychodzi ze mnie prowincjonalność
i kompleksy, ale koniec końców, to
zawsze jestem ja, z moją skomplikowaną historią i dokonaniami, z których mam prawo być dumny. Tak jak
Bydgoszcz.

Konieczność
utrzymywania
medialnej
aktywności tylko
po to, by nie dać
o sobie zapomnieć,
jest dla mnie
w jakiś sposób
upokarzająca.
Częścią bydgoskiej mentalności
jest ambiwalentny stosunek do
Torunia. Dla ciebie Metropolia Bydgoska to tylko Bydgoszcz i sąsiednie gminy czy powinniśmy współpracować z naszym sąsiadem?
Jeżeli jedno z tych miast jest tezą,
a drugie antytezą, to od lat nie mogę
doczekać się jakiejś żywej i atrakcyjnej syntezy. (śmiech) Łączenie przeciwieństw to od zawsze moja pasja
i samo słowo „dwumiasto” wywołuje we mnie dreszczyk ekscytacji.
Jest takie japońskie przysłowie: „kiedy podnosi się woda, statek czyni
podobnie”, mówiące o tym, że kiedy
podnosi się poziom trudności, podnosi się także poziom naszych reakcji. Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy podejmować takie wyzwania.
Nie myślałeś o tym, by stworzyć coś
w Bydgoszczy, włączyć się w działania społeczne, włączyć się w coś
w stylu think-tanku?
Myślę o tym bardzo często, często
też zdarza mi się aktywnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach, ale
niestety nie starcza mi czasu, żeby
zająć się t aką działalnością na
poważnie. W każdym razie mam
segregator pomysłów na różne projekty i w wolnych chwilach stopniowo je realizuję.

don. W drodze powrotnej zatrzymają się w administracyjnej stolicy
Holandii, czyli Hadze, gdzie zagrają
25 listopada.
W grudniu ekipa B.O.K zaprezentuje się już krajowej publiczności – najpierw, 9 grudnia, wystąpi
w T rójmieście, a konk retnie –
Gdyni, sześć dni później wystąpi

Mieszkasz w Śródmieściu.
Jego kondycja jest tematem wielu
dysput - jak je ożywić, jak zmienić
mentalność tutejszych mieszkańców, jak zapobiec zamykaniu lokali
usługowych. Co jest dla ciebie największym problemem tego rejonu?
Jak je rozwiązać?
Duże galerie handlowe wyssały życie
ze Śródmieścia i to jest fakt, bez
zbędnego generalizowania i demonizowania. Być może większości ludzi
bardziej odpowiada nowoczesna
estetyka szkła i stali oraz rozrywka
oparta na modelu fast-foodów - więc
może uczynić Śródmieście przystanią przeciwnych wartości? Z jednej
strony szacunku dla zdrowo pojmowanej tradycji, historii i ludzi starszych, a z drugiej miejscem, w którym młodzi mogliby na preferencyjnych warunkach rozwijać się twórczo
i biznesowo w lokalnej skali? Łatwo
snuć wizje, ale kto podwinie rękawy?
Ruszasz z B.O.K. Bandem w europejską trasę - odwiedzicie Wielką Brytanię, Irlandię, Holandię i Niemcy.
To ciekawa przygoda dla artysty, ale
też logistyczne wyzwanie. Jak się
przygotowywałeś do tej podróży?
Przed tym dość hardcore’ow ym
wyjazdem (łącznie ponad 50 godzin
w busie, a doliczając przeprawy
promowe robi się z tego mała odyseja, a że mamy dużo sprzętu i dużo
ludzi, przeloty były wykluczone),
jak zwykle planowałem zrobić sobie
tydzień przygotowania psychofizycznego, dobrego odżywiania,
ćwiczeń, medytacji ale... wyszło
jak zwykle - wyruszamy na dniach,
a ja żongluję gorącymi kartoflami
spraw, które muszę załatwić przed
wyjazdem. Życie. (śmiech)

Bisz
Jarosław
Jaruszewski
rocznik 1984. Raper, poeta, kulturoznawca oraz autor słuchowisk radiowych. Znany z występów w zespole B.O.K., duetów
z producentami Kosa i Pekro
oraz działalności solowej. Zdobywca złotej płyty za album
„Wilk chodnikowy” (2012).
w bydgoskim Miejskim Centrum
Kultury, a kolejnego dnia zagra we
Wrocławiu.

*

Informacje na temat trasy
można śledzić na bieżąco na
Facebooku.
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odczas ostatniej debaty nad
aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku
w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza
prezydent Rafał Bruski dość niespodziewanie ogłosił, że w czerwcu
przyszłego roku mieszkańcy będą
mogli skorzystać z nowego biletu
czasowego. - W każdym pojeździe
zamontujemy też urządzenie, dzięki
któremu bilet kupimy przy pomocy
karty magnetycznej - zadeklarował
Bruski.
Dlaczego miasto na zmiany
w taryfie czekało tak długo? Prezydent tłumaczy, że to efekt wygasającej w maju umowy z Mennicą
Polską, która w 2010 roku – jeszcze
za kadencji Konstantego Dombrowicza - wprowadzała Bydgoską Kartę
Miejską. Była to wówczas rewolucja
– w miejsce papierowych biletów
miesięcznych z ręcznie wpisywanym numerem pojawiły się plastikowe, spersonalizowane karty. W strategicznych miejscach miasta, między innymi pod rondem Jagiellonów
czy na placu Teatralnym, pojawiły

Czas na
czasówki
Miasto planuje w połowie przyszłego roku wprowadzić do oferty
nowy bilet czasowy. Sprawdziliśmy, z jakich wzorców może przy
jego wdrażaniu korzystać.

Na kartę
Po wprowadzeniu nowej
„czasówki” w każdym
pojeździe miałyby pojawić
się czytniki umożliwiający
jej zakup za pomocą karty
płatniczej.

się biletomaty. Uruchomiono również internetową sprzedaż biletów.
Jaki będzie ostateczny kształt
nowego biletu czasowego, któr y ma pojawić się w sprzedaży
od 1 czer wca, tego na razie nie
wiadomo. Drogowcy na zlecenie
ratusza prowadzą analizy i rozmowy z potencjalnymi dostawcami
systemów biletowych. - Szukamy
rozwiązań. Pod uwagę bierzemy
zarówno opcję wprowadzenia biletu uprawniającego do przejazdu
maksymalnie trzech przystanków,
jak również tradycyjne bilety czasowe – 10- czy 15-minutowe – mówi
nam Jakub Mikołajczak, radny PO.
Przypomnijmy, że aktualnie jedynym krótkoterminowym substytutem biletu jednoprzejazdowego
w Bydgoszczy jest bilet godzinny,

fot. Stanisław Gazda

Nowy bilet
czasowy
mógłby obejmować przejazd
do trzech przystanków lub
uprawniać do korzystania
z komunikacji miejskiej
przez 10 lub 15 minut.

obniżyć cenę biletu jednoprzejazdowego – z 2,80 do 2,70 zł (bilet
normalny) i z 1,40 do 1,35 zł (bilet
ulgowy).
Ten sam Białystok ma w swojej
ofercie między innymi bilet godzinny (3,50 zł i 1,75 zł), który jednak
nie uprawnia do przesiadek. Z kolei
w Opolu funkcjonują dwa bilety
60-minutowe – 3 złote zapłacimy za bilet normalny bez możliwości zmiany pojazdu, 3,30 zł – za
bi let dw u k rotnego k asowa nia.
Dla porównania – w Bydgoszczy
bilet godzinny kosztuje co prawda
4,20 zł (ulgowy – połowę tej kwoty), ale umożliwia swobodną zmianę środków komunikacji miejskiej
w okresie od momentu jego skasowania bądź wykupienia np. w systemie SkyCash.

Biletomaty były elementem rewolucji biletowej, którą miasto przeprowadziło w 2010 roku wraz
z wprowadzeniem Bydgoskiej Karty Miejskiej.

którego dostępność – wyłączając
systemy płatności mobilnych – jest
jednak ograniczona.
Bilety czasowe w innych miastach wojewódzkich, które postanowiliśmy przeanalizować, nie tylko należą do rzadkości, ale coraz
częściej stają się głównym elementem taryfowym w komunikacji
publicznej.
Przykład flagowy – Łódź, która sporych zmian w cenach i ofercie biletowej dokonała stosunkowo
niedawno, bo na początku kwietnia. Wycofano wówczas tradycyjne
bilety jednoprzejazdowe (wcześniej
ich popularność i tak spadała z uwagi na niekorzystną relację cenową
w stosunku do biletów czasowych)
właśnie na rzecz rozbudowanej
oferty „czasówek”.

Aktualnie w Łodzi można kupić
bilet y 20-minutowe (2 ,80 zł /
1,40 zł), 40-minutowe (3,60 / 1,80)
oraz godzinne (4,40 / 2,20). Ciekawostką jest fakt, że wprowadzono również tzw. bilety dopłatowe
o nominałach 10, 20, 40 i 80 groszy.
Dzięki nim możliwe jest stworzenie
biletu, który w danym momencie
będzie najbardziej atrakcyjny dla
pasażera.
Z biletów jednoprzejazdowych
zrezygnował również Szczecin,
w prowadzając aż czter y bilet y
czasowe krótkookresowe. Już za
2 złote (połowę tej kwoty za bilet
ulgowy) kupimy tam bilet uprawniający do jazdy przez kwadrans.
3 złote (1,5 zł) zapłacimy za bilet
półgodzinny. W ofercie są jeszcze
bilety 60- i 120- minutowe (ceny –

odpowiednio 4 i 2 zł oraz 5 i 2,5 zł).
Podwójną stawkę zapłacimy tam
w przypadku chęci skorzystania
z funkcjonujących na terenie miasta
linii pospiesznych (w Bydgoszczy od
kilku lat ich de facto nie ma).
Z tradycy jnych biletów jednorazow ych zrezyg nował y także Katowice, stawiając na bilety
15-, 30- i 60-minutowe. War to
zauważyć, że w stolicy województwa śląskiego wprowadzono również elektroniczną portmonetkę.
Pozwala ona na opłatę za przejazd w zależności od jego długości, a pasażer – dzięki tej formie
płatności – zyskuje niewielki rabat
w wysokości od kilku do kilkunastu groszy. Podobne rozwiązanie
wprowadzono też w Białymstoku,
gdzie płatność e-kartą pozwala

T r udno dzisiaj w y rokować,
w którą stronę zdecyduje się pójść
bydgoski ratusz oraz drogowcy,
którzy wielokrotnie jako argument
za brakiem zmian w systemie taryfowym wskazywali rachunek ekonomiczny, a mówiąc ściślej – obawę
o spadek wpływów z biletów.
Wiadomo natomiast, że jeszcze przed dyskusją o nowym bilecie czasow ym czeka nas debata
nad wprowadzeniem bezpłatnych
przejazdów dla uczniów szkół podstawowych. To z kolei inicjatywa,
którą wiosną zapowiedzieli związani z lewicą działacze Inicjatywy
Polska. Nie udało im się jednak
zebrać wymaganej liczby podpisów, aby skierować ją – jako projektu obywatelskiego – pod obrady
rady miasta.
Teraz pomysł chce wprowadzić na sesję SLD Lewica Razem
z Ireneuszem Nitkiewiczem na czele. Ma być to kontrpropozycja związana z ogłoszeniem przez prezydenta chęci wprowadzenia nowego
biletu czasowego. Sam Nitkiewicz
twierdzi bowiem, że Rafał Bruski
zrobił to mimo niezakończonych
negocjacji w tej sprawie w obrębie
koalicji PO – SLD. Ratusz odpowiada, że była to jedynie deklaracja,
a żadne wiążące decyzje jeszcze nie
zapadły.
R
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O

rzecznictwo sądów definiuje
błąd lekarski jako czynność
(zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną
z nauką medyczną w zakresie dla
lekarza dostępnym. Z definicji tej
wynika kilka kluczowych elementów, o których za chwilę.
Przede wszystkim jednak podkreślić należy, o czym, jak wynika
z mojej praktyki, często pacjenci
zapominają, iż każda interwencja
lekarska, każdy zabieg, zastosowana procedura wiąże się z ryzykiem
w ystąpienia ujemnych skutków
ubocznych, powikłań. Powikłania te
stanowią swego rodzaju normalne
następstwo określonego zabiegu.
Pisząc „normalne”, mam na myśli
uznawane przez naukę za występujące w danych okolicznościach,
w określonym ułamku przypadków.
Zagadnienie to jest kluczowe dla odpowiedzialności lekarza,
ponieważ w sytuacji, kiedy takie
„standardowe” powikłanie wystąpi, a samemu lekarzowi nie można
przypisać działania niezgodnego
ze sztuką, to tym samym nie aktualizuje się jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze pacjenta, pomimo faktu, iż niewątpliwie szkoda,
w potocznym tego słowa rozumieniu, u pacjenta wystąpiła.
Kolejnym elementem istotnym
dla możliwości pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za błąd
lekarski jest możliwość przypisania

porady prawne

R

ozporządzanie przedmiotami
majątkowymi stanowiącymi
majątek wspólny małżonków
wymaga ich porozumienia. Przykład 1:
mąż w trakcie trwania małżeństwa, za
środki pochodzące z dochodów jego
pracy zarobkowej, nabywa wyłącznie na swoje imię i nazwisko pojazd
samochodowy. Sam fakt zakupu auta
wyłącznie przez męża nie oznacza,
iż stanowi on jego majątek osobisty,
gdyż środki, za które ruchomość ta
została nabyta, stanowiły majątek
wspólny małżonków. W przypadku
zbycia tego pojazdu mąż winien uzyskać na taką czynność zgodę współmałżonki, a jeśli sprzedał samochód
bez jej zgody – zobowiązany jest
rozliczyć się z nią z uzyskanych z tej
transakcji środków. Przykład 2: żona
za pieniądze otrzymane w spadku po
swojej babci nabywa na swoje imię
i nazwisko pojazd samochodowy.
Samochód ten stanowi jej wyłączną
własność, gdyż środki przeznaczone
na zakup tego pojazdu nie stanowiły
majątku wspólnego małżonków (jako
środki otrzymane w drodze spadku;
analogicznie środki uzyskane w drodze darowizny).
Najczęstszą przyczyną powodującą zniesienie łączącej strony wspólności majątkowej małżeńskiej jest
orzeczenie sądu lub umowa majątkowa małżeńska. Taką umowę mogą
zawrzeć na zgodny wniosek małżonkowie przed notariuszem. Wyrokami
sądu znoszącymi wspólność majątkową małżeńską są np. orzeczenie

Błąd medyczny

*

Czy zawsze należy się
nam odszkodowanie?

Od 2002 roku jestem
wspólnikiem kancelarii obecnie
funkcjonującej na rynku pod
firmą Kancelarie Radców
Prawnych Czmochowski,
Jakubowski. Specjalizujemy
się w kompleksowej
obsłudze przedsiębiorców
oraz osób fizycznych. Nasza
kilkunastoletnia praktyka
pozwoliła stworzyć miejsce,
w którym znajdą Państwo
rozwiązanie swoich problemów
prawnych. Począwszy od
pojedynczych porad, poprzez
kompleksową obsługę
i mediacje, dzielimy się naszą
wiedzą i doświadczeniem
reprezentując osoby fizyczne,
małych przedsiębiorców,
duże firmy i międzynarodowe
korporacje.
Naszą dumą jest kilkuosobowy
zespół, który stanowi gwarancję
indywidualnego spojrzenia na
powierzone nam sprawy.

Błąd medyczny zwany też błędem w sztuce medycznej lub błędem
lekarskim zgodnie z najczęściej stosowaną definicją oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność
medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka,
które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności.

mu winy, pomijam tu kwestię winy
umyślnej, która jest oczywistą przesłanką do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, a chciałbym zwrócić uwagę na dwie formy
winy nieumyślnej – lekkomyślność
i niedbalstwo.
Lekkomyślność to sytuacja, kiedy sprawca przewiduje możliwość
popełnienia czynu zabronionego,
ale bezpodstawnie przypuszcza,
że popełnienia tego czynu uniknie,
świadomie łamiąc zasady ostrożności. Niedbalstwo z kolei to sytuacja,
kiedy sprawca nie miał zamiaru
popełnienia czynu zabronionego

i następnie nie był też świadomy
zaistnienia czynu zabronionego,
natomiast popełnił go, mimo że
powinien był dołożyć staranności,
by zachować się z należytą ostrożnością i mimo że mógł przewidzieć,
że jego zachowanie nosi znamiona
czynu zabronionego.
Objętość tego ar t yk uł u nie
pozwala na nawet pobieżną analizę zasygnalizowanych problemów
powstających przy okazji oceny
danego zdarzenia, które w subiektywnej ocenie pacjenta stanowi
krzywdę, powoduje szkodę, ból czy
cierpienie, jednak z prawnego punk-

tu widzenia sprawa nie jest aż tak
oczywista. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonych
prawników i do korzystania z ich

Podział majątku
wspólnego małżonków
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami
wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty
majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków
lub przez jednego z nich.
rozwodu, separacji (Sąd Okręgowy) lub ustanowienie rozdzielności majątkowej przez Sąd Rejonowy
z ważnych powodów. Żadne z tych
orzeczeń nie jest równoznaczne
z podziałem majątku wspólnego,
aczkolwiek sąd „rozwodowy” może
dokonać podziału majątku wspólnego rozwodzących się (lub żądających
separacji) małżonków, lecz jedynie na
zgodny wniosek stron co do: składu
majątku wspólnego, jego wartości
i formy podziału. W przypadku braku
obopólnej zgody, każdy z małżonków
może złożyć wniosek do sądu rejonowego o dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności
majątkowej. Zawsze podziału majątku można dokonać w drodze pozasądowej umowy z tym, że jeśli w skład
majątku wspólnego wchodzi nieru-

chomość, to umowa taka musi być
zawarta w formie aktu notarialnego.
W bardzo częstym stanie faktycznym polegającym na podziale
majątku, w skład którego wchodzi
nieruchomość lokalowa nabyta ze
środków pochodzących z kredytu
bankowego – małżonkowie napotykają na następujący problem: Kto ma
spłacać nadal kredyt za nieruchomość przyznaną w drodze umowy,
orzeczenia sądu jednemu z małżonków lub byłych małżonków?
Otóż, tak umowa dot. podziału
majątku wspólnego, jak i działowe
orzeczenie sądu nie ingeruje, bo
i nie może ingerować w treść stosunku kredytowego między byłymi
małżonkami a bankiem.
Oznacza to, że przyznanie np. po
rozwodzie lokalu mieszkalnego jed-

nemu z byłych małżonków za spłatą
drugiemu odpowiednej kwoty – nie
zwolni tego drugiego z obowiązku spłaty kredytu. Oczywiście były
małżonek, który ma zostać wyłącznym właścicielem tej nieruchomości, może i powinien zobowiązać się
wobec drugiej strony do spłacania
pozostałej części kredytu w całości.
Takie zobowiązanie wywiera jednak
skutek wyłącznie między małżonkami, a nie ma wpływu na umowę
kredytową z bankiem. Banki czasami zgadzają się na zmianę umowy
i „przepisanie” kredytu tylko na jednego z byłych małżonków, ale czynią to (z powodów bezpieczeństwa
spłaty) rzadko, żądając od „nowego”
kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń (np. poręczenie, dodatkowe
zabezpieczenie hipoteczne).

pomocy namawiam każdego, kto
nosi się z zamiarem wystąpienia na
drogę sądową w związku z subiektywnie odczuwaną krzywdą związaną z błędem medycznym.

Rozdzielność majątkowa małżeńska (czy to umowna, czy sądowa) nie ma wpływu na porządek
dziedziczenia ustawowego między
małżonkami do czasu, do kiedy trwa
małżeństwo. Rozdzielność taka
(jeśli nadal trwa małżeństwo) oznacza jednak, że od daty jej powstania
każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Samodzielne gospodarowanie
swoimi środkami nie oznacza, że
znika obowiązek przyczynia się do
zaspokajania potrzeb rodziny przez
każdego z małżonków.

Kancelaria
Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz
tel. 602 272 911
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iątek, 28 grudnia 1951 roku.
Większości osób, których sprawa dotyczy, nie było jeszcze na
świecie, względnie – miała dopiero
kilka lat. Ale właśnie wtedy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
podjęło decyzję o wywłaszczeniu
Władysławy Czajkowskiej, właścicielki liczącej sobie blisko dziewięć
t ysięcy metrów k wadratow ych
działki przy ówczesnej ulicy Bełzy.
Dzisiaj stoi na niej sześć bloków przy
ulicach: Kapuściska, Baczyńskiego,
Wojska Polskiego oraz Ciesielskiej.
Podstawa wywłaszczenia – które w okresie wiary w sukces planu
6-letniego i związanej z tym indu-

Dekret Bieruta
po bydgosku

Batalia
o odszkodowanie za
wywłaszczenie z początku
lat 50. oraz wykup lokali
komunalnych toczy się od
piętnastu lat.

Grupa mieszkańców Kapuścisk od piętnastu lat walczy
o możliwość wykupienia lokali komunalnych, a grupa
spadkobierców dawnej właścicielki terenów, na których stoją ich
bloki – o odszkodowanie za, ich zdaniem, niezgodne z prawem
wywłaszczenie. Na drodze stają im kolejne ministerstwa
odpowiedzialne za infrastrukturę.

Musimy zapewnić
czynny udział wszystkim
stronom postępowania.
W przeciwnym wypadku
naszą decyzję mógłby
zakwestionować sąd
administracyjny.
fot. Stanisław Gazda

Szymon Huptyś

rzecznik Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa

strializacji kraju były na porządku
dziennym – to dekret z 26 kwietnia
1949 roku o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla
realizacji narodowych planów gospodarczych. Choć faktyczny dekret
Bieruta powstał ponad trzy lata wcześniej i dotyczył wyłącznie Warszawy,
w zasadzie nikt związany z bydgoską
sprawą inaczej go nie nazywa.
Rok 2002. Efektem korespondecji z urzędem wojewódzkim jest
wniosek spadkobierców Władysławy Czajkowskiej o odszkodowanie
za niezgodne z prawem pozbawienie jej własności. Jak dzisiaj tłumaczą, zadecydował jeden element
– w 1954 roku zmieniono przeznaczenie wywłaszczonej działki
– przekazano ją na cele mieszkaniowe, podczas gdy wcześniejsza
decyzja zakładała jej wykorzystanie
na „cele publiczne”. Pod tym pojęciem kryje się między innymi budowa drogi czy linii tramwajowej dla
intensywnie rozwijających się wów-

Janusz Chabowski pokazuje jeden z dokumentów z Ministerstwa Infrastruktury. Każdy z mieszkańców
starających się o wykup mieszkań na Kapuściskach ma ich już pokaźny plik.

czas Kapuścisk stanowiących zaplecze mieszkaniowe nieistniejącego
już Zachemu.
Od tego momentu rozpoczęła się trwająca już półtorej dekady
batalia o rozstrzygnięcie, czy WRN
podjął decyzję zgodną z prawem.
A to sprawa kluczowa również dla
drugiego frontu, który otworzyli
mieszkańcy starający się o wykup
swoich mieszkań. - Nasze wnioski
są cyklicznie odrzucane z powodu
braku decyzji ministerstwa – tłumaczy Janusz Chabowski mieszkający
przy ulicy Kapuściska 13, pokazując
segregator wypełniony korespondencją z kolejnymi ministrami.
Sprawa dotyczy blisko 200 lokali
we wspomnianych sześciu blokach.
Z jednej strony – właścicieli 90 z nich,

którzy wykupili je przed 2002 rokiem
i zawiązali wspólnoty mieszkaniowe.
Z drugiej – ponad setki mieszkań,
które nadal mają status komunalny.
I t o w ł a ś n i e l i c z b a l o k ali, a mówiąc precyzyjniej – stron
postępowania jest zdaniem ministerialnych urzędników największą
przeszkodą do rozwiązania problemu. Od września 2015 roku postępowanie jest zawieszone z uwagi
na brak pełnej dokumentacji dotyczącej spadkobierców po osobach,
które lokale przed kilkunastoma
laty nabyły. Jak duże mogą być luki
w dokumentach, pozwala ocenić
liczba osób w ymienionych jako
strony właśnie w roku 2015. Sięgała wówczas aż 170 osób, nie licząc
mieszk a ńców w niosk ując ych

o wykup, których formalnym reprezentantem jest ADM.
Zdaniem części mieszkańców,
żadne z ministerstw funkcjonujących
w ostatnich latach nie było zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy. Na wszystkie nasze pisma, także te
kierowane przez naszych pełnomocników, odpowiedzi są zawsze takie
same. To absurd! - denerwuje się
Jadwiga Ostrowska, która jako jedna
z pierwszych podjęła walkę o wykup
swojego mieszkania.
Ministerstwo Infrastruktur y
i Budownictwa cyklicznie tłumaczy, że niedopuszczenie do sprawy
którejkolwiek ze stron postępowania może skutkować zakwestionowaniem decyzji resortu przez sąd
administracyjny. Zwłaszcza że kon-

sekwencje decyzji MIB mogą być
bardzo poważne.
Jakie? Jak tłumaczy w rozmowie z nami Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa, decyzja o stwierdzeniu nieważności
wywłaszczenia sprzed niemal 70 lat
powoduje skutek od dnia orzeczenia. Oznacza to, że – przynajmniej
teoretycznie – działka powinna
wrócić w ręce spadkobierców właścicielki. - Bardzo prawdopodobne,
że z tego powodu aktualni właściciele mieszkań nie chcą odbierać
korespondencji z Warszawy – mówi
nam osoba dobrze znająca sprawę.
Tyle że Huptyś w odpowiedzi
na nasze pytania wyjaśnia: W przypadku uznania, że zaszły nieodwracalne skutki prawne (a takimi mogą
być np. sprzedaż działki w części lub
całości – dod. red.), ministerstwo
może co najwyżej stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa.
W orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa bowiem pogląd,
że zbycie nieruchomości uniemożliwia stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej.
Spadkobiercy Władysławy Czajkowskiej podkreślają, że interesuje
ich odszkodowanie, nie odzyskanie
zabudowanej od lat działki. Niewykluczone, że w najbliższych dniach
zawiążą sojusz ze starającymi się
o wykup lokali komunalnych mieszkańców Kapuścisk. Na czym ma on
polegać? Na ponownym zainteresowaniu sprawą wszystkich bydgoskich parlamentarzystów oraz
prezydenta Rafała Bruskiego i przewodniczącego rady miasta Zbigniewa Sobocińskiego. - Liczymy na ich
pomóc w rozmowach z ministerstwem. Każdy z nas chciałby jeszcze ostatnie lata spędzić faktycznie
u siebie – podsumowuje Janusz Chabowski.
W całym kraju toczy się obecnie
około 300 postępowan związanych
z wnioskami o stwierdzenie nieważności wywłaszczeń na mocy dekretu
z 1949 roku.

*

Do sprawy wrócimy na
MetropoliaBydgoska.PL.
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Reklama na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

KONTAKT:

w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim...

tel. 512-951-051, marcin@metropoliabydgoska.pl
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ZDANIEM EKSPERTÓW

dr Jerzy
Kasprzak

fot. Stanisław Gazda

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy

Budzące kontrowersje billboardy organizacji „Stop NOP” pojawiły się między w centrum Bydgoszczy – przy
ulicy Kujawskiej.

Więcej szczepień
= więcej chorób?
Przy drodze krajowej nr 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem pojawił się billboard z informacją
na temat szkodliwości szczepień. Prowokacyjnie – naprzeciwko sanepidu przy ulicy Kujawskiej - Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” ustawiło kolejny. Organizacja nie daje za wygraną.
Pytanie – w walce o co.
KONTROWERSJE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

J

ak przekonuje Justyna Socha,
wiceprezes „Stop NOP”, pieniądze na akcję billboardową pochodzą z kieszeni członków
lokalnych g r up zw iązanych ze
stowarzyszeniem oraz ze zbiórek
przeprowadzanych wśród rodziców
poszkodowanych przez obowiązujący w Polsce system szczepień.
Tyle że billboardy głoszą, iż
„więcej szczepień=więcej chorób?”.
Ów znak zapytania jest, trzeba
przyznać, intrygujący, bo albo jest
on dla autorów stwierdzenia czymś
w rodzaju wentyla bezpieczeństwa,
albo przejawem braku wiary w to,
co się rozpowszechnia. Ale i na ten
dylemat wiceprezes Socha ma gotową odpowiedź.
- Ten znak zapytania rzeczywiście jest nieprzypadkowo. On oddaje realia, albowiem są w Polsce
prowadzone badania porównujące
stan zdrowia dzieci szczepionych
i nieszczepionych, ale są to tylko
badania ankietowe, przeprowadzane na niewielkich grupach, co nie
satysfakcjonuje nikogo, zwłaszcza
sceptyków, którzy żądają wprowadzenia obowiązku badań rzetelnych, długoterminowych, jasno
i autorytatywnie odpowiadających
na pytania, czy wzrastająca liczba
chorób przewlekłych ma rzeczywiście związek z większą liczbą szczepień – zaznacza. - Zatem uczciwość
kazała nam postawić ten znak zapytania, zaś troska o zdrowie dzieci
każe nam apelować do rodziców,
by bezwzględnie zgłaszali lekarzom

każdy przypadek pogorszenia się
stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, co powinno być oficjalnie
zarejestrowane jako niepożądany
odczyn poszczepienny. To byłoby
bardzo pomocne w ocenie, czy np.
dana seria szczepionki jest wadliwa,
czy powikłania są wynikiem składu
szczepionki, czy aby nie powinna
być ona wycofana z użytku. A skoro
takie zdarzenia nie trafiają do statystyk, trudno mówić o bezpieczeństwie szczepień w Polsce.
Justyna Socha zarzeka się, że
„Stop NOP” nie jest stowarzyszeniem antyszczepionkowym i nie
neguje systemu szczepień w całości.
Ale nie ukrywa też, że większość
jego członków to osoby, które kiedyś
szczepiły swoje dzieci, ale ze względu na niezapewnienie bezpieczeństwa szczepień przestały to robić
bądź robią to wybiórczo.
- Nam zależy na uświadomieniu, że szczepienia mogą mieć
negatywne skutki i na działaniach
temu zapobiegających, w tym na
badaniach i profilaktyce – podkreśla z naciskiem w rozmowie
z nami.
Dlaczego współtworzyła „Stop
NOP”, skoro sama nie jest „ofiarą”
negatywnych skutków szczepienia? Głównym przyczynkiem do
założenia stowarzyszenia było - jak
twierdzi - nałożenie na nią grzywny
przez Państwową Inspekcję Sanitarną. A to, jak uważa, nie jest metoda.
To powoduje jedynie bunt i nie ma
nic wspólnego z edukacją, uświadamianiem, dialogiem społecznym,
budowaniem zaufania do służby
zdrowia czy urzędników państwowych. O pracownikach sanepidu
mówi, jako o oprawcy, a cały sys-

tem zmuszania szczepień nazywa
„barbarzyńskim”.
Co ciekawe, szans na zbliżenie
stanowisk ze stroną przeciwną,
chociażby grupą „Stop Stop NOP”,
nie widzi. - Z ludźmi ukrywającymi swoją tożsamość na Facebooku, którzy wysyłają doniesienia
do sądów na lekarzy, oraz screeny
z FB do sądów rodzinnych, którzy posługują się agresją, kłamstwem i ośmieszaniem tych, którzy
doświadczyli powikłań poszczepiennych nie można się porozumieć – zaznacza Socha. Ale dodaje,
że z rodzicami szczepiącymi dzieci
czy ekspertami, lekarzami bądź
urzędnikami rozmawiać będą. Chcemy zagwarantowania prawa
do wiedzy o potencjalnych zagrożeniach szczepieniem i składania pisemnej świadomej zgody na
zabieg medyczny, jakim jest szczepienie. Chcemy też stworzenia
funduszu odszkodowań za powikłania poszczepienne. Wiele do
życzenia pozostawia też profilaktyka i badania prowadzone już na
etapie ciąży. Zbyt mało jest szerzenia wiedzy o sposobie odżywiania,
znaczeniu karmienia piersią, a zbyt
dużo traktowania szczepionek
jako magicznego leku na wszystkie
dolegliwości – kończy.

*

 o sądzicie o rozszerzającej
C
się grupie rodziców
nieszczepiących
dzieci? Komentujcie na
MetropoliaBydgoska.PL,
na Facebooku oraz pod
adresem e-mail: redakcja@
metropoliabydgoska.pl.

To, co prezentują billboardy, nie
ma potwierdzenia naukowego
Państwowa Inspekcja Sanitarna, realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego, stoi na jego straży i podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa. Uważam, że działania ruchów antyszczepionkowych są niekorzystnym zjawiskiem. Rosnąca corocznie liczba
rodziców/opiekunów uchylających się od szczepień i tym samym liczba
dzieci oraz młodzieży nieszczepionych przyniesie w przyszłości szkodliwe następstwa dla zdrowia publicznego.
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą strategią zapobiegania
chorobom zakaźnym zapewniającą odporność zbiorowiskową. Utrzymanie akceptacji społecznej szczepień i wysokiego odsetka uodpornienia populacji to ważny element działania organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i pracowników ochrony zdrowia zajmujących się szczepieniami. Zapewnienie wysokiego poziomu zaszczepienia populacji wymaga
szczególnego zaangażowania i mobilizacji jednostek biorących udział
w realizacji Programu Szczepień Ochronnych (PSO).
Treści przekazywane przez ruchy antyszczepionkowe nie mają
potwierdzenia naukowego. Jako Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie mam wpływu na treści zamieszczane na billboardach.

dr Ewa
Smukalska
Wojewódzki Szpital
Obserwacyjno-Zakaźny
w Bydgoszczy

Jeżeli we władzach Stop NOP
nie ma autorytetów medycznych
– nie mamy o czym rozmawiać!
Dla mnie warunkiem podjęcia merytorycznej dyskusji jest obecność osób, które mają dostateczną wiedzę na temat szczepień. Nie rozmawiam z ludźmi, którzy, albo ich dzieci, nie byli poszkodowani przez
szczepienia, a głoszą niesprawdzone teorie.
Nie neguję konieczności wysłuchania rodziców, których dzieci
zostały poprzez szczepienia pokrzywdzone. Z nimi mogłabym ustalić
rzeczywisty bądź tylko czasowy związek szczepień z obserwowanymi
niepożądanymi objawami poszczepiennymi. Buntowanie się przeciwko
sankcjom GiS jest buntowaniem się przeciw oficjalnemu prawu. Póki co
mamy system szczepień obowiązkowych. Program szczepień ustalony
przez GIS jest obowiązkowy, więc niedostosowanie się do niego musi
nieść konsekwencje w postaci kar pieniężnych.
To prawda, że na Zachodzie nie ma obowiązkowych szczepień, ale
dzięki temu mamy epidemie odry, a Włosi widząc, co się szykuje, już
ustalili obowiązek szczepień przeciwko dwunastu chorobom u dzieci do
szóstego roku życia. Niemcy byli już blisko podobnego rozwiązania, ale
ustalili inne metody dozorowania szczepień. WHO grozi palcem krajom
Starego Kontynentu za to, że nie kontrolują wyszczepiania populacji, co
grozi dalszymi epidemiami i zgonami, które już mają miejsce w Rumunii,
we Włoszech, w Niemczech i w Portugalii. Należy pamiętać, że nieszczepienie to także zagrożenie dla otoczenia osób chorych!
Jeżeli lekarze nie zgłaszają odczynów poszczepiennych, to tylko dlatego, że nie mają na to czasu. To musi być obowiązek i jedynie w tym
względzie zgadzam się z członkami Stowarzyszenia Stop NOP.
Wielokrotne badania kliniczne udowodniły, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne. A ruchy antyszczepionkowe istniały od zawsze.
Musimy pogodzić się z takimi realiami…
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INWESTYCJE DROGOWE
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

W

sekcji piłkarskiej bydgoskiej Gwiazdy trenuje obecnie około trzystu młodych
adeptów futbolu, a klub zgłosił do
rozgrywek trzynaście zespołów.
Współpracuje też z Pogonią Szczecin. – Dzięki temu przygotowaliśmy
autorski system szkolenia, a nasi
trenerzy jeżdżą na kursy, a zawodnicy na turnieje i sparingi – tłumaczy Radosław Jagodziński, szef sekcji piłki nożnej.
W dalszym rozwoju przeszkadzają jednak ograniczenia infrastr uk turalne. Z powodu brak u
sztucznej murawy zimą utrudniona
jest organizacja treningów czy turniejów. - Przywróciliśmy dwa boiska
naturalne, dostaliśmy od miasta
wsparcie w kwocie 18 tysięcy złotych na renowację, za co bardzo
dziękujemy, ale bez sztucznej murawy nie jesteśmy w stanie prowadzić
profesjonalnego szkolenia w miesiącach jesienno-zimowych– mówi
Jagodziński.
Na zlecenie klubu powstał projekt budowy nowego boiska, a miasto ma zarezerwować w budżecie
na 2018 rok na ten cel dwa miliony
złotych. Kilka tygodni temu złożony został wniosek o pozwolenie na
budowę. Płyta będzie pełnowymiarowa i wykonana z wykorzystaniem
mat amortyzujących, które ograniczą ryzyko uszkodzenia stawów.
Jak tłumaczą w klubie, projekt
jest kosztowny, ale jednocześnie
bardzo dobry. Nie wiadomo jednak,

Drugi etap rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Filtrową w kierunku węzła
zachodniego.

Grunwaldzka
w blokach startowych

*

W połowie lipca miasto wyłoniło zwycięzcę przetargu na rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej od węzła
zachodniego do granic miasta. Ale umowa z Budimeksem nadal nie została podpisana.

Miliony na stadiony
Ratusz zamierza w najbliższych miesiącach zainwestować
w przebudowę infrastruktury sportowej. Zmiany planowane są
w trzech miejscach na terenie miasta.

fot. Stanisław Gazda

OBIEKTY SPORTOWE

fot. Stanisław Gazda

B

udimex w dw uet apow y m
postępowaniu przetargowym
zaproponował najkorzystniejszą cenę – za zrealizowanie inwestycji oczekuje niespełna 76 milionów złotych. Na wykonane prace
udziela ponadto ośmioletniej gwarancji.
4,5-kilometrowa trasa ma być
realizowana w trzech etapach –
najpierw roboty obejmą odcinek
od skrzyżowania Grunwaldzkiej
z Kolbego do granic miasta i węzła
w Pawłówk u, n astępn ie prace
przeniosą się na odcinek do Filtrowej do węzła zachodniego, a jako
ostatni ma być wykonany odcinek
leśny trasy. Według harmonogramu prace miały rozpocząć się jesienią i potrwać do drugiej połowy
2019 roku.
Tyle że mimo połowy listopada
wykonawca nadal nie przejął placu
budowy. Powód – brak podpisanej
umowy między miastem a wspomnianym Budimeksem. Wszystko
spowodowane jest kontrolą uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero zielone światło od
kontrolerów pozwoli na finaliza-

Piłkarze Gwiazdy wkrótce będą mogli korzystać z boiska ze sztuczną murawą. Na razie mają do dyspozycji dwa
z naturalną trawą.

czy zabezpieczone środki wystarczą
na jego realizację. Podczas prezentacji przyszłorocznego budżetu prezydent Bruski, mówiąc m.in. o inwestycji na Gwieździe, stwierdził jednak, że jeśli niektóre zaplanowane

kwoty okażą się zbyt małe, to będzie
zwracać się do radnych o zwiększenie limitów finansowych.
Działacze Gwiazdy mają jeszcze
bardziej ambitne plany. Pokazali w ratuszu koncepcję zakładającą

cję formalności. - Wstępnie mogę
zadeklarować, że umowę podpiszemy w przyszłym tygodniu (między
20 a 24 listopada – dod. red.) - zapowiedział podczas konferencji budżetowej prezydent Rafał Bruski.
Rozbudowana ulica Grunwaldzka ma być na całej swojej długości
dwupasmowa. Dodatkowo, jezdnia
południowa (w kierunku centrum
miasta) zyska buspas na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Skośną do
zbiegu z ulicą Flisacką. Ma to ułatwić wyjazd z osiedla mieszkańcom
Osowej Góry. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ponadto
skrzyżowania z ulicami lokalnymi,
nową infrastrukturę zyskają także
rowerzyści.
Modernizacja Grunwaldzkiej
uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskich. Obok rozbudowy ulicy Kujawskiej oraz przedłużenia trasy Uniwersyteckiej są
to największe drogowe inwestycje
w mieście zaplanowane na najbliższe lata.

przebudowę płyty głównej z bieżnią
lekkoatletyczną i powstanie budynk u k lubowego z tr ybuną. - To
jest nasze marzenie. W obecnym
budynku wygospodarowaliśmy salkę i cztery szatnie, ale to za mało dla

Informacje na bieżąco
na temat inwestycji MetropoliaBydgoska.PL /
zakładka INWESTYCJE.

dzieci trenujących w klubie – mówi
Jagodziński. Efektowna trybuna
pozostaje jednak na razie melodią
przyszłości.
Ta k że dwa miliony złot ych
mają trafić na stadion przy ul. Piwnika Ponurego w Fordonie, gdzie
powstanie orlik lekkoatletyczny.
W tym przypadku miasto chce starać się o dofinansowanie zewnętrzne. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowa. - Czas składania
aplikacji ze względu na harmonogram programów ministerialnych
to pierwsza połowa przyszłego roku
– mówi Marta Stachowiak, rzecznik
prezydenta.
Naj w ięk sz ą z pl a nowa nych
inwestycji stadionow ych będzie
przebudowa obiek tu Polonii.
W ostatnich miesiącach sprawdzono podłoże i opracowano koncepcję,
a obecnie trwają prace projektowe.
Przetarg na roboty budowlane ma
zostać ogłoszony w I kwartale przyszłego roku, a prace powinny rozpocząć się w sierpniu lub wrześniu.
Inwestycja zakłada przebudowę
trybuny wschodniej wraz z zapleczem. Powstaną nowe pomieszczenia magazynowe, boksy dla zawodników, garaże i ciągi komunikacyjne.
Przebudowa będzie kosztować ok.
8 mln zł.

*

Jak oceniacie stan
infrastruktury sportowej
w mieście? Czekamy na
Wasze opinie na Facebooku
oraz na mailu redakcja@
metropoliabydgoska.pl.

REWITALIZACJA
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

P

od koniec października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało
zestawienie projektów, które mogą
liczyć na dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach
wsparcia modernizacji dla obiektów
zabytkowych. Na liście znalazł się
między innymi bydgoski Park Kultury, czyli nic innego, jak pierwszy
etap rewitalizacji XIX-wiecznego kompleksu młynów na Wyspie
Młyńskiej.
Miasto w swoim w niosk u
wyceniło tę część prac na ponad
21,7 miliona złot ych. Wsparcie
z ministerialnej kasy będzie całkiem
pokaźne – wyniesie nieco ponad
15 mln zł. Kwota ta ma umożliwić
powołanie do życia OGRODÓW
WODY, koncepcji, za którą stoją
i którą pilotują Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja.

Młyny
pomysłów
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łania miejsca w oparciu o postać
wybitnego kryptologa wywodzącego się z Bydgoszczy – Mariana
Rejewskiego. Przypomniał o tym
w wywiadzie dla MetropoliaBydgoska.PL na początku listopada szef
kujawsko-pomorskiej Nowoczesnej
Michał Grzybowski. W czasie, gdy
w naszym mieście o tym rozwiązaniu debatowano, Poznań gromadził dokumenty i szukał środków
na realizację podobnego pomysłu.
Efekt - w miniony wtorek władze województwa wielkopolskiego i Poznania podpisały umowę na
powołanie CENTRUM SZYFRÓW
ENIGMA. Muzeum ma rozpocząć
funkcjonowanie w 2019 roku.

W grudniu miną cztery lata, odkąd miasto formalnie przejęło
od Nordic Development Młyny Rothera. W tym czasie padło
mnóstwo pytań o to, co w zabytkowych obiektach powinno się
znaleźć. Pojawiło się też nawet kilka odpowiedzi.

A gdyby na młynach
próbować zarobić?

Muzeum – słowo-klucz
Wraz z upływającymi miesiącami od
momentu przejęcia Młynów Rothera stawało się jasne, że wyremontowane budynki będą musiały być
wielofunkcyjne. Po pierwsze dlatego, że przestrzeń w nich dostępna znacznie przekraczała rozmach

fot. Stanisław Gazda

Cyberryba w natarciu
Pomysł na zorganizowanie w Młynach Rothera interaktywnej wystawy powiązanej z wodą nie jest koncepcją z długą brodą, ale z widocznym zarostem – już tak. Ogłosił
ją ponad dwa lata temu – i to dość
niespodziewanie – prezydent Rafał
Bruski wespół z szefem MWiK Stanisławem Drzewieckim oraz – co
ciekawe – marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim.
Prezydent wspólnie z Drzewieckim nakreślili plan wspomnianych
Ogrodów Wody, w skład których
miały wchodzić tak specyficzne
atrakcje jak cyberryba, rakiety wodne, a nawet symulator łodzi podwodnej. Projekt miał być finansowany w dużej mierze ze środków unijnych, a marszałek zdążył wówczas
pogratulować nawet Bydgoszczy
udanego projektu, zapewniając, że
przekazanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego to jedynie kwestia czasu.
Od tamtej pory o wypełnianiu
młynów treścią głównie się mówi,
a to, co się robi, to przede wszystkim
przywraca stabilność konstrukcji
i poszczególnych kondygnacji liczącym ponad 150 lat obiektom. Na ten
cel rokrocznie płyną z budżetu miasta spore kwoty. - W przyszłym roku
chciałbym, żeby w budynkach pojawiły się okna i na zewnątrz ładne
oświetlenie – opisuje plany na przyszły rok prezydent Bruski. I dodaje,
że rozpisany zostanie przetarg na
wspomniane Ogrody Wody, które
mają znaleźć się w części położonej
najbliżej mariny.

W ramach rewitalizacji Młynów Rothera zmiany mają objąć również najbliższe otoczenie zabytkowego
kompleksu.

pojawiających się koncepcji, a po
drugie – unijne wsparcie dla obiektów kubaturowych zostało znacząco
ograniczone, do 5 mln euro.
Szukano więc rozwiązań zarówno innych, jak i dość standardowych.
Słowo odmieniane we wszystkich
przypadkach to – a jakże – muzeum.
Szkic koncepcji MUZEUM MÓZGU
przedstawił profesor Marek Harat,
wybitny neurochirurg. Tyle że na
tym dyskusja de facto się skończyła, a szersza koncepcja owiana jest
mgłą tajemnicy. Prof. Harat ujawnił wiosną ubiegłego roku jedynie
zarys ścieżki dydaktycznej, na którą
miałoby składać się kilkanaście sal
traktujących o różnych aspektach
funkcjonowania mózgu – od jego
anatomii po reakcji na używki.
K i l k a m i e s i ę c y t e mu s wó j
pomysł na muzeum, tyle że historii
Bydgoszczy, przedstawił poseł PiS
Łukasz Schreiber, od wielu miesięcy

15 mln zł
dofinansowania z POIŚ
otrzyma Bydgoszcz na
realizację projektu
Ogrody Wody.

krytykujący ratusz za brak wyrazistego scenariusza na zagospodarowanie młynów. Nacisk w MUZEUM
HISTORII BYDGOSZCZY miał być
położony na okres X X-wieczny,
a część powierzchni miałaby zostać
przekazana młodym twórcom, na
potrzeby kina studyjnego oraz na
działalność komercyjną. Propozycja nie wywołała dłuższej dyskusji, a z Jezuickiej popłynął jedynie
komunikat, że „miasto skupia się na
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koncepcjach o charakterze ponadlokalnym”.
Funkcja muzealna młynów była
przewidywana także w przypadku
przeniesienia z Warszawy do Bydgoszczy zbiorów MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI NOT. Borykająca się z problemami finansowymi
stołeczna placówka podpisała nawet
w ubiegłym roku list intencyjny
z władzami Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego, ale
zaraz potem sprawa utknęła w martwym punkcie. Na początku roku
władze warszawskiego muzeum
podjęły decyzję o postawieniu go
w stan likwidacji, a na przełomie
wiosny i lata – wspólnie z MKiDN podjęto decyzję o jego przekształceniu w Narodowe Muzeum Techniki, które nadal czeka na swoje
otwarcie.
Falstart zanotowano z kolei
przy budowaniu pomysłu powo-

Podstawowym zarzutem stawianym
koncepcjom wystawowo-muzealnym jest ich prawdopodobna deficytowość. Wskazuje się na ograniczoną grupę osób, która mogłaby
odwiedzać Młyny Rothera, a także
relatywnie wysokie koszty utrzymania, które musiałby cyklicznie
ponosić budżet miasta. Dlatego też
warto przyjrzeć się wychodzącym
poza dominujący schemat pomysłom, które miałyby – przynajmniej
w założeniu – przynosić dochody.
UZDROWISKO CESARSKIE – to
koncepcja zaproponowana przez
Roberta Szatkowskiego, społecznika ze stowarzyszenia Bydgoski
Wyszogród, któr y oparł pomysł
o funkcjonujące w przeszłości na
Wyspie Młyńskiej kąpielisko Wellenbad (druga połowie XIX wieku),
które miało zachwycać nawet cesarza Fryderyka III. Miał on określać
kąpielisko mianem „największej
atrakcji Bydgoszczy”.
Dlaczego, zdaniem Szatkowskiego, pomysł miałby szansę powodzenia, także finansowego? Zakładał
on bowiem, że osoby korzystające
z turnusów rehabilitacyjnych byłyby liczną klientelą dla śródmiejskich
restauracji, a sama perspektywa
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiałaby odciążenie budżetu miasta i bilansowanie poniesionych wydatków. Oferta
uzdrowiska miałaby także wzmocnić pozycję Bydgoszczy jako miasta
sportu i spowodować wzrost ruchu
na lotnisku – gdyby na przyjazd zdecydowali się pacjenci z zagranicy.
Dr ugą ze śmiał ych koncepcji z ostatnich miesięcy wygłosił
Cyprian Sajna, obecnie działacz
Wolności, który zagrał va banque
i postawił na zrobienie z Bydgoszczy... Las Vegas. Jedną z jaskiń
hazardu miałyby być właśnie Młyny
Rothera. - Gwarantowałoby to bardzo duże wpływy do budżetu miasta i kieszeni lokalnych przedsiębiorców. Zyskałyby na tym zarówno
restauracje, jak i hotele czy lotnisko
– wyliczał Sajna, dodając, że koncepcja powstania dużego KASYNA
stałaby się realna, gdyby zliberalizowano system przyznawania
zezwoleń dla kasyn, a także obniżono podatki. Sprzyjającego klimatu dla tych ruchów jednak nie ma.
I wszystko wskazuje na to, że długo
nie będzie.

projekt metropolia
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Szpital Biziela
dostał miliony

Pałac do remontu
Zaczęła się wyprowadzka
Rozpoczęła się przebudowa Pałacu Młodzieży. Placówka tymczasowo
będzie funkcjonować w pomieszczeniach zastępczych.

Powstanie nowy budynek
fot. Justyna Wróblewska

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela zostanie rozbudowany.
Inwestycja będzie kosztować ponad 300 milionów złotych.

Remont budynku Pałacu Młodzieży zakończy się za rok.

wizualizacja: materiały prasowe

TERMOMODERNIZACJA

Na terenie placówki powstanie nowy budynek o powierzchni ponad 18,5 tys. metrów kwadratowych.

INWESTYCJE PUBLICZNE
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj: @STorzewski

D

ecyzja o przebudowie szpitala
została podjęta przez sejmową
Komisję Zdrowia, która pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie. Placówka została objęta wieloletnim planem inwestycyjnym, a na jej
rozbudowę i modernizację zarezerwowano w budżecie państwa kwotę
365 milionów złotych. – Walczyłem
o tę sprawę od początku kadencji.
Tak jak kiedyś udało się doprowadzić
do modernizacji szpitala Jurasza, tak
teraz podobnie będzie ze szpitalem
Biziela – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos.
Inwest ycją zost a n ie objęt a
powierzchnia 43 tysięcy metrów
kwadratowych. Plany zakładają, że
na terenie szpitala powstanie nowy
budynek (18,5 tys. mkw.), dzięki czemu placówka uniknie nadmiernego
obłożenia. Pojawią się nowe łóżka, piętro z salami dydaktycznymi
przeznaczonymi dla studentów,
archiwum czy zaplecze administracyjno-gospodarczo-techniczne.
Rozbudowa ma posłużyć przede
wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.

W nowym gmachu znajdzie się klinika hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, klinika foniatrii i audiologii z oddziałem
otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z pododdziałem chirurgii
szczękowej, oddział anestezjologii
i intensywnej terapii, nowy oddział
kliniczny rehabilitacji, blok operacyjny z jedenastoma salami operacyjnymi, w tym dwoma hybrydowymi oraz
dział sterylizacji i dezynfekcji.
Na dachu nowego budynku znajdzie się lądowisko dla helikopterów

Kiedy?
Istniejąca
infrastruktura
szpitala na Wzgórzu
Wolności zostanie
wyremontowana.
Wszystkie prace
mają zakończyć się
w 2024 roku.

365 mln zł
będzie kosztować
przebudowa
szpitala Biziela.
medycznych. Ta część inwestycji ma zostać zrealizowana do
2022 roku. Przez kolejne dwa lata
prowadzone będą prace polegające na remoncie i doposażeniu istniejącej już teraz infrastruktury.
Przypomnijmy, że wcześniej,
bo w 2018 roku, zakończy się inna
inwestycja - przebudowa oddziału
ratunkowego. Prace rozpoczęły się
w kwietniu i będą kosztować 4 mln
zł, z czego znaczną część (3 mln zł)
stanowi unijne dofinansowanie.
Szpit a l zost a ł u rocz y ście
otwarty w 1980 roku po sześciu
latach budowy. Dziewięć lat temu
placówkę przekazano pod jurysdykcję Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
tworząc z niej szpital uniwersytecki. Obecnie przyjmuje około 50 tys.
pacjentów rocznie.

W

budynku przy ul. Jagiellońskiej wymienione zostaną: wentylacja, klimatyzacja, technologia uzdatniania wody
basenowej i część stolarki okiennej.
Zamontowana zostanie też instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy
blisko 18 kW, która będzie zamontowana na dachu i pozwoli odzyskiwać energię do wykorzystania na
potrzeby obiektu. Budynek zyska
też estetyczną elewację w odcieniach szarości i bieli.
Aby zapewnić dzieciom
i pracownikom bezpieczeństwo oraz
odpowiednie warunki, placówka
będzie stopniowo przenosić się do
pomieszczeń zastępczych. Przeprowadzkę rozpoczęto 13 listopada. W najbliższych miesiącach do

zajęć wykorzystywane będą budynki Gimnazjum nr 16 na Wyżynach,
Zespołu Szkół Drzewnych przy ul.
Toruńskiej, Szkoły Podstawowej nr
31 przy ul. Karłowicza, Gimnazjum
nr 27 przy ul. Kruszwickiej, Zespołu
Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego, a także hale sportowe
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 4 i Zespołu Szkół Elektrycznych
na Błoniu i Szkoły Podstawowej nr
41 na Szwederowie. Dokładne informacje o zakresie i harmonogramie
przeprowadzki będą stopniowo
pojawiać się na stronie Pałacu.
Zakończenie prac jest planowane na jesień przyszłego roku. Zmiany w Pałacu Młodzieży to największa inwestycja związana z przeprowadzaną przez urząd miasta
termomodernizacją budynków. ST

Nowa siedziba IPN
Trwają prace nad projektem biurowca
Bydgoska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej będzie miała nową
siedzibę. Instytucja złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę.
INWESTYCJE BIUROWE

O

becnie IPN zajmuje pomieszczenia w budynku C Urzędu
Miasta przy ul. Grudziądzkiej
9-15. Bydgoska delegatura planuje
przenieść się do nowego budynku,
który powstanie kilkaset metrów dalej
– na niezagospodarowanym terenie,
zaraz przy drodze dojazdowej do planowanego parkingu Park&Ride.
Działka o oznaczeniu 67/21 została przekazana Skarbowi Państwa jako
darowizna w zamian za grunty przy
ul. Mariana Rejewskiego i Traktorzystów, które wejdą w skład przyszłego
parku Akademickiego. Do wymiany
doszło na mocy uchwały rady miasta z 28 września 2016 roku – w jej
ramach Skarb Państwa zyskał także
tereny przy ul. Górzyskowo i Biedasz-

kowo. Zostaną one zagospodarowane
na potrzeby Straży Granicznej.
Główną osobą odpowiedzialną
za wizję nowej siedziby bydgoskiego
oddziału instytutu jest Łukasz Podczaszy. Jego pracownia jest autorem
projektu budynku Urzędu Dozoru
Technicznego przy ulicy Kamiennej.
Krakowski architekt firmuje swoim
nazwiskiem kilkanaście projektów
budynków użyteczności publicznej
na terenie całej Polski.
Kiedy mogą ruszyć prace nad
nowym biurowcem w Bydgoszczy?
IPN poinformował nas, że inwestycja jest w fazie projektowania.
Dopiero po zatwierdzeniu koncepcji
instytucja ma podać szczegółowe
informacje. Nieoficjalnie wiadomo,
że prace budowlane mają rozpocząć
się w 2019 roku.
BB

projekt metropolia

Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

P

omimo znacznego oddalenia
od centrum miasta, tereny
w Fordonie stały się bardzo
atrakcyjne dla deweloperów. Jednym z kluczowych czynników, które
spowodowały wzrost liczby inwestycji, było oddanie do użytku linii
tramwajowej. Nie bez znaczenia jest
także znacznie niższa niż w innych
częściach miasta cena gruntów.
Co Fordon może zaoferować
n ow y m m i e s z k a ń c om? O s o b y
zamieszkujące tę część miasta podkreślają, że jej największym atutem
jest bliskość natury – z jednej strony
lasy i tereny Zbocza Fordońskiego,
z drugiej tereny nad Wisłą. Fordon to nie tylko lepsze powietrze
i atrakcyjne obszary spacerowo-rekreacyjne, ale też dobry dostęp
do wszelkich usług.
W tej chwili w Fordonie trwa
budowa czternastu budynków mieszkalnych. Na terenie dawnej papierni
przy ul. Fordońskiej 433 powstaje kompleks siedmiu 6-piętrowych
budynków „Nowoczesny Fordon”
realizowany przez Rodźko Dewelopment we współpracy z firmą Skorbud. Aktualnie trwa budowa dwóch
budynków – jej zakończenie planowane jest na grudzień 2018 roku.
Jakon Invest realizuje VI etap
„O sied l a Pod Sk a r pą”. W jego
ramach powstają dwa 4-kondygnacyjne budynki, w których znajdzie
się ponad osiemdziesiąt mieszkań. Niedawno rozpoczęto budowę

Fordon zyska nowych
mieszkańców

Trwa budowa
kilkuset mieszkań
Sypialnia Bydgoszczy zmienia się w coraz lepsze miejsce do życia. Świadczy o tym aktywność inwestorów mieszkaniowych - aktualnie w budowie znajduje się czternaście budynków.

fot. Błażej Bembnista

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Obecnie na terenie Fordonu trwa budowa czternastu nowych budynków mieszkalnych.

Pociąg na lotnisko we mgle
Nie ma szans na rychłe rozpoczęcie budowy linii kolejowej łączącej Trzciniec oraz Solec Kujawski
z bydgoskim portem lotniczym –
wynika z informacji Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa.
Prognozowany koszt przedsięwzięcia to – bagatela – 363 miliony złotych.

Nowa hala powstanie
na terenie Zawiszy

fot. Eryk Dominiczak

Z

kolejnego, trzynastego już, bloku
w ramach kompleksu. Wciąż trwają
prace wykończeniowe przy dwóch
budynkach poprzedniego etapu.
Przy ulicy Wybudowanie na
Kasztelance trwa budowa II etapu
„Osiedla Wyzwolenia” dewelopera
APRO Inwestment. Czteropiętrowy budynek z 46 mieszkaniami ma
zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2018 roku. W tej chwili
kończą się prace przy kondygnacji
podziemnej.
Ebud-Dom realizuje w Fordonie kompleks „For You”. Inwestycja
powstaje w sąsiedztwie pętli tramwajowej Łoskoń przy ulicy Gryfa
Pomorskiego 23. W tym momencie
trwają prace wykończeniowe (montaż wykładzin winylowych, balustrad oraz budowa dróg dojazdowych) w pierwszym budynku.
W pobliżu inwestycji Ebudu trwa
budowa „Activ Park” – kolejnej realizacji Budstol Invest, który niedawno
oddał do użytku kompleks Awangarda
III przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków.
W budynku znajdą się 94 mieszkania
– 60 procent z nich zostało już wykupionych. Aktualnie powstaje pierwsza
kondygnacja naziemna.
Kolejne budynki stawia też Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa – trwają prace przy pierwszym
z planowanych czterech budynków
na osiedlu Szybowników, powstaje
też kolejny blok na osiedlu Pałcz.
Zauważalny jest także postęp na
budowie BTBS przy ul. Wyzwolenia 69. W czerwcu przyszłego roku
ma zakończyć się realizacja II etapu „Osiedla Olimpijczyków” Dom-M4 przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków.

Skorzystają nie tylko lekkoatleci

INWESTYCJE KOLEJOWE

daniem wiceministra Andrzeja Bittela odpowiedzialnego
w resorcie infrastruktury za
kolej, inwestycja jest na zbyt wczesnym etapie przygotowawczym,
aby myśleć poważnie o jej realizacji w obecnej perspektywie unijnej
(obejmującej lata 2014-2020 z rozliczeniem do roku 2023). - W ocenie
PKP PLK (spółki zajmującej się infrastrukturą kolejową w kraju – dod.
red.) wymaga ona ponownej oceny
zasadności ekonomicznej oraz społecznej projektu – podkreśla Bittel.
Ministerialni urzędnicy podkreślają, że władze województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele nie zgłosiły projektu do kontraktu terytorialnego (umowa między
samorządem a rządem dotycząca
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Zdaniem ministerstwa infrastruktury, marszałek Piotr Całbecki
(pierwszy z lewej) niezbyt przychylnie patrzy na projekt kolei na
lotnisko. Obok: prezes portu Tomasz Moraczewski.

strategicznych inwestycji dla regionu), nie ma go także w Krajowym
Programie Kolejowym do 2023 roku.
- Ogranicza to możliwość finansowania zarówno z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – twierdzi wiceminister Bittel.
Tymczasem w wywiadzie dla
portalu MetropoliaBydgoska.PL

prezes lotniska Tomasz Moraczewski zadeklarował, że jest
zainteresowany poprowadzeniem
linii kolejowej docierającej do portu. Tyle że z ministerstwa dotarła
jeszcze jedna informacja – urząd
marszałkowski nie wskazał tego
zadania jako potencjalnej inwestycji po roku 2020, a władze lotniska
miały w tej kwestii... nie udzielić
odpowiedzi.
ED

Miasto od kilkunastu miesięcy zabiega o rozbudowę kompleksu sportowego przy ulicy
Gdańskiej. W planach jest
budowa hali na potrzeby lekkiej atletyki oraz strzelectwa
sportowego.

obiekty sportowe

Z

łożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę tego obiektu –
mówi nam Marta Stachowiak,
rzecznik prezydenta Rafała Bruskiego. A to oznacza, że gotowy jest już
projekt budowlany. Zakłada on między innymi powstanie ośmiu torów
lekkoatletycznych na prostych oraz
sześciu – na łukach. Hala zostanie
wyposażona również w skocznie
i rzutnie. Będzie spełniała nie tylko
wymogi IAAF, ale także światowej
federacji strzelectwa.
Miasto czeka teraz realizacja
kolejnego etapu – przygotowanie
projektu wykonawczego. - Dołączo-

ny będzie do niego kosztorys, który
pozwoli na dokładne oszacowanie
kosztów inwestycji – dodaje Stachowiak. W przyszłorocznym budżecie
na jego wykonanie zabezpieczono
330 tysięcy złotych.
Na samą budowę hali ratusz
chce pozyskać dofinansowanie ze
środków ministerstwa sportu. Staramy się o ujęcie zadania w ministerialnym programie inwestycji
o szczególnym znaczeniu dla sportu – podkreśla rzecznik prezydenta.
Podobną drogę bydgoski magistrat
przeszedł w przypadku nowego
kompleksu Astorii – z resortowego
budżetu otrzymał ostatecznie na
ten cel 25 mln zł.
SF
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rozmawiał Mateusz Stępień

Krytycy Bydgoskiego Centrum
Targowo Wystawienniczego często
używają argumentu, że w Centrum
niewiele się dzieje. Co pan na to?
Andrzej Półgrabski*: - Oczywiście,
że się z tym nie zgadzam. Centrum
funkcjonuje od jesieni 2015. Spójrzmy na pierwszy pełen rok działalności. - 2016. Zorganizowaliśmy siedem wydarzeń targowych i wystaw,
w iele s y mp oz j ów, kon g re s ów,
konferencji, bankietów, wydarzeń
artystycznych, rozrywkowych, gal
jubileuszowych itp. W sumie blisko
70 różnego rodzaju imprez. Centrum odwiedziło w 2016 roku ponad
40 tys. ludzi. Gdyby nic się nie działo, to skąd ta liczba? Przypadkiem
spacerowali w kierunku Osielska?

Wszyscy zyskujemy
na rozwoju BCTW
Rozmowa z Andrzejem Półgrabskim
BCTW to obiekt na wysokim poziomie, oferuje pewien standard usług. Jak rozumiem, chodzi o to,
żebyśmy usługi w tak wysokim standardzie oferowali za pół ceny? Czy może za 10 proc. wartości
rynkowej? Przecież to absurd.

Co oprócz kongresów medycznych
może stać się znakiem rozpoznawczym BCTW?
Jesteśmy otwarci na różne aktywności. Ponad 2 tys. młodych sportowców z całego świata bawiło się
w BCTW na zakończeniu Mistrzostw
Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce. Podobna liczba ludzi przybyła
na koncert Agnieszki Chylińskiej .
W przyszłym roku roku odbędzie się
u nas pierwsza w Bydgoszczy międzynarodowa wystawa psów rasowych. Największym wydarzeniem są
międzynarodowe targi WOD-KAN.
Wymienię tez Targi Budownictwa,
Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
GRYF – BUD oraz Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo–Przetwórczego
INNOFORM.
Niewiele brakowało, żebyśmy tę
ostatnią imprezę stracili. Dopiero
po medialnej burzy udało się dojść
do porozumienia.
W biznesie, jak w życiu, cenny jest
spokój. BCTW to obiekt biznesowy,
negocjując szczegóły umów należy
wykazać się opanowaniem i konsekwencją. Faktem jest,, iż w 2018 roku
w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja targów WOD-KAN oraz
INNOFORM. Umowę zawarliśmy
na trzy kolejne lata, a to oznacza,

fot. mat. prasowe

Mogłoby się dziać więcej.
BCTW na mapie centrów targowych
w Polsce jest obiektem bardzo młodym, ale trwale zakorzenionym.
Statystyki wskazują na rozwój, prognozy są optymistyczne. Z danych
z trwającego wciąż roku 2017 wynika, iż do połowy listopada w BCTW
odbyło się ponad 100 różnych wydarzeń – od spotkań szkoleniowych
i warsztatów, po duże imprezy targowe. Liczba odwiedzających do
tej pory przekroczyła 44 tys. osób,
czyli stanowczo przekroczyliśmy
wskaźniki z roku ubiegłego. W Bydgoszczy odbywają się np. spotkania
przedstawicieli środowiska medycznego. W tym roku zorganizowano
u nas kilka konferencji i kongresów
medycznych, gościliśmy autorytety
z całego świata. To świetnie rokuje na przyszłość, tym bardziej, że
medycyna jest czymś, co rozsławia
Bydgoszcz nie tylko w Polsce.

że poza WOD-K AN, mamy kolejną dużą imprezę branżową, będzie
kojarzona z Bydgoszczą oraz BCTW.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
zaangażowanie Stowarzyszenia
Bydgoski Klaster Przemysłowy –
jednego z organizatorów INNOFORM. Droga do porozumienia nie
była łatwa, jednak z efektu wszyscy
możemy być zadowoleni.
Często słychać głosy niezadowolonych z przebiegu podobnych
negocjacji. Sokoro BCTW należy do
miasta Bydgoszczy, może powinniście być bardziej elastyczni w negocjacjach?
Trudno wymienić branżę, w której
negocjacje biznesowe przebiegałyby tylko w pozytywnej atmosferze.
W biznesie zawsze jest tak, że nawet
pomimo najlepszej i najbardziej
profesjonalnej obsługi kontrahenta,
zawsze pojawią się głosy krytyczne.
Ważne, żeby z krytyki wyciągnąć
konstruktywne wnioski, pracować
nad jakością obsługi i oferty, nie
tracić zaangażowania. Pozyskanie
kontrahenta, który zdecyduje się
zorganizować w BCTW wydarzenie
na dużą skalę, jest procesem długotrwałym, złożonym. Trzeba być

przygotowanym na wieloetapowe
negocjacje, konieczność podejmowania decyzji kompromisowych.
Może należałoby wykazać większą
wolą kompromisu? Wtedy potencjał
BCTW byłby wykorzystany w większym stopniu, niż dziś.
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem,. W trakcie przygotowań do
budow y Centr um analizowano
funkcjonowanie obiektu w perspektywie dziesięciu lat. Trudno oczekiwać, by po dwóch latach wykorzystano cały dostępny potencjał
takiej inwestycji. To by oznaczało,
że przyjęto błędne założenia i np.
obiekt okazał się zbyt mały, niedostatecznie wyposażony, bez możliwości szerokiej aranżacji itp. Bydgoszcz ma tradycje targowe, daje to
nam doskonałą okazję, żeby zabiegać o powrót do czołówki, co ma
szansę nastąpić wraz z postępującym rozwojem BCTW.
Może w BCTW powinno być taniej?
Wtedy ten cel udałoby się osiągnąć
szybciej.
BCTW to obiekt na wysokim poziomie, oferuje pewien standard usług.
Jak rozumiem, chodzi o to, żebyśmy

usługi w tak wysokim standardzie
oferowali za pół ceny? Czy może za
10 proc. wartości rynkowej? Przecież to absurd. Weźmy dla przykładu
rynek hoteli. Cena za dobę w hotelach czterogwiazdkowych mieści
się w pewnych widełkach, w hotelach jednogwiazdkowych w innych
widełkach. Który menadżer szanującego się hotelu czterogwiazdkowego zaproponuje cenę motelową?
On oczywiście może negocjować,
dać upust itp., ale nie może działać
na szkodę obiektu, którym zarządza. Podobnie jest z rynkiem centrum targowo-wystawienniczych.
Wszystkie ceny, które wstępnie oferowane są klientom, to kwoty wyjściowe, porównywalne wysokością
z cenami w innych ośrodkach targowych, zbliżonych do BCTW wielkością, możliwościami technicznymi, standardem. Stawki podlegają
negocjacjom. Zawsze kalkulując
cenę bierzemy pod uwagę wielkość
planowanej imprezy, powierzchnię
najmu, ilość dni najmu, dodatkowe
życzenia klienta do wyposażenia
obiektu itp. Pytamy, czy zy klient
zamierza zorganizować w BCTW
kilka edycji wydarzenia, czy może
tylko jedną? Wszystko to ma przeło-

żenie na ostateczną cenę. Wynajem
powierzchni nie jest standardową
usługą, którą w prosty sposób można sklasyfikować w kategoriach:
tanio czy drogo? Cena najmu jest
sumą wielu czynników. Negocjacje
mają swoje granice.
Dlaczego w Bydgoszczy targi odbywają się również w innych miejscach, niż w BCTW, np. w Hali
Łuczniczka czy na Zawiszy? Logika
wskazuje, że po to miasto wybudowało BCTW, żeby właśnie tam przenieść wszystkie imprezy targowe.
Kontrahent, dla którego ofer ta
cenowa BCTW jest zbyt wysoka
lub nie spełnia jego oczekiwań, ma
swobodę wyboru innego miejsca.
To bardzo dobrze. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że imprezy
targowe na mniejszą skalę, które
obecnie odbywają się w innych lokalizacjach, staną się kiedyś na tyle
dużymi wydarzeniami, że ich organizatorzy zdecydują się na przeniesienie do BCTW.
Plany na najbliższe lata?
Chcemy, żeby w BCTW do 2020 r.
raz na kwartał odbywała się co najmniej jedna duża impreza zbliżoną
skalą do targów WOD-KAN. Taka,
która zajmie całą dostępną dla
klienta powierzchnię wystawienniczą. W pozostałym czasie kalendarz
zamierzamy wypełnić, imprezami
dla min. 1000 uczestników, szkoleniami, sympozjami, mniejszymi targami itp. Nadal zamierzamy również prowadzić działania promocyjne, które zwiększą rozpoznawalność
BCTW w Polsce. Centrum stało się
już elementem wizerunku miasta,
promuje Bydgoszcz i cały region.
Staje się dobrze znane i zapamiętane. Każda impreza, która odbywa się
w BCTW, przynosi wiele korzyści dla
lokalnych przedsiębiorców, szczególnie z branż hotelarskiej, transportowej, restauracyjnej, spożywczej i wielu innych. Mieszkańcy Bydgoszczy czerpią z oferty targowej
na kilku płaszczyznach. Występują
w roli: wystawców, zwiedzających
targi, przedsiębiorców świadczących rozmaite usługi wystawcom
i zwiedzającym, podwykonawców
działających z ramienia organizatora, uczestników wydarzeń okołotargowych. Wspólnym celem powinno
być tworzenie w mieście pozytywnego klimatu, który będzie sprzyjał
organizacji wydarzeń targowych.
To się przełoży na zyski dla na miasta i mieszkańców, krótko mówiąc dla nasz wszystkich.

Andrzej
Półgrabski
prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, pod
które podlega Bydgoskie Centrum Targowo-Wystwiennicze.

Droga
S5 w budowie
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Odcinek 2, Dworzysko - Aleksandrowo

Coraz bardziej widoczna
Droga S5 przeniesie podróż samochodem po województwie
kujawsko-pomorskim na nowy poziom. Na razie kierowcy mogą
jednak tylko przyglądać się przebiegowi prac.
Odcinek 3, Aleksandrowo - Tryszczyn

Odcinek 4, Tryszczyn - Białe Błota

Odcinek 1, Nowe Marzy - Dworzysko

INWESTYCJE DROGOWE
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

zdjęcia: GDDKiA

P

rzez ponad pół roku wojewoda
Mikołaj Bogdanowicz wydawał
ZRID-y, czyli zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej dla
trasy S5. Ostatni dokument, dotyczący odcinka Tryszczyn - Białe
Błota, opublikował na początku
listopada. - Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie
inwestycji jest planowane na czwarty kwartał 2019 roku – informował
wówczas jego doradca Jarosław
Jakubowski.
D ł ug i czas oczek iwa nia na
decyzje ZRID urząd wojewódzki
i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczyły wnioskami społecznymi. W przypadku
białobłockich odcinków napłynęło
tyle głosów od mieszkańców, że na
zezwolenia trzeba było zaczekać
dłużej. Po ich wydaniu teren budowy został szybko przekazany wykonawcy i jeszcze w listopadzie koparki powinny wyjechać do pracy.

128 km
będzie miała trasa
S5 między Nowymi Marzami
a węzłem Mieleszyn.

Gdy wojewoda podpisywał decyzję dla odcinka Tryszczyn - Białe
Błota, na innych fragmentach trasy już toczyły się prace. Właśnie na
początku listopada ułożono pierwszą
masę bitumiczną między Aleksandrowem a Tryszczynem. Najbardziej
zaawansowane roboty prowadzone
są obecnie na odcinku między Szubinem a Żninem, gdzie trzeba było
chociażby przesunąć betonowy bun-

Obwodnica
Świecia
została ograniczona do
drogi jednojezdniowej
z ruchem dwukierunkowym.

kier z czasów II wojny światowej.
W Żołędowie z kolei archeolodzy
odkryli nieudokumentowane wcześniej szczątki niemieckich żołnierzy.
Jedno z ciał spoczywało na drewnianych drzwiach, do których było przytwierdzone drutem kolczastym.
W najbliższym czasie kierowcy
powinni coraz częściej napotykać
efekty robót. Na razie muszą jednak
przystosować się do zmian w organizacji ruchu. Jedną z największych
jest kilkumiesięczne ograniczenie
obwodnicy Świecia do drogi jednojezdniowej z ruchem dwukierunkowym. Zamknięta została wschodnia
jezdnia położona po stronie Świecia.
Nadal prowadzone są także
wycinki drzew. Kolejna rozpoczęła się w poniedziałek, 13 listopada w pobliżu dróg krajowych nr
10 i 80 między Pawłówkiem a węzłem
Białe Błota i spowodowała zmiany
w organizacji ruchu. Zasady przejazdu zmieniono również w pobliżu
Wojnowa, Sicienka i Osówca.
Kujawsko-pomorski odcinek
drogi S5 o długości 128 km połączy autostradę w Nowych Marzach
z węzłem Mieleszyn w województwie
wielkopolskim. Następnie kierowcy
będą mogli jechać oddaną do użytku
w maju drogą ekspresową aż do autostrady A2 w okolicach Poznania.

Odcinek 5, Białe Błota - Szubin

Odcinek 6, Szubin - Jaroszewo

Odcinek 7, Jaroszewo - Granica
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Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego powołana została w 2013 r. przez miasto Bydgoszcz. Jako spółka publiczna
działa na zasadach „non proﬁt”. BARR oferuje kompleksową pomoc i obsługę inwestorów. BARR aktywnie poszukuje
inwestorów przedstawiając możliwości inwestycyjnie na terenie całego miasta.
www.barr.pl www.facebook.com/promocja.gospodarcza.Bydgoszczy

Bydgoszcz

Najlepsze miasto do biznesu w Polsce według rankingu Banku Światowego
miasto najbardziej przyjazne inwestorom - CIJ Awards Poland 2017

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje grunty oraz znakomite zaplecze do prowadzenia inwestycji.
Na terenie Parku znajduje się nowoczesny biurowiec Idea Przestrzeń Biznesu. Częścią spółki jest Bydgoskie Centrum
Targowo - Wystawiennicze.
www.bppt.pl www.facebook.com/BPPTBYDGOSZCZ

NOWOCZESNE LECZENIE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

T

a aparatura jest bardzo istotna, ponieważ możemy pomóc
chor ym, w przypadku któr ych w yczer pał y się wszystkie
inne metody leczenia on kologicznego, których choroba jest na
tyle zaawansowana, że nie kwalifikują się do skutecznej operacji
chirurgicznej lub leczenia innymi metodami. Daje ono szansę na
zwolnienie rozwoju choroby, na
przedłużenie życia u pewnej grupy chorych, a nawet na powrót do
radykalnej chirurgii. Dzięki pomocy PZU będziemy mogli wykonać
kolejnych kilkadziesiąt zabiegów.
To jest naprawdę fantastyczna wiadomość – mówi kierownik Kliniki
Chirurgii Onkologicznej prof. Woj-
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Aerozolem
zaatakują raka
Centrum Onkologii
z nowoczesną aparaturą
Zabieg PIPAC to uznany na świecie sposób leczenia chorych z przerzutami nowotworów do otrzewnej, zaawansowanym rakiem m.in. żołądka, jelita grubego, trzustki, jajnika, wyrostka robaczkowego
oraz wielu innych nowotworów jamy brzusznej. Od tygodnia takie urządzenie posiada na własność
bydgoskie Centrum Onkologii.

w imieniu przyszłych pacjentów,
którzy będą mogli korzystać z najnowocześniejszej metody leczenia,
za wsparcie w zakupie urządzenia
i sfinansowaniu kosztów zabiegów –
podkreślał.
Wtórowała mu wspomniana
Dorota Macieja. – Bardzo się cieszę,
że mogliśmy przystąpić do tego partnerstwa, że polscy pacjenci, tak samo
jak mieszkańcy Europy Zachodniej,
będą mogli korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy światowej
medycyny. Z chęcią wspieramy wiele
inicjatyw, których celem jest poprawa
zdrowia Polaków i nie uchylamy się
od takiej odpowiedzialności społecznej – zapewniała.
– PZU Zdrowie obejmuje opieką
zdrowotną ponad milion Polaków,
wspiera inicjatywy z zakresu nowoczesnej medycyny. Zapewniając na
co dzień naszym pacjentom diagnostykę i opiekę ambulatoryjną,

Gdzie?

to koszt zabiegu
wykonywanego metodą
PIPAC. To mniej niż
tradycyjna chemioterapia.

Metoda PIPAC stosowana
jest obecnie w piętnastu
krajach. Polska jest
pierwszym z państw Europy
Środkowo-Wschodniej,
który będzie ją posiadał.

ciech Zegarski, który brał udział
w przekazaniu sprzętu.
Bydgoskie Centrum Onkologii
jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej szpitalem, który
otrzymał taką aparaturę. Zabieg
PIPAC (Pressurized Intraperitoneal
Aerosol Chemiotherapy) polega na
rozpyleniu chemii w formie aerozolu techniką laparoskopową prosto
do brzucha. W ten sposób chemioterapeutyk dociera bezpośrednio
do komórek nowotworowych. Chemioterapia jest podawana przez
specjalną końcówkę – nebulizator,
która służy do rozpylenia substancji w formie tzw. burzy śnieżnej
w jamie brzusznej. Tak podaną chemioterapię w przypadku rozsiewu do otrzewnej pacjenci znoszą

fot. Stanisław Gazda

14 tys. zł

Profesorowie: Wojciech Zegarski oraz Janusz Kowalewski z symbolicznym potwierdzeniem przekazania
aparatury do wykonywania zabiegu PIPAC.

znacznie lepiej, niż przy użyciu tradycyjnej metody.
– Ta metoda, stosowana we
Francji, Niemczech i Austrii, sprawia, że chory żyje dłużej i lepiej,

może pracować, podróżować –
dodaje prof. Zegarski. Z kolei prof.
Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii, podziękował na
specjalnej konferencji prasowej

Dorocie Maciei, członkowi zarządu PZU Życie, a także Julicie Czyżewskiej, prezesowi PZU Zdrowie. - Dziękuję w imieniu zarządu
centrum, ale przede wszystkim

chcemy także wspomagać skuteczne
leczenie szpitalne i wierzę, że nasz
wspólny projekt do tego się istotnie
przyczyni – dodała Julita Czyżewska.
Czy zabieg w ykony wany za
pomocą tej nowoczesnej metody
i unikalnego urządzenia jest drogi?
Nie! To koszt rzędu 14 tysięcy złotych.
To mniej niż wydaje się na leczenie
systemowe (leczenie dożylną chemią przez kilka miesięcy kosztuje
kilkadziesiąt tysięcy złotych – dod.
red.). A należy dodać, że efektywność
podawania chemioterapii PIPAC jest
naprawdę wysoka. Polska, a w niej
Bydgoszcz, dołączyła do grona piętnastu krajów, które są liderami w rozpowszechnianiu tej metody.

Od 1 grudnia na MetropoliaBydgoska.PL
dostępny będzie specjalny serwis medyczny - MEDYCZNA METROPOLIA,
na którym będzie można znaleźć wiele informacji na temat akcji
prozdrowotnych, profilaktyki oraz oferty klinik, gabinetów oraz firm
medycznych z regionu i nie tylko.

Zapraszamy!
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KANAPY , WERSALKI i FOTELE

jeszcze przed ŚWIĘTAMI ! *

Zapraszamy na www.dobremeblez.pl
i do sklepu na MAGAZYNOWĄ 11
po Dobre Meble z... tel. 503154759
* zamawiając ten asortyment do 6 grudnia otrzymają je Państwo przed świętami
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Jakub J.
Mendry
SLD Lewica Razem
radny miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz buduje
metropolię, PiS jak
zwykle przeszkadza
Projekt budżetu na 2018 rok napawa optymizmem: nareszcie
Bydgoszcz będzie realizować kilka wielkich projektów jednocześnie. Coś, co w Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku jest normą,
zdarzy się i w grodzie nad Brdą. Co jednak w tym wszystkim najważniejsze, spora część z inwestycji ma ponadbydgoski charakter i przyczynia się w znacznym stopniu do budowy metropolii.
Aż 277 mln zł kosztować będzie dalsza realizacja prac budowlanych
przy ulicy Kujawskiej. Tramwaj w tym rejonie stanie się faktem,
a jeszcze niedawno wydawało się, że to tylko odległe marzenie.
Czeka nas zatem rewolucja w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
podobna do tej, która miała miejsce w chwili uruchamiania połączenia
z Fordonem. Na tym jednak nie koniec inwestycji: metropolitalność
Bydgoszczy podkreśli rozbudowa Opery Nova o czwarty krąg,
a także tak długo oczekiwana rewitalizacja Fordonu. Na te inwestycje
w przyszłym roku pójdzie kolejne 50 mln zł.
Najbardziej jednak cieszą te projekty, które przyczynią się nie tylko
do poprawy warunków życia w Bydgoszczy, lecz przybliżą nas do
faktycznego utworzenia metropolii. Najważniejszą z nich będzie
niewątpliwie rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej. 129 mln zł ułatwi nie
tylko dotarcie na Osową Górę, lecz przede wszystkim przybliży
Bydgoszcz do Nakła. Blisko 100 tysięcy mieszkańców powiatu
nakielskiego będzie mogło szybciej dotrzeć do bydgoskich szkół, kin,
sklepów i miejsc pracy. Zyska na tym lokalny biznes, a co za tym idzie
i budżet miasta.
Co ciekawe, miasto planuje również przeznaczyć pieniądze na
obwodnicę Białych Błot. Ta podbydgoska gmina nierozerwalnie
związana jest z naszym miastem, w końcu to na jej terenie znajduje się
port lotniczy. Na początek cztery samorządy (Bydgoszcz, marszałek
województwa oraz wójt i starosta Białych Błot) podzielą się po równo
kosztem opracowania dokumentacji projektowej tej inwestycji.
Wspólna realizacja projektu drogowego o znaczeniu regionalnym to
z pewnością krok w dobrą stronę.
Niestety, wczytując się w projekt budżetu można również zauważyć
niepokojące sygnały. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zagwarantował
nauczycielom podwyżki – co jest słusznym krokiem. Niestety
subwencja oświatowa wzrosła jedynie o 6 mln zł, a na realizację
podwyżek potrzeba aż 12 mln zł! Wniosek jest prosty: Jarosław
Kaczyński i Beata Szydło kosztem bydgoskiego budżetu realizują swoje
populistyczne obietnice. Pośle Latosie, posłanko Kozanecka, pośle
Schreiberze… czy załatwicie dla Bydgoszczy dodatkowe 6 mln zł, które
musimy wydać z kieszeni bydgoszczan na realizację Waszych obietnic?
Ta kwota pozwoliłaby np. wybudować kilka ulic osiedlowych lub
zrewitalizować kilkanaście kamienic w centrum miasta.

Mirosław
Jamroży
Prawo i Sprawiedliwość
radny miasta Bydgoszczy

Bądźmy patriotami,
pomagajmy
Kresowiakom!
Chociaż dokładna liczba Polaków
mieszkających na Kresach nie jest dobrze
znana, szacunkowe dane są bardzo
rozbieżne. Według jednych jest to raptem
milion osób, według innych liczba ta
przekracza pięć milionów. Pewne jest
jednak, że większość z Polaków żyjących
na dawnych wschodnich ziemiach naszego
kraju potrzebuje naszej pomocy.
Na nas, Polakach żyjących w kraju, ciąży obowiązek wsparcia osób,
dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. To paczka nie tylko dla
Rodaka, lecz przede wszystkim dla Bohatera. Bohatera dlatego że
oni też walczyli o Niepodległą, a teraz pielęgnują wszystkie polskie
tradycje. A to z ich strony jest wielki heroizm i bohaterstwo, gdyż
wiemy, w jakich warunkach przyszło im tam żyć. Są bardzo ubogimi
Polakami, dlatego należy bezwzględnie im pomagać.
Raptem kilka dni temu obchodziliśmy podniosłe święto 11 listopada.
W czasach pokoju, gdy nie musimy przelewać krwi za Ojczyznę, również
można być patriotą przez wielkie P. Nie musimy jednak walczyć o swój byt,
dom, bezpieczeństwo, możemy jednak zwalczyć o lepsze życie dla innych
– dla naszych rodaków na Kresach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
regionu, głównie Inowrocławia i Bydgoszczy, dla wielu polskich rodzin
na wschodzie zbliżające się święta mogą być wyjątkowe. Coś co dla nas
będzie jedynie drobnym gestem, dla nich będzie niezwykłym darem – nie
tylko materialnym, lecz przede wszystkim emocjonalnym. Da im poczucie
przynależności do jednej, wielkiej polskiej rodziny. Bo co może w święta
ucieszyć bardziej, niż pamięć ze strony najbliższych?
Zabawki dla dzieci, produkty żywnościowe o długiej dacie spożycia,
materiały biurowe i szkolne, kawa czy herbata, produkty chemiczne,
słodycze – potrzeb jest wiele. Jednak dzięki zaangażowaniu
bydgoszczan i inowrocławian możemy je spełnić. Potrzeba tylko
dobrej woli i chęci działania. Skomplikowaną logistykę powierzamy
osobom doświadczonym w tej dziedzinie, którzy już niejednokrotnie
wspierali Kresowiaków - Fundacji Polskich Wartości.

Jak pomóc, gdzie dostarczyć paczki?
Produkty można dostarczyć do dwóch punktów: w Bydgoszczy jest
to biuro poselskie Ewy Kozaneckiej (PiS) przy ulicy Gdańskiej 10,
a w Inowrocławiu - biuro oddziału Solidarności przy ulicy K. Jadwigi 42.
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Ireneusz
Nitkiewicz

Piotr
Król
Prawo i Sprawiedliwość
poseł na Sejm RP

SLD Lewica Razem
radny miasta Bydgoszczy

Chcemy
darmowych
przejazdów
komunikacją dla
uczniów szkół
podstawowych
Jesteśmy w czasie tworzenia budżetu miasta Bydgoszczy
na 2018 rok. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy jako bydgoska Lewica, chcemy, aby uczniowie szkół podstawowych
mogli korzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Pomysł
ten w Bydgoszczy przedstawił na konferencji prasowej Szymon Wiłnicki z Inicjatywy PL, a my, jako radni Klubu SLD
Lewica Razem, wsparliśmy go. I nadal wspieramy.
Darmowe przejazdy dla uczniów są wprowadzone
w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Włocławku, od kilku
dni także w Lublinie. Teraz czas na Bydgoszcz!
Po wprowadzeniu tego pomysłu na pewno zyskają na tym
domowe budżety, liczymy, iż zwiększy się liczba pasażerów.
Część uczniów, która była dowożona do szkół przez
rodziców, zacznie korzystać z komunikacji miejskiej. Będzie
więc mniejszy ruch samochodowy, a to oznaczana mniejsze
korki i czystsze powietrze.
Z pewnością darmowe przejazdy ułatwią wyjazdy klasowe
do kina czy muzeum. Rozwiążą kolejny problem, który był mi
często zgłaszany - uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach
szkolnych kół wolontariatu, ale do tej pory z części działań
rezygnowano właśnie przez koszty biletów.
Oczywiście wiem, że nie wszyscy radni i władze naszego
miasta są za tym pomysłem, ponieważ wiąże się on - ich
zdaniem - z powstaniem kosztu, który trzeba dołożyć
z budżetu miasta. Osobiście uważam, że trzeba to
potraktować jako dużą promocję komunikacji miejskiej. Jeżeli
uczniowie zobaczą, iż można w mieście żyć bez samochodu,
to jest szansa w przyszłości, że też chętniej wybiorą autobus
czy tramwaj niż samochód.
Po drugie, i chyba najważniejsze, miasto z naszym budżetem
stać na realizację tego pomysłu.

Na rządach
PiS zyskują
bydgoszczanie
Mijają dwa lata, odkąd Polacy powierzyli odpowiedzialność za nasz
kraj rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I choć jesteśmy dopiero
na półmetku kadencji udowodniliśmy, że można nam zaufać.
Dotrzymujemy słowa. To znak firmowy naszego rządu. Na zmianach,
które zachodzą w kraju, zyskuje również nasze miasto – Bydgoszcz.
Nasz plan dla Polski opieramy na trzech flarach – Rozwój, Rodzina
i Bezpieczeństwo.
Po pierwsze – Rozwój. Nasz plan na gospodarkę przynosi rezultaty.
Racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi podatników i skutecznie
walczymy z wyłudzaniem VAT-u. Systematycznie podnosimy kwotę
wolną od podatku, co odczuwają w swoich portfelach osoby o niższych
dochodach. Tworzymy nowe miejsca pracy – dzięki temu również
w Bydgoszczy odnotowujemy najniższe bezrobocie w historii!
Po drugie – Rodzina. Dbamy o polskie rodziny. Przez ostatni rok
mogliśmy obserwować pozytywne efekty wprowadzenia programu
Rodzina 500+, który pozwala wielu Polakom wieść lepsze życie. Tylko
w województwie kujawsko-pomorskim skorzystało z niego 200 tysięcy
dzieci! To program prodemografczny. Dzięki niemu rodzi się więcej
dzieci. Ale to także program, którego celem jest napędzanie polskiej
gospodarki. Dotrzymaliśmy słowa i obniżyliśmy wiek emerytalny – bo
tego oczekiwali od nas Polacy. Zadbaliśmy o podniesienie najniższych
rent i emerytur. Wprowadziliśmy reformę systemu edukacji.
Konsekwentnie przywracamy sprawiedliwość społeczną.
Po trzecie – Bezpieczeństwo. Wzmacniamy bezpieczeństwo.
Prowadzimy odpowiedzialną politykę migracyjną, jednocześnie
wspierając inne państwa przy zabezpieczaniu granic Unii Europejskiej.
Modernizujemy służby, które są blisko obywateli – m.in. Policję i Straż
Pożarną. Rozwijamy nasz potencjał obronny poprzez rozbudowę armii
i obecność w Polsce, a także w naszej rodzinnej Bydgoszczy, sił NATO.
Pozwolę sobie pokrótce streścić najważniejsze zrealizowane plany
zawarte w okresie ostatnich 2 lat, a zawartych w expose Pani Premier
Beaty Szydło: Program Rodzina 500+, wzrost gospodarczy, awans do
grona krajów rozwiniętych, coraz lepsze wyniki spółek państwowych,
obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla seniorów – podnoszenie
niskich emerytur, program bezpłatnych leków 75+, podwyższenie
minimalnej płacy i stawki godzinowej, obniżenie podatku CIT
z 19% do 15%, bezrobocie najniższe od 26 lat, zniesienie obowiązku
szkolnego dla sześciolatków, reforma systemu edukacji (8-letnia
szkoła podstawowa i 4-letnie liceum, szkoły branżowe) czy też zakaz
zabierania dzieci z powodu biedy.
To tylko niektóre zmiany zachodzące w naszym kraju, a które dotyczą
praktycznie każdego z nas, naszych najbliższych… to zmiany na lepsze
dla Polski i dla Bydgoszczy.
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nia 1 czerwca 2006 roku przy
ulicy Świętej Trójcy 15 (wejście
od ulicy Chwytowo) zaczęła
swoją działalność Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR. Jakiś czas była
jeszcze Młodzieżowym Ośrodkiem
Profilaktyki Wczesnej Terapii Stowarzyszenia MONAR. A jeszcze
wcześniej, gdy ośrodek otrzymał od
miasta budynek po sanepidzie przy
ul. Polnej, były groźby podpalenia,
więc czym prędzej musiał się stamtąd wycofać. Argumenty były takie,
że okoliczne dzieci mogą się zarazić
wirusem HIV poprzez… kanalizację.
Po dwóch latach poszukiwań
poradnia mogła wprowadzić się
do innego otrzymanego od miasta
budynku – właśnie przy ul. Świętej Trójcy. Jednak nie tak od razu.
Był świeżo po pożarze. Całe szczęście, że los zesłał jej Oddział Brda
Rotary Club z Bydgoszczy, który sfinansował remont.
Cz y okolic a za a kceptowała
nowych lokatorów budynku przy ul.
Świętej Trójcy? Trudno powiedzieć.
Po prostu tolerowała. Polubiła, gdy
powstała świetlica środowiskowa

Każdy
narkoman to
indywidualność,
której trzeba
umieć pomóc
Współcześni narkomani niewiele mają wspólnego z dawnymi wąchaczami kleju, ćpunami dającymi
sobie w żyłę kompot z makowin po to, żeby był „odlot”, by znaleźć się w „innym wymiarze”. Dzisiaj
są to ludzie albo bardzo młodzi, z biednych rodzin, albo bardzo bogaci właściciele firm po trzydziestce, dla których narkotyk jest lekarstwem na „porypaną psychikę”. To także biorący dla szpanu, dla
rozrywki, by wyrwać się z depresji, albo na złość rodzicom. To są też ci, którzy mimo młodego wieku
czują się znudzeni życiem i otacząjącą ich rzeczywistością.

Im więcej zasad
obowiązujących dziecko
w domu, tym mniejsze
prawdopodobieństwo
jego zachowań
dysfunkcyjnych.
Marek Południak

dla dzieci z okolicznych ulic. Dziś,
można powiedzieć, poradnia na
dobre wrosła w tę tkankę śródmiejską, ba, jedno pokolenie wychowało
się przy udziale poradni. To było nie
tylko wyciągnięcie ręki do lokalnego
środowiska, ale przede wszystkim
realizacja zadań statutowych, wśród
których jest - oprócz terapii i pomocy osobom uzależnionym - także
profilaktyka. Kto wie, czy nie jest to
jedno z ważniejszych zadań.
Po jedenastu latach istnienia
poradni jej kierownik Marek Południak uzbroił się przede wszystkim
w pokorę. Przyszła wraz z coraz
większą dojrzałością zawodową, ale
też ze zderzeniem się z rzeczywistością. Hurraoptymizm, nadzieja
na współpracę z miastem i różnego
rodzaju instytucjami w „zbawianiu
lokalnego świata” szybko zostały
sprowadzone na ziemię. Pracownia stała się standardem. Ot, kolejna instytucja, która powstała by…
samodzielnie sobie radzić, czyli

fot. Stanisław Gazda

Poradnia ProfilaktycznoKonsultacyjna Stowarzyszenia
MONAR

Dopalacze są szczególnie niebezpieczne – często ich skład terapeuci poznają dopiero od pacjentów –
podkreśla Marek Południak.

prosić, błagać i zabiegać o wszystko.
Głównie o finanse.
Gdy jest kasa, można działać na
bardzo dużą skalę. Przede wszystkim potrzeba było - i nadal jest pieniędzy na wspomnianą profilaktykę, czyli na działającą cztery razy
w tygodniu świetlicę środowiskową
dla dzieci, na zatrudnienie w niej
osób fachowo do tego przygotowanych. Liczba dzieci z roku na rok
rosła. Niestety, coraz większa ich
liczba ma problemy. I to nie, jak niegdyś, tak „zwyczajne” jak: ubóstwo,

trudności wychowawcze w rodzinie,
patologia, którym stosunkowo łatwo
jest zaradzić. Problemem współczesnych dzieciaków jest zdrowie:
zarówno fizyczne, jak też, a może
przede wszystkim, psychiczne.
Prowadzącym poradnię i świetlicę zależy na tym, aby dzieci tu
przychodzące, dzięki systematyczności w pracy pomocowej, jak najlepiej się uczyły, a w następnej kolejności, by poznawały zasady higieny,
zdrowego stylu życia bez wszelkiego rodzaju używek, z rozsądnym

podejściem do zdobyczy techniki
takich jak komputer czy telefon
komórkow y. Szesnaście godzin
tygodniowo pozwala na poruszanie wielu aspektów związanych ze
współczesnymi zagrożeniami. I to
jest bardzo cenne, zwłaszcza że...
- W lokalnym środowisku jest mnóst wo „niezagospod a rowa nych”
dzieci, którymi nie bardzo ma się
kto zajmować. „Zagospodarowane”
dzieci nie przyjdą do poradni z problemami uzależnienia – podkreśla
Południak.

One właśnie stanowią pierwotny
profil działalności poradni. Parter
jest miejscem, gdzie pomoc uzyskują nadużywający narkotyków. Nie ma
potrzeby się ich obawiać. To nie są
osoby uzależnione, naćpane, mające
„fazę”. Tacy tu nie trafią. Używający bądź nadużywający narkotyków
też sami tu nie przyjdą. Do poradni
przyprowadzeni zostają albo przez
rodziców, którzy nie mogą poradzić
sobie z sytuacją, albo są skierowani
przez dzielnicowych, Policyjną Izbę
Dziecka, szkolnych pedagogów czy
kuratorów sądowych.
Istną zmorą współczesności
stały się dopalacze. Nie są owiane
tak złą sławą jak narkotyki, więc
postrzega się je jako coś lepszego
od nich, atrakcyjniejszego, bo tańszego i w sumie przez pewien okres
legalnego. Tymczasem stanowią
one ogromne zagrożenie, gdyż tak
naprawdę nie wiadomo, co się pali,
łyka albo wciąga. Problem z dopalaczami polega również na tym, że
zanim trafią one na listę środków
zakazanych, mija ponad pół roku.
Jest więc możliwość przez sześć
miesięcy zażywania czegoś, co nie
jest zabronione. I jakby tego było
mało - rynek dopalaczy jest tak
dynamiczny, że terapeuci o nowościach nierzadko dowiadują się od
swoich pacjentów…
W bydgosk iej porad n i n i k t
z biorących nie usłyszy: „Nie bierz”
i natychmiast przestanie brać. Perswazja czy zakaz mogą tylko spowodować bunt, zadziałanie na przekór
prowadzącemu terapię. Ona zwykle
jest procesem żmudnym i długotrwałym. Zażywanie narkotyków lub
dopalaczy przez rok powoduje tak
poważne zmiany w psychice, że nie
ma szans, by jej odbudowanie mogło
potrwać krócej niż następny rok.
I wcale nie oznacza wyleczalności.
Jeszcze gorzej jest z uzależnionymi. U nich może dojść do nawrotu
po dwóch, a nawet po pięciu latach
niesięgania po narkotyki. Największym wrogiem jest alkohol. To on
powoduje, że obniża się krytycyzm,
w kąt idzie samodyscyplina, puszczają hamulce. I znów się bierze…
- Prowadzimy terapię behawioralno-poznawczą, przebiegającą
dwutorowo poprzez dostarczenie wiedzy i zmianę zachowania.
Mówimy więc, co to jest narkomania, uzależnienie, jak wygląda
wchodzenie w uzależnienie, jakie
są jego mechanizmy, co się dzieje
z rodziną, w której ktoś jest uzależniony. Z drugiej strony uczymy,
jak nie brać narkotyków, co robić
w sytuacjach kryzysowych, które
powodowały sięgnięcie po narkotyk, jak nie ulegać naciskom grupowym na branie. Złe zachowania staramy się zastępować wyuczonymi
nowymi, dobrymi. Uczymy, co zrobić w momencie, gdy chce się brać,
by nie wziąć. Na tym w największym skrócie polega nasza terapia – wyjaśnia Marek Południak.
Ważnym aspektem jest danie coś
w zamian narkotyku. To musi być
zmiana towarzystwa z tego, w którym się bierze, na inne, zagospodarowanie czasu wolnego, gdyż nuda
jest największym wrogiem osoby
uzależnionej.
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Ofertę dla klientów przygotował
także Słoneczny Młyn. Tam nowy
rok przywitać można będzie w rytmach muzyki z lat 80. i 90., a muzykę odpow iada DJ Mar io. Koszt
uczestnictwa w imprezie? Jeśli zdecydujemy się na zakup zaproszenia
do końca tego tygodnia, zapłacimy
290 zł. Od 20 listopada cena wzrośnie do 350 zł.

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @SzymFial
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Swoje plany
na sylwestrową noc
mają także bydgoskie kluby.

fot. Freepik

ak co roku imprezy sylwestrowe
organizowane będą w bydgoskich hotelach. Sporym zainteresowaniem cieszy się zabawa,
która odbędzie się w City Hotelu.
– Na naszej imprezie sylwestrowej
bawić się będzie ok. 150 osób. Zabawa odbędzie się na jednej dużej sali,
a za muzykę odpowiadać będzie
zespół oraz DJ - dowiadujemy się
w City Hotelu. Jednak na tle innych
hoteli, wydatek na bal sylwestrowy
w tym miejscu jest największy, bo
koszt udziału w zabawie od pary
wynosi aż 860 złotych. Można też
dokonać zakupu specjalnego pakietu sylwestrowego, którego koszt
szacowany jest na 1000 zł (system
standard) i 1080 zł (wersja premium).
W jego cenę wliczony jest między innymi nocleg w pokoju dwuosobowym czy możliwość skorzystania z sauny, wanny z hydromasażem oraz fitness.
Mniej, bo 380 zł zapłacimy za
udział w sylwestrowej imprezie
w hotelu Holiday Inn. Za oprawę
muzyczną odpowiadać będzie Starsky Music Team, a dla uczestników
przygotowano również liczne konkursy. Jak się dowiedzieliśmy, hotel
przygotował również specjalną
ofertę noclegową dla uczestników
balu (297 zł za dwuosobowy pokój
wraz ze śniadaniem).

Na decyzję o wyborze imprezy sylwestrowej mamy już tylko niewiele ponad miesiąc.

Sylwester w Bydgoszczy

Imprezy na powitanie
nowego roku
Hotele i kluby przygotowują się do imprezy sylwestrowej.
Na nieco ponad sześć tygodni przed nowym rokiem
sprawdzamy, gdzie będzie można przywitać nowy rok.

To zupełnie inna bajka

Jakie plany
na imprezę sylwestrową
ma miasto?
Tego na razie nie wiadomo. W odpowiedzi na nasze pytania rzecznik
prezydenta Marta Stachowiak przekazała nam jedynie informację, że
w Bydgoszczy jest planowane przeprowadzenie imprezy sylwestrowej.
Nie ujawniła szczegółów. Te mamy
poznać na początku grudnia.

cały tydzień. Dlaczego? Właśnie ze
względu na klimat towarzyszący
wydarzeniu. - Pokoje trzeba jednak
rezerwować z dużym wyprzedzeniem, najlepiej od razu na kolejny
rok. Tak duże jest zainteresowanie
- wyjaśnia Zielińska.

lutym w Mielnie odbędzie
się najważniejsze zimowe
wydarzenie nad Bałtykiem Międzynarodowy Zlot Morsów. Bydgoskie morsy również wezmą w nim
udział.
Zlot odbędzie się już po raz piętnasty. W poprzedniej edycji udział
wzięło prawie 2500 osób, a 2350 zdecydowało się wejść do morza. - W tym
roku przewidujemy podobną, jeśli nie
większą frekwencję. Zlot będzie jubileuszowy, w zanadrzu mamy więc
naprawdę sporo atrakcji - mówi organizatorka Anna Ledochowicz z Centrum Kultury w Mielnie.

Zapisy w listopadzie,
atrakcje w lutym

fot. nadesłane

Bydgoszcz
już gotowa
Małgorzata Zielińska, przedstawicielka Bydgoskiego Klubu Morsów
na Zlocie w Mielnie będzie już po
raz ósmy. - Nie wyobrażam sobie,
by mnie czy kolegów z klubu mogło
tam zabraknąć. W sezonie średnio
2-3 razy w tygodniu morsujemy
w Brdzie lub w jeziorze w Pieckach.
Morsowanie w Bałtyku to jednak
zupełnie inna bajka. Są fale, często wieje i jest zimno, ale z drugiej
strony są też gorąca atmosfera,
mnóstwo atrakcji i świetni ludzie wymienia.
Co roku do Mielna jadą również Bydgosk ie Morsy. To k lub

Od godz. 20:00 rozpocznie się
impreza sylwestrowa w k lubie
Awangarda. Za bilet wstępu do
klubu na tę imprezę zapłacimy
80 zł, a 150 zł za miejsce siedzące.
W rytmach najnowszych przebojów now y rok powitają uczestnicy sylwestra w Pubie Kubr yk.
Za wstęp zapłacić trzeba będzie
109 zł. Imprezy odbędą się również
m.in. w klubie Metro czy Epic, ale
tutaj nie ujawniono szczegółów
ostatniej nocy 2017 r.

Na otwarciu sezonu w Mielnie było ponad 100 osób, na Zlocie może być nawet około 2500.

niezrzeszony, gdzie k ażdy jest
prezesem - mówi Jolanta Wrzesińska, która morsuje tutaj już 5 lat.
Tyle samo razy zresztą była również na Zlocie. - Zawsze wybieramy się grupą, na najbliższy pojedzie przynajmniej około 50 osób
- przewiduje. Dodaje również, że

pojawią się nowe twarze. Ostatnio
do klubu dołączyło bowiem około 20 nowicjuszy, a to raczej nie
koniec. Sezon dopiero się rozpoczyna. Co niedzielę o 12:00 spotykamy się w Pieckach na głównej
plaży - można zawsze dołączyć zachęca.

Im szybciej,
tym lepiej
Uczest nic y Z lot u często podkreślają, że na początku przyjeżdżali do Mielna tylko na wspólną
kąpiel. Teraz zostają już nie tylko
na weekend, gdy trwa Zlot, ale na

I rzeczywiście. W wielu hotelach
już teraz nie ma wolnych miejsc,
ale organizatorzy zadbali i o to.
- Jak co roku podjęliśmy współpr acę z w y br a ny m i obiek t a m i
i przygotowaliśmy oferty specjalne - wyjaśnia Anna Ledochowicz.
- Zależy nam na tym, by do Mielna
przyjechało jak najwięcej ludzi,
również tych, którzy nie zaczęli jeszcze morsować. W programie jubileuszowego Zlotu są m.in.
kąpiele w baliach, wielka parada,
bal morsów, wspólna kąpiel, ale
nie tylko. Szczegóły i atrakcje na
bieżąco zdradzamy na Facebooku w ydarzenia Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie oraz
na stronie Zlotmorsow.mielno.pl
- dodaje.

*

 ejestracja uczestników
R
rozpocznie się jeszcze
w listopadzie, a Zlot odbędzie
się w drugi weekend lutego
(9-11.02.2018).
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Kto?

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @SzymFial

fot. Stanisław Gazda

W

arszawsk ie f ir my K abit
oraz Mega Sonic podpisały
z Zarządem Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej umowę do
2020 roku. W przetargu zapronowały najkorzystniejszą ofertę pod
względem cenowym – za trzyletnią obsługę BRA oczekiwały nieco
ponad 5,5 miliona złotych. Konsorcjum wygrało wyścig z dotychczasowym operatorem bydgoskiego
roweru miejskiego – firmą BikeU
oraz WiM System z Rzeszowa.
Dla warszawskich firm będzie
to nowe wyzwanie, bowiem wcześniej nie organizowały sieci rowerowej w żadnym innym mieście.
Nowy sezon BRA oznaczać będzie
także zmiany dla mieszkańców.
Przede wszystkim do systemu dołączy aż dwanaście nowych stacji
w Fordonie: Stary Fordon, Swobodna/Piłsudskiego, Andersa/Wolna,
Pelplińska/Jarużyńska, Pelplińska/
Skarżyńskiego, Brzechwy/Szancera, Andersa/Kleeberga, Twardzickiego/Bołtucia (Thommee), Twardzickiego/Teski, Kaliskiego/UTP,
Romanowskiej/Centrum Onkologii
i Akademicka/Korfantego. Padły też
deklaracje powstania czterech kolejnych stacji: na Górzyskowie, Glinkach, Bartodziejach i w pobliżu ronda
Kujawskiego, a w przyszłości również
na Czyżkówku i Osowej Górze.

Konsorcjum firm
Kabit i Mega Sonic
będzie zarządzało
Bydgoskim Rowerem
Aglomeracyjnym
w latach 2018-2020.

Przez trzy lata funkcjonowania rowery miejskie wypożyczano ponad 1,3 miliona razy.

Bydgoski Rower
Aglomeracyjny kończy sezon
I zmienia operatora

Konsorcjum firm Kabit i Mega Sonic będzie od 2018 roku zarządzało rowerem miejskim w Bydgoszczy. Zastąpi firmę BikeU, która była obecna na bydgoskim rynku od trzech lat.
Sieć Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego od nowego roku będzie
liczyła 51 stacji. W umowie jest również opcja rozszerzenia systemu
o kolejnych 25 stacji. Do miasta trafi
około 560 rowerów, w tym 50 stanowiących rezerwę na wypadek usterek i niezbędnego serwisu.
System Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego wystartował

w 2015 roku. W pierwszym sezonie
bydgoszczanie do dyspozycji mieli niemal czterysta rowerów, które
były rozmieszczone na 37 stacjach.
W sumie, jednoślady były wypożyczane niemal 600 tysięcy razy (średnio 2,5 tysiąca wypożyczeń dziennie).
W systemie zarejestrowało się ponad
28 tys. bydgoszczan. W drugim roku
BRA przebił łączną liczbę miliona

wypożyczeń, choć cieszył się mniejszą popularnością – odnotowano
niespełna 420 tysięcy wypożyczeń.
Do systemu dołączyło kolejnych siedem tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się przejazdy darmowe (do dwudziestu minut).
Z danych, które otrzymaliśmy
od Diany Borowieckiej, rzecznik
BikeU, wynika, że w tym roku popu-

larność miejskiej wypożyczalni jednośladów jest niższa niż w dwóch
wcześniejszych latach. Od początku
sezonu (1 marca) aż do końca października dokonano nieco ponad
300 tys. wypożyczeń rowerów i ok.
5 tys. nowych rejestracji.
Największą popularnością rower
cieszył się w maju, kiedy wykonano
blisko 51,5 tys. przejazdów, a najwięcej
osób zarejestrowało się do systemu
w marcu. W pierwszym miesiącu tego
sezonu do BRA dołączyło 981 nowych
użytkowników. Drugim miesiącem
pod względem popularności był maj,
kiedy zarejestrowały się 924 osoby.
Od rozpoczęcia działalności systemu
dokonano ponad 1,3 mln wypożyczeń,
a w systemie zarejestrowanych jest
blisko 40,5 tysiąca osób.
W przyszłym roku system BRA
będzie funkcjonował od początku
marca do końca października.
R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

30

31

32
R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

s. 34

Bydgoszcz 2017

Numer 11/2017 (20)

U23 World Championships

ISSN 2451-0181

Wywiad z prezesem Andrzejem Supronem

17 listopada 2017
Nakład: 40.000 egz.
MetropoliaBydgoskaPL

s. 35

@Metropolia_BDG

Na jlepsi zapa śnic y- młodzieżowc y
będą rywa lizowa li w Bydgos zc zy

www.metropoliabydgoska.pl

Pierwsze
takie
mistrzostwa
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Rozwija się Krajowa Liga Zapaśnicza, a teraz Bydgoszcz będzie
gościć mistrzostwa świata
U-23. To znaczy, że nastają lepsze
czasy dla polskich zapasów?
Każda formuła, która ma na celu
pokazywanie zapasów w mediach
jest elementem, któr y powoduje zwiększenie popularności dyscypliny i poprawę jej wizerunku.
Na pewno mistrzostwa świata są
taką imprezą i Krajowa Liga Zapaśnicza również jest elementem, który pokazuje naszą dyscyplinę sportu większej publiczności. Możemy
się więc tylko się cieszyć, że mamy
takie możliwości popularyzowania
zapasów.
Spośród tych polskich zawodników,
którzy wystąpią w najbliższych
dniach w Bydgoszczy, można wskazać takich, którzy za kilka lat będą
walczyć o medale na dorosłych
mistrzostwach albo igrzyskach
olimpijskich?

Mamy nazwiska,
które rokują na
przyszłość

już do końca. Trener zauważył, że
mam talent do zapasów i z tą dyscypliną związałem moje sportowe
życie. Paradoksalnie jednak, zaczynałem od uprawiania koszykówki.
Byłem nawet oficjalnie zapisany do
Pałacu Kultury. Między innymi dlatego, że tam był basen, a możliwość
korzystania z jego dobrodziejstw
była w latach 60. czymś naprawdę
fantastycznym.
Obecnie prowadzi Pan Akademię
Sportu Andrzeja Suprona. Na czym
polega jej działalność?
Zależy nam na tym, żeby promować
sport. Zapasy mogą być ekscytujące
i tworzą wspaniałą zabawę. Staramy się wciągać dzieciaki do uprawiania sportu i wyrywać je z ich
wirtualnego świata, w którym mają
niesamowite propozycje. Trzeba
im więc zaproponować coś ciekawego. Naszym ogromnym atutem
jest fizjonomia, bo dzieci przecież
muszą się wyszaleć. Pamiętajmy też,
że zapasy to najbezpieczniejsza dyscyplina walki. Mało tego, okazują się
mniej urazowe niż piłka nożna. Akademia ma za zadanie zaangażować
dzieci, zaszczepić im bakcyla sportu, żebyśmy potem mogli cieszyć się
z ich sukcesów.

O zbliżających się mistrzostwach świata, szansach polskich
zapasów na powrót do lat świetności, a także o tym, dlaczego
warto uprawiać tę dyscyplinę sportu rozmawiamy z jednym
z najlepszych polskich zapaśników w historii i prezesem
Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem Supronem.

Mistrzostwa rozpoczynają się we
wtorek. Bydgoszcz sprawdzi się
jako gospodarz imprezy?
Ja bardzo cieszę się, że te mistrzostwa odbędą się w Bydgoszczy. To
niezwykle usportowione miasto i co
jakiś czas odbywają się tu naprawdę
ciekawe imprezy sportowe. Mieliśmy okazję poznać pana prezydenta, ludzi, którzy z nami współpracują i naprawdę są to ludzie z pasją,
którzy uwielbiają sport, a to już
jest g warancja świetnej organizacji mistrzostw. Hala Łuczniczka
i Artego Arena sprawiają, że możemy być spokojni także o warunki na
najwyższym poziomie. Miasto jest
przeurokliwe i kiedy przyjadą tu
zagraniczne reprezentacje i zwiedzą Bydgoszcz, to nie będziemy
mieli się czego wstydzić. Dlatego
jeszcze raz dziękuje władzom miasta, że sumiennie się zaangażowały
w pomoc przy organizacji imprezy.

Zapaśnicy
w wieku 23 lat
to grupa będąca
bezpośrednim
zapleczem wielkich
mistrzów.

W Bydgoszczy będziemy oglądać
zapaśników do lat 23. Powinniśmy
w tym przypadku mówić o wciąż
młodzieżowych zawodnikach czy –
podobnie jak w przypadku chociażby lekkoatletyki – o już ukształtowanych, dorosłych sportowcach?
Można powiedzieć, że jest to grupa
będąca bezpośrednim zapleczem
wielkich mistrzów. Wiek 23 lat to
wiek, w którym kończą się czasy
juniorskie i zaczyna się okres bycia
seniorem. W Bydgoszczy wystartują zawodnicy mający na przykład po 20 lat, ale już z sukcesami w gronie seniorów. Dobrze się
więc stało, że zorganizujemy takie
mistrzostwa świata, bo uda się
ten etap kariery zagospodarować,

fot. Polski Związek Zapaśniczy.

Sport ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. Czasami stuprocentowi faworyci przegrywają, a na
podium stają ci, na których nikt nie
stawiał. W naszej kadrze są oczywiście zawodnicy i zawodniczki,
którzy będą mogli zdobywać medale. Nie chciałbym nikogo jednak
wyróżniać, bo jeszcze ktoś poczułby się obrażony, że został pominięty. Co ważne, trzeba jednak powiedzieć, że nazwiska, które rokują na
przyszłość, mamy zarówno w stylu
klasycznym, jak i w stylu wolnym
oraz w zapasach kobiet.

Andrzej Supron wywalczył złoty medal mistrzostw świata w San Diego w 1979 roku, teraz w Bydgoszczy będzie
śliedził przebieg światowego czempionatu do lat 23.

a medal będzie kolejną motywacją
do ciężkiej pracy.
Mistrzostwa to także okazja do
promocji zapasów w bydgoskich
szkołach. W jakim wieku powinno
się zaczynać swoją przygodą z tą
dyscypliną sportu?
Dyscyplina jest tak wszechstronna,
że można zacząć ją uprawiać od najmłodszych lat. W początkowej fazie

stawiamy na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Najpierw dziecko zaznajamia się z własnym ciałem, a dopiero później dodajemy przewroty
i mocowanie, które przygotowują do
prawdziwych zapasów. Nasza dyscyplina wzmacnia też psychicznie.
Z wad robimy zalety. Taki grubasek,
który jest odpychany na bok, może
wygrać dla drużyny i staje się jej
bohaterem. Podobnie z malutkimi

dziećmi. Zapasy to też fantastyczna
dyscyplina wyjściowa dla każdego
innego sportu. A jeśli ktoś zdecyduje
się zostać przy zapasach, to będziemy mogli się tylko cieszyć.
A jak pan trafił na matę?
Jeden z kolegów powiedział mi, że
na Powiślu ćwiczą zapasy. Tak trafiłem do sali szkoły podstawowej
przy ul. Drewnianej i zostałem tam

Andrzej
Supron
urodzony
w 1952 roku w Warszawie.
Jeden z najlepszych polskich
zapaśników w historii.
Mistrz świata i Europy,
a także srebrny medalista
igrzysk olimpijskich
z 1980 roku w Moskwie.
Od czerwca 2017 roku
jest prezesem Polskiego
Związku Zapaśniczego.
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mpreza odbędzie się po raz pierwszy w historii zapasów. Polacy,
którzy zorganizują ją na 95-lecie
krajowego związku, są inicjatorem
rywalizacji w tej kategorii wiekowej. Czempionat potrwa od 21 do
26 listopada. Codziennie w godz.
10:00 – 15:00 odbywać będą się
eliminacje i repasaże, a między
18:00 a 20:30 zawodnicy rywalizować będą w finałach, po których
planowane są ceremonie medalowe.
Pierwsze dwa dni poświęcone będą
stylowi klasycznemu, następne dwa
– zawodom kobiet, a ostatnie – stylowi wolnemu.
W mistrzostwach wystartują
52 reprezentacje z całego świata.
Kadra gospodarzy ma liczyć 24 osoby i może zdobyć nawet kilkanaście

Najlepsi młodzi zapaśnicy świata
przyjeżdżają do Bydgoszczy

tyków i przyjaciół z mojego rodzinnego miasta – mówi wywodzący się
z Rzeszowa Kościółek.
W rywalizacji kobiet Polska może
liczyć na medale w zasadzie w każdej kategorii wiekowej. Wystarczy
wymienić Weronikę Sikorę (48 kg),
Paulę Kozłow (53 kg) czy Alicję Czyżowicz (55 kg). Wszystkie zajmowały
już czołowe lokaty na najważniejszych imprezach. Swoje umiejętności zaprezentują też Natalia Strzałka (69 kg), Agnieszka Król (60 kg),
Natalia Kubaty (63 kg), Anna Urbanowicz (75 kg) i Katarzyna Mądrowska (58 kg). – Kasia zdaje sobie sprawę, że ten turniej jest dla niej sporą
szansą na medal. Poza tym, do Bydgoszczy przyjedzie z pewnością sporo sympatyków zapasów z jej rodzinnego Stargardu – mówi trener kadry
Piotr Krajewski.
Wstęp na zawody będzie wolny.
Polski Związek Zapaśniczy szykuje
również wiele imprez towarzyszących, które mają być zachętą dla
kibiców. Będą to wystawy w szkle
i drewnie, prace malarskie czy krótki koncert na otwarcie mistrzostw
w wykonaniu Rafała Brzozowskiego, byłego zapaśnika, mistrza Polski
juniorów i kadetów. Nie zabraknie
takich utworów jak „Tak blisko” czy
„Już wiem”.

Polacy liczą
na medale
Artego Arena już wkrótce stanie się miejscem rywalizacji
najlepszych młodych zapaśników. We wtorek rozpoczną się
mistrzostwa świata do lat 23.

Wstęp wolny
Zawody odbędą się
w dniach 21-26 listopada
w Artego Arenie przy
ul. Toruńskiej.

 szystkie informacje
W
z mistrzostw, wyniki
Polaków, zdjęcia oraz filmy
będą dostępne na portalu
MetropoliaBydgoska.PL
oraz na Facebooku.

fot. Polski Związek Zapaśniczy

medali. W stylu klasycznym największą nadzieją Polaków będzie
lider reprezentacji Roman Pacurkowski. Zawodnik r y walizujący
w kategorii do 66 kg ma na swoim
koncie młodzieżowe mistrzostwo
Europy i trzecie miejsce w seniorskim Grand Prix w Paryżu.
Z zamiarem walczenia o czołowe
lokaty w mistrzostwach wystartują
także Iwan Nylypiuk (80 kg) i Dawid
Klimek (75 kg). Skład uzupełniają:
Rafał Płowiec (130 kg), Rafał Krajewski (97 kg), Przemysław Piątek
(59 kg), Mateusz Nowak (71 kg) czy
Patryk Boniecki (85 kg).
- Wszyscy liczymy na Pacurkowskiego, ale w tej grupie jest też kilku
innych utalentowanych zawodników.
Krajewski, Nylypiuk czy Piątek też
powinni włączyć się do walki o czołowe miejsca. Ten ostatni w swojej
wadze będzie mieć bardzo silną konkurencję – tłumaczy mistrz olimpijski z Atlanty Ryszard Wolny.
W stylu wolnym kandydatami do medali będą: Kamil Kościółek (125 kg), Marcin Majka (74 kg)
i 20-letni Patryk Ołenczyn, który
zdobywał już krążki w europejskich
mistrzostwach kadetów. Powołania
otrzymali też: Robert Dobrodziej
(57 kg), Dawid Romanowicz (61 kg),
Kamil Banaszek (70 kg), Krzysztof
Sadowik (86 kg) oraz Aleksander
Wojtachnio (97 kg).
- C hcę o cz y w i ś cie zdobyć
medal, ale będzie na pewno trudniej niż w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Szombathely, gdzie
zająłem trzecie miejsce. Jednak tym
razem nie powinienem narzekać
na doping kibiców. Mój tata pewnie
przywiezie ze sobą grupę sympa-

*

Polscy zapaśnicy liczą na medale podczas zbliżających się mistrzostw świata U-23. Na zdjęciu: Kamil Klimek
(z prawej) podczas mistrzostw świata seniorów we Francji.

Plan mistrzostw
Dzień

Godzina

Konkurencja

Kategoria

wtorek, 21.11

10-15

Styl klasyczny

(kat. 71,75,85, 98 kg)

eliminacje i repasaże

wtorek, 21.11

18-20:30

Styl klasyczny

(kat. 71,75,85, 98 kg)

finały

środa, 22.11

10-15

Styl klasyczny

(kat. 59, 66, 80, 130 kg)

eliminacje i repasaże

środa, 22.11

18-20:30

Styl klasyczny

(kat. 59, 66, 80, 130 kg)

finały

czwartek, 23.11

10-15

Zapasy kobiet

(kat. 55, 58, 63, 75 kg)

eliminacje i repasaże

czwartek, 23.11

18-20:30

Zapasy kobiet

(kat. 55, 58, 63, 75 kg)

finały

piątek, 24.11

10-15

Zapasy kobiet

(kat. 48, 53, 60, 69 kg)

eliminacje i repasaże

piątek, 24.11

18-20:30

Zapasy kobiet

(kat. 48, 53, 60, 69 kg)

finały

sobota, 25.11

10-15

Styl wolny

(kat. 57, 61, 86, 125 kg)

eliminacje i repasaże

sobota, 25.11

18-20:30

Styl wolny

(kat. 57, 61, 86, 125 kg)

finały

niedziela, 26.11

10-15

Styl wolny

(kat. 65, 70, 74, 97 kg)

eliminacje i repasaże

niedziela, 26.11

18-20:30

Styl wolny

(kat. 65, 70, 74, 97 kg)

finały

Jak oglądać
zapasy?
Z apa s y s ą wa l k ą , w k t órej
zawodnicy stosując określone manewry dążą do położenia
przeciwnika na łopatki lub uzyskania przewagi punktowej za
wykonane akcje techniczne.
Służy temu szeroka gama różnorodnych technik, któr ych
skuteczne zastosowanie pozwala odnieść zwycięstwo przez
położenie przeciwnika na łopatki lub na punkty, gdy przeciwnik
wychodzi z zagrożonych pozycji.
Styl klasyczny różni się od stylu wolnego tym, że nie można wykonywać żadnych akcji
i chwytów z udziałem nóg, np.
ataków uchwytem czy „haczeń”
nóg. Nie wolno również wykonywać rzutów operując nogami.
W zapasach w stylu wolnym
i w zapasach kobiet można atakować nogi przeciwnika, jak
rów nież można w ykony wać
techniki nogami. W związku
z tym „stójka”, czyli pozycja, od
jakiej rozpoczyna się walka, jest
bardziej obniżona niż w zapasach w stylu klasycznym.
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