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na wszystkie zestawy
klocków LEGO®

PROMOCJA
Promocja trwa od 15 do 17 grudnia 2017 r. 
Rabat naliczany przy kasie.
Rabat obejmuje również produkty będące 
już w promocji.

ŚWIĄTECZNE
OBNIŻKI

SZUKAJ SPECJALNIE 
OZNACZONYCH PRODUKTÓW*Oferta dotyczy wybranych produktów 

i jest ważna do 31.12.2017 r. tylko do wyczerpania zapasów.

50DO %*
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Oferta handlowa ważna od 11.12 do 17.12.2017 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl 
*Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na  carrefour.pl

Twaróg sernikowy
PRÉSIDENT 

1 kg

   BEZ KUPONU  
  W APLIKACJI

549
kg

*

599
kg

produkt 
krajowy

Oferta handlowa ważna od 11.12 do 17.12.2017 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl 
*Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na  carrefour.pl

Produkt
Z REKLAMY

TV

karp żywy 
z polskich hodowli

Karp 
żywy

z polskich 
hodowli

 BEZ KUPONU  
W APLIKACJI

899
kg

*

999
kg

oferta handlowa ważna od 06.12 do 24.12.2017
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Ostatni mohikanin izohelii
Ze względu na swój talent, ogromny dorobek i artyzm jest twórcą na miarę europejską. Równocześnie jest też 
legendą Bydgoszczy. Jest wpisany w to miasto tak ściśle, jak jego autograf w ulicę Długą.

TEmAT Z OkŁAdki
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Co to za fotograf, który nie 
pamięta swojego pierwsze-
go zdjęcia? Jerzy Riegel lekko 

przymruża oczy… To był kupiony 
w 1951 roku aparat Agfa Synchro 
Box. Żadnej precyzyjnej regula-
cji przysłony, czasu naświetlania. 
Były jedynie dwa oznaczenia: chmu-
ry i słońce. Cała filozofia fotogra-
fowania polegała na naciśnięciu 
spustu migawki. Z odległości bliż-
szej niż półtora metra nie można 
było robić zdjęć. Wtedy wychodziły 
zupełnie nieostre. Zresztą, nawet 
przy największych staraniach dale-
ko im było do ideału.

Zdjęcie przedstawiało kolegów 
Riegla, wówczas uczniów siódmej 
klasy szkoły powszechnej na Starych 
Jachcicach. Chłopcy, jak to w wio-
sennej tradycji jachciczan bywało, 
brali udział w majówce. Kto żyw, 
wychodził w okolice lasu lub nad 
wodę, zabierając ze sobą koc, koszyk 
z winem, herbatą, kawą, jedzeniem, 
wśród którego nie mogło zabraknąć 
drożdżówki z wiśniami lub jagoda-
mi. Kompozycja zdjęcia była taka, że 
dwóch chłopaków siedziało na tra-
wie, a trzech stało za nimi.

Kliszę trzeba było zanieść na 
Gdańską. Pod Łabędziem był jeden 
z nielicznych punktów wywoływa-
nia zdjęć. Jak się można było spo-
dziewać – zdjęcie było nieostre. 

Ale widać na nim młokosów, któ-
rzy prężą się, żeby popisać się, a to 
muszką przy koszuli, a to krawaci-
kiem lub nowiutką marynarką.

Pierwsze zetknięcie się 
z fotografowaniem
m i a ło m ie j sce w 1938 rok u . 
Mały Jurek pojechał wówczas z ojcem 
do dziadków do Jabłonowa Pomor-
skiego. Tam mieszkał niejaki pan 
Berendt, który zalecał się do ciotki 
Jurka. Żeby jej zaimponować, wyjął 
swój aparat z mieszkiem, postawił go 
na statywie, sam zniknął pod płach-
tą, no i zrobił „pstryk” ukochanej i jej 
rodzince. Dzięki temu Jurek mógł 
zobaczyć, jak wywołuje się zdjęcia 

na szklanych kliszach. Pomarań-
czowe światło, kąpiele płytki w róż-
nych roztworach – wszystko to było 
dla małego chłopca jak poczynania 
czarnoksiężnika. Magia jakaś i tyle. 
Zupełnie niepojęta.

Jerzy Riegel ukończył szkołę 
powszechną, Publiczną Średnią Szko-
łę Zawodową, godząc ją z równocze-
sną pracą w Zakładach Graficznych 
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicz-
nych. Tam poznawał tajniki zawodu 
zecerskiego i fotograficznego. Zdobył 
kwalifikacje z zakresu fotochemigra-
fii. Całą tę wiedzę Jerzy Riegel skrzęt-
nie wykorzystał w późniejszym cza-
sie, już jako fotografik. 

Już za drukarnianych czasów 
majster Kończal gonił go do foto-

grafowania. Kiedyś zobaczył zdjęcia 
wykonane przez Jurka, a sam rów-
nież zajmował się fotografowaniem 
amatorskim, ocenił, że chłopak ma 
talent. Namówił go do zapisania się 
do koła fotograficznego dla dru-
karzy. Były wykłady ówczesnych 
mistrzów zawodu fotograficzne-
go, ba, nawet sam profesor Turwid 
dawał lekcje z plastyki. Z Torunia 
przyjeżdżała Nina Gardzielew-
ska należąca do Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Organizo-
wała różne konkursy. Przy pierw-
szym zatytułowanym „Bydgoszcz 
w obiektywie” Jerzy nie został 
zauważony. Dopiero kolejny - „Dru-
karz przy pracy” dodał mu wiary 
w siebie. Jerzy nie sfotografował 

Jerzy Riegel podczas nostalgicznej wędrówki po Starym Mieście.
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żadnego drukarza, tylko „stopkę” 
czcionki drukarskiej kroju Times.

- Świetny pomysł, panie Jerzy - 
zawyrokowała Gardzielewska - ale 
niech pan wykona odbitkę na błysz-
czącym papierze, a zdjęcie napraw-
dę zyska na tym.

Fotografowanie zaczęło coraz 
bardziej „kręcić” Jerzego. Ten zapa-
lony w nim żar podsycał kolega 
z drukarni map, gdzie Riegel prze-
niósł się do pracy. Przynosił Jerze-
mu książki o robieniu zdjęć, o róż-
nych technikach fotografowania. 
Tam znalazł informację o izohelii. 
Ta była na owe czasy czymś nowym, 
modnym, zarezerwowanym dla 
zamożnych. 

- A że był to wynalazek polskie-
go profesora Romera, grzechem 
byłoby go nie upowszechniać. To był 
wręcz patriotyczny obowiązek! – 
mówi z naciskiem Jerzy Riegel.

Dzięki izohelii uzyskuje się efekt 
podobny do linorytu, do grafiki 
japońskiej. Polega ona na rozdzie-
laniu tonów, wytracaniu półtonów 
w obrazie fotograficznym, wyko-
rzystywaniu różnych stopni nasy-
cenia obrazów o zmiennej jasno-
ści. Owo kilkakrotne skopiowanie 
na kontrastowe podłoże papierów 
i zróżnicowanie ekspozycji daje 
właśnie efekty bardzo zbliżone do 
grafiki.

Znany przed laty bydgoski 
fotograf Kiepuszewski, który tak-
że udzielał wskazówek młodym 
adeptom fotografii zrzeszonym 
w kole dla drukarzy, zaprosił ongiś 
Riegla do siebie do domu. Jerzy 
miał przyjść ze swoimi pierwszymi 
próbkami – fotografiami wykonany-
mi w technice izohelii. Z drżeniem 
serca i nóg wchodził do pracowni 
mistrza. Rozłożył fotografie na sto-
le. Kiepuszewski spojrzał na prace, 
a następnie na Jerzego i rzekł: Panie 
Jerzy. Pana fotografie są lepsze od 
moich! I polecił swojej żonie, żeby 
czym prędzej zaparzyła kawy i przy-
niosła butelkę prunelki, aby wznieść 
toast za sukces Jerzego Riegla.

- Na te słowa zgłupiałem. Zaczą-
łem się szczypać po policzkach. 
To niemożliwe, żeby taki mistrz 
mnie chwalił, częstował! A potem 
tak się zakochałem się w tej izohelii, 
że gdybym nie miał już żony, to chy-
ba bym się z nią ożenił! – wspomina 
Jerzy Riegel.

Zakochany w izohelii
Jakież to zdjęcie tak zachwyciło 
mistrza Kiepuszewskiego? Jerzy 
Riegel zrobił zbliżenie drzwiczek od 
starej kuchni.  Odlane były z bogac-
twem różnych wzorów oraz płasko-
rzeźbą kucharki z chochlą.
- Wtedy światełko z okna tak cieka-
wie padło na te drzwiczki, że posta-
nowiłem je sfotografować. I zaraz 
zaczęła się analiza: tu będzie jeden 
ton, tu drugi, trzeci. Tak powstała 
moja pierwsza izohelia…

Już jako izohelista fotografował 
budynki, ludzi, pejzaże. Te najlepiej 
wychodzą wczesną wiosną.

- Pola z łachami śniegu, gdzie-
niegdzie jakaś czarna redlina, tu 
jakieś kontury bezlistnego drzewa. 
Już sam taki widok wygląda jak gra-
fika, a co dopiero sfotografowany 
w izohelii. Ludzie… Najwdzięczniejsi 
do fotografowania w izohelii są star-
si mężczyźni, z twarzami poorany-
mi bruzdami zmarszczek. W ładnej 
twarzy kobiecej dobrego izohelicz-
nego efektu się nie uzyska. Budyn-
ki. Przy ponurej pogodzie detale 
architektoniczne są słabo widocz-

ne. Trzeba poczekać na odpowied-
nie światło. Najlepsze jest boczne, 
o poranku lub zmierzchu.

- Panie Jerzy, dlaczego współ-
cześni fotografowie tak rzadko się-
gają po izohelię?

- Dla nich to jakaś archaiczna 
sprawa. Poza tym to bardzo żmudna 
i pracochłonna technika. Gdzie by 
im się chciało z tym „pieprzyć”, gdy 
oni mogą to samo uzyskać jednym 
kliknięciem w komputerze!

Był taki jeden znajomy fotograf 
pana Jerzego, który postanowił 
bawić się w izohelię za pomocą spe-
cjalnego oprogramowania kompute-
rowego. Któregoś dnia przyszedł do 
Riegla ze smutną miną…

- Wiesz co, Jerzy? To nie jest 
to samo! To się nijak ma do zdjęcia 
zrobionego na normalnym papierze, 
na normalnym barycie, gdy jest nor-
malnie wywołane i obrobione tymi 
starymi metodami!

Oj, to prawda! Zdjęcia wykona-
ne w izohelii pozwalają na uzyskanie 
baśniowego, odrealnionego klimatu 
domu, ogrodu, ulicy czy innego obiek-

tu. Zaniedbana kamienica z odpadają-
cym tynkiem potrafi w izohelii nabrać 
pięknego, a zarazem tajemniczego 
wyglądu – atmosfery przeniesionej 
wprost ze średniowiecza. 

Tak było ze sfotografowaną przez 
Riegla bogato zdobioną bramą pro-
wadząca do siedziby biskupa bydgo-
skiego od strony ulicy Malczewskiego, 
tuż przy Domu Polskim. Na co dzień 
jest czarna. Przy ciemnozielonym tle 
żywopłotu staje się prawie niewi-
doczna. Iluż z nas przechodziło obok 
niej obojętnie… Dopiero gdy misterne, 
koronkowe okucia pokryją się czapa-
mi śniegu – wówczas staje się niemal 
bajkowa. Na zrobienie takiego właśnie 
zdjęcia Jerzy Riegel czekał najdłużej 
w swojej fotograficznej karierze.

Bydgoszcz 
i przemijanie
Tematyka, która od wielu lat fascy-
nuje Jerzego Riegla, to przede 
wszystkim miasto. Miasto z prze-
szłości, zatrzymane w czasie, zabyt-
ki, stare domy, kamienice, perspek-

tywy ulic. To są również szczegóły 
architektoniczne, które symbolizują 
przeszłość, pochylona latarnia, błysk 
bruku kamiennego,  ślepy zaułek -  
urocze motywy i miejsca, które coraz 
bardziej odchodzą w przeszłość. 
Ale też my, przechodnie, najzwyczaj-
niej w świecie ich nie zauważamy. 
Może brakuje nam tej pana Jerzego 
wrażliwości. A może dlatego, że są to 
nierzadko niewidoczne z głównej uli-
cy zakątki, podwórka, zaułki i boczne 
uliczki. Kobiety przy praniu bielizny 
w baliach i miskach, stare podwór-
ko z ręczną pompą, ostrzyciel noży, 
gołębnik, rower pod murem domu 

z cegły i resztkami tynku...  Wszyst-
ko to są obrazy Bydgoszczy sprzed 
kilkudziesięciu lat, które dzisiaj 
wyglądają inaczej albo stały się prze-
szłością lub jedynie wspomnieniem 
wizerunku miasta.

Gdyby tak głębiej zastanowić 
się nad zdjęciami autorstwa Jerzego 
Riegla, to nasuwa się myśl, że jego 
zdjęcia opowiadają przede wszyst-
kim  o przemijaniu. Z tym, że nie jest 
to zbiór starych widokówek, repor-
taż z przeszłości. To bardzo osobi-
sty zapis konkretnego miejsca na 
ziemi namalowany światłem i cie-
niem. Tym miejscem jest ukochana 
przez Jerzego Riegla Bydgoszcz.

O swojej kronikarskiej pra-
cy w tym mieście i dla tego miasta 
mówi tak:

- W tym mieście mieszkam. 
Nie ma tu zbyt wielu zabytków, wiec 
trzeba było utrwalać to, co nie-
uchronnie odejdzie w niebyt. Każ-
dy artysta, który mieszka w swoim 
mieście, powinien mu poświęcić 
uwagę: jak nie malować, to fotogra-
fować, to je opisywać.

Ws p ó ł c z e s n a  a rch i t ek t u-
ra nie podoba się panu Jerzemu. 
Jest niefotogeniczna, jakaś taka pła-
ska, sztuczna, bez ducha, bez klima-
tu, trudno jest uzyskać odpowiedni 
światłocień. On chciałby jeszcze 
sfotografować ulicę Mostową po 
remoncie, most Jerzego Sulimy-
-Kamińskiego, kilka zakątków na 
Wyspie Młyńskiej. Codziennie, gdy 
wstaje i przeżywa kolejny dzień, 
w jego trakcie myśli sobie: teraz 
jest dobre światło, więc powinien 
być na Starym Mieście, jest lekka 
mgiełka, więc powinien być tu czy 
tam. Tyle że nie tylko lekarz, ale 
organizm mówią mu, że czas zwol-
nić, odpocząć, przekazać pałeczkę 
młodszym…

- Miałem kilka lat temu w Muzeum 
Fotografii pogadankę do młodzieży 
z technikum fotograficznego. Myśla-
łem, że kogoś ta izohelia zaciekawi. 
Ale gdzie tam! To musi być ktoś, kto 
się takim dziwakiem urodził. Ktoś taki 
jak ja?

Co najbardziej smuci artystę-
-fotografa Jerzego Riegla? Łatwość 
uzyskania fotografii. Cyfra ogłu-
pia. Robiąc zdjęcia takim aparatem 
przestaje się myśleć, analizować. 
Powstają tysiące zdjęć, z których 
trudno jest wybrać jedno dobre. I to, 
niestety, stało się grzechem także 
zawodowych fotografów. Cały „wic” 
polega na umiejętnym wykadro-
waniu zdjęcia - uważa pan Jerzy 
-  a tego zrobieniem setek zdjęć, 
a nawet tysięcy zdjęć, człowiek się 
nie nauczy…

* więcej zdjęć autorstwa 
Jerzego Riegla znajdziecie na 
metropoliaBydgoska.PL.

Jerzy Riegel
ur. 10 stycznia 1931 r. w Bydgosz-
czy, artysta-fotografik, czło-
nek Związku Polskich Artystów 
Fotografików; przez całe życie 
związany z miastem nad Brdą, 
fotografować zaczął w wieku 
17 lat, jest autorem wielu wystaw 
fotograficznych o zasięgu krajo-
wym oraz międzynarodowym. 
Jego prace znajdują się między 
innymi w zbiorach Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczół-
kowsk iego w Bydgoszcz y. 
W 2017 roku został wyróżniony 
Bydgoskim Autografem w Alei 
Autografów na ulicy Długiej.

Taka płaska
Współczesna architektura 
nie podoba się 
panu Jerzemu. Jest 
niefotogeniczna, jakaś 
taka płaska, sztuczna, bez 
ducha, bez klimatu, trudno 
jest uzyskać odpowiedni 
światłocień.

Zimowy Stary Rynek w obiektywie Jerzego Riegla. 
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Eryk Dominiczak: Zbliżają się świę-
ta – jakie trzy rzeczy z Bydgoszczy 
chciałaby pani dostać pod choinkę?
Iwona Waszkiewicz: Teraz, w grud-
niu, trudno będzie to dostać, ale na 
pewno chciałabym realizacji długo-
falowych planów miasta, żebyśmy 
zamknęli wszystkie zaplanowane 
inwestycje. Do tego liczę na reali-
zację programów sektorowych 
w zakresie edukacji czy kultury. 
No i żeby strategia marki, nad którą 
pracujemy, została zaakceptowana 
i żebyśmy mogli rozpocząć jej wdra-
żanie.

- A gdyby to miało być coś bardziej 
namacalnego? Kilka miesięcy temu 
mówiła pani, że powinniśmy dążyć 
do tego, żeby ludzie chcieli sięgać 
po produkt dlatego, że jest właśnie 
z Bydgoszczy. 
- I to nastąpi po wdrożeniu strategii 
marki. Może to być zarówno pro-
dukt, jak i usługa, od której oczeku-
jemy wysokiej jakości. Chcemy, żeby 
mocno związać to z Bydgoszczą 
i mówić, że jest to produkt dobrej 
jakości właśnie ze względu na to, 
że jest bydgoski. A co to będzie? 
Tutaj możliwości jest dużo – choć-
by w obszarach jakości życia, bez-
pieczeństwa, poziomu edukacji czy 
przestrzeni publicznej.

- Spróbujmy skonkretyzować 
w formie ankiety – proszę wymie-
nić trzy rzeczy, które kojarzą się 
pani z Bydgoszczą.
- Pewnie rzeka... muzyka... I kto wie, 
czy nie Pesa.

- Jak te trzy elementy mają się do 
kultury jakości? Bilans otwarcia tej 
propozycji nie był najlepszy – poja-
wiły się pomruki niezadowolenia.
- Myślę, że mamy problem ze zrozu-
mieniem, co to jest strategia marki.

- Powiedzmy więc, czym jest stra-
tegia marki.
- Nie chodzi o zidentyfikowanie jed-
nego atrybutu, tylko pewnej idei, do 
której chcą dążyć wszyscy – miesz-
kańcy, przedsiębiorcy, turyści. Coś, 
co nas spaja tożsamościowo i inspi-
ruje do działania. Jedna rzecz, którą 
mamy w mieście dobrą, to jeszcze 
nie marka.

- A rzeka, rzeki czy – uwzględniając 
Kanał Bydgoski – trójrzecze to już 
marka czy tylko spoiwo?
- Rzeka czy rzeki powinny być 
nasz y m głów ny m przek azem 
zewnętrznym  związanym z tury-
styką  czy rekreacją, pokazującym 
unikatowy urok naszego miasta. 
Marka ma natomiast obejmować 
większą liczbę obszarów miasta – 
i edukację, i biznes czy nawet medy-
cynę. To idea kulturowa, nie atrybut 
turystyczny. Powinna oddziaływać 
i pobudzać do rozwoju wszystkie 
sfery życia miasta.

- Kulturę jakości można jednak 
podłączyć do dowolnego miasta.
- Tylko że żadne miasto jak dotąd na 
tę ideę się nie zdecydowało, a Byd-
goszcz, jak dowodzą współpracujący 
z nami eksperci, ma ku temu wiele 

podstaw. Ponadto kultura jakości to 
nie jest hasło promocyjne, komuni-
kować będziemy się zupełnie inaczej 
(i tu na pewno rzeka odegra ważną 
rolę). Przekazy będziemy jednak 
budowali wobec tej idei, na którą 
ostatecznie się zdecydujemy, choć-
by jakości. Nie wzięło się to zresztą 
znikąd. Pomysł powstał w oparciu 
o badania.

- Lublin, z którego wywodzi się fir-
ma Synergia pracująca nad strategią 
marki, prace zaczął dziesięć lat temu 
od analizy, na kim się wzorować.
- I my także mamy dokładne bada-
nia i analizy. To nie jest tak, że ktoś 
przyszedł i powiedział: „Macie mieć 
taką markę”.

- Co wynika z tych analiz?
- Przebadano 600 tekstów, głów-
nie z przekazów elektronicznych 
z minionych czterech lat. Badano, jak 
Bydgoszcz jest postrzegana, jaka jest 
tożsamość, jak oceniamy przestrzeń. 
Z badań tych wynika, że mamy 
wysokie aspiracje, chcemy dotrzeć 
do ligi najlepszych miast w kraju, być 
autonomiczni i wpływowi. Ale są też 
przeszkody – fatalizm czy narzuco-
ny mariaż z Toruniem.

- Czy my nie jesteśmy trochę Lubli-
nem 2007. Tam też był problem 

z rozpoznawalnością na zewnątrz. 
Ludzie robią wielkie oczy, słysząc, 
że Bydgoszcz jest prawie dwa razy 
większa od Torunia.
- Na pewno nie jesteśmy Lublinem 
sprzed 10 lat, bo tam nie było zago-
spodarowanego Starego Miasta, 
imprez... A my mamy i Wyspę Młyń-
ską, i coraz piękniejsze centrum, Rze-
kę Muzyki... i co bardzo ważne dyna-
miczny rozwój gospodarczy. Prawdą 
jest jednak, że na zewnątrz nie jeste-
śmy odpowiednio rozpoznawalni. 
Brakuje nam – co wynika z raportu 
PwC – zidentyfikowanej tożsamości, 
rozpoznawalnego wizerunku.

- Miasto maestrii nas nie porwało.
- Pomysł budził nasz wewnętrzny 
sprzeciw w urzędzie. A skoro nas to 
nie przekonało, to jak mieliśmy kol-
portować to dalej? Chcemy być mia-
stem projakościowym, ale jakość to 
droga, cel. Była jeszcze jedna idea...

- Smart city.
- Miasto przyjazne do życia. Niewy-
kluczone, że końcowa idea będzie 
wypadkową dwóch pomysłów. Wie-
le wypowiedzi podczas debat nad 
strategią rozwoju Bydgoszczy doty-
czyło jakości życia. Wysoka jakość 
uczelni, przestrzeni, kultury.

- Ale to dość oczywiste.

- Są już miasta mające ideę bycia 
dobrym miastem do życia, ale nie 
każde miasto może finalnie takie 
być...

- A dlaczego Bydgoszcz może?
- Jesteśmy dość dużym, ósmym co 
do wielkości miastem w kraju, ale 
jednocześnie nie bardzo zatłoczo-
nym, miastem urokliwym, zielo-
nym z coraz lepszą jakością usług 
dla mieszkańców i ambitnymi pla-
nami inwestycyjnymi oraz wielkim 
potencjałem. Dlatego skłaniamy się 
ku temu wypośrodkowaniu – miasto 
wysokiej jakości, także życia.

- Po dwunastu miesiącach prac nad 
strategią jesteśmy bliżsi jej wdra-
żania czy zaplanowania?
- Zatrzymaliśmy się w pracach 
z uwagi na aktualizację strate-
gii rozwoju. A strategia marki jest 
równoległym działaniem, z które-
go wynika np. strategia promocji. 
Pewne cele wyłaniamy właśnie po 
debatach.

- Czy one zmieniły coś o 180 stopni?
- Nie, zresztą – nie spodziewaliśmy 
się tego. Wypracowaliśmy cztery 
kluczowe tematy przy marce – rze-
ka, metropolia, aktywność społecz-
na (nazwaliśmy to energią), dbałość 
o talenty.

- Zacznijmy od końca – podczas 
debat nad strategią rozwoju temat 
studentów pojawiał się cyklicznie. 
Mamy być miastem studenckim, 
ale też miastem przemysłu, rzeki... 
wszystkiego?
- Ja nigdy nie słyszałem, żebyśmy 
mieli być miastem studenckim, 
zresztą bliskość silnego ośrod-
ka akademickiego – Torunia, to 
utrudnia.  Ale jak najbardziej zale-
ży nam na jak największej liczbie 
studiujących w Bydgoszczy. Stra-
tegia rozwoju edukacji jako jeden 
z czterech głównych celów zakłada 
sobie z kolei zahamowanie odpływu 
młodych ludzi w wieku studenc-
kim. Bo ze szkół średnich bydgoscy 
uczniowie są generalnie bardzo 
zadowoleni.

- Może decydują obiegowe opinie 
o uczelniach. Wszyscy sięgają chęt-
nie po ranking Perspektywy, ale po 
wyniki parametryzacji z minister-
stwa nauki – już nie.
- Stereotyp faktycznie funkcjonuje, 
jest przekazywany i nieweryfikowa-
ny. A przecież UKW ma dwa wydzia-
ły ocenione w kategorii A. To bardzo 
duży sukces. Wiele jednak zależy 
od działań informacyjnych, doradz-
twa edukacyjnego w szkołach. 
Tu też jest pole do współpracy 
uczelni z samorządem.

- A może my się niepotrzebnie 
upieramy, że młodzi bydgoszczanie 
mają tu zostać?
- Dobrze byłoby jednak, gdyby część 
tych zdolnych została. Druga część 
wyjedzie do Warszawy, Poznania 
czy Gdańska, ale warto, żeby wróci-
ła. Z drugiej strony należy przycią-
gać ludzi z zewnątrz. Już dzisiaj wie-
lu studentów to osoby spoza miasta, 
które później w Bydgoszczy zostają. 
To dobry kierunek.

- A jak zachęcić potencjalnych stu-
dentów do przyjazdu w ramach 
strategii marki?
- Nie musi to być główna oś stra-
teg i i  – mamy przecież has ła 
„Gotyk na dotyk” czy „Zakochaj się 
w Warszawie”. Nie widziałam idei 
miasta studenckiego, widziałam za 
to np. w Łodzi nastawienie na kre-
atywność czy inspiracje w Lubli-
nie. Pod tym względem należy 
celować w studentów, oferując im 
również coś w kulturze czy póź-
niej biznesie.

- Trudno zbudować spójny wize-
runek, jeśli ma dotyczyć tak wielu 
obszarów życia.
- Dlatego jesteśmy na pierwszym 
etapie – uzgadnianiu idei. Dopiero 
potem wypracujemy identyfika-
cję wizualną, przekaz na zewnątrz, 
a także działania organizacyjne. 
Obejmą one przecież również urząd.

- Mamy Wydział Zintegro-
wanego Rozwoju pilotowany 
przez Marię Wasiak.
- I na pewno ten wydział 
będzie jednym z uczestników 
projektu. Ale mamy też biuro 
promocji, Bydgoskie Centrum 
Informacji, Biuro Komunikacji 
Społecznej, wydział sportu, 
kultury, BARR...

WYWiAd Jedna rzecz w mieście, 
którą mamy dobrą, to 
jeszcze nie marka
Rozmowa z iwoną waszkiewicz, zastępcą prezydenta 
Bydgoszczy, o pracach nad marką Bydgoszczy
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- Czyli organizacyjnie jeste-
śmy gotowi.
- Należy jednak pamiętać, że 
chcemy, aby w ramach tej idei 
pracowali wszyscy, w tym 
organizacje takie jak ByLOT.

- Kiedy przejdziemy do kolejnego 
etapu?
- W połowie stycznia chcemy 
odbyć jeszcze jedno spotkanie ze 
wszystkimi, którzy uczestniczyli 
w listopadowej debacie. Popro-
siliśmy też firmę Synergia, żeby 
doprecyzowała nam dwie zapropo-
nowane drogi.

- W dokumentach ma pani sporo 
zakładek – to uwagi do niej?

- To najistotniejsze elementy strate-
gii – wskazanie na rzekę, metropolię, 
na turystów. Pierwszy moment jest 
trudny, to 2-3 lata, gdy trzeba oswa-
jać ludzi z marką miasta. A czasami 
są to hasła bardzo ogólne, jak wspo-
mniane innowacje czy kreatywność.

- Albo jakość.
- Przekłada się to na certyfikaty, prze-
kaz medialny poza miastem. Chcemy 
wdrożyć strategię marki, choć nie jest 
to obowiązkowy dokument. Żeby mia-
sto rozwijało się szybciej.

- W obszarze wydarzeń rozwija się 
głównie w Myślęcinku, na Wyspie 
Młyńskiej i od kilku lat w Starym 
Fordonie.

- Myślę, że to dobrze, że tam się 
dużo dzieje, bo ludzie wiedzą, że 
są miejsca, gdzie zawsze jest jakieś 
wydarzenie. Ale w Fordonie tak do 
niedawna nie było, podobnie jak 
w amfiteatrze przy operze. Chociaż 
wiadomo, że mogłoby się dziać też 
w innych miejscach.

- Na Długiej, Dworcowej i Gdań-
skiej.
- Tak, w miarę kompetencji samo-
rządu podejmujemy próby aktywi-
zacji tych miejsc.

- W ślad za tym powinni iść przed-
siębiorcy.
- Potrzebne jest współdziała-
nie, zwłaszcza tam, gdzie są oni 

w większości. Oczekiwanie, że 
miasto samo pobudzi niektóre jego 
części, jest błędne. Miasto może 
stwarzać warunki, dać impuls do 
działań, inspirować. A podmioty 
prywatne muszą widzieć w tym 
korzyść.

- Lublin w ciągu pięciu lat poprawił 
rozpoznawalność o połowę.
- My w tym obszarze mamy jeszcze 
sporo do zrobienia. Ale mamy też 
atuty – imprezy znane na zewnątrz. 
Camerimage, konkursy pianistycz-
ne... I sport.

- Który ostatnio kuleje.
- Zależy, w których dyscyplinach.

- Wioślarstwo, z całym szacunkiem, 
trafia do masowej wyobraźni jedy-
nie przy okazji igrzysk olimpijskich.
- Jest więcej dyscyplin z sukce-
sami: kajakarstwo, koszykówka  
kobiet, lekka atletyka, tenis stołowy. 
Ale sport to jest obszar, gdzie prze-
cież ciągle trzeba dążyć do jak naj-
wyższej jakości.

- A dokąd prace nad marką zaprowa-
dzą nas w – powiedzmy – 2030 roku. 
Naszym wyróżnikiem będą...
- ...jakość, rzeka, dobre życie. I kul-
tura.

rozmawiał Eryk Dominiczak
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: blazej_bdg

Kilka dni temu krakowski ratusz 
ogłosił, że w przyszłorocznym 
budżecie zwiększy wydatki na 

komunikację zbiorową o 30 milio-
nów złotych. Dzięki temu już od 
stycznia na trasy wyjedzie znacznie 
więcej tramwajów i autobusów.

A jak jest w Bydgoszczy? Projekt 
budżetu na 2018 rok zakłada wzrost 
nakładów na komunikację autobu-
sową (ze 105 do 110 milionów zło-
tych), ale spadnie za to kwota prze-
znaczona na przejazdy tramwajowe 
(z 37,9 na 37,5 mln). Plany inwesty-
cyjne na przyszły rok każą jednak 
przewidywać, że zwiększenie kwoty 
na komunikację autobusową wią-
że się z uruchomieniem linii, które 
będą obsługiwać górny taras miasta 
zamiast tramwajów.

Na podstawie licznych dysku-
sji internetowych oraz postula-
tów zgłaszanych przez społeczni-
ków wyróżnię największe bolączki 
komunikacyjne, które uprzykrzają 
życie mieszkańcom. 

Bydgoski  
Park Samochodowy

Tereny Bydgoskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego są 
miejscem pracy dla kilku tysię-
cy bydgoszczan. Polityka miasta 
zachęca jednak większość z nich 
do korzystania z własnego auta lub 
roweru. 

Obsł ugę BPP T zapew niają 
bowiem tylko dwie linie autobusowe 
– 56 i 68. Kursują one wariantowo 
(w weekendy dojazd jest możliwy 
jedynie dzięki 68) i nie są dostoso-
wane do potrzeb wszystkich osób, 
które chcą dostać się do parku. 
Pomimo że coraz więcej firm prze-
nosi się w ten rejon miasta, ZDMiKP 
nie zwiększył liczby kursów do 
BPPT. Nie słychać też o przedłu-
żeniu trasy 79 - dzięki niemu prze-
mysłowe serce miasta zyskałoby 
połączenie z dworcem Bydgoszcz 
Główna.

Miedzyń  
wciąż pyta o autobusy

Mieszkańcy Miedzynia przyzwy-
czaili się do czekania – na budo-
wę basenu, remont Nakielskiej, 
wreszcie - na uruchomienie linii 
kursującej na górny taras osiedla. 
O ile w dwóch pierwszych sprawach 
można odnotować pewien postęp, 
to kwestia autobusów wciąż stoi 
w miejscu. Jednym z problemów jest 
brak odpowiedniego taboru – MZK 
posiada obecnie jedynie dwa auto-
busy typu midi.

- W ostatnich dwóch prze-
targach nie zakupiono tego typu 
pojazdów. Teraz MZK robi kolej-
ny, ale z tego, co nam wiadomo, 
nie planuje pozyskania autobu-
sów midi. To powinno się zmie-
nić – mówi nam Dariusz Smól ze 
Stowarzyszenia Miedzyń i Prądy. 
Według Smóla, linia obsługująca 
górny taras miałaby jeździć ulicą 

Maciaszka. Jej pętla znajdowała-
by się na wysokości ulicy Bratko-
wej, lecz w dalszej perspektywie 
autobusy dojeżdżałby aż do okolic 
przystanku kolejowego Bydgoszcz 
Błonie.

Realizacja takiego połączenia 
wymaga dodatkowych inwestycji, 
ale - jak przyznaje Smól -  miesz-
kańcy nie mogą doczekać się uru-
chomienia kursów. - Część z nich 
chce, aby autobus jeździł do dworca 
głównego. Ważne jest jednak to, że 
ludzie wciąż nas pytają, kiedy coś 

się ruszy w tej sprawie. Ta linia jest 
bardzo potrzebna – twierdzi.

Jak na razie tej potrzeby nie 
dostrzegają jednak urzędnicy. Uru-
chomienie autobusów na górny 
taras Miedzynia jest odłożone na 
bliżej nieokreślony termin.

Zdążyć na 21:12

Po otwarciu linii tramwajowej do 
Fordonu dojazd do Auchan oraz 
Centrum Onkologii zapewniają trzy 
linie – 69, 73 i 81. 69 kursuje średnio 
co 20 minut, a w godzinach wie-
czornych – co pół godziny. To spore 
utrudnienie dla tych, którzy kończą 
wtedy swoją zmianę. Jeżeli pra-
cująca w Auchan osoba z Fordo-
nu nie zdąży na 69 o 21:12, to albo 
będzie musiała podjechać jadącym 
cztery minuty później 81, albo iść 
na tramwaj, gdyż kolejny kurs linii 
69 zaplanowano dopiero o 21:42.

Mimo apeli pracowników skle-
pów i pobliskiego Centrum Onko-
logii, kierowanych do ZDMiKP już 
w styczniu 2016 roku, sytuacja do 
dziś nie uległa zmianie. Problemy 
z komunikacją skutecznie znie-
chęcają też potencjalnych klientów 
hipermarketu. Wolą oni udać się 
do sklepów w Fordonie niż czekać 
kilkanaście dodatkowych minut na 
autobus. 

„Przecież jest 80” 

12 grudnia minęły cztery lata od 
uruchomienia linii autobusowej 
57. Łączy ona osiedle Zawisza, szpi-
tal wojskowy, osiedle Leśne i okolice 
głównego kampusu UKW ze Wzgó-
rzem Wolności, Szwederowem i Bło-
niem. Linia cieszy się sporą popular-
nością, o czym świadczy napełnie-
nie obsługującego ją taboru. 

Do tej pory ZDMiKP nie zwięk-
szył jednak częstotliwości kursów. 
Obecnie w godzinach szczytu na 
57 obowiązuje takt 13-minutowy - 
ponoć ze względu na to, że część 
jej trasy pokrywa się z trasą linii 
80. Zmiany na 57 mają swoje uza-
sadnienie – niebawem na osiedlu 
Zawisza zostaną oddane do użytku 
setki nowych mieszkań, a w najbliż-
szej przyszłości planuje się inten-
sywną zabudowę okolic pętli przy 
ulicy Rycerskiej. 

Niedopasowane dowozy

Po dwóch latach od uruchomienia linii 
tramwajowej mieszkańcy Fordonu 
wciąż nie są zadowoleni z siatki połą-
czeń autobusowych mających pełnić 
funkcję dowozową. Drogowcy są kry-
tykowani za zbyt rzadkie kursy linii 
65 i 81 łączących osiedle Nad Wisłą 
z przystankiem Niepodległości. 

Z 81 jest jednak więcej proble-
mów: we wrześniu rada rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 9 zaapelo-
wała o zwiększenie częstotliwości 
jej kursów - wedle wyliczeń tylko 
trzy z nich są dopasowane do godzin 
zajęć lekcyjnych.

Większość pasażerów linii tram-
wajowych przesiada się na przy-
stanku Przylesie. Często napoty-
kają oni na dublujące się kursy linii 
83 i 89. ZDMiKP nie zamierza doko-
nać korekty rozkładu 83, gdyż jest 
on dostosowany do celów podróży 
w pobliżu ulicy Kamiennej. Drogo-
wcy nie zachęcają też do korzysta-
nia z linii 74 i węzła przesiadkowego 
Bajka stanowiącego alternatywę dla 
Przylesia.

Po j aw i a j ące  s ię  prop oz y-
cje now ych l ini i  dowozow ych 
(Tatrzańskie - Przylesie, Tatrzań-
skie - Stary Fordon) są na razie 
j e dy n ie  lu ź ny m i  p omy s ł a m i . 
Niedoskonałości systemu prze-
siadkowego uw ydatniają braki 
w infrastrukturze takie jak: brak 
wspólnych przystanków tramwa-
jowo-autobusowych czy kiepsko 
działająca sygnalizacja świetlna.

Przedstawione powyżej pro-
blemy stanowią część bolączek 
komunikacyjnych, z którymi na co 
dzień zmagają się bydgoszczanie. 
Czy czynnikiem powstrzymują-
cym rozwój sieci komunikacyj-
nych jest brak pieniędzy? A może 
brak odważnych decyzji? Szansą 
na zmianę polityki transportowej 
jest zapowiadana na przyszły rok 
rewolucja w sprzedaży biletów. 
Jednym z jej elementów będzie 
wprowadzenie oczekiwanych od 
lat biletów minutowych. Aby sku-
tecznie zachęcić mieszkańców do 
korzystania z komunikacji, poza 
nowoczesnym taborem i atrakcyj-
nym systemem taryfowym, należy 
stworzyć dogodną siatkę połączeń 
i rzeczywisty priorytet dla komu-
nikacji.

To od władz miasta zależy, która 
grupa będzie preferowana w proce-
sie inwestycyjnym – czy podróżują-
cy samochodem rodzic, czy dziecko 
jeżdżące do szkoły komunikacją 
publiczną. Argument o przestrze-
ni zajmowanej przez jeden autobus 
i samochody przewożące taką samą 
liczbę pasażerów jest wszystkim 
dobrze znany. Nadszedł czas, by był 
wykorzystywany w praktyce. Sko-
rzystają na tym również ci, dla któ-
rych auto jest niezbędnym narzę-
dziem do pracy.

kOmUNikAcJA miEJskA Transportowe 
bolączki mieszkańców 
Bydgoszczy
Jednym ze strategicznych celów miasta jest nadawanie priorytetu dla transportu publicznego. Służą 
temu liczne inwestycje – część z nich została już zrealizowana, a pozostałe są w trakcie przygotowań. 
Codzienne korzystanie z autobusów i tramwajów uwydatnia jednak szereg niedoskonałości, które 
doskwierają bydgoszczanom od wielu lat.

Mieszkańcy fordonu mają zastrzeżenia do funkcjonowania linii dowozowej nr 81. 
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150 mln zł
taka kwota trafi 
w przyszłym roku na 
potrzeby bydgoskiej 
komunikacji 
miejskiej.

Mieszkańcy
fordonu przekonują 
drogowców, że 
system dowozowy 
na terenie dzielnicy 
nie funkcjonuje 
dostatecznie 
sprawnie. 
Bezskutecznie.
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WSZYSTKIE
KOŁDRY
I PODUSZKI

Zainstaluj aplikację
i kupuj taniej !
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kALENdARiUm

2017 rok przechodzi 
do historii
Jak go zapamiętamy?

wybrał zespół redakcyjny MetropoliaBydgoska.PL
redakcja@metropoliabydgoska.pl

Dwanaście miesięcy temu zapowiadaliśmy rok 2017 jako rok 
wielkich zmian. Pisaliśmy o kluczowych miejskich inwestycjach, 
które miały wkrótce ruszyć. o decydującym czasie  dla wielu 
lokalnych polityków. o Polonii, która w obliczu przebudowy 
stadionu nie chciała spaść na żużlowe dno. Co z tego wyszło? 
oto wydarzenia, którymi żyła metropolia w ostatnich dwuna-
stu miesiącach.

 

Problemy rodzinne Rafała P., 
wtedy jednego z czołowych 
polityków Prawa i Sprawie-

dliwości w Bydgoszczy, wyszły 
na jaw w ostatnich dniach lutego. 
Głównym dowodem w sprawie 
mają być nagrania udostępnione 
przez jego żonę. Karolina P. zare-
jestrowała, jak mąż klnie i wyzy-
wa ją. Kobieta tłumaczyła też, że 
była wywożona do lasu, zrzuca-
na ze skarpy i wyganiana z domu 
w odzieży nocnej.

Kilka dni po publikacji nagrań 
P. odszedł z partii, złożył mandat 
radnego, a adwokat tłumaczył, że 
jego zachowanie było „wołaniem 
o miłość”. Polityk najpierw usły-
szał zarzut znęcania się nad żoną, 
a później też uporczywego nękania 
i niszczenia dokumentów. Na razie 
nie przyznaje się do winy i skorzy-
stał z prawa odmowy wyjaśnień. 
Ma zakaz zbliżania się do żony. 
Na dniach do sądu ma wpłynąć akt 
oskarżenia przeciwko eks-radnemu.

Tuż przed inauguracją zmagań 
ligowych Tomasz Gollob miał 
wziąć udział w zawodach moto-

crossowych w Chełmnie. Na treningu 
upadł, a pierwsze doniesienia mówiły 
o poważnym urazie głowy i kręgo-
słupa. Były mistrz świata został prze-
transportowany do szpitala wojsko-
wego w Bydgoszczy, w którym prze-

szedł operację i przez kilka dni był 
utrzymywany w śpiączce. 

Dzisiaj już wiadomo, że najwy-
bitniejszy polski żużlowiec nie wró-
ci do sportu. Teraz walczy o odzy-
skanie sprawności. Na początku 
grudnia wyszedł ze szpitala, a po 
świętach rozpocznie kolejny etap 
rehabilitacji.

Zdecydowanie większe postępy obie-
cywano w przypadku przebudowy 
ul. Kujawskiej i Grunwaldzkiej. Kom-
pletnym niepowodzeniem skończyły 
się też plany modernizacji Starego 
Rynku, który – częściowo rozkopany 

– wygląda jeszcze gorzej niż rok temu. 
Niewiele udało się zrobić również 
w kwestii dekomunizacji – większość 
nazw ulic zmienił dopiero wojewo-
da, co wywołało spore kontrowersje  
(czytaj więcej na stronie 12).

Plany budow y ferm drobiu 
w Dobrczu zmobil izowały 
mieszkańców gminy do wystą-

pienia przeciwko wójtowi Krzyszto-
fowi Szali, który wydał pozytywną dla 
inwestora decyzję o warunkach zabu-
dowy.  Rozpoczęto zbiórkę podpisów 
za organizacją referendum w sprawie 
odwołanie Szali i rady gminy, a w mar-
cu komisarz wyborczy oświadczył, że 
udało się zdobyć wymagane popar-
cie. Do urn poszło jednak zbyt mało 
mieszkańców, aby wójt pożegnał się 
ze stanowiskiem. Odwołana została 
za to rada gminy. 

Nowi radni, już w porozumieniu 
z Szalą, który cofnął swoją wcze-
śniejszą decyzję, skutecznie zablo-
kowali plany budowy ferm poprzez 
uchwalenie planów zagospodaro-
wania przestrzennego. W listopa-
dzie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz 
odrzucił skargę Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Obrony Praw Rol-
ników, Producentów i Przetwórców 
Rolnych na działalność gminy, co 
praktycznie przesądza o niepo-
wodzeniu planów inwestycyjnych. 
Teraz z podobnym problemem wal-
czą mieszkańcy Białych Błot. 

Reprezentacje Hiszpanii, Por-
tugalii, Serbii i Macedonii 
gościły nad Brdą, aby rozegrać 

mecze fazy grupowej piłkarskich 
mistrzostw Europy do lat 21. Kibice 
zobaczyli więc Renato Sanchesa, 
Denisa Suareza czy Enisa Bardhiego.  

Mistrzostwa przypomniały byd-
goszczanom o tłumnym wypełnianiu 

stadionu Zawiszy. Spotkanie Serbia - 
Hiszpania obejrzało z trybun ponad 
dwanaście tysięcy widzów, a star-
cie Serbów z Portugalią – niespeł-
na jedenaście. Teraz Polski Związek 
Piłki Nożnej stara się o organizację 
mistrzostw świata U-20 w 2019 roku. 
Jednym z miast-gospodarzy znowu 
może być Bydgoszcz.

LUTY

KWIECIEŃ

MARZEC

CZERWIEC

Radny Rafał P. oskarżony 
o znęcanie nad żoną

Dramat tomasza Golloba

Na BoCZNYM TorZE

Mieszkańcy Dobrcza  
walczą z fermami

Najlepsi młodzi piłkarze świata 
przyjechali do Bydgoszczy

2017
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Wakacje w bydgoskiej polity-
ce nie należały do nudnych. 
3 lipca poseł Kukiz’15 Paweł 

Skutecki wyszedł ze spotkania 
z prezydentem Bruskim i oświad-
czył, że rozpoczyna akcje referen-
dalną, która ma doprowadzić do 
odwołania sternika miasta.

Zbiórka podpisów ruszyła dzień 
później, ale od początku nie szła po 
myśli organizatorów. Zaczęło się 
od Sławomira Waleckiego, który 
kiedyś chciał walczyć w rosyjskiej 

armii przeciwko Polsce, a na począt-
ku lipca próbował zbierać podpisy 
za organizacją referendum. Później 
Henryk Pulchny zapewniał, ze jego 
8-letnia córka głosowała na Bruskie-
go w wyborach do sejmu, Przemy-
sław Skrzypek chciał się bić z tajem-
niczym „Misiem”, a dziennikarze 
czekali na Glinkach, bo komitet refe-
rendalny pomylił godzinę, o której 
organizował konferencję.  Efekt mógł 
być tylko jeden. Wymaganej liczby 
podpisów nie udało się zebrać.

W nocy z 11 na 12 sierp-
nia przez region przeszła 
nawałnica, podczas której 

prędkość wiatru punktowo przekra-
czała nawet 150 km/h. Największe 
zniszczenia zanotowano w powia-
tach: tucholskim, sępoleńskim, byd-
goskim i nakielskim. Na obszarze 
województwa ucierpiało dwa tysią-
ce domów, z czego 1450 w samej 
gminie Sośno.

W pierwszych godzinach po kata-
klizmie ponad 130 tysięcy osób było 
pozbawionych energii elektrycznej. 
Przez kolejnych kilka miesięcy liczono 
straty, a w regionie odbyły się liczne 
akcje mające na celu zebranie środ-
ków na pomoc poszkodowanym. Naj-
nowszą jest „Choinka dla Sośna”, któ-
ra stoi na ulicy Mostowej. Pieniądze 
od sponsorów trafią do osób poszko-
dowanych w nawałnicy.

Problemy z pozyskaniem finan-
sowania i gwarancji kontrakto-
wych, zamieszanie z przetar-

giem na tramwaje dla Krakowa i pilna 
potrzeba restrukturyzacji – jesienią 
bydgoska Pesa znalazła się na poważ-
nym zakręcie. Był to rezultat między 
innymi kar związanych z realizacją 
zamówień z poprzedniej perspek-
tywy unijnej, rezygnacji Intercity 
z dodatkowych dziesięciu Dartów 
oraz niepowodzenia kontraktu na 
dostawę tramwajów dla Moskwy.

Rozważano różne scenariusze, 
ale ostatecznie firmę wsparło kon-
sorcjum banków z PKO BP na czele.  
200 milionów złotych pożyczki ma 
umożliwić producentowi wyjście 
na prostą i wprowadzenie zmian 
w strukturze firmy. Obecnie Pesa 
produkuje Elfy 2 dla Kolei Śląskich, 
województwa podkarpackiego, 
wielkopolskiego i Przewozów Regio-
nalnych, Linki dla Deutsche Bahn, 
a także tramwaje dla Bydgoszczy, 
Łodzi, Gorzowa i Kijowa. 

Władysław Gollob posta-
nowił, że najpierw spła-
ci zadłużenie, a później 

spróbuje przywrócić Polonii dawny 
blask, dlatego skład skompletowa-
ny na sezon 2017 nie zapowiadał dla 
bydgoskich kibiców wiele dobrego. 
Niewielu spodziewało się jednak 
aż tak słabej postawy żużlowców 
z gryfem na plastronie. Bydgoszcza-
nie wygrali tylko jedno z czternastu 
spotkań, co sprawiło, że już 30 lipca 

stracili nawet matematyczne szanse 
na utrzymanie. 

Gollob winą za spadek obarczył 
przede wszystkim Rosjan -  Andrie-
ja Kudriaszowa i Wiktora Kułakowa. 
Jesienią zbudował drużynę w oparciu 
o wnuka Oskara, Damiana Adamczaka 
i Mikołaja Curyłę, a także zaciąg mniej 
lub bardziej anonimowych zawodni-
ków zagranicznych. Plan powrotu na 
zaplecze ekstraligi można więc odło-
żyć na kolejne lata. 

Zawodniczka Budowlanego Klu-
bu Sportowego specjalizująca 
się w biegu na 400 metrów ma 

za sobą kapitalny rok. Indywidual-
nie zdobyła brąz mistrzostw kraju 
w hali i złoto na stadionie. W szta-
fecie dołożyła mistrzostwo Europy 
w krytym obiekcie, a latem – złoto 
na uniwersjadzie i – co najważniej-
sze – brązowy krążek mistrzostw 

świata w Londynie. Poprawiła też 
swoje rekordy życiowe w hali i na 
stadionie.

Do tegorocznej listy osiągnięć 
28-latka wkrótce dopisze jesz-
cze sukces w życiu prywatnym. 
25 grudnia odbędzie się jej ślub 
z Andrzejem Witanem, byłym bram-
karzem bydgoskiego Zawiszy.

Budowa  lodowiska przy ul. 
Toruńskiej to jedna z niewielu 
inwestycji (obok szkoły w For-

donie), które udało się w tym roku 
praktycznie w całości zrealizować. 
Więcej problemów niż ekipa budow-
lana mieli jednak bydgoscy urzędnicy.  
Na Facebooku zorganizowali kon-
kurs na nazwę nowego obiektu, który 
skończył się draką. Wybrana została 
Kryształowa Arena, ale szybko odkry-
to możliwość fałszowania wyników. 

Dlatego spróbowano raz jeszcze, 
tym razem stawiając na dokładniej-
szą weryfikację głosów. Największe 
poparcie zyskał Torbyd i właśnie 
taką nazwę w listopadzie zawieszo-
no na elewacji. Do końca roku pla-
nowane jest zakończenie pozosta-
łych prac budowlanych i procedura 
odbioru. Kilka dni później ma nastą-
pić oficjalne otwarcie.

LIPIEC-SIErPIEŃ

SIErPIEŃ

PaŹDZIErNIK

LIPIEC

SIErPIEŃ

GrUDZIEŃ

Nieudana akcja referendalna  
„Bruski musi odejść”

Nawałnica niszczy region

Pesa na zakręcie

Polonia Bydgoszcz spada do ii ligi

iga Baumgart z medalem 
mistrzostw świata

Powrót torbydu

2018
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R E K l a M a

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Ustawa o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego nakładała na 

samorządy, a w przypadku niewy-
pełnienia jej zaleceń do 2 września, 
na IPN oraz wojewodów obowią-
zek wykonania zapisu ustawy, czyli 
dokonania zmiany nazwy ulic.

W całym województwie kujaw-
sko-pomorskim wojewoda Mikołaj 
Bogdanowicz musiał podjąć decyzję 
dotyczącą zmiany patronów 65 ulic 
lub parków, z czego co piąty przypa-
dek dotyczył Bydgoszczy.   

Jak twierdzi wojewoda, w trak-
cie prac nad zmianami nazw podjął 
konsultacje z ponad czterdziesto-

osobowym zespołem „Niepodle-
głej”, zawiązanym przy wojewodzie 
w 2017 roku w związku z przygo-
towaniami do przyszłorocznych 
obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, analizował również 
wnioski indywidualne oraz te wpły-
wające od IPN, środowisk komba-
tanckich, a także z tzw. przestrzeni 
publicznej. I na tej podstawie wydał 
zarządzenie zmieniające nazwy 
następujących ulic: aleję Planu 6-let-
niego przemianował na aleję Lecha 
Kaczyńskiego; rondo I Armii Woj-
ska Polskiego na rondo  Solidarno-
ści Rolników Indywidualnych; ulicę 
Armii Ludowej na ul. ppor. Danuty 
Siedzikówny „Inki”; ulicę gen. Zyg-
munta Berlinga na ul. gen Augusta 
Fieldorfa „Nila”; ulicę Leona Krucz-
kowskiego na ul.  Zbigniewa Her-
berta; ulicę Oskara Langego na ul. 
mjr. Jana Henryka Żychonia; ulicę 
Stanisława Lehmana na ul. Włady-

sława Stomy; ulicę Przodowników 
Pracy na ul. Bernarda Śliwińskiego; 
ulicę Bolesława Rumińskiego na ul. 
Krzysztofa Gotowskiego; ulicę płk. 
Iwana Tałdykina na ul.  gen.  Tade-
usza Jordana; ulicę Romana Chło-
dzińskiego na ul. Kazimierza Hoff-
mana; ulicę Jana Piechockiego na ul. 
Zbigniewa Raszewskiego, także ulicę 
Teodora Duracza na jedynego żyją-
cego patrona - Tomasza Golloba.

Wojewoda przypomniał , iż 
zgodnie z ustawą z 2016 roku miesz-
kańcy nie mają obowiązku wymiany 
dokumentów. Wszystkie dokumen-
ty zawierające starą nazwę ulicy 
(dowody osobiste, prawa jazdy itp.) 
zachowują swoją ważność. - Zmiana 
nazwy nie będzie też rodzić proble-
mów z dostarczaniem koresponden-
cji pod dotychczasowy adres. Zmia-
ny nie powodują też konieczności 

wnoszenia opłat za zmiany w księ-
gach wieczystych, rejestrach czy 
ewidencjach – wylicza wojewoda.

Emocje budziły zwłaszcza dwie 
propozycje. Dziennikarze pytali 
o zmianę nazwy alei Planu 6-let-
niego na aleję Lecha Kaczyńskiego. 
Przypomnijmy, że wcześniej miesz-
kańcy w konsultacjach jako swojego 
faworyta wskazali ulicę Ku Słońcu.

Dziennikarze pytali, przypomi-
nając, iż politycy wszystkich partii 
byli zgodni co do tego, że nie należy 
nadać nazw ulic osobom żyjącym, 
dlaczego wojewoda tę zasadę zła-
mał. Jak się z tym czuje? Jak w ogóle 
wybierane były przedstawione dziś 
nazwy ulic? - Próbowałem zdobyć 
informacje o tych niby-konsulta-
cjach, na których była bardzo niska 
frekwencja – odpowiada Bogda-
nowicz. - Chciałbym jeszcze raz 
podkreślić, że odpowiedzialność za 
nazewnictwo powinien wziąć samo-
rząd miasta Bydgoszczy, ale po kil-
ku próbach starania zakończyły się 
niepowodzeniem. Nazwa Ku Słońcu 
oprócz słońca, do niczego inne-
go ważnego się nie odnosi… Przy-
pomnę, że 14 kwietnia 2010 roku 
ówczesny prezydent Bydgoszczy 
Konstanty Dombrowicz zapropono-
wał nadanie budowanemu mostowi 
nazwy Lecha Kaczyńskiego. Nieste-
ty, w 2013 roku nowe władze w spo-
sób niezrozumiały dokonały zmia-
ny tej nazwy – my przywracamy 
sprawiedliwość dziejową dla tamtej 
niezręcznej sytuacji, dlatego też 
aleja Planu 6-letniego będzie nosiła 
nazwę alei Lecha Kaczyńskiego.

Druga kwestia dotyczyła wspo-
mnianego już Tomasza Golloba. 
Dziennikarze przypominali bowiem, 
że politycy wszystkich partii byli 
zgodni co do tego, że nie należy 
nadawać nazw ulic osobom żyją-
cym. Dlaczego wojewoda wyłamał 
się z tej zasady?

- Nie jest to niezgodne z prawem 
i niespotykane w innych miastach 
– twierdzi Mikołaj Bogdanowicz. 
– Decyzja została zresztą skonsul-
towana z rodziną Tomasza Golloba 
i przez nią zaakceptowana. Woje-
woda przypomniał też, że w Toruniu 
ulica prowadząca do stadionu żuż-
lowego nosi imię żyjącego eks-żuż-
lowca Pera Jonssona, a w Wiśle jest 
skocznia imienia Adama Małysza.

* więcej artykułów 
i komentarzy na temat 
dekomunizacji i propozycji 
nowych nazw znajdziecie na 
metropoliaBydgoska.PL.

dEkOmUNiZAcJA Wojewoda 
interweniuje 
w sprawie 
nazw ulic
Lech Kaczyński i Tomasz Gollob 
nowymi patronami
w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o tej samej godzinie we wszystkich urzędach 
wojewódzkich w kraju, miały miejsce konferencje prasowe dotyczące zmian nazw ulic gloryfikują-
cych systemy totalitarne.

Dotychczasowa ulica Planu 6-letniego będzie miała nowego patrona – wojewoda wskazał na niego nieżyjącego 
prezydenta lecha Kaczyńskiego.
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Przywracamy 
sprawiedliwość 
dziejową dla niezręcznej 
sytuacji z mostem im. 
lecha Kaczyńskiego na 
trasie Uniwersyteckiej, 
dlatego też aleja Planu 
6-letniego będzie 
nosiła nazwę alei lecha 
Kaczyńskiego.

mikołaj Bogdanowicz
wojewoda kujawsko-pomorski

13 ulic
W Bydgoszczy decyzją 
wojewody zmieniono nazwy 
trzynastu ulic. Większość 
z nich znajduje się na 
terenie Fordonu.
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Mateusz Stępień: Na ilu wigiliach 
musi być obecny prezydent miasta?
Rafał Bruski, prezydent Bydgosz-
czy: Oczywiście, prawdziwa wie-
czerza wigilijna jest tylko jedna, i tę 
spędzam w domu. Wspólnie z żoną 
szykujemy potrawy. Jest syn, córka, 
na co dzień już praktycznie usamo-
dzielnieni. Jako prezydent mam też 
co najmniej kilkadziesiąt zaproszeń 
na różne wieczerze. Uczestniczę 
w około dziesięciu, na więcej nie 
pozwalają po prostu względy logi-
styczne. Muszę wspomnieć jedno 
spotkanie szczególne – z miesz-
kańcami Bydgoszczy, na Starym 
Rynku. To ważne, że możemy się 
spotkać w świątecznej atmosferze, 
przekazać życzenia, spojrzeć sobie 
w oczy. Uświadomić, że jako byd-
goszczanie, niezależnie od tego, co 
robimy, tworzymy wspólnotę. Lubię 
te spotkania.

- Bydgoszczanie często mówią, że 
więzi, które mają między sobą np. 
mieszkańcy Torunia, są bardziej 
trwałe, promiejskie. Tam politycy 
potrafią się wznieść ponad podzia-
łami, kiedy idzie o dobro ich miasta.
- Widzę, że szybko przechodzimy 
do codzienności. Wszędzie dobrze, 
gdzie nas nie ma. Jeśli ktoś myśli, 
że w obecnych czasach w jakim-
kolwiek samorządzie panuje tylko 
sielanka i zgoda, jest w dużym błę-
dzie. Obserwujemy innych z dosko-
ku, widzimy, co nam chcą pokazać, 
więc wydaje się nam, że u kogoś 
nawet herbata lepiej smakuje.  Pro-
blem podziałów społecznych, tym 
bardziej wśród polityków i samo-
rządowców, nie jest szczególnie 
bydgoski, toruński czy gdański. 
Jest ogólnopolski. Socjologowie 
twierdzą, że zostaliśmy poddani 
wielkiej próbie, przyszło nam żyć 
w dobie największej polaryzacji 
społecznej, być może od schyłko-
wego PRL-u. Podziały są widoczne 
nie tylko w sejmie, w telewizji, na 
sali sesyjnej bydgoskiej rady mia-
sta. Ludzie kłócą się między sobą 
o politykę w autobusach, sklepach, 
i – co najgorsze – w domach. Jestem 
przekonany, że również wielu byd-
goszczan zastanawia się, jakie 
tematy poruszać podczas Świąt, 
żeby nie nadepnąć na odcisk cioci, 
zwolenniczce partii A, lub wujko-
wi, fanatykowi partii B. I właśnie 
te doły między ludźmi, wykopywa-
ne w rodzinach, będą najgorsze do 
zasypania.

- Pan, najważniejszy polityk w mie-
ście, bardziej szuka tego, co łączy, 
czy roznieca, co dzieli?
- W domu nie ma za dużo polity-
ki. Kiedy wracam na Osową Górę, 
mam już jej najczęściej po dziurki 
w nosie. W samochodzie wyrzucam 
z siebie ostatnie złe emocje (śmiech). 
W życiu publicznym staram się bar-
dziej tonować, niż zasypywać. Gdy-
bym miał odpowiedzieć w dwóch 
słowach: „robię swoje”. Jednak pre-
zydent, czyli urzędnik poddawa-
ny ocenie przez wyborców, musi 
uwzględniać kontekst polityczny. 
Nie mogę pozwolić, żeby polityczni 
rywale weszli mi na głowę, zrobili ze 

mnie tarczę strzelniczą. Stąd dys-
kusje czasami są ostrzejsze, czasami 
bardziej stonowane. Z większością 
oponentów potrafię znaleźć coś, co 
łączy.

- Święta nastrajają do podsumo-
wań. Zacznijmy od uderzenia we 
własne piersi. Czego pan żałuje?
- Najbardziej tego, że doba ma tylko 
24 godziny. Prywatnie bardzo bym 
chciał więcej czasu spędzać z rodzi-
ną, nadrobić zaległości w lekturach, 
nie wspominam, że przydałoby 
się trochę pobyć samemu z sobą. 
Służbowo - nie wszystko udaje się 
sprawnie skoordynować tak, jak 
mam rozpisane w głowie i na kartce. 
Na wiele rzeczy nie mam wpływu, 
a gdybym miał, to na przykład nie-
które inwestycje byłyby wykonywa-

ne sprawniej. Z czasem też dostrze-
gam, że nie da rady wszystkiego 
robić i dopilnować osobiście.

- Łagodnie pan się z sobą obszedł. 
Idą Święta, proszę się nie oszczę-
dzać.
- Mam wady, jak każdy, ale staram 
się je niwelować. Nie jestem zado-
wolonym z siebie kabotynem. Pra-
cuję nad tym, żeby jednak bardziej 
ufać innym. Bardzo trudno jest zdo-
być moje zaufanie.

- To był dobry rok dla Bydgoszczy?
- Bardzo dobry, choć może byd-
goszczanie jeszcze tego nie widzą, 
wiele działań przyniesie efekty 
w roku 2018 i następnych latach. 
Inwestycje są dla mnie prioryte-
tem. Żeby móc budować ul. Grun-

waldzką do czterech pasów plus 
buspas, musieliśmy pozyskać pie-
niądze w roku 2017. Rozpoczęli-
śmy drugi etap trasy Uniwersy-
teckiej, kupiliśmy nowe tramwaje, 
przetarg wygrała bydgoska PESA. 
Podpisaliśmy umowę na 167 mln zł 
dofinansowania na rozbudowę ul. 
Kujawskiej. Kończymy lodowisko 
i w czasach, kiedy szkoły się zamy-
ka, otworzyliśmy najnowowcze-
śniejszą w północnej Polsce szkołę 
w Fordonie. Takich pieniędzy z Unii 
Europejskiej już nie będziemy mieć 
nigdy. Historyczną szansę trzeba 
wykorzystać. Nie wybaczyłbym 
sobie do końca życia, gdybyśmy 
nie mieli pieniędzy na wkład wła-
sny. Żeby pozyskać miliard złotych, 
musimy drugi miliard mieć swój. 
Jesteśmy na to gotowi. Martwią 

mnie inwestycje z pieniędzy rzą-
dowych. Boję się o budowę dro-
gi ekspresowej S10. Chcę pełnego 
rozwoju Bydgoszczy, dlatego w tej 
sprawie trzymam kciuki za posłów 
PiS, by udało im się przywrócić 
zmienione przez rząd Beaty Szydło 
plany budowy drogi.

- Dla pana, tak osobiście, co było 
najważniejszym prywatnym wyda-
rzeniem mijającego roku?
- Wewnętrzny spokój, który udaje 
się osiągać. Kiedyś byłem bardziej 
nerwowy. Teraz potrafię stanąć 
obok i zdać sobie sprawę, że często 
denerwowały mnie drobne rzeczy, 
które nie mają żadnego znaczenia 
w dłuższej perspektywie.

- Przejdźmy do planów. Jak będzie 
wyglądała Bydgoszcz dokładnie za 
rok?
-  O dp ow iem k rót ko:  m i a st o 
w budowie. Skala inwestycji miej-
skich i prywatnych pozwoli zoba-
czyć bydgoszczanom, że możemy 
być spokojni o przyszłość miasta. 
Największe inwestycje komunika-
cyjne będą w budowie lub zakoń-
czone. Na końcówce będzie basen 
na Kapuściskach, rozpocznie się 
budowa basenu w Fordonie, po 
którym ruszy budowa na Miedzy-
niu. Rusztowania będą widoczne 
na Młynach Rothera – serce miasta 
wreszcie stanie się kompletne, i na 
Teatrze Kameralnym. Odnowio-
ny Stary Rynek, miejsce spotkań, 
bez ruchu samochodów. Kolejne 
kamienice będą odzyskiwały blask. 
To tylko mała część.

- Rozmawiamy tuż przed wigilią, 
więc teraz trudne zadanie. Czego 
pan życzy swoim rywalom?
 - Zależy którym (śmiech). Oczy-
wiście, jak wszystkim, zdrowia, 
wszystkiego co najlepsze, spokoju 
i dużo miłości. Również dla mnie. 
Ja tę miłość odwzajemnię (śmiech). 
Jeśli nie do końca się uda, to z góry 
przepraszam. Na szczęście w chrze-
ścijańską wizję człowieka wpisa-
ny jest upadek. Trzeba tylko robić 
wszystko, żeby wstać i iść dalej.

- Pański wkład w wieczerzę wigi-
lijną?
 - Karp to moja specjalność. Lubię 
też piec świąteczne ciasta. Znako-
micie się z żoną w tym uzupełniamy.

- I na koniec, czego pan życzy 
wszystkim bydgoszczanom?
- Nie dajcie się zwariować, świat 
wokół jest piękny i bardzo wiele 
zależy w nim od nas samych. Nieza-
leżnie od tego, w co wierzycie, niech 
ten czas będzie pełen wzajemnego 
szacunku. Budujcie między sobą 
mosty, a nigdy ich nie palcie, więcej 
nas łączy, niż dzieli. Odpocznijcie od 
zgiełku dnia codziennego, tak, jak 
lubicie, bez narzucania innym swo-
jej wizji. Zdrowych, pięknych, rado-
snych i twórczych Świąt!

*więcej na temat miejskiej 
wigilii napiszemy wkrótce na 
metropoliaBydgoska.PL.

WYWiAd Budujmy 
mosty, nigdy 
ich nie palmy
Jestem przekonany, że wielu bydgoszczan zastanawia się, jakie tematy poruszać podczas Świąt, żeby 
nie nadepnąć na odcisk cioci, zwolenniczce partii a, lub wujkowi, fanatykowi partii B. i właśnie te 
doły między ludźmi, wykopywane w rodzinach, będą najgorsze do zasypania – mówi w ekskluzyw-
nym przedświątecznym wywiadzie dla metropoliaBydgoska.PL prezydent Rafał Bruski.

Rafał Bruski wspólnie z dziećmi uruchomił w mikołajki oświetlenie choinki na Starym Rynku.
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BOżE NAROdZENiE

Święta u znanych 
bydgoszczan
Jak je spędzają?
wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Za nieco 
ponad tydzień będziemy mogli na chwilę się zatrzymać, spędzić 
z bliskimi czas przy wypełnionym potrawami stole, wspólnie śpiewać 
kolędy i cieszyć się z czekających pod choinką prezentów. Jakie 
plany na święta mają bydgoszczanie? Spytaliśmy społeczników, 
sportowców, polityków, a także ludzi związanych z edukacją, kulturą 
i biznesem. Co to dla nich oznaczają święta?

Zespół MetropoliaBydgoska.PL
redakcja@metropoliabydgoska.pl

Mikołaj Bogdanowicz
wojewoda Kujawsko-Pomorski

- Zdecydowanie, ale to zdecydowa-
nie będą to święta rodzinne. Po kil-
ku miesiącach pracy poza domem 
będzie wreszcie okazja spotkania 
się całą rodziną w komplecie u mnie 
w domu. Tak będzie w święta Boże-
go Narodzenia i aż do samego Syl-
westra. Ja muszę nadrobić, zrekom-
pensować rodzinie ten czas, w któ-
rym mnie z nią nie ma.  

Mam nadzieję, że pojawi się spóź-
niony św. Mikołaj z prezentami i będą 
to dla moich dzieci gry planszowe, 
o które prosiły świętego w kierowa-
nych do niego listach. Już nie mogę 
się doczekać na świąteczne potra-
wy, które są moimi ulubionymi: pie-
rogi, ryby, zupa z suszonych śliwek. 
Wigilia będzie po chrześcijańsku i po 
kujawsku – jeszcze nigdy nie zdarzy-

ło się nam odejść od tych tradycji. 
Jestem bardzo ciekaw, jak w tym roku 
poskutkują moje namowy, by moi 
trzej synowie: 1,5-roczny, 6,5- i 8-let-
ni posmakowali wszystkich potraw. 
Ja, poza działaniami porządkowymi, 
raczej ograniczę się do smakowania, 
kosztowania i oceniania, jak to, co 
przygotuje moja żona smakuje…

Jakub Mikołajczak
radny miasta Bydgoszczy 
Platforma obywatelska

Dawniej Święta Bożego Narodze-
nia spędzałem z moimi rodzicami, 
dziadkami, ciotkami i wujkami oraz 
kuzynostwem. To były dość duże 
wigilie wypełnione radością wspól-
nego kolędowania. Teraz, gdy babć 
i dziadków nie ma już z nami, kolacje 
wigilijne spędzam wyłącznie z moim 
rodzicami i moją narzeczoną. 

Mama broni przez całe święta 
dostępu do kuchni, nie pozwalając 
pomóc w przygotowaniu do świąt 
czy samemu czegoś przygotować. 
Stół zawsze jest pełen potraw, któ-
rych po wigilii nie ubywa, za to poja-
wiają się nowe. Zwykle po północy 
spotykam się z przyjaciółmi, któ-
rzy przyjeżdżają na święta do Byd-
goszczy z całego świata. To często 
jedyna okazja, aby porozmawiać po 
wielu latach niewidzenia się. W tym 
roku jednak zmieniam tradycję i, 
wykorzystując kilka dni wolnego, 
Święta Bożego Narodzenia spędzę 
w dżungli tropikalnej. Choinki i kar-
pia pewnie nie będzie jak co roku, 
ale atmosferę radości świątecznej 
mam nadzieję uda się zachować.

imisława Górska
dyrektor international School  
of Bydgoszcz

Zawsze dzielimy się w rodzinie obo-
wiązkiem przygotowania dań. Jeste-
śmy podzieleni między Bydgoszcz 
a Poznań i w tym roku jedziemy do 
siostry do Poznania. Każdy jednak 

przywiezie coś od  siebie. Ja mam 
zrobić barszcz, pierogi i rybę po 
grecku. 

Dz iec iom robi my n ie sp o-
dziankę pod choinkę. Bardzo roz-
paczały, że koledzy i koleżanki 
mają zwierzątka, a one nie. Dla-
tego na święta dostaną chomiki. 
Będą mogły uczyć się opieki nad 
nimi. 

Mąż pochodzi z Malty i będą 
to dla niego pierwsze takie święta 
w rodzinnej atmosferze. Będziemy 
mu chcieli pokazać wszystkie trady-
cje: sianko, dzielenie się opłatkiem, 
dwanaście potraw, jedno dodatko-
we nakrycie dla niespodziewanego 
gościa. Zabierzemy go też na paster-
kę o północy. 

Kolęd w naszym domu też 
oczywiście nie zabraknie, choć nie 
śpiewamy za dużo, bo nie jesteśmy 
zbyt utalentowani. Na pewno będą 
jednak rozbrzmiewać w tle, bo są 
wspaniałym dziedzictwem.

tomasz Puławski
radny miasta Bydgoszczy 
SlD lewica Razem

Niepowtarzalny klimat świąt co roku 
zapewniają moje dwie córki - 9-let-
nia obecnie Jagoda i 7-letnia Blanka. 
To one są autorkami wielu świątecz-
nych pomysłów, ale też inspirują nas 
do działania. Na przykład rok temu 
sam wcieliłem się w rolę gwiazdo-
ra, z trudem unikając dekonspiracji. 
Od kilku lat mamy też zwyczaj wigilij-
nego uwalniania karpia. Rybka przy-
bywa do nas na dzień przed wigilią 
i mieszka w wannie pełnej wody. 
Karp nie ląduje jednak na talerzu 
i zanim rozbłyśnie pierwsza gwiazd-
ka wypuszczamy go do jednego ze 
stawów na bydgoskim Szwedero-
wie. W tym roku nasze święta umili 
zapewne nowy członek rodziny – 
półroczny labradorek Milka. To będą 
pierwsze święta dla naszego psiaka. 
Pierwsza choinka, pierwsze bombki 
i stroiki, czyli mnóstwo nowych zaba-
wek. Może być gorąco... 

Paweł wojciechowski
tyczkarz, złoty i brązowy medalista 
mistrzostw świata, były rekordzista 
Polski (5,91 m)

Dla mnie jako sportowca Świę-
ta Bożego Narodzenia to przede 
wszystkim czas, który mogę spędzić 
w domu z rodziną, bo wiadomo, że 
na co dzień nie mam do tego zbyt 
wielu okazji. Najpierw pojedzie-
my z żoną do jednych rodziców, 
a następnie odwiedzimy drugich 
i całe święta spędzimy w gronie naj-
bliższych nam osób.

Ja na pewno będę czekał na nale-
śniki z kapustą. Nie jest to danie, któ-
re często pojawia się na stole i też ja 
nie mogę sobie na nie często pozwo-
lić. Jeśli chodzi o kolędy, to dziadek 
usiądzie przy pianinie i wszyscy 
razem pośpiewamy, bo to jest taki 
nasz stały punkt integracyjny. 

W święto nie będę mógł sobie 
pozwolić na odprężenie, tylko cały 
czas będę pilnował reżimu trenin-
gowego. Nie mogę się wyłączyć, 
więc myślę, że także w Wigilię trze-
ba będzie znaleźć trochę czasu na 
trening.

Szymon Róg
radny miasta Bydgoszczy 
Prawo i Sprawiedliwość

Mam szczęście rokrocznie przeży-
wać święta w gronie najbliższych. 
To okazja do niezwykłych spotkań 
z najbliższymi i drugim człowie-
kiem. Jak mawiał mój wielki prze-
wodnik duchowy śp. o. Jan Góra: 
„Czas jest najcenniejszym zaso-
bem, bo czasu nie można kupić 
i każdy ma go tyle samo. Sztuką 
jest w tym braku czasu zawsze 
znaleźć czas na rzeczy ważne i na 
drugiego człowieka”. Każdy przy-
nosi ciekawą opowieść, a czas 
świąt pozwala na jeszcze szersze 
odkrywanie tego.

Dlatego uwielbiam zasiadać przy 
wspólnym stole, nie tylko spożywa-
jąc potrawy przygotowane przez 
domowników, ale również – a może 
przede wszystkim – wspólnie spę-
dzając czas na rozmowach i wspo-
mnieniach oraz śpiewając liczne 
kolędy i pastorałki. Oprócz reper-
tuaru najpopularniejszych pieśni 
uwielbiam śpiewać również „Gore 
gwiazda Jezusowi” na nutę góralską 

oraz „Kolędę dla nieobecnych” Zbi-
gniewa Preisnera.

Dla mnie jako chrześcijanina 
oprócz przeżycia świąt istotne jest 
też oczekiwanie na nie. Oczekiwanie 
jest pięknym okresem. Na ukochaną 
osobę, na dziecko, nawet na prezent. 
To właśnie coś, co jest długo ocze-
kiwane, jest największym darem. 
Ten, kto potrafi czekać na pierwszą 
gwiazdkę, na pierwsze takty kolędy, 
doświadcza w sercu radości. Życzę 
więc przy tej okazji wszystkim pań-
stwu i sobie również, abyśmy uczyli 
się czekać, mimo że w dzisiejszym 
świecie to ogromnie trudne zadanie.
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Mirosław Ślachciak
Członek Rady Nadzorczej Polskiej 
agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Gdy rodzice byli młodsi – przyjeżdża-
ło się do nich na wigilię. Teraz, kiedy 
mama została sama, my po rodzicach 
przejęliśmy pałeczkę. Święta będą 
więc u nas w domu, z  rodziną, dzieć-
mi, wnuczką. No, zbierze się z pew-
nością dwanaście osób, co się dobrze 
składa, bo uczestników wieczerzy 
wigilijnej powinna być parzysta liczba. 

Na pewno będę pomagał w pie-
czeniu makowca i w lepieniu piero-
gów z kapustą i grzybami, chociaż 
to nie są moje koronne potrawy. 
Nikt w rodzinie nie chce konkuro-
wać ze mną (no, bo nikogo do tego 
nie dopuszczam) w przygotowywa-
niu jednej z nich. Ale niestety, nie jest 
to potrawa wigilijna. Jaka? To tatar. 
A gdy pada hasło: „święta”, to dla mnie 
natychmiastowe skojarzenie z nimi 
to: rodzinna atmosfera i wspomnienia 
tych, których z każdym rokiem ubywa 
przy wigilijnym stole…

Rafael Prętki
prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Starego fordonu

Już od małego w święta zawsze szło 
się do kościoła. Babcia zawsze mówi-
ła “do kościoła, do kościoła”. Jeśli 
chodzi o spędzanie świąt - w wigilię 
spotykamy się w różnych miejscach - 
u teściowej, u babci, u mamy. Na sto-
le tradycyjnie goszczą takie potrawy 
jak zupa owocowa, smażony karp, 
pierogi czy sałatki bezmięsne. Kie-
dyś na święta dostawałem to, czego 
nie było w sklepach - pomarańcze, 
banany. Wtedy było czuć, że jest to 
specjalny czas. Dziś wszystko jest 
dostępne, panuje przepych.

Od trzech lat święta w Fordo-
nie przebiegają inaczej. Mamy siebie 
w Stowarzyszeniu Miłośników Stare-
go Fordonu. Tworzymy jedną, wielką 
rodzinę. Wzbogacamy ten czas dzięki 
szopce, choince i ozdobom w Starym 
Fordonie, o które ubiegaliśmy się 
społecznie. Te elementy stały się już 

tradycją Fordonu. Ludzie przycho-
dzą na rynek, podziwiają choinkę, 
dzieci pytają, kiedy będzie ubiera-
na. Teraz święta są weselsze - po 
wigilijnej kolacji czy świątecznym 
obiedzie jest gdzie wyjść. W grupie 
siła! 

Serdecznie zapraszam 16 grud-
nia na Jarmark Starofordoński i Sta-
rofordońską wigilię pod gołym nie-
bem!

aleksandra Sowa
właściciel Cukierni „Sowa”

Święta to dla mnie czas rodzinny, 
więc spędzę go w gronie najbliższych 
mi osób. Do moich świątecznych obo-
wiązków należy oczywiście przygo-
towanie wszelkich słodkości. Będą to 
makowiec, sernik i pierniki. U nas na 
stole nigdy nie brakuje tych tradycyj-
nych potraw, którymi są pierogi, karp 
i różnego rodzaju śledzie.

Wigilijne spotkanie zaczynamy 
zazwyczaj od „Cichej Nocy” i dzie-
lenia się opłatkiem. Później jest czas 
między innymi na rozmowy, ale też 
na granie w różne gry. Temu właśnie 
służą święta, żeby spędzić je z rodzi-
ną i  przyjaciółmi. Często widzimy się 
z  tymi osobami na co dzień, ale nie 
mamy okazji do takich długich spo-
tkań, które można celebrować.

Marcin „Pawbeats” 
Pawłowski

MUZyK, kompozytor

Okres świąteczny to dla mnie 
ważny czas. Mam w planach spę-
dzenie go z rodziną i najbliższy-
mi. To też okazja do nadrobienia 
zaległości, bowiem przez cały rok 
intensywnie pracowałem w stu-
diu bądź podróżowałem po kra-
ju i świecie.  Podczas tych trzech 
świątecznych dni mam też zamiar 
wykorzystać chwilę czasu i skupić 
się na pracy, bowiem przygotowu-
ję nowy album, który w sprzedaży 
pojawi się wiosną 2018 roku.

sTREFA POLiTYkóW
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SlD lewica Razem 
radny miasta Bydgoszczy

Ciepło serca 
w słoiku  
– odsłona 
kolejna

Spotkajmy się 25 grudnia 
2017 roku na Starym Rynku 
o godzinie 11:00, aby podarować 
namiastkę Świąt bydgoszczanom 
w potrzebie. akcję wymyśliła 
Sandra Pawłowska, która 
obecnie przebywa na islandii.

Akcję koordynują: Aurelia Ratajczak, Ireneusz 
Nitkiewicz, Krystian Kisiel - telefon kontaktowy - 
52 522-34-74.

Co zbieramy i dla kogo?
- Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek 
z Dziećmi - żywność o przedłużonej trwałości, 
słodycze, artykuły higieniczne, kosmetyki (szampon, 
żel do kąpania, dezodorant, krem do twarzy, mydło), 
chemia domowa,
- Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn 
- żywność o przedłużonej trwałości, słodycze, 
kosmetyki (szampon, żel do kąpania, dezodorant, 
krem do twarzy, pianka do golenia, mydło, maszynki 
jednorazowe do golenia), chemia domowa,
- Kuchnia dla ubogich św. Brata Alberta - żywność 
o przedłużonej trwałości, słodycze, kosmetyki 
(szampon, żel do kąpania, dezodorant, krem do twarzy, 
pianka do golenia, maszynki jednorazowe do golenia, 
mydło).

Gdzie dostarczyć dary?
Słoiki z ciepłym jedzeniem (bigos, zupa itd.) zawinięte 
w gazety, żeby jedzenie było dłużej ciepłe – 25 grudnia 
o godzinie 11:00 na Starym Rynku. Tego samego dnia 
można również pozostałe dary wymienione powyżej.

Przed akcją można je także dostarczyć do Bydgoskiej 
Szkoły Wyższej, ul. Unii Lubelskiej 4c (koło Dworca PKP 
Bydgoszcz Główna) – do 20 grudnia (przez cały tydzień 
w godz. 7:00 – 20:00).

Trudno wyobrazić sobie wigilijny wieczór bez pięknie przystrojonej 
choinki – koniecznie naturalnej, prosto z lasu. Dlatego już od 15 grud-
nia przez kolejnych sześć dni będziemy rozdawać mieszkańcom Byd-
goszczy świąteczne drzewka. Sprawdź, w jaki sposób możesz je wygrać.

Aby wygrać choinkę wystarczy wejść na Facebooka Metropolii 
Bydgoskiej i pod grafiką informującą o konkursie napisać, dlaczego 
drzewko powinno trafić właśnie do Ciebie. Autorów najciekawszych 
komentarzy nagrodzimy ponad 1,5-metrowym drzewkiem. Jeżeli 
w swoim poście oznaczysz znajomego, to on również – dzięki Tobie! 
– ma szansę otrzymać od nas choinkę.
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PORAdY PRAWNE

Pr awo p o l s k i e  p r z e w i du-
je  ochronę praw dziecka 
poczętego. Znajduje to wyraz 

w regulacji Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, zgodnie z art. 182: 
Dla dziecka poczętego, lecz jesz-
cze nieurodzonego, ustanawia się 
kuratora, jeżeli jest to potrzebne do 
strzeżenia przyszłych praw dziec-
ka. Wynika to z faktu, iż rodzice 
nie są przedstawicielami ustawo-
wymi dziecka poczętego i nie mogą 
dokonać w jego imieniu czynności 
prawnych, gdyż władza rodziciel-
ska przysługuje im dopiero od uro-
dzenia się dziecka. Sytuacja taka 
występuje najczęściej na gruncie 
przepisów prawa spadkowego. 
Zgodnie z jego przepisami dziec-
ko już poczęte w chwili otwarcia 
spadku (czyli śmierci spadkodawcy) 
może być spadkobiercą, jeśli urodzi 
się żywe.

Także uznanie ojcostwa dziecka 
poczętego może nastąpić jeszcze 

przed jego urodzeniem.

Prawo karne chroni życie i zdro-
wie dziecka poczętego, penalizując 
akty aborcyjne dokonane za zgodą 
kobiety, ale wbrew przepisom usta-
wy. Przepisy prawa karnego przewi-
dują zaostrzenie odpowiedzialności 
wobec takich zachowań podjętych 
wobec dziecka poczętego, które 
osiągnęło zdolność do samodziel-
nego życia poza organizmem kobie-
ty ciężarnej. 

Polskie ustawodawstwo w ogóle 
nie bierze pod uwagę sytuacji praw-
nej dziecka poczętego, które znaj-
duje się poza organizmem kobiety 
(zarodek) np. w fazie przedimplan-
tacyjnej. Ta dysharmonia nie może 
zasługiwać na uznanie. 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny 
niebędącego mężem matki zosta-
ło uwiarygodnione, matka może 
żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze 
przed urodzeniem się dziecka wyło-
żył odpowiednią sumę pieniężną na 
koszty utrzymania matki i dziec-
ka przez trzy miesiące po okresie 
porodu.

Z chwilą urodzenia się dziecka 
nabywa ono zdolność prawną tzn. 
możność bycia podmiotem praw 
i obowiązków i może np. żądać napra-
wienia szkód doznanych przed uro-
dzeniem (tzw. szkody prenatalne).

Rodzice dziecka, które przyszło 
na świat zobowiązani są okazywać 
jemu szacunek i wsparcie. Dziec-

ko pozostaje aż do pełnoletności 
pod władzą rodzicielską rodziców 
i winno ono rodzicom posłuszeń-
stwo, a w sprawach, w których może 
samodzielnie podejmować decyzje 
i składać oświadczenia woli, powin-
no wysłuchać opinii i zaleceń rodzi-
ców formułowanych dla jego dobra. 

Rodzice wychowują dziecko 
pozostające pod ich władzą rodzi-
cielską i kierują nim. Obowiązani są 
troszczyć się o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka. 

Stosowanie kar cielesnych wobec 
dziecka jest zabronione. 

Sąd może powierzyć wykonywa-
nie władzy rodzicielskiej jednemu 
z rodziców, jeśli dobro dziecka za 
tym przemawia. Niezależnie od 
władzy rodzicielskiej rodzice oraz 
ich dziecko mają prawo i obowiązek 
utrzymywania ze sobą kontaktów. 
Jeśli dziecko przebywa stale u jed-

nego z rodziców, sposób utrzymy-
wania kontaktów z dzieckiem przez 
drugiego z nich rodzice określają 
wspólnie, kierując się dobrem dziec-
ka i biorąc pod uwagę jego rozsąd-
ne życzenia; w braku porozumienia 
o kontaktach rozstrzyga sąd. 

Rodzice obowiązani są do ali-
mentowania dziecka, które nie jest 
jeszcze w stanie utrzymać się samo-
dzielnie. Jak uznał Sąd Najwyższy 
w jednym z orzeczeń: Dziecko, któ-
re osiągnęło nie tylko pełnoletność, 
ale zdobyło także wykształcenie 
umożliwiające podjęcie pracy zawo-
dowej pozwalającej na samodzielne 
utrzymanie, nie traci uprawnień do 
alimentów, jeżeli np. chce kontynu-
ować naukę i zamiar ten znajduje 
uzasadnienie w dotychczas osiąga-
nych wynikach.

Zakres świadczeń alimentacyj-
nych zależy od usprawiedliwionych 
potrzeb dziecka oraz zarobkowych 
i majątkowych możliwości zobo-

wiązanego. Bezzasadnym jest więc 
odnoszenie się przez pozwanych – 
w sprawach o zasądzenie lub pod-
wyższenie alimentów – do otrzy-
mywanych dochodów czy zarobków. 
Decydujące znaczenie mają bowiem 
możliwości zarobkowe, które zobo-
wiązany posiada, a które ocenia sąd. 

Co ciekawe, dziecko może żądać 
świadczeń alimentacyjnych także 
od męża swojej matki, niebędące-
go jego ojcem, jak i od żony swego 
ojca, niebędącej jego matką – jeśli 
odpowiada to zasadom współżycia 
społecznego.

Nasciturus pro iam nato 
habetur, quotiens de 
commodis eius agitur 
Mającego się narodzić uważa się za narodzonego, 
ilekroć chodzi o jego korzyści.

PORAdY PRAWNE

 

Kancelaria 
adwokacka  
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz
tel. 602 272 911

Z okazji zbliżających się  
Świąt i Nowego Roku 

kierujemy do Państwa 
życzenia zdrowia, spokoju, 

radości i pogody ducha.

ul. Jagiellońska 69/1, tel. 52-370 -80 - 05
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– startujemy!
Nowy program motoryzacyjny jest już 
dostępny na naszym portalu - włącz 
metropoliaBydgoska.PL!Jeżeli samochód, motocykl, 

ciężarówka, skuter, autobus 
czy też kosiarka do trawy to dla 
ciebie nie tylko służące czemuś 
wynalazki – witaj w klubie, dobrze 
trafiłeś! Zapraszamy cię do świata 
MotoMetropolii, gdzie chcemy 
odkrywać motoryzację na wszelkie 
możliwe sposoby. 
Sprzęty jeszcze pachnące fabryką 
i te, które mają na sobie solidną 
patynę. Pojazdy na wskroś 
nowoczesne oraz takie, na widok 
których w oku zakręci się łza, 
powrócą wspomnienia. Maszyny 
kipiące mocą i dychawiczne, ale 
ambitne! Zbudowane przez roboty 
i takie, które powstały w szopie. 
Oprócz emocji, ciekawostek, 
nostalgii, podróży, testów 
i komentarzy w naszym programie 
chcemy też przekazywać 
praktyczne porady.

Ponieważ premiera pierwszego 
odcinka przypada na krótko przed 
Świętami Bożego Narodzenia, 
doszliśmy do wniosku, że 
podpowiemy wam, jakie prezenty 
wybrać dla motoryzacyjnych 
maniaków. 
Nie zabraknie oryginalnych 
gadżetów - nie tylko 
przeznaczonych do auta, ale też 
dla jego właściciela. Ponadto 
postaramy się wam podpowiedzieć, 
na co zwrócić uwagę przy zakupie 
rejestratora drogowego. Na koniec 
odwiedzimy studio autodetailingu, 
gdzie fachowiec z branży opowie, 
dlaczego warto dbać nie tylko 
o mechaniczną stronę naszej 
maszyny, ale też o to, by jej 
nadwozie i wnętrze zawsze było 
czyste i zadbane.
Zapraszamy!

 SZyMoN ChWALISZEWSKI
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Z okazji inauguracyjnego kursu 
pociągu na zmienionej z uwa-
gi na remont trasie: Bydgoszcz 

Główna - Bydgoszcz Wschód - Solec 
Kujawski - Toruń Główny - Toruń 
Miasto - Toruń Wschodni - Iława 
Główna - Warszawa Wschodnia - 
Warszawa Centralna - Warszawa 
Zachodnia, PKP Intercity przygo-
towało dla pasażerów edukacyjną 
akcję – łamigłówki logiczne z języ-
kową zagadką, materiały informa-
cyjne o kryptologu, grę miejską 
zachęcającą do zwiedzania Byd-
goszczy szlakiem Mariana Rejew-
skiego oraz słodki poczęstunek.

W pierwszą podróż pociągu 
z Bydgoszczy do stolicy udała się 
córka Mariana Rejewskiego Jani-
na Sylwestrzak. Wcześniej w holu 
dworcowym pojawiła się wraz z dr. 
Krzysztofem Osińskim, pracowni-
kiem naukowym zajmującym się 
kryptologią, posłem PiS Piotrem 
Królem oraz prezesem zarządu PKP 
Intercity Markiem Starukiem, od 
którego pani Sylwestrzak otrzymała 
roczną kartę Intercity.

Zabierając głos, córka wielkie-
go bydgoszczanina, który wpłynął 

na bieg historii, przypomniała - 
w kontekście trasy z Bydgoszczy do 
Warszawy, którą pokonuje pociąg 
IC Rejewski - że Marian Rejewski 
ukochał te dwa miasta. Urodził się 
w Bydgoszczy, tu zdobywał edu-
kację, natomiast w Warszawie 
dokonał złamania kodu niemiec-
kiej maszyny szyfrującej Enigmy 
w Pałacu Saskim, o odbudowę któ-
rego zaapelowała córka Mariana 
Rejewskiego. Pałac, w którym mie-
ściło się biuro szyfrów, mógłby stać 
się godnym miejscem przekazywa-
nia wiedzy o dokonaniach polskich 
kryptologów.

Podczas inaug uracy jnego 
przejazdu znamienna była chwi-
la, gdy świetlne tablice boczne na 
wagonach pociągu czekającego 
na odjazd miały jeszcze w nazwie 
„Kopernika”, by po chwili zmienić 
się w „Rejewskiego”. Zmieniane 
zostały również tablice znamio-
nowe pociągu IC 5120 informujące 
o nazwie i trasie pociągu.

Skład IC Rejewski będzie kur-
sował codziennie na odcinku Byd-
goszcz – Warszawa - Bydgoszcz. 
Połączenie jest obsług iwane 
nowoczesnym oraz komfortowym 
składem Flirt.

Sk ład Intercit y z miast a 
nad Brdą do stolicy był jednym 
z szesnastu, które wzięły udział 
w tegorocznej edycji plebiscytu 
na nazwy pociągów. W tym roku 
internauci mogli wybierać spośród 
propozycji bezpośrednio związa-
nych z regionem, do lub z którego 
kursuje dany skład. Pociąg z Byd-
goszczy otrzymał nazwę Rejewski 
(choć w pierwotnym głosowaniu 
wśród kandydatur znalazła się... 
„Enigma”). W ten sposób uczczono 
dokonania wybitnego bydgoskiego 
kryptologa. 

Pasażerowie łącznie oddali 
ponad 78,5 tys. głosów.

Jak poinformował Port Lot-
niczy Bydgoszcz ,  naprawa 
nawierzchni była możliwa dzię-

ki współpracy z gminą Białe Bło-
ta, a konkretnie – zastępcą wójta 
Janem Czekajewskim (przejął obo-
wiązki po zatrzymaniu i areszto-
waniu wójta Macieja K., któremu 
prokuratura przedstawiła zarzu-
ty o charakterze korupcyjnym). 
- Doceniamy sprawne działanie 
w tej sprawie wójta Czekajewskiego. 
Droga do portu lotniczego to wizy-
tówka całego regionu. To właśnie 
nią poruszają się wszyscy goście 
lotniska, więc stan jej nawierchni 
powinien korespondować z odby-

wającym się tutaj międzynarodo-
wym ruchem lotniczym – przekonu-
je prezes PLB Tomasz Moraczewski.

Prace na drodze dojazdowej 
realizowano w kilku etapach. Naj-
pierw uzupełniono większe ubyt-
ki w jezdni, następnie pokryto 
nawierzchnię nową warstwą bitu-
miczną, po czym wyrównano cały 
przebieg drogi. Roboty nie spowodo-
wały większych utrudnień dla pasa-
żerów docierających na lotnisko.

Modernizacja gminnej części 
ul. Paderewskiego była kontynuacją 
prac, które odbyły się już wcześniej na 
odcinku zarządzanym przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad w rejonie węzła przy zbiegu 
z drogami krajowymi nr 5 i 25. ED

Bydgoskie przedsiębiorstwo 
przedstawiło najlepszą ofertę 
wykonania remontu konser-

watorskiego oraz rozbudowy nisz-
czejącego od lat obiektu (zamknięto 
go w 2009 roku) w samym centrum 
miasta. Inwestycja ma koszto-
wać 22,6 miliona złotych, z czego 
14,5 miliona pokryje dofinansowa-
nie unijne.

W ramach rozbudowy, poza 
remontem istniejącego budynku, 
planowane jest dobudowanie nowej 
części. Zostanie ona zlokalizowa-
na między zabytkowym obiektem 
a Bydgoskim Centrum Finansowym. 
Nowy budynek będzie miał spadzisty 
dach, białą elewację oraz przeszkle-

nia. Ostateczny kształt projektu był 
opiniowany m. in. przez społeczną 
radę ds. estetyki miasta i miejskiego 
konserwatora zabytków.

Muzeum Okręgowe od lat 
boryka się z problemem braku 
pomieszczeń na przechowywa-
nie i ekspozycję zbiorów, a także 
miejsc, w których odbywałyby się 
prace konserwatorskie czy dzia-
łania edukacyjne. Inwestycja przy 
ulicy Gdańskiej pozwoli zaspokoić 
potrzeby instytucji i poprawi jakość 
urbanistyczną centrum miasta.

Przy okazji rozbudowy budynek 
zostanie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dobu-
dowana część będzie wyposażona 
w podjazd dla wózków oraz windę 
osobową i towarową. BB

Rejewski odjechał 
z peronu drugiego
w niedzielę, 10 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy PKP 
po raz pierwszy w trasę z Bydgoszczy do warszawy wyruszył 
pociąg iC Rejewski nazwany tak na cześć słynnego bydgoskiego 
matematyka – Mariana Rejewskiego.

w inauguracyjnym kursie „Rejewskiego” wzięła udział córka słynnego matematyka i kryptologa – Janina 
Sylwestrzak.

NOWY ROZkŁAd JAZdY PkP

REmONTY dROgOWE

iNWEsTYcJE kULTURALNE
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Panie pilocie, dziura 
w... jezdni
To już na szczęście przeszłość
Po wielu miesiącach oczekiwań, na początku grudnia wyremontowa-
ny został ostatni fragment drogi dojazdowej do bydgoskiego lotniska.

Większe muzeum  
na Gdańskiej
Początek prac na przełomie roku
firma Kontbud wygrała przetarg na remont i rozbudowę budynku 
Muzeum okręgowego przy ulicy Gdańskiej 4. Przekazanie placu budo-
wy ma nastąpić w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Jaka trasa?
Pociąg PKP 
iC „Rejewski” 
będzie kursował 
codziennie na 
trasie z Bydgoszczy 
do warszawy 
i z powrotem.
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Z niezwykłą przyjemnością pra-
gniemy poinformować, że Sims 
Metal Management w tym roku 

świętowało 100-lecie swojej dzia-
łalności. Jest to ważne osiągnięcie, 
którym tylko nieliczne firmy mogą 
się pochwalić. Jeden z oddziałów 
tej firmy pod nazwą Sims Recycling 
Solutions mieści się w naszym mie-
ście, przy ulicy Ernsta Petersona 4a. 

„Cieszę się, że miałem zaszczyt 
wraz z moim zespołem świętować 
taką rocznicę. Każdy jubileusz jest 
niezwykłym dokonaniem. Jest rów-
nież okazją do oceny dotychcza-
sowych osiągnięć oraz spojrzenia 
w przyszłość i wyznaczenia nowych 
celów. W naszych usługach duży 
nacisk stawiamy na zrównoważony 
rozwój i dbałość o ekologię. Zdajemy 
sobie sprawę, jak ważna w dzisiej-
szych czasach jest troska o środo-
wisko” – powiedział Jarosław Gru-
dowski, Site Manager. 

Krótki rys historyczny

Firma swoje początki zawdzięcza 
Albertowi Sims, który to w 1917 roku 
w dopiero co rozwijającym się 
australijskim mieście – Sydney, 
założył małą firmę recyklingową. 
Podobnie jak wiele dzisiejszych 
wielkich firm, tak również i Sims 
miał skromne początki. A lbert 
Sims przeprowadził się wraz ze 
swoją rodziną z Anglii do Austra-
lii w 1913 r., mając w kieszeni tylko 
kilka szylingów. Dzięki determinacji, 
krok po kroku rozwijał swoją firmę. 
Pod koniec lat trzydziestych firma 
znana jako Albert G. Sims Limited 

przeprowadzała recykling metali 
w całej Australii.

Rozwój mediów cyfrow ych 
w latach 90. wprowadził potrzebę 
recyklingu elektroniki. W odpowie-
dzi na to w 2002 roku została uru-
chomiona nową gałąź firmy - Sims 
Recycling Solutions (SRS). Przez 
kolejne 15 lat Sims Recycling Solu-
tions zaczął się rozwijać, rozszerza-
jąc swoją działalność na 5 kontynen-
tów. Starania i solidna praca firmy 
zostały docenione poprzez przy-
znanie w 2015 i 2016 roku nagrody 
Computing Secury Awards w kate-
gorii bezpieczne niszczenie danych.

Kilka faktów o firmie

Sims Recycling Solutions na rynku 
polskim działa od kilku lat, proponu-
jąc swoim klientom usługi z dziedzi-
ny zarządzania cyklem życia sprzętu 
IT.  W obecnych czasach organizacje 
muszą przestrzegać rygorystycz-
nych przepisów związanych z ochro-
ną danych i dbać o swoje zasoby. 
Wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom SRS optymalizuje wszystkie te 
działania, dając wymierny zysk dla 
przedsiębiorstwa. 

Jedną z marek SRS jest znana na 
bydgoskim rynku firma Device, która 
już od 22 lat wyposaża przedsiębior-
stwa, placówki oświatowe i klientów 
indywidualnych w poleasingowy 
sprzęt komputerowy. „Nasi klienci 
doceniają bardzo dobry stan tech-
niczny zakupionego sprzętu oraz 
cieszą się z możliwości jego długo-
trwałej eksploatacji” - skomentował 
Jarosław Grudowski. 

100 lat 
sukcesów
Pracownicy Sims Recycling Solutions świętowali 
100 lecie grupy SMM

Miesiąc listopad 2017 roku był okazją do uczczenia 100 lat istnienia grupy Sims Metal Management 
w skład której wchodzi między innymi bydgoski oddział Sims Recycling Solutions. 
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Czyżkówko
242 tys. zł 

•  budowa parkingu przy cmenta-
rzu – ul. Chojnicka, Pod Borem,  
Podniebna

Bartodzieje
643 tys. zł

•  kontynuacja zagospodarowania 
terenu wokół Balatonu

Bielawy
150 z 233 tys. zł

•  rewitalizacja ul. Krakowskiej; moż-
liwa do realizacji – modernizacja 
chodników przy ul. Emilii Plater

Piaski
100 ze 109 tys. zł

•  modernizacja placu zabaw przy 
ulicy Mochelskiej

Flisy 
90 z 98 tys. zł

•  w ykonanie odcinka ścieżki 
rowerowej nad Kanałem Bydgo-
skim – ul. Kamińskiego*

okole
65 z 293 tys. zł

•  siłownia przy ul. Granicznej; 
możliwa do realizacji – rewitali-
zacja placu Chełmińskiego

Miedzyń-Prądy
338 tys. zł

•  zagospodarowanie bulwaru 
wzdłuż ulicy Spacerowej 

osowa Góra
370 z 376 tys. zł

•  budow a cho d n i ków w r a z 
z oświetleniem w parku przy ul. 
Wielorybiej i Kutrowej 

Górzyskowo
do kwoty 395 tys. zł

•  wykonanie nawierzchni na nie-
utwardzonym odcinku ul. Gersona 

Wzgórze Wolności
342 tys. zł

•  rozbudowa inf rastr uk tur y 
rekreacyjno-sportowej przy ul. 
Karpackiej

Bydgoszcz Wschód – 
– Siernieczek
109 tys. zł
•  budowa ekranów akustycznych 

na estakadzie tramwajowej 

Brdyujście
49 z 84 tys. zł

•  rozbudowa bezpłatnej wypoży-
czalni rowerów wodnych; moż-
liwy do realizacji – plac zabaw 
przy ul. Wiślanej

Smukała - opławiec - Janowo
98 tys. zł

•  modernizacja i przebudowa 
obiektu UKS Smukała 

os. Leśne
356 z 360 tys. zł

•  budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Sułkowskiego 11 

Nowy Fordon
750 z 791 tys. zł

•  budowa miejsc parkingowych – 
podnóże Doliny Śmierci, ul. Boł-
tucia (250 tys. zł)

•  miasteczko ruchu drogowego 
przy ul. Berlinga (250 tys. zł)

•  budowa sceny z zadaszeniem 
przy MDK nr 5 (250 tys. zł)

os. Terenów Nadwiślańskich
170 tys. zł

•  szlak edukacyjno-spacerowy ze 
ścieżką zdrowia 

• 
Wilczak-Jary
251 tys. zł

• budowa ul. Hożej

Łęgnowo-Wieś
71 tys. zł

•  nowe oświetlenie przy ul. Oto-
rowskiej 4-16

Jachcice
140 tys. zł

•  renowacja i doposażenie placu 
zabaw przy ul. Średniej

Błonie
497 z 546 tys. zł

•  ogród rekreacyjny wraz z placem 
zabaw i siłownią przy skwerze 
16 Pułku Ułanów Wlkp. (450 tys. zł)

•  remont  cho d n i k a  p om ię-
dzy budynkami Waryńskiego 
24-51 a Gałczyńskiego 1 (47 tys. zł)

os. Tatrzańskie
200 z 415 tys. zł

•  budowa przystanków autobuso-
wych pomiędzy przystankami 
Pelplińska, Rataja i Pelplińska, 
Taterników; możliwy do realiza-
cji – orlik lekkoatletyczny przy ul. 
Jarużyńskiej

Szwederowo
500 z 827 tys. zł

•  budowa parkingu przy ul. Gosz-
czyńskiego; możliwa do realiza-
cji – kontynuacja budowy sceny 
przy MDK nr 2

Bocianowo-Śródmieście- 
-Stare Miasto
734 tys. zł
•  wymiana chodników na ul. 

Mazowieckiej 

Stary Fordon
478 tys. zł

• budowa ulicy Celnej

Glinki-rupienica
145 tys. zł

•  budowa toru do jazdy na rolkach 
i rowerach 

Kapuściska
590 tys. zł

•  parkingi i uporządk. terenów zie-
lonych przy ul. Szarych Szeregów 

Łęgnowo
96 tys. zł

•  budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Okólnej (40 tys. zł)

•  budowa chodnika przy osiedlo-
wym placu zabaw (29 tys. zł)

•  doposażenie terenu rekreacyjne-
go przy ul. Żółwińskiej (27 tys. zł)

Zimne Wody - Czersko Polskie
79 tys. zł

•  rozbudowa chodnika wzdłuż ul. 
Smoleńskiej

Wyżyny
•  ponowna weryfikacja projektów 

z uwagi na uchybienia w trakcie 
głosowania

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze:  @Storzewski

Przyszłoroczna edycja będzie 
pod kilkoma względami rekor-
dowa. – Oddano przynajmniej 

42 tysiące głosów, a na inwestycje 
przeznaczymy 10 milionów złotych, 
czyli dwukrotnie więcej niż poprzed-
nio – wylicza Michał Sztybel, dyrek-
tor Biura Komunikacji Społecznej.

Na razie wpisano do realiza-
cji 33 zadania, ale lista na pewno się 
wydłuży. Po pierwsze – o projekty 
z dalszych miejsc, jeśli na danym osie-
dlu uda się zaoszczędzić w wyniku 
przetargów. Po drugie – o inwestycje 
na Wyżynach. Tam najwięcej głosów 
zdobyły remonty ulic Gorzowskiej 
i Augustowskiej, ale miasto ma wątpli-
wości co do czterech tysięcy wskazań. 
W trakcie analizy okazało się bowiem, 
że większość z nich wprowadzono 
z zaledwie czterech komputerowych 
adresów IP, w wielu przypadkach 
nocą, nawet co trzydzieści sekund, 
a kilkadziesiąt pochodzi od osób 
już... nieżyjących. Teraz urzędnicy 
w ramach audytu planują dotrzeć do 
wszystkich głosujących. Potrwa to 
jednak aż do marca. 

Największą popularnością gło-
sujących cieszyły się – jak co roku – 
inwestycje związane z infrastrukturą 
drogową (np. ścieżka rowerowa nad 
Kanałem Bydgoskim przy ul. Kamiń-
skiego oraz parking na Goszczyń-
skiego) oraz kulturą i rekreacją (np. 
budowa sceny przy MDK nr 2). 

Przepadły projekty, które kilka 
miesięcy temu wskazywaliśmy jako 
najciekawsze – neony „Kocham Byd-
goszcz” i „I love Fordon”, inteligentne 
ławki solarne na Starym Mieście oraz 
odbudowa zabytkowego tramwa-
ju. Do najbardziej nieszablonowych 
projektów, które doczekają się reali-
zacji, trzeba więc zaliczyć powstanie 
ekranów akustycznych na estakadzie 
tramwajowej, rewitalizację ulicy Kra-
kowskiej czy budowę toru do jazdy 
dla rolkarzy na Glinkach.

Równolegle toczące się głoso-
wanie, które miało ustalić, w jakiej 
kolejności powstaną trzy baseny 
na bydgoskich osiedlach, zakoń-
czyło się zwycięstwem lokalizacji 
przy Kromera na osiedlu  Tatrzań-
skim. Propozycję poparło 15 tysię-
cy osób. Na drugim miejscu upla-
sowała się ul. Pijarów (Miedzyń, 
6,9 tys.), a na trzecim – 11 Listopa-
da (os. Leśne, 4,5 tys.). 

Według pierwszych deklaracji 
Rafała Bruskiego, nowe baseny miały 
powstawać od 2019 roku w dwulet-
nich odstępach. W ubiegłym tygo-
dniu prezydent wraz z przewod-
niczącymi koalicyjnych klubów 
- Moniką Matowską (PO) oraz Ire-
neuszem Nitkiewiczem (SLD Lewi-
ca Razem) zadeklarował, że prace 
w Fordonie ruszą już w przyszłym 
roku, co przyspieszy też powstanie 
obiektu na Miedzyniu. O basenie na 
Leśnym nie wspomniano. - Chciał-
bym, aby władze miasta określiły 
datę początku prac, byśmy mogli 
spokojnie na nią czekać – skomen-
tował Kornel Kopczyk z Rady Osie-
dla Leśne.

Parking lepszy 
niż neon
Mieszkańcy wybrali inwestycje 

Najwięcej głosów, najwięcej pieniędzy i najwięcej… zgłoszeń z jednego komputera. o Bydgoskim 
Budżecie  obywatelskim 2018 wiemy już prawie wszystko.

Poznaliśmy większość projektów, które zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

iNWEsTYcJE OsiEdLOWE
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: blazej_bdg

Dawna Eltra  
przestanie straszyć

Budy nek przy u l icy Dworco-
wej 81, należący obecnie do firmy 
Locum, został oddany do użytku 
w 1964 roku. Od wielu lat wymagał 
kapitalnego remontu. Jego właści-
ciel już w 2009 roku zapowiadał 
prace modernizacyjne przy elewacji, 
lecz nie określił dokładnego terminu 
ich rozpoczęcia. Dziś wiemy, że dłu-
go oczekiwany remont wystartuje 
w przyszłym roku.

W październiku Locum otrzy-
mał pozwolenie na budowę dla 
inwestycji: „Remont, docieplenie 

i kolorystyka budynku biurowo-
-usługowego”. Jak informuje Ewa 
Majewska, inspektor nadzoru 
budowlanego firmy, dokładna data 
początku prac nie jest jeszcze zna-
na. Aktualnie trwa zbieranie ofert 
od firm budowlanych. W ramach 
prac, poza remontem elewacji, prze-
widuje się także wymianę luksferów 
na węższe, przebudowę parteru 
oraz likwidację zewnętrznych scho-
dów przeciwpożarowych.

Autorem projektu nowego 
wyglądu wieżowca jest pracownia 
Archigeum z podbydgoskiej Zielon-
ki. Architekci Przemysław Gawęda 
i Marcin Sajdak są znani z  koncepcji 
zadaszenia Wielkiej Krokwi w Zako-
panem, która odbiła się szerokim 
echem w ogólnopolskich mediach. 
Twórcy nowej elewacji Eltry pod-
kreślają, że budynek przy Dworco-
wej jest żywym pomnikiem bydgo-
skiej architektury, a także wspo-
mnieniem po świetności zakładów 
radiowych, w których wyprodu-
kowano pierwszy polski odbiornik 
tranzystorowy. 

- Główną ideą, która przyświe-
cała nam podczas prac nad tym 
obiektem, było uniknięcie „siłowa-
nia” się z nim. Biurowiec jest nie-
zwykle intrygujący w swojej formie, 
uznaliśmy więc, że nie potrzebuje 
specjalnych zdobień. Postawiliśmy 
na minimalizm i klasyczne tony. 
Postanowiliśmy podkreślić i wyar-
tykułować to, co jest niezbędne. 
Eltra to dostojny biurowiec i taki 
powinien pozostać - trochę surowy 
w odbiorze. Technologia, w której 

został wybudowany wiele lat temu, 
nie ułatwiała zadania projektowego. 
Najgorszą rzeczą, która mogłaby 
się przydarzyć temu obiektowi, to 
„pasteloza”, która często straszy na 
bydgoskich blokowiskach. W zało-
żeniach byliśmy zgodni z inwe-
storem, który także miał jasno 
sprecyzowany pogląd. To znacznie 
ułatwiło prace - komentują swój 
projekt autorzy.

Gawęda i Sajdak nie chcieli 
„botoksować” obiektu na siłę. Uzna-
li, że należy podejść z pokorą do 
jego historii. Zwracają jednak uwa-
gę, że na obecną ocenę budynku 
-  w tym na liczne głosy domagające 
się jego wyburzenia – wpływa aktu-
alny wygląd jego elewacji. 

- Dziś obiekt jest zaniedbany, to 
fakt. Ktoś powie, że straszy, trudno 
się nie zgodzić. Elewacja dziś znaj-
duje się w fatalnym stanie wizualnym 
i technicznym. Sprawia wrażenie, jak 

gdyby miała odpaść. Od wielu lat daje 
słyszeć się głosy, że obiekt ten powi-
nien zniknąć z bydgoskiej mapy mia-
sta, że należy go zastąpić innym, lep-
szym. Domyślamy się, że do tak dra-
stycznych spostrzeżeń przyczyniała 

się starzejąca z roku na rok elewacja 
i niedoskonałości, którymi obiekt 
„obrósł” – podkreślają architekci. 

Bank Pocztowy jak nowy

Dziesięciopiętrowy budynek sie-
dziby Banku Pocztowego powstał 
w 1968 roku. Kilkanaście lat temu 
przeszedł on modernizację – w jej 
ramach przemalowano go na poma-
rańczowy kolor i zmieniono kształt 
przeszkleń od strony ulicy Jagiel-
lońskiej. Wygląd obiektu szybko się 
zestarzał – dziś to jeden z najbardziej 
znanych przykładów zapoczątko-
wanej w latach 90. mody na barwne 
szkło i plastikowe elementy okien.

Potrzeba kolejnego remon-
tu budynku została dostrzeżona 
przez kierownictwo banku. Na jego 
wniosek wiosną tego roku Miejska 
Pracownia Urbanistyczna rozpo-
częła prace nad planem miejsco-

wym „Śródmieście-Jagiellońska 17”. 
Instytucja uzasadniła swoją prośbę 
projektem dobudowania do wieżow-
ca panoramicznych wind w miejscu 
istniejących przeszkleń. W ramach 
inwestycji budynek ma zyskać też 
nową elewację. Bank Pocztowy nie 
ujawnił jeszcze wizualizacji prezen-
tujących budynek po remoncie. 

Zamieszkaj w BSS

W styczniu tego roku Bydgoska 
Spółdzielnia Spożywców otrzymała 
pozwolenie na zmianę przeznacze-
nia pomieszczeń na pięciu pozio-
mach biurowca przy ulicy Gdańskiej 
47. Według zamierzeń BSS, miały 
w nich powstać mieszkania. 

Jak poinformowali nas spół-
dzielcy, adaptacja biur na lokale 
mieszkalne jest w trakcie realiza-
cji. Według projektu, w budynku 
powstaje 20 mieszkań (po cztery na 
każdą kondygnację) o powierzch-
ni od 26 do 62 metrów kwadrato-
wych. Prace budowlane mają zakoń-
czyć się w styczniu – po dokona-
niu odbiorów technicznych lokale 
zostaną przeznaczone na wynajem. 
BSS nie zapowiada jednak remontu 
elewacji wieżowca. Istniejący od lat 
70. XX wieku budynek był remonto-
wany w latach 90. 

Projprzem zyska nowe 
przeznaczenie

Budynek przy ulicy Bernardyńskiej 
13, powstały w 1964 roku, nale-
ży obecnie do Grupy Kapitałowej 
Immobile. W skład grupy wchodzi 
też spółka Focus Hotels – jej kierow-
nictwo nie ukrywa, że w najbliższej 
przyszłości biurowiec znajdujący się 
tuż przy Brdzie zmieni swoje prze-
znaczenie właśnie na hotel. 

W założeniach strategii Immobile 
na lata 2018-2022 znajdziemy wieści 
o planowanych zmianach dotyczą-
cych bydgoskich obiektów grupy. 
Hotel Focus przy ulicy Modrzewio-
wej zostanie zamknięty, a budynek po 
nim zostanie przeznaczony na cele 
mieszkaniowe. Jednocześnie firma 
planuje otwarcie trzygwiazdkowe-
go obiektu „w atrakcyjnej lokalizacji 
w ramach posiadanej nieruchomo-
ści”.  W rozmowie dla PropertyNews 
prezes zarządu grupy Immobile Rafał 
Jerzy potwierdził informację, że biu-
rowiec Projprzemu zostanie zaadap-
towany na nowe cele.

- Zamknięcie (obiek tu na 
Modrzewiowej – przyp. red) zbiegnie 
się w czasie z otwarciem trzygwiazd-
kowego hotelu w przebudowywa-
nym budynku przy ul. Bernardyń-
skiej. To jedna z lepszych lokalizacji 
w Bydgoszczy. Po otwarciu Hotelu 
Pod Orłem i obiektu przy Bernardyń-
skiej, będziemy dysponować około 
200 pokojami w Bydgoszczy – powie-
dział prezes Jerzy.

Biura Projprzemu mają zostać 
przeniesione do powstającego przy 
placu Kościeleckich budynku Immo-
bile K3. 

* więcej o inwestycjach 
przeczytasz na 
metropoliaBydgoska.PL - 
dział iNwEStyCJE.

REmONTY W śRódmiEściU

Stare wieżowce 
zyskają nowy blask 
i nowe funkcje
w Bydgoszczy trwa obecnie budowa trzech wielopiętrowych 
budynków – biurowca arkada Business Park, River tower 
i Nordic astrum. w cieniu nowych inwestycji powstają plany 
odnowienia wieżowców, które od lat wpisują się w pejzaż miasta.

Budynek Banku Pocztowego również ma przejść metamorfozę. Na razie nie ujawniono jednak szerszych 
planów jego remontu.
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20 mieszkań
powstanie 
w budynku BSS 
przy ul. Gdańskiej. 
Będą miały 
powierzchnię od 
26 do 62 m2.

Eltra to dostojny 
biurowiec i taki 
powinien pozostać 
- trochę surowy 
w odbiorze.

Przemysław gawęda 
i marcin sajdak
pracownia archigeum
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Na początku listopada urząd 
miasta obwieścił, że rozpo-
czął proces wydawania decy-

zji dla lokalizacji celu publicznego 
- budynku naukowo-dydaktycz-
nego na potrzeby UTP. Obiekt ma 
powstać na terenie za Auditorium 
Novum. Kolejnym punktem planu 
rozbudowy uczelni będzie powsta-
nie hali laboratoryjnej hamowni 
układów napędowych wraz z drogą 
dojazdową i towarzyszącą infra-
strukturą techniczną.

W rozmowie z MetropoliaByd-
goska.PL rektor UTP prof. Tomasz 
Topoliński przyznał, że uniwersytet 
stara się o pozyskanie środków na 
rozbudowę kampusu. - Im będzie 
nas więcej tu – w Fordonie, tym dla 
nas lepiej – mówi rektor. I dodaje, że 
realizacja nowego budynku dydak-
tycznego pozwoli uwolnić kolej-
ne pomieszczenia w pozostałych 
obiektach  ulokowanych przy ulicy 
Kaliskiego. Hala laboratoryjna ma 
natomiast służyć testowaniu silni-
ków spalinowych. - Ma to związek 
z PESĄ, ale i z innym taborem eks-
ploatowanym na terenie całej Polski 
– wyjaśnia Topoliński.

Rozbudowa obiektów uczelnia-
nych może wpłynąć na zamierze-
nia deweloperów zainteresowanych 
inwestycjami na terenach przylegają-
cych do UTP. Murapol stara się wła-
śnie o pozwolenie na budowę 88 loka-

li tuż przy ulicy Suchej - mają one 
powstać między kampusem a tere-
nem przyszłego parku Akademickie-
go. Plany realizacji akademika nie były 
konsultowane z UTP. Warto jednak 
wspomnieć, że Grupa Kapitałowa 
Murapol zapowiadała w podsumowa-
niu pierwszego półrocza 2017 roku, że 
przygotowuje inwestycje w czterech 
kolejnych krajowych lokalizacjach. 
Wśród nich znalazła się Bydgoszcz, 
w której do 2019 roku miało powstać 
aż 758 mieszkań.

– Obecnie staramy się o uzy-
skanie pozwolenia na budowę zgod-
nie z wydaną decyzją o warunkach 
zabudowy. Przeznaczenie pozostałej 
części terenu nie jest na tę chwi-
lę jeszcze przesądzone. Murapol 
nie jest właścicielem terenu, lecz 
posiada umowę warunkową na jego 
zakup. To prawda, że w pierwotnym 
kształcie przewidywaliśmy budowę 
osiedla mieszkaniowego na całym 
terenie, natomiast nie wykluczamy 
częściowej zmiany w kierunku zabu-
dowy akademickiej, z perspektywą 
na znalezienie inwestora instytucjo-
nalnego na takie obiekty. Ostateczny 
kształt zabudowy będzie zależał od 
uprawnień budowlanych uzyskanych 
w toku właściwych postępowań 
administracyjnych – przekazała nam 
dyrektor do spraw public relations 
Grupy Murapol Małgorzata Gaborek.

* wywiad z prof. tomaszem 
topolińskim, przeprowadzony 
w ramach cyklu StUDio 
MEtRoPolia, przeczytasz na 
metropoliaBydgoska.PL.

Nowy budynek dydaktyczny ma powstać na tyłach fordońskiego kampusu UtP. 

UTP chce rozbudować 
kampus w Fordonie
W pobliżu uczelni inwestycje planuje Murapol

Uniwersytet technologiczno-Przyrodniczy zamierza postawić nowe obiekty na terenie fordońskiego 
kampusu. Uczelnia chce sprzedać budynki w centrum miasta i skupić wydziały w jednym miejscu. 
tuż obok ma za to powstać nowa inwestycja znanego dewelopera - Murapolu.
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Zostań kierowcą w hSf logistics Polska Skontaktuj się z nami, odpowiemy na twoje pytania.

oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku

kierowcy międzynarodowego c+cE
Miejsce zatrudnienia: Szubin woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Miejsce wykonywania pracy: anglia, Niemcy, Francja, Benelux, austria, Hiszpania
Baza hSf Polska w holandii: Nijmegen, Winterswijk

opis stanowiska: Praca na terenie Unii Eu-
ropejskiej w transporcie międzynarodowym 
w podwójnej i pojedynczej obsadzie.

Nasze wymagania: prawo jazdy C+CE, 
komunikatywna znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego na potrzeby pracy 
kierowcy, świadectwo kwalifi kacji, badania 
psychologiczne, karta kierowcy.

oferujemy: stałe zatrudnienie na umowę o 
pracę w fi rmie o stabilnej pozycji, termino-
wo wypłacane wynagrodzenie i diety, sys-
tem pracy: 2/1,  3/1 lub 4/2  w pojedynczych 
i podwójnych obsadach, fl otę najnowocze-
śniejszych pojazdów – Mercedes Euro 6, Daf 
Euro 6, Volvo wygodną bazę z zapleczem 
socjalnym i dostępem do internetu, dodat-
kowe ubezpieczenie medyczne.

tel. +48 694-431-199, +48 694-431-173, e-mail: praca@hsf-polska@pl

R E K l a M a
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: @Szymfial 

Od czterech lat drogowcy sto-
sują system wyznaczania tras 
wymagających interwencji. 

Zmiany dokonano również w sposo-
bie realizacji zadań – zamiast punk-
towego łatania dziur w nawierzchni, 
roboty obejmują cały odcinek jezd-
ni – od krawężnika do krawężnika. 
Newralgiczne prace są przeprowa-
dzane w godzinach wieczornych 
oraz nocnych. 

W przyszłorocznym budżecie 
miasta na remonty dróg zaplano-
wano kwotę 15 milionów złotych. - 
Prace skupią się przede wszystkim 
na tych ulicach, którymi poruszają 
się autobusy komunikacji miej-
skiej – mówi Krzysztof Kosiedow-
ski, rzecznik prasowy ZDMiKP. 
Na liście ulic, które będą remonto-
wane, znalazły się więc: ul. Krasiń-
skiego, Sułkowskiego, Zamczysko, 
Stawowa, Toruńska (wzdłuż Babiej 
Wsi), 11 Listopada, Paderewskiego, 
Żmudzka, Ścigiennego, Skrzetu-
sko, Ku Wiatrakom, a także plac 
Kościeleckich. 

Inne poważne prace zosta-
ną przeprowadzone w przyszłym 
roku na ul. Mińskiej, gdzie prak-
tycznie od podstaw trzeba zbu-
dować most. – Na ten cel osobno 
zostanie przeznaczonych ponad 
6 mln zł – podkreśla rzecznik dro-
gowców. Jak się dowiedzieliśmy, 
zostanie tam wymieniona niemal 

w całości konstrukcja stalowa, któ-
ra w tym roku została uszkodzona. 
– Po remoncie parametry mostu 
zostaną rozszerzone – dodaje 
Krzysztof Kosiedowski. Wykonaw-
ca prac na Flisach zostanie wkrótce 
wyłoniony w przetargu. 

Oprócz ul. Mińskiej, remonty 
zostaną także wykonane na ulicach: 
Pijarów, Gawroniej, Siedleckiej, 
Byszewskiej, Osada i Leszczyna. 
Niebawem zostanie rozstrzygnięte 
postępowanie na wykonanie robót 
na ul. Botanicznej, Piaski, Jeżyno-
wej, Sanatoryjnej, Kaplicznej, Łubi-
nowej, Podleśnej i Siewnej. – Prace 
na drogach gruntowych zostaną 
wykonane w systemie zaprojek-
tuj i wybuduj – tłumaczy rzecznik 
ZDMiKP. Skumulowany budżet na 
ten cel to ponad 43 mln zł. 

Na początku grudnia prezydent 
Rafał Bruski wydał także zezwolenie 
na przeprowadzenie prac remonto-
wych przy ul. Inowrocławskiej. Inwe-
stycja polegać będzie na budowie 
dodatkowego pasa dla relacji lewo-
skrętnej i wysp kryjących na począt-
ku i końcu pasa. Obustronnie zostaną 
odbudowane także chodniki, przebu-
dowie ulegnie infrastruktura ener-
getyczna oraz sieci: sanitarna, cie-
płownicza i wodociągowa. Powstaną 
również chodniki na wjazdach do 
pobliskiego marketu. Plan prac obej-
muje również nowe nasadzenia.

* Bądź na bieżąco 
z informacjami 
komunikacyjnymi - śledź nas 
na facebooku

Wizja projektantów z Wielko-
polski zakłada, że w obrębie 
placu ograniczony zosta-

nie ruch pojazdów oraz parkowa-
nie, a priorytet będą mieli piesi. 
Elementy koncepcji – fragmenty 
nawierzchni rynku czy siedziska - 
nawiązują do historii Fordonu opar-
tej na współistnieniu wyznawców 
trzech religii, a także do sąsiedztwa 
rzeki Wisły. 

Koncepcja zakłada likwida-
cję zatoczki autobusowej przy 
ulicy Wyzwolenia i poszerzenie 
chodnika, co pozwoli ustawić 
tam elementy małej architektury 
czy ogródki letnie. Nawierzchnia 

w obrębie rynku ma zostać ujed-
nolicona. Przebudowane zostanie 
też oświetlenie.

Na środku rynku architekci ulo-
kowali fontannę. Jej nieckę stwo-
rzy odpowiednio wyprofilowana 
nawierzchnia płyty. Zimą może ona 
pełnić funkcję lodowiska. 

Po wschodniej stronie rynku 
powstanie woonerf – podwórzec 
miejski. Znajdą się tam drewniane 
ławy i stół biesiadny czy fotopla-

stykon prezentujący stare zdjęcia 
Fordonu.

Według poznańskich projek-
tantów koszt rewitalizacji wyniósł-
by około 3,7 miliona złotych. 
Następnym etapem prac będzie 
wprowadzenie korekt związanych 
z uwagami komisji konkursowej, 
która przyznała Bartkowiakowi 
i Pieńczykowskiemu II nagrodę 
(najwyższą spośród jedenastu oce-
nionych prac). BBW

Uroczyste otwarcie ulicy, pod-
czas którego prezydent Rafał 
Bruski otrzymał od stowarzy-

szenia mieszkańców symboliczną 
statuetkę halabardnika, odbyło się 
w niedzielę, 3 grudnia, ale kierowcy 
mogli wjechać na nią dopiero osiem 
dni później, po niemal pięciu miesią-
cach prac. 

W ramach modernizacji jezdnię 
wyłożono kostką kamienną z czer-
wonego granitu, a chodniki płytami 
kamiennymi. Dzięki zmniejszeniu 
liczby miejsc parkingowych posze-
rzono chodnik po północnej stro-
nie ulicy, a przy okazji ustawiono 
też nowe ławki, stojaki na rowery 
i śmietniki. Przebudowa kosztowała 
2,5 miliona złotych.

Wyremontowaną ulicą nie będą 
jeździć autobusy. ZDMiKP przychylił 
się do apeli mieszkańców i zdecydo-

wał, że linie 71, 77 i 31N będą – tak 
jak w czasie remontu – kursować 
Pomorską, Śniadeckich i Gdańską. 
Taki pomysł nie podoba się jed-
nak pasażerom, którzy już podczas 
remontu narzekali, że czas podróży 
wydłużył się. 

Obecny wariant trasy nie jest 
ostateczny. W  przyszłości autobusy 
mają jeździć Nowomazowiecką, ale 
ta powstanie dopiero po wybudo-
waniu nowego kampusu Akademii 
Muzycznej, co nastąpi najwcześniej 
w 2021 roku. ST

Nową nawierzchnię ma zyskać między innymi jezdnia na placu Kościeleckich.

15 milionów  
dla drogowców
Bydgoszcz będzie naprawiać ważne ulice

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej kończy pracę nad listą ulic, które w nadchodzących 
dwunastu miesiącach będą modernizowane.

Duże zmiany na Rynku 
w Starym Fordonie
Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie placu
Komisja konkursowa najwyżej 
oceniła koncepcję autorstwa 
Jakuba Bartkowiaka i łukasza 
Pieńczykowskiego z Poznania. 
Pierwszej nagrody jednak nie 
przyznała.

Ulica Cieszkowskiego 
znowu zachwyca
Autobusy jej nie zobaczą
Po niemal pół roku zakończył się remont na ulicy Cieszkowskie-
go. Jedną z najładniejszych uliczek miasta nie pojadą już pojazdy 
komunikacji miejskiej.

iNWEsTYcJE miEJskiE

REWiTALiZAcJA FORdONU
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Mateusz Stępień: Po co miastu 
Bydgoszczy potrzebna jest spółka 
ProNatura?
Konrad Mikołajski, prezes Pro-
Natury: - Cofnijmy się o dziesięć 
lat. Wtedy prezydent Bydgoszczy, 
obserwując to, co się dzieje na ryn-
ku odpadów, podjął decyzję, że taką 
spółkę należy powołać. System 
odbioru odpadów nie był przejrzy-
sty, wysokie koszty płacili miesz-
kańcy.

- od czego zaczynaliście?
- Wysypiska przy ul. Prądocińskiej, 
na którym mieściła się pierwsza sie-
dziba, kilku śmieciarek i kilkunastu 
osób przejętych z Zakładu Robót 
Publicznych. Kierował nią wtedy 
Mieczysław Serafin.

- Przełomem była budowa spalarni 
odpadów.
- Zakładu Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Komunalnych. 
Rzeczywiście, to obiekt, z które-
go  możemy być dumni, nie tylko 
w skali kraju. Po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej obserwowaliśmy 
systemy zagospodarowania odpa-
dów w innych krajach. Trwała dys-
kusja, jak ten system dopasować do 
rosnących wymogów  dot. poziomu 
recyklingu. Podjęto  decyzję, że ma 
być wybudowana spalarnia. Wyda-
tek niemały, ponad 500 mln złotych, 
jednak długoterminowo to świet-
nie wydane pieniądze. Bydgoszcz 
wyprzedziła trendy, była mądra 
przed szkodą. Kiedy decydowano 
o spalarni, było już wiadomo, że 
w życie wejdzie ustawa zmieniają-
ca filozofię myślenia o odpadach. 
Wytwarzane przez mieszkańców 
śmieci będą należały do miasta, 
a nie do firm wywożących. I rzeczy-
wiście, takie prawo funkcjonuje od 
lipca 2013.

- Gdybyśmy nie mieli spalarni, 
jak dzisiaj wyglądałaby bydgoska 
gospodarka odpadami?
- Mogliśmy pozostać przy wysy-
piskach, które i tak są likwidowa-
ne, a ich utrzymanie kosztuje kro-
cie. Drugie wyjście -  utylizowanie 
odpadów w zewnętrznej firmie, 
również bardzo kosztowne. Prze-
cież tymi opłatami zostaliby obcią-
żeni mieszańcy, płaciliby dużo wyż-
sze rachunki. I opcja trzecia, najbar-
dziej innowacyjna, ekologiczna i dla 
odbiorców najtańsza – spalarnia. 
Od początku wiedzieliśmy, że jej 
budowę należy powiązać z eduko-
waniem mieszańców na temat eko-
logii i recyklingu.

- Wielu bydgoszczan, kiedy usły-
szało słowo „spalarnia”, widziało 
dymiące kominy, smród, ekologicz-
ną klęskę.
- Nic bardziej mylnego, ale trudno 
się dziwić, tym bardziej że te nie-
prawdziwe opinie były podsyca-
ne przez lobby antyspalarniowe. 
Świadomość ludzi budowaliśmy 
i budujemy przez edukację. Wozi-
liśmy mieszkańców i ekologów po 
czynnych spalarniach w Europie. 
Dokładnie i szczerze opisywali-
śmy, na czym tak naprawdę polega 

proces termicznej obróbki odpa-
dów. Są efekty tych działań. Dzi-
siaj akceptacja społeczna do spa-
larni jest, takie mam odczucie, 
powszechna.

- Prześledźmy drogę odpadów od 
kosza na śmieci do utylizacji w spa-
larni.
- Na dobę trafia do nas ok. 500 ton 
odpadów,  ponad 60 śmieciarek. 
Opróżniane są w hali, trafiają do 
bunkra. Tam następuje tzw. ujed-
nolicenie – na górze bunkra, za szy-
bami ochronnymi, siedzą operato-
rzy suwnic. Dokonują dopasowania 
odpadów do podobnej kaloryczno-
ści. Następnie operator wielką łyż-
ką, która za jednym razem bierze 
od 3-5 ton, wrzuca odpady w zasyp. 
Trafiają na ruszt i do pieca, w któ-
rym temperatura wynosi 850 stopni.

Z procesu spalania, do atmosfe-
ry nie dostaje się praktycznie nic, co 
mogłoby być trujące. Tak zaprogra-
mowany jest system. Zostaje oczy-
wiście żużel, dzielimy go na frakcje 

pod względem granulacji. To świet-
ny surowiec do wykorzystania np. 
w podbudowie dróg. Sprzedajemy 
go na pniu. Za pomocą separatorów 
wybierany jest jeszcze metal – kolo-
rowy i niekolorowy. Popioły stabili-
zujemy, stają się neutralne. W przy-
szłości chcemy z nich robić płyty 
betonowe. Z 500 ton śmieci dzien-
nie zostaje 5 proc. popiołu, ok. 25 kg.

- I jeszcze jeden ważny produkt – 
energia.
- Ideą budowy spalarni było wytwa-
rzanie energii, ciepła przekazy-
wanego do sieci KPEC. Ta miejska 
spółką kupuje od nas 100 procent 
wytwarzanego ciepła. Nadwyżki 
przetwarzamy w energię elektrycz-
ną dostarczaną do sieci ogólno-
polskiej. Sprzedajmy więc i ciepło, 
i prąd.

- Przejdźmy do edukacji. Dlaczego 
jest tak ważna?
- Buduje świadomość ekologiczną. 
U nas już dzieci uczą się, że warto 

segregować odpady. Poznają drogę 
śmieci od ich wyrzucenia do prze-
kształcenia w energię. Widzą, jak 
ten proces przebiega od środka. 
Wykorzystujemy wszystkie platfor-
my komunikacji – internet, social 
media, organizujemy akcje, konkur-
sy. Jesteśmy w tym prekursorem.

- Nie tylko w tym – nasza spalarnia 
również powstała jako pierwsza 
w kraju.  
- Po nas były: Konin, Poznań, Szcze-
cin, Kraków, Białystok. Bydgoszcz 
narzuciła trend. Ludzie z ProNatu-
ry uczą innych, są wykładowcami, 
doradcami, nie tylko w kraju, rów-
nież za granicą.  Wielką nobilitacją 
będzie organizacja w przyszłym 
roku Europejskiej Konwencji Opera-
torów Spalarni Odpadów. Znakomita 
promocja dla Bydgoszczy.
  
- 10 lat za wami, a jakie plany na 
przyszłość?
 - Przymierzamy się do budowy 
nowoczesnej stacji sortowniczej 

plastików, papierów itp, czyli tego, 
co odbieramy od mieszkańców 
i zwozimy do naszego drugiego 
obiektu przy ul. Prądocińskiej, na 
halę. Obserwujemy, jak robią to 
Włosi, europejscy liderzy postępo-
wania z odpadami. Tam, w północ-
nych Włoszech, poziom recyklingu 
jest większy niż 60 proc., u nas - 
25 proc. Warto jednak podkreślić, że 
zaczynaliśmy od 15 proc.

Planujemy już w przyszłym roku 
wybudować cmentarzysko dla zwie-
rząt. Miasto takie jak Bydgoszcz już 
dawno powinno mieć rozwiązany 
ten problem. Jesteśmy na etapie sta-
rania się o pozwolenia, w przyszłym 
roku damy mieszkańcom Bydgosz-
czy możliwość godnego pochówku 
pupila. Opłata będzie minimalna, 
pokrywająca koszty chłodni, któ-
ra przywiezie zwłoki. Kupiliśmy już 
specjalny samochód do tego celu.

- Wielkim atutem ProNatury jest 
specjalistyczna kadra.
- Bez tych wspaniałych ludzi nie 
udałoby się odnieść sukcesu na taką 
skalę. Z jednej strony blisko współ-
pracujemy z uczelniami i szkołami 
technicznymi z miasta, a z drugiej 
– korzystamy z kadry wyszkolo-
nej i pracującej kiedyś w Zachemie. 
To znakomici fachowcy, poziom 
światowy.

- Pan też może o sobie powiedzieć 
„dziecko Zachemu”?
- Jak najbardziej. Jestem bydgosz-
czaninem, synem tapicera i ogrod-
niczki, wychowanym na obrzeżach 
Szwederowa. Życie w tej dzielnicy 
w tamtych latach na pewno mnie 
ukształtowało. Podobnie jak wio-
ślarstwo, które trenowałem od 
chłopca. Woda uczy pokory i cierpli-
wości. Oraz Zachem – trafiłem tam 
jako 15-letni młodociany pracujący, 
przeszedłem wszystkie szczeble, 
od ucznia zaczynając. Budowałem 
najnowszy zakład Zachemu, jaki 
powstał, byłem brygadzistą, maj-
strem, kierownikiem, dyrektorem, 
prezesem zarządu. Wygrałem kon-
kurs, pokonałem 18 rywali.

- Dlaczego pan odszedł?
- Zachem znaczył dla mnie zbyt 
wiele, nie mogłem się pogodzić i fir-
mować takich działań właściciela, 
które prowadziły do upadku zakła-
du. Nie byłem wynajętym mene-
dżerem, tylko częścią fabryki, nasz 
związek był emocjonalny. Miałem 
propozycję trwać do końca, zgasić 
światło. Nigdy w życiu bym sobie 
tego nie wybaczył.

- Dzisiaj, jadąc do ProNatury, widzi 
pan swój matecznik, częściowo 
zabudowany nowymi zakładami. 
Serce się kroi?
- Staram się nie rozpamiętywać 
przeszłości. W ProNaturze jest wie-
lu ludzi z Zachemu, i ta świadomość 
bardzo mnie cieszy. Robimy wszyst-
ko, by wiedza tam nabyta procento-
wała dla bydgoszczan. To się udaje, 
więc wracam do domu z satysfakcją. 
Nie ukrywam, że zerkam czasa-
mi wtedy na dawne zachemowskie 
hale i żałuję, że stoją opustosza-
łe. Nie mam na to jednak wpływu. 
Więc cisnę gaz i jadę dalej.

WYWiAd spalarnia 
na miarę 
metropolii
Bydgoszcz narzuciła trend i jako pierwsza zbudowała spalarnię śmieci. to jedna z niewielu dziedzin, 
w której inne metropolie, nie tylko polskie, muszą nas gonić. Bądźmy więc dumni z ProNatury – 
mówi prezes spółki Konrad Mikołajski.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: @blazej_bdg

Środowiska społeczne od lat 
postulował y rewita l izację 
śródmiejskiego odcinka bul-

warów nad Brdą oraz budowę ciągu 
pieszo-rowerowego sięgającego aż 
do Brdyujścia. Władze miasta często 
podkreślają, że rzeka to największy 
atut Bydgoszczy. Po zakończeniu 
remontu nabrzeży na odcinku od 
ulicy Mostowej do Unii Lubelskiej 
nie czyniły jednak dalszych starań, 
by „otworzyć się na Brdę”.

Przełom nastąpił w marcu tego 
roku. Wtedy prezydent Rafał Bruski 
ogłosił, że w związku z otrzyma-
niem dofinansowania na rozbudowę 
ulicy Grunwaldzkiej część środków, 
które miały być przeznaczona na tę 
inwestycję, zostanie przesunięta na 
realizację innych zadań. Wśród nich 
znalazł się kolejny etap rewitaliza-
cji bulwarów. Remont odcinka od 

mostu Bernardyńskiego do mostu 
Pomorskiego ma łącznie kosztować 
22 miliony złotych.

Suma, którą miasto zamierza 
przeznaczyć na ten cel, uruchomi-
ła wyobraźnie bydgoszczan. Liczyli 
oni na to, że bulwary zyskają nowe 
funkcjonalności i urozmaicone miej-
sca wypoczynku, wzorem niedawno 
oddanych do użytku nabrzeży we 
Wrocławiu czy w Warszawie. 

Projekt remontu odcinka wzdłuż 
ulicy Jagiellońskiej przewiduje jed-
nak jedynie wzmocnienie nabrzeża 
oraz budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego lub drogi rowerowej wraz 
z chodnikiem. W ramach inwestycji 
ustawione zostaną też proste ele-
menty małej architektury w postaci 
ławek czy śmietników. Nie obejmuje 
ona realizacji (przykładowo) siedzisk 
wkomponowanych w otoczenie, 
atrakcji wodnych czy trampolin dla 
dzieci i dorosłych. Czy powodem tak 
ubogiej wizji rewitalizacji jest to, że 
powstała ona na początku pierwszej 
kadencji prezydenta Bruskiego?

– Pierwszy projekt powstał 
w latach 2010-2011. Był on przygo-

towywany z myślą o wykorzystaniu 
środków unijnych, analogicznie jak 
miało to miejsce na zrewitalizowa-
nych odcinkach od Unii Lubelskiej 
do Starego Miasta. W obecnej per-
spektywie takie działania nie mogą 
liczyć na dofinansowanie – tłuma-
czy Marta Stachowiak, rzecznik 
prezydenta miasta.

Ograniczony zakres zadania 
wzbudził niepokój m. in. użytkowni-
ków forum SkyscraperCity. Według 
przekazywanych tam informacji pra-
cownik Wydziału Inwestycji Miasta 

na spotkaniu zespołu rowerowego 
miał powiedzieć, że ze względu na 
ograniczony budżet w ramach inwe-
stycji nie powstaną żadne dodatkowe 
atrakcje. Realizacja placów zabaw, 
elementów architektury czy miejsc 
wypoczynku na terenach przylegają-
cych do nabrzeża byłaby możliwa np. 
ze środków budżetu obywatelskiego. 
Wykorzystywanie puli przeznaczo-
nej na projekty mieszkańców w celu 
uzupełnienia zadań realizowanych 
z innych działów budżetowych budzi 
spore kontrowersje. 

Ratusz twierdzi, że na razie nie 
dostał sygnałów dotyczących rewi-
talizacji bulwarów. Wpływ na to 
może mieć fakt, że mieszkańcy nie 
wiedzą, co tak naprawdę powstanie 
nad Brdą. Urząd miasta nie dyspo-
nuje jednak żadnymi wizualizacja-
mi przebudowy nabrzeża, ani nie 
zamierza wystąpić o ich wykonanie.

– Prace projektowe jeszcze nie 
są sfinalizowane. W ramach opra-
cowania powstaje przede wszyst-
kim nowy ciąg pieszo-rowerowy 
z niezbędnym w yposażeniem. 

Jesteśmy otwarci na dyskusje 
o przygotowywanych projektach, 
ale do tej pory nie docierały do nas 
jakiekolwiek sygnały, że zapropo-
nowane rozwiązania budzą emocje. 
Powstają one w oparciu o standar-
dy wypracowane ze środowiskami 
rowerowymi. Dążymy do tego, by 
bulwary na jak największym odcin-
ku miały ustandaryzowany este-
tyczny wygląd, stąd wzorujemy 
się na odnowionych fragmentach. 
Jesteśmy jednak otwarci na wszel-
kie sugestie – przekazuje rzecznik 
prezydenta.

Kiedy można spodziewać się 
początku prac nad bulwarami? 
W projekcie budżetu miasta na 
2018 rok na ten cel przewidziano 
jedynie siedem milionów złotych. 
W dodatku jest to kwota łączna 
przeznaczona na realizację kilku 
zadań w ramach Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji (m.in. remont ulic 
w Starym Fordonie).

– W pierwszej połowie 2018 roku 
planowane jest zakończenie prac 
nad dokumentacją projektową 
z niezbędnymi pozwoleniami oraz 
przygotowanie przetargu na pra-
ce budowlane. Projekt budżetu na 
2018 rok zakłada, że zadanie będzie 
sfinalizowane w ciągu 2 lat – dodaje 
Marta Stachowiak.

Dyskusja nad projektem rewi-
talizacji nowego odcinka bulwarów 
pokazuje, że mieszkańcom bardzo 
zależy na jak najefektywniejszym 
wykorzystywaniu atutów Brdy. 
Pomimo licznych deklaracji przed-
stawicieli władz, podkreślających 
znaczenie rzeki dla promocji i roz-
woju miasta, odnowione odcinków 
bulwarów nie są regularnie sprząta-
ne. Nabrzeże przy przystanku tram-
waju wodnego Dworzec Autobuso-
wy od kilku miesięcy jest porośnięte 
chwastami. Interwencje mieszkań-
ców i radnych (m.in. interpelacja 
radnego Ireneusza Nitkiewicza) nie 
przyniosły oczekiwanych efektów. 
Bydgoszczanie liczyli, że dzięki 
utworzeniu w mieście Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej sytu-
acja ulegnie zmianie. Decyzje doty-
czące Brdy będą jednak zapadać 
w RZGW Gdańsk i podlegającym mu 
Zarządzie Zlewni w Chojnicach.

iNWEsTYcJE miEJskiE Rewitalizacja 
bulwarów  
bez atrakcji
Czy mieszkańcy zawiodą się na 
długo oczekiwanej inwestycji?
Projekt modernizacji bulwarów nad Brdą na odcinku od mostu Bernardyńskiego do mostu Pomor-
skiego nie przewiduje żadnych dodatkowych atrakcji, które przyciągnęłyby bydgoszczan nad rzekę.

Bulwary nad Brdą między innymi w rejonie opery Nova zostały wyremontowane kilka lat temu.
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22 mln zł
ma łącznie kosztować 
remont odcinka od mostu 
Bernardyńskiego do mostu 
Pomorskiego.

Projekt
Urząd miasta nie 
dysponuje jednak żadnymi 
wizualizacjami przebudowy 
nabrzeża, ani nie zamierza 
wystąpić o ich wykonanie.
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Przypomnijmy… 

Rząd PO - PSL uchwalił w 2015 r. 
ustawę o związkach metropolital-
nych, która dawała możliwość utwo-
rzenia takich związków przez 
największe polskie miasta wraz 
z okolicznymi samorządami. Ustawa 
zakładała znaczące finansowanie 
takiej formy współpracy środka-
mi z budżetu państwa. Dla nasze-
go regionu byłaby to kwota około 
70-80 mln zł rocznie. Obecny Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości usunął jed-
nak z obiegu prawnego tę ustawę, 
tworząc tylko jeden związek metro-
politalny w kraju, na Śląsku.

W związku z tym Miasto Byd-
goszcz zaproponowało okolicznym 
gminom współpracę w ramach 
Stowarzyszenia. 15 września 2016 r. 
odbyło się w Bydgoszczy zebranie 
założycielskie, na którym przedsta-
wiciele 19 miast i gmin oraz 2 powia-
tów zdecydowali o powołaniu Sto-
warzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 
W listopadzie ub. roku zostało wpi-
sane do Krajowego Rejestru Sądo-
wego, a od lutego 2017 roku zaczęło 
w pełni funkcjonować Biuro Stowa-
rzyszenia. 

Pierwsze wspólne działania 
i inicjatywy

Współpraca z BARR-em. Jedną 
z pierwszych inicjatyw było nawią-
zanie stałej współpracy z Bydgo-
ską Agencją Rozwoju Regionalne-
go w celu wzmocnienia promocji 
gospodarczej obszaru Stowarzy-
szenia.

Jedną z płaszczyzn współpracy 
był cykl szkoleń z wykorzystania 
potencjału gospodarczego regionu, 
współpracy z inwestorami, tworze-
nia budżetów obywatelskich, pro-
wadzenia konsultacji społecznych 
czy social media.

Obecnie trwają również prace 
nad wnioskiem o przyznanie dofi-
nansowania dla projektu „Wspar-
cie internacjonalizacji MŚP oraz 

promocji gospodarczej regionu na 
obszarze funkcjonowania Stowa-
rzyszenia Metropolia Bydgoszcz” 
w ramach RPO na lata 2014-2020.

apel w sprawie drogi S10

Prezes Stowarzyszenia, Prezydent 
Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił do 
Włodarzy 50 samorządów leżących 
na całej trasie drogi ekspresowej 
S10 z inicjatywą wspólnego apelu 
do Rządu w sprawie pilnej potrzeby 
budowy tej drogi na całym jej prze-
biegu. 

Apel w zaproponowanej treści 
przyjęło i podpisało 35 samorządów - 
powiaty: drawski, wałecki, nakielski, 
bydgoski, lipnowski, toruński, płoc-
ki, płoński i sierpecki oraz miasta 
i gminy: Kobylanka, Suchań, Drawno, 
Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, 
Piła, Kaczory, Białośliwie, Wyrzysk, 
Sadki, Nakło nad Notecią, Sicienko, 
Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec 
Kujawski, Lubicz, Obrowo, Lipno, 
Płock,  Szczutowo, Zawidz, Dro-
bin, Staroźreby, Płońsk i Bydgoszcz. 
Wszystkie podpisane przez samorzą-
dy apele wraz z pismem przewodnim 
zostały przesłane do Premier Beaty 
Szydło. 

Projekt ustawy o bydgoskim 
związku metropolitalnym

W związku z tym, że przyjęta 
przez poprzedni Parlament usta-
wa o związkach metropolitalnych 
została wycofana z obiegu prawne-
go, opracowano i złożono na ręce 
Szefa lokalnych struktur PiS – Posła 
Tomasza Latosa projekt ustawy 
o bydgoskim związku metropolital-
nym. Niestety, prawdopodobnie nie 
trafił on do tej pory do Sejmu. 

Sukces w Europejskiej rywalizacji 
rowerowej

Przez cały maj drużyna Metro-
pol i i  Bydgoszcz r y wal izowała 
w ramach European Cycling Chal-

lenge. 2000 aktywnych rowerzy-
stów z naszego regionu przeje-
chało łącznie blisko 340 000 km. 
Oprócz świetnej zabawy była to też 
okazja do integracji mieszkańców. 
W ramach rywalizacji wyróżnio-
no najbardziej rowerowe szkoły, 
uczelnię, redakcję, firmę oraz gmi-
nę. Najbardziej rowerową Gmi-
ną Metropolii Bydgoszcz zostało 
Koronowo.

Turniej piłkarski Euro Metropolia

P r z y  o k a z j i  o d b y w a j ą c y c h 
s i ę  w  B y d g o s z c z y  P i ł k a r-
skich Mistrzostw Europy UEFA 
U-21 1 czerwca zorganizowany został 
międzygminny turniej piłkarski dla 
dzieci. Zyskał on ogromne uznanie 
wśród młodych zawodników oraz 
opiekunów drużyn z poszczególnych 
gmin. 

Metropolia Za Pół Ceny 

W t ym roku, w ramach dzia-
ł a ń met ropol i t a lnych ,  ofer t a 
współpracy w ramach akcji ZA 
PÓŁ CENY została skierowana 
do przedsiębiorców – partne-
rów z obszaru wszystkich gmin 
Metropolii Bydgoszcz, aby miesz-
kańcy z całego jej obszaru mogli 
skorzystać z licznych ofert pro-
mocyjnych. 

Promocja Bydgoszczy to 
promocja metropolii

Promując Piłkarskie Mistrzostwa 
Europy do lat 21 Bydgoszcz, jako 
jedyne z miast-gospodarzy, pro-
wadziło aktywne działania promo-
cyjne poza granicami miasta. Inte-
raktywny EUROTRUCK odwiedził 
z tej okazji Nakło nad Notecią oraz 
Żnin, sprawiając wiele radości naj-
młodszym fanom futbolu.

Niewykluczone, że Bydgoszcz 
czeka organizacja kolejnej dużej 
międzynarodowej imprezy. Zgod-
nie z wcześniejszymi zapowie-
dziami Zbigniewa Bońka, PZPN 
złożył do FIFA dokumenty aplika-
cyjne na organizację Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej do lat 
20 w 2019 roku. Miasto Bydgoszcz 
zgłosiło swój akces o status jedne-
go z gospodarzy tego wydarzenia, 
bazując na doświadczeniu z Euro 
U-21. We wniosku należało wska-
zać główne boisko rozgrywania 
spotkań oraz minimum 4 boiska 
treningowe. Bydgoszcz zgłosiła 
trzy boiska na terenie miasta oraz 
dodatkowo - w ramach współpra-
cy metropolitalnej - dwa boiska 
w gminach członkowskich Stowa-
rzyszenia - w Solcu Kujawskim oraz 
w Białych Błotach. Rozstrzygnięcia, 
które z państw będzie organizato-
rem kolejnych piłkarskich MŚ U-20, 
zapadną na przełomie pierwszego 
i drugiego kwartału 2018 roku.

Działania w interesie Metropolii 
Bydgoszcz

Metropolia Bydgoszcz jest zaprasza-
na i uczestniczy w licznych konfe-
rencjach, kongresach i spotkaniach 
o tematyce metropolitalnej, które 
są okazją do promowania Stowarzy-
szenia oraz wyrażania stanowisk, 
m.in. w kwestii planów obecnego 
Rządu dotyczących odgórnego prze-
kształcenia funkcjonujących ZIT-ów 
w trwałe partnerstwa ZIT Plus bez 
wsłuchania się w głos samorządów.

mija pierwszy rok działalności 
stowarzyszenia samorządów  
– metropolia Bydgoszcz 
Czym jest to stowarzyszenie, po co powstało i czym się zajmuje?
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Metropolia Bydgoszcz 
wspiera ciekawe 
inicjatywy

Konferencja ekologiczna

30 marca w Bydgoszczy odbyła się 
konferencja nt. efektywności ener-
getycznej oraz OZE zorganizowana 
przez UM Bydgoszczy i Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Metropolia 
Bydgoszcz, w której udział wzięło 
ponad sto dwadzieścia osób.

Międzygminny Rowerowy 
Rajd Niepodległości
W listopadzie br. Metropolia Byd-
goszcz objęła patronatem i udzieliła 
wsparcia w organizacji XI Bydgoskie-
go Rowerowego Rajdu Niepodległo-
ści, który cyklicznie odbywa się na 
terenie kilku gmin naszej metropolii. 

oszczędności dzięki 
wspólnym zakupom
Bydgoszcz, komunalne spółki, szpita-
le, część gmin tworzących Metropolię 
Bydgoszcz, a także inne samorządy 
wchodzące w skład Bydgoskiej Grupy 
Zakupowej wspólnie kupują gaz ziem-
ny oraz energię elektryczną.

Rozwój transportu

Obecnie bydgoskie autobusy wyjeż-
dżają do czterech ościennych gmin 
w ramach 7 linii na mocy zawartych 
porozumień. Trwają rozmowy na 
temat kolejnych porozumień dotyczą-
cych rozwoju międzygminnego trans-
portu publicznego. 

Solidarna metropolia

Kiedy w sierpniu przez nasz region 
przeszła tragiczna w skutkach nawał-
nica Członkowie Stowarzyszenia nie 
pozostali obojętni wobec strat, jakie 
dotknęły część zrzeszonych gmin. 
Miasto Bydgoszcz oraz trzy bydgoskie 
spółki miejskie, których działalność 
wykracza poza granice miasta, prze-
znaczyło łącznie 400 tys. zł na pomoc 
w usuwaniu szkód. 

Również inne Gminy Stowarzy-
szenia udzieliły wsparcia finanso-
wego najbardziej poszkodowanym 
samorządom.  Miasto Bydgoszcz 
oraz Stowarzyszenie Metropolia 
Bydgoszcz zorganizowało 12 wrze-
śnia br. dzień atrakcji w bydgoskim 
Leśnym Parku Kultury i Wypoczyn-
ku dla grupy 85 dzieci z Nakła nad 
Notecią oraz Potulic, które z powo-
du uszkodzonych w wyniku nawał-
nic budynków szkół z opóźnieniem 
rozpoczęły rok szkolny.

Cała metropolia 
w jednym miejscu

strona internetowa:
www.metropoliabydgoszcz.pl  

profil na Facebooku:
www.facebook.com/
metropoliabydgoszcz
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Jakub J. 
MENDRy

SlD lewica Razem 
radny miasta Bydgoszczy

Nie chcemy 
Kaczyńskiego na 
Kapuściskach
Czy jest ktoś w Bydgoszczy, kto nie pamięta cyrkowych występów 
Bogdana Dzakanowskiego, które miały doprowadzić do zmiany 
patrona przeprawy przez Brdę? Zachowanie to sprawiło, że nasze 
miasto stało się telewizyjnym i internetowym pośmiewiskiem. Prze-
rywanie wystąpień prezydenta miasta, komiczny strój świętego 
Mikołaja, wskakiwanie na scenę, zagłuszanie wypowiedzi za pomocą 
dzwonków… styl niegodny osoby noszącej zaszczytny tytuł miejskie-
go radnego. a to wszystko w imię lecha Kaczyńskiego.

13 grudnia – chyba nie przez przypadek w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego ponownie zakpiono z bydgoszczan. Tym razem nie 
był to jednak występ mało znaczącego radnego, lecz najważniejszego 
wysłannika Rządu Prawa i Sprawiedliwości w terenie – wojewody 
kujawsko-pomorskiego. Mikołaj Bogdanowicz po raz kolejny wsłuchał 
się w rozkazy swojej partii (SMS z Nowogrodzkiej?), a pozostał głuchy 
na głosy płynące ze strony mieszkańców.  Podjęcie jednostronnej 
decyzji o zmianie nazwy alei Planu 6-letniego na… aleję Lecha 
Kaczyńskiego to nic innego, jak zamach na demokrację. To bowiem 
demokratycznie wybrani radni miejscy postanowili nie zmieniać 
nazewnictwa bydgoskich ulic. Radni wybrani przez mieszkańców 
Bydgoszczy. A kto wskazał wojewodę Bogdanowicza na stanowisko, 
które zajmuje od kilkunastu miesięcy? Jarosław Kaczyński po 
konsultacji… z kotem ewentualnie.

Zastanówmy się zatem, czym sobie prezydent Kaczyński zasłużył 
na tak szczególne uznanie? Związek z Bydgoszczą jest zasadniczo 
tylko jeden: nadanie dawnej Akademii Techniczno-Rolniczej tytułu 
uniwersytetu. Tylko co wspólnego z Kapuściskami ma obecne UTP? 
Dlaczego imieniem byłego prezydenta nie nazwano zatem jakiejś 
uliczki na terenie kampusu tej uczelni w Fordonie? Dlaczego nowym 
patronem alei Planu 6-letniego nie został Aleksander Kwaśniewski, 
który podniósł rangę Akademii Bydgoskiej – podpisał dokumenty 
o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego? Czy jedyną 
przewagą Lecha Kaczyńskiego jest to, że jego brat pociąga za sznurki 
pisowskiej machiny, która rządzi krajem?

13 grudnia 2017 roku Mikołaj Bogdanowicz, niczym generał Jaruzelski 
36 lat wcześniej, odczytał nam swoją jednostronną decyzję: 
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej PiSowskiej, 
ustanawiam Wam nową aleję - aleję Lecha Kaczyńskiego. 

Co będzie dalej? Czy na ulicach – już z patronami wygodnymi dla 
obecnej władzy – pojawi się partyjna policja? Czy Radzie Miasta 
zostaną odebrane bezpowrotnie jej uprawnienia? Czy od teraz 
wszystkie decyzje dotyczące mieszkańców Bydgoszczy będą zapadać 
w gmachu przy ulicy Jagiellońskiej 3? Wojewodo Bogdanowiczu, 
prezes Kaczyński nie zawsze będzie stał za Tobą, a wtedy… wtedy 
ocenią Ciebie bydgoszczanie i miejmy nadzieję, że przy urnach na 
zawsze wykreślą z życia publicznego.

Michał  
StaSińSKi

Platforma obywatelska 
poseł na Sejm RP 

Świąteczny apel… 
o dobre zdrowie
Przysłuchiwałem się expose nowego 
Premiera z niezwykłą uwagą. 
Nie szukałem w nim bowiem nieścisłości 
(eufemistycznie to ujmując), lecz szans dla 
Bydgoszczy. ot, udzieliła mi się już chyba 
świąteczna atmosfera. Jeden z punktów 
obszernego przemówienia Mateusza 
Morawieckiego przykuł moją uwagę. 

Otóż nowy Premier (w starym Rządzie) zapowiedział utworzenie 
w naszym kraju Narodowego Instytutu Onkologii. Informacja ta jest 
o tyle istotna, że w bardzo ciekawy sposób wiąże się z wynikiem 
pewnego rankingu, o którym od kilku dni informują media.

Od kilku lat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) 
i firma doradcza IDEA Trade publikują ranking najlepszych szpitali 
w Polsce. W tym roku, zresztą nie po raz pierwszy, liderem zestawienia 
zostało nasze bydgoskie Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka 
– wynik 908 na 1000 możliwych punktów to prawdziwa deklasacja 
konkurencji. Co więcej, szpital ten zdobył również nagrodę główną 
w kategorii „Jakość opieki medycznej”! Konkurs to nie byle jaki, gdyż 
patronat honorowy nad nim objął sam Minister Zdrowia – Konstanty 
Radziwiłł. Ten sam, który wspólnie z premierem Morawieckim, będzie 
decydował o lokalizacji dla wspomnianego wcześniej Narodowego 
Instytutu Onkologii.

W zapowiedziach premiera widzę niezwykłą szansę dla Bydgoszczy, ale 
też szansę dla moich koleżanek i kolegów posłów: nie tylko partyjnych 
kolegów – posłów Olszewskiego, Brejzy, Piotrowskiej czy byłego 
dyrektora wspomnianego szpitala – Zbigniewa Pawłowicza. Lecz przede 
wszystkim zwracam się do posłów: Króla, Latosa, Schreibera, 
posłanki Kozaneckiej… Zróbmy coś razem, z dedykacją dla wszystkich 
tych, którzy Wigilii nie spędzą w domu, a w „onkologu” właśnie. 
Ponadpartyjnie zabiegajmy o ulokowanie w Bydgoszczy Instytutu, 
który przysłuży się nie tylko rozwojowi medycyny w naszym mieście, 
lecz przede wszystkim pacjentom z całego kraju. Kto bowiem lepiej 
pokieruje pracami instytutu, niż kadra najlepszego szpitala w Polsce?

Z okazji zbliżających się świąt życzę bydgoszczanom, by taka 
konsolidacja bydgoskich parlamentarzystów stała się faktem. Są sprawy, 
w których możemy się różnić – nawet diametralnie. Z pewnością 
wszystkich nas łączy jednak to, że absolutną podstawą dla każdego 
z nas jest stan zdrowia naszych najbliższych (i nas samych oczywiście). 
Gdy nie ma zdrowia, na boczny tor odchodzą wszelkie inne problemy: 
sądy, trybunały, wycinki lasów, wiek emerytalny, wysokość podatków… 
Walczmy zatem WSPÓLNIE o to co najważniejsze: o służbę zdrowia na 
europejskim poziomie z korzyścią dla Bydgoszczy.

sTREFA POLiTYkóW
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Mirosław 
JaMRoży

Prawo i Sprawiedliwość 
radny miasta Bydgoszczy

Chciałbym, żeby 
Bydgoszcz rozkwitała
Rozmowa z  Mirosławem Jamrożym, 
radnym miasta Bydgoszczy
- Jest pan radnym miasta Bydgoszczy, jak pan postrzega rozwój 
swojego miasta? Co się zmieniło na lepsze, a co wymaga jeszcze 
zmiany. 
- Dużo w naszym mieście mówi się o wykorzystywaniu środków 
unijnych. Wiele miejskich inwestycji ma być realizowanych właśnie 
w oparciu o nie. Chciałbym, żeby mieszkańcy mogli to zobaczyć. 
Żeby miasto rzeczywiście zaczęło skutecznie wykorzystywać te 
środki, a nie tylko to zapowiadało.

- Pracuje pan w Grupie Enea, więc nie możemy nie zapytać 
o bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji bydgoskiej.  
- Pracuję w spółce Enea Pomiary, która jak sama nazwa wskazuje, 
zajmuje się układami pomiarowymi od legalizacji, przez wymianę, aż do 
odczytów liczników u Klientów. Czyli zawodowo zajmuję zagadnieniami 
bardziej klienckimi. Jako miejski radny zainteresowany jestem 
bezpieczeństwem miasta, również w aspekcie ciągłości i jakości dostaw 
energii elektrycznej. Grupa Enea inwestuje rocznie prawie 1 mld zł na 
swoim obszarze dystrybucyjnym w sieć energetyczną. Część z tych 
środków przypada na Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie, 
a efekty modernizacji oraz rozbudowy są już dla nas, mieszkańców 
miasta i województwa odczuwalne. Przerw w dostawie energii 
elektrycznej jest coraz mniej, a miejsc, w których brakuje mocy, również 
jest coraz mniej. Dzięki temu miasto i region mogą się rozwijać. 

- Może pan podać jakiś przykład?
- Oczywiście, i to najnowszy. W czwartek, 14 grudnia uczestniczyłem 
w uruchomieniu zmodernizowanego GPZ-u (Głównego Punktu 
Zasilającego) Jachcice. Ten właściwie niemal nowy obiekt będzie 
zabezpieczał dostawy prądu do prawie 20 tys. odbiorców 
mieszkających w północno-zachodnich dzielnicach Bydgoszczy, 
takich jak: Piaski, Jachcice, Opławiec, Czyżkówko. Z tego, co wiem, 
to poprawią się również warunki zasilania dla dużych zakładów 
przemysłowych jak np. PESA Bydgoszcz czy dworzec kolejowy 
Bydgoszcz Główna. 

- Co taki obiekt energetyczny oznacza dla miasta?
- Po pierwsze na pewno zadowolenie mieszkańców, że będzie mniej 
przerw w zasilaniu, a - jak wiemy -  dzisiejsza egzystencja opiera się 
głównie na energii elektrycznej. Bez prądu nie działa praktycznie nic, 
jesteśmy uzależnieni od energii elektrycznej, więc taka inwestycja jak 
ta w Jachcicach mnie, jako radnego, bardzo cieszy. 

Po drugie zapewnienie możliwości przyłączenia nowych zakładów 
i firm przyczynia się do rozwoju gospodarczego Bydgoszczy, przyciąga 
inwestorów, powstają nowe miejsca pracy, miasto kwitnie wtedy nie 
tylko ekonomicznie, ale ma to wpływ i na edukację, kulturę czy sport.

- Zbliża się koniec roku, czego jako radny Bydgoszczy życzyłby pan 
sobie i mieszkańcom w nadchodzącym roku 2018?
- Mieszkańcom życzę, aby miasto rozkwitało, by bydgoszczanom żyło 
się w nim dostatnio, a turyści chętnie nas odwiedzali. Sobie zaś życzę, 
aby w przyszłym roku w Bydgoszczy dokonała się dobra zmiana. 

Piotr 
KRól

Prawo i Sprawiedliwość 
poseł na Sejm RP

Bydgoszcz też ma 
szansę na nowy 
impuls
Rząd Prawa i Sprawiedliwości już od dwóch lat konsekwentnie 
realizuje program dobrej zmiany – program, dzięki któremu byd-
goskim rodzinom żyje się zdecydowanie łatwiej.  Beata Szydło 
jest i pozostanie symbolem solidarnościowej rewolucji przywra-
cającej milionom Polaków – w tym szerokiemu gronu bydgosz-
czan – godne życie na co dzień. Zmiana na stanowisku Premiera 
RP da nam jednak nowy impuls do dalszego działania. 

Premier Mateusz Morawiecki, będący ekspertem w dziedzinie 
gospodarki i finansów, to wbrew pozorom nie tylko wyciągnięcie 
ręki w stronę polskich przedsiębiorców, lecz przede wszystkim do 
najuboższych mieszkańców naszego kraju. Rozwój i sprawy społeczne 
to jedno i to samo. Kwitnąca gospodarka jest bowiem warunkiem 
prowadzenia szczodrej polityki społecznej, m.in. utrzymania 
programu 500 plus czy też obniżenia wieku emerytalnego.

W najbliższych latach czeka nas szereg inwestycji infrastrukturalnych, 
m.in. budowa drogi szybkiego ruchu S5, o której politycy Platformy 
Obywatelskiej mówili przez ponad 8 lat, a na której prace rozpoczęły 
się na dobre dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Niezwykle 
istotna będzie również realizacja programu Mieszkanie Plus – liczne 
mieszkania, przeznaczone w szczególności dla młodych, powstaną 
również w naszym mieście, konkretnie w Fordonie.

Z Bydgoszczą jest trochę jak z Polską. Nasz kraj po ośmiu latach 
rządów Platformy Obywatelskiej doczekał się zmiany, dobrej 
zmiany. Przed taką samą szansą staną również w przyszłym roku 
bydgoszczanie, którzy po ośmiu latach będą mogli zacząć zmieniać 
swoje miasto. Już od końca 2018 roku będziemy mogli realizować 
wielkie i odważne wizje. Odbudowa teatru miejskiego, przywrócenie 
historycznego  wyglądu Starego Rynku, większa liczba mieszkań 
w ramach programu Mieszkanie Plus , największy w Polsce Escape 
Room na cześć Mariana Rejewskiego i Jana Żychonia na Wyspie 
Młyńskiej połączony z nowatorskim muzeum kryptografii i szyfrów, 
ukończenie budowy dworca Bydgoszcz Wschód z kasami, wielki 
program rewitalizacji kamienic bydgoskiego śródmieścia… wszystko 
to dopiero przed nami. 

Premier Morawiecki z pewnością będzie dla nas dobrym partnerem 
do prowadzenia rozmów dotyczących zaangażowania środków 
centralnych przy realizacji tych przedsięwzięć. Dziś nowy premier 
kraju, jutro nowy prezydent Bydgoszczy – z pożytkiem dla wszystkich 
bydgoszczan.

sTREFA POLiTYkóW
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: @Eriksson1988

To niemożliwe! - niemal obru-
szyła się, gdy Wojciech Dyn-
gosz z bydgoskiej Akademii 

Muzycznej zasugerował, że ma 
już ponad trzydzieści lat. A prze-
cież dopiero co powstała, dopiero 
co w telewizji zadebiutował „Tele-
express”, cenzura – po wycięciu 
licznych scen – pozwoliła na emisję 
„Alternatywy 4”, a  ona sama dała 
20 złotych na potrzeby komitetu 
budowy Opery Nova...

Nutka ósemka  
ze sklejki wycięta

Ale tak, tak... Już ponad trzy dekady 
Mirosławie Gawryłkiewicz towa-
rzyszy Nutka Milutka. Choć czasami 
można mieć wrażenie, że to raczej 
alter ego niż towarzyszka. - Gdy 
przyjeżdżałam ze swoim progra-
mem do pierwszych przedszkoli, 
przywoziłam ze sobą przygotowa-
ną przez mojego męża („Wie pan, 
mężowie nauczycielek to mają jed-
nak przechlapane”) nutkę wyciętą ze 
sklejki, którą moje studentki prze-
bierały w spódniczki czy dorabiały 
im włosy z wełny. Zostawiałem tę 
nutkę, mówiąc, że jak wrócę, to ona 
mi opowie, co się działo w przed-
szkolu. A gdy wracałam i pytałam, 
kim jestem, to wszystkie dzieci 
odpowiadały chórem: „Nutka Milut-
ka!” - opowiada pani Mira.

Pracę z dziećmi wywróżyła jej – 
jeszcze za czasów studiów w Pozna-
niu – nieżyjąca już profesor Monika 
Skazińska. - Gdy po latach wróciłam 
do Bydgoszczy, byłam już tą per-
spektywą mocno „zadżumiona” - 
śmieje się Nutka Milutka. Ale zaraz 
dodaje, że początki nie były łatwe, 
bo... - Słyszałam: Pani nie znajdzie 
na to chętnych. No, może w szko-
łach, ale dla mniejszych dzieci to 
za trudne! - wspomina. - Czasy też 
były takie, że bez ingerencji urzęd-
nika nic nie szło zrobić...

Zaryzykowała. Przecierała szlak 
wiodący od wojskowego przedszko-
la na osiedlu Leśnym i drugiego – 
przy ulicy Paderewskiego. Chwyci-
ło. - Zapraszałam dyrektorki, żeby 
zobaczyły, że nie jest to nudna pre-
lekcja, ale między piosenkami i baj-
kami przemycam – jak ja to mówię 
– hity wielkiej muzyki – podkreśla 
pani Gawryłkiewicz.

Idą, idą, nutki, idą... 

Świat śpiewogier i melobajek 
potrzebował swojego moty wu 
przewodniego. - Musisz mieć jakąś 
kultową piosenkę! - zawyrokowała 
przyjaciółka Nutki Milutkiej. A mowa 
o nie-byle-kim, bo o samej Wandzie 
Chotomskiej (1929-2017), twórczyni 
telewizyjnej serii „Jacek i Agatka”, 
autorki licznych wierszy i opowia-
dań dla dzieci.

Panie poznały się w czasach, 
gdy kontakt można było odnaleźć 
w książce telefonicznej, a nie przez 
agencję artystyczną. - W 1984 roku 
przyjechałyśmy wraz ze student-

kami na zaproszenie Uniwersytetu 
Warszawskiego, aby zaprezentować 
swoją śpiewogrę opartą właśnie 
na poezji pani Wandy. I to wtedy – 
w jednym z przedszkoli - spotkały-
śmy się po raz pierwszy – mówi pani 
Mirosława. Tak narodziła się przy-
jaźń trwająca aż 33 lata...

Jest znowu rok 1986. Wan-
da Chotomska wsiada na dworcu 
w Bydgoszczy do pociągu jadące-
go do Warszawy. To właśnie wtedy 
panie rozmawiają o piosence dla 
Nutki Milutkiej. - Pamiętam jak dziś 
– siedzę w wannie, gdy mąż woła, że 
pani Wanda dzwoni. Podbiegam do 
telefonu i słyszę w słuchawce: Pani 
Miro, kartka i ołówek. Jest tekst... - 
odsłania kulisy powstania znanego 
motywu „Idą, idą, nutki, idą” sama 
pani Mirosława.

Nutka Milutka  
na „Strasznym Dworze”

Przez lata programy Nutki Milutkiej 
prezentowały dziesiątki, jeśli nie 
setki artystów. Nierzadko – studen-
tów, którzy z panią Mirosławą Gaw-
ryłkiewicz mieli zajęcia na uczel-
ni (w 1982 roku rozpoczęła pracę 
w ówczesnej Wyższej Szkole Peda-
gogicznej, kontynuuje ją – już na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkie-
go – do dziś). - Miałam sytuacje, że 
wchodziła studentka do sali i mówi-
ła: O rany, będę miała zajęcia z Nut-
ką Milutką! - śmieję się pani Mira.

Wychowanków Nutka Milutka 
spotyka na każdym kroku. Nie może 
być jednak inaczej, skoro w szczy-
cie popularności realizowała pra-
wie tysiąc (!) programów rocznie. 

O rodzinie Smyczkow ych czy 
Dętych Blaszanych słyszało więc 
kilka pokoleń dzieci z Bydgoszczy 
i regionu. 

Co ciekawe, motyw przewodni 
Nutki Milutkiej mieli okazję usły-
szeć również melomani w Ope-
rze Nova. - Byliśmy z mężem na 
„Strasznym Dworze” Moniuszki, 
którego bardzo lubię – mówi pani 
Mirosława. - W pewnym momen-
cie jakoś tak strasznie niewy-
godnie mi było i postanowiliśmy 
zejść kilka rzędów niżej. I wte-
dy słyszę znajomy motyw. A to 
Jarek Giziński, fagocista („Dzię-
ki niemu powstały trzy piosenki 
o tym instrumencie”), musiał mnie 
dostrzec. I zaczyna grać „Idą, idą, 
nutki, idą”. Po chwili dołączył się 
klarnet, wiolonczele... Mąż śmiał 

się, że to specjalny prolog do dru-
giego aktu.

Konsultacje  
w kawiarni Cristal

Z panią Mirosławą siedzimy przy 
małym stoliku w herbaciarni Asia. 
Widok na Wyspę Młyńską. - Z tymi 
małymi, okrągłymi stolikami, to jest 
tak, że mieliśmy taki w domu. I wie-
czorami było 2 w 1, takie konsulta-
cje. Ja pracowałam, dzieci bawiły się. 
Ale często pytałam je o zdanie, jak 
to zrobić, czy im się podoba... I kie-
dyś poszliśmy na lody do kawiarni 
Cristal (istniejący od końca II woj-
ny światowej do 2003 roku lokal 
w kamienicy Juliusa Greya przy 
ulicy Gdańskiej niedaleko placu 
Wolności – red.). Podbiega do mnie 
córka i krzyczy: Mamo, mamo, kon-
sultacja jest wolna...

Pani Mirosława przyznaje, że 
to właśnie „przez dzieci”, jak i „dla 
dzieci” oraz „z dziećmi” zaczęła 
komponować piosenki i melobajki. 
- Inspiracji dostarczały mi przede 
wszystkim moje „prywatne” dzieci 
– przyznaje Nutka Milutka. Zresz-
tą, na zdjęciach Dobromiła, Miłosz, 
Radost i Bogumiła stoją albo na sce-
nie, albo z instrumentami w dłoni...

Czy gdyby zaczynała dzisiaj, 
Nutka Milutka też ujrzałaby światło 
dzienne? - Zapewne tak – odpo-
wiada bez zastanowienia pani Mira. 
- Chociaż czasy nie są łatwe, dzieci 
trzeba nieustannie zaskakiwać, są 
przestymulowane. A i studenci jacyś 
inni – te wszystkie ejwony, telefony, 
esemesy... Ale przecież nie chodzi 
o to, żeby narzekać – dodaje.

I sama nie narzeka, ciągle szu-
ka nowych inspiracji. - Już na 
początku lat 90. mówiłam do sie-
bie: Opera, studenci, książki... czy 
już będzie tak zawsze? I wtedy do 
Polski przyjechał Edwin Gordon 
(znany badacz, psycholog muzy-
ki, pegagog, jazzman, twórca teorii 
uczenia się muzyki oraz umyzykal-
niania niemowląt i małych dzieci 
– red.)... Wspólnie z profesor Zwo-
lińską zaczęłyśmy promować kur-
sy gordonowskie – wspomina pani 
Mira. - A co dalej? Może płyta „The 
best of Nutka Milutka”? - pytam. - 
W sumie jestem już na emeryturze. 
Ale muszę pomyśleć... Może kanał 
na YouTubie? Ja to jestem jednak 
taki adehadowiec.

sYLWETki To nie jest kolejna 
historia o kobiecie 
z walizką
Prekursorka. animatorka. Nauczycielka. Mama i babcia. 
Po prostu – Mirosława Gawryłkiewicz. Po prostu – Nutka Milutka.

Charakterystyczna walizka z napisem „Nutka Milutka” towarzyszy pani Mirosławie od samego początku.
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Mirosława 
Gawryłkiewicz
rodowita nakielanka, animatorka 
kultury, nauczycielka i wykła-
dowca akademicki, prekursorka 
edukacji muzycznej w bydgoskich 
(i nie tylko) przedszkolach i szko-
łach, twórczyni (w 1986 r.) cyklu 
programów pod szyldem Nutka 
Milutka; prywatnie mama Dobro-
miły, Miłosza, Radosta i Bogumi-
ły, babcia Szymona, Bartosza, 
Antoniny, Poli i Jadwigi.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Lotnicze Pogotowie Ratunko-
we w Bydgoszczy nigdy nie 
było na swoim. Zawsze kątem 

u kogoś. Zawsze na czyimś garnusz-
ku. Na samym początku był to teren 
i pomieszczenia bydgoskiego aero-
klubu, a od 2005 roku miejscem sta-
cjonowania bazy są pomieszczenia 
oraz hangar dzierżawione od Portu 
Lotniczego Bydgoszcz.

Taki układ to przede wszyst-
kim minusy. Sytuacja zastana nigdy 
nie jest komfortowa. Trzeba być 
zależnym od warunków lokalowych 
i technicznych nieprzewidzianych 
przecież z myślą o bazie HEMS 
(Helicopter Emergency Medical 
Service). Funkcjonowanie w ramach 
lotnisk komunikacyjnych to także 
konieczność liczenia się z ograni-
czeniami wynikającymi z obowiązu-
jących na nich przepisami, zasadami 
działania, godzinami użytkowania. 
To także niemałe koszty wynajmu. 
Bycie gościem to także problem 
z prowadzeniem lotów technicz-
nych i szkoleniowych. Głównym 
mankamentem jest brak możliwości 
rozwinięcia skrzydeł – bycia bazą 
pracującą w systemie od godziny 
7:00 do 20:00 lub całodobowym 
(obecnie bydgoska baza o krypto-
nimie Ratownik 2 funkcjonuje od 
wschodu do zachodu słońca).

Przyszłość, wpisana w aktualną 
perspektywę unijną i rozpoczęta 
zakupem działki w Osielsku (za kwo-
tę 1,28 mln złotych), to powstanie od 
podstaw jednej z 21 baz HEMS dzia-
łających na terenie naszego kraju.

O wyborze Osielska zadecy-
dowało to, iż teren zaproponowa-
ny przez władze gminy - działka 
o powierzchni 2 hektarów poło-

żona w pobliżu skrzyżowania 
Szosy Gdańskiej z ul. Krakowską 
i ul. Jastrzębią - okazał się w peł-
ni odpowiadający wymogom LPR 
pod względem położenia, a także, 
z racji braku przeszkód wokół, śmi-
głowiec podczas startu i lądowania 
nie będzie przelatywał nad osiedla-
mi. Plusem inwestycji, tworzonej 
w oparciu o wcześniejsze doświad-
czenia, będzie to, iż bazę stanowić 

będzie jedna bryła budynku z zaple-
czem socjalnym oraz operacyjnym, 
czyli z magazynami medycznymi 
technicznymi, własną stacją paliw 
i hangarem dla śmigłowca. Obiekt 
będzie dobrze skomunikowany, 
umożliwiający błyskawiczne odtwo-
rzenie gotowości do dalszych misji 
po wcześniejszym locie. 

Najbliższy harmonogram dzia-
łań to: przetarg na projekt, wybór 

wykonawcy i budowa. Z końcem 
2020 roku załoga bydgoskiej bazy 
HEMS będzie mogła przeprowadzić 
się do nowych pomieszczeń.

- Niedawno w urzędzie gmi-
ny podpisany został akt notarialny, 
pieniądze już są na koncie – cieszy 
się Wojciech Sypniewski, wójt gminy 
Osielsko. Ale, jak mówi w rozmowie 
z MetropoliaBydgoska.PL, nie jest 
to tylko radość z „żywej gotów-

ki”, która przeznaczona zostanie 
na zaplanowane na najbliższe lata 
inwestycje, lecz z możliwości pomo-
cy LPR, które borykało się z wieloma 
trudnościami.

- Ja nie patrzę na sprawę 
z punktu widzenia korzyści mate-
rialnych, lecz mam na uwadze 
sprzyjające tej inwestycji okolicz-
ności: bliskość do budowanej tra-
sy S5, do autostrady A1, niewielką 
odległość od szpitali. Myślę też 
o korzyściach dla użytkowników 
dróg i nie tylko. Śmigłowce nie 
będą nikomu przeszkadzać, nie 
będą latać nad zabudowaniami. 
Cieszę się ze współpracy z LPR 
zarówno jako gospodarz gminy, ale 
także człowiek, któremu leży na 
sercu szeroko pojęte bezpieczeń-
stwo – kończy gospodarz gminy 
Osielsko.

Karol Jurkowski, prezes spół-
ki prowadzącej przychodnię, 
informuje, że koszt infra-

struktury i zakupu nowoczesnego 
sprzętu pochłonął kilkaset tysięcy 
złotych. Pacjenci zadeklarowani 
w Przychodni Bajka mogą korzystać 
z zabiegu rehabilitacyjnego już za 
jedyne 2 złote. W ofercie znajdują 
się: terapia falą uderzeniową, lase-
roterapia, hydroterapia, krioterapia, 
masaż leczniczy, ćwiczenia uspraw-
niające dla dzieci i dorosłych oraz 
gimnastyka dla seniorów.

Poza rehabilitacją, w przychod-
ni znajduje się też szkoła rodzenia 
„BA JKOWE CENTRUM MACIE-

RZYŃSTWA”. Oferuje warsztaty 
tematyczne dla ciężarnych i rodzin 
z dziećmi, spotkania ze specjalista-
mi: położną, neonatologiem, pedia-
trą, psychologiem, dietetykiem, 
fizjoterapeutą, specjalistą laktacyj-
nym, a także gimnastykę dla ciężar-
nych i mam z dziećmi.

W tej szkole nikt nie będzie 
znudzony teorią.

Zajęcia są przede wszystkim nasta-
wione na trening. Nauka obejmuje 
prawidłowe zajmowanie się maleń-
stwem, pielęgnację, przewijanie, 
ubieranie, kąpanie, noszenie, maso-
wanie czy zachowanie w sytuacjach 
kryzysowych.

Nowoczesne Centrum 
Rehabilitacji i Macierzyństwa 
powstało w Fordonie
Przychodnia Bajka przy ulicy Szelburg-Zarembiny od grudnia rozszerza działalność. Kolejny budynek 
przeszedł gruntowną renowację. Pacjenci korzystają z niego w  komfortowych warunkach.

sŁUżBA ZdROWiA

sZPiTALE i PRZYcHOdNiE

Z garnuszka na swoje
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odleci z Bydgoszczy

lotnicze Pogotowie Ratunkowe przeniesie się z Bydgoszczy do osielska. Pierwszy krok ku temu 
został już wykonany - lPR kupiło działkę, na której powstanie nowa baza. Środki na nią zostały już 
zabezpieczone w Regionalnym Programie operacyjnym.

Bydgoska załoga lotniczego Pogotowia Ratunkowego od ponad dziesięciu lat stacjonuje na terenach lotniska. 
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Nowa baza Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na 
terenie Osielska ma powstać 
do końca 2020 roku. Cieszę się 
ze współpracy z LPR zarówno 
jako gospodarz gminy, ale także 
człowiek, któremu leży na sercu 
szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Wojciech sypniewski
wójt gminy osielsko

R E K l a M a

Rejestracja
Pod numerem telefonu: 
52 343 07 69 w godzinach 
8 – 18 (poniedziałek – 
piątek) lub e-mail kontakt@
przychodniabajka.pl.

Zapisy
i informacje pod 
numerem telefonu 
513-014-055
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Skąd pomysł, aby zająć się budo-
waniem firmy współpracującej 
ze stomatologami, ortodontami 

i technikami dentystycznymi? - Jak 
zwykle w życiu rolę oczywiście ode-
grał przypadek – wspomina począt-
ki Edward Babachanian. - Był to czas 
przemian, postanowiłem spróbować 
szczęścia poza krajem ojczystym 
i znalazłem się w Polsce. Od same-
go początku chciałem zbudować coś 
swojego, a jednocześnie chciałem, 
aby praca dawała mi również satys-
fakcję, możliwość rozwoju. Napraw-
dę ciężko pracowałem przez pierw-
sze piętnaście lat. 

Niektórym się wydaje, że od 
razu można osiągnąć sukces, a to 
nieprawda. Na sukces trzeba zapra-
cować. Przez lata rozwijałem firmę, 
starałem się szukać nowych roz-
wiązań. Nawiązałem wiele kontak-
tów i co najważniejsze, udało mi 
się stworzyć zespół ludzi, którzy 
mają wiedzę i pasję. Dzięki temu, 
gdy świętowaliśmy dwudziestole-
cie istnienia firmy, mogłem z dumą 
powiedzieć, że nasza wspólna pra-
ca dała efekty. Chcę podkreślić, że 
jestem szczęśliwy również z tego 
powodu, że zamieszkałem właśnie 
w Bydgoszczy. To teraz moje mia-
sto, mój dom.

Przez te lata nie tylko pracowa-
liśmy nad tworzeniem marki, która 
stała się znana nie tylko w Byd-
goszczy, ale również w całej Polsce. 
Firma jest dystrybutorem renomo-
wanych producentów na świecie. 
Zajmujemy się głównie sprzedażą 
specjalistycznych materiałów dla 
stomatologów, ortodontów i techni-
ków dentystycznych. 

Co jest  
w asortymencie?

W dziale „Stomatologia” znajdzie-
my różne produkty od materiałów 
do odbudowy, cementy, kompo-
zyty, profilaktyka, która zapewnia 
ochronę dla pacjentów w każdym 
wieku oraz urządzenia i akcesoria 
pomocnicze. Technicy dentystyczni 
mogą się zaopatrzyć się w materiały 
całoceramiczne, akryle, stopy, uzu-
pełnienia ruchome i sprzęt.

Można również kupić preparaty 
do higieny jamy ustnej, ważne np. 
w czasie leczenia ortodontycznego 
lub dla noszących protezę. Firma ma 
swoją stronę w Internecie. Zamó-
wienia można składać na stronie 
sklepu internetowego, osobiście lub 
telefonicznie. A to nie wszystko. Fir-
ma zajmuje się również organizacją 
specjalistycznych szkoleń przezna-
czonych dla lekarzy stomatologów 
i techników dentystycznych. 

Nie tylko  
sklep

W nowej siedzibie zadbano również 
o miejsce, w którym mogą odby-
wać się szkolenia.  Zazwyczaj są one 
przeznaczone dla niewielkiej, mak-
symalnie piętnastoosobowej grupy 
osób. Głównie z tego powodu, że 
po części teoretycznej jest część 
praktyczna. Zapraszani prelegenci 
to znani specjaliści, którzy chętnie 
dzielą się praktyczną wiedzą. Dla-

tego szkolenia te cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Na stronie inter-
netowej zawsze można znaleźć 
informacje o tym, jakie szkolenia 
są planowane w najbliższych tygo-
dniach. 

ostatnie szkolenia,  
które się odbyły to:

„Idealny wycisk w 4 krokach. Nie-
zawodne sposoby na szybkie wyko-
nanie koron tymczasowych”.  „IPS 
e.max Press „II°” - Całoceramiczne 
piękno naturalnych zębów. Jeden 
materiał wiele rozwiązań” i „Mapa 
drogowa endodoncji – wypełnianie 
kanałów, reendo, MTA”. 

Firma bierze udział wielu tar-
gach stomatologicznych, na któ-
r ych ot r z y muje w y różn ien ia 
i dowody uznania branży. Na ostat-
nich doceniono ich jako bezpośred-
niego importera materiału firmy 
Ivoclar Vivadent wykorzystywa-
nego do „przyklejania” wypełnień 
w ubytkach, czyli Adhese Universal 
VivaPen. 

- Cieszymy się z tych dyplomów 
i pucharów – mówi Jolanta Baba-
chanian. – Są dla nas potwierdze-
niem, że dobrze wykonujemy swoją 
pracę. Jesteśmy doceniani w branży 
i mamy dobrą opinię jako doradca 
i dostawca. Cieszy nas to, bo wca-
le nie jest łatwo znaleźć doskonałe 
preparaty, które spełniają wiele róż-
nych potrzeb zarówno specjalistów, 
jak i ich pacjentów.  

Bydgoszcz,  
moje miasto

- Chciałbym podkreślić, że pocho-
dzę z Armenii, ale również Byd-
goszcz jest dla mnie domem. Z tym 
miastem związałem przyszłość 
swoją i swojej rodziny i już od 
22 lat czuję się bydgoszczaninem. 
To moje miasto, w którym, jak 
widać, można spełnić nawet naj-
większe marzenia – dodaje Edward 
Babachanian, patrząc na zdjęcie 
góry Ararat i fotografie najbliż-
szych stojące w biurze przy ulicy 
Pomorskiej.

spod góry 
Ararat do 
centrum 
Bydgoszczy
Jak Ormianin zbudował rodzinną 
firmę w mieście nad Brdą
Był początek lat dziewięćdziesiątych, gdy Edward Babachanian 
zdecydował się osiedlić w Polsce. Dzisiaj jego firma ma już 
22 lata. w gabinecie seniora rodziny wisi zdjęcie góry ararat 
z położoną u jej podnóża stolicą armenii - Erywaniem. obok niej 
wiele rodzinnych zdjęć. wskazują one na to, że jest to firma 
rodzinna, w której pracują również żona i syn właściciela.
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Siedziba sklepu

BaBaChaN
ul. Pomorska 35 
Bydgoszcz
Godziny otwarcia: 
Pn-Pt: 9-17, So: 10-13. 

Kontakt

tel. 52-345-76-66, 52-328-45-71
e-mail: biuro@babachan.pl. 

Adres strony internetowej: 
www.babachan.pl.

R E K l a M a



36

R E K l a M a



37

R E K l a M a

R E K l a M a

Jednym z takich miejsc jest byd-
goskie Przedszkole „Ensino” 
znajdujące się w samym centrum 

miasta, przy ulicy Pomorskiej 7A. 
Wejście widać już z daleka, ponie-
waż kolorowe drzwi wskazują, że 
to miejsce jest przeznaczone dla 
małych dzieci. 

Czym jest Zespół aspergera 
i autyzm? Czy można tych 

określeń używać wymiennie?

- Zespół Aspergera to zaburze-
nie rozwojowe, które należy do 
spektrum autyzmu – tłumaczy 
Karolina Gierszewska, koordyna-
tor bydgoskiego Centrum Terapii 
w przedszkolu „Ensino”.  - Można 
powiedzieć, że zespół Aspergera 
jest inną, a dla wielu postrzeganą 
jako łagodniejszą, odmianą auty-
zmu wczesnodziecięcego. Osoby 
z zespołem Aspergera, podobnie jak 
osoby z autyzmem, mają tendencję 
do wycofywania się z kontaktów 
społecznych, problem z utrzyma-
niem właściwych relacji, mylnego 
rozumienia i okazywania uczuć, ale 
mają też duże szanse na normal-
ne życie.  Zazwyczaj przestrzegają 
panujących zasad, ich zachowanie, 
na pierwszy rzut oka, nie różni się 
od zachowania innych rówieśników. 
Co ważne, w diagnozie nie wykazują 
opóźnień w rozwoju mowy i rozwi-
jają się prawidłowo pod względem 
poznawczym i dlatego ich relacje 
z innymi ludźmi są na ogół popraw-
ne. W przypadku dzieci autystycz-
nych, oczywiście w zależności od 
stopnia nasilenia zaburzenia, relacje 
dzieci z otoczeniem nie są dobre. 
W skrajnych przypadkach nie tole-
rują dotyku, nietypowych dźwięków, 
nieznanych zapachów, zmiany jakie-
gokolwiek odstępstwa od normy. 
Funkcjonują według utartego sche-
matu. Rolą rodziców, wychowawców 
i terapeutów jest jak najlepsze przy-
stosowanie dzieci do życia w społe-
czeństwie. Na szczęście coraz lepiej 
wiemy, jak powinna przebiegać tera-
pia, aby dawała efekty – dodaje. 

Sala doświadczania świata

Skuteczna terapia polega na oddzia-
ływaniu na wiele zmysłów dziecka 
za pomocą różnych metod i środ-
ków. Jedna z sal - „Sala doświadcza-

nia świata” w przedszkolu - zosta-
ła wyposażona w światłowody, 
specjalne lustra, huśtawki, maty 
z różnymi fakturami materiałów 
itp. A także możliwość całkowitego 
zaciemnienia, wykorzystania świa-
tła ultrafioletowego, pracy z wyko-
rzystaniem interaktywnych plansz 
i zabawek.  

Pom o c e  s ł u ż ą  s t y mu l a c j i 
wszystkich zmysłów. Jest też sala 
do treningu społecznego, w któ-
rej uczy się dzieci prawidłowego 
korzystania z zabawek i innych 

przedmiotów, k tóre są na co 
dzień używane. Terapia behawio-
ralna, czyli zajęcia nastawione 
na modyfikacje niepożądanych 
zachowań, jest bardzo ważna 
właśnie u dzieci z opisywanymi 
zaburzeniami. Do tego dochodzi 
terapia logopedyczna, korygująca 
wady wymowy, doskonaląca tak-
że umiejętności poznawcze oraz 
koordynację wzrokowo –słucho-
wo-ruchową u dzieci. I muzyko-
terapia, czyli poznawanie świata 
przez muzykę. 

Ważna dla dzieci z każdym 
spektrum autyzmu jest integracja 
sensoryczna stymulującą różne 
sfery dziecka. A także fizjoterapia 
korygująca wady postawy. Są rów-
nież zajęcia z dogoterapii, cera-
miki, ruchowe i inne. Coraz więk-
szy nacisk kładzie się również na 
zajęcia grupowe. Trzeba bowiem 
pamiętać, że celem terapii jest jak 
najlepsze przystosowanie dziecka 
do życia w społeczeństwie. Dlate-
go tak ważną rolę dla dziecka sta-
nowią zajęcia grupowe, ale rów-

nież zwykłe przebywanie, zabawa 
wśród innych.  

Ważna diagnoza

Niestety, im później jest postawiona 
diagnoza, tym mniejsza szansa na 
szybkie rozpoczęcie terapii. 

- Diagnozę, że dziecko ma zabu-
rzenia autystyczne lub zespół Asper-
gera, stawia psychiatra dziecięcy 
– mówi pani Karolina. – Trwa nawet 
kilka miesięcy, zanim rodzice zyska-
ją pewność, co dolega ich dziecku. 
Wiemy, że często jest dla rodziców 
szokiem, bo mieli nadzieję, że przy-
czyny problemów ich dziecka są 
inne. Ale zapewniam, że nowocze-
sne metody pracy z dzieckiem dają 
widoczne efekty. Im wcześniej roz-
poczniemy systematyczną terapię, 
tym większa szansa na rozwinięcie 
u dziecka dobrych relacji z rówieśni-
kami i dorosłymi. Szansa na samo-
dzielność w dorosłym życiu – dodaje.

Terapia dla dzieci 
z autyzmem 
i zespołem Aspergera
w Bydgoszczy jest coraz więcej miejsc, gdzie dzieci 
z zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania 
relacji z innymi ludźmi mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich 
wyposażonych salach, z pomocą doskonałych terapeutów.
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autyzm
objawy pojawiają się we wcze-
snym dzieciństwie i trwają całe 
życie. To zaburzenie rozwojowe, 
w którym dziecko ma problemy 
w nawiązaniu poprawnych rela-
cji z innymi ludźmi. Występuje 
nadwrażliwość na bodźce doty-
kowe, zapachowe, świetlne itp. 

Zespół aspergera
objawy również są widoczne już 
u małych dzieci. Od autyzmu 
różni się tym, że obejmuje głów-
nie upośledzenie umiejętności 
społecznych. Mogą się pojawić 
obsesyjne zainteresowania kon-
kretnym tematem, ale nieko-
niecznie. Jednocześnie rozwój 
mowy i rozwój poznawczy prze-
biega zazwyczaj prawidłowo.
 
Przyczyny opisywanych zabu-
rzeń niestety nie są znane. 
Jest wiele teorii, ale żadna nie 
została potwierdzona.
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ul. Kościuszki 27B, Bydgoszcz
tel. 884-028-333
www.fb.com/outletkobra

Odzież, obuwie i akcesoria do sportu 
oraz na co dzień dla dorosłych i dzieci

snowboar d
czynar ty

Renomowane marki:

dc sHOEs, Quiksilver, Rossignol, colmar, Leki, 
Oakley, carrera, smith, dakine i inne

obuwie sportowe:

Adidas, Reebok, Nike, Puma, New Balance i inne

R E K l a M a

Pozwoli to m.in. na zreduko-
wanie odpowiedzialnych za 
powstawianie smogu emisji 

szkodliwych płynów i substancji 
chemicznych do atmosfery. Sku-
tecznym sposobem walki o śro-
dowisko naturalne jest dążenie do 
eliminacji takich źródeł, które gene-
rują największą ilość szkodliwych 
substancji i zastąpienie ich rozwią-
zaniami spełniającymi wszystkie 
normy emisyjne. 

Wysokie wymogi środowisko-
we stawiane przedsiębiorstwom 
energet yczny m spraw iają ,  że 
zastąpienie indywidualnych pie-
ców węglowych ciepłem z miejskiej 
sieci ciepłowniczej jest najskutecz-
niejszym sposobem redukcji nie-
bezpiecznych mieszanin cząstek 
zawieszonych w powietrzu - PM10, 
PM2,5. To one zawierają toksyczne 
wielopierścieniowe węglowodo-
ry aromatyczne takie jak np. ben-
zo/a/piren, dioksyny czy metale 
ciężkie, będące głównymi składni-
kiem smogu.
•  Dzięki liczącej ponad 440 km 

sieci, KPEC dostarcza ciepło do 
blisko 5 tys. budynków w Byd-
goszczy, Koronowie, Szubinie, 
Nakle nad Notecią i Solcu Kujaw-
skim, łączna powierzchnia 
ogrzewanych obiektów to ponad 
9 mln m2. 

•  W ok. 80 proc. ciepło przesyła-
ne do klientów KPEC powsta-
je w skojarzeniu z produkcją 
energii elektrycznej, czyli tzw. 
kogeneracji - jest ekologiczne 
i tańsze w porównaniu z innymi 
dostawcami. 

•  Tylko w tym roku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej KPEC zosta-
ło przyłączonych 60 nowych 
odbiorców. To pokazuje, że 
ekologia, dostępność, komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania 
cały czas należą do najważniej-
szych argumentów przy wybo-
rze dostawcy energii cieplnej. 

KPEC spółka z o.o. w Bydgoszczy 
należy do grona największych i naj-
lepszych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych w kraju. W tym roku KPEC 
zdobył drugie miejsce w Ogólno-
polskim Rankingu Przedsiębiorstw 
Ciepłowniczych PEC 2017, organi-
zowanym przez Strefę Gospodarki 
Gazety Prawnej oraz 14 raz z rzędu 
został uhonorowany Certyfikatem 
Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo 
Fair Play.

Dzięki nowoczesnym syste-
mom informatycznym i zastoso-
waniu najnowszych technologii 
KPEC dostarcza ciepło do odbior-
ców przez cały rok, proces wytwa-
rzania i dystrybucji realizowany 
jest w oparciu o system zarządza-
nia jakością zgodny z normą EN 
ISO 9001:2009

* więcej informacji 
o miejskich inwestycjach 
- metropoliaBydgoska.PL - 
dział iNwEStyCJE.

Koszt brutto 1 GJ w zależności od nośnika energii (w zł).

Ciepło w Twoim domu, 
czyste środowisko 
w Twoim otoczeniu 
Rozpoczął się okres, w którym zanieczyszczenia powietrza stają się odczuwalnym problemem 
dla mieszkańców metropolii oraz małych miast. Szczyt sezonu grzewczego jest więc właściwym 
momentem zachęcenia indywidualnych użytkowników pieców węglowych do ich zamiany na miej-
ską sieć ciepłowniczą.
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WESOŁYCH,
SPOKOJNYCH
I POGODNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SUKCESÓW
W NADCHODZĄCYM
NOWYM ROKU 2018

ŻYCZY ZESPÓŁ
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Do tradycji wigilijnych należy 
dopilnowanie, aby do wiecze-
rzy zasiadała parzysta licz-

ba osób; nieparzysta wróżyć miała 
rychłą śmierć jednego z biesiad-
ników. O ile liczba osób przy stole 
powinna być parzysta, to według 
dawnych zwyczajów liczba obrzę-
dowych potraw wigilijnych po winna 
być nieparzysta Miało to zapewnić 
urodzaj w następnym roku. 

Wierzono także, ze potrawy na 
wieczerzę wigi lijną powinny skła-
dać się ze wszystkich płodów pola, 
sadu, ogrodu, lasu i wody. Gdyby 
coś opuszczono, nie obrodziłoby 
w nadchodzącym roku. Stary zwy-
czaj nakazywał też bodaj skoszto-
wanie każdej potrawy, gdyż w prze-
ciwnym wypadku tego, czego nie 
spróbowano, zabraknie w przyszłym 
roku.

Dzielenie się  
opłatkiem

Zarówno źródła etnograficzne, jak 
i zapisy li terackie wskazują, że oby-
czaj dzielenia się opłatkiem znany 
był w  Polsce już w  początkach XIX 
wieku, a prawdopodobnie i wcze-
śniej. Jedynie w niektórych czę-
ściach Pomorza oraz  na War mii 
i  Mazurach jeszcze w początkach 
XX w. nie znano obyczaju łamania 
się opłatkiem. Obyczaj ten - trwale 
związany z tradycją polską wywo-
dzi się z rytuałów starochrześcijań-
skich dzielenia i rozdawania chle-
bów ofiarnych zwanych eulogiami. 
Były to niekonsekrowane chleby 
podobne do tych, których używa-
no w misteriach religijnych i które 
wymieniały pomiędzy sobą kościo-
ły, zakony i bractwa religijne; rozda-
wano je także wiernym, aby właśnie 
w okresie Bożego Na rodzenia łamali 
je i spożywali na znak braterstwa, 
a także przynależności do wspólno-
ty chrześcijańskiej.

Surogaty z chleba w formie zbli-
żonej do znanych nam dzisiaj opłat-
ków, z mąki pszennej i czystej wody, 
pie czone w metalowych matrycach 
znane są od polowy IX wieku.

Przypisywano też opłatkom 
wiele niezwykłych właściwości. 
Sama ich obecność w domu w okre-
sie Bożego Narodzenia, jak rów-
nież w okresie późniejszym, miała 
przynosić domowi szczęście i spo-
kój. Miały też zapewniać dostatek, 
a przede wszystkim obfitość chleba. 
Wierzono, że temu, kto się opłatkiem 
łamie, nie zabraknie chleba przez 
cały rok i co więcej, będzie mógł tym 
chlebem podzielić się z innymi.

W niektórych regionach, głów-
nie na południu Polski, dzielo-
no się opłatkiem posmarowanym 
miodem; niekiedy opłatki takie 
spożywano na śniadanie i często 
bywał to jedyny posiłek dozwo lony 
przed wieczerzą wigilijną. Na wsi 
powszechny był też zwyczaj zacho-
wany dotychczas w niektórych 
regionach - dzielenia się opłatkiem 
oraz resztkami potraw wigilijnych 

ze zwierzętami gospodarskimi, 
przede wszystkim bydłem, ale nie-
kiedy także ze wszystkimi zwierzę-
tami hodowlanych i domowymi, nie 
wyłączając drobiu czy nawet psów. 
A wszystko w przekonaniu, że tak 
wielkiego święta, jakim jest Boże 
Narodzenie, dostąpić winien także 
świat zwierzęcy.

Tak więc kolacja wigilijna w  Pol-
sce, także w naszych czasach, roz-
poczyna się od gestu symboli cznego 
łamania chleba, od gestu pojedna-
nia, łączności wzajemnej, miłości 
i przyjaźni, i od spożycia - na szczę-
ście i pomyślność - niezwykłego, 
misty cznego pokarmu, jakim jest 
opłatek.

Dopiero po tym można zasiąść 
do stołu i próbować wszystkich 
po kolei potraw wigili jnych, a są to 
potrawy niezwykłe i przeznaczone 
specjalnie na wieczerzę wigilijną. 

Wigilijne potrawy

Listę otwiera jedna z tradycyjnych 
zup wigilijnych – barszcz czerwo-
ny z uszkami. Od dawna burakom 
przypisywana jest długowieczność. 
Tradycja głosi, że ten, kto spożywa 
buraki, nie dość, że doczeka sędzi-
wego wieku, to jeszcze przez całe 
długie życie będzie grzeszyć nieska-
zitelną urodą.

W niektórych regionach Pol-
ski podawana jest zupa grzybo-
wa zamiast barszczu czerwonego. 
Według dawnych wierzeń, grzy-
by na stole wigilijnym ze względu 
na to, że rosną w lesie, uchodzą za 
magiczną potrawę, wykradzioną 
z innego świata. Symbolizują ulega-
nie pokusom i pewnie przez to wła-
śnie są tak bliskie ludziom.

Kolejną staropolską potrawą jest 
kapusta z grochem. Według ludo-

wych wierzeń, groch w wigilijnych 
potrawach zwiastował płodność 
i gwarantował dostatek. Boga-
ta oferta potraw z kapustą wyni-
ka z symboliki, jaka jej towarzyszy. 
Kapusta bowiem ma zawierać życio-
dajną siłę, dzięki której wszystko, 
zarówno przyroda jak i człowiek, 
budzą się do życia.

Wigilia to kolacja postna, dla-
tego zamiast mięsa podaje się ryby, 
które symbolizują chrzest, chrze-
ścijaństwo, Jezusa i odradzanie się 
do życia.  W wigilię króluje karp, 
który w pozostałe dni w roku jest 
przez nas zapomniany. Obok kar-
pia pojawia się śledź – symbol postu 
i wyczekiwania.

 Kolejną potrawą pełną sym-
boliki, bez której nie wyobrażamy 
sobie wigilijnego stołu, to pierogi 
z kapustą i grzybami, Kapusta kiszo-
na miała chronić od złego, a także 
zapewnić witalność i siłę na wio-
snę, a grzyby z kolei miały zapewnić 
szczęście i dostatek domownikom.

Kompot z suszu to kolejna waż-
na pozycja na wigilijnej liście prze-
pełniona symboliką. Kompot z suszu 
symbolizuje pokój, miłość i zdrowie. 
Gruszki zapewniają długowiecz-
ność, jabłka - miłość i zdrowie, 
natomiast suszone śliwki odpędzają 
złe moce.

Kluski z makiem to tradycyjna 
potrawa na Podlasiu, Podkarpa-
ciu, Mazowszu oraz w Wielkopol-
sce. Według wierzeń ludowych, 
mak przynosił bogactwo, dlatego 
na wigilijnym stole nie mogło go 
zabraknąć, a jego brak mógł przy-
nieść nieszczęście. Dla chrześcijan 
mak jawi się jako symbol chrześci-
jaństwa i płodności. Stąd ważną 
pozycją na liście jest makowiec. 

Kutia, a więc miód i orzechy – jej 
podstawowe składniki, mają bardzo 
bogate znaczenie. Miód od wie-
ków uznawany jest w wierzeniach 
ludowych za substancję magicz-
ną, w której tkwią nadprzyrodzone 
moce. Zjedzony podczas wigilii miał 
chronić przed złem, a także zapew-
nić radość i dostatek. To również 
znak obfitości, szczęścia i miłości. 

Orzechy to z kolei symbol 
tajemnicy, płodności i pieniędzy, 
choć każdy rodzaj niesie dodatkowe 
znaczenie. Orzechy włoskie symbo-
lizują mądrość, laskowe - płodność 
i cierpliwość, natomiast migdały to 
znak nowego życia i nadziei.

* Chcecie podzielić się 
z nami swoimi przepisami 
na świąteczne potrawy? 
Czekamy na wasze 
propozycje na redakcja@
metropoliabydgoska.pl.

OBYcZAJE magia 
wigilijnego 
stołu
wierzenia, przesądy, wierzenia magiczne – na przestrzeni wieków tak się ze sobą poplątały, że dziś 
już nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego tak jest – po prostu stara się przestrzegać od dawna 
przyjętych zasad…

tradycja nakazuje, aby liczba wigilijnych potraw była nieparzysta, ale liczba osób przy stole – z kolei parzysta.
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XiX wiek
na początku tego wieku 
w niektórych regionach 
Polski był znany zwyczaj 
łamania się opłatkiem.
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą radość, szczęście i zadowolenie, 

a Nowy 2018 Rok niech pełen będzie sukcesów 
– tych małych i tych dużych – w życiu osobistym i zawodowym. 

Niech nikomu nie zabraknie szalonych marzeń
i odwagi… by je spełniać. 

Niech każdy dzień pozwala na nowo odkrywać uroki życia 
i cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami. 

Wszystkiego, co najlepsze życzy

R E K l a M a
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bezpiecznie . niezawodnie . komfortowo
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
obserwuj na twitterze: @Szymfial

Każdy kraj na swój sposób 
obchodzi święta. Specjalnie 
dla naszych Czytelników opo-

wiedzieli o celebrowaniu świątecz-
nego czasu zagraniczni sportowcy 
występujący na co dzień w mieście 
nad Brdą - koszykarki Artego oraz 
siatkarze Łuczniczki.

Europejski chłód  
i brazylijskie słońce
Okres przedświąteczny będzie 
szczególnie pracowity dla zawod-
ników występujących na parkietach 
PlusLigi. Jeszcze przed świętami 
zespół Jakuba Bednaruka roze-
gra jedno ważne ligowe spotkanie 
- 22 grudnia uda się do Radomia 

na pojedynek z Cerrad Czarnymi 
(początek o 18:00). W bydgoskim 
zespole w tym sezonie występuje 
trzech obcokrajowców. To porto-
rykański rozgrywający Edgardo 
Goas i przyjmujący: Bułgar Metodi 
Ananiew i Brazylijczyk Henrique 
Batagim.

- Nie ma wielkich różnic mię-
dzy świętami w Polsce i Brazylii 
– mówi nam Batagim. – Praktycz-
nie przez cały ten czas spotykamy 
się w gronie rodzinnym, a głów-
ną potrawą kolacji wigilijnej jest 
indyk, ale na stole nie brakuje też 
ryb – podkreśla przyjmujący Łucz-
niczki. Zawodnik również zwra-
ca uwagę na klimat. – Podczas 
gdy tutaj, w Europie, jest chłodno 
i mamy zimę, tak w Brazylii świeci 
słońce i panuje wręcz upalna pogo-
da – opisuje Batagim, dla którego 
będzie to już drugi okres świątecz-
ny, który spędzi poza ukochanym 
krajem. – W zeszłym roku grałem 
w lidze greckiej, więc miałem już 
okazję częściowo poznać klimat 
świąt w Europie – kończy gracz 
Łuczniczki. 

Z kolei po raz pierwszy otoczkę 
świąt i świąteczny klimat w naszym 
kraju będzie miał okazję poczuć 
Edgardo Goas. Dla rozgrywające-
go z Portoryko ten czas jest bardzo 
ważny. – W tym wyjątkowym cza-
sie wszystkie rodziny spotykają się 
ze sobą przy jednym stole, składają 
sobie życzenia i spożywają potrawy. 
W naszym kraju dominują potrawy 
z kuchni latynoskiej, przede wszyst-
kim wołowina, ale pojawiają się też 
słodycze – tłumaczy Goas. 

Podobnie jak Batagim, Portory-
kańczyk na okres świąteczny pozo-
staje w Bydgoszczy. – Trzeba pamię-
tać, że poza meczem będziemy 
też mieli treningi tuż po świętach 
– mówi portorykański zawodnik. 
Jak podkreśla, to, co mocno łączy 
Portoryko i Polskę, to wiara. – Jeste-
śmy tak samo religijni jak Polacy – 
dodaje Edgardo Goas.

Dla Metodiego Ananiewa to dru-
gi raz, kiedy Boże Narodzenie będzie 
spędzał w naszym kraju. Pierwszy 

raz miał miejsce w 2011 roku, gdy 
reprezentował Indykpol AZS Olsz-
tyn. On także na czas świąteczny 
pozostanie w grodzie nad Brdą, ale 
nie będzie sam. – Tuż przed święta-
mi przyjedzie do mnie moja rodzina 
i z najbliższymi spędzę ten wyjąt-
kowy okres – mówi bułgarski przyj-
mujący. – Nie dostrzegam wielkich 
różnic w świętowaniu tego czasu. 
Chyba jedną różnicą, jaką dostrze-
gam, jest taka, że 25 i 26 grudnia 
w Polsce nie uświadczysz ludzi na 

ulicach, natomiast w moim kraju 
wszyscy wychodzą z domów i spo-
tykają się ze znajomymi na mieście 
– tłumaczy Ananiew. 

Pracowity okres 
przedświąteczny w artego
Okres przedświąteczny równie pra-
cowicie, co siatkarze, spędzą koszy-
karki Artego. Podopieczne Tomasza 
Herkta rozegrają dwa spotkania 
we własnej hali: ligowe z PGE MKK 
Siedlce (17 grudnia, 17:00) i pucha-
rowe z węgierskim MVBK Miskolc 
(21 grudnia, 18:30). W kadrze byd-
goszczanek są trzy zawodniczki 
z zagranicy: Serbka Dragana Stan-
ković oraz Amerykanki: Jennifer 
O’Neill i Denesha Stallworth. Zapy-
taliśmy, jak święta wyglądają w ich 
krajach.

- Różnica między świętami 
serbskimi a wieloma europejskimi 
jest taka, że w Serbii obchodzimy 
je dwa tygodnie później – opowia-
da Stanković. Wynika to z faktu, że 
w Serbii dominuje religia prawo-
sławna, która używa kalendarza 
juliańskiego, stąd dwutygodniowa 
różnica w celebrowaniu tego święta 
w odróżnieniu do katolików. – Poza 
tym, podobnie jak w innych euro-
pejskich krajach, tak i u nas te świę-
ta celebrujemy w gronie rodziny 
i przyjaciół – dodaje koszykarka. 

- W Stanach Zjednoczonych 
świętujemy 25 i 26 grudnia. Oczy-
wiście również spotykamy się wśród 
najbliższych i ten czas spędzamy 
wspólnie – mówi O’Neill. Koszykarki 
przyznają, że okres świąteczny spę-
dzą w Bydgoszczy.

*informacje na bieżąco 
z meczów łuczniczki 
Bydgoszcz znajdziesz na 
metropoliaBydgoska.PL.

sPORT

święta pod 
znakiem indyka 
i wołowiny
Zagraniczni sportowcy opisują Boże Narodzenie 
w swoich krajach

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zagraniczni sportowcy występujący w bydgoskich klubach 
spędzą w naszym kraju. Jakie mają plany i jak wyglądają święta w ich krajach?

Metodi ananiew (na pierwszym planie) i henrique Batagim tegoroczne święta spędzą w Bydgoszczy. Jeszcze 
dwa dni przed wigilią zagrają ligowy mecz w Radomiu. 
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Podczas gdy w Europie 
panuje chłód, w Brazylii 
świeci słońce i panuje 
niemal upalna pogoda.

Henrique Batagim
siatkarz Łuczniczki Bydgoszcz 

2 tygodnie
później niż w Polsce, 
w Serbii większość 
osób celebruje 
święta, z uwagi na 
dominującą religię 
prawosławną. 
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