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TRAMWAJ DO FORDONU Linia do
największej bydgoskiej dzielnicy ma już
rok. Co zmieniła?

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

W

brew wciąż jeszcze często
powtarzanej opinii na temat
wyższości liceów ogólnokształcących nad szkołami średnimi
o profilu technicznym okazuje się, że
to uczniowie techników osiągają lepsze wyniki w nauce. W tegorocznym
rankingu Perspektyw uwzględniono
sześć bydgoskich techników oraz
tyle samo liceów. Okazało się, że
wszystkie placówki przygotowujące
do konkretnych zawodów odnotowały wyższe pozycje niż w ubiegłych
latach. W przypadku liceów nie było
już tak kolorowo. Aż trzy szkoły znalazły się niżej niż w poprzednich
edycjach zestawienia.
Kapituła rankingu brała pod
uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych
oraz sukcesy szkoły w olimpiadach
przedmiotow ych. W przypadku
techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Pozycje zajęte przez bydgoskie placówki
wymieniliśmy na stronie 12.
Pozyskanie dodatkowej wiedzy
oraz podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych możliwe jest między
innymi dzięki realizacji unijnych projektów. Jeszcze w tym roku w czterech
bydgoskich placówkach rozpocznie się
wdrażanie projektu „EduAkcja w technikach”. Działania dążące do dostosowania kształcenia do potrzeb rynku
pracy będą realizowane poprzez bliską współpracę szkół z otoczeniem
społeczno-gospodarczym. Zadanie
będzie przeprowadzane w porozu-
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SYRYJCZYCY W BYDGOSZCZY? Radni
i prezydent chcą pomóc uchodźcom
z Aleppo. Co na to rząd i mieszkańcy?
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DOBRCZ NIE CHCE FERM W gminie trwa
spór o inwestycję, która ma zagrażać
zdrowiu mieszkańców.

W Elektroniku uczą
najlepiej w kraju!
Edukacja w szkołach średnich w Bydgoszczy jest na coraz wyższym poziomie – taki wniosek można wysnuć po przeanalizowaniu wyników bydgoskich placówek w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Potwierdza to nie tylko sukces bydgoskiego „Elektronika”
uznanego za najlepsze technikum w Polsce.

fot. Stanisław Gazda

edukacja
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Uczniowie bydgoskiego „Elektronika” mogą dumnie mówić, że wybrali najlepsze technikum w Polsce.

mieniu powiatu bydgoskiego z toruńskim oraz nakielskim i obejmie swoim
zasięgiem ponad 1200 uczniów kształcących się w zawodach takich jak na
przykład technik elektryk, mechatronik czy informatyk.
To między innymi takie zawody
wymienione są w prognozie zapotrzebowania na terenie Bydgoszczy
i powiatu bydgoskiego w 2017 roku.
Z badań „Barometr zawodów” przeprowadzonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Bydgoszczy wynika,
że po ukończeniu technikum szansa
uzyskania pracy zgodnej z profilem
kształcenia jest naprawdę wysoka. Na rynku pracy coraz częściej
poszukiwani są profesjonaliści
w konkretnych zawodach.
Dobre przygotowanie uczniów
do zawodu umożliwia zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury. Niebawem w dwóch bydgoskich
szkołach: Zespole Szkół Budowlanych im. J. Gagarina oraz Technikum II ZS nr 12 im. Jana Sobieskiego
powstaną nowoczesne bazy laboratoryjne wyposażone w najnowsze
stanowiska badawcze przygotowane do kształcenia profesjonalistów
w zawodach technik chłodnictwa
i klimatyzacji oraz technik energetyk i technik budownictwa.
Czy realizowane zadania doprowadzą do zwiększenia efektów kształcenia? Sprawdzimy to analizując przyszłoroczny ranking Perspektyw.

*

 czym dyrektor najlepszej
W
szkoły w Polsce upatruje
sukces placówki? Czytaj
wywiad z Romanem
Wojciechowskim na str. 12.
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g.nowacki@metropoliabydgoska.pl

W

środku pojazdów panuje
chłód, na szybach powstaje
szron, a zamiast ogrzewania jest tłoczone w kierunku pasażerów zimne powietrze. Kwestia
dotyczy głównie tramwajów Konstal
pozostających na noc w zajezdni
na Łoskoniu. Najwięcej skarg jest
od pasażerów linii 3 i 5. – Chodzi
o zdrowie ludzi. Jadąc pierwszymi
porannymi tramwajami z Łoskonia można nabawić się przeziębienia i hemoroidów. Najgorsze są
metalowo-plastikowe siedzenia.
Jadąc z Łoskonia do dworca głównego przez 40 minut ryzykuje się
swoim zdrowiem. Autobusem linii
84 jeździło się ciepło i komfortowo,
bez porównania lepiej – czytamy
w opinii pana Tadeusza, pasażera
linii numer 5.
Tego typu głosów od mieszkańców Fordonu jest więcej. – Zastanawiam się, czy nie brać ze sobą
koca lub poduszki, żeby móc usiąść
na tych lodowatych siedzeniach.
Taka sama sytuacja była zeszłej
zimy, w zeszłym miesiącu podczas
mroźnych dni i teraz znów to samo.
Jest mróz na zewnątrz, jest mróz

Lodowaty
tramwaj
z Łoskonia

Najwięcej
uwag do funkcjonowania
tramwajów marki Konstal
mają pasażerowie linii
nr 3 i 5.

jest tak wysoka jak nowoczesnych
tramwajów czy autobusów. Dodatkowo ww. pojazdy charakteryzują
się mniejszą szczelnością konstrukcji wagonu wynikającą m.in. z braku systemu wentylacji wymuszonej
oraz słabszą izolacją cieplną ścian,
co również wpływa na pogorszenie
warunków podróży.
Znając powyższe uwarunkowania, podjęliśmy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w tym
zakresie. We wszystkich wagonach
zamontowane zostały przyciski do
samodzielnego otwierania drzwi
przez pasażerów, og raniczając
wychłodzenie na przystankach do
niezbędnego minimum. Corocznie
przed sezonem zimowym dokonywane są kompleksowe przeglądy,
konserwacje i ewentualne naprawy
systemów ogrzewania tramwajów.
Ponadto systemy ogrzewania są na
bieżąco monitorowane przez pracowników zajezdni w ramach tzw.
obsług codziennych.
W najbliższej perspektywie planowane są również dostawy osiemnastu nowoczesnych tramwajów
charakteryzujących się najw yższym komfortem podróżowania,
w tym również w zakresie systemów
ogrzewania i wentylacji. Tramwaje te zastąpią wysłużone i znacznie
mniej komfortowe Konstale 805Na.
Informujemy ponadto, że wszelkie sygnały pasażerów są na bieżąco sprawdzane, a w przypadku
st wierdzenia nieprawidłowości
systemu ogrzewania dokonywane
są niezbędne naprawy. Przykładowo w dniu 10.01.2016r. motorniczy
tramwaju 269-270 otrzymał ok.
godz. 9:00 informację od pasażera
o prawdopodobnie nieprawidłowo funkcjonującym ogrzewaniu.
Wezwane w trybie pilnym pogotowie zajezdni stwierdziło awarię bezpiecznika powodującą niesprawność
połowy nagrzewnic zainstalowanych w tramwaju i usunęło awarię.”.

Pasażerowie skarżą się na chłód
w tramwajach
Do naszej redakcji spływa coraz więcej skarg odnośnie sytuacji
w tramwajach w czasie ujemnych temperatur powietrza.
Mieszkańcy Fordonu są niezadowoleni i zaniepokojeni brakiem
lub nieefektywnym ogrzewaniem w wysokopodłogowych
tramwajach typu Konstal 805Na podczas porannych kursów.

Wydajność układów
ogrzewania tych
tramwajów w zakresach
niskich temperatur
nie jest tak wysoka
jak nowoczesnych
tramwajów czy
autobusów.
Paweł Czyrny

dyrektor zarządzający MZK

*
*

Więcej o linii tramwajowej do
Fordonu można przeczytać
na stronie 14.

fot. Leszek Grabowski

w pojazdach. Znowu pewnie liczą na
to, że przyjdzie ocieplenie i wszyscy
o sprawie zapomną, widać trzeba
odezwać się do mediów, bo inaczej
nikt z tym nic nie zrobi – informuje
nas pani Joanna, która swoją podróż
tramwajem rozpoczyna już od przystanku Łoskoń.
O komentarz w sprawie opinii pasażerów poprosiliśmy spółkę
MZK. Od dyrektora zarządzającego
MZK Pawła Czyrnego otrzymaliśmy
następującą odpowiedź, którą publikujemy w całości:
„W odpowiedzi na zapytanie
Pana Redaktora dotyczące ogrzewania w tramwajach Konstal 805Na
informujemy, że wydajność układów ogrzewania tych tramwajów
w zakresach niskich temperatur nie

Na zimno w tramwajach skarżą się zwłaszcza pasażerowie podróżujący nimi w godzinach wczesnoporannych.

 zy w bydgoskich tramwajach
C
i autobusach dostrzegacie
mankamenty? Czekamy na
Wasze opinie pod numerem
telefonu 518-480-751 oraz
adresem e-mail redakcja@
metropoliabydgoska.pl.
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P

race trwają na leśnym odcinku ul. Grunwaldzkiej, która na
całej długości zostanie poszerzona do dwóch pasów ruchu w obu
kierunkach. Dodatkowo, w kierunku centrum miasta powstanie
3,5-kilometrowy buspas umożliwiający szybsze przemieszczanie się
między innymi autobusom komunikacji miejskiej. Przy granicy miasta trwa z kolei wycinka pod kątem
budowy odcinka S5 Tryszczyn Białe Błota. Na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego powstanie
łącznie 130 kilometrów tej drogi. Połączy nas z siecią autostrad oraz
aglomeracjami trójmiejską, poznańską i wrocławską - wymienia plusy
inwestycji prezydent Rafał Bruski.
Języczkiem u wagi w przypadku
obu tras są pieniądze. Na początku
stycznia Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało
listę rankingową z pulą dofinansowania dla poszczególnych inwestycji drogowych w kraju. Bydgoszczy
przypadło aż 113 milionów złotych
unijnego wsparcia. Całkowity koszt
rozbudowy Grunwaldzkiej to około
150 mln zł. Ponad dwa razy więcej
środków pochłonie budowa odcinka
od Tryszczyna do Białych Błot.
Kwota 328 mln zł może jednak
ulec zmianie z uwagi na konieczność budow y wiaduktu kolejo-

Uroczystości

fot. Justyna Wróblewska

związane z powrotem
Bydgoszczy w granice
państwa polskiego odbędą
się m.in. na placu Wolności
i Starym Rynku.

Rokrocznie obchody powrotu miasta do Macierzy mają uroczysty charakter.

97 lat temu
Bydgoszcz wróciła
do Macierzy

wojennego. Pieśni wykonają członkowie chóru City Singers Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
oraz Vio-dion Duo. Nie zabraknie
tak znanych piosenek jak „Złociste chryzantemy”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą” czy „Miłość ci
wszystko wybaczy”. Po koncercie
odbędzie się pokaz filmu Tadeusza
Chmielewskiego pt. „Wśród nocnej
ciszy”. Jest to obraz z 1978 roku, który został nakręcony w Bydgoszczy,
a akcja filmu rozgrywa się w latach
20. ubiegłego stulecia.
Świętowanie powrotu Bydgoszczy do Macierzy będzie kontynuowane również w sobotę. O godz.
16:00 na Barce Lemara rozpocznie
się zabawa szyperska „Wieczór pod
federką”. Osoby pragnące uczestniczyć w potańcówce muszą się wcześniej zapisać, wysyłając wiadomość
na adres e-mail: piotr.drozdowski@
mck-bydgoszcz.pl.jw

20 stycznia 1920 roku miasto nad Brdą odzyskało niepodległość. 97 lat później mieszkańcy spotkają
się w jego sercu, aby wspólnie świętować ten dzień.

Wielka wycinka trwa

2,5 mld zł

Dwie duże inwestycje coraz bliżej
Na przełomie grudnia i stycznia rozpoczęły się prace przygotowawcze do modernizacji ulicy Grunwaldzkiej oraz budowy drogi ekspresowej S5 stanowiącej północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Początek właściwych robót budowlanych ma nastąpić już wiosną.

fot. Stanisław Gazda

egoroczne świętowanie będzie
miało nieszablonowy charakter – zapewnia urząd miasta.
Jednak zanim rozpoczną się atrakcje przygotowane przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy, nastąpią oficjalne
uroczystości. W piątek o godzinie
12:00 w Katedrze Bydgoskiej odprawiona będzie specjalna msza święta. Tuż po niej nastąpi uroczysty
przemarsz na plac Wolności, gdzie
zostaną złożone kwiaty i wieńce.
Z kolei od godziny 14:00 Stary
Rynek zamieni się w plan filmowy.
Odbywać się tam będą interakt y w ne i n scen i z ac je w yd a r zeń
sprzed niemal wieku. – Wspólnie
z rekonstruktorami mieszkańcy
będą mogli odtworzyć uroczyste
przekazanie klucza do miasta przez
niemieckiego burmistrza Hugona
Wolffa zwierzchniej władzy Janowi
Maciaszkowi. Odtworzone zostaną
także ich oryginalne przemówienia. Każdy chętny, który znajdzie się
tego dnia na Starym Rynku, będzie
mógł wcielić się w postać z epoki
oraz zagrać w inscenizacji – wyjaśniają organizatorzy.
Wieczorem obchody zostaną
przeniesione do siedziby Miejskiego Centrum Kultury. O godzinie
18:30 w sali kinowo-widowiskowej
odbędzie się koncert „Po Bydgosku…”, podczas którego zaprezentowane zostaną najpopularniejsze
utwory z dwudziestolecia między-

Prace związane z wycinką części lasu pod rozbudowę ul. Grunwaldzkiej rozpoczęły się pod koniec ubiegłego
roku.

wego w Maksymilianowie według
wytycznych PKP Polskie Linie Kolejowe. Potrzebnych jest około 70 mln
zł. Dyrektor bydgoskiego oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Jagodziński zapewniał, że w pierwszym
kwartale 2017 roku środki się znajdą.

Od 11 stycznia nie pełni on już jednak swojej funkcji, dlatego nie wiadomo, czy nowy szef drogowców te
deklaracje podtrzyma.

pochłonie budowa całej
trasy S5 w KujawskoPomorskiem, koszt
rozbudowy ul.
Grunwaldzkiej szacowany
jest na 150 mln złotych.

Początek robót budowlanych
w obu przy padkach planowany
jest wiosną. W przypadku ulicy
Grunwaldzkiej wydano już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ale od tej decyzji
złożono odwołanie, któr ym zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. - Termin rozpatrzenia tej sprawy został wyznaczony na 31 stycznia - mówi nam
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy
resortu. W przypadku S5 tr wają ponow ne bada nia oddział ywania inwestycji na środowisko.
To ostatni etap formalny przed
wydaniem ZRID.
Rozbudowana Gr unwa ldzka
ma poprawić komunikację z Osową
Górą, a S5 - zmniejszyć ruch tranzytowy w mieście. Dodatkowo, przed
węzłem w Pawłówku (w kierunku
Bydgoszczy) zaplanowano powstanie ronda turbinowego, które ułatwi
dojazd do miasta nad Brdą mieszkańcom gminy Sicienko.
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karga, która trafiła na biurko
wojewody na początku sierpnia, zawierała zarzuty potężnego kalibru. Autorzy skargi twierdzili między innymi, że w 2015 roku
dyrektorzy pogotowia wysłali na
sygnale karetkę z Bydgoszczy do
Łodzi po „koleżankę dyrektora P.”.
„Złamano czasy pracy, narażono
mieszkańców, gdyż nie było przez
pewien czas ambulansu. Koszty
poniosło pogotowie” - podnosili. Pod koniec listopada 2015 roku
specjalistyczny zespół miał zostać
z kolei wysłany do Torunia. Rozpoznanie: ostra psychoza. „Gdy lekarz
z karetki nie chciał się zgodzić na
wyjazd, dyrektor zagroził zwolnieniem go i sam pojechał z zespołem.
Pacjentkę przewieziono do szpitala Jurasza, na drugi dzień - z tym
samym kierowcą – powołano zespół
transportowy, który opłacony został
przez WSPR, żeby woził pacjentkę do onkologa i towarzyszył przy
badaniach” - czytamy w obszernej
skardze.
Ale to nie koniec – skarżący
wskazywali, że na początku kwietnia 2016 roku „wykonano prywatny
transport na polecenie dyrektora
T. ze szpitala Biziela do Łochowa”.
Dyrekcja WSPR miała również uzyskać korzyść majątkową w związku
z zakupem czterech ambulansów
– miały być nabyte po zawyżonej
cenie. Warunek transakcji miał stanowić bowiem fakt wykonania ich
zabudowy według projektu dyrektora P. Autorzy skargi uważali go za
niebezpieczny zarówno dla załogi
karetki, jak i pacjentów.
Zarzuty dotyczyły też rzekomego mobbing u. „ Zastraszono
i poniżono pielęgniarkę, której dr
P. zarzucił, iż zabiła kobietę, która zginęła w wypadku z ambulansem. Pielęgniarka, według P., kazała
jechać z pacjentką w ciężkim stanie
na sygnałach. Dr P. na spotkaniu
z nami stwierdził, że na sygnałach
można jechać tylko jak żmija kogoś
ukąsi i nie mamy surowicy w ambulansie” - piszą skarżący. I dodają, że
pracownicy pogotowia wielokrotnie
byli wzywani na dywanik, zabierano im premię pod byle pretekstem,
a samego dyrektora P. nazywają
„dyktatorem”. Wspomniana pielęgniarka miała złożyć wkrótce po
zdarzeniu w ypowiedzenie. „Nie
mogła pracować w takich warunkach” - argumentują autorzy pisma
do wojewody.
Działania dyrekcji miały doprowadzić również do przemęczenia
zespołów ratowniczych – lekarze-rekordziści mieli bowiem pracować po 4-6 dób bez przerwy. Powód
– nadmierna liczba wyjazdów do
zdarzeń, do których – jak twierdzą
skarżący – karetka nie powinna
wyjeżdżać. „Przyczyniło się to do
narażenia życia i zdrowia mieszkańców, a także doprowadzenia
pośrednio do przynajmniej kilkunastu zdarzeń śmiertelnych w ostatnich dwóch latach” - dodają wnioskujący o kontrolę.

Pogotowie
w pogotowiu, czyli...
nic się nie stało
Szesnastoma skargami na działania dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zajmował się w drugiej połowie minionego roku urząd wojewódzki. Kontrola poziomu usług
oraz sposobu realizacji zadań wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wypadła
pozytywnie, choć z wykazanymi nieprawidłowościami.

fot. Stanisław Gazda

na sygnale

WSPR dysponuje dwunastoma zespołami podstawowymi oraz czterema specjalistycznymi.

Cała ta „afera” wzięła
się stąd, że widać
nie wszyscy potrafią
nadążyć za zmianami
zarówno w medycynie,
jak i w pogotowiu
ratunkowym. Dla innych
jest to praca zbyt
stresująca i nie umieją
sobie z tym poradzić.
dr Przemysław Paciorek

wicedyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy

Zarzuty, które miały charakter
anonimowy, trafiły do zespołu kontrolującego powołanego w urzędzie
wojewódzkim. Ten postanowił zbadać między innymi wszystkie karty
wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego w kwietniu ubiegłego
roku. Uzbierało się ich dokładnie
3916.
Kontrolerzy po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, wizji
lokalnej ambulansów oraz miejsc

wyczekiwania personelu, a także
rozmów z kierownictwem WSPR,
wspomnianymi ratownikami, częściowo potwierdzili niektóre zarzuty. Wykryto również inne nieprawidłowości – natury proceduralnej
i prawno-skarbowej.
W efekcie kontroli wojewoda
zalecił bydgoskiemu pogotowiu, aby
dyspozytorzy prowadzili telefoniczny wywiad medyczny, od którego
uzależniona byłaby decyzja o wyjeździe karetki (miało to mieć miejsce
zbyt rzadko). Dodatkowo, w przypadku poszkodowanych nieprzytomnych bądź nieoddychających
prawidłowo, każdorazowo miał być
prowadzony instruktaż z zakresu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przyjazdu zespołów
ratownictwa medycznego. Poprawić
miał się także nadzór nad działaniami dyspozytorów oraz rozszerzony
pakiet szkoleń.
Zdaniem urzędników, WSPR
p o w i n n a z a p r z e s t a ć w y s y ł ania do sytuacji zagrożenia życia
w przychodniach zespołów transportowych i kierować tam ambulans
z lekarzem na pokładzie (dr P. miał
zdaniem skarżących twierdzić, że
jest to bezzasadne, bo „w przychodni też jest lekarz”). A dodatkowo –
nie wysyłać za te usługi faktur. Bydgoskie pogotowie miałoby również
poprawić wskaźniki czasu dojazdu
do pacjenta. „Należy przedstawić
konkretne propozycje rozwiązań

w tym zakresie” - podsumowuje
zespół kontrolujący.
Dlaczego w żadnym z przeanalizowanych przypadków nie została
postawiona kropka nad „i”? Czyli
– nie ma mowy o konsekwencjach,
które winni nadużyć bądź nieprawidłowości powinni ponieść?
- Nie jesteśmy organem ścigania upoważnionym do nakładania
kar finansowych czy jakichkolwiek
innych. Wezwanie do usunięcia
w trybie pilnym nieprawidłowości
– takie kompetencje ma wojewoda – wyjaśnia nam Tomasz Mosiewicz, kierownik Oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kr yzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a zarazem autor wystąpienia
pokontrolnego. I dodaje: Wojewoda
ze swoimi zaleceniami zapoznał
także organ założycielski dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, czyli marszałka województwa oraz bezpośredniego płatnika
świadczeń dla WSPR, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.
Kontrolerz y w yst aw ili bydgoskiej stacji ocenę pozy ty wną
z niepraw idłowościami. Mogło
być jednak gorzej. Skala ocen stosowanych przez kontrole urząd
wojewódzki przewiduje jeszcze
„pozytywny z uchybieniami” oraz
„negatywny”.

Jak na zarzuty zareagowali ci,
pod adresem których je skierowano?
- Ktoś strzelał „ślepakami” i jeszcze
spudłował – ocenia na gorąco anonimową skargę na bydgoskie pogotowie ratunkowe dr Przemysław
Paciorek figurujący w niej jako dr
P. - Że wysłałem karetkę do Torunia? Jeżeli tam nie było możliwości
przewiezienia pacjentki, to pomaga
sąsiednia Bydgoszcz. Dla mnie to
coś normalnego. Tego samego oczekujemy od Torunia. Że stosuję mobbing? Bzdura! Jeżeli tak, to dlaczego
niedawna kontrola inspekcji pracy
tego nie wykazała? A cała ta „afera”
wzięła się stąd, że widać nie wszyscy potrafią nadążyć za zmianami
zarówno w medycynie, jak i w pogotowiu ratunkowym. Dla innych jest
to praca zbyt stresująca i nie umieją
sobie z tym poradzić.
- Anonim opiera się na domysłach, plotkach i insy nuacjach,
w związku z czym nie przedstawia
żadnej wartości merytorycznej stwierdza z kolei dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dr Krzysztof Tadrzak, czyli dr T. ze skargi.
– My dokładnie wiemy, kto stoi
za całą tą sprawą: były dyrektor
pogotowia, były szef administracji
oraz pracownik niższego szczebla,
a więc osoby w stacji niepracujące lub niemające kompleksowej
wiedzy, co się dzieje w firmie bądź
wiedzę o niej czerpiące z plotek
i tzw. hejtów. To osoby, któr ym
nie na rękę jest obecny układ, brak
patologii, którym w dodatku - jak
chociażby był y m dy rektorem kier uje żądza zemst y za to, że
decyzją sądu został zmuszony do
oddania bezprawnie zadysponowanych 100 tysięcy złotych.
Inst y tucje kontrolne, k tóre
zareagowały na stawiane pogotowiu zarzuty, po przeprowadzeniu
wnikliwych i długotrwałych kontroli
(prowadzono je od sierpnia do końca października ub.r.; występienie
pokontrolne opublikowano w grudniu) nie potwierdziły rewelacji anonimowych skarżących, więc organy
sankcyjne typu CBŚ, CBA czy prokuratura nie wszczęły żadnych postepowań. - W całej tej sprawie po prostu chodziło o to, żeby zdyskredytować obecne kierownictwo WSPR,
pokazać, że rzekomo w firmie jest
źle, panuje bałagan, rozrzutność
i terror. Mieliśmy niedawno spotkanie z dyrektorami wszystkich
szpitali, którzy bardzo chwalili
sobie współpracę z pogotowiem za
obecnych jego rządów – przekonuje
Tadrzak.
- Każda kontrola daje zarządzającym firmą ostrzejsze spojrzenie na jej funkcjonowanie. Także
te kontrole, które „przetoczyły” się
przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego pozwoliły nam
dostrzec drobne mankamenty (czasy dojazdu, status używania sygnałów alarmowych), które już naprawiliśmy. Uwagi pokontrolne nie
miały i nie mają wpływu na ogólną
ocenę funkcjonowania WSPR, pracy
ratowników i pielęgniarek – podsumowuje dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
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Wybraliście najpopularniejszego
radnego Bydgoszczy
na półmetku kadencji

1
Jakub Mendry
(SLD Lewica Razem)

2
Monika Matowska
(Platforma Obywatelska)

3
Ireneusz Nitkiewicz
(SLD Lewica Razem)

Wyboru dokonali Czytelnicy MetropoliaBydgoska.PL
w głosowaniu sms-owym, które trwało od 16 grudnia 2016 roku
do 16 stycznia 2017 roku.
GRATULUJEMY!
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inwestycje
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

G

łównym celem wprowadzania zmian jest przystosowanie budynku filharmonii do
potrzeb artystów i melomanów,
polepszenie war unków obsł ug i
widzów oraz naprawa stanu technicznego obiektu. Najważniejsze
założenia uwzględniono w zatwierdzonym w grudniu minionego roku
programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla planowanej inwestycji. Dużą uwagę zwrócono na salę
koncertową i zachowanie panujących tam unikalnych własciwości
akustycznych. Jej remont obejmuje
między innymi wymianę podłogi,
foteli, odnowienie ścian, wykonanie
nowej zapadni do magazynu instrumentów, montaż systemu wentylacji
i klimatyzacji estrady oraz widow-

Filharmonia
większa
i nowocześniejsza
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy szykuje się do poważnych zmian. Powstały
w 1958 roku gmach instytucji ma być nie tylko wyremontowany,
ale również powiększony. Przewidywany koszt realizacji
inwestycji to ponad 165 milionów złotych.

Czekając na zmiany
w planie, będziemy
zlecać wszystkie
niezbędne ekspertyzy,
tak aby z chwilą
uchwalenia planu być
gotowym do ogłoszenia
planu przetargu na
projekt budowlany
i całą koncepcję
zagospodarowania tego
terenu.
Elżbieta Krzyżanowska

ni, a także utworzenie now ych
pomieszczeń realizacji koncertów
(np. kabiny obsługi i transmisji TV,
pomieszczenia do tł umaczenia
symultanicznego). Kulisy również
zostaną powiększone. Nowy parkiet, fotele, ściany, sufit, oświetlenie i nagłośnienie mają pojawić się
w sali kameralnej.
W planie inwestycji uwzględniono również budowę nowej, mniejszej sali koncertowej z widownią
na 350 miejsc, w której miałyby
odbywać się koncerty akustyczne lub kongresy. W rozbudowanej
Filharmonii Pomorskiej powstałyby sale prób dla orkiestry symfonicznej i kameralnej, garderoby dla
dyrygentów i solistów z zapleczem
sanitarnym. Poprzez zainstalowanie dźwigów osobowych obiekt
ma być dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Na terenie dużego foyer znalazłoby się nie
tylko miejsce na prezentacje dzieł
innych gałęzi sztuki niż muzyka, ale
również pojawiłaby się tam część
bufetowa. Administracja filharmo-

fot. Stanisław Gazda

pełnomocnik dyrektora
Filharmonii Pomorskiej ds.
inwestycji

Rozbudowa filharmonii ma nastąpić w ciągu najbliższych trzech-czterech lat.

nii zostałaby przeniesiona do nowej
części przestrzeni tak, aby obecnie
istniejący budynek był wykorzystywany tylko do celów sztuki.
Plan inwestycji zakłada również utworzenie przestrzeni obsługi
melomana, na terenie której znalazłyby się kasy biletowe, centrum
obsługi widza, kawiarnia artystyczna z salonem wydawnictw muzycznych i dzieł sztuki oraz restauracja
z wejściem z zewnątrz i przejściem
do sal koncertowych. Stworzenie
takiej przestrzeni ma na celu dłuższe związanie widzów z filharmonią
i przekonanie ich również do innych
dziedzin sztuki.
W prog ramie f unkcjonalno-użytkowym przewidziano również budowę podziemnych parkingów: od ulicy Andrzeja Szwalbego

i od ulicy Staszica. Obydwa parkingi byłyby ze sobą połączone i częściowo wykorzystywane komercyjnie. Koszt ich budow y może
wynieść około 33 mln zł. Całkowite nakłady na inwestycje mogą
sięgnąć z kolei ponad 165 mln zł.
Tak w ysoka war tość inwestycji
znacznie przekracza próg umożliwiający finansowanie z funduszy unijnych (wartość inwestycji
nie może przekraczać 5 mln euro
– przyp. red.), w związku z czym
większość środków ma pochodzić
z budżetu województwa oraz ministerstwa kultury.
Pomimo og raniczeń, za k up
sprzętu może być zrealizowany
ze środków unijnych i właśnie o to
będzie się starać inwestor, czyli Filharmonia Pomorska. – Pozyski-

165 mln zł
to szacunkowy koszt
rozbudowy Filharmonii
Pomorskiej w Bydgoszczy.

wanie funduszy zacznie się już
w tym roku. Pierwszy etap to zakup
wyposażenia, które już będzie służyć artystom, melomanom, samej
filharmonii. Złożymy odpowiedni
wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
deklaruje marszałek Piotr Całbecki,
który dodaje, że spodziewa się kolej-

nych szans na pozyskanie środków
z POIiŚ w 2019 i 2020 roku.
Pieniądze mają być pozyskiwane
również od inwestorów prywatnych,
którzy będą chcieli dołożyć swoje
pieniądze na przykład na stworzenie restauracji lub wspomnianych
parkingów. – Mamy nadzieję, że uda
nam się pozyskać ich do współpracy
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto.
Realizacja założeń uwzględnionych w programie funkcjonalno-użytkow ym będzie możliwa,
gdy Rada Miasta Bydgoszczy zgodzi się na zmianę w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. R adni popierają tę
inwest ycję, co okazali poprzez
przekazanie niezbędnych działek przy ul. Kołłątaja 5 i 7 oraz ul.
Staszica, więc w yrażanie zgody
powinno być tylko formalnością.
Może to zająć jednak kilka miesięcy. Konieczność zmiany we wspomnianym planie uzasadnia Robert
L ew ioda, przedst aw iciel f ir my
Sound&Space, która przygotowała PFU: – Działki, które wstępnie
zostały wytypowane, okazują się
trochę za małe. W związku z tym
powstała koncepcja przesunięcia
linii zabudowy.
- Czekając na zmiany w planie,
będziemy zlecać wszystkie niezbędne ekspertyzy, tak aby z chwilą uchwalenia planu być gotowym
do ogłoszenia planu przetargu na
projekt budowlany i całą koncepcję zagospodarowania tego terenu
– wyjaśnia pełnomocnik dyrektora
filharmonii ds. inwestycji Elżbieta
Krzyżanowska. Czas oczekiwania
na decyzję wynosi około 12-18 miesięcy. Dopiero po jej otrzymaniu
możliwe będzie ogłoszenie przet a rg u na opracowa nie projektu budowlanego wraz z koncepcją architektoniczną rozbudowy
i modernizacji filharmonii.
Ile czasu zajmie przygotowanie
projektu? – Zakładamy projektowanie dla całości przedsięwzięcia.
Nie chcemy tego dzielić na etapy.
Dopiero, ewentualnie, wykonawstwo podzielimy na etapy. Projektowanie może zająć od roku do dwóch
lat, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania inwestycji - podkreśla
Krzyżanowska.
Inwest ycja pn. „Rozbudowa
i remont Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” ma być realizowana w ciągu najbliższych trzech,
czterech lat. Została ona zapisana
w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plan
modernizacji 2020, w Strateg ii
Rozwoju Bydgoszczy oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dyrektor Filharmonii Pomorskiej zapewnia, że koncepcje bryły
mają być konsultowane społecznie.
– Jeszcze nie ma koncepcji bryły,
bo to kolejny etap, który na pewno będzie szeroko konsultowany.
Mamy świadomość tego, że Filharmonia Pomorska już jest ikoną
regionu i nie chcielibyśmy zaburzać
tego wizerunku – podsumowuje
Maciej Puto.
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Nowe
mieszkania
ul. Powstańców Warszawy
Osiedle Leśny Zakątek 2

tel. 52-342-09-52
www.psm.bydgoszcz.pl
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WOŚP rozgrzała serca
bydgoszczan

AKCJE W MIEŚCIE
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

zdjęcia: Stanisław Gazda

W

tegorocznej edycji akcji pieniądze zbierało 700 wolontariuszy. Do ich puszek trafiło 480 tysięcy złotych. Taką kwotę podał Regionalny Sztab WOŚP
w Bydgoszczy, jednocześnie podkreślając, że nie jest to ostateczna suma. Podczas zeszłorocznego
finału w mieście nad Brdą zebrano
413 tys. zł, więc już teraz można
stwierdzić, że rekord został pobity.
Ostateczną sumę zebraną przez
bydgoski sztab poznamy 31 stycznia. Do wspomnianej kwoty 480 tys.
zł doliczone zostaną między innymi
pieniądze zebrane podczas aukcji
internetowych. Licytacje prowadzone są za pośrednictwem platformy

Rekord został pobity!
Mieszkańcy miasta nad Brdą po raz kolejny okazali się bardzo hojni. Ostateczny wynik zbiórki organizowanej w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie jest jeszcze znany, lecz już
wiadomo, że w Bydgoszczy udało się pobić zeszłoroczny rekord.
Allegro. Niektóre z nich potrwają
do końca miesiąca, a inne zakończą
się już za kilka dni. Wśród licytowanych przedmiotów znajdują się dary
przekazane przez władze miasta,
organizatorów imprez, zarządców
instytucji, przedstawicieli firm oraz
osoby prywatne. Wśród wystawio-

Pieniądze na rzecz WOŚP zbierali mali i duzi.

nych na aukcji ofert pojawia się m.in.
lot poduszkowcem, kalendarz z autografem Jakuba Błaszczykowskiego
lub Artioma Łaguty, a nawet wynajem mobilnej pizzerii na imprezę.
Największą popularnością cieszy się możliwość spędzenia jednego
dnia na planie teledysku z Popkiem.

Kwota na tej aukcji przekroczyła już
5 tysięcy złotych. Na drugim miejscu znajduje się obiad z prezydentem
Bydgoszczy Rafałem Bruskim, którego cena wynosi ponad 3 tys. zł. Natomiast za wspólną herbatę z Radosławem Sikorskim chętne osoby chcą
zapłacić ponad tysiąc złotych.

Wciąż rosnące sumy niewątpliwie cieszą nie tylko członków bydgoskiego sztabu, ale wszystkich,
którzy wspierają Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. W niedzielę,
15 stycznia, w dniu 25. finału, uczestniczyli oni w atrakcjach zorganizowanych na terenie Bydgoszczy.
Największą z nich był koncert zorganizowany na Starym Rynku. Na scenie rozstawionej w centrum miasta
wystąpili przedstawiciele polskiej
sceny muzycznej: Over The Under,
Chilli Cre, Boys, Radio Bagdad,
BydziaCom Band, Zipera, Agnieszka
Twardowska. Niespodzianką utrzymywaną aż do dnia finału był występ
Popka oraz Kaliego. Pierwszy z nich,
określany mianem Króla Albanii, ku
zaskoczeniu zgromadzonych na Starym Rynku osób, pojawił się na scenie ze swoją kilkuletnią córką.
Wydarzenia towarzyszące organizowane były w wielu placówkach.
Nie zabrakło koncertów oraz charytatywnych meczów.

Chętnych do przyklejenia WOŚP-owych serduszek nie brakowało.

Na Starym Rynku pojawili się zawodnicy bydgoskiego klubu futbolu amerykańskiego
KS Bydgoszcz Archers.
W akcję zaangażowało się wiele organizacji m.in. Moto DawcyUśmiechu.
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Bydgoszczanie chętnie wrzucali datki.

W Miejskim Centrum Kultury studenci medycyny stworzyli Szpital Pluszowego Misia.

Koncerty trwały niemal przez cały dzień.

Na bydgoskie ulice wyszło 700 wolontariuszy.

Naklejkę w kształcie serca chciał mieć każdy.

Osoby w historycznych strojach wzbudzały zainteresowanie otoczenia.

*

Więcej zdjęć z 25. Finału
WOŚP można obejrzeć na
www.metropoliabydgoska.pl
w zakładce FOTORELACJE.
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wywiad
rozmawiała Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

J

ustyna Wróblewska: Zarządza
pan szkołą już od dw udziestu lat. W tym czasie odniosła
ona znaczne sukcesy nie tylko na
szczeblu regionalnym, ale i ogólnopolskim. Jakie znacznie wobec tych
wszystkich zwycięstw ma pierwsze
miejsce w rankingu Perspektyw?
Roman Wojciechowski: Ten sukces na pewno cieszy oraz pomaga nam w rekrutacji i pozyskaniu
lepszych uczniów. Gdybyśmy nie
wyrobili tej marki przez 49 lat, to nie
przychodziliby do nas tak dobrzy
uczniowie i nie mielibyśmy takich
efektów. Nie oszukujmy się, jeśli
nie przyjdą do nas dobrzy uczniowie, to nie uda nam się zrobić z nich
wybitnych osób. Wyniki rankingu

Zadowolenie uczniów
motywuje bardziej niż
wynik w rankingu

A czy tak jak w sporcie czuje pan
oddech konkurencji na plecach?
Jeśli weźmiemy pod uwagę rankingi,
to nie czuję tego oddechu. Ja oraz
moi koledzy, którzy tu pracują, to
w większości byli uczniowie tej
szkoły. Zawsze uważamy, że ranking to nie jest najważniejsza rzecz.
Naszym zadaniem jest dobrze przygotować uczniów do przyszłej pracy
zawodowej, matury i studiowania na
wyższych uczelniach. Tak jak robimy to od prawie 50 lat.
Ranking Perspektyw jest dobrym
wyznacznikiem przy tych przygotowaniach czy niekoniecznie?
Jest on ra n k ing iem stosun kowo obiek t y w ny m i uczciw y m.
Ten ra n k i ng mów i o efek t ach
kształcenia, do których szkoła jest
przede wszystkim przeznaczona.
Jednak szkoła to nie tylko efek-

Dyscyplina w szkole niewątpliwie
jest ważna. W jakim stopniu?
Jest ona bardzo istotna, ale to
nie może być rygor. Szkoła jest
zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Chodzi nam o to, by nie
wchodzili obcy. Nie można powiedzieć, że wszyscy uczniowie są
aniołkami i nie ma problemów
wychowawczych. Mieliśmy problemy, ale próbujemy je rozwiązywać
poprzez rozmowę. Nie jesteśmy
wolni od sytuacji trudnych, lecz
chcemy przemawiać do wyobraźni
i rozsądków uczniów.

Od kilku dni bydgoski „Elektronik” z dumą tytułuje się
najlepszym technikum w Polsce. O wyniku rankingu
Perspektyw, możliwościach dawanych uczniom oraz ich
relacjach z nauczycielami rozmawialiśmy z dyrektorem Zespołu
Szkół Elektronicznych imienia Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Romanem Wojciechowskim.

Największą motywacją
jest zadowolenie, gdy
po paru lub parunastu
latach spotyka się
absolwenta szkoły,
który mówi: dziękuję
za to, że pan kazał
mi to, mówił tamto,
wymagał tego - Roman
Wojciechowski,
dyrektor Zespołu
Szkół Elektronicznych
im. Wojska Polskiego
w Bydgoszczy

Co motywuje do działania?
Motto wszystkich naszych nauczycieli brzmi: szkoła wysokich lotów,
nie tylko dla orłów. Staramy się
wspomagać również uczniów słabszych. Największą motywacją jest
zadowolenie, gdy po paru lub parunastu latach spotyka się absolwenta szkoły, który mówi: dziękuję za
to, że pan kazał mi to, mówił tamto, wymagał tego. Bardzo często
uczniowie czwartych klas wychodząc ze szkoły cieszą się, że już ją
opuszczają. Doceniają ją dopiero po
latach, porównując z wieloma sytuacjami życiowymi. Naszą satysfakcją
jest to, że podczas drzwi otwartych
absolwenci przyprowadzają swoje
dzieci, chcąc, aby sie tu uczyły.

Jak w rankingu wypadły
inne bydgoskie szkoły?
fot. Stanisław Gazda

uzależnione są od zdolności reprezentowanych przez absolwentów
konkretnego rocznika. Ja będę
się cieszył, jeśli w przyszłym roku
będziemy w pierwszej dziesiątce.
Te różnice w górze tabeli są niewielkie, to jest trochę jak w sporcie.

wiadał czy żeby realizować jego
pomysły.

Roman Wojciechowski jest związany ze szkołą od początku jej istnienia. Przyszedł jako uczeń i został tu na
znacznie dłużej.

ty kształcenia, ale i wychowanie,
zajęcia pozalekcyjne, rozwój osobowościowy ucznia, który trudno
wycenić i ten ranking nie próbuje tego robić. To jest srogi ranking
wyników. Porównuje się konkretne
wyniki na przykład z określonych
przedmiotów, matur.
Zapewne istotne znaczenie w rozwoju osobowościowym ma przynależność do szkolnej orkiestry.
Ile osób korzysta z takiej możliwości?
Orkiestra bardzo często na początku roku liczy 60 chętnych. Uczniowie są uczeni gry na instrumentach
od podstaw. Większość członków
orkiestry nigdy nie miała do czynienia z instrumentami muzycznymi.
Dwóch instruktorów w ciągu tygodnia prowadzi indywidualne zajęcia
z uczniami, a w soboty w świetlicy
odbywają się ćwiczenia grupowe.
Uczniowie dopuszczani są do kon-

certów przeważnie po dwóch latach
nauki, chociaż zdarzają się wyjątki.
Z jakich innych zajęć pozalekcyjnych mogą korzystać uczniowie?
Szkoła stara się prowadzić zajęcia wspomagające w różnej formie.
W tej chwili w bydgoskich szkołach
jest dużo zajęć pozalekcyjnych, na
które są środki z Unii Europejskiej,
w których staramy się uczestniczyć. Realizowaliśmy już projekt
„Zawodówki na start” oraz „Zawodowe Horyzonty”. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu
„EduAkcja” i wymiany młodzieży
zagranicznej związanej z kształceniem zawodowym. To projekty,
które wspomagają i dają dodatkowe korzyści, również finansowe,
poprzez udział w płatnych stażach.
Ponadto przeprowadzamy także
inne akcje. Ostatnio zrealizowaliśmy
pomysł jednej z nauczycielek i zorganizowaliśmy jarmark świąteczny,
podczas którego sprzedawaliśmy

ciasta. W ciągu półtora dnia udało
nam się uzbierać 3,5 tysiąca złotych.
Te środki zasilą konto Fundacji Mam
Marzenie.
Nauczyciele zachęcają uczniów
do działania czy częściej role są
odwrócone?
Bardzo często nauczyciele wychodzą z t akimi inicjat y wami, ale
uczniowie również. Jednak podstawą są chęci nauczycieli.
Jak wyglądają relacje uczniów
z nauczycielami?
Kiedyś mówiono, i wydaje mi się
słusznie, że najbardziej skuteczna
jest metoda kija i marchewki, czyli
tyle samo pochwał, co i wskazywania drogi. Chciałbym, żeby te relacje były w miarę partnerskie, ale
i wymagające, ponieważ dopiero
to przynosi sukces. Nie może być
tak, że nauczyciel wymaga, ale nie
pozwala na to, by uczeń się wypo-

RANKING TECHNIKÓW 2017
 1. Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego (4)
 24. T
 echnikum Hotelarskie
w ZS Gastronomicznych
(53)
 40. T echnikum w ZS Chemicznych im. I. Łukasiewicza (121)
 55. T echnikum Budowlane
w ZS Budowlanych (246)
 63. Technikum Ekonomiczne
nr 1 w ZSE-A (87)
− 196. T echnik um Odzieżow o -H a n d l o w e w Z S
Handlowych (nie brało
udziału)
RANKING LICEÓW 2017
 17. V I LO im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich (27)
 162. I LO im. Cy pr iana K .
Norwida (136)
 209. L iceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego (319)
 233. I I L O i m . M i k o ł a j a
Kopernika (219)
 442. I V LO im. Kazimierza
Wielkiego (324)
 468. VII LO im. Janusza Kusocińskiego (483)
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Miała nie karmić
dinozaurów, ale
to zrobiła
Tyranozaur natychmiast zaatakował

D

o tragedii doszło w sobotę w Salonie Rzeczywistości Wirtualnej o nazwie The
Unreal VR, który mieści się w okolicy Starego Rynku w Bydgoszczy,
przy ulicy Wełniany Rynek 11. Kobieta odwiedziła lokal ze znajomymi,
chcąc doświadczyć czegoś zupełnie
nowego. Zgodnie z regulaminem
lokalu w trakcie trwania seansu nie

wolno zbliżać się do żadnych z dinozaurów. Jednak, gdy jedna z kobiet
z uczestniczek w yciągnęła rękę
w kierunku Tyranozaura (‘Chciałam go tylko pogłaskać’- twierdzi
poszkodowana) ten rzucił się na nią
bez wahania. Znajomi ofiary twierdzą że usłyszeli przerażający krzyk
koleżanki, a gdy odwrócili głowy
w jej stronę ta uciekała już z lokalu.

fot. Marcin Floryan / Wikipedia

Nie powinna pod żadnym pozorem dokarmiać dinozaurów ani nawet zbliżać się do nich, mimo to nie
zastosowała się do regulaminu. Rozjuszony Tyranozaur zaatakował niemal natychmiast.
Gdy na miejsce zdarzenia przybyła Policja, znajomi dziewczyny
zeznali że żadnego Tyranozaura
nie widzieli, a sama obsługa lokalu
twierdzi że klienci zostali uświadomieni o ‘głębokim realizmie’ oferowanych doznań.
Sprawę umorzono.

R

Marzysz o bliskim spotkaniu z Tyranozaurem?
Chcesz przejechać się Porsche?
A może wolisz zostać super bohaterem walczącym z najeźdźcą?
Przy użyciu okularów do projekcji wirtualnej rzeczywistości
najwyższej generacji to możliwe!
Nie wierzysz?
Przyjdź i przekonaj się sam!
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komunikacja
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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inia tramwajowa do Fordonu
została uruchomiona 16 stycznia 2016 roku po nieco ponad
dwóch latach budowy. Dokładnie
o godzinie 4:38 pierwszy pojazd
pojechał szynami z Łoskonia na
dworzec Bydgoszcz Główna. W drogę powrotną już się nie wybrał, bo
na Rycerskiej doszło do awarii
wysłużonego konstala. Kilka godzin
później problemy na rondzie Jagiellonów miał też nowoczesny Swing,
ale nie przeszkodziło to bydgoszczanom tłumnie wybrać się na uroczyste otwarcie linii, które zorganizowano na pętli Przylesie.
Przez rok z fordońskiego tramwaju skorzystało 13,6 mln pasażerów,

Rok tramwaju
do Fordonu

# Szymon Chocimski
Czas jazdy w porównaniu do
autobusów dla mnie O WIELE
LEPSZY ! Do minusów mogę
zaliczyć to, że dojście na przystanek to 10-15 minut. Awarii już
nie będę wymieniał
# Stanisław Sitarek
Teraz warto pomyśleć o rozbudowie linii do Fordonu poprzez
budowę przynajmniej dwóch
odnóg. Od ronda Misji Pokojowej
ONZ w kierunku osiedla Bajka
i dalej do Starego Fordonu oraz
od skrzyżowania ul. Akademickiej i do obecnej pętli autobusowej na osiedlu Tatrzańskim.

Jaki był i co nas czeka?
Rok temu pierwszy tramwaj z Fordonu wyjechał w kierunku
dworca Bydgoszcz Główna. Przez kolejnych dwanaście miesięcy
– jeśli akurat nie doszło do awarii – umożliwiał mieszkańcom
największej bydgoskiej dzielnicy dotarcie do centrum miasta.

fot. Leszek Grabowski

Władze nie czują
odpowiedzialności
za swoje wpadki
i tłumaczą, że wszystko
działa poprawnie.
Dlatego rozumiem złość
wielu mieszkańców,
którzy przez awarie
i niekorzystne zmiany
w układzie komunikacji
zniechęcili się do
transportu publicznego.

# Julia Uszyńska
Tramwaje w naszym mieście to
jedno wielkie nieporozumienie, szczególnie tramwaj do
Fordonu. Przywróćcie autobus
84 i 83 na starej trasie!

Błażej Bembnista

Fordon na co Dzień i bloger
MetropoliaBydgoska.PL
Tramwaj do Fordonu przewiózł w ciągu roku ponad 13 milionów pasażerów.

którzy mogą podróżować czterema liniami. Ich utrzymanie kosztuje
rocznie 9,85 mln zł.– Najpopularniejsza jest linia nr 5, którą codziennie
podróżuje 16,5 tys. bydgoszczan –
wylicza prezes spółki Tramwaj Fordon Maciej Kozakiewicz. Jego zdaniem minione dwanaście miesięcy
można oceniać pozytywnie. – Osiągnęliśmy dobre rezultaty, które mieliśmy zapisane w umowie o dofinansowanie. Awaryjność tramwajów
także spada i wygląda to nie najgorzej – zapewnia.
Najpoważniejsza awaria linii
wystąpiła w czerwcu, gdy z powodu wygięcia szyn tramwaje nie kursowały od popołudnia do poranka
następnego dnia, a do naprawy trzeba było ściągnąć ekipę z Poznania.
Aby uniknąć podobnych zdarzeń,
prędkość tymczasowo ograniczono
do 5 km/h, a prezydent Rafał Bruski
zapewnił, że wobec częstych awarii ma zamiar uważnie przyjrzeć się
funkcjonowaniu linii. W kolejnych
miesiącach problemów rzeczywiście było mniej. – Wiadomo, że takie
sytuacje mogą się zdarzyć, zwłaszcza
przy tak dużej inwestycji – usprawie-

Wyniki sondy – Jak
oceniasz funkcjonowanie
linii tramwajowej do
Fordonu?
 wietnie. Nie ma z nią żadnych poważnych problemów
Ś
Dobrze, ale nadal są drobne kłopoty
Nie jest najgorzej, ale nadal sporo trzeba poprawić
Jest źle. Potrzebna jest natychmiastowa reorganizacja
Linia tramwajowa to niewypał. Trzeba wrócić do
autobusów!

dliwia Jan Kwiatoń, przewodniczący
rady osiedla Nowy Fordon.
W maju na trasie zainstalowano
inteligentne systemy transportowe
(ITS), które miały wprowadzić m.in.
priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną. Według rozkładów jazdy podróż z Łoskonia do przystanku
Fordońska-Wyścigowa trwa teraz
18 minut. – W porównaniu z czasami, gdy nie było jeszcze tramwaju i do czasu przejazdu trzeba było
doliczyć przesiadkę na Wyścigowej
lub stanie w korku na Kamiennej to

41%

16%

2%
12%

znacznie lepszy wynik – mówi Błażej Bembnista z Fordon Na Co Dzień,
który zaznacza jednak, że system
ITS nie zawsze działa prawidłowo.
Uruchomienie linii tramwajowej
było szansą na ożywienie największej dzielnicy miasta i przyspieszenie jej rozwoju. – Na pewno Fordon
stał się bardziej atrakcyjny dla deweloperów. Już teraz powstają pierwsze bloki w okolicach trasy – mówi
Bembnista. Jego zdanie podziela
Jan Kwiatoń, który także zauważył
większe liczbę inwestycji mieszkaniowych, które obecnie są realizo-

SONDA

29%
wane m.in. na osiedlach Bohaterów,
Szybowników i Tatrzańskim.
Prace planowane są także na
jednym z najbardziej efektownych
miejsc linii, czyli na węźle Bydgoszcz Wschód. Urząd planuje rozbudowę tego miejsca o estakadę
drogową. Obecnie przygotowywana
jest koncepcja dla tej inwestycji.
W urzędzie miasta podkreślają, że przy okazji budowy linii
udało się zrealizować także szereg
innych inwestycji – nowe sygnalizacje świetlne, udogodnienia dla
niepełnosprawnych czy chodniki

ułatwiające dojście na przystanki. Jak jednak zauważa Bembnista,
nadal pojawiają się uchybienia. – Do
wielu przystanków, np. na Wolnej od
strony Kasztelanki, wciąż brakuje
cywilizowanego dojścia – mówi.
Bembnista widzi też inne problemy, które w drugim roku funkcjonowania linii należałoby rozwiązać.
– Władze nie czują odpowiedzialności za swoje wpadki i tłumaczą, że
wszystko działa poprawnie. Dlatego
rozumiem złość wielu mieszkańców,
którzy przez awarie i niekorzystne
zmiany w układzie komunikacji zniechęcili się do transportu publicznego. Należałoby wprowadzić zmiany
w kwestii biletów czasowych, aby
przesiadki były mniej uciążliwe. System A+T jest obecnie zbyt skomplikowany – tłumaczy.
O potrzebie reorganizacji wspomina też Kwiatoń. Przewodniczący
rady osiedla przyznaje, że mieszkańcy podczas spotkań wiele razy
poruszali temat dotarcia na przystanek tramwajowy z różnych osiedli
Fordonu. – Wiele osób już się przystosowało, ale chcielibyśmy jeszcze
w tym roku pracować nad reorganizacją komunikacji wewnątrz Fordonu. W porozumieniu z mieszkańcami zastanowimy się, jak sprawić,
aby korzystanie z tramwaju było
bardziej komfortowe – mówi.
Na przełomie wiosny i lata funkcjonowanie linii ma zostać zawieszone. Planowane są prace serwisowe (np. podbijanie i odbalastowanie) oraz minimalizujące ryzyko
odkształcenia się torowiska przy
wysokich temperaturach. Roboty mają potrwać ok. 2-3 tygodnie,
w czasie których kursowanie tramwajów będzie niemożliwe. – W Polsce jest tylko jedna maszyna, która
pozwala na przeprowadzenie tych
robót i obecnie korzysta z niej Łódź.
Chcielibyśmy zacząć w kwietniu lub
maju, ale jest to uzależnione właśnie
od postępów prac w Łodzi – zapowiada Kozakiewicz.
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Ireneusz Nitkiewicz

INWESTYCJE DROGOWE

P

omysł drogowców nie jest
nowy – planowali oni podobne działania już trzy lata temu.
Wówczas jednak do realizacji nie
doszło. Tym razem ma być inaczej.
Zwłaszcza że w tym miejscu rokrocznie dochodzi do dwucyfrowej
liczby kolizji i wypadków.
– Nasze plany są konsekwencją rozwiązań już funkcjonujących,
a przede wszystkim sprawdzających
się na opisywanej trasie – mówi
Krzysztof Kosiedowski, rzecznik
prasow y ZDMiKP. Potwierdzają to przedstawiciele regionalnego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, którzy
administrują DK nr 5 poza granicami Bydgoszczy. – Warto zauważyć, że na omawianym ciągu drogi
występują już skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne – na
przykład Gdańska – Zamczysko na
terenie miasta czy Szosa Gdańska
– Centralna w Osielsku na odcinku
w zarządzie GDDKiA. Po wybudowaniu sygnalizacji na omawianym
odcinku zachowana zostałaby więc
pewna jednorodność zastosowanych rozwiązań – przekonuje rzecznik Tomasz Okoński.
Czy nie lepszym rozwiązaniem
byłoby wybudowanie w tej lokalizacji ronda turbinowego? – pytamy
drogowców. – Nasza propozycja jest
naturalną konsekwencją uporząd-

W dniach 7-8 stycznia 2017 r. na parkiecie bydgoskiej Łuczniczki odbyła
się 5. edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej U11 – Fight Lounge Cup
2017. Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz
zaprosił drużyny rocznika 2005 i młodsze. Tak samo ja w ubiegłym roku
ufundowałem puchary dla laureatów
sportow ych zmagań, przekazałem
również nagrody od europosła Janusza Zemke.

Zawsze gra
z orkiestrą!

Z

informacji docierających do mediów
bezpośrednio po zakończeniu jubileuszowej zbiórki wynika, że WOŚP
zebrała w tym roku aż 62 miliony złotych.
W Bydgoszczy regionalny sztab podał, że
do puszek trafiło z kolei niemal pół miliona złotych. A to nie koniec - nadal trwają bowiem internetowe aukcje, z których
dochód zostanie przekazany na konto
fundacji. Pobicie bezwzględnego, ubiegłorocznego rekordu jest zatem niemal
pewne.

C

elem turnieju była popularyzacja
piłki nożnej jako aktywnej formy
wypoczynku, integracja młodych
piłkarzy i klubów piłkarskich oraz wpajanie zasad fair play na boisku. Każda z 16 uczestniczących drużyn (m.in.
z Bydgoszczy, Grudziądza, Łodzi, Elbląga,
Ostródy, Redy, Piaseczna, Konina, Starogardu) rozegrała podczas całego turnieju
14 spotkań. Pierwszego dnia rozegrane
zostały mecze grupowe, natomiast w dniu
drugim odbyła się rywalizacja o miejsca.
Drużyny składały się z 12 zawodników. Na boisku występowały 5-osobowe
zespoły (4 zawodników w polu + bramkarz). W pierwszym dniu turnieju (sobota) drużyny grały w 2 grupach systemem
każdy z każdym.
Pier wsze czter y dr użyny z każdej grupy zagrały w drugim dniu (niedziela) w „Lidze Mistrzów”, a pozostałe
cztery w „Lidze Europy”. Triumfatorzy
obu lig zagrali dodatkowy mecz o przechodni Superpuchar. Pierwsze miejsce
wywalczyła drużyna Polonii Bydgoszcz,
a Superpuchar zdobyła Jedynka Reda.

W niedzielę, 15 stycznia odbył się
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarówno w skali całego
kraju, jak i w Bydgoszczy była to rekordowa edycja akcji zainicjowanej przez
Jurka Owsiaka. - Zawsze włączam się
do akcji WOŚP - deklaruje radny Bydgoszczy Jakub Mendry.

- Popieram działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i rokrocznie
staram się pomagać, dorzucając się do
orkiestrowej puszki - mówi radny Mendry. - Nie inaczej było również w tym
roku.

Jakub Mendry

Podczas 25. Finału WOŚP na terenie
całego kraju odbywały się liczne koncerty
i imprezy towarzyszące. Nie inaczej było
w Bydgoszczy, gdzie główne wydarzenia
miały miejsce na Starym Rynku. Mieszkańcy tłumnie wypełniali go przez całe
niedzielne popołudnie aż do symbolicznego światełka do nieba.

Ważne skrzyżowanie
czekają zmiany
I to jeszcze w tym roku
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej planuje zmiany na skrzyżowaniu w ciągu drogi krajowej nr 5 na granicy Bydgoszczy i Osielska. W najbliższych miesiącach u zbiegu ulic: Armii Krajowej,
Gdańskiej i Jeździeckiej ma zostać zainstalowana sygnalizacja świetlna.

fot. archiwum

Polonia
gospodarzem
i zwycięzcą
Fight Lounge
Cup 2017

Ruch na skrzyżowaniu pomiędzy Bydgoszczą a Osielskiej jest spory. Drogowcy zapewniają, że zmniejszy się po
oddaniu do użytku S5.

kowania istniejącego ruchu – twierdzi jednak Kosiedowski. I dodaje, że
rondo „spełnia zakładaną funkcję
w przypadku równomiernego rozłożenia natężeń ruchu na wszystkich
wlotach albo przy bardzo małym
natężeniu na wlotach bocznych. –
W przypadku Armii Krajowej zarejestrowaliśmy bardzo duże natężenia
w relacji z ulicą Gdańską, nieproporcjonalne do pozostałych wlotów.
Jest to ewidentny sygnał, że sugerowane rozwiązanie typu rondo nie
spełniłoby swojej funkcji – twierdzi
rzecznik ZDMiKP. Z kolei Okoński
zaznacza, że po oddaniu do użytku
drogi S5, będącej również północno-zachodnią obwodnicą Bydgoszczy, rozkład ruchu na omawianym
odcinku ulegnie zmianie.
Ko sz t re a l i z ac ji i nwe st yc ji
ma wynieść 200 tysięcy złotych.
Obniżka w stosunku do pierwotnego kosztorysu ma wynikać z faktu
wykorzystania starych sygnalizacji
świetlnych zdemontowanych podczas instalacji systemu ITS w Bydgoszczy.
Czekamy na Wasze komentarze - czy sygnalizacja na pograniczu Bydgoszczy i Osielska to dobry
pomysł? Czekamy na sygnały od
Was na Facebooku, telefonicznie
oraz mailowo.ED
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zdjęcia: Stanisław Gazda

T

r wając y właśnie k ar nawał
to okres, w któr ym przede
wszystkim bawią się maturzyści. Tradycyjne zabawy, określane
mianem studniówek, rozpoczęły
się kilka dni po inauguracji nowego
roku kalendarzowego. Wielu bydgoskich uczniów wciąż ma to wydarzenie przed sobą.

Sezon studniówkowy
w pełni
Tegoroczny sezon studniówkowy w Bydgoszczy zainicjowało
I Liceum Ogólnokształcące. Uczniowie tej szkoły bawili się 5 stycznia.
W tym samym dniu, lecz godzinę
później, rozpoczęła się impreza VII
Liceum Ogólnokształcącego. Stud-

niówkę już wspominają również
przyszli absolwenci VII LO, VI LO, IX
LO, III LO, Liceum Bydgoskich Olimpijczyków oraz Zespołu Szkół Samochodowych. Uczniowie pozostałych
szkół jeszcze przygotowują się do
tego wyjątkowego wydarzenia.

Sezon studniówkowy w Bydgoszczy zakończy się w styczniu.
Pierwszego lutego na naszym portalu MetropoliaBydgoska.pl rozpocznie się internetowe głosowanie
na najlepszą studniówkę zorganizowaną w naszym mieście. W ubie-

głym roku, podczas pierwszej edycji
organizowanego przez nas rankingu, tytuł Najlepszej Studniówki
2016 zdobyło VIII Liceum Ogólnokształcące. Czy ta szkoła ponownie
uplasuje się na pierwszym miejscu?
Wszystko będzie zależeć od Was!

*

Więcej zdjęć ze studniówek
bydgoskich szkół znajdziesz
na www.metropoliabydgoska.
pl.

W każdej szkole polonez wyglądał nieco inaczej. Tak było w III LO.
Podczas studniówkowej zabawy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych nie zabrakło
symbolicznej lampki szampana.

Podczas studniówki III LO nie zabrakło pięknych pań.

Uczennice VI LO podczas poloneza prezentowały się nadzwyczaj
zjawiskowo.

Osoby bawiące się na studniówce VI LO chętnie robiły sobie zdjęcia ze śmiesznymi dodatkami.

Uczniowie VII LO bawili się do białego rana.

Zespół Szkół Samochodowych uczniowie chętnie
kierowali się na parkiet.

17

W tym roku uczniowie I LO zamiast historycznych strojów wybrali nowocześniejsze kreacje.

W trakcie studniówki IX LO był czas na odpoczynek i spróbowanie wyśmienitych potraw.
Przed rozpoczęciem zabawy uczniowie VI LO zaprezentowali występ przygotowany na tę okazję.

Poloneza odtańczyli nie tylko uczniowie IX LO, ale również ich nauczyciele.

Uczennice VI LO podczas pozowania odkrywały tradycyjne czerwone podwiązki.
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Z

arząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podzielił
zadania na trzy etapy, które
będą realizowane w okresie od wiosny do jesieni. – To kontynuacja prac
na najważniejszych ulicach w mieście – mówi prezydent Rafał Bruski. I przekonuje, że dzięki stabilnej
sytuacji finansowej miasta możliwe
jest wykonywanie prac także na
obszarze dawnego Zachemu i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie. – Dobra
dostępność terenów inwestycyjnych jest niezwykle ważna w trakcie
rozmów z kolejnymi firmami, które
zamierzają zainwestować w Bydgoszczy – podkreśla Bruski.
Dlatego też w drugiej połowie roku spora część robót będzie
w ykony wa n a n a K apuścisk ach
i w rejonie Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego.
Nową nawierzchnię zyska między
innymi ulica Wojska Polskiego – jej
północna jezdnia (w kierunku centrum miasta) zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Baczyńskiego do bramy głównej nieistniejącego
już Zachemu. Prace zaplanowano
także na ulicy Dziatkiewicza (dawniej wewnętrzna ulica Strzelecka),
która stanowi połączenie z parkiem
przemysłowym. – Zdecydowanie
poprawi to obsługę zabudowanych
terenów inwestycyjnych pomiędzy
ulicami Dziatkiewicza i Petersona
– podkreśla Krzysztof Kosiedowski, rzecznik ZDMiKP. Na przełomie
lata oraz jesieni ma poprawić się

fot. Stanisław Gazda

Ogłoszenie

O wyróżnienie w kategorii Destynacja Bydgoszcz rywalizuje z konkurentami reprezentującymi Botswanę oraz
Finlandię.

Bydgoszcz doceniona przez
organizację turystyczną

wyników konkursu
nastąpi wiosną
w stolicy Tajlandii –
Bangkoku.
wracania jej funkcji turystycznych,
kulturalnych i społecznych. Jej konkurencję stanowią – Botswańska
Organizacja Turystyczna oraz fiński
park narodowy Pallas-Yllästunturi.
Kolejnym etapem oceny będzie
wizyta jednego z ekspertów WTTC
w Bydgoszczy, która zaplanowana została na początek marca br.
Na podstawie jego raportu wybrany
zostanie zwycięzca, który ogłoszony zostanie podczas szczytu WTTC
w Bangkoku w kwietniu 2017 roku.
SG

Ma szansę na prestiżową nagrodę
Bydgoszcz znalazła się w gronie trzech finalistów konkursu Tourism for Tomorrow organizowanego
przez World Travel & Tourism Council (Światowa Rada Podróży i Turystyki). Powalczy o laur w kategorii Destynacja.

Miliony na remonty ulic
w Bydgoszczy

*

Więcej informacji w dziale
TURYSTYKA na www.
metropoliabydgoska.pl.

12 mln zł
ma pochłonąć remont
ulic na terenie miasta
w 2017 roku.

Prace na Szubińskiej, Jagiellońskiej i nie tylko
Dwanaście milionów złotych mają w tym roku do wydania bydgoscy drogowcy z przeznaczeniem na
remonty kluczowych ulic na terenie miasta. Nową nawierzchnię ma zyskać dziesięć arterii.

fot. Leszek Grabowski

agroda Tourism for Tomorrow przyznawana jest co roku
w pięciu kategoriach – oprócz
wspomnianej Destynacji są to: Społeczność, Środowisko, Innowacje
oraz Ludzie. Jej celem jest promocja dobrych praktyk związanych ze
zrównoważoną turystyką, opartych
na działaniach przyjaznych środowisku, wspieraniu kulturowego i naturalnego dziedzictwa dla
osiągnięcia bezpośrednich korzyści społecznych i ekonomicznych
dla mieszkańców danej destynacji
turystycznej. W minionych latach
nag rodę w k ategor ii dest y nacja otrzymały: Parkstad Limburg
w Holandii (2016), stolica Słowenii Lublana (2015) oraz grecka miejscowość Costa Navarino (2014).
World Travel & Tourism Council to jedyna organizacja o zasięgu
światowym reprezentująca prywatny sektor turystyczny. Jej członkami
są liderzy światowych przedsiębiorstw branży turystycznej takich
jak linie lotnicze, sieci hotelowe,
lotniska, touroperatorzy czy portale
rezerwacyjne.
Na podstawie nadesłanych aplikacji konkursowych eksperci WTTC
wybrali po trzech finalistów w każdej kategorii. Bydgoska aplikacja
dotyczy rewitalizacji Brdy i przy-

Fragment ulicy Szubińskiej pomiędzy ul. ks. Schulza a wiaduktem ma zyskać nową nawierzchnię już
w pierwszej połowie roku.

również stan ulicy Szpitalnej, która
obecnie tonie w koleinach.
Wcześniej roboty będą realizowane w innych rejonach miasta.
Wiosną ma rozpocząć się i zakończyć
wymiana nawierzchni na ul. Szubińskiej między wiaduktem wiodącym

do i z Białych Błot a ulicą Księdza
Schulza. W dwóch miejscach prace
będą toczyły się na ulicy Fordońskiej – nowe oblicze zyska północna
część na odcinku od ul. Transportowej w rejonie mostu Fordońskiego
aż do Zakładów Zbożowych, a także

odcinek Galeria Pomorska – Kabel
(w kierunku Fordonu). Dopełnieniem
pierwszego pakietu ma być remont
ul. Romanowskiej. – Uzupełni on
nowy układ dróg na osiedlu Eskulapa – wyjaśnia Kosiedowski. Przypomnijmy, że w rejonie ul. Matki Teresy

z Kalkuty i przylegających do niej ulic
trwa od kilku tygodni gruntowna
przebudowa.
W okresie letnim drogowcy planują z kolei skierować swoje wysiłki na osiedle Leśne – remont ma
objąć ul. Sułkowskiego od dworca
Bydgoszcz Leśna do skrzyżowania
z ul. 11 Listopada. W planach jest
także długo wyczekiwana naprawa
ul. Smukalskiej (odcinek pomiędzy
ulicami: Szamarzewskiego i Błądzimską), o którą od dawna walczą
mieszkańcy osiedla Piaski i Smukały. Wymiana asfaltu nastąpi ponadto
na ul. Jagiellońskiej (odcinek rondo
Fordońskie – ul. Wyczółkowskiego).
Przebudowie ulegnie także odcinek
ul. Bałtyckiej od zbiegu z ul. Skłodowskiej-Curie do Głowackiego.
– Z uwagi na wymianę całej konstrukcji na tej ostatniej będzie ona
całkowicie zamknięta. W pozostałych przypadkach najbardziej uciążliwe prace mają być wykonywane
wieczorami i w nocy – podsumowuje
Kosiedowski.
Oprócz now ych naw ierzchni ulic, w ramach wspomnianych
zadań mają zostać wyremontowane
również przylegające do nich chodniki. Zakres remontów może ulec
zmianie w związku z planowanymi
pracami gestorów sieci znajdujących się pod ziemią.
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lecznicze
i relaksacyjne

Zadbaj o swoje zdrowie,
masz je tylko jedno.

.
MASAZE

FIZJOTERAPIA

GOLIBRODA

Nowe centrum rehabilitacji
oferuje

 Masaże

lecznicze  Terapia Manualna

 Masaże

relaksacyjne  Kinesiotaping

 Zabiegi

fizykoterapii: Laseroterapie, Ultradźwięki,
Magnetoterapie, Krioterapie, Światłolecznictwo

Darmowa konsultacja, pakiety promocy jne.
Zwalczamy bóle kręgosłupa,
przeciążenia a nawet problemy ze snem
ul. Sułkowskiego 15 (wejście od Salonu Fryzjerskiego BELLUS), Bydgoszcz oś. Leśne
tel. 52 521 17 06, 516 477 487
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J

ednostki samorządowe nie mogą
samodzielnie decydować o legalizacji pobytu cudzoziemców,
toteż – co przyznają również autorzy petycji nawołującej do przyjęcia
w Bydgoszczy nieokreślonej jeszcze
grupy osób z Syrii – decyzja komisji
rady miasta, jak i stanowisko prezydenta Bruskiego mają na razie
charakter intencyjny. – W obliczu hekatomby, która ma miejsce
w Syrii, taki symboliczny gest jest
nam potrzebny. My, jako Polacy,
pamiętamy bowiem podobne zdarzenia chociażby z czasów drugiej
wojny światowej – przekonuje wiceprzewodniczący rady miasta Lech
Zagłoba-Zygler.
Petycję do rady miasta skierowało w grudniu stowarzyszenie Ster
na Demokrację. Podpisał się pod
nią czteroosobowy zarząd organizacji, w tym Danuta Matusik. – Nie
ma znaczenia liczba osób, które

Czy przyjmiemy
uchodźców z Syrii?

Petycję
w sprawie przyjęcia
uchodźców z Syrii w mieście
nad Brdą skierowało do
rady miasta w połowie
grudnia stowarzyszenie Ster
na Demokrację.

Prezydent mówi „Tak”, radni
z komisji rodziny – też

Czy Bydgoszcz
powinna przyjąć
uchodźców z Syrii?
TAK

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła stanowisko
o gotowości przyjęcia w Bydgoszczy rodziny oraz dzieci
poszkodowanych w wyniku działań wojennych na terenie
syryjskiego Aleppo. Wcześniej podobną deklarację złożył
prezydent Rafał Bruski. Ale decyzja o tym, czy Syryjczycy
faktycznie trafią do miasta nad Brdą, należy już do rządu.

16%
NIE

82%
NIE MAM ZDANIA

2%
Głosowały łącznie
204 osoby. Ankieta
przeprowadzona 18 stycznia

Należy osłabiać
narastające zjawiska
ksenofobii i rasizmu
w Polsce, aby pokazać,
że jestem człowiekiem
przez duże „C”.
Lech Zagłoba-Zygler

ostatecznie przyjmiemy, bo chodzi
o pewną ideę. W obliczu skrajnych
opinii, z którymi się spotykamy,
chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nie
zależy nam na tworzeniu obozów
dla uchodźców. Z drugiej strony,
walczymy też z obiegową opinią, że
każdy uchodźca to terrorysta. Dzisiaj dużo łatwiej przekraczać granicę, a co za tym idzie – stwarzać
zagrożenie, jako turysta, a nie – jako
uchodźca – zapewniała radnych.
Nie wszystkie siły polityczne
w mieście są jednak przekonane do
propozycji. Radni Prawa i Sprawiedliwości dali temu wyraz podczas
sesji rady miasta pod koniec grudnia. Najmocniejszy w swojej krytyce
był Paweł Bokiej, który samą petycję
opisał jako „noszącą znamiona pewnej prowokacji”. Jego klubowy kole-

fot. Sebastian Torzewski

wiceprzewodniczący Rady
Miasta Bydgoszczy

Dyskusja na temat petycji toczyła się już podczas grudniowej sesji rady miasta. Być może wróci na jej forum
także w styczniu.

ga Krystian Frelichowski wskazywał
natomiast, że dopóki nie stać nas na
pomoc Polakom mieszkającym poza
granicami kraju, to nie powinno być
mowy również o wspieraniu ludności obcej nacji.
Podobny argument pojawił się
podczas posiedzenia komisji rodziny. Z jednej strony szef klubu PiS
Mirosław Jamroży przypomniał
o rodakach, których przodkowie
zostali zesłani do Kazachstanu czy
na Syberię, z drugiej wskazał, że

trzy ukraińskie rodziny pochodzące z Donbasu już znalazły w grodzie
nad Brdą schronienie. Początkowo
próbował jeszcze podkreślać ewentualne wady prawne petycji (chociażby konieczność wykazania jej
podmiotu, czyli konkretnych osób,
które miałyby trafić do Bydgoszczy),
ale z czasem zajmował coraz bardziej liberalne stanowisko. – Jestem
za pomocą, to nie podlega dyskusji, i to nawet nie jednej rodzinie –
stwierdził wreszcie, choć podczas

głosowania nad stanowiskiem komisji wstrzymał się od głosu. Pozostali
radni wyrazili gotowość do przyjęcia syryjskich uchodźców.
Zielone światło dla takiego rozwiązania dał w swoim stanowisku
również prezydent Rafał Bruski.
„Widząc dramatyczne położenie
ludności cywilnej w Aleppo, szczególnie dzieci, przy akceptacji rady
miasta jestem otwarty na podobne
działania w przypadku uchodźców
z tego miasta” – pisze włodarz mia-

sta. I dodaje, że czeka na wiążącą
decyzję rady ministrów, w której
kompetencjach leży ewentualna
zgoda na przyjazd do Polski grupy
Syryjczyków.
Bydgoszcz nie byłaby pierwszym miastem, które otwarcie może
zaapelować do rządu o działania
wspierające mieszkańców Aleppo.
Pod koniec grudnia rezolucję w tej
sprawie przyjęli już radni Sopotu,
a prezydent Jacek Karnowski zapowiedział skierowanie do premier
Beaty Szydło oficjalnego listu w tej
sprawie. Podobnie jak w Bydgoszczy największe wątpliwości wyrażali radni PiS, którzy przekonywali,
że rząd nie pozwoli na przyjęcie
w kraju muzułmanów (chrześcijanie w Aleppo stanowią mniejszość
– około 10 procent populacji tego
przed wojną niemal dwumilionowego miasta). Sopot zadeklarował
możliwość przyjęcia około czterdziestu Syryjczyków.
Sprzeciw wobec podobnych
planów wyraża z kolei Młodzież
Wszechpolska. Organizacja odniosła się również do pomysłu przyjęcia
syryjskich obywateli w Bydgoszczy.
Na stronie Petycje.pl uruchomiła własny apel o nieprzyjmowanie
uchodźców. Od 6 stycznia podpisało
się pod nim blisko dwieście osób.
R

poszukujemy

handlowców
do działu sprzedaży

E

K

L

A

oferujemy:
 umowę o pracę  wysokie zarobki  prowizję
 niezbędne narzędzia (laptop, telefon, samochów)
 pracę w miłym i młodym zespole

Prześlij swoje cv i list motywacyjny na: marcin@metropoliabydgoska.pl

M

A
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Z NAMI URZĄDZISZ KAŻDE WNĘTRZE !

PONADTO W NASZEJ OFERCIE:

banery, blockouty,
siatki mesh

ażurowanie i frez
liter przestrzennych

oklejanie pojazdów

kasetony
reklamowe

systemy
wystawiennicze

identyﬁkacja
wizualna ﬁrmy

Zadzwoń do nas:
52 307 07 97

www.rst-grupa.pl
www.fototapety.rst-grupa.pl
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I

nformacje o tym, że ferma na
210 t ysięcy niosek ma stanąć
w Kotomierzu przy ulicy Podgórnej, a kolejna - w Trzeciewcu,
znalazły się w Biuletynie Informacji Publicznej g miny Dobrcz
w zakładce „Ochrona środowiska”.
To tam znalazła je radna ze Strzelec
i natychmiast zawiadomiła radnego
z Kotomierza, a ten - mieszkańców
wsi. Podobna sytuacja miała miejsce
z inwestycją drobiarską pod Linówcem. Jeszcze raz taką, bo na 480 tys.
bojlerów.
- Wygląda na to, że gdyby mieszkańcy gminy sami nie wygrzebali
tych informacji z BIP, nic by o nich
nie wiedzieli. Tak jakby władze gminy informacje o budowie ogromnych
kurzych ferm próbowały przed nimi
zataić - takie głosy da się słyszeć
w Dobrczu i okolicach. I pytają, dlaczego władze gminy chcą wesprzeć
jednego inwestora kosztem setek
wyborców... to wtedy pojawiły się
pierwsze bannery z napisem „STOP
fermom drobiu w gminie Dobrcz”.
Na nadzwyczajnej sesji radni
z Dobrcza jednogłośnie, 14 głosami,
wprowadzili w życie trzy uchwały dotyczące sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Trzeciewiec, Pauliny i Kotomierz. To tam,
gdzie inwestor zamierza wbudować
fermy. Zaraz po tym mieszkańcy
mieli jednak żal do wójta, że odtrąbił w mediach bliskie zakończenie
wojny - uchwała rady nie zamyka
definitywnie kwestii budowy ferm.
Blokuje jedynie trzy lokalizacje na
trzech konkretnych działkach, a nie
całych obszarach, na których inwestor ma tych działek znacznie więcej.
Ponadto, jak podnoszą mieszkańcy, treść uchwały jest przedstawieniem jedynie jej stanowiska
i apelem do wójta o kierowanie się
dobrem ogółu mieszkańców, a nie
dokumentem mającym jakąkolwiek
moc prawną. Za swoiste kuriozum
uważają oni również pozytywne
zaopiniowanie złożonych przez
inwestora dokumentów zarówno przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, jak też przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy. Pojawiła się nawet
sugestia, iż raport był przygotowany
i opłacony przez inwestora, dlatego
nie przewiduje żadnych zagrożeń
środowiskowych ani dla przyrody,
ani dla mieszkańców.
- Raport oparty został o stare
mapki - mówi gminny radny Michał
Siwak. - Nie ma na nich domów, które już tam stoją. Wychodzi więc na
to, że ferma powstaje w szczerym
polu.
Inny mieszkaniec gminy Bartosz
Błaszczyk przypuszcza, że inwestor
także sprytnie posłużył się prawem, deklarując, że „obsada zwierząt w budynkach inwentarskich
będzie poniżej 40 djp”. Dlaczego?
Bo zgodnie z przepisami, poniżej
40 djp (dopuszczalnych jednostek
przeliczeniowych) nie ma potrzeby

Gmina Dobrcz
bez porozumienia
w sprawie budowy
ferm drobiu
O Trzeciewcu, Paulinach i Kotomierzu mówi się „trójkąt śmierci”. To tam, gdzie inwestor zamierza
wybudować fermy. To tam, gdzie ludzie nie chcą umierać i chorować w sąsiedztwie fabryk zwierząt.
Choć śmierdzących ferm jeszcze nie ma, sprawa ich powstania od samego początku wydaje się…
śmierdząca.

fot. Stanisław Gazda

powiat bydgoski

Spotkania społeczności Dobrcza przeciwko inwestycji drobiarskiej cieszą się dużą frekwencją. Czy podobnie
będzie w przypadku referendum?

Wójt i rada gminy
działają zgodnie
z prawem i są
zdecydowanie przeciwni
fermom, które
pogorszyłyby jakość
życia w naszej gminie.
Krzysztof Szala

wójt gminy Dobrcz

składania raportu oddziaływania na
środowisko.
Wójt gminy Krzysztof Szala pod
koniec ubiegłego roku publicznie
deklarował, że popiera działania
mieszkańców. Napisał nawet na
stronie internetowej: „Chcę przypomnieć, że rada gminy 15 listopada 2016 roku podjęła uchwałę
o zablokowaniu budow y kurników. Sam też jako wójt poparłem
tę uchwałę. Jestem z mieszkańcami...”. Zaraz jednak podpadł im za
to, że „wiedział, nie powiedział” na
sesji rady o planowanej budowie

ośmiu kurników w Dobrczu przy
ulicy Leśnej. No i że wszystko ukrył
w zakładce BIP „Ochrona środowiska”. Z dokumentów, które można
tam znaleźć, wynika, że już w połowie stycznia 2015 roku inwestor
miał wszystkie zgody na budowę
mniejszych ferm.
Na jednym z zebrań wiejskich
w Dobrczu pod koniec listopada
zapytano wójta: „Czy dokumenty
złożone przez inwestora największej
niepublicznej inwestycji w historii gminy Dobrcz nie powinny być
przez pana weryfikowane przed
złożeniem pańskiego podpisu na
decyzjach skutkujących zatwierdzeniem? Chyba że pan bezwzględnie opiera się na decyzjach swoich
pracowników i podpisuje to, co panu
przedłożą”. Na tym samym forum
postawę włodarza gminy oceniono
w ten sposób: „Gospodarując naszą
gminą od kilkunastu lat stracił pan
nasze zaufanie w świetle podejmowanych przez pana ostatnio decyzji,
szkodzących znacznie interesowi
mieszkańców naszej gminy.”.
Pierwsze głosy za odwołaniem
władz gminy Dobrcz wyartykułowane zostały przez niezadowolonych mieszkańców, którzy 9 grudnia
pojawili się na wspomnianej sesji.
Członkowie Komitetu Referendalnego odczytali pismo informujące

o rozpoczęciu zbiórki podpisów
potrzebnych do zorganizowania
referendum w sprawie odwołania
wójta i gminnej rady. Powód - utrata
społecznego zaufania.
Co na to wójt? Krzysztof Szala oświadczył, że „analizowane są
wszystkie zarzuty”, które jednak
„mijają się z prawdą” i zapewnił, że
sprawa zostanie „rozstrzygnięta
zgodnie z obowiązującym prawem”.
Grupa inicjatywna, która zamierza doprowadzić do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania
wójta Dobrcza, a także rady gminy,
zarzuca Szali, że przy procedowaniu
wniosku inwestora o budowę wielkich hal do produkcji drobiu działał
stronniczo, naruszył przepisy wielu
ustaw, ukrywał informacje o inwestycji, utrudniał zainteresowanym
dostęp do dokumentacji związanej z postępowaniem, przekraczał
swoje kompetencje, nie zachowując
wymaganych procedur, wydał decyzję o warunkach zabudowy na podstawie nieaktualnych dokumentów,
a także niewłaściwie gospodarował
mieniem gminy... Sprawa, choć nie
z wniosku członków grupy, trafiła
już do prokuratury.
Dyrektor delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Bydgoszczy
potwierdził, że pełnomocnik grupy inicjatywnej złożył 6 grudnia

powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjaty wą referendalną. Od tego momentu inicjatorzy
przeprowadzenia referendum mają
60 dni na zebranie podpisów 10 procent mieszkańców uprawnionych do
głosowania. W rejestrze wyborczym
gminy Dobrcz figuruje 8640 osób.
Zebrać trzeba więc 864 podpisy.
Radca prawny wójta zapowiedział, że w przypadku potwierdzenia nieprawdy i naruszenia dóbr
osobistych osób w ymienionych
w dok umencie, podjęte zost aną kroki prawne. Poszkodowani
domagać się będą sprostowania
bądź przeprosin. Sam zaś wójt, tuż
przed świętami Bożego Narodzenia,
poprzez stronę internetową urzędu
zwrócił się do mieszkańców z apelem o nieuleganie próbom podziału
wspólnoty w gminie. Jego zdaniem,
nie sprzyjają one „ skutecznemu
zablokowaniu powstania przemysłowych ferm drobiu”. Twierdzi
też, że ulotki rozpowszechniane
w gminie na ten temat zawierają
nieprawdę i „wręcz zmyślone informacje”. Domaga się od jej autorów
odwołania zarzutów. - Inicjatorom
referendum nie chodzi o kurniki,
tylko o przejęcie władzy w naszej
gminie - twierdzi Krzysztof Szala. Zapewnia też, że żadne decyzje
w sprawie przemysłow ych ferm
drobiu nie zostały wydane i dotyczy
to zarówno Kotomierza, Trzeciewca, jak i Paulinów. „Wójt i rada gminy
działają zgodnie z prawem i są zdecydowanie przeciwni fermom, które
pogorszyłyby jakość życia w naszej
gminie” - dodaje wójt i apeluje do
każdego z mieszkańców: „Pomyśl,
zanim podpiszesz, bo raz złożonego
podpisu nie możesz wycofać”.
Na rea kcję, szczególnie na
ostatnią część apelu, ze strony inicjatorów referendum nie trzeba
było długo czekać. Jeszcze przed
świętami na fanpage’u „STOP fermom drobiu w gminie Dobrcz” na
Facebooku napisali: „Wójt Gminy
Dobrcz Krzysztof Szala osobiście
ingeruje w spokojny, przewidziany
prawem tryb korzystania z przysługującym obywatelom praw związanych z udziałem w czynnościach
referendalnych. Między innymi
za takie działanie należy uznać
zamieszczenie na witrynie internetowej, umieszczenie w skrzynkach
pocztowych, pisma z dnia 19 grudnia 2016 r. podpisanego przez Wójta Gminy Dobrcz Krzysztofa Szalę nawołującego do niepopierania
inicjatywy przeprowadzenia referendum poprzez dyskredytowanie
inicjatywy obywatelskiej słowami:
„nieprawdziwe i wręcz zmyślone
informacje”, „ fałszywe zarzuty” czy
„fałszywe oskarżenia”. Twierdzą
też, że apel o niepodpisywanie listy
poparcia dla referendum może nosić
znamiona groźby. „Rozważamy podjęcie kroków prawnych mających na
celu zatrzymanie takich działań” twierdzą członkowie grupy inicjującej zbiórkę podpisów w sprawie
odwołania wójta i rady.
24 st ycznia w sali weselnej
Camparii w Dobrczu ma odbyć się
kolejne spotkanie w sprawie ferm.
Mieszkańcy liczą zarówno na obecność wójta, jak i inwestora.
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lanowana reforma edukacji
zakładająca likwidację gimnazjów daje trzy możliwości:
wygaszanie gimnazjum, włączenie go do szkoły podstawowej lub
przekształcenie w podstawówkę.
W gminie Białe Błota trwają gorące
dyskusje nad wyborem najlepszej
opcji. Niektórzy chcą, aby szkoła
podstawowa i gimnazjum zostały przekształcone w jedną dużą
placówkę, a inni opowiadają się za
utworzeniem dwóch szkół. Każda
z tych grup ma swoje argumenty.
Po połączeniu obu placówek

Spór o szkołę
w Białych Błotach

1400
prawie tylu uczniów
liczyłaby szkoła po
włączeniu gimnazjum do
podstawówki

Do końca marca 2017 roku samorządy muszą podjąć decyzję
o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
W gminie Białe Błota podjęcie tej decyzji na pewno nie będzie
łatwe. Trwa spór o to, czy utworzyć jedną większą szkołę, czy
dwie mniejsze placówki.

Wójt gminy Białe Błota na grudniowej komisji opowiedział się
za ut worzeniem jednej szkoł y,
lecz teraz nie chce on jednoznacznie precyzować swojej odpowiedzi.
– Naszym zadaniem jest przede
wszystkim rzetelne zebranie
informacji i przedstawienie analizy radzie gminy. To ona podejmie
decyzję. Stanowisko gminy nic tutaj
nie wnosi – wyjaśniają reprezentanci urzędu gminy. Dyrektorzy szkół
deklarują, że nie ma żadnej „wojny”
pomiędzy placówkami.
Dzień po spotkaniu z kuratorem
członkowie rady gminy, dyrektorzy
szkół oraz przedstawiciele rodziców
spotkali się, aby ponownie porozmawiać na ten temat. Nie podjęto jednak żadnych nowych ustaleń. Rozmowy na ten temat wciąż się
toczą, a ich wynik poznamy w przeciągu najbliższych tygodni.

Poprosiłam
wychowawców,
żeby na zebraniach
poinformowali
rodziców, że mogą być
dwie szkoły, a nie jedna.
Nie było to zrobione
przeciwko gimnazjum
Danuta Ferenstein

w jedną szkołę należałoby do niej
prawie 1400 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a uczy się około 1000 osób,
a w Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego liczba uczniów wynosi niemal 400. Umieszczenie wszystkich
w jednym budynku nie byłoby problemem, gdyż obecnie gimnazjum
i szkoła podstawowa połączone są
korytarzem, co sprawia, że w jednym obiekcie funkcjonują dwie placówki.
Jednak taki pomysł nie podoba się przede wszystkim rodzicom
uczniów gimnazjum. – Nigdzie nie
ma szkoły, w której byłoby aż tylu
uczniów! – mówi Renata Moroz,
matka gimnazjalisty. Ta liczba to
jeden z argumentów przemawiających za podzieleniem szkół. Niektórzy rodzice obawiają się o dobro
i bezpieczeństwo swoich dzieci
i nie chcą, by chodziły one do takiego molocha. Rodzice niepokoją się
również, że wypracowany przez lata
wysoki poziom obu szkół zostanie

fot. Justyna Wróblewska

dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Juliusza Verne’a w Białych
Błotach

*

Więcej o reformie edukacji
w regionie i Bydgoszczy
można znaleźć na www.
metropoliabydgoska.pl.

W Białych Błotach trwa spór o zmiany w strukturze szkół po reformie oświatowej.

zaprzepaszczony. – Chcemy chronić
dorobek szkół – mówi Magdalena
Drzymulska, przewodnicząca Rady
Rodziców działającej w gimnazjum.
Utworzenie jednej dużej placówki popiera za to między innymi
Krzysztof Kozłowski, przewodniczący Rady Rodziców działającej
w szkole podstawowej. Nie zgadza
się on na podział dzieci w przypadku utworzenia dwóch szkół. Uczniowie byliby przydzielani do placówek
według uprzednio wydzielonych
obwodów, co według niego jest bardzo złym rozwiązaniem.
Aby poznać zdanie rodziców
ucz n iów sz ko ł y p o d st awowej ,
w szkole została przeprowadzona ankieta. Wypełniło ją ponad
600 osób i większość opowiedziała
się za utworzeniem jednej placów-

ki. Przeciwnicy tego pomysłu uważają, że przed przeprowadzaniem
ank iet y niedost atecznie w y jaśniono rodzicom całą sy tuację.
Zwolennicy natomiast uważają,
że chcieli poznać zdanie większości. Przeprowadzenie ankiety
to pomysł Rady Rodziców, a nie
dyrekcji szkoły, która postanowiła inaczej poinformować rodziców o możliwych rozwiązaniach.
– P o p r o s i ł a m w yc h o w a wc ó w,
żeby na zebraniach poinformowali
rodziców, że mogą być dwie szkoły, a nie jedna. Nie było to zrobione
przeciwko gimnazjum – wyjaśnia
dy rek tor podst awówk i Danut a
Ferenstein.
– Jako radny wynik tej ankiety biorę pod uwagę, ale nie jest on
dla mnie wiążący – mówi Krzysztof

Kowalewski, jeden z członków Rady
Gminy Białe Błota. To on, wspólnie
z 14 innymi radnymi, musi podjąć
decyzję w tej niełatwej sprawie.
Pod uwagę brane są trzy czynniki:
organizacyjny, finansowy oraz sytuacja uczniów i rodziców.
Na początku stycznia w auli
gimnazjum w Biały Błotach odbyło
się spotkanie z kuratorem oświaty.
Uczestniczyli w nim radni, rodzice, przedstawiciele władzy oraz
wszystkie osoby zainteresowane
przebiegiem reformy w gminie. Spotkanie miało charakter informacyjny. Kurator odpowiadał na pytania
dotyczące przebiegu reformy, lecz
nie wypowiadał się na temat kwestii
przekształcania szkół, przypominając, że leży to w gestii rady gminy
i wójta.

# Elzbieta Jezierska
Pewnie, że jedna. Rodzice gimnazjum nie powinni być brani pod
uwagę, ponieważ ich dzieci kończą gimnazjum, a naszej jeszcze
będą chodzić do podstawówki.
# Ewelina Po
Dziwnych argumentów Państwo
używacie (to do tych, którzy
w ogóle jakieś podają). Ja wolałabym, żeby moje dziecko uczyło
się w szkole, w której nauczyciele
będą mieli szansę wiedzieć, kim
ono jest. Nikt mi nie powie, że to
jest możliwe przy 1400 uczniach.
Komunikacja między kadrą?
Każdy, kto gdziekolwiek pracuje
wie, jaki bywa przepływ informacji między ludźmi pracującymi w jednym budynku, a co
dopiero między dwoma.
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arcel – tak nazwano pierwsze dziecko, które urodziło się w Bydgoszczy w tym
roku kalendarzow ym. Chłopiec
przyszedł na świat 13 minut po północy w szpitalu MSW w Bydgoszczy.
Nadane mu imię nie znalazło się
w gronie najpopularniejszych imion
dzieci urodzonych w 2016 roku.
W ubiegłym roku tylko w Bydgoszczy zarejestrowano 6419 narodzin.
Chłopiec czy dziewczynka?
W mieście nad Brdą narodziło się
więcej chłopców niż dziewczynek.
Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. W 2016 roku różnica wyniosła 55. Przedstawicieli płci męskiej
wśród noworodków było 3237, a płci
żeńskiej – 3182. O ponad połowę
mniejszą różnicę odnotowali pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
i Spraw Obywatelskich w Świeciu. Ponadto w tej miejscowości na
świat przyszło więcej dziewczynek. W ubiegłym roku urodziły się
304 reprezentantki płci pięknej.
Liczba chłopców wyniosła 275. Najbardziej zbliżone wyniki dotyczące
urodzin dzieci według płci widoczne są w Inowrocławiu. Ze statystyk
gromadzonych przez tamtejszy
urząd stanu cywilnego wynika, że
na świat przyszło łącznie 1153 dzieci. Zarejestrowano 576 dziewcząt
i 577 chłopców.

Nowi mieszkańcy
Bydgoszczy
i regionu

Kehtor,
Aksel, Mia

to jedne z najrzadziej
nadawanych imion
w regionie.

Najpopularniejsze, najrzadsze i najoryginalniejsze imiona
nadawane dzieciom urodzonym w 2016 roku.

W gronie najpopularniejszych imion
nadawanych dziewczynkom w czołówce znalazło się: Lena, Zuzanna
i Maja. Te trzy imiona upodobały
się rodzicom już w ubiegłym roku.
Maja zdobyła serca przede wszystkim bydgoszczan, a Lena spodobała
się szczególnie mieszkańcom Inowrocławia i Świecia. Nowo narodzone dziewczynki często określano również imieniem Zofia, Julia,
Wiktoria, Zuzanna i Amelia.
W przypadku narodzin chłopca, rodzice często decydowali się
nazwać go imieniem Jakub, Jan,
Mikołaj lub Franciszek. Wśród bydgoszczan największą popularnością
cieszył się Szymon. W porównaniu

fot. Leszek Grabowski

TOP 10

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy w ubiegłym roku zarejestrowano ponad 6 tysięcy narodzin dzieci.

do ubiegłego roku, mniej modne
jest imię Filip, chociaż w Inowrocławiu rodzice nadal często zdecydowali się nazwać tak swoje dziecko.
Mieszkańcy tego miasta najbardziej upodobali sobie imię Antoni.
W Świeciu na pierwszym miejscu
pojawiał się Kacper.

Oryginalność przede wszystkim
W wielu przypadkach rodzice nie
chcą, by ich dziecko nosiło takie
imię, jak większość rówieśników.
Kiedyś w jednej klasie w szkole
uczyło się na przykład pięć Ań czy
czterech Piotrów. Obecnie te listy

są znacznie zróżnicowane. Pojawić
się w nich mogą imiona takie jak
Fiodor, Aksel czy Mia. Wybierając
imię dla swojego dziecka, rodzice
coraz częściej inspirują się zagranicznymi trendami. Vanessa, Alex,
Synthia – między innymi takie określenia podobają się niektórym mło-

dym rodzicom. Imiona słowiańskie
już dawno odeszły do lamusa, chociaż zdarza się, że wpisywane są one
w aktach urodzenia.
W minionym roku największą
skłonnością do nadawania swoim
dzieciom nietypowych imion wykazali się mieszkańcy Świecia. Wśród
najbardziej or yg inalnych imion
męskich pojawiają się następujące
określenia: Wit, Nathan, Nataniel,
Pascal, Luis. Dziewczynki nazywano równie nieszablonowo. Kalina,
Marika, Synthia, Jaśmina, Marieta –
to tylko niektóre pozycje na długiej
liście nowych mieszkańców Świecia.
Inowrocławianie decydowali się
przede wszystkim na bardziej typowe imiona. Chociaż w ich wyborach
pojawiły się również niepospolite imiona, czyli Aksel, Inka, Milan,
Ines czy Mia. Natomiast najrzadziej
spotykanie imiona nadane dzieciom urodzonym w Bydgoszczy
w 2016 roku to: Nadzieja, Dobrochna, Teresa, Danuta, Letycja oraz
Nestor, Rodowit, Kehtor, Fiodor
i Baltazar. Wymienione nazwy to
jednorazowe wybory świeżo upieczonych rodziców, lecz niewykluczone, że już wkrótce takich przykładów będzie można wymienić
więcej.

*

Tradycyjne polskie imiona
czy nowe, zapożyczone
z zagranicy? Której opcji
jesteście zwolennikami
- dyskutujcie na
fanpage’u MetropoliaBydgoska.
PL na Facebooku.
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obyt w przedszkolu przynosi
wiele plusów, które owocują
w późniejszych latach. Dziecko
najszybciej i najbardziej rozwija się
między pierwszym a piątym rokiem
życia. W tym czasie ujawniają się
jego umiejętności, zdolności oraz
inne talenty. Odkrycie ich ujawni
uczęszczanie na zajęcia dodatkowe.
W niektórych przedszkolach oferty
takich spotkań dla dzieci są ogromne. Do najbardziej popularnych
zajęć należy nauka języka angielskiego oraz pływanie.
Jednak nie brakuje również
nieco bardziej nietypowych propozycji: robotyka, ceramika i garncarstwo oraz dogoterapia. Między
innymi w takich zajęciach uczestniczą dzieci zapisane do Niepublicznego Przedszkola „Ensino”, które
od ponad sześciu lat funkcjonuje
w centrum Bydgoszczy. Co więcej, okazuje się, że cieszą się one
ogromnym zainteresowaniem. Nasze dzieci bardzo lubią przede
wszystkim robotykę i dogoterapię
- mówi Karolina Gierszewska, która prowadzi zajęcia w przedszkolu.
Zainteresowanie wzbudza również
nauka angielskiego, rytmika oraz
zajęcia na basenie.
Wszystkie zajęcia prowadzone s ą pr zez w yk wa l i f i kowa ne
i doświadczone osoby, które wiedzą
jak pokierować dziecko, by rozwijało swoje zdolności. Takiej wiedzy
często nie posiada nawet najbliższa
osoba. Ponadto ukochana babcia
nie zawsze zna chociażby podstawy
języka obcego, by móc przekazać
je dziecku. Również realizacja zajęć
sportowych, umożliwiająca rozwój
umiejętności ruchowych, w domowym zaciszu nie jest taka łatwa.
Dbanie o rozwój fizyczny dziecka to ważna kwestia dla osób pracujących w przedszkolach. Pomysły
wychowawców są nieograniczone!
Ćwiczenia fizyczne często prowadzone są pod przykrywką zabaw,
od których dzieci nie stronią. Jednym z celów ich przeprowadzania
jest skorygowanie wad postawy,
które najłatwiej poprawić w okresie
wzrostu kości. Istotne jest również
dbanie o dobrą kondycję dzieci oraz
rozładowanie zgromadzonej przez
nich energii.
P row ad z one w pr z e d sz kolu zabawy mają istotne znaczenie
w kształtowaniu wyobraźni dziecka.
Jej rozwój zapewnia również nauka
wierszyków, piosenek czy udział
w przedstawieniach prezentowanym rodzicom. Tworzenie spektakli to coś, w czym dzieci wręcz
uwielbiają uczestniczyć. Wcielanie
się w inną rolę, odgrywani scen realizacja tego nie jest możliwa bez
innych osób.
Między innym z takiego powodu większość zajęć w przedszkolach odbywa się w grupach, których
liczebność może być różna. W bydgoskim przedszkolu „Ensino” wynosi
ona maksymalnie 15 osób. Nieduża
liczba członków w grupie pozwala
na dokładniejsze skupienie uwagi na
potrzebach podopiecznych, wśród
których są dzieci już od drugiego
roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Specjalnie dla nich organizowane są zajęcia indywidualne.

Jednak oprócz tego wszyscy, bez
wyjątku, uczestniczą w zajęciach
grupowych. Dlaczego? - Nie ma
rozwoju indywidualnego bez społeczeństwa. Każdy musi umieć się
odnaleźć w społeczeństwie. Dla nas
jest bardzo ważne to, by dzieci niepełnosprawne były włączone do
tego społeczeństwa - w yjaśnia
Gierszewska. Jednym z ich celów
jest nauka tolerancji, którą powinny nabyć nie tylko dzieci, ale często
i ich rodzice oraz inne dorosłe osoby. - Naszym zadaniem jest wychowanie takiego pokolenia, by widok
osoby niepełnosprawnej w żaden
sposób ich nie dziwił, a przede
wszystkim nie śmieszył - dodaje
Gierszewska.
Nauka tolerancji to jedna z zalet
uczęszczania do przedszkola,
o czym wspominają psycholodzy.

Przedszkole
lepsze niż
niania
Wczesna edukacja dzieci procentuje lepszymi wynikami w ich
dalszej nauce ― taki wniosek już wiele lat temu wysnuli badacze.
Jednak rodzice nadal często zastanawiają się, czy zapisać swoją
pociechę do przedszkola, czy może zostawić jeszcze chociaż rok
pod opieką niani lub babci. Dlaczego warto wybrać tę pierwszą
opcję?

Poznanie reguł życia w społeczeństwie w tak młodych wieku jest
niezwykle cenną wiedzą. W grupie
rówieśników są różne dzieci, czasem inaczej wyglądają lub mówią.
Dziecko poznaje inną, odmienną
kulturę. Musi nauczyć się przebywać w gronie osób innych od siebie, których prawa i obowiązki są
takie same. Współpracować z nimi,
bawić się. W przedszkolu dziecko uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolejkę, odpowiadać
poproszone do odpowiedzi, słuchać innych i pozwalać im mówić.
Ucz y się t a k że wspó łdziałania
w grupie. Dowiaduje się, na czym
polega podział pracy, kompromis, cierpliwe czekanie, poznaje
konieczność pójścia w niektórych
sytuacjach na ustępstwa.
Pobyt w przedszkolu to również
doskonała okazja do nauki
asertywności, czyli sztuki
odmawiania.
Dziecko przekonuje się, w jaki sposób odmawiać, tak by nie obrazić i nie skrzywdzić drugiej osoby.
Ponadto uczy się samodzielności,
która jest niezbędna w szkole oraz
dalszym, dorosłym życiu.
Psycholodzy przekonują, że
dzieci przebywające w przedszkolu są pewniejsze siebie i znacznie
lepiej przygotowane emocjonalnie
do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej niż ich rówieśnicy, którzy
spędzili ten czas w domu. Dzieci
po pobycie w przedszkolu łatwiej
radzą sobie z wieloma emocjami, nie
boją się innych dzieci, chętnie rozmawiają, nawiązują nowe kontakty.
Uczą się radzić sobie z problemami. Nie szukają tak często jak inne
pomocy u dorosłych.
Pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu jest trudny nie
tylko dla niego, ale również dla
rodzic a, k tór y zast a naw ia się,
ja k jego pociech a sobie por adzi. Ta obawa jest uzasadniona,
lecz nie pow inna ona zaważ yć
nad podjęciem decyzji o posłaniu
dziecka do placówki, która przygotuje go do lepszego poradzenia
sobie w dalszy m życiu. Przede
wszystkim w tym najtrudniejszym
etapie - dorosłości.
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Noworoczne
postanowienia

Z

decydowana większość z nas,
co roku ma postanowienia
noworoczne. Oczywiście one
motywują do działania, ale wiemy
też, że często na obietnicach się
kończy. Z biegiem czasu nasz zapał
opada, a planowane zmiany odchodzą w zapomnienie. Trwa styczeń,
a więc odpowiedni czas, by rzucić
okiem na nasze poprzednie postanowienia noworoczne. Ilu z nich
udało Wam się dotrzymać? Pewnie niektórym się udało, gratulujemy, ale większa część przełoży
postanowienia na obecny rok. I tak
rok w rok... Co zrobić, żeby w roku
2017 było inaczej? Jak się motywować? Jak wytrwać?

Może planujecie zby t w iele
postanowień i bierzecie za dużo na
swoje barki? Może macie za mało
motywacji, silnej woli? Może jesteście dla siebie zbyt surowi? Wdrażajcie zmiany w swoim życiu drobnymi kroczkami. Stwórzcie szczegółowy plan i punkt po punkcie
realizujcie go. Ważne, żeby w ogóle
zacząć coś robić!
Jeśli w tym roku, jak co roku
postanowiliście zrzucić kilka zbędnych kilogramów, co często się zdarza i nie wiecie jak się za to zabrać
i jak się zmotywować, SPORT FACTORY ma dla Was najskuteczniejsze
rozwiązanie – w ramach noworocznych postanowień, za każdy zrzu-

cony w klubie kilogram dostajecie
200 zł! Możesz zyskać zdrowie, lepsze samopoczucie i formę i jeszcze
Ci za to zapłacą!
Jak to działa? Wystarczy przyjść
do k lubu pr z y u l. Fordońsk iej
160. Na spotkaniu z trenerem personalnym podczas konsultacji treningowej, każdy zostanie bezpłatnie poddany analizie składu ciała,
która dokładnie określi masę ciała,
procentowy udział tkanki tłuszczowej i mięśniowej, BMI oraz podstawową przemianę materii. Na podstawie tych wyników i informacji
uzyskanych w czasie konsultacji
trener, pomoże zaplanować utratę zbędnych kilogramów i rozłoży

cały proces w odpowiednim czasie.
Dodatkowo w klubie dostępny jest
dietetyk, który doradzi jak się odżywiać i komponować swoje posiłki,
aby walka ze zbędnymi kilogramami była skuteczna. Można nawet
zamówić takie zestawy całodziennej
i odpowiednio zbilansowanej diety
z dostawą do domu!
W czasie regularnych treningów w Sport Factory będziesz ćwiczyć pod okiem trenerów na siłowni
wyposażonej w najlepszy sprzęt
uznanej na świecie marki TECHNOGYM, spalać kalorie na najnowocześniejszych, w pełni skomputeryzowanych rowerach TOMAHAWK IC
7 z pomiarem mocy, uczestniczyć

w najbogatszym programie zajęć
g r upow ych ( ponad 100 godzin
tygodniowo) w trzech profesjonalnych studiach treningowych oraz
na basenie a także relaksować się
i regenerować w saunie i strefie SPA.

*

 zczegóły i regulamin akcji
S
dostępny jest w klubie na
miejscu. Już teraz możecie
pobrać darmowe zaproszenie
na pierwszy trening
i konsultację ze strony: www.
sportfactory.pl
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T

o jest wielka chwila dla wszystkich działaczy, zawodników
i sympatyków klubu. Na pewno
będziemy mieli ambitne cele – zapowiedział podczas specjalnej konferencji prasowej prezes Bartłomiej
Dzedzej. Pierwsze efekty współpracy z Eneą już są widoczne, gdyż
to właśnie dzięki wsparciu nowego
sponsora do klubu trafili trener Jerzy
Chudeusz oraz Łukasz Paul. Kolejne,
chociażby w kwestii szkolenia, mają
zostać zaprezentowane już wkrótce.
Na ten sezon celem Astorii ma
być utrzymanie, choć zarówno
przedstawiciele klubu, jak i Enei
przyznawali, że myślą raczej o miejscu bliżej środka tabeli niż o nerwowej walce do końca sezonu. – Podczas jednego z pierwszych spotkań
padło pytanie o nasze ambicje.
W przyszłym sezonie na pewno
postaramy się zrobić wszystko, aby
zbudować drużynę, która powalczy
o miejsce w czołówce tabeli – zapowiedział prezes. W klubie liczą też,
że umowa ze znaną firmą zachęci
inne podmioty do wsparcia Astorii.
Na konferencji obecny był także
poseł Piotr Król, który - jak zapewnia Dzedzej - odegrał niebagatelną
rolę w pozyskaniu sponsora. Pierw-

Anita
Włodarczyk

fot. Sebastian Torzewski

wygrała plebiscyt na
Najlepszego Sportowca
Polski 2016

Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj nie mogą narzekać na brak wyróżnień po udanych igrzyskach
olimpijskich.

Bydgoskie wioślarki
wyróżnione
Przez kibiców i Pocztę Polską
Złote medalistki igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia
Madaj zostały wyróżnione w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2016 organizowanym
przez Przegląd Sportowy i TVP. Doceniła je również Poczta Polska.

się promować wioślarstwo jak tylko
możemy. Bez wsparcia klubu sukcesy nie są możliwe, a Lotto-Bydgostia
naprawdę daje radę i nie możemy
narzekać – zapewniała dwukrotna
medalistka olimpijska.
Bydgoskie wioślarski otrzymały
70 282 głosy i do trzeciego stopnia
podium, które zajął Piotr Małachowski, zabrakło im jedynie trzech
tysięcy wskazań. Sportowcem roku
wybrano Anitę Włodarczyk, która
wyprzedziła Roberta Lewandowskiego.
Sukces w prestiżowym plebiscycie to niejedyne wyróżnienie
dla Fularczyk-Kozłowskiej i Madaj
w ostatnich dniach. Poczta Polska
wprowadziła bowiem do obiegu dwa
znaczki z serii „Polscy złoci medaliści” autorstwa Agnieszki Sancewicz.
Na pierwszym przedstawiono Anitę
Włodarczyk, zaś na drugim – bydgoskie wioślarki. Oba znaczki mają
nominał 2,50 zł i można je nabyć
w wyznaczonych placówkach oraz
sklepie internetowym Poczty Polskiej.ST

Koszykarze wizytówką miasta?
Enea Astoria ma ambitne plany
Enea Astoria – pod taką nazwą występować będą w tym roku bydgoscy koszykarze. Na razie zajmują
przedostatnie miejsce w tabeli I ligi, ale wsparcie możnego sponsora ma uczynić z klubu sportową
wizytówkę miasta.

Mam nadzieję, że Astoria
stanie się okrętem
flagowym bydgoskiego
sportu, a wiadomo, że
taki okręt musi grać
w najwyższej lidze.
Piotr Król

poseł na Sejm RP

fot. Sebastian Torzewski

łosowanie w prestiżow ym
plebiscycie rozpoczęło się
w l i s t op a d z i e u b i e g ł e go
roku, ale początkowo najgłośniej
było nie o wioślarkach, a o bydgoskiej kajakarce Beacie Mikołajczyk.
Brązowa medalista igrzysk, która
we wrześniu została wyróżniona
w Bydgoskiej Alei Autografów, także doczekała się nominacji, lecz
na grafice prezentującej kandydatów do nagrody nie pojawiła się.
Obok Karoliny Nai zamieszczono
wizerunek… innej kajakarki. – Na
zdjęciu jest Edyta Dzieniszewska-Kierkla, a nie ja. Rozumiem, że
kajakarstwo nie jest popularne
i moja osoba jest mało znana, ale
jeżeli redaktorzy Przeglądu Sportowego nie wiedzą jak wyglądam, to
dla mnie jest to już kpina – komentowała wtedy Mikołajczyk.
Plebiscytową grafikę szybko
poprawiono i Mikołajczyk mogła
starać się o głosy kibiców, podobnie jak trzecia z bydgoskich medalistek olimpijskich, Monika Ciaciuch,
która także została nominowana.
Obie uplasowały się jednak poza
czołową dziesiątką. Wysoko - na
piątym miejscu – sklasyfikowano za
to Magdaleną Fularczyk-Kozłowską
i Natalię Madaj.
– Przyzwyczaiłyśmy się ostatnio
do miejsc na podium. Teraz jesteśmy piąte, co też nas bardzo cieszy – mówiła krótko po ogłoszeniu
wyników Natalia Madaj w rozmowie
z dziennikarzem TVP. Jej koleżanka
ze złotej dwójki dodawała – Staramy

W środę Enea została zaprezentowana jako nowy sponsor Astorii.

sze rozmow y parlamentarzysty
z przedstawicielami spółki odbyły się już w sierpniu ub. roku. – Ta
współpraca to będzie albo sukces,
albo duży sukces. Mam nadzieję, że
Astoria stanie się okrętem flagowym bydgoskiego sportu, a wiado-

mo, że taki okręt musi grać w najwyższej lidze – mówił Król.
Wszystkie zespoły klubu będą
nosić nazwę Enea Astoria przynajmniej do końca roku. Jak tłumaczą
reprezentanci Enei, najbliższe miesiące
będą sprawdzianem. – Mamy nadzieję,

że wypadnie on pozytywnie i wtedy
zwiążemy się dłuższą umową – zapowiedziała wiceprezes Agnieszka Żyro,
która oczekuje także, że klub nadal
będzie stawiał na wychowanków.
Pierwszy mecz z nową nazwą
Enea Astoria rozegra w sobotę

w ramach derbów z Notecią Inowrocław. Tym razem jednak sponsor zejdzie na dalszy plan. – Najważniejszy będzie Adaś, który jest
poważnie chory i potrzebuje minimum 13 tysięcy złotych, aby uniknąć
chemioterapii – tłumaczy Dzedzej.
Po dcz a s sp ot k a n i a o db ę d ą
się licytacje gadżetów, które klub
organizował już także w minionych
dniach. Kibice będą mogli też kupić
bilety-cegiełki w wybranej przez
siebie cenie. – Osoba, która kupi najdroższy bilet, będzie mogła zostać
asystentem trenera Chudeusza podczas następnego meczu. Dostanie
też koszulkę oraz „Licencję Adasia”. Chłopiec zostanie na tę okazję
zawodnikiem naszego klubu, czyli
zarazem najmłodszym koszykarzem
w historii I ligi – tłumaczy Dzedzej.
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Nasz patronat

W

trakcie 7-dniowych zmagań odbędą się turnieje
piłkarskie na małym boisku
(r y walizację będą toczyły dwuosobowe drużyny) oraz warsztaty doskonalące technikę piłkarską
i uczące wyjątkowych trików, do
dyspozycji uczestników PIŁK ARSKICH FERII będzie również plac
zabaw dla najmłodszych i aż cztery
stoiska z konsolami Xbox, oczywiście z grą FIFA 17. A wszystko to pod
okiem grupy R-STYLE, najlepszych
w kraju specjalistów od football
freestyle’u i półfinalistów ostatniej
edycji „Mam Talent!” w TVN, którzy
zaprezentują również układy znane
z telewizji.
Języczkiem u wagi będą turnieje w trzech kategoriach wiekowych
(klasy I-III szkoły podstawowej,
klasy IV-VI szkoły podstawowej
oraz klasy I-III gimnazjum), które
odbędą się na specjalnie do tego
przygotowanym placu gry z dmuchanymi bandami. W każdej z nich
wystąpi 16 zespołów rywalizujących
o końcowe zwycięstwo i atrakcyjne
nagrody. - Liczba wolnych miejsc
w turniejach topnieje z każdym

Piłkarze Zawiszy nie wiedzą, gdzie będą grać wiosną.

Długa droga
z Potulic
Zawisza zostanie poza Bydgoszczą?
Piłkarze Zawiszy rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, ale wciąż nie wiedzą, gdzie zagrają.
Wszystko wskazuje na to, że powrót do Bydgoszczy na razie nie będzie możliwy.

PIŁKARSKIE FERIE
wracają do Bydgoszczy!
Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe 2017, a wraz z nimi - najgorętsze piłkarskie wydarzenie tej
zimy w Bydgoszczy. Od 30 stycznia do 5 lutego w Centrum Handlowym Focus przy ulicy Jagiellońskiej odbędzie się druga edycja PIŁKARSKICH FERII.

ta, 4 lutego). - Od godziny 12:00 do
godziny 18:00 boisko będzie wówczas ogólnodostępne. Zweryfikować
umiejętności będzie mógł absolutnie
każdy - dodaje Błaszkiewicz.
O rga n i z at or z y z ap e w n i aj ą ,
że atrakcji nie zabraknie również
dla opiekunów młodych piłkarzy.
Dla nich dedykowane będą liczne
konkursy z nagrodami, które ufundowali sponsorzy. - Chcemy, aby
w naszym centrum handlow ym
czas miło mogły spędzić całe rodziny. Stąd nasza inicjatywa związana z feriami zimowymi - podkreśla
Anna Żukowska, wicedyrektor bydgoskiego CH Focus.
Wszystkie atrakcje, zarówno dla
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych
będą udostępnione BEZPŁATNIE.

fot. mat. prasowe

wydarzenia

fot. Sebastian Torzewski

N

a początku roku odbyło się
posiedzenie zespołu ds. Zawiszy, po którym radni z zadowoleniem opisywali poczynione
ustalenia. Aby umożliwić Stowarzyszeniu Piłkarskiemu powrót do
Bydgoszczy, wysłali listy do czterech klubów (CWZS Zawisza, KKP,
Chemik i Gwiazda), które zarządzają
miejskimi obiektami sportowymi.
Na jednym z nich mieliby występować niebiesko-czarni.
Przedstawiciele wymienionych
klubów mieli spotkać się z radnymi
24 stycznia. Wydaje się jednak, że
do rozmów nie dojdzie. – Na razie
otrzymaliśmy jedną odpowiedź
z CWZS Zawisza i jest to odpowiedź negatywna zarówno w przypadku obiektów przy ul. Gdańskiej,
jak i przy ul. Sielskiej – mówi przewodniczący zespołu Lech Zagłoba-Zygler.
Na przyjęcie Zawiszy nie godzi
się także KKP, które zarządza obiektami przy ul. Słowiańskiej - My nie
mamy możliwości, aby przyjąć Stowarzyszenie Piłkarskie na nasze
obiekty. Moim zdaniem najlepiej,
gdyby Zawisza wrócił na Gdańską – mówi nam prezes Krzysztof
Wodziński. Wiosną na Wzgórzu
Wolności grać będą nie tylko piłkarki, ale też III-ligowy Chemik, którego stadion jest przygotowywany
na lipcowe mistrzostwa Europy
U-21. Trudno więc wyobrazić sobie,

aby istniała możliwość występów
Zawiszy na Glinkach. Oficjalną
odpowiedź klub ma wystosować
w najbliższych dniach. Podobnie
mają postąpić działacze Gwiazdy.
Niezależnie od obecności przedstawicieli miejskich klubów wtorkowe posiedzenie zespołu odbędzie
się. – Chcemy porozmawiać i zobaczyć, czy jest jakaś szansa dla tej
sprawy – mówi Zagłoba-Zygler, zaś
Bogdan Dzakanowski dodaje: Nie
wyobrażam sobie, żeby kluby zarządzające majątkiem miasta nie przyszły na spotkanie, podczas którego
będziemy realizować zadanie jednogłośnie przyjęte przez radę miasta.
Wobec starań o powrót Zawiszy do Bydgoszczy na dalszy plan
trafiła przyszłość piłkarskiej spółki,
którą do czerwca zarządzał Radosław Osuch. W styczniu miało odbyć
zebranie jej akcjonariuszy, co kilka
tygodni temu zapowiedział Artur
Czar neck i. Wszystko wskazuje
jednak na to, że na kolejną wizytę
prezesa klubu w Bydgoszczy trzeba będzie poczekać. – Nic nie wiemy o terminie kolejnego spotkania.
Od czasu poprzedniego nie ma
z panem Czarneckim kontaktu –
tłumaczy reprezentujący w spółce
interesy ratusza Wiktor Jakubowski.
W czasie bałaganu organizacyjnego przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli piłkarze, którzy
obecnie plasują na drugim miejscu
w tabeli B klasy, mając tyle samo
punktów co liderująca Wisła Fordon.
Na razie zawodnicy trenują indywidualnie, a 30 stycznia mają wznowić
zajęcia grupowe.

Ubiegłoroczna edycja Piłkarskich Ferii zgromadziła łącznie kilkuset uczestników.

dniem. Aby zgłosić swój zespół,
wystarczy skontaktować się z nami
na fanpage’u PIŁKARSKICH FERII na
Facebooku lub pod adresem mailowym zgloszenia@pilkarskieferie.pl

- mówi Kamil Błaszkiewicz, współorganizator imprezy.
To, co jego zdaniem na pewno
nie będzie topnieć, to liczba przygotowanych atrakcji dodatkowych.

Wszyscy goście CH Focus będą
mogli spróbować swoich sił w rywalizacji z grupą R-Style w trakcie
tzw. wolnych dni (wtorek, 31 stycznia; czwartek, 2 lutego oraz sobo-

S p o n s o r a m i PI Ł K A R S K IC H
FERII w Bydgoszczy są: Centrum
H a n d l owe Fo c u s , C a s t o r a m a ,
R-Gol.com, RST Grupa, Laboratorium Kalorii, SuperLED oraz Kamienica Poznańska. Patronat medialny
objął portal oraz czasopismo MetropoliaBydgoska.PL oraz Radio ESKA.

*

Zgłoś się do udziału - polub
nas na Facebooku - www.
fb.com/PilkarskieFerie

PIŁKARSKIE
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Pokaż, d

> pokazy i warsztaty football freestyle
z grupą R-STYLE znaną z “Mam Talent!”
> turnieje piłkarskie - 2 na 2
> mecze pokazowe street soccer
> konsole Xbox z grą FIFA 17
> plac zabaw dla najmłodszych
> konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami
at
> BEZPŁATNY UDZIAŁ

ZGŁOŚ DRUŻYNĘ!

www.PilkarskieFerie.pl

CH Focus Bydgoszcz
30 stycznia - 5 lutego 2017

31

