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Kanał Bydgoski Stanie się wizytówką
miasta czy zostanie wpuszczony w...
kanał?
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ako pierwsi dotarliśmy do najnowszej opinii nadzoru inwestorskiego, która dotyczy stanu
instalacji elektr ycznej w obiekcie. Jest ona pokłosiem przeprowadzonych pod koniec ubiegłego
roku pomiarów spadków napięcia
w jednej z tablic oświetleniowych
– wykonała ją bydgoska firma Roxel
na zlecenie uży tkownika, czyli
samego BCTW.
Wyniki badania są jednoznacznie negatywne – notowane spadki
napięcia, a także natężenie prądu
płynącego w obwodach przekraczają kilkakrotnie dopuszczalne normy.
Prowadzi to do przegrzewania się
przewodów, które odpowiedzialne
są między innymi za funkcjonowanie
oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w obiekcie przeznaczonym
do organizacji imprez masowych
mogących zgromadzić nawet dziewięć tysięcy osób. Co więcej, specjaliści wątpią w jakość ochrony przeciwporażeniowej, której brak może
bezpośrednio zagrażać uczestnikom
wydarzeń, chociażby koncertów.
„Biorąc pod uwagę powyższe wyniki,
należy wątpić w rzetelność protokołów pomiarów przedstawionych przy
odbiorze obiektu” - czytamy w dokumencie nadzoru inwestorskiego,
który został przekazany władzom
BCTW, inwestorowi, czyli Bydgoskiemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu oraz generalnemu wykonawcy – firmie Skanska.

www.metropoliabydgoska.pl
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Nasi za granicą Bydgoszczanin Piotr
Teodorowski startuje do rady miasta
szkockiego Aberdeen
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Polonia Bydgoszcz Czy poprzednie
władze klubu zostawiły ukryte długi?

Centrum
podwyższonego
ryzyka
Ponad 40 milionów złotych pochłonęła budowa otwartego we wrześniu 2015 roku Bydgoskiego
Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku. Tymczasem z dokumentów, do których dotarła
MetropoliaBydgoska.PL, wynika, że stan techniczny obiektu budzi spore zastrzeżenia i może zagrażać bezpieczeństwu jego użytkowników.

fot. Stanisław Gazda
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Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze została otwarte we wrześniu 2015 roku po trwającej zaledwie
dziewięć miesięcy budowie.

Najcięższy zarzut ekspertów
w stosunku do wykonawcy dotyczy jednak nie nierzetelności, ale
wręcz oszustwa. Z opinii nadzoru
inwestorskiego wynika bowiem,
że jest on w posiadaniu wielu „niejednoznacznych dok umentów ”,
które zostały przedłożone organom odbiorowym, a które mogą
świadczyć o popełnieniu przestępstwa. - Nie ma mowy o pomyłce,
gdy w dokumentach pojawiają się
zapisy o materiałach, które nigdy
nie zostały użyte – twierdzi nasz
informator. I przypomina, że odbiory techniczne w drugiej połowie
2015 roku odbyły się bezusterkowo.
I to właśnie na ten fakt powołują
się władze BCTW, gdy zapytaliśmy
je o stan techniczny budynku oraz
spełnianie wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa. - Obiekt został
zaprojektowany tak, by spełniać
wszystkie normy bezpieczeństwa
wyśrubowane dla imprez masowych. Odbiory przeprowadzone
przez wszystkie służby potwierdzają wysoki stan techniczny budynku.
Obiekt jest objęty gwarancją, więc
pieczę nad jego stanem technicznym
pełni niezależnie wiele podmiotów:
wykonawca, nadzór inwestorski oraz
serwisanci i firmy, którym regularnie zlecamy kontrole poszczególnych instalacji i systemów – zapewnia w rozmowie z nami Monika Moś,
dyrektor Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

*

Więcej o stanie technicznym
Bydgoskiego Centrum
Targowo-Wystawienniczego
przeczytacie na stronie 7.
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yskusje nad projektem nowej
sieci szkół trwały przez kilka
tygodni. W tym czasie zorganizowano wiele spotkań, w których
uczestniczyły władze miasta, radni,
nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz
rodzice. Szczególnie burzliwe były
rozmowy dotyczące przyszłości
Gimnazjum nr 9 zlokalizowanego
na bydgoskich Bartodziejach oraz
Zespołu Szkół nr 35 znajdującego
się w Fordonie. Społeczności szkolne obu placówek chciały utworzenia
nowych szkół podstawowych w ich
budynkach. Jednak ich pomysły nie
zdobyły stuprocentowej aprobaty,
co doprowadziło do gorącej dyskusji
i „bitwy” na argumenty.

Reforma edukacji
podzieliła mieszkańców
Bydgoszczy
Radni z komisji edukacji zaaprobowali przygotowany przez urząd miasta projekt nowej sieci szkół
w Bydgoszczy. Propozycje władz nie każdemu się jednak spodobały. Najwięcej emocji wywołały
kwestie dotyczące przyszłości dwóch szkół: Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 35.

W budynku przy ulicy Gawędy
5 swoją siedzibę ma Publiczne Gimnazjum nr 3 i XIII Liceum Ogólnokształcące. Według propozycji
przedstawionej przez władze miasta, z dniem 1 września 2019 roku
gimnazjum i dotychczasowe trzyletnie liceum staną się czteroletnim
XIII Liceum Ogólnokształcącym.
Niek tórzy chcieliby jednak,
aby w budynku na Bajce powstała
szkoła podstawowa, która, jeszcze
przed wprowadzeniem gimnazjów,
funkcjonowała w tym miejscu. –
To rodzice chodzili z prośbą, aby
utworzyć tutaj szkołę podstawową
– mówi Marzena Tes, nauczycielka
gimnazjum na Bajce.
W Zespole Szkół nr 35 w kameralnym gronie uczy się wiele niepełnosprawnych dzieci. To o ich dobro
chodzi nauczycielom szkoły. Budynek szkoły jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb osób z różnymi
dysfunkcjami. Jednak przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 65,
której obwód zostałby zmniejszony
w przypadku utworzenia nowej placówki, przypominają, że ich szkoła
też jest bardzo dobrze dostosowana
do potrzeb takich uczniów. Zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona
Waszkiewicz podkreśla z kolei, że
w innych szkołach na terenie Fordonu również znajdują się klasy integracyjne. Jednak tylko w szkole na Bajce
utworzone są grupy mundurowe oraz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Co więcej, urząd miasta zaproponował, by po wygaszeniu gimnazjum XIII LO przenieść do budynku
przy ul. Żeglarskiej, a w obiekcie na
Bajce utworzyć Centrum Kultury
w Fordonie oraz samorządową szkołę muzyczną I stopnia funkcjonująca w godzinach popołudniowych.
Ten pomysł bardzo mocno podzielił
mieszkańców Fordonu. – Potrzeba
artystyczna dzieci z Fordonu przeciwstawiana jest potrzebie dzieci niepełnosprawnych. Za wcześnie zaczęliśmy rozmowy nad tym, co mogłoby

fot. Justyna Wróblewska

FORDON

Mieszkańcy Bajki chcą, aby na ich osiedlu ponownie znajdowała się szkoła podstawowa.

Sieć placówek można
modyfikować –
utworzyć nową
jednostkę jest łatwo,
ale wycofanie się z tej
decyzji jest już trudne.
Iwona Waszkiewicz

zastępczyni prezydenta
Bydgoszczy

być w budynku szkoły – zauważa
radna Grażyna Szabelska z Prawa
i Sprawiedliwości. Jej zdanie poparło
również kilku innych radnych.
– Docierało do nas wiele pytań
d ot yc z ą c yc h t e go, c o b ę d z i e
w budynku przy ulicy Gawędy.
Te niepokoje wpłynęły na to, że
postanowiliśmy już wcześniej poinformować o pomyśle utworzenia
fordońskiego centrum kultury –
odpierała zarzuty Iwona Waszkiewicz. Koncepcja ta zyskała z kolei
spore grono zwolenników w osobach mieszkańców, choć nie było
wśród nich tych, którzy od ponad
dekady starają się o utworzenie
w Fordonie takiej instytucji.

W połowie lutego władze Bydgoszczy przedstawiły natomiast nową
propozycję związaną ze szkołą w Fordonie. Ratusz postanowił umożliwić
mieszkańcom osiedla Bajka wybrać
budynek, w którym będą uczyć się ich
dzieci. Projekt urzędu miasta zakłada, że w budynku przy ul. Gawędy
5 powstanie filia Szkoły Podstawowej
nr 65. We wrześniu, po zakończonym naborze, odbędą się spotkania,
podczas których rodzice zobaczą
oba budynki i wybiorą ten, w którym
będzie uczyć się ich dziecko. Takie
rozwiązanie ma – zdaniem urzędu
miasta – pozwolić sprawdzić, jakie
jest rzeczywiste zainteresowanie
nową szkołą na Bajce. - Sieć placówek można modyfikować – utworzyć
nową jednostkę jest łatwo, ale wycofanie się z tej decyzji jest już trudne –
twierdzi Iwona Waszkiewicz. Pomysł
magistratu poparli radni zasiadający
we wspomnianej komisji edukacji,
osoby starające się o powołanie nowej
podstawówki – już nie.
BARTODZIEJE, BIELAWY, LEŚNE
Według projektu nowej sieci szkół,
Gimnazjum nr 9 z ulicy Gajowej
w Bydgoszczy zostanie włączone do
Szkoły Podstawowej nr 14. Uczniowie obecnych klas 1 i 2 gimnazjum
będą kontynuować naukę w budynku swojej obecnej szkoł y aż do
momentu jej ukończenia. Następnie

obiekt ten stanie się nową siedzibą
Zespołu Szkół Handlowych.
Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum nr 9 zaproponowała,
by ich szkoła została przekształcona w nową podstawówkę. Pomysł
ten poparli między innym członkowie bydgoskiego oddziału Związku
Sybiraków. Równolegle, znalazło się
jednak spore grono przeciwników
tego pomysłu, którzy zasypali urząd
miasta negatywnymi opiniami na
ten temat.
Główny argumentem przeciw
utworzeniu nowej szkoły ma być
kwestia bezpieczeństwa dzieci.
Obecne obwody szkół przebiegają wzdłuż granic największych ulic
tak, aby mali uczniowie nie musieli
ich przecinać. W przypadku przyjęcia propozycji powołania szkoły
podstawowej w miejscu Gimnazjum
nr 9, na terenie obwodu nowej szkoły znalazłaby się aleja Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, w związku
z czym niektórzy uczniowie musieliby przechodzić przez tę ulicę, aby
dojść do szkoły.
Przeciwnicy pomysłu społeczności gimnazjum uważają również,
że bezpieczeństwu dzieci może
zagrażać obecność starszej młodzieży znajdującej się w pobliżu
dwóch szkół ponadgimnazjalnych
ulokowanych w pobliżu obecnego
gimnazjum. Zauważają także, że
powołanie nowej szkoły podstawo-

22 lutego
tego dnia radni muszą
podjąć uchwały intencyjne
dotyczące nowej sieci szkół
w Bydgoszczy.

wej i dostosowanie jej do potrzeb
m ł o d sz ych d z ie c i w ygener uj e
znacznie większe koszty niż przygotowanie sal dla dzieci starszych
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr
14. Ponadto, utworzenie nowej podstawówki zmniejszy obwody innych
szkół na osiedlu Leśne, Bartodzieje i Bielawy. Według przewidywań
urzędu miasta, do SP nr 20 trafiłoby w przyszłych latach o 200 osób
mniej, do SP 14 – 111, a do SP 32 – 140.
– Inne szkoły diametralnie nie
tracą, bo zasób uczniów jest podobny – przekonuje tymczasem dyrektor gimnazjum Wojciech Murawski.
I podkreśla także, że atutem prowadzonej przez niego szkoły jest baza
sportowa. – W budynku znajduje
się również studio nagrań. Na terenie szkoły stworzony jest orlik oraz
szkolny ogródek – dodaje Murawski.
Pomysłem wypracowanym podczas spotkania władz miasta z przedstawicielami szkół na Bartodziejach,
Bielawach i osiedlu Leśnym jest włączenie Gimnazjum nr 9 do Zespołu
Szkół Handlowych, a nie do Szkoły Podstawowej nr 14. Dzięki temu
Zespół Szkół Handlowych nie tylko
przeniósłby się do budynku gimnazjum, ale również utworzyłby nowe
kierunki, a szczególnie oddziały
sportowe z piłką ręczną. Co więcej,
większość nauczycieli gimnazjum
znalazłaby zatrudnienie w ZSH.
Pomysł ten nadal nie ma poparcia ze
strony społeczności gimnazjum, lecz
członkowie komisji edukacji uznali,
że jest to dobre rozwiązanie.
Radni zdecydują
Zaakceptowanie projektu przez
komisję edukacji nie oznacza, że
zostanie on przyjęty. Zadecydują o tym wszyscy członkowie Rady
Miasta Bydgoszczy podczas najbliższej sesji zaplanowanej na 22 lutego. Wówczas mają zostać podjęte uchwały intencyjne w sprawie
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dokumenty
zostaną przekazane kuratorowi
oświaty, które - po ich zaakceptowaniu - ponownie będą musiały być
przegłosowane przez radnych.

*

Więcej o przeprowadzaniu
reformy edukacji
w Bydgoszczy przeczytasz na
www.metropoliabydgoska.pl.
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a terenie posesji hodowane
były maltańczyki, yorki, buldożki francuskie, owczarki
border collie, bulteriery, shih tzu
oraz koty norweskie. Hodowlę prowadziło małżeństwo, które, według
nieoficjalnych informacji, zajmowało
się tym legalnie. Jedna z osób miała
wymagane pozwolenia. Szczeniaki
sprzedawano po 1500 złotych. Każde
kupione zwierzę posiadało certyfikat.
Informacja o tym, że zwierzęta
mogą być przetrzymywane w złych
warunkach, dotarła do członków
stowarzyszenia „Pogotowie dla
Zwierząt”. Zgłosiły się do nich osoby, które nabyły psy z tej hodowli.
– Osoby zgłaszające kupiły od małżeństwa psy chore, wychudzone,
całe oklejone odchodami. Z informacji uzyskanych od świadków
wynikało, iż w budynku tym utrzymywanych jest kilkadziesiąt psów
małych ras. Przetrzymywane mogły
być w bardzo rażących warunkach
bytowania, we własnych odchodach
stałych i płynnych – mówi Grzegorz
Bielawski z „Pogotowia dla Zwierząt”. Zakupione psy zostały przebadane przez lekarzy weterynarii.
Potwierdzili oni brak leczenia zwierząt i wady rozwoju. Stan psychiczny psów również był bardzo zły.
Członkow ie stowarzyszenia
złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępst wa. Wspólnie
z policjantami, biegłym i lekarzem
weter ynarii wkroczyli na teren
posesji. Ich przy puszczenia
potwierdziły się. W trzech pomieszczeniach znajdowało się ponad
170 zwierząt, które cały czas siedziały w ciemnościach, nie wychodziły na podwórko. Ponadto ich
klatki nie były sprzątane. – Byłem
w wielu hodowlach, zabierałem
wiele zwierząt z jednego miejsca,
ale tak makabrycznych warunków
nie widziałem nigdy. Psami nikt się
nie zajmował. Kotami także, niektóre umierały leżąc w odchodach,
odwodnione, bez pomocy lekarskiej
– mówi Bielawski.
– Po oględzinach została podjęta decyzja o zabezpieczeniu zwierząt. Łącznie było tam 152 psów oraz
25 kotów. Trzy psy były martwe.
Zwierzęta zostały przekazane pod
opiekę „Pogotowia dla Zwierząt”
– informuje podkom. Przemysław
Słomski z biura prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Jak twierdzą działacze stowarzyszenia, była to największa likwidacja
hodowli psów rasowych w Polsce.
W przeciągu kilkudziesięciu
godzin od opublikowania w mediach
informacji o policyjnej akcji, do stowarzyszenia zgłosiły się ponad trzy
tysiące osób gotowych do podjęcia
opieki nad zwierzętami zabranymi z hodowli. Wszystkie zwierzęta
obecnie przebywają w kilkunastu
miejscach tymczasowego pobytu,
gdzie będą znajdować się do zakończenia spraw y karnej i w yroku.
Psy i koty zostaną dokładnie przebadane oraz uzyskają niezbędną
pomoc weterynaryjną.

Makabryczne warunki
hodowli zwierząt pod
Bydgoszczą
„Niektóre umierały, leżąc
w odchodach”
Brudne klatki i skrzynie, wychudzone zwierzęta obklejone odchodami – taki widok ukazał się policjantom, biegłemu, lekarzowi weterynarii i członkom stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt”, którzy w sobotę, 4 lutego, weszli na teren hodowli psów w Dobrczu w powiecie bydgoskim. Decyzja
o likwidacji zapadła natychmiast!

fot. stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt”

Justyna Wróblewska

Rozmiary niektórych klatek umożliwiały zwierzętom jakiekolwiek poruszanie się.

fot. stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt”

skandal

Psy cierpiały nie tylko fizycznie, ale również psychicznie – wynika z badań weterynaryjnych.

1500 zł
za taką cenę
sprzedawano
czworonogi
z hodowli w Dobrczu
Małżeństwo prowadzące hodowlę zwierząt w Dobrczu zostało
zatrzymane 8 lutego wieczorem.
Dwa dni później, na wniosek prokuratorów z Prokuratury Rejonowej
Bydgoszcz-Północ, sąd zdecydował
o tymczasowym aresztowaniu Izabeli Ch.-G. oraz Romana G. na okres
trzech miesięcy. Powodem podjęcia
takiej decyzji były dowody zgromadzone przez funkcjonariuszy koronowskiej policji. Uzyskane materiały
potwierdzały znęcanie się nad zwierzętami oraz informowały o możliwości matactwa przez hodowców.
W tę sprawę zaangażowali się
również bydgoscy policjanci, którzy
sprawdzili inne miejsce przetrzymywania zwierząt przez Izabelę
Ch.-G. i Romana G. Funkcjonariusze
wkroczyli na teren siedziby Polskiego Stowarzyszenia Psa Przyjaciela
przy ulicy Jazgarzowej na bydgoskiej
Osowej Górze. Zatrzymane małżeństwo zasiadało we władzach tego
stowarzyszenia. Podczas przeszukania ujawniono identyczne warunki przetrzymywania zwierząt, co na
posesji w Dobrczu. Różnicą było to,
że w pomieszczeniach nie znaleziono psów. Wiadomo jednak, że zwierzęta tam przebywały i wobec nich
także stosowano okrutne metody
hodowli.
Policja zgromadziła również
dowody na to, że małżeństwo oszukiwało klientów poprzez wpisywanie fałszywych danych w metrykach
psów. Co więcej, właściciele hodowli
sami szczepili zwierzęta i przygotowali ich książeczki zdrowia.
Przesłuchanie podejrzanych
odbyło się 10 lutego. Oskarżeni usłyszeli cztery zarzuty. Dotyczą one
uśmiercenia zwierzęcia (trzy psy nie
przeżyły gehenny - przyp. red.) oraz
znęcania się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Ponadto, Izabela Ch.-G. oraz Roman G. usłyszeli
dwa zarzuty oszustwa w stosunku
do nabywców psów, za co grozi im
nawet osiem lat więzienia. Za znęcania się nad czworonogami grozi im
z kolei kara do trzech lat pozbawienia wolności.
- To pierwszy w Polsce przypadek, gdzie sąd stosuje tymczasowe aresztowanie wobec sprawców
znęcania się nad zwierzętami, ale
także pierwszy przypadek znęcania
się nad psami i kotami w tak okrutny sposób - podsumowuje Grzegorz
Bielawski ze stowarzyszenia „Pogotowie dla Zwierząt”.

*

O sprawie na bieżąco
informujemy na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.
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Samolot do
Warszawy – bez
sensu i bez szans?

lotnisko
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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arlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej spotkał się z prezesem PLL LOT
Robertem Milczarskim w połowie
stycznia, gdy w sejmie trwał spór
polityków Prawa i Sprawiedliwości
z opozycją. W czasie rozmów z bydgoskimi posłami Milczarski wyraził
chęć przywrócenia połączenia lotniczego między Bydgoszczą a Warszawą oraz zapewnił, że LOT będzie
miał możliwości taborowe, aby
obsłużyć linię.
– Kluczowe jest ogłoszenie przez
marszałka przetargu. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to połączenie
wystartowałoby już w połowie roku
– zapowiadał wówczas poseł PiS

337 000
podróżnych obsłużył
w 2016 roku Port
Lotniczy Bydgoszcz.
To o cztery tysiące
mniej niż rok
wcześniej.

Na początku roku bydgoscy posłowie poinformowali o możliwości
uruchomienia połączenia lotniczego z Bydgoszczy do Warszawy.
Szanse na realizację tych planów wydają się jednak coraz
mniejsze, a ich zasadność także jest poddawana w wątpliwość.

W kwestii połączenia do
Warszawy trudno być
optymistą
poseł Tomasz Latos

Piotr Król. Gdyby jego zapowiedzi
spełniły się, to połączenie ze stolicą wróciłoby do bydgoskiego portu
lotniczego po ponad dwóch latach.
Do 2015 roku realizował je Eurolot,
choć z różnym skutkiem - w pierwszych tygodniach funkcjonowania
doszło nawet do sytuacji, w której
mogącym pomieścić 78 osób samolotem do Bydgoszczy przyleciał…
jeden pasażer. Później było lepiej,
ale upadek przewoźnika doprowadził do likwidacji połączenia, za które wcześniej – do listopada 2013 –
odpowiadał LOT.
Zanim posłowie spotkali się
z Milczarskim, w Bydgoszczy niewiele mówiło się o ponownym uruchomieniu połączeń krajow ych.
Podczas obrad komisji rady miasta
władze lotniska przyznały nawet,
że takie połączenia wcale nie muszą
być opłacalne. Innego zdania był
wiceminister obrony narodowej
Bartosz Kownacki, gdy w listopadzie odwiedził Wojskowe Zakłady
Lotnicze nr 2. – To ogromny błąd, że
z Bydgoszczy nie można polecieć do
Warszawy lub Krakowa. Takie połą-

fot. Leszek Grabowski

przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu
Miłośników Ziemi Bydgoskiej

Wszystko wskazuje na to, że bydgoszczanie nie polecą samolotem do Warszawy.

czenia mają potencjał – przekonywał wiceminister.
Z d a n iem M a rc i n a Mendelbauma, szefa portalu Latajznami.
pl, połączenie między Bydgoszczą
a Warszawą miałoby sens jedynie,
jeśli byłoby traktowane jako dowozowe dla innych rejsów PLL LOT.
- Na pewno nie byłoby ono w stanie utrzymać się jako to, na którym
pasażerowie podróżują tylko do
i ze stolicy – tłumaczy Mendelbaum,
który dodaje też, że sukces połączenia wymagałby dostosowania
godzin lotów do przesiadek w Warszawie na ciekawe kierunki europejskie i międzykontynentalne.
Tymczasem trzeba pamiętać, że
od końca marca Lufthansa będzie
realizować aż sześć połączeń tygodniowo z Bydgoszczy do Frankfurtu,

który – jak przyznaje Mendelbaum –
oferuje o wiele większe możliwości
przesiadkowe niż Warszawa. – Nie
ma porównania, jeśli chodzi o ofertę. Są jednak tacy, którzy wybiorą
LOT, bo jest polską linią z polską
obsługą – zapewnia.
Wstępnie szacowano, że uruchomienie połączenia miałoby
kosztować ok. 4,5 miliona złotych.
- Jest to mniej niż za połączenie
z Warszawą płaci Zielona Góra, ale
nadal całkiem sporo – mówił po
rozmowach z Milczarskim poseł
Kukiz’15 Paweł Skutecki. Szef portalu Latajznami.pl zauważa jednak, ze
obecnie lotniska często są bez wyjścia i bez dofinansowania z samorządów lotów by nie było.
Okazuje się jednak, że połączenie do Warszawy wcale nie musi być

popierane przez władze województwa. Grupie bydgoskich parlamentarzystów udało się spotkać z marszałkiem Piotrem Całbeckim, ale na
razie na rozmowach się skończyło.
– Nie mam żadnego odzewu, czy są
decyzje w tej sprawie – mówi poseł
Tomasz Latos, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników
Ziemi Bydgoskiej. Szczegółów rozmów z marszałkiem nie chce jednak zdradzać. – To było spotkanie
nieoficjalne, więc ograniczę się do
potwierdzenia, że się odbyło. Marszałek przedstawił sytuację i zobaczymy, co z tego wyniknie – dodaje
parlamentarzysta.
Zdaniem Latosa, kwota, jakiej
oczekuje LOT, jest duża. Poseł
zapewnia, że w przypadku budowy
dróg S5 i S10, rozbudowy Grun-

waldzkiej czy inwestycji medycznych jest spokojny, ale na uruchomienie połączenia do stolicy nie
zanosi się. – Uważam, że dużo udało
się przez ten rok osiągnąć albo chociaż uzyskać deklaracje na przyszłość. W kwestii tego połączenia
wydaje się niestety, że nie można
być optymistą – przyznaje.
W styczniu w trakcie
326 operacji lotniczych przez bydgosk i ter mina l przew inę ło się
dokładnie 20 632 podróżnych.
Oznacza to spadek o dziesięć procent w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku. – Przyczyną takiego wyniku jest zawieszenie
przez Ryanaira na okres zimowy
dwóch połączeń do Dusseldorfu oraz Glasgow – tłumaczy Artur
Niedźwiecki z biura prasowego PLB.
Wymienione przez niego połączenia obsługiwane przez irlandzkiego przewoźnika zostaną przywrócone 26 marca. Miesiąc później
na lotnisko wróci samolot do Rzymu linii Mistral Air. W październiku
wygaśnie dotychczasowe umowa
z Ryanairem. Rozmowy o jej przedłużeniu trwają od kilku miesięcy.
Na początku lutego ciekawą
informację dotyczącą m.in. bydgoskiego lotniska podał za to Juliusz
Komorek, członek zarządu Ryanaira. Wkrótce linie mają podpisać
porozumienie z Aer Lingus i liniami
Norwegian, dzięki czemu możliwe
będzie obsługiwanie pasażerów na
dalekich trasach w ramach jednego biletu. Dla zobrazowania efektów Komorek podał przykład Bydgoszczy. – Taka współpraca będzie
świetną okazją dla pasażerów z polskich portów regionalnych. Bo, choć
pewnie nie każdego dnia, ale jestem
sobie w stanie wyobrazić, że pasażer z Bydgoszczy będzie mógł na
jednym bilecie polecieć sobie przez
Dublin do Nowego Jorku, przesiadając się w samolot Aer Lingus –
tłumaczył w rozmowie z fly4free.
pl. Bardziej realna niż do Warszawy
może więc być podróż do Stanów
Zjednoczonych.
R

Nowe Centrum Rehabilitacji

Salon Fryzjerski

Mat Studio

ul. Sandomierska 30, Bydgoszcz

tel. 505 915 536

Masaże lecznicze i relaksacyjne
Terapia manualna, zabiegi fizykoterapii
ul. Sułkowskiego 15, Bydgoszcz

tel. 52 521 17 06
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rezydent przedstawił pomysł
podczas wtorkowej konferencji prasowej z miejską radą ds.
estetyki. Inicjatorem powstania
pomnika jest stowarzyszenie Ster na
Demokrację. – Rada dzisiaj dowiedziała się o tym pomyśle i razem ze
stowarzyszeniem wypracuje koncepcję i lokalizację ławeczki. Myślę,
że w krótkim czasie się jej doczekamy – zapowiedział Bruski.

#KOMENTARZ REDAKCJI

Władysław Bartoszewski był w czasie II wojny światowej podporucznikiem Armii Krajowej, uczestniczył
w powstaniu warszawskim i był
więziony w Auschwitz. Na przełomie wieków dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych,
a w latach 2007-2015 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Otrzymał także
Order Orła Białego i odznaczenie Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku
w wieku 93 lat.
19 lutego, w rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, Ster na Demokrację organizuje
w bydgoskim hotelu Brda przy ulicy
Dworcowej spotkanie z Michałem
Komarem, krytykiem literackim,
scenarzystą filmowym, dziennikarzem, a przede wszystkim autorem
licznych publikacji na temat profesora. Jego początek zaplanowano
na godzinę 17:00 w sali Wrzosowej.
Wstęp jest bezpłatny.ST

fot. Justyna Wróblewska

Kim był?

Wyspa Młyńska jest wymieniana jako lokalizacja potencjalnego pomnika poświęconego Władysławowi
Bartoszewskiemu.

W Bydgoszczy powstanie
nowy pomnik
Poświęcony Władysławowi Bartoszewskiemu
Nowy pomnik wkrótce ma pojawić się w Bydgoszczy. Prezydent Rafał Bruski zapowiedział przygotowania do powstania ławeczki poświęconej prof. Władysławowi Bartoszewskiemu.

Bydgoszcz może być jednym
z pierwszych miast, które upamiętnią Władysława Bartoszewskiego. Można się spodziewać,
że przy tej okazji wybuchnie
lokalny spór polityczny dotyczący sensowności tego pomysłu. Dyskusja jest potrzebna, ale
powinna dotyczyć jedynie formy
artystycznej i lokalizacji rzeźby.
Dlaczego? Pomnik w formie
ławki jest motywem wykorzystanym w naszym mieście już
dwukrotnie. Na jednej z nich
zasiada Marian Rejewski, na
drugiej - prof. Zygmunt Mackiewicz. Powielanie tego pomysłu
obniża wartość artystyczną każdego z tych obiektów.
Dr ugą wątpliwość budzi
lokalizacja. Najczęściej wymienianą jest Wyspa Młyńska. Miejsce rzeczywiście ciekawe, ale
którego potencjał już teraz jest
wystarczająco wykorzystywany
(a przecież nie zakończyła się
jeszcze rewitalizacja Młynów
Rothera). Należałoby zatem znaleźć miejsce, które dzięki ulokowaniu ciekawej rzeźby zyska
na atrakcyjności. Okolice kampusu UKW, plac Piastowskich,
ul. Dworcowa na jej dalszych
odcinkach – potencjalnych lokalizacji jest wiele.


Dawid Gulczyński
R

Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 7, tel. 52 360 25 60, fax 52 320 93 95
Chojnice, ul. Gdańska 68, tel. 52 395 00 45 www.uni-car.com.pl
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worzenie modeli pojazdów
z klocków LEGO to pasja Mateusza Wałdowskiego. Jak wspomina twórca, początki były próbą
realizacji marzenia z dzieciństwa.
– Najpierw chciałem po prostu zbudować pociąg z klocków. Później
pojawił się bardziej profesjonalny
pomysł, aby stworzyć coś rzeczywistego – mówi twórca projektu
zabawkowego Darta.
Czemu zdecydował się akurat na
pociąg bydgoskiego producenta? Jak
sam tłumaczy, kluczowy był aspekt
patriotyczny. – Nie trzeba szukać za
granicą, ponieważ w Polsce mamy
czym się pochwalić. Dlatego staram się budować tabor PKP Intercity oraz PKP Cargo. Dart podoba mi
się, ponieważ ma swoją charakterystyczną linię, swój pazur – tłumaczy
Wałdowski.
Projek towanie tr wało ok.
2-3 tygodnie. Wałdowski, dla którego
jest to hobby realizowane w wolnym
czasie, poświęcał na wykonanie Darta
2-3 godziny dziennie. Efekt jest imponujący. Pociąg został wiernie odwzorowany, a twórca zwrócił uwagę na
najdrobniejsze szczegóły. – Wiado-

fot. Eryk Dominiczak

Jarosław Kaczyński i Ryszard Petru odwiedzili Bydgoszcz.

Wielka polityka
w Bydgoszczy
Przyjechali Kaczyński i Petru

*

Jarosław Kaczyński i Ryszard Petru odwiedzili w tym tygodniu
Bydgoszcz. Ich wystąpienia nie dotyczyły jednak lokalnych
spraw, a polityki ogólnokrajowej.

Szerzej o wizycie i postulatach
obu polityków piszemy
w artykułach na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.

Pesa Dart z klocków
LEGO. Jak prawdziwy!

Pesa-Link
ma doczekać się także
wersji z klocków lego.

Wrocławianin Mateusz Wałdowski stworzył projekt Darta z klocków LEGO. Imitacja pociągu wiernie
przypomina oryginał.

Mateusz Wałdowski wykonał projekt Darta z klocków LEGO.

mo, że niektórych nieścisłości nie da
się uniknąć, bo to budowa z klocków,
czyli wypełnianie jednego kształtu
innymi kształtami. Wielu elementów

długo szukałem, na przykład świateł,
których model w międzyczasie zmieniłem. Zamontowałem też lusterka
oraz pantograf – opisuje Wałdowski.

fot. nadesłane

pasje

fot. Sebastian Torzewski

W

i z y t a K acz y ń sk iego o d
początk u ow iana była
tajemnicą. Zaproszeni na
spotkanie mieli zostać wytypowani
członkowie partii, a samo wystąpienie prezesa odbyło się za zamkniętymi drzwiami jednej z sal Hotelu
Pod Orłem. Razem z Kaczyńskim
do Bydgoszczy przyjechała rzecznik
partii Beata Mazurek, a obok prezesa zasiedli szef okręgowych struktur Tomasz Latos oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Marzenna Drab.
Jak wynika z relacji zamieszczonej na oficjalnym koncie partii na
Twitterze, w swoim przemówieniu
Kaczyński poruszał bieżące tematy
polityczne, jak np. zmiany czekające
samorządy terytorialne. – W życiu
publicznym ogromna część władzy
spoczywa w rękach samorządu –
mówił prezes. – Wynik w wyborach
samorządowych będzie miał swoje odzwierciedlenie w wyborach
parlamentarnych. Obecnie partie
polityczne w Polsce są zamknięte,
trudno się do nich dostać. Trzeba
to przełamywać. Będziemy pomagać w szkoleniach oraz kampaniach
kandydatów do wyborów samorządowych – tłumaczył prezes PiS.
Jak zapowiedział Kaczyński,
reforma służby zdrowia zostanie
rozłożona w czasie dla ostrożnego
przygotowania. Jej celem ma być
„zablokowanie wypływu pieniędzy
z Narodowego Funduszu Zdrowia
na cele prywatne”. PiS planuje także zmiany w ordynacji wyborczej.
– Chcemy uchwalić nową ordynację
wyborczą. To szereg zmian, które utrudnią fałszowanie wyborów.
Ustawa zostanie skierowana do
Trybunału Konstytucyjnego, który podejmie ostateczną decyzję –
zapewniał Kaczyński.

W zupełnie innym charakterze
do Bydgoszczy przyjechał Ryszard
Petr u, k tór y w cz war tek spotkał się z dziennikarzami w biurze
poselskim Michała Stasińskiego.
Jego konferencję prasową zdominowała krajowa polityka, a zwłaszcza
wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który w rozmowie z Deutsche Welle stwierdził,
że ważniejsze od prawa jest ludzkie życie i bezpieczeństwo. - Na tej
zasadzie premier Morawiecki może
powiedzieć, że zawsze najważniejsze będzie zdanie tych, którzy rządzą – komentował Petru.
Zdaniem przewodniczącego
.Nowoczesnej słowa Morawieckiego
to antyreklama Polski, a działania
ministra dobijają polską gospodarkę. – Jeżeli Morawiecki nie zostanie
zdymisjonowany, a wiemy, że Beata
Szydło chciałaby to zrobić, lecz nie
może, to jego słowa postawią Polskę w koszmarnym świetle – mówił
Petru.
Drugim z polityków PiS, któremu
Petru nie szczędził słów krytyki był
Antoni Macierewicz. – Zamiast jeździć między Toruniem a Warszawą
mógłby się zająć robotą. Na razie
stwarza większe zagrożenie niż
pożytek, a jego wypowiedzi często
mogą wywołać kryzysy dyplomatyczne. Taki już jest ten Macierewicz
i wstyd za niego. Problem w tym, że
zajmuje ważne stanowisko – mówił
Petru. Po konferencji prasowej zorganizował spotkanie dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu.ST

Teraz pozostaje tylko czekać aż
pociąg z klocków doczeka się nie
tylko wersji komputerowej, ale też
fizycznej. – Na razie zbudowałem

już jedną lokomotywę oraz znaczną część Pendolino. Jest to jednak
kosztowne hobby, więc nie mogę
budować wszystkich pojazdów jednocześnie – tłumaczy Wałdowski.
Wszystko wskazuje na to, że
Dart nie będzie ostatnim pociągiem Pesy, który doczeka się takiego odwzorowania. W planach jest
bowiem budowa następnego. – Mam
wstępny szkic dla Linka. Mieszkam
we Wrocławiu, więc pojazd będzie
w barwach Kolei Dolnośląskich –
zapowiada Wałdowski.
Co na to przedstawiciele Pesy?
- No cóż, jak patrzę na PesaDART
z klocków Lego to zaczynam żałować, że mój syn ma już 18 lat, ale chyba tym razem wrócimy do klimatów
z dzieciństwa i zbudujemy ten pociąg
– śmieje się Maciej Grześkowiak, szef
zespołu PR w bydgoskiej firmie.ST
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988
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ąt pl iwo ś ci Mon i k i Mo ś
związane były z dostarczonym na jej biurko na początku lutego protokołem z pomiarów
spadków napięć dla rozdzielnicy
oświetleniowej BCTW. Wynikało
z niego jednoznacznie, że spadki
napięć i natężenia prądu przepływającego w przewodach przekraczają dopuszczalne normy. Dyrektor
BCTW oczekiwała od wykonawcy
– firmy Skanska - potwierdzenia,
że koncert Agnieszki Chylińskiej
może odbyć się bez przeszkód i bez
zagrożenia dla organizatorów oraz
uczestników.
Czy taki dokument otrzymała – tego oficjalnie nie wiadomo.
Koncert Agnieszki Chylińskiej na
około trzy tysiące osób ostatecznie odbył się, choć jeszcze dwa dni
przed wydarzeniem przedstawiciele Music Company, firmy organizującej przedsięwzięcie, o problemach
z instalacją elektryczną dowiedzieli
się od naszej redakcji. - Nikt nam
do tej pory nie przekazywał takich
informacji – stwierdziła w rozmowie z nami Agnieszka Goliszek
odpowiedzialna za zaplecze techniczne podczas koncertu Chylińskiej. Jak ustaliliśmy, zapewnienie o braku zagrożeń związanych
z imprezą złożył jej kierownik ds.
bezpieczeństwa Grzegorz Bagniewski, który skontaktował się również
z naszą redakcją. - Organizowaliśmy
już w hali koncert Perfectu na pięć
tysięcy osób i wszystko przebiegało
bez zarzutu. Fakt jest taki, że zasilanie odbywa się z trzech miejsc
i prąd trzeba zazwyczaj „domówić”.
To efekt tego, że centrum targowo-wystawiennicze znajduje się daleko
– twierdzi Bagniewski.
J a k u s t a l i l i ś m y, p r o b l e m y
z instalacją elektryczną nie są jednak nowym tematem. Wynika to
chociażby z korespondencji, którą
dyrektor Moś prowadziła na początku lutego z przedstawicielami parku przemysłowego, pracownikami
technicznymi BCTW oraz nadzorem
inwestorskim. Wskazuje w niej, że
Skanska „notorycznie bagatelizuje
ten temat”, choć „zna sprawdę już
od wielu miesięcy”. Potwierdza to

Czy centrum targowe
w Myślęcinku jest
bezpieczne?
„Skanska notorycznie
bagatelizuje ten temat”
Oficjalnie władze Bydgoskiego Centrum TargowoWystawienniczego przekonują, że stan ich obiektu nie budzi
zastrzeżeń. Ale jeszcze tydzień przed koncertem Agnieszki
Chylińskiej, który odbył się 10 lutego, dyrektor centrum
zastanawiała się, czy imprezy nie odwołać.

fot. archiwum

KONTROWERSJE

W budynku Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego mogą, przynajmniej teoretycznie, odbywać się
imprezy na kilka tysięcy osób.

jeden z naszych informatorów. - Już
podczas październikowego koncertu Perfectu trzeba było korzystać
z kosztownego, zewnętrznego źródła prądu, bo instalacja nie wytrzymywała – mówi.
T y mczasem sam w ykonawca w odpowiedzi na nasze pytania
dotyczące ewentualnych zastrzeżeń
ze strony użytkownika czy inwestora ograniczył się do lakonicznych
stwierdzeń, że „zgodnie z umową
zawartą pomiędzy Skanska a BPPT
zamawiający w okresie gwarancji ma prawo zgłaszać ewentualne
usterki, które wykonawca usuwa
w terminie wskazanym w umowie”,
choć przyznaje, że dotychczasowe
zgłoszenia dotyczyły „branży ogólnobudowlanej, w tym sanitarnej
i elektrycznej”. Czy usterki zostały
usunięte – o tym Skanska już nie
informuje.
Z opinii nadzoru inwestorskiego wynika jednak, że wady instalacji elektrycznej wynikają wprost
z materiałów zastosowanych podczas budowy i będą trudne do usunięcia bez kompleksowej modernizacji. Zastosowane przekroje
przewodów mają być bowiem niedopasowane do rozmiarów instalacji obsługującej centrum targowe.
Jedynym pozytywem jest fakt, że
przeprowadzone w grudniu badania izolacji wykazały, że jej stan jest
dobry.
Nie można tego jednak powiedzieć o ochronie przeciwporażeniowej i odgromowej. Zdaniem
specja listów, w prz y pad k u tej
pierwszej brak jest wiarygodnych,
niezależnych danych o skuteczności
tejże ochrony z uwagi na ujawnione
problemy z instalacją elektryczną.
W przypadku ochrony odgromowej nadzorujący obiekt wskazują,
że na znacznej części obiektu takiej
ochrony... brakuje. „W ten sytuacji
przy braku wiarygodnych dokumetów odbiorowych nadzór inwestorski nie jest w stanie stwierdzić, czy
obiekt jest bezpieczny i czy może
być zgodnie z przeznaczeniem
użytkowany, mimo uzyskania takiej
klauzuli” - podsumowują eksperci.

*

Do tematu wrócimy wkrótce na
www.metropoliabydgoska.pl.
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TURYSTYKA
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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naczenie Kanału Bydgoskiego
jako samodzielnego cieku nie
jest duże. Wzrasta dopiero, gdy
stanowi on element spławnej drogi
żeglugowej w osi wschód-zachód.
Tymczasem bez kompleksowego
remontu śluz przepłynięcie przez
Bydgoszcz jest niemożliwe. Nieświadomi tego wodniacy mogą dopłynąć
jedynie do obiektów Gwiazdy na
Miedzyniu, przez co mogą tu już
nigdy nie wrócić.
- Z całą stanowczością trzeba
naciskać na władze odpowiedzialne za gospodarowanie zasobami
wód śródlądowych, aby remont nie
ograniczał się do jednej śluzy i po
upływie czasu miał miejsce następny. Takie rozwiązanie zamknie nam
drogę wodną nawet na kilkanaście
lat! To musi być remont równoczesny i kompleksowy. Wówczas po
dwóch, maksymalnie trzech latach
Bydgoszcz znów stanie się ważnym
punktem tranzytowym na żeglugowej mapie Europy – mówi w rozmowie z nami Tomasz Izajasz, kustosz
Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Zdaniem Izajasza, wobec południkowego biegu kluczowych rzek
w Polsce, każdy szlak wiodący ze
wschodu na zachód powinien być
tra k towany szczególnie. - Bez
st a łej żeg low ności prowad zone w latach 2006-2013 bagrowanie (usunięcie osadów dennych
– przyp. red.) na 5-kilometrowym
odcinku Kanału Bydgoskiego wraz
z 12-kilometrowym odcinkiem Brdy
może okazać się działaniem bezsensownym – dodaje.
We wspomnianym muzeum,
najmniejszym w Bydgoszczy, można
uświadomić sobie, że niegdysiejsze określanie Kanału Bydgoskiego
mianem „cudownego dzieła czasu”
wcale nie było na wyrost. Podobnie jak ogromne znaczenie Kanału
Bydgoskiego dla rozwoju regionu,
handlu, przemysłu w mieście czy
70-krotnego wzrostu liczby ludności. Co więcej, Kanał w obrębie miasta i terenów podmiejskich od lat
40. XIX wieku wpływał na rozkwit
życia towarzyskiego związanego
z zakładanymi w jego sąsiedztwie
kompleksami restauracyjno-rozrywkowymi.
Kanał miał okazję wrócić na
pierwszy plan w 2014 roku ogłoszonym – z uwagi na 240 rocznicę uruchomienia na nim żeglugi –
Rokiem Kanału Bydgoskiego. Dzięki
temu instytucje miejskie i centralne, w tym ratusz czy Archiwum
Państwowe, miały okazję przygotować liczne wydarzenia powiązane z historią kanału. Do akcji
włączył się też, jako administrator,
Reg ionalny Zarząd Gospodark i
Wodnej w Poznaniu. Dzięki temu
w całym 2014 roku dokonano aż
2411 śluzowań, czyli ponad dwa
razy więcej niż w roku następnym
i niemal trzykrotnie więcej niż
w roku minionym. I w tym kontekście można uznać, że promocja
kanału trzy lata temu przyniosła
zamierzony efekt.

Kanał
wpuszczony
w kanał?

15,5 mln zł
ma pochłonąć
remont śluzy na
Okolu.

Kanał Bydgoski jest w teorii kluczowym elementem międzynarodowej drogi wodnej E-70 łączącej
belgijską Antwerpię z litewską Kłajpedą. Ale żeby stał się nim także w praktyce, niezbędny jest nadal
szereg inwestycji.

fot. Stanisław Gazda
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Kanał Bydgoski należy do bardziej urokliwych zakątków Bydgoszczy, ale jego potencjał nadal nie jest w pełni
wykorzystany.

Remont Kanału
Bydgoskiego musi
być równoczesny
i kompleksowy.
Wówczas po dwóch,
maksymalnie trzech
latach Bydgoszcz znów
stanie się ważnym
punktem tranzytowym
na żeglugowej mapie
Europy.
Tomasz Izajasz

kustosz Muzeum Kanału
Bydgoskiego

Tyle że Rok Kanału Bydgoskiego
to już przeszłość, a jego przyszłość
jest dość mętna. Sygnalizowane
wyłączenie ruchu na kanale może
sprawić, że zarośnie on i stanie się
rezerwatem przyrody. Dlatego też

zapytaliśmy poznański RZGW, jakie
działania podejmował po 2014 roku
i jakie planuje w kolejnych latach.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że
już w latach 2014-2015 została opracowana dokumentacja projektowa
na potrzeby modernizacji czterech
śluz wraz z zabudowaniami – na
Okolu, Czyżkówku, Prądach oraz
Osowej Górze. Za dokumentację
odpowiada firma DHV Hydroprojekt, która wygrała przetarg, oczekując za swoje usługi kwoty przekraczającej 1,5 mln złotych.
Jakie działania obejmują przygotowane projekty? Kompleksową
modernizację śluz z uwzględnieniem remontu elementów konstrukcji, wymiany instalacji zasilającej
maszynownie, napędu sterowania
czy silników napędzających wrota
i zasuwy. Dawny blask mają odzyskać również zabudowania przylegające do poszczególnych śluz czy
towarzyszące im balustrady i inne
elementy ochronne.
Ponadto, już w 2016 roku RZGW
podjął się prac związanych z bieżącym utrzymaniem Kanału Bydgoskiego – przeprowadzono drobne
roboty branży mechanicznej, elektrycznej, hydrotechnicznej, któ-

re były niezbędne do utrzymania
funkcji eksploatacyjnych obiektów.
Odcinkowo, zwłaszcza na szczytowym stanowisku Kanału tj. na
skrzyżowaniu z Kanałem Górnonoteckim, prowadzone były prace
polegające na koszeniu oraz rozbijaniu zatorów z roślinności wodnej
oraz rzęsy.
Także w ubiegłym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont śluzy na Okolu. Ostatecznie zostało ono jednak unieważnione. W najbliższym czasie ma
zostać ogłoszone kolejne, a realizacja inwestycji ma przypaść na
lata 2017-2018. Środki na to zadanie
pochodzą z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i wynoszą ponad 15,5 miliona złotych. Jak ustaliliśmy, RZGW
w Poznaniu stara się o pozyskanie
środków na remont śluz na Czyżkówku, Prądach i Osowej Górze.
Wnioskowana kwota wynosi około
42 mln zł.
Plany remontowe poznańskiego
zarządu nie wszystkim przypadły do
gustu. Już w 2015 roku krytykował je
między innymi Stanisław Wroński,
pełnomocnik marszałka województwa ds. dróg wodnych. Podkreślał on

wówczas, że harmonogram prac jest
źle zaplanowany, bo nie uwzględnia potrzeb rosnącego ruchu turystycznego. Jego zdaniem, konieczne
byłoby czerpianie wzorców z Niemiec, gdzie tworzy się specjalne
przerzutnie dla małych jednostek.
- W ten sposób mogą one pływać
w czasie remontów i awarii śluz,
a także po godzinach pracy śluzowych – komentował dwa lata temu
na łamach „Gazety Pomorskiej”.
Osobnym tematem jest dbałość
o stan infrastruktury przyległej do
kanału. Kanał Bydgoski nie znajduje się bowiem w zarządzie RZGW
w Gdańsku, do którego zadań należy jednak administrowanie częścią
obiektów tzw. Bydgoskiego Węzła
Wodnego. Tworzą go śluza miejska
i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej drogi wodnej Wisła – Odra.
- Hydrowęzeł Bydgoszcz łączy Brdę
Mł yńską z Brdą skanalizowaną,
a zadaniem pobliskiego stopnia jest
umożliwienie żeglugi Brdą stanowiącą drogę wodną II klasy od Wisły
do Kanału Bydgoskiego – wyjaśnia
Bog usław Pinkiew icz, rzecznik
prasowy RZGW w Gdańsku. - Czyli
wszelkie nasze działania dotyczą de
facto „przyległości” do kanału.
W 2016 roku zakończono remont
Śluzy Miejskiej nr 2. Jej modernizacja była przedostatnim etapem
projektu rewitalizacji wspomnianego Bydgoskiego Węzła Wodnego.
Do wykonania pozostała jeszcze
przepławka na terenie Jazu Farnego. Ze względów technicznych to
prace przy śluzie przy ul. Marcinkowskiego były najbardziej skomplikowane. Konieczne były bowiem
zmiany zarówno przy samej śluzie,
jak i murze opowym znajdującym
się w awanporcie dolnym po lewej
stronie tamy rozdzielczej. Na rok
2017 nowych zadań w tym rejonie
nie zaplanowano.
Kanał Bydgoski już pod koniec
listopada 2005 roku został wpisany
– na wniosek prezydenta Bydgoszczy oraz RZGW w Poznaniu – do
rejestru zabytków. Od kilku lat czynione są także starania, aby został
on wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Aby jednak
uzyskać rekomendację na tę prestiżową listę, zabytek musi uzyskać
status Pomnika Historii. Za takie
mogą, na mocy rozporządzenia prezydenta RP, zostać uznane zabytki
nieruchome wpisane do rejestru
zabytków lub parki kulturowe mające szczególną wartość. Po planowanych przez poznański RZGW
remontach mają wzrosnąć szanse
na wysłanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedniego wniosku i zwielokrotnienia szans na zyskanie przychylności
resortu.
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edno takie miejsce znajduje się
na bydgoskich Bartodziejach.
W lokalu o nazwie Beauty Salon
Kasia Huss, mieszczącym się przy
ulicy Braniewskiej 10, zrealizować
można zabiegi kosmetyczne, regenerujące i pielęgnacyjne. Dobierane
są one indywidualnie w zależności od potrzeb skóry danej osoby.
Zabiegi mogą polegać między innymi na zastosowaniu kwasu hialuronowego w formie wypełniacza,
w prowadzeniu mezokokt ajli za
pomogą igły (mezoterapia) lub wielu
igieł urządzeniem Derma Pen, czy
złuszczeniu skóry poprzez nałożenie kwasu.

nie innych środków medycznych.
W salonie wykorzystywane są preparaty, na których pracują specjaliści medycyny estetycznej.
NIE TYLKO
MEDYCYNA ESTETYCZNA

CIEKAWY ZABIEG
Jednym z ciekawszych zabiegów jest
stworzenie podskórnej siatki z nici
PDO. Używa się ich w celu przeprowadzenia liftingu twarzy. Liczba nici uzależniona jest od potrzeb
danej osoby, lecz skuteczny efekt
daje wprowadzenie pod skórę co
najmniej trzech nici na jedną stronę
twarzy. Ich grubości oraz struktury
są różne, lecz niezależnie od tego,
wszystkie nici rozpuszczają się pod
skórą. Zanim do tego dojdzie, wokół
nici samoczynnie owija się kolagen
oraz elastyna, co pozwala osiągnąć
zamierzony efekt. Nici gładko przenikają przez tkankę i nie pozostawiają śladów na skórze. Przed ich
wprowadzeniem stosowane jest
znieczulenie miejscowe za pomocą
kremu Emla.
- Jest to zabieg bardzo często
wybierany przez kobiety. Głównie
dlatego, że cechuje go duże bezpieczeństwo – zauważa Katarzyna
Huss, właścicielka salonu „Beauty
Salon Kasia Huss”. Od 5 lat posiada
ona certyfikat na przeprowadzanie
takiego zabiegu. Niektóre zabiegi
związane z medycyną estetyczną
przeprowadza już od 10 lat. Właśnie
tyle czasu zajmuje się już tą dziedziną medycyny i nie poprzestaje na
tym, co już wie. - Staram się jeździć
na kongresy i szkolenia dotyczące
problemów skórnych, by poznawać
nowe techniki i sposoby łączenia
preparatów. Dzięki uzyskiwanej
w ten sposób wiedzy mogę jeszcze
lepiej doradzać moim klientom –
mówi Huss.
Udział w szkoleniach skutkuje również zwiększaniem liczby
zabiegów oferowanych w ramach
medycyny estetycznej oraz zmodyfikowaniem ich poprzez stosowa-

Kosmetyczka
prawie jak
lekarz

-10%
na usługi medycyny
estetycznej oraz usługi
kosmetyczne i fryzjerskie
na hasło METROPOLIA
BYDGOSKA w Beauty Salon
Kasia Huss
(ul. Braniewska
10 w Bydgoszczy)

Promocja na usługi
w miesiącu marcu,
kwietniu i maju.

Od zadań specjalnych

tel. 52 342 29 33
604 938 004

Botoks stosowany do redukcji zmarszczek wciąż uchodzi za jeden z najbardziej znanych zabiegów
medycyny estetycznej. Jednak zadań realizowanych w ramach tego działu medycyny jest znacznie
więcej. Co ciekawe, wykonać je można również w niektórych gabinetach kosmetycznych wykorzystujących przy pracy medyczne preparaty i urządzenia.

PORY ROKU
Zainteresowanie medycyną estetyczną wzrasta przy zmianach pór
roku. - Po zimie najczęściej wybieranym zabiegiem jest złuszczanie
skóry przy użyciu odpowiedniego
kwasu kosmetycznego. W ten sposób pozbywamy się pogrubionej
i martwej skóry, w miejscu której, po
przeprowadzeniu zabiegu, buduje się
nowy naskórek. Natomiast na zakończenie lata warto skorzystać z zabiegów nawilżających, które odżywią
przesuszoną i zmęczoną słońcem
skórę – wyjaśnia Kasia Huss.
ZNIŻKA NA USŁUGI

fot. Stanisław Gazda

Osoby, które boją się lub nie chcą
doprowadzić do przerwania naskórka poprzez wprowadzenie igły też
znajdą coś dla siebie. W ofercie salonu znajdują się zabiegi z wykorzystaniem na przykład fal radiowych,
cryolift, mezoterapia bezigłowa.
Przeprowadzane są również terapie
„cudownym gazem”. Pod tym określeniem kryje się dwutlenek węgla.
Podaje się go w różne partie skóry
w celu nadbudowy kolagenu, dotlenienia i poprawy mikrokrążenia lub
rozpuszczenia tkanki tłuszczowej.
Tę nieinwazyjną terapię określa się
mianem karboksyterapii (Concerto).

fot. Stanisław Gazda

DLA OSÓB KTÓRE SIĘ BOJĄ

Odwiedzając Beauty Salon Kasia Huss
można skorzystać nie tylko z zabiegów medycyny estetycznej, ale również innych usług. W lokalu realizowane są także klasyczne zabiegi
kosmetyczne takie jak między innymi
manicure, pedicure czy makijaże permanentne, w tym microblading polegający na skorygowaniu brwi poprzez
domalowanie naturalnie wyglądających krótkich włosków. W pomieszczeniu obok gabinetów znajduje się
tez salon fryzjerski. Pracujące tam
osoby wykonują nie tylko podstawowe strzyżenia, ale także inne działania oczekiwane przez klientów.
W budynku przy ul. Braniewskiej
10 znajduje się także solarium.

Według jej spostrzeżeń, największe
zainteresowanie medycyną estetyczną jest na przełomie kwietnia i maja.
Do tego momentu pozostało już niewiele czasu. Wiosna już niedługo
i warto już teraz pomyśleć o kondycji
własnej skóry. Czytelnicy Metropolii
Bydgoskiej mogą skorzystać ze specjalnej promocji. Na hasło METROPOLIA BYDGOSKA otrzymamy 10%
zniżki na usługi medycyny estetycznej
oraz usługi kosmetyczne i fryzjerskie.
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5 mln euro

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

to górny limit
wydatków na
renowację budynku
przy ulicy Grodzkiej.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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race nad płytą rozpoczęły się
ponad dwa lata temu. Sesja
nagraniowa dźwięku odbyła się
w 2014 roku. Rejestrację spektaklu
przeprowadzono latem 2015 roku
w Operze Nova. Założeniem osób
pracujących nad płytą było jak najwierniejsze odtworzenie spektaklu
pokazywanego na deskach opery.
Co więcej, na nagraniu widać szczegóły, których widz nie jest w stanie
dostrzec w trakcie przedstawienia
odgrywanego w czasie rzeczywistym.
Za nagranie odpowiada firma
DUX, która wydała wcześniej nagrodzoną „Złotym Orfeuszem” DVD
z innym spektaklem Opery Nova
– operą Paderewskiego „Manru”.
Montażem zajął się z kolei specjalista z Wrocławia.
- To nie tylko piękny spektakl,
ale również nagranie z informacjami
o naszym mieście – podkreśla dyrektor opery Maciej Figas. W spektaklu
pojawiają się liczne nawiązania do
obiektów znajdujących się w Bydgoszczy. Głównym elementem scenografii
jest most Jerzego Sulimy-Kamińskiego, kiedyś określany jako most Gdański. Pokazanie fragmentów miasta to
również dobry sposób na jego pro-

Na fasadzie budynku odrestaurowanego Teatru Kameralnego ma dominować ciemny kolor.

Teatr Kameralny
– kurtyna w górę!
Estetyczny, szlachetny, subtelny – takich słów używano do opisania zmodernizowanego Teatru
Kameralnego, którego wizualizacje zaprezentowano w połowie lutego w ratuszu. Remont ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.
je, że jest otwarty na propozycje.
– Wszystkie takie decyzje zawsze
podejmujemy po rozmowach ze
środowiskiem kultury – tłumaczył
Bruski. Na potrzeby placówki powo-

łana zostanie nowa instytucja, a nie
filia Miejskiego Centrum Kultury
czy Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki. Jeszcze w czasie prac
budowlanych zostanie wyłoniony jej

dyrektor. – Dokładny model funkcjonowania jeszcze wypracujemy,
ale chciałbym, żeby to była alternatywa dla Teatru Polskiego – mówił
prezydent.

„Rusałka” na DVD
Podróż do XIX-wiecznej Bydgoszczy
Jedno z dwóch nagrań przygotowywanych w ramach 60-lecia bydgoskiej sceny operowej już ujrzało
światło dzienne. Płyta DVD z operą Antonina Dvořaka „Rusałka” pojawiła się w sprzedaży z kilkumiesięcznym opóźnieniem, lecz widząc efekt końcowy należy uznać, że warto było czekać.

fot. Justyna Wróblewska

kulturs

wizualizacja: UM Bydgoszczy

P

rezydent Rafał Bruski przedstawił projekt Teatru Kameralnego podczas specjalnej konferencji prasowej, na której zjawił się
wraz z członkami rady ds. estetyki.
– Pierwotnie projektant przedstawił
nam bardzo ubogą formę. Podczas
obrad rady zobaczyliśmy budynek
szkoły z lat 70. i byliśmy przerażeni
– opisywał prace nad projektem plastyk miejski Marek Iwiński.
Po uwzględnieniu sugestii rady
na wizualizacji budynku przeważają ciemne barwy, ale pojawia się też
jasny kolor nawiązujący do mieszczącego się obok budynku szachulcowego, który także zostanie wyremontowany. Na lewo od wejścia do
teatru znajduje się przestrzeń, na
której na razie umieszczone są wizerunki dwóch twarzy. To pomysł prezydenta Bruskiego. O ostatecznym
zagospodarowaniu tej części budynku zadecyduje jednak konkurs, który
zamierza ogłosić urząd miasta.
Na razie rada ds. estetyki nie
otrzymała szczegółowego projektu
wnętrza, a jedynie układ funkcjonalny. Wiadomo, że widownia będzie
liczyć 187 miejsc, a ważnym miejscem
będzie patio, które ma pełnić funkcję
drugiej sceny. Możliwe, że zostanie
przeszklone i znajdzie się tam większa przestrzeń do wystawiania sztuk
lub kawiarenka z małą sceną.
Dokładne przeznaczenie Teatru
Kameralnego nie jest jeszcze znane.
Na razie mówi się o scenie dla dzieci
i młodzieży, ale prezydent przyzna-

W budynku Opery Nova znajduje się około dwóch tysięcy egzemplarzy płyty.

mocję. Tym bardziej że Opera Nova to
jedyny teatr operowy w Polsce, w którym wystawiana jest „Rusałka”.
W gronie wykonawców znaleźli
się członkowie zespołu artystycz-

nego bydgoskiej opery: soliści, chór,
balet oraz orkiestra operowa pod
batutą wspomnianego dyrektora
Figasa. W role głównych bohaterów
wcielili się: Magdalena Polkowska

(Rusałka), Darina Gapicz (Jeżibaba)
oraz Jacek Greszta (Wodnik).
Płyta trafiła do sprzedaży we
wtorek, 14 lutego. Kupić ją można –
w cenie 50 złotych – w biurze obsłu-

Ost ateczny projek t ma być
gotowy w marcu. Następnie, przez
maksymalnie dwa miesiące, miasto
będzie starało się o pozwolenie na
budowę, po czym ogłosi przetarg
wyłaniający wykonawcę inwestycji. Prace mają rozpocząć się latem
i potrwać do 2019 roku. Ich koszt
– zgodnie z unijnymi wytycznymi –
nie może przekroczyć pięciu milionów euro. Niemałą część – 8 milionów złotych – ratusz pozyska ze
środków Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Resztę sfinansuje
z budżetu miasta.
Urząd jest także przygotowany
na sytuację, w wyniku której koszt
przebudowy przekroczyłby 5 mln
euro. Wtedy remont budynku szachulcowego zostanie wyłączony
z inwestycji i zrealizowany z innych
środków, ale – jak zapewnia Bruski
– będzie zmodernizowany razem
z teatrem. Now y w ygląd zyska
wkrótce cała okolica. W planach
jest m.in. przebudowa Rybiego Rynku. – Ta przestrzeń nabiera innego
wymiaru. Wystarczy spojrzeć na ul.
Jatki, a przecież tuż obok pan Sowa
buduje nowy hotel – podsumował
Iwiński.

gi widzów i kasie biletowej opery.
Wydawnictwo trafi jeszcze w lutym
do Empiku – tam jego cena będzie
o 10 zł wyższa.
Soliści w spektaklu posługują się
językiem autora opery, czyli czeskim.
Właśnie dlatego podczas oglądania
będzie można skorzystać z załączonych napisów. Do wyboru są trzy
języki: polski, angielski i niemiecki.
P romocja pł y t y rozpoczęła
się jesienią ubiegłego roku. Wtedy
dowiedzieli się o niej mieszkańcy nie
tylko Bydgoszczy, ale i Warszawy.
W warszawskim metrze wyświetlany
był spot reklamujący płytę. Ten materiał ma być jeszcze pokazywany dla
bydgoszczan. O płycie dowiedzieć się
można również z umiejscowionych
w różnych częściach miasta plakatów
prezentowanych w wersji elektronicznej lub tradycyjnej. Na promocję
DVD przeznaczone zostanie ponad
100 tysięcy złotych.
- Jest coś w tej muzyce, jest coś
w tej inscenizacji i sposobie zmontowania materiału takiego, że da
Państwu przeżycia, które coraz
trudniej odnaleźć w innego rodzaju inscenizacjach. Bardzo Państwu
tego życzę – podsumowuje dyrektor
Opery Nova.
Obecnie trwają prace nad drugą płytą, na której zarejestrowany zostanie spektakl „Zniewolony
umysł”.
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Nowe
mieszkania
ul. Powstańców Warszawy
Osiedle Leśny Zakątek 2
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SZKOLNICTWO WYŻSZE
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

P

omysł przeprowadzenia reformy szkol n ic t wa w y ż szego
zainicjowało Ministerst wo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jej celem jest w ykonanie badań
i opracowanie przez interdyscyplinarne zespoły badawcze propozycji
założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa w yższego wraz
z testem regulacyjnym. Nowa ustawa ma być dostosowana do potrzeb
innowacyjnej nauki i nowoczesnych
uczelni. Zmiany będą obejmowały
szeroko rozumiany obszar ustroju
uczelni i zarządzania nimi.
Pierwszym krokiem dążącym do
realizacji projektu Ustawa 2.0 było
ogłoszenie, w lutym 2016 roku, konkursu na założenia do ustawy Prawo

Zmiany na
uczelniach

1 mln zł
tyle może kosztować
kształcenie jednego
studenta na kierunku
medycznym.

Ustawa 2.0 i nowe propozycje
Od roku akademickiego 2018/2019 obowiązywać ma nowa
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Prace nad projektem
Ustawa 2.0 rozpoczęły się prawie rok temu, a już wkrótce
wkroczą w najważniejszą fazę.

Obecnie trwają
konsultacje i dyskusje
tych założeń na forum
różnych zespołów
zrzeszających polskie
uczelnie
prof. Tomasz Topoliński

o szkolnictwie wyższym. W czerwcu ubiegłego roku wyłoniono trzech
zwycięzców: Uniwersytet SWPS,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Allerhand. Łącznie
zgłoszono 15 projektów, a najlepsze
z nich wybrała komisja konkursowa
tworzona przez wybitnych naukowców, dydaktyków, ekspertów zajmujących się szkolnictwem wyższym,
przedsiębiorców oraz pracowników
akademickich z całej Polski. Każdy
laureat otrzymał grant w wysokości 300 tysięcy złotych na prace nad
projektem założeń zmian, których
istotnym elementem były konsultacje ze środowiskiem naukowym
i akademickim.
W styczniu 2017 roku raporty z badań zostały opublikowane
i wywołały ogromne dyskusje w środowisku akademickim. Najbardziej
zaskakującą propozycją była opcja
wprowadzenia płatnych studiów,
którą zaproponował zespół prof.
Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS. Kierunki studiów miałyby
być podzielone na trzy kategorie:

fot. Stanisław Gazda

rektor UTP.

- Według jednego z projektów, uczelnie wyższe byłyby podzielone na trzy kategorie – badawcze,
dydaktoryczne i badawczo-dydaktyczne. Który profil przyjmie np. UKW – nie wiadomo.

reg ulowane (o tzw. szczególnej
odpowiedzialności społecznej), uniwersyteckie (strategiczne dla rozwoju państwa) i nieregulowane (te,
które nie są kluczowe dla utrzymania i rozwoju potencjału państwa).
W zależności od tego, w jakiej kategorii znalazłby się dany kierunek,
zależałoby, czy będzie on bezpłatny.
Informacja ta oburzyła wiele osób. – Chciałam bardzo mocno podkreślić, że chociaż jeden
z zespołów zawarł w swoim projekcie propozycję odpłatności za studia, to ministerstwo takich rozwiązań wprowadzać nie będzie. Takich
pomysłów w resorcie nie ma. Zgodnie z artykułem 70. Konstytucji RP

nauka w szkołach publicznych jest
bezpłatna – uspokajała Katarzyna Zawada, rzecznik resortu nauki
i szkolnictwa wyższego.
Jednak wicepremier Jarosław
Gowin podkreśla, że studia medyczne powinny być w pewien sposób
płatne. Według niego, uczniowie
powinni otrzymywać stypendia,
które następnie musieliby odpracować przez kilka lat na terenie kraju.
W przypadku wyjazdu za granicę,
student miałby zwracać pieniądze.
W ten sposób lekarze, których koszty kształcenia są wysokie, mieliby
zostać w kraju. – Mogę zapewnić,
że tematu odpłatności za studia
medyczne nie będziemy podejmo-

wać w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym – zapewnia Zawada.
W przypadku studiów medycznych
koszt kształcenia jednego studenta,
według władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wynosi
nawet milion złotych.
Pozostałe zespoły mają inne
pomysł y. Głów ny m założeniem
projektu przygotowanego pod kierunkiem prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest
zapewnienie uczelniom jak największej autonomii. „Środki, które
uczelnia otrzymuje z budżetu (poza
dotacjami celowymi), powinny być
traktowane jako ryczałt, a uczelnia
nie miałaby obowiązku rozliczania

się z wydatkowania tych środków
i mogłaby samodzielnie decydować
o ich wykorzystaniu” – czytamy
w projekcie przygotowanym przez
zespół prof. Kwieka. Inną propozycją jest zwiększenie zakresu władzy
rektora.
Z kolei w projekcie opracowanym przez zespół pod kierunkiem dr. hab. Arkadiusza Radwana
z Instytutu Allerhanda dominuje
pogląd, że uczelnie powinny skupić
się przede wszystkim na badaniach
naukowych oraz zainteresowaniu
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pojawia się również zapis
dotyczący rezygnacji z lektoratów.
Zamiast takich zajęć uczelnie miałyby oferować vouchery możliwe
do zrealizowania w uniwersyteckim centrum języków obcych oraz
w zakontraktowanych zewnętrznych szkołach językowych.
Wspólnym elementem wszystkich projektów jest pomysł podziału uczelni na trzy typy: badawcze
(skupione na badaniach naukowych),
dydaktyczne (zajmą się kształceniem
studentów) oraz badawczo-dydaktyczne. Każdy z zespołów podkreśla
również, że dotacja dla szkół wyższych nie powinna zmieniać się co
roku, ale być przyznawana w ramach
kilkuletnich kontraktów.
Wyniki prac zespołów zostaną
oficjalnie przedstawione 1 marca
podczas konferencji organizowanej w Warszawie w ramach Narodowego Kongresu Nauki. Od tego
dnia mają rozpocząć się dyskusje
pomiędzy środowiskiem naukowym
i przedstawicielami ministerstwa.
- Obecnie trwają konsultacje i dyskusje tych założeń na forum różnych zespołów zrzeszających polskie uczelnie: Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, konferencja rektorów poszczególnych
typów uczelni tj. uniwersytetów,
uczelni technicznych, rolniczych,
medycznych, ekonomicznych, artystycznych i uczelni niepublicznych
– mówi prof. Tomasz Topoliński,
rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Propozycje zawarte w wypracowanych projektach będą podstawą budowy jednolitych założeń do
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
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PROMOCJA MIASTA
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

B

ydgoszcz z każdym rokiem
staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym dla turystów.
To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Potwierdzeniem takiego stanu
rzeczy mogą być przede wszystkim
pozytywne opinie gości, którzy chętnie rekomendują Bydgoszcz swoim
znajomym. Jednak widoku autokarów z turystami i grup turystycznych oprowadzanych przez przewodników po mieście raczej trudno
się u nas spodziewać. Są tacy, którzy
widzą dobre strony takiej właśnie
sytuacji. Dzięki temu, że nasze miasto nie należy jeszcze do najliczniej
odwiedzanych w Polsce, panuje tu
swobodna atmosfera. Nie jest nadmiernie zatłoczone w sezonie turystycznym, jednocześnie oferuje swoim gościom szereg różnorodnych
i unikatowych atrakcji.
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Wypromować
Bydgoszcz

W 2017 r.
w Bydgoszczy odbędą
się dwie duże imprezy
sportowe – piłkarskie
Euro do lat 21 (w czerwcu)
oraz lekkoatletyczne
mistrzostwa Europy do lat
23 (w lipcu).

Ale jak?
Co zrobić, żeby Bydgoszcz stała się atrakcyjnym miejscem
dla turystów? Jak przyciągnąć turystów do naszego miasta?
I wreszcie - czy Bydgoszcz może mieć swoją markę?

BCI

Z pewnością potencjał turystyczny miasta może jeszcze wzrosnąć. Niedawno zakończyło się zbieranie ofert od organizatorów imprez
turystycznych i krajoznawczych.
W otwartym konkursie mogły wziąć
udział organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Można było powalczyć o dofinansowanie imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, rejsów
czy wycieczek oraz gier miejskich
na terenie Bydgoszczy. O wsparcie starać się mogli także ci, którzy
mieli inne pomysły na kształtowanie
przestrzeni turystycznej miasta, na
przykład poprzez nowe produkty
turystyczne, szlaki czy organizację sesji naukowych i konkursów
w zakresie turystyki. Kwota, która
jest przewidziana w konkursie, nie

fot. Stanisław Gazda

Bydgoskie Centrum
Informacji planuje
promować walory
turystyczne miasta
podczas targów
w Poznaniu,
Gdańsku, Warszawie
oraz Łodzi

W tym roku ma rozpocząć się modernizacja płyty Starego Rynku, który ma stać się kolejną wizytówką miasta.

rzuca jednak na kolana – to niespełna 82 tysiące złotych. Wyniki
mają zostać ogłoszone najpóźniej
w pierwszej dekadzie marca.
Miasto od dłuższego czasu kieruje swoje działania ku wodzie. Okolice Brdy to z pewnością wizytówka
turystyczna Bydgoszczy - Wyspa
Mł yńska z oddziałami Muzeum
Okręgowego, rejs tramwajem wodnym przez śluzy na rzece, zabytkowe (Katedra Bydgoska, Poczta Polska) oraz nowoczesne (tzw. Szklane
Spichrza, Przystań Bydgoszcz, Ope-

ra Nova) budynki nad rzeką, liczne
wydarzenia sportowe (Triathlon
Bydgoszcz, Woda Bydgoska, Wielka
Wioślarska) czy kulturalne (Rzeka
Muzyki, Ster na Bydgoszcz i wiele
innych) czy po prostu możliwość
wypożyczania kajaka lub roweru
wodnego i poznania centrum Bydgoszczy z poziomu rzeki – to niewątpliwie atuty naszego miasta.
Do tego barka Lemara i wystawy
w pobliskich Spichrzach opowiadają
historię rozwoju Bydgoszczy dzięki
Brdzie i transportowi rzecznemu.

Stale rozwijana jest oferta Myślęcinka, Exploseum, a takie atrakcje
jak Muzeum Mydła i Historii Brudu,
Muzeum Wodociągów czy odnowione Muzeum Wojsk Lądowych cieszą się niesłabnącą popularnością.
Doskonałe uzupełnienie licznych
atrakcji stanowią rewaloryzowane
parki i odnawiane kamienice w centrum miasta.
W 2 0 17 r ok u d o B yd go s zczy tur ystów przyciągał y będą
zwłaszcza duże międzynarodowe
wydarzenia, w tym Młodzieżowe

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej (Euro U-21), lekkoatletyczne
mistrzostwa Europy do lat 23, które w lipcu odbędą się na stadionie
Zawiszy czy imprezy o ugruntowanej pozycji – kulturalne: Festiwal
Operowy, Festiwal Prapremier czy
Rzeka Muzyki czy sportowe: Bydgoszcz Triathlon, Woda Bydgoska
czy Wielka Wioślarska. W tym roku
odbędzie się również jubileuszowy,
bo dziesiąty Ster na Bydgoszcz.
Działania związane z promocją
turystyczną Bydgoszczy realizowane są tradycyjnie przez Bydgoskie
Centrum Informacji. W 2017 roku
planuje ono między innymi promocję bydgoskiej oferty podczas targów turystycznych odbywających
się w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie oraz Łodzi, organizowane mają
być wizyty studyjne dla dziennikarzy oraz blogerów, kontynuowana
będzie akcja „Podbij Bydgoszcz”,
cykl spacerów z przewodnikami po
mieście. Część swoich wysiłków BCI
chce skierować na promocję miasta nad Brdą w internecie. Miasto
chce dotrzeć również do turystów
zagranicznych, oferując im wydawnictwa informacyjne w różnych
językach.
Jedną z okazji do pokazywania swoich walorów turystycznych
jest konkurs Tourism for Tomorrow organizowany przez zrzeszenie
branży turystycznej WTTC (o nominacji dla Bydgoszczy pisaliśmy szerzej na portalu MetropoliaBydgoska.
PL oraz w styczniowym wydaniu
naszego czasopisma). Dzięki temu
potencjalni, międzynarodowi goście
mogą dowiedzieć się, jakie atrakcje
czekają na nich w Bydgoszczy.
Równolegle trwają prace nad
w ypracowaniem strategii marki
Bydgoszczy. Jak już informowaliśmy,
są on prowadzone wspólnie z firmą
Synergia. Na obecnym etapie trudno jednak wyrokować, jakie będą
efekty tych działań i jaką rolę będzie
miała w niej do odegrania turystyczna odsłona grodu nad Brdą.
Z pewnością jednak konsekwencją
opracowywanej strategii promocji
marki miasta będzie reorganizacja
systemu zarządzania turystyką.
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INWESTYCJE KOLEJOWE

G

Remont linii
kolejowej nr 131
na odcinku
Inowrocław –
Twarda Góra może
pochłonąć niemal
70 milionów złotych.

MODERNIZACJA

P

o zakończeniu remontu pociągi na tej trasie pojadą z prędkością maksymalną 160 kilometrów na godzinę, co zapewni
sprawną podróż nie tylko między
Kutnem a Toruniem, ale również
dalej - w kierunku Bydgoszczy.
Zamiast około 105 minut podróż
pociągiem na tej trasie zajmie półtorej godziny.
PKP PLK ogłosiło już przetarg
na zaprojektowanie i wykonanie
prac pomiędzy Toruniem a Kutnem
na odcinku Ostrowy – Otłoczyn.
Przebudowane zostaną perony na
stacji Kaliska Kujawskie i przystanku osobowym Wiktorowo. Wyposażone będą w wiaty, nowe oświetlenie i tablice informacyjne wraz
z dojściami przyjaznymi dla osób
o ograniczonych możliwościach
poruszania się.
Prace obejmą także wymianę
torów, remont dziewięciu obiektów
inżynieryjnych oraz przebudowę
sieci trakcyjnej na szlaku Kaliska
Kujawskie – Czerniewice. Zwiększy
się poziom bezpieczeństwa dzięki remontom przejazdów kolejowo – drogowych, na których m.in.
wymieniona będzie nawierzchnia,
zamontowane nowe urządzenia
rogatkowe wraz z sygnalizacją.
Na odcinku Kutno – Włocławek
oraz Nieszawa Waganiec – Aleksandrów Kujawski zostaną wymienione urządzenia, które zapewnią
płynniejszy przejazd pociągów oraz
zapewnią większą przepustowość
linii kolejowej.

Nominalna

fot. Eryk Dominiczak

prędkość po modernizacji
przeprowadzonej przez
PKP PLK ma wynieść aż
200 kilometrów na godzinę
dla pociągów osobowych
i 120 km/h dla składów
towarowych.

Linia kolejowa 131 przebiega między innymi przez stację Bydgoszcz Główna.

Koleją po regionie nawet
200 kilometrów na godzinę?
Wkrótce ma być to możliwe
Blisko 70 milionów złotych może kosztować gruntowna przebudowa linii kolejowej nr 131 na odcinku od Inowrocławia do Twardej Góry w powiecie świeckim. Zarządca kolejowej infrastruktury – PKP
Polskie Linie Kolejowe – ogłosił przetarg na to zadanie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Podróż z Bydgoszczy do Kutna
– ma być lepiej, szybciej
i bezpieczniej
Około kwadrans krócej na trasie Bydgoszcz - Kutno, wyższy komfort na stacjach i przystankach, większe bezpieczeństwo podróży – takie będą efekty modernizacji linii kolejowej nr 18 na odcinku między
wspomnianym Kutnem a Toruniem. Remont wpłynie także na lepsze i szybsze połączenia Kujaw
z Warszawą. PKP Polskie Linie Kolejowe na inwestycje planują przeznaczyć 250 milionów złotych.

Zmian na linii kolejowej nr 18 wymaga również odcinek na zachód od Bydgoszczy, w kierunku Piły.

Od września 2016 roku trwają pr ace n a 30 -k i lomet row y m
odcinku pomiędzy Włocławkiem
a A lek s a nd rowem Kuj aw sk i m .
W ramach projektu przebudowy-

wane są perony w Lubaniu, Nieszawie Waganiec i Turznie Kujawskim. Prace obejmują tory, niemal
dwadzieścia obiektów inżynieryjnych, a także w ymianę dziesię-

w planach jest między innymi remont
podbudowy torowiska, profilowanie
torów, a także wymiana sieci trakcyjnej. Ponadto, przystanki osobowe
Chmielniki oraz Rynkowo Wiadukt
mają zostać przebudowane i zyskać
nową infrastrukturę.
Przetarg został ogłoszony w formule „zaprojektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca musi przygotować
również kompletną dokumentację
techniczną i uzyskać niezbędne do
rozpoczęcia inwestycji pozwolenia.
PKP PLK na oferty czeka do 7 marca.
60 procent punktów można uzyskać
za cenę, po 20 procent – za termin
realizacji oraz okres gwarancji.
L in ia kolejowa 131 st a now i
część magistrali węglowej, która
jest głównym połączeniem portów
w Gdańsku i Gdyni z centralną częścią Polski i Śląskiem.ED

250 mln zł

fot. Leszek Grabowski

łównym celem modernizacji
linii, która przebiega także
przez Bydgoszcz, jest zwiększenie jej przepustowości. Ma temu
służyć podniesienie nominalnych
prędkości – w przypadku pociągów
pasażerskich ma to być aż 200 kilometrów na godzinę, w przypadku
towarowych – 120 km/h. Jak wynika
z analiz, na odcinku między Nową
Wsią Wielką a wspomnianą Bydgoszczą, jak również od miasta nad Brdą
w kierunku północnym przejeżdża
niemal sto pociągów dziennie.
Aktualnymi bolączkami linii kolejowej nr 131 są miejsca, gdzie dopuszczalna prędkość znacząco spada
– do nawet 50 km/h w przypadku
składów pasażerskich i 40 km/h dla
pociągów towarowych. Dlatego też

ciu rozjazdów na stacji Nieszawa
Waganiec. Poziom bezpieczeństwa podniesie przebudowa ponad
dwudziestu przejazdów kolejowo-drogowych. Prace zakończą się

pochłoną prace na
linii kolejowej nr
18 w województwach –
kujawsko-pomorskim
i łódzkim.

w ostatnim kwar tale bieżącego
roku. Koszt inwestycji to 62 mln zł
brutto. Na pozostałe zadania PKP
PLK przewiduje przeznaczyć ok.
190 mln zł.
Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno –
Toruń Główny” zakończy zadanie
na odcinku Kutno – Włocławek.
PKP PLK szykuje obecnie dokumentację przedprojektową, która
określi m.in. dokładny zakres prac.
Celem inwestycji będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 140-160 km/h oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.
Prace przewidziane są na lata 20182021.
P r z e d s i ę w z i ę c ie p om i ę d z y
Toruniem a Kutnem wpłynie na
spraw ną obsł ugę reg ionalnego
ruchu kolejowego. Wykonane prace
na tym odcinku uzupełnią zakończoną w 2014 r. rewitalizację linii
pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem
i wpłyną na podniesienie jakości
połączeń Kujaw z Warszawą oraz
Łodzią.SG
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arząd województwa z Piotrem
Całbeckim na czele, 1 lutego opublikował stanowisko
w sprawie zmian w Kontrakcie
Terytorialnym. To dokument podpisywany przez samorządy wojewód z t w i r z ąd, a zaw ier ając y
k lucz owe d l a d a nego reg ionu
przedsięwzięcia, które mają być
sfinansowane głównie ze środków
centralnych. Jego kluczowymi elementami w nowej odsłonie miało
być wprowadzenie na listę podstawową dwóch zadań – inwestycji
z zakresu kultury oraz rozwoju klastrów energii.
Burzę wywołała jednak zupełnie inna pozycja, a właściwie – jej
brak. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą
a Piłą, który znajdował się na liście
rezerwowej (inwestycji przeznaczonych do realizacji jedynie w sytuacji,
gdy pozostaną środki po wykonaniu zadań z części podstawowej).
W opublikowanym na początku lutego załączniku do stanowiska zarządu
województwa został on wykreślony.
– Bez zmian na tej liście pozostanie
odcinek S10 Toruń – Płońsk, mimo
że połączenie z Warszawą zapewnia autostrada A1 – skomentował na
Facebooku Jasiakiewicz, podkreślając, że trasa na zachód od Bydgosz-

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz (w środku) zapewnia, że decyzje umożliwiające początek robót budowlanych
na trasie S5 zostaną wydane w nadchodzących tygodniach.

Droga S5
Miliony na odszkodowania
i wiadukt w Maksymilianowie
– Nie ma zagrożeń związanych z realizacją drogi ekspresowej S5 w naszym województwie – zapewniali zgodnie w pierwszej połowie lutego wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i pełniący obowiązki
dyrektora bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jerzy Ptasznik.
W temacie środków, które pokryją odszkodowania za przejęte działki, tej zgodności już nie było.

S10 na zachód od Bydgoszczy
wykreślona przez marszałka
„To pomyłka pisarska”
– Praktykowana od wielu lat zasada – liczy się wszystko na wschód od Wisły, znajduje swoje odzwierciedlenie również przy propozycji aktualizacji Kontraktu Terytorialnego. Zarząd Województwa proponuje wykreślenie nawet z listy rezerwowej odcinka drogi szybkiego ruchu S-10 Bydgoszcz – Nakło
– Piła – ogłosił na początku lutego radny wojewódzki Roman Jasiakiewicz. Urzędnicy marszałka tłumaczą, że to jedynie pomyłka.

fot. Pit1233
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eżeli ktoś spodziewał się na
obecnym etapie rewolucyjnych
informacji na temat kluczowej,
liczącej blisko 130 kilometrów, trasy przebiegającej od węzła Nowe
Marzy do granicy województwa
kujawsko-pomorskiego z wielkopolskim na południe od Żnina, srodze się zawiódł. Zwołana na 9 lutego specjalna konferencja prasowa
w urzędzie wojewódzkim pod batutą wojewody Bogdanowicza przebiegała raczej pod dyktando peanów
na cześć rządu oraz nowych szefów:
regionalnego GDDKiA (tymczasowego, nominowanego po odwołaniu Mirosława Jagodzińskiego) oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Dariusza Wrzosa.
Z zapewnień tego ostatniego
wynika, że systematycznie – aż do
końca pierwszej dekady marca –
RDOŚ będzie wydawał decyzje środowiskowe na bazie powtórnych
badań oddziaływania inwestycji na
środowisko (pierwsze wykonano na
przełomie 2010 i 2011 roku). Ma być
to ostatnia formalność przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). - Zrobimy to
tak szybko, jak to będzie możliwe –
wtórował Wrzosowi wojewoda Bogdanowicz.
Najdłużej na decyzję będzie czekał wykonawca odcinka trzeciego
(Aleksandrowo – Tryszczyn) – konsorcjum Intercoru i Trakcji PRKiI.
Został on bowiem podzielony na
dwa etapy. Powodem tej decyzji były

Do 2022 roku ma zostać wybudowany odcinek S10 łączący Bydgoszcz z Toruniem.

przedłużające się ustalenia dotyczące wiaduktu w Maksymilianowie,
gdzie PKP Polskie Linie Kolejowe planuje budowę dużego węzła kolejowego, niewykluczone, że dwupoziomowego. – Dlatego też obiekt drogowy,
który ma tam powstać, musi składać
się z jednego przęsła – przypomina dyrektor Ptasznik. W odpowiedzi na nasze pytanie zapewnił, że
dodatkowe środki (przypomnijmy,
mowa o około 70 milionach złotych)
na ten cel są już zabezpieczone.
Wniosek o wydanie ZRID na drugi
etap odcinka, zawierającego właśnie
wspomniany wiadukt, złożono do
urzędu wojewódzkiego jako ostatni,
i to dopiero 19 stycznia (dokumenty
na pierwszy etap w ramach odcinka
Aleksandrowo – Tryszczyn trafiły do
wojewody w październiku; na pozostałe odcinki S5 w Kujawsko-Pomorskiem – jeszcze latem 2016 r.).
Języczkiem u wagi w kontekście budowy drogi S5 w regionie
będzie konieczność przejęcia ponad
3500 nieruchomości i konieczność
wypłaty z tego tytułu odszkodowań.
Rzeczoznawcy będą mogli przystąpić do pracy dopiero po wydaniu
decyzji ZRID. Do tej szeroko zakrojonej akcji ma zostać oddelegowanych 25 osób. Jakie koszty poniesie
budżet państwa z tytułu wywłaszczenia na mocy specustawy drogowej? Tutaj jednomyślności nie było.
Podszepty przy stole prezydialnym
podczas konferencji zakończyły się
ogólnikowym stwierdzenie wojewody Bogdanowicza, że będzie to
„kilkaset milionów złotych”.
Budowa d rog i ek spresowej
S5 na obszarze Kujawsko-Pomorskiego ma zakończyć się w listopadzie 2019 roku.

czy ma „znaczenie ponadregionalne”. – Ubolewam, że nie dostrzega
tego zarząd województwa – stwierdził bydgoski radny sejmiku.
Reakcja urzędników marszałka
nastąpiła dopiero po kilku dniach.
8 lutego w Biuletynie Informacji
Publicznej pojawiło się sprostowanie dotyczące aneksu do Kontraktu
Terytorialnego. Urząd marszałkowski tłumaczy w nim, że wykreślenie
S10 Bydgoszcz – Piła to „pomyłka pisarska”. „Na liście projektów
warunkowych w art. 6 KT (Kontraktu Terytorialnego – dod. red.)
omyłkowo został skreślony wiersz
11. S-10 Bydgoszcz – Piła zamiast
12. S10 Bydgoszcz – Toruń (strona
8 załącznika do projektu Stanowiska Zarządu, tj. projektu Aneksu nr 2 do KT). Inwestycja dotycząca S10 w odcinku Bydgoszcz
– Toruń, jako możliwa do realizacji
do 2020 roku, zgodnie z projektem
Stanowiska Zarządu, została przeniesiona w art. 6 KT z przedsięwzięć warunkowych do projektów
podstawowych (strona 5 projektu
Aneksu nr 2)” – przekonują toruńscy
urzędnicy.
Konsult acje z samorządami
w sprawie aktualizacji kontraktu
trwały od 1 do 10 lutego. Niebawem
ostateczne stanowisko władz regionu w tej sprawie ma trafić do rady
ministrów.ED
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roblemy można napotkać już,
gdy chce się do Fordonu rowerem dojechać. O ile nagłą zmianę nawierzchni i pojawienie się wiaty przystanku Fordońska-Traktorzystów można jeszcze zrozumieć,
to już kilkaset metrów dalej trudno
nie wpaść w konsternację - ciąg pieszo-rowerowy na chwilę zamienia
się w chodnik. Na skrzyżowaniu z ul.
Inflancką jest bowiem tylko przejście dla pieszych. Zamiast utworzyć
także przejazd dla rowerów, droga

Rowerem przez
Fordon, czyli krainę
absurdów
W tym roku miasto podpisze nową umowę z operatorem
Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, która ma zakładać
uruchomienie stacji w Fordonie. Na razie największa bydgoska
dzielnica nie jest przykładem miejsca przyjaznego rowerzystom.

Cała uwaga ZDMiKP
skierowana jest na
tworzenie nowych
ścieżek rowerowych
w miejscach, gdzie
ich dotąd nie było,
niejednokrotnie
kosztem przebudowy

dla jednośladów zostaje zakończona, rowerzysta musi przeprowadzić
rower, po czym po drugiej stronie
ulicy pojawia się znak informujący
o… wznowieniu drogi rowerowej.
Na kolejnych metrach nie jest
lepiej. Wspólny odcinek dla pieszych
i rowerzystów prowadzi nieoświetloną drogą przez las, a podróżni co
kilka metrów natrafiają na garby lub
ubytki. Nic dziwnego, że – jak pokazują mapy natężeń ruchu aplikacji
Strava - cykliści często wybierają
podróż tymi rejonami, gdzie dróg
rowerowych nie ma - ul. Wyszogrodzką lub drugą stroną ul. Fordońskiej.
D r u g ą z p opu l a r nych t r a s
jest ulica Twardzickiego, na której w latach 90. wytyczono drogę
rowerową obok chodnika. Trzeba
jednak przystanąć i wytężyć wzrok,

fot. Sebastian Torzewski

przyznają drogowcy

Koniec drogi rowerowej na ul. Fordońskiej – absurdalny i symboliczny.

aby dojrzeć resztki farby oddzielającej szlak pieszy od rowerowego.
Na nietypowe „rozwiązanie” natrafił Robert Reimus prowadzący blog
Życie Miasto Świat. W pewnym
miejscu ścieżka rowerowa i chodnik
zamieniały się miejscami. – Pewnego dnia szedłem prosto i nagle
zorientowałem się, że znalazłem się
na drodze rowerowej – tłumaczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przyznaje, że
rozwiązania techniczno-funkcjonalne zastosowane na ul. Twardzickiego odbiegają od współczesnych, a w wielu miejscach szerokość nie spełnia wymogów. „Cała
uwaga ZDMiKP skierowana jest na
tworzenie nowych ścieżek rowerowych w miejscach, gdzie ich dotąd

nie było, niejednokrotnie kosztem
przebudowy” – tłumaczą drogowcy
w odpowiedzi na pisma rowerzystów. Remontu doczeka się za to
będąca w podobnym stanie ul. Pelplińska.
Nowo powstałą infrastrukturę
cykliści często oceniają pozytywnie. Jak tłumaczy nam Krzysztof
Strehlau z grupy Bydgoska Szosa,

porządne drogi powstały m.in. przy
ul. Akademickiej od Rejewskiego do
Kaliskiego oraz przy Matki Teresy z Kalkuty. Są jednak wyjątki,
gdy pogoń za nowymi kilometrami
ścieżek nie idzie w parze z jakością.
Podczas budowy linii tramwajowej do Fordonu w wielu miejscach
budowa infrastruktury polegała na
postawieniu na chodnikach znaków
zmieniających je w ciągi pieszo-rowerowe.
ZDMiKP, odwlekając prace na
istniejących ścieżkach, często tłumaczy, że modernizacji można
spodziewać się przy okazji budowy trasy W-Z. – Mimo to już teraz
p ow i n no się zł a go d zić uskok i
i wymalować przejazdy. Bez tego
jest po prostu niebezpiecznie –
mówi Strehlau.
Czasami infrastruktura rowerowa niekorzystnie wpł y wa też
na komfor t pieszych. Nie tylko
tam, gdzie ciąg pieszo-rowerowy
utworzono na wąskiej uliczce, ale
też w miejscach, które niedawno
remontowano. Robert Reimus na
swoim blogu informował o sytuacji
z ul. Wyzwolenia, gdzie w pobliżu
skrzyżowania z ul. Andersa chodnik
dwukrotnie przecina drogę rowerową zamiast biec obok niej.
Reimus spytał odpowiedzialną za przebudowę spółkę Tramwaj Fordon o powód zmuszenia
pieszych do chodzenia zygzakiem
- Prowadzenie chodnika w tym
miejscu wydaje się dziwne, ale jego
wykonanie zostało zrealizowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym – odpowiedział
zastępca dyrektora ds. technicznych Andrzej Pastwa. Tłumaczył
też, że na razie przebudowa nie jest
możliwa, gdyż inwestycje współfinansowane ze środków unijnych
przez pięć lat nie mogą być modernizowane.
Kilka dni temu Reimus napisał
w tej sprawie do prezydenta Kozłowicza. – Nie może tak być, że nie
przebudujemy dwóch metrów chodnika, bo Unia cofnie nam dofinansowanie na 200 milionów. Zresztą
w przypadku budowy tramwaju na
dworzec były robione zmiany w tzw.
okresie trwałości – argumentuje
Reimus, który na swoim blogu często zamieszcza absurdalne rozwiązania infrastrukturalne. W Fordonie
rowerowych absurdów można znaleźć bez liku.
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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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auczyciele, którzy każdego
dnia zajmują się nauczaniem
i wychowywaniem młodych
ludzi, zostali zmuszeni do walki
o swoje miejsca pracy. Taka sytuacja skłóciła dyrektorów bydgoskich
szkół i wprowadza destrukcję we
wzajemnej współpracy międzyszkolnej.
Doskonale w tej sytuacji udało się odnaleźć bydgoskim radnym
PiS-u. Spotykali się w tajemnicy,
rozmawiali pod osłoną nocy, obiecy wali i mamili przedstawicieli
każdej szkoły po kolei. Przesuwali
ulice między obwodami, dodawali
nowe bloki, zakłamywali rzeczywistość bydgoskiej siatki szkół. Czyżby
chodziło im o zrzucenie całej winy
za chaos w szkołach na samorząd
lokalny? Może to pomoże zwiększyć
poparcie dla partii? Koledzy i koleżanki z PiS-u zapomnieli chyba, czyjego autorstwa jest ustawa o reformie oświaty. Szkoda, że w całym
tym zamieszaniu zapomniano o fundamencie, każdej szkoły jakim jest
uczeń.
“Dobra zmiana” przeoczyła fakt,
że szkoła to żywy organizm, na
którym nie powinno się eksperymentować. Zapomniano o tym, że
nauczyciele przygotowują uczniów
do egzaminów, matur i testów.
Nikt z bydgoskiego PiS-u nawet
przez chwilę nie pomyślał, że taka
sy t u acja n ie spr z y ja dobremu

Z

aangażowana w akcję utworzenia placu zabaw Agnieszka
Lukowska (na zdjęciu) wcześniej spotkała się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, aby ustalić
szczegóły tak, aby wszystkie dzieci
czuły, że to ich miejsce.
Teraz nastąpi etap projektowania, następnie przetarg i budowa.
Integracyjny plac zabaw powstanie
na miejscu obecnego już wysłużonego placu zabaw widocznego na
fotografii.
Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję Prezydentow i Bydgoszczy
Rafałowi Bruskiemu i Radnym za
wsparcie idei integracyjnych placów
zabaw w naszym mieście.

Ireneusz Nitkiewicz

radny miasta Bydgoszczy

PiS-owska “dobra
zmiana” w edukacji
to jeden wielki chaos
i bałagan

w ordynacji wyborczej zamierza
wygrać.
To kolejny przykład, że cała
polityka Prawa i Sprawiedliwości
dzieli społeczeństwo. Ta reforma
to w praktyce wybór między złymi rozwiązaniami - zawsze czyimś
kosztem. Szkoda, że kosztem bydgoskich uczniów.

Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami pogłębiania
podziałów w bydgoskim środowisku szkolnym. Każda szkoła
walczyła z sąsiednią placówką o ulicę do nowego obwodu,
walczyli nauczyciele, udowadniając, że to akurat ich gimnazjum
nie powinno być zlikwidowane.
nauczaniu. Gdyby rzeczy wiście
zależało im na rzetelnym przeprowadzeniu tak radykalnej reformy, to
pracowaliby nad nią dwa, trzy lata,
konsultując wszystkie plany z ekspertami. Wszelkie zmiany powinno
się wprowadzać stopniowo i systemowo. Na szczęście w Bydgoszczy mamy dobre obyczaje i odbyły

się konsultacje, otwarte spotkania
i rozmowy z nauczycielami, dyrektorami i rodzicami. Wszystkie obawy, sugestie i wątpliwości zostały
wzięte pod uwagę.
Edu k ac y jna “dobra zmiana”
ma na razie jeden efek t - każdy ma do kogoś pretensje i żal.
Kolejną konsekwencją tych dzia-

łań będzie konieczność zrzucenia
odpow iedzialności za niezadowolenie społeczne - obwinione
zostaną samorządy, które chcąc
nie chcąc muszą tę reformę wprowadzić. Wydawać by się mogło, że
PiS po prostu chciał zdążyć przed
najbliższymi wyborami samorządow ymi, które w w yniku zmian

Jakub J. Mendry

radny miasta Bydgoszczy

Rozpoczęliśmy prace nad
integracyjnym placem zabaw
w Myślęcinku
W poniedziałek, 13 lutego spotkaliśmy się z pracownikami Myślęcinka oraz projektantką
w sprawie ustalenia, jakie urządzenia powinny się znaleźć.
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Parlament na półmetku
– Europa na rozdrożu
Musimy otwarcie sobie powiedzieć –
w tak skomplikowanej i niebezpiecznej
sytuacji nie byliśmy od chwili podpisania Traktatów Rzymskich przed 60 laty,
czyli od początków Wspólnoty. Decyzje
podejmowane wówczas przez Ojców Założycieli wymagały odwagi niezbędnej do
przezwyciężenia wojennej traumy, wzajemnej wrogości, nienawiści i nieufności.
Towarzyszyła im też odwaga w myśleniu
i kreowaniu wizji Europy bezpiecznej, stabilnej, silnej gospodarczo i sprawiedliwej
społecznie. Niezbędna była również siła
i determinacja, by ten śmiały polityczny
pomysł wcielić w życie. Dało to Europie
jeden z najlepszych okresów w jej historii.
Unia Europejska nie jest tworem idealnym (czy taki jest w ogóle możliwy?), ale
pozostaje najlepszą, najbardziej skuteczną odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia
współczesności. Żadne państwo nie ma
szans poradzić sobie z nimi w pojedynkę.
A problemów i zagrożeń jest wiele – terroryzm, nielegalna imigracja, agresywna
polityka Rosji, niebezpieczna sytuacja na
Bliskim Wschodzie i w Turcji, niepewność co do kierunku polityki nowej administracji w USA. Niestety z niepokojem obserwuję rosnących w siłę, a przede
wszystkim w popularności, zwolenników
prostej negacji, piewców idei zamykania
się w nacjonalistycznym kokonie, budowania murów i nienawiści do innych.
Wybierają tę drogę, bo jest łatwiejsza, nie
wymaga poszukiwania, proponowania,
wspólnej walki o wspólne dobro. Takie
slogany uwodziły już w Europie całe rzesze ludzi, co doprowadziło do najtragiczniejszych wydarzeń w jej historii.

Brexit i co dalej?
Wszystko wskazuje na to, że już tylko
dni dzielą nas od oficjalnego rozpoczęcia
„rozwodu” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Wielka Brytania chciałaby zachować wszystkie posiadane przywileje

www.platforma.org

w relacjach z Unią, odmawiając jednocześnie respektowania niektórych fundamentalnych zasad unijnych jak np. zasady swobodnego przepływu osób.
To z pewnością uderzy we wszystkich przyjezdnych, czyli także w naszych
Rodaków. Rząd brytyjski zamierza pozbyć się części migrantów (tak, po Brexicie będziemy dla Brytyjczyków częścią

podsycane nastroje antyunijne obudziły
upiory nacjonalizmu i nietolerancji. Stąd
pobicia i zabójstwa, których ofiarami padli Polacy. Problemów negocjacyjnych będzie dużo więcej. Dziwne, że ci, którzy
tak bardzo przekonywali Brytyjczyków, że
tylko wyjście z Unii pozwoli im rozwiązać
wewnętrzne problemy, nagle gdzieś zniknęli. Unia Europejska z determinacją bę-

@Parlament Europejski

Bycie „anty” to nie rozwiązanie

fali migracyjnej, a nie współobywatelami
w jednej Unii) i utrudnić na przyszłość
możliwość osiedlania się i pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Bez
wątpienia ogromnej zmianie ulegną przepisy regulujące politykę świadczeń socjalnych i zdrowotnych. To też będzie zmartwienie dla wielu Polaków. Oprócz tego

dzie bronić praw swoich obywateli. Jeśli
chcemy w tych negocjacjach odnieść także
nasz polski sukces, musimy każdego dnia
udowadniać, że podzielamy wartości, dla
których jesteśmy w Unii razem. Musimy
budować jedność i siłę Wspólnoty i traktować Unię Europejską na serio, a nie ją osłabiać, opluwać, obrażać i ignorować.

Gorące krzesło, czyli co z tym
Przewodniczącym?
Donald Tusk należy dziś do wąskiego grona najbardziej doświadczonych
polityków europejskich. Przyszło mu
kierować pracami Rady w najtrudniejszym dla Unii czasie. Dlatego pozytywna ocena jego działań ma zupełnie
inną wagę i nabiera innego znaczenia.
Wydaje się, że za jego ponownym wyborem na tę funkcję opowiadają się
wszystkie państwa członkowskie poza
jednym. Tym wyjątkiem jest Polska,
a właściwie polski rząd. Zadufani w sobie i zakotwiczeni w gnuśnym krajowym piekiełku politycy partii rządzącej
gotowi są zawrzeć pakt z diabłem, byle
tylko nie dopuścić do wyboru Tuska na
kolejną kadencję.
Gdyby robili to na własny rachunek,
powiedziałbym – ich problem. Taki
bezmyślny upór jest jednak (niestety)
kolejnym z wielu działań osłabiających
pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Tracimy znaczenie, wpływy; tracimy przyjaciół, których przychylność
i wsparcie tak nam pomogły i tak są
nam potrzebne w przyszłości. W coraz bardziej niepewnym, niestabilnym
świecie, miast budować ścisłe więzi i wzmacniać Wspólnotę, stajemy po
stronie tych, którzy chcą ją zniszczyć.
Przez długie lata budowaliśmy pozycję kraju i wspólnie zmieniliśmy wizerunek Polski i Polaków, tak że patrzono na nas z podziwem. Zapewniam, że
europosłowie PO o ten pozytywny wizerunek niezmiennie będą zabiegać tak
jak przez ostatnich 13 lat. Jestem również przekonany, że bez względu na to
ile jeszcze „elokwentnych” wypowiedzi
zaprezentuje odkrywca San Escobar, ile
razy rząd PiS okaże brak zrozumienia
i zwykłej ludzkiej życzliwości dla bezbronnych sierot – ofiar wojny, ile razy
i jak bardzo obrazi bez powodu przyjaciół Polski, Donald Tusk pozostanie
Przewodniczącym Rady Europejskiej.

Nowe rozdanie w Parlamencie
Powierzanie komuś przez społeczność
międzynarodową najwyższych funkcji
i stanowisk we Wspólnocie jest przede
wszystkim uznaniem dla indywidualnych
przymiotów, umiejętności i doświadczenia. Jest to również wyraz szacunku
i uznania pozycji państwa, z którego te
osoby pochodzą. W pewnym sensie można to traktować jako wyróżnienie. My
Polacy doświadczyliśmy tego dwukrotnie. Najpierw Jerzy Buzek został wybrany Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, a pięć lat później
Donald Tusk zajął fotel Przewodniczącego Rady Europejskiej. Oznacza to, że
w ciągu 10 lat od wielkiego rozszerzenia
Unii o państwa z byłego bloku komunistycznego, polskim politykom powierzono kierowaniem dwiema spośród trzech
najważniejszych instytucji unijnych. I to
Polacy właśnie dostąpili tego zaszczytu; nikt inny. Na półmetku prac Parlamentu Europejskiego tej kadencji klub
PO-PSL wywalczył dla naszych posłów
kontynuację przewodniczenia trzem ważnym pod kątem interesów naszego kraju komisjom parlamentarnym. Posłowie
Platformy są też wiceprzewodniczącymi komisji, przewodniczącymi delegacji
współpracy międzyparlamentarnej, grup
roboczych oraz koordynatorami. Koledzy
z Europejskiej Partii Ludowej, największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, wybrali mnie wiceprzewodniczącym frakcji. Zasiadam teraz w gronie,
gdzie zapadają najważniejsze decyzje co
do kierunków polityki w kluczowych dla
Unii obszarach. Nie trzeba chyba nikomu
tłumaczyć, że skutecznym jest się tylko
wówczas, gdy zasiada się przy stole negocjacyjnym, bądź w gronie, które podejmuje decyzje. I wszędzie tam jesteśmy.

Przyszłość – tylko razem!
Jeszcze kilka lat wstecz nie podejrzewałbym, że znów przyjdzie nam jednoczyć wysiłki by chronić dobro, które przez
dziesięciolecia wspólnie wypracowaliśmy.
Nie brakuje chętnych, którzy chcieliby
nas na nowo podzielić, skłócić i osłabić.
Postawimy tamę tym zapędom, przezwyciężymy słabości, zapewnimy naszemu
i kolejnym pokoleniom bezpieczeństwo,
stabilny rozwój i stała poprawę warunków życia naszych rodzin tylko wówczas,
gdy będziemy to robić razem. Dla nas
wspólnie, nie przeciw sobie. Jakże bardzo
potrzebna jest dziś mądrość, wyobraźnia,
odwaga i stanowczość, jakie towarzyszyły
twórcom Wspólnoty. Chciejmy udowodnić, że jesteśmy ich godnymi spadkobiercami i twórczymi kontynuatorami. n

www.tzwiefka.pl
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4 mln zł

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

O

pochłonąłby kapitalny
remont muszli koncertowej
w parku Witosa.

fot. Leszek Grabowski

becny stan techniczny muszli
koncertowej może wywołać katastrofę budowlaną.
Muszla nie nadaje się do dalszej
eksploatacji” – taki wniosek płynie z najnowszej ekspertyzy stanu
technicznego obiektu oraz przylegającej do niego widowni. Miasto
nie zamierza tym samym go remontować. – Ponieważ koszty są bardzo
duże, przeprowadzanie remontu
jest nieracjonalne – wyjaśnia rzecznik prezydenta Bydgoszczy Marta
Stachowiak
W muszli ulokowanej w parku Witosa już od dawna nie odbywają się żadne imprezy.

Nie wykluczamy
miejsca na scenę, żeby
zachować przynajmniej
części dotychczasowych
funkcji muszli.

Muszla koncertowa
zniknie z parku Witosa

Marta Stachowiak

„Przeprowadzanie remontu jest nieracjonalne”

Dalsze wykorzystanie muszli koncertowej wraz z widownią
byłoby możliwe po zainwestowaniu
w obiekt co najmniej 3 milionów
złotych. W kwocie tej zawarte są
tylko niezbędne prace remontowe
i zabezpieczające. Do tego doliczone musiałyby być również koszty
związane ze sporządzeniem nie-

PLEBISCYTY

W

zbędnej dokumentacji w wysokości
około 250 tys. zł, a także pozostałe
koszty inwestycyjne, które wynosiłyby co najmniej piętnaście procent
wartości robót. Całkowity koszt
przedsięwzięcia z wyposażeniem

pomieszczeń wyniósłby więc około 4 mln zł. W przypadku podjęcia
decyzji o rozbudowie obiektu ta
kwota byłaby jeszcze wyższa.
Podczas oględ zin pr zeprowadzonych w grudniu ubiegłego

Studniówki 2017
Podsumowaliśmy Wasze wybory
Dokładnie pierwszego lutego na naszym portalu MetropoliaBydgoska.PL rozpoczęło się głosowanie na najlepszą studniówkę 2017.

roku zauważono liczne pęknięcia
i zarysowania ścian zewnętrznych
i wew nętrznych. Doprowadził y
one do przemieszczenia elementów konst r u kc y jnych obiek t u .
„Wskutek uszkodzeń ścian i słupów

Śniadeckich (158 głosów). Na podium
znalazł się również Zespół Szkół
Handlowych (99 głosów).
Rów nież na początk u lutego rozpoczęliśmy głosowanie na
Miss Studniówek. Do zdobycia tego
tytułu wytypowaliśmy 38 dziewcząt. Walka o pier wsze miejsce
była zacięta! Oddaliście łącznie
aż 2009 głosów, spośród których
401 trafiło do zwyciężczyni.

Miss Studniówek okazała się
Klaudia Zięba, uczennica VII Liceum
Ogólnok szt ałc ącego im. Ja nusza Kusocińskiego w Bydgoszczy.
Oprócz tytułu, zwyciężczyni otrzymała zestaw upominków od naszego portalu oraz współpracujących
z nami firm, w tym firmy Bellus
z siedzibą przy ulicy Sułkowskiego
na osiedlu Leśnym.JW

fot. Stanisław Gazda

plebiscycie uwzględniliśmy
28 zabaw, na których byliśmy. W przeciągu zaledwie
10 dni oddaliście w sumie 864 głosy.
Prawie 21% z nich trafiło do zwycięzcy, czyli Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego (otrzymał
w sumie 179 głosów). Na drugim
miejscu uplasowało się VI Liceum
Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Bydgoszczy zaproponował przekazanie muszli koncertowej
podmiotowi zewnętrznemu bezpłatnie na okres minimum 10 lat. Jednak nie znalazł się nikt, kto
chciałby zarządzać obiektem. Przeprowadzona pod koniec grudnia ekspertyza przekonała władze
miasta, że nie warto inwestować w ten obiekt.

fot. Stanisław Gazda

rzecznik prezydenta
Bydgoszczy

nastąpiły przemieszczenia, które
spowodowały brak bezpiecznego
podparcia dla wiązarów stropodachu. Znaczne uszkodzenia powstały (i nadal powstają) pod wpływem
penetracji wód opadowych poprzez
nieszczelności w pokryciu dachowym, opierzeniach, uszkodzeniach
gzymsów oraz izolacji pionowych
ścian piwnicznych i poziomych
fundamentów” – czytamy w ekspertyzie.
Ponadto, uszkodzone są również elementy stolarki okiennej
i drzwiowej, okładzin ściennych,
gzymsów i ocieplenia budynku. Niektóre zniszczenia powstały wskutek dewastacji i kradzieży. Przed
wejściem do obiektu nie ma kratek,
grzejników, osprzętu sanitarnego
i elektrycznego. Według ekspertów
stopień zniszczeń ulega gwałtownemu nasileniu.
Skoro urząd nie chce remontować muszli koncertowej, to co
zamiesza zrobić w tym miejscu? –
Prezydent polecił przygotowanie
koncepcji zagospodarowania tej
części parku Witosa. Obecnie koncepcja jest opracowywana – mówi
Stachowiak. I dodaje: Na tym etapie mogę jedynie powiedzieć, że
nie wykluczamy miejsca na scenę,
żeby zachować przynajmniej części
dotychczasowych funkcji muszli.
Równocześnie trwają prace na koncepcją rewitalizacji całego parku.

Tak wyglądała zabawa na najlepszej studniówce 2017 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bydgoszczy.

Klaudia Zięba otrzymała nagrodę z rąk Krzysztofa Gutowskiego, dyrektora
finansowego Metropolii Bydgoskiej.PL.
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poszukujemy

handlowców
do działu sprzedaży
oferujemy:
 umowę o pracę  wysokie zarobki  prowizję
 niezbędne narzędzia (laptop, telefon, samochód)
 pracę w miłym i młodym zespole

Prześlij swoje cv i list motywacyjny na:
marcin@metropoliabydgoska.pl
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sylwetki
rozmawiała Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Justyna Wróblewska: Dlaczego
wyjechał pan do Aberdeen?
Piotr Teodorowski: Z Bydgoszczy wyjechałem do Szkocji na studia w 2011 roku. Studiowałem Legal
Studies and International Relations
na University of Aberdeen.
Zainteresowanie polityką pojawiło
się dopiero po wyjeździe czy jednak
już wcześniej?
Tym, co dzieje się w społeczności lokalnej, byłem zainteresowany
od czasów liceum. Wtedy należałem
do Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy oraz byłem przewodniczącym komisji prawnej.
Jak rozpoczęła się pańska przygoda
z polityką w Aberdeen?
Po przyjeździe do Aberdeen szukałem możliwości wolontariatu jako
student. W Szkocji definicja osoby

Z Bydgoszczy
do Aberdeen

Bycie
polakiem

w Aberdeen
nie jest niczym
nowym, a polska
społeczność
uczestniczy w życiu
miasta - zauważa
Piotr Teodorowski

Droga Polaka na fotel
radnego w Szkocji
Piotr Teodorowski, 25-letni bydgoszczanin, jest jednym z członków Partii Pracy, którzy będą kandydować w majowych wyborach samorządowych w Szkocji. Polak wystartuje w Torry and Ferryhill,
czyli jednej z uboższych i najbardziej różnorodnych etnicznie dzielnic miasta. Skąd pomysł dołączenia do grona radnych miasta Aberdeen? Między innymi o tym porozmawialiśmy z byłym członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy.

fot. archiwum prywatne

Byłem pierwszym
w historii
przewodniczącym
młodzieżowej rady
Aberdeen, który nie
posiadał brytyjskiego
paszportu
- mówi Piotr Teodorowski

młodej jest trochę inna niż w Polsce,
gdyż osobą młoda jest się do 25 urodzin. Właśnie dlatego mogłem zapisać się do Młodzieżowej Rady Miasta Aberdeen (Aberdeen City Youth
Council), gdzie dwukrotnie byłem
wybrany na skarbnika, a później
także na roczną kadencję przewodniczącego.
Byłem pier wszym w historii
przewodniczącym, który nie posiadał brytyjskiego paszportu. W czasie mojej kadencji przeprowadziliśmy miejską kampanię dotyczącą
międzykulturowości w Aberdeen.
Ta kampania była szczególnie ważna, ponieważ jeden na sześciu
mieszkańców w Aberdeen urodził
się poza Zjednoczonym Królestwem.
Za moją działalność w Młodzieżowej
Radzie otrzymałem Saltire Summit
Award od pierwszej minister (First
Minister) Szkocji. Obecnie jestem
młodzieżowym posłem (Member
of the Scottish Youth Parliament)

Piotr Teodorowski od pięciu lat aktywnie udziela się społecznie w Aberdeen.

reprezentującym okręg Aberdeen
Central. Pracuje także w komisji
sprawiedliwości, gdzie zajmuje się
projektem dotyczącym rekrutacji
mniejszości etnicznych do szkockiej
policji.
Skąd pomysł kandydowania do
Rady Miasta Aberdeen?
Udzielam sie społecznie
w Aberdeen od pięciu lat i, ze
względu na wiek, mój czas w młodzieżowej polityce dobiega koń-

ca. Jednak nadal chciałbym kontynuować moją rolę w mieście,
więc uznałem, że warto startować
w wyborach samorządowych.
Ilu ma pan konkurentów?
Na razie nie wiadomo, ilu będzie
kandydatów. Pięć lat temu było
12 kandydatów na cztery miejsca,
więc jest duża szansa, że w tym roku
liczby będą podobne.
Jak ocenia pan swoje szansę na
wygraną?

Wierzę, że mam szansę na wejście do rady miasta. Inaczej bym nie
startował. Jednakże czeka mnie kilka miesięcy ciężkiej pracy.
Co chciałby pan zmienić w Aberdeen jako radny?
Mój okręg obejmuje najbiedniejsze dzielnice nie tylko w Aberdeen,
ale także w Szkocji. Chcę kontynuować pracę dotyczącą rozwoju miasta i poprawy życia mieszkańców.
Także chciałbym kontynuować moją

pracę w łączeniu mieszkańców,
w szczególności w integracji mniejszości etnicznych oraz rodowitych
Szkotów.
Jak to jest być Polakiem w Aberdeen?
Według censusu z 2011 roku,
23% mieszkańców w moim okręgu pochodzi z mniejszości etnicznych, w t y m połowa to Polacy.
Bycie Polakiem w Aberdeen nie
jest niczym nowym, a polska społ eczno ś ć ucze st n icz y w ż yciu
miasta. Mamy Związek Polaków
w Aberdeen (Polish Association
Aberdeen) założony przez polskich
żołnierzy, którzy zostali w Aberdeen po drugiej wojnie światowej.
Dzisiaj związek organizuje liczne imprezy kulturowe np. pokazy
polskich malarek w Aberdeen Arts
Centre, lekcje dotyczące polsko-szkockich relacji historycznych
or a z n au kę j ę z y k a p o l s k i e go.
Mamy także dwie polskie szkoł y oraz Polski Związek K atolicki z mszami w języku polskim.
Nie wspominam nawet o polskich
sklepach i jedzeniu, które są lokalnym hitem. Polacy mają bardzo
dobrą opinię w mieście.
A  czy wspomina pan lokalnym
mieszkańcom o Bydgoszczy?
Ost atnio Polish A ssociation
A berdeen ot r z y mało f undusze
z Big Lotery Fund, by zorganizować przy jazd chór u „Nadzieja”
z Nakła. Jego członkowie uczestniczyli w cyklu wydarzeń pod nazwą
„Polish-Scottish Commemoration
& Celebration”. Był y to między
innymi koncerty. Niektóre z nich
miałem przyjemność otworzyć.
Oczywiście wspominałem także
o Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiem. Bydgoszcz jako moje miasto rodzinne zawsze będzie bliskie
mojemu sercu. Nadal trzy mam
przewodnik po Bydgoszczy, który
otrzymałem w 2011 roku na koniec
mojej kadencji młodzieżowego radnego w Bydgoszczy.
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KONKURS
Rozwiąż naszą
krzyżówkę, wyślij hasło
i wygraj 100 galerów do
wykorzystania w Galerii
Pomorskiej!
Na rozwiązania czekamy
od 17 do 23 lutego pod adresem
e-mailowym konkurs@metropoliabydgoska.pl. Aby wziąć
udział w losowaniu, które odbędzie się dzień po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń, należy
nie tylko podać hasło, ale również wykonać zdjęcie rozwiązanej krzyżówki.
Zapraszamy do zabaw y!
Spośród wszystkich uczestników wylosujemy trzech, którzy
otrzymają pakiet 100 galerów
do wykorzystania w sklepach
na terenie Galerii Pomorskiej.

polityka
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

M

ówienie, że w Polsce jest
„mnóstwo takich malutkich
księstewek, takich dyktaturek, tyranii nawet, i one muszą
zostać zlik widowane w interesie Polaków” nie sprzyja, łagodnie
mówiąc, ani demokracji ani dobrym,
zdrowym stosunkom społecznym
w danej gminie czy mieście – przekonywał 10 lutego w Bydgoskim
Centrum Targowo-Wystawienniczym zgromadzonych samorządowców z całego regionu. Konferencja
miała na celu pokazanie pozytywnych przykładów działalności samorządów oraz dyskusję na temat proponowanych zmian na szczeblach
administracyjnych.
Podczas spotkania jego gospodarz zaprezentował stat yst yki,
które mają wskazywać na poziom
zaufania mieszkańców województ wa k ujawsko-pomorsk iego do
władz samorządowych. To ponad
426 tysięcy głosów oddanych na
urzędujących obecnie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów wobec
niespełna ćwierć miliona głosów na
Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2015 roku
w regionie. To także 68-procentowy
wskaźnik zaufania o władz lokalnych
miast i gmin przy 30-procentowym
dla parlamentarzystów oraz 38-procentowym dla rządu.
– Każdy, kto na nas zagłosował,
doceniał pracę, którą wykonujemy,
wypełnienie obietnic, które składaliśmy, a przecież najlepszą weryfikacją oceny naszej pracy były i są
wybory. Zatem obalanie istniejącego systemu jest przede wszystkim nieuczciwe, a zapowiadane
zmiany - niezgodne z Konstytucją
RP – przekonywał Bruski, dodając,
iż w żadnym kraju europejskim nie
obowiązuje model proponowany
przez obecny obóz rządzący.
Wójt Osielska Wojciech Sypniewski na wstępie swojego wystąpienia
zauważył, że „rzecz nie jest w tym,
iż ogranicza się nam czynne prawo
wyborcze, a mieszkańcom bierne,
ale w tym, że nie chce się pamiętać o tym, iż jedyną reformą, która sprawdziła się po roku 1989 była
reforma samorządowa i że usiłuje
się wprowadzać zmiany niezgodnie z Konstytucją RP”. Sypniewski
stwierdził, że „należy bronić samorządów, dlatego, iż one się po prostu
sprawdzają, więc pozwólmy ludziom
opowiedzieć się za tym, o czym
są przekonani, że są to działania
i wybór jak najbardziej prawidłowe”.
Eugeniusz Gołembiewski, od
26 lat burmistrz Kowala: Zmia-

Samorządowcy
kontra rząd
Sprzeciw wobec planu
wprowadzenia limitu kadencji
- Spotykamy się, gdyż w ostatnim czasie bardzo źle mówi się o samorządach i samorządowcach.
Kwestionowuje się ich dorobek. Zupełnie niesłusznie… - mówił podczas zorganizowanej w Bydgoszczy konferencji „Samorządy zmieniają Polskę” prezydent miasta nad Brdą Rafał Bruski.

fot. Stanisław Gazda
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Konferencja „Samorządy zmieniają Polskę” była okazją do rozmów samorządowców z regionu. Na zdjęciu (od
lewej) prezydenci: Grudziądza – Robert Malinowski, Inowrocławia – Ryszard Brejza oraz Bydgoszczy – Rafał
Bruski wspólnie z wójtem gminy Osielsko Wojciechem Sypniewskim.

ny, które się obecnie dzieją i mają
się dziać, realizowane są w trybie
poselskim, a nie jako projekty rządowe, co jest wielkim błędem, a może
wręcz świadomym wyborem. Realizacja projektów poselskich wydaje
się być prostą drogą pozwalającą
w krótkim czasie „potrzebną” ustawę przyjąć i szybko ją uchwalić.
My, samorządowcy, oczekujemy, że
wszystkie ważne projekty, a zwłaszcza te dotyczące samorządności
powinny być projektami rządowymi, zatem z mocy prawa muszą być
one poddane konsultacji społecznej. Tak więc to, że projekty ustaw
metropolitalnych, projekty dotyczące kadencyjności są dziełem poselskim jest nie do zaakceptowania!
Emocje samorządowców budzą
też planowane zakusy, aby wyłączyć

z administracji zespolonej powiatowe sanepidy, inspektoraty nadzoru
budowlanego oraz powiatowe urzędy pracy, co sprawi, że powiaty staną
się wydmuszkami – strukturami bez
pieniędzy i kompetencji. - Jako samorządowcy żądamy od władz przedstawienia całościowej wizji kształtu
samorządności terytorialnej w Polsce,
co pozwoliłoby na merytoryczną, a nie
tylko emocjonalną dyskusję. Warto
byłoby także przywrócić w Polsce
fundamentalną zasadę obowiązującą
w całej cywilizowanej Europie – zasadę subsydialności i pomocniczości,
która wyraża się w stwierdzeniu:
Tyle samorządności, ile się tylko da.
Tyle państwa, na ile jest to konieczne
– dodaje Gołembiewski.
Głos zabrał również prezydent
Inowrocławia Ryszard Brejza: Do

tej pory władza była przekazywana
z góry, ze szczebla państwowego właśnie samorządom. Dziś toczy się ostra
walka między dwiema koncepcjami
państwa. Odbywa się brutalna centralizacja. My nie walczymy o własne
stołki, ale o Polskę zdecentralizowaną, bronimy jednocześnie osiągnięć
naszych mieszkańców. W Polsce dzieje się niebezpieczna rzecz. Lojalność
wobec państwa zastępowana jest
lojalnością wobec partii.
Mocno zabrzmiały słowa Marcina Skonieczki, wójta gminy Płużnica: „Nie dajmy się zastąpić Misiewiczami”. Gromkie brawa zebrał
także prezydent Grudziądza Robert
Malinowski, który swoją wypowiedź
rozpoczął słowami: „Naczelny książę, książęta, członkowie grup mafijnych i skorumpowani”.

For u m z a końc z ył o pr z y j ęcie przez aklamację stanowiska,
w którym samorządowcy z terenu
Kujawsko-Pomorskiego w yrazili
swoje zaniepokojenie propozycjami
zmian funkcjonowania samorządów w Polsce. Podkreślają w nim,
że „odnowiony w roku 1990 samorząd terytorialny stał się fundamentem rozwoju kraju”. „Samorządy zmieniają Polskę, a Polacy
co cztery lata rzetelnie oceniają te
zmiany w ramach demokratycznych zasad wyrażonych w wolnych
wyborach. Do tej pory, stworzony
wspólnie w wyniku kompromisu,
kierunek decentralizacji państwa
był akceptowany przez wszystkie
ugrupowania polityczne. Żadna
z propozycji zmian formułowanych
na przestrzeni ostatnich 27 lat nie
zakładała tak głębokiej ingerencji w wolną wolę obywateli jak te
przedstawiane aktualnie” - czytamy w oświadczeniu.
Samorządowcy obecni na konferencji w Bydgoszczy skrytykowali nie tylko pomysł zmian, ale
termin ich wprowadzenia „krótko przed wyborami, bez żadnych
konsultacji z obywatelami”. „Ma
to na celu w yłącznie ułatwienie
realizacji politycznych celów” podkreślają sygnatariusze porozumienia. Ich zdaniem, „żadne
propozycje nie mogą być antyoby watelskie, niekonsty tucyjne
i bezpośrednio uderzające w inne
demokratycznie wybrane organy
władzy. Wprowadzenie przepisów
odbierających obywatelom prawo
do demokratycznej oceny wcześniej wybranego wójta, burmistrza
i prezydenta to nie tylko łamanie
elementarnej zasady niedziałania
prawa wstecz – lex retro non agit,
ale przede wszystkim ograniczenie
obywatelom ich konstytucyjnych
praw i wolności, w y nikających
z art. 62 Konstytucji RP. Mieszkańcy w trakcie wyborów potrafią
znacznie lepiej ocenić kompetencje
dotychczasowych władz, niż politycy rządzącej partii postrzegający
rzeczywistość tylko z perspektywy
parlamentu”.
Jak twierdzą samorządowcy,
regulacje proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość mają radykalny charakter i ograniczą możliwość
udziału w w yborach komitetom
obywatelskim. „Apelujemy zatem do
rządu, posłów i senatorów o poszanowanie konstytucyjnych zasad
powszechnych wyborów i niewprowadzanie do ordynacji zapisów,
które uniemożliwią obywatelom
wybór swoich politycznych przedstawicieli w pełni demokratyczny
sposób. Ufajcie w mądrość Polaków”
- konkludują w stanowisku goście
konferencji.
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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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żużel
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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enior najsłynniejszej żużlowej
rodziny rządzi Polonią od kilkunastu miesięcy. Gdy przejmował klub od miasta, za główny
cel postawił sobie spłatę długów.
– W poprzednich latach niestety
brakowało nadzoru właścicielskiego, a prezesi podchodzili do swoich
stanowisk bardzo konsumpcyjnie.
Gdy Andrzej Polkowski został prezesem, to niewiele mógł już zrobić
– mówił w czwartek Gollob.
Jak tłumaczył szef Polonii, niektóre umowy, na przykład z Gregiem
Hancockiem i Grzegorzem Wala-

Polonia
spłaca długi
I dowiaduje się o nowych
Żużlowcy Polonii Bydgoszcz za niespełna dwa miesiące zainaugurują rozgrywki Nice Polskiej Ligi
Żużlowej. W czwartek w ratuszu Władysław Gollob przedstawił radnym sytuację klubu.

Skład Polonii
na sezon 2017
Seniorzy:
Damian Adamczak, Oskar
Ajtner-Gollob, Mikołaj
Curyło, Marcin Jędrzejewski,
Andriej Kudriaszow, Wiktor
Kułakow.

Juniorzy:

skiem, ówczesne władze klubu sporządziły niezgodnie z prawem. Najpierw podpisano kontrakty, a potem
dodano aneksy usuwające niekorzystne dla zawodników zapisy. –
Hancock miał zarobić 650 tysięcy
złotych za przygotowanie do sezonu i 6 tys. za każdy punkt. W sumie
kosztował klub 1,3 mln zł, a w umowie ostatecznie nie znalazł się zapis
dotyczący jego odpowiedzialności
za wynik czy niedyspozycję - przekonywał Gollob.
Jak wylicza sternik klubu, udało mu się spłacić już 3,8 miliona
złotych zobowiązań. Zostały jeszcze ponad 2 miliony. – Na szczęście nie ma długów, które trzeba
spłacić już teraz. Pojawiają się za
to dł ug i ukr y te. Hancock chce
213 tys. zł, a Robert Kościecha –
116 tys. Do tego oczywiście odsetki
– tłumaczył Gollob. Obaj zawodnicy zaskarżyli już bydgoski klub
do sądu. Do spłaty pozostało także 400 tys. zł długu powstałego po
organizacji rundy Grand Prix i finału Drużynowego Pucharu Świata
w 2014 roku.
W czwartek urząd miasta wydał
komunikat ws. pojawienia się ukrytych długów spółki. „Jeżeli poprzedni zarząd ŻKS Polonia Bydgoszcz SA,
zgodnie z informacjami przekazanymi przez p. Władysława Golloba,
nie ujawnił wszystkich zobowiązań
spółki, to miasto podejmie odpowiednie kroki prawne” – czytamy
w oświadczeniu.

fot. Sebastian Torzewski

Mateusz Jagła, Tomasz
Orwat, Patryk Sitarek.

Władysław Gollob zapewnia, że regularnie spłaca długi Polonii.

Radni pytali Golloba między
innymi o pozyskiwanie sponsorów
i promocję działań Polonii. W klubie
działa trzyosobowy zespół marketingowy. Ostatnio udało się namówić do współpracy trzy firmy, które
zadeklarowały wsparcie w wysokości 10-15 tys. zł, ale o kolejnych
darczyńców nie jest łatwo. – W im
gorszej sytuacji jest klub, tym trudniej o sponsorów. Nikt nie chce dać
pieniędzy, które miałyby pójść na
spłatę długów – podkreślał Władysław Gollob.
Jak tłumaczy ojciec najsłynniejszego polskiego żużlowca, przy
Sportowej zostali tylko drobni sponsorzy, ale ich wsparcie nie wystarcza nawet na utrzymanie zawodników młodzieżowych. - Państwo
w przyszłości zdecydujecie, czy ten
klub ma się rozwijać i walczyć o czołowe lokaty w I lidze. Budżet zbudowany w oparciu o obecną umowę
z miastem i pieniądze od sponsorów
pozwala jedynie na wegetowanie –
mówił Gollob do radnych.
Problemem nie tylko Polonii,
ale też całej dyscypliny, jest frekwencja na stadionach. Gollob już
wiele razy mówił, że dziś ludzie

wolą sprawdzić wynik w komputerze zamiast wybrać się na stadion. W ubiegłym roku stadion przy
Sportowej odwiedzało ok. 2 tys.
osób. – W końcówce sezonu było
już lepiej, co pokazały Indywidualne Mistrzostwa Bydgoszczy. Czasy
braci Gollobów, gdy stadion pękał
w szwach, już oczywiście nie wrócą, ale stawiamy za to na rodzinną
atmosferę na trybunach – tłumaczył właściciel Polonii, który zdecydował się utrzymać ceny biletów
z poprzedniego sezonu.
Sposobem na przyciągnięcie
kibiców ma być kontynuacja budowy zespołu w oparciu o zawodników
związanych z Bydgoszczą. Wśród
tych, którzy w ostatnich latach nie
powinni jeździć w Polonii, Gollob
wymienił Piotra Protasiewicza, Grega Hancocka, Roberta Sawinę, Jacka
Krzyżaniaka i – co ciekawe – Andreasa Jonssona, który później przez
wiele lat był związany z grodem nad
Brdą i chciał nawet kupić Polonię,
gdy klub ostatecznie trafił w ręce
Golloba. – Co ci zawodnicy mieli wspólnego z Bydgoszczą? Kibice
chcą oglądać swoich zawodników –
zapewniał właściciel Polonii.

Chęć stawiania na bydgoskich
zawodników to dobra informacja
dla BTŻ Polonia, który od 2007 roku
kształci młodych adeptów czarnego
sportu. W zeszłym roku klub cieszył
się ze zdobycia mistrzostwa kraju i brązowego medalu mistrzostw
Polski par klubowych. – Zawieranie
kontraktów na jeden sezon z drogimi zawodnikami to nie był dobry
kierunek i wiele klubów doprowadził do ruiny. Teraz kluby wracają do
własnych wychowanków – twierdzi
Andrzej Tyma, prezes BTŻ Polonia.
Sposobem na poprawienie frekwencji ma być przebudowa stadionu. Urząd miasta ogłosił już przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Prace
mają ruszyć po zakończeniu sezonu
2017 i będą kosztować łącznie około
8 mln zł. Trybuny zostaną przybliżone na odległość czterech metrów
od band, a pierwszy rząd siedzisk
zostanie podniesiony na wysokość
dwóch metrów. Pojemność stadionu
wyniosłaby ok. 12 tys. miejsc. Zmiany będą dotyczyć także boksów dla
zawodników, które zostaną zlokalizowane pod trybunami. – Przebudowa stadionu to piękna sprawa,

ale trzeba mieć zespół. Ktoś musi
przecież z tego stadionu korzystać –
stwierdził Gollob.
Zanim remontu doczekają się
tr ybuny przy Sportowej, uwagę
trzeba będzie poświęcić bandom,
które nie są przystosowane do
nowych wytycznych. Klub zwrócił
się do miasta o wsparcie już w październiku, ale na razie nie doczekał
się odpowiedzi. – Procedury wymagały od nas opóźnienia decyzji, ale
wkrótce ją wydamy. Na pewno klub
doczeka się też wymiany maszyny startowej – tłumaczył Marek
Wiśniewski z Wydział u Spor tu
i Edukacji. Jak zażartował Gollob,
obecna maszyna pamięta jeszcze
czasy Mieczysława Połukarda.
W minionym sezonie poloniści
rzutem na taśmę zdołali się utrzymać w Nice PLŻ. W tym sezonie
o zachowanie ligowego bytu może
być jeszcze trudniej. Do Polonii
nie dołączył żaden nowy zawodnik, a Oskar Ajtner-Gollob skończył wiek młodzieżowca. Większość
zespołów wydaje się poza zasięgiem
Polonii. – Mamy chyba najmłodszy
skład w lidze. Kalendarz też nie jest
korzystny dla rozwoju drużyny, bo
runda zasadnicza kończy się już na
początku sierpnia – mówił Gollob.
Bydgoscy żużlowcy zainaugurują zmagania 9 kwietnia w Tarnowie.
Tydzień później podejmą mocny
zespół Wybrzeża Gdańsk, a następnie zmierzą się z zespołami z Piły,
Rzeszowa, Krakowa, Daugavpils i na
koniec pierwszej części rozgrywek
z Orłem Łódź.

Terminarz
9.04: Unia Tarnów – Polonia
Bydgoszcz (rewanż: 6.08)
17.04: Polonia Bydgoszcz –
Renault Zdunek Wybrzeże
Gdańsk (30.07)
23.04: Polonia Piła – Polonia
Bydgoszcz (16.07)
30.04: Polonia Bydgoszcz – Stal
BETAD Leasing Rzeszów (09.07)
07.05: Polonia Bydgoszcz
– Speedway Wanda Kraków
(18.06)
21.05: Lokomotiv Daugavpils –
Polonia Bydgoszcz (11.06)
28.05: Polonia Bydgoszcz –
Orzeł Łódź (4.06)

Ceny biletów:
– trybuna główna (miejsca
numerowane) – 75 zł
– sektor A (od trybuny głównej
do wejścia w pierwszy łuk) –
30 zł
– sektor B – 25 zł
– ulgowy (emeryci, renciści
i kobiety – sektory A i B) – 15 zł
– Młody Kibic (dla osób w wieku
7-16 lat – urodzonych w latach
2001 – 2010) – 10 zł
– dzieci do lat 7 – wejście
bezpłatne
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Czas na zmiany

zacznij od diety!
W

iosna się zbliża wielkimi
krokami, dni coraz dłuższ e, a z a ok nem cor a z
więcej słońca. Pewnie większość
z Was w walce o lepszą sylwetkę podjęła mniejszą lub większą
akty wności fizyczną. Tak trzymać! A co jeśli powiemy Wam, że
ćwiczenia to tylko 20% sukcesu?
Ruszenie tyłka z kanapy to pierwszy krok w walce o lepsze ja. Chcecie poznać decydujący czynnik, od
którego zależy wszystko? To proste. 80% Twojego sukcesu to dieta!
Zdziwieni? A jednak ;)
Sport Factory to jedyny klub
fitness w Bydgoszczy, który poza
szerokim wachlarzem usług
z dziedziny akt y wności f izycznej, oferuje również swój własny

catering dietetyczny dostosowany zarówno dla osób aktywnych,
jak i osób z problemami zdrowotnymi, takimi jak nietolerancje lub
alergie pokarmowe. W czasach,
w których żyjemy, czyli w wiecznym pędzie i stresie, Sport Factory wychodzi naprzeciw z gotow y m roz w i ą z a n iem . Nie m a sz
czasu ani pomysłu jak połączyć
poszczególne produkty w swojej
diecie? Gotowanie to nie Twoja
pasja, a lubisz smacznie zjeść? Nie
wiesz jak komponować smaczne,
a zarazem zdrowe, dietet yczne
posiłki? Nie masz czasu na robienie zakupów i szukanie zdrowej
kuchni „na mieście” ? Nie zabierasz jedzenia do pracy? Mamy dla
Ciebiepropozycję.

Cater ing dietet yczny Spor t
Factory to zbilansowane przez klubowego dietetyka całodziennewyżywienie, które w pełni pokryje
Wasze zapotrzebowanie na makroi mikroelementy, a także witaminy
i minerały.Przygotowane w pudełkach posiłki, gotowe do spożycia,
dostarczane są prosto pod drzwi
T wojego miejsca zamieszkania.
Dostawa odbywa się dzień wcześniej,co oznacza, że rano w Twojej
lodówce czeka zestaw 5 gotowych
posiłków. Dieta pudełkowa nie jest
przeznaczona tylko dla wąskiego
grona odbiorców, choć ceny mogą
niektórych przestraszyć. A co jeśli
powiemy Wam, że wybierając takie
żywienie zyskacie wiele korzyści?
Dla większości z nas wyjazd na

zakupy to przykry obowiązek. Z dietą pudełkową z pewnością ominie
Was wątpliwa „przyjemność” pakowania wózka, robienie zakupów wg
listy, wkładanietoreb do samochodu i wnoszenie ich np. na czwarte
piętro. Szkoda Wam czasu na stanie
„przy garach”? Nasza ekipa zrobi
to za Ciebie! Dostarczone posiłki
wystarczy podgrzać i można do woli
cieszyć się wolnym czasem! Wygodne pojemniki sprawdzą się w każdej
sytuacji – w podróży, w pracy czy
w domu. Wybierając nasz catering
masz pewność, że produkty zostały starannie dobrane, a dania są
smaczne, a zarazem zdrowe.
W naszej ofercie znajdziecie
m.in. oczyszczającą dietę Detox –
która jest najlepszym wstępem do

właściwej diety, dietę Total Fit - jest
to dieta eliminacyjna wykluczająca produkty zawierające gluten
i laktozę. Dla osób, które wybierają
produkty o niskim indeksie glikemicznym proponujemy dietę IG,
a dla tych, którzy z różnych przyczyn nie jedzą mięsa oferujemy dietę Vege. Osoby uprawiające czynnie
sport znajdą również dietę dla siebie
wybierając pakiet Active.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące naszych diet lub chcesz je
po prostu wypróbować, zapraszamy
na naszą stronę internetową sportfactory.pl odnośnik catering dietetyczny, a nasz dietetyk dostępny
w klubie na miejscu chętnie udzieli
odpowiedzi na wszystkie pytania
i wyjaśni wszelkie wątpliwości.
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