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uż pod koniec ubiegłego roku
„Dziennik Gazeta Prawna” ujawnił listę sześciu krajowych tras,
które zostały ujęte w programie, ale
które miałyby być realizowane pod
warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania. I nie chodzi w tym
wypadku o fundusze pochodzące
z Unii Europejskiej, ale takie pochodzące wprost od prywatnego inwestora. Wariant budowy w ramach
partnerstwa publiczno-pr y watnego Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa miało rozważać przy
budowie między innymi właśnie
drogi S10 łączącej dwie stolice województwa kujawsko-pomorskiego.
Nie jest tajemnicą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości neguje wycenę
PBDK wykonaną jeszcze za rządów
PO – PSL. Twierdzi, że zadania zapisane w programie wymagają nakładów sięgających 200 miliardów złotych, a nie zapisanych w dokumencie 107 mld zł. I stąd poszukiwanie
alternatywnych źródeł finansowania drogowych inwestycji. Drugim
następstwem tych rozbieżności
jest odsuwanie budowy części dróg
w czasie. Przykład – unieważnienie
przetargu na drogę S14 pełniącą
funkcję obwodnicy Łodzi. Na decyzji zaważyły oczywiście względy
finansowe.
W ślad za sygnałami o możliwych zmianach w programie, które
mogą objąć także wspomnianą S10,
już pod koniec stycznia interpelację
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WOJSKO OTWIERA SKLEP Tłumy
fanów militariów na osiedlu Eskulapa
w Fordonie

@Metropolia_BDG

Mimo zapowiedzi rząd nadal nie zaprezentował znowelizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do roku 2025. Coraz głośniej mówi się jednak o cięciach
i zmianach w dokumencie, które mogłyby objąć również odcinek drogi ekspresowej S10 między
Bydgoszczą a Toruniem.

Nowy odcinek drogi S10 ma prowadzić od węzła Bydgoszcz Południe (wcześniej – Stryszek).

wość poszukiwania inwestora prywatnego, zapytał on, czy oznacza
to, że mieszkańcy za przejazd „ekspresówką” będą musieli płacić oraz,
czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia
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KONKURS NA DYREKTORA
TEATRU Zawirowania wokół wyboru
szefa bydgoskiej sceny

Droga ekspresowo
płatna?

do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wystosował poseł PO
Paweł Olszewski, notabene współtwórca PBDK w obecnym kształcie.
Z uwagi na rozpatrywaną możli-
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dla realizacji 50-kilometrowego
odcinka S10, dla którego w czerwcu
ubiegłego roku sporządzono i podpisano program inwestycyjny warty
5 mln zł.

I to właśnie sygnatariusz programu – wiceminister Jerzy Szmit
– odniósł się do pytań bydgoskiego
parlamentarzysty. Wielu wątpliwości jednak nie rozwiał. Przyznał
z jednej strony, że rząd rozważa
możliwość poszukiwania inwestora
prywatnego w ramach mechanizmu
EFSI (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) realizowanego
w ramach tzw. planu Junckera, ale
jednocześnie zaznaczył, że „nie
jest intencją resortu wprowadzanie
opłat dla użytkowników akurat na
tym odcinku”. Jak zatem miałoby
wyglądać wynagrodzenie dla ewentualnego inwestora niepublicznego?
„System wynagrodzenia partnera
prywatnego będzie w ostateczności zależał od wypracowanego
modelu finansowania oraz uzgodnionego mechanizmu z konkretnym
inwestorem” - brzmi enigmatyczna
odpowiedź ministerstwa.
W kontekście terminu rozpoczęcia budowy pada równie lakoniczne stwierdzenie, że „na chwilę
obecną tr wają prace przygotowawcze dla tego odcinka, tak, by
był on możliwy do wdrożenia jeszcze w obecnej perspektywie UE”.
Według harmonogramu ustalonego
jeszcze w minionym roku, początek budowy S10 łączącej Bydgoszcz
z Toruniem miałby przypaść na
drugą połowę 2020 roku. Jej finisz
zaplanowano z kolei na rok 2022.

*

 ięcej o kalendarium budowy
W
S10 możecie przeczytać na
stronie 5.
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I

ch decyzja uniemożliwia zrealizowanie inwestycji. Pani Magda
wraz z mężem mieszka na parterze
w wieżowcu przy ulicy Baczyńskiego
na Kapuściskach i ogranicza ją zaledwie kilka schodków. Kobieta porusza
się na wózku. Nie może samodzielnie
wykonywać podstawowych czynności, więc jest pod stałą opieką męża
Adama, który pomaga jej niemal
we wszystkim. Do tej pory razem
z nią pokonywał schodki, niosąc ją na
rękach, lecz przyznaje, że już fizycznie nie daje rady tego robić. – Chcę
wyjść z żoną na spacer, normalnie funkcjonować – podkreśla pan
Adam. Rok temu małżeństwo zakupiło tak zwany schodołaz umożliwiający zjazd ze schodów bez konieczności schodzenia z wózka. Jednak
do obsługi urządzenia potrzebna
jest pomoc innej osoby. Samodzielne

Zamknięta
w czterech
ścianach

Blokiem
zarządza
spółdzielnia, więc do
inwestycji wymagana
jest zgoda wszystkich
mieszkańców. W przypadku
wspólnoty wystarczy
zaledwie 51-procentowe
poparcie, aby mogła zostać
zrealizowana.

37 lat i brak możliwości samodzielnego wyjścia z domu –
z takim problemem zmaga się pani Magda, która od 19 lat
choruje na stwardnienie rozsiane. Jej życie znacznie ułatwiłoby
wybudowanie podjazdu pod balkon. Na to brakuje jednak zgody
dwóch sąsiadek.

#Paulina Zielińska
Może jeszcze ma przeprosiny
opublikować w lokalnej prasie?!
Żeby obrażone panie uznały, że
ich "krzywdzie" stało się zadość?
Cokolwiek się wtedy nie stało,
podawanie tego jako powodu
do blokowania osobie niepełnosprawnej możliwości zbudowania podjazdu jest zwykłym
świństwem.

Chcę wyjść z żoną
na spacer, normalnie
funkcjonować.

#Aga Lesińska
Ojej, a czym te panie są takie
skrzywdzone? Może sąsiad lub
sąsiadka krzywo na nie spojrzeli? Jeśli z powodu jakiejś kłótni odbierają tej Pani prawo do
choćby namiastki normalnego
życia, to szczerze mi ich żal.

pan Adam

mąż niepełnosprawnej kobiety

Jesteśmy bardzo
chętni do pomocy.
Pracownicy spółdzielni
zaangażowali się w tę
sprawę.

#Urszula Anna Jankowska
Co za kobiety. Trochę pokory, bo
one w takiej sytuacji też mogą
być, albo ktoś z rodziny. Co za
duma i buta. Przykro, że przez
takich ludzi cierpi chora osoba.
fot. Stanisław Gazda

Robert Małkiewicz

prezes Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność”

wychodzenie na dwór panie Magdzie
pozwoliłoby dopiero wybudowanie
podjazdu dla niepełnosprawnych.
Wniosek o jego budowę już ponad
rok temu wpłynął do zarządzającej blokiem Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jedność”. Spółdzielnia pozytywnie zaopiniowała ten
pomysł, lecz musi on zyskać dodatkowo aprobatę wszystkich mieszkańców bloku, gdyż każdy z nich posiada
odrębne własności mieszkaniowe.
Większość z nich, 41 osób, powiedziała „tak”. Jednak dwie osoby, sąsiadki
w wieku około 60 lat, od początku
były przeciwne. Dlaczego? Nie chcą
podać konkretnych powodów. Gdyby blokiem zarządzała wspólnota, to
podjazd już zapewne od kilku miesięcy znajdowałby się na trawniku za
blokiem. Wystarczyłaby zgoda ponad
połowy mieszkańców.

Pan Adam Stachowski wskazuje miejsce, w którym miałby powstać podjazd.

Istotne jest to, że sąsiedzi nie
ponieśliby żadnych kosztów związanych z inwestycją. Wybudowany podjazd nie zawadzałby również podczas przemieszczania się.
W większości znajdowałby się za
blokiem. Co więcej, nie byłby on
wybudowany z betonu. Jego konstrukcję można by było w każdym
momencie rozebrać na kilka dni,
by na przykład wykonać prace przy
budynku. Pan Adam przekonuje, że
budowla nie rzucałaby się zbytnio
w oczy, gdyż w pobliżu posadziłby
tuje, które zasłoniłyby podjazd.
Plan inwestycji popierają również
przedstawiciele spółdzielni.– Jeste-

śmy bardzo chętni do pomocy. Pracownicy spółdzielni bardzo zaangażowali się w tę sprawę. Podejmujemy
próbę negocjacji z sąsiadkami, które nie wyraziły zgody na realizację
inwestycji – informuje Robert Małkiewicz, prezes RSM „Jedność”.
Kilka dni temu pojawił się cień
nadziei. We w torek, 14 marca,
sąsiadki spotkały się z prezesem
spółdzielni, który występuje w roli
łącznika pomiędzy stronami. Rozmowy toczyły się za zamkniętymi
drzwiami i doprowadziły do pozytywnych wniosków. - To było spotkanie z osobami, które póki co nie
wyraziły zgody na wybudowanie

podjazdu. Przedstawiły swoje stanowisko w sprawie i ewentualne
oczekiwania wobec osób zainteresowanych budową podjazdu. Przekazałem je panu Adamowi oraz jego
żonie. Sprawa póki co jest w toku –
relacjonuje prezes Małkiewicz.
Sąsiadki wyrażą zgodę dopiero wtedy, gdy mąż pani Magdy je
przeprosi. Oczekują one przeprosin
na piśmie. Zdaniem kobiet, między
nimi a małżeństwem od dłuższego
czasu trwa konf likt. Jednak zdanie drugiej strony jest nieco inne
i wychodzi na to, że rozwiązanie
tej sytuacji nie będzie takie proste. - Tu chodzi o pomoc drugiemu

człowiekowi, a teraz odrzucamy
kwestię pochylni i zajmujemy się
jakimś konfliktem, przypominaniem
dwóch zdań sprzed kilku miesięcy,
które napisała moja żona - komentuje pan Adam, mąż niepełnosprawnej kobiety. Wtorkowe negocjacje to
krok w przód, lecz niestety nie ostateczne zakończenie sprawy. - Nie
odpuszczę tego tematu. Nie pozwolę
odrzucić mojej żony od społeczeństwa - podsumowuje pan Adam.
Prezes spółdzielni zapewnia, że
budowa podjazdu będzie mogła się
zacząć od razu po podpisaniu zgody
przez sąsiadki. - Wszystkie niuanse
będą załatwione i nic nie będzie stało
na przeszkodzie, by rozpocząć realizację projektu – mówi Małkiewicz.
Pani Magda jest podopieczną
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Osoby,
które chciałyby pomóc w leczeniu
kobiety, powinny kontaktować się
właśnie z tą fundacją.
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D

ecyzja o rozwodzie musi być
decyzją przemyślaną, podjętą nie pod wpływem chwili
i bieżących problemów. W ostatnich
latach zauważalny jest wzrost liczby
rozwodzących się par, przy czym nie
zawsze powodem rozstania jest zdrada czy problem alkoholowy drugiej
strony, jak miało to miejsce w latach
ubiegłych. Obecnie dużym problemem jest migracja małżonków, niezgodność charakterów i borykanie
się z problemami finansowymi. Statystyki są nieubłagane – w ubiegłym
roku rozwiodło się aż 66 tysięcy małżeństw. Jeśli już zatem doszło do rozpadu rodziny to jak przeżyć rozwód
i jak się do niego przygotować.
W pierwszej kolejności należy
sobie zadać pytanie – czy żądamy
rozwodu z winy drugiego małżonka
czy też odstępujemy od tego żądania i wnosimy o orzeczenie rozwodu
z zaniechaniem orzekania o winie.
Wówczas Sąd nie będzie przeprowadzał szczegółowego postępowania dowodowego mającego na celu
ustalenie, który z małżonków jest
winny temu rozpadowi. Warunkiem
formalnym do orzeczenia rozwodu
jest jednak trwały i zupełny rozpad
pożycia małżeńskiego stron. Co to
oznacza w praktyce?
Rozkład pożycia jest zupełny,
jeśli zerwaniu uległy łączące małżonków więzi małżeńskie takie jak
więź duchowa związana z darzeniem

Po oddaniu do użytku nowego prawoskrętu, autobusy linii nr 89 będą musiały wjechać na środkowy pas, aby
po chwili wrócić na prawy.

Wiadukt nadal niegotowy

Czy został źle
zaprojektowany?
Remont na Wojska Polskiego miał zakończyć się w ubiegłym roku. Tymczasem kierowcy nadal mają
do dyspozycji tylko jeden pas ruchu i zauważają pierwsze mankamenty nowego wiaduktu.

Rozwód – i co dalej?

właściwego ze względu na ostatnie
wspólne zamieszkanie małżonków,
jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale
w danym okręgu przebywa.
Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł. W szczególnych wypadkach,
gdy nie stać nas na poniesienie tej
opłaty można starać się o zwolnienie
przez Sąd z kosztów sądowych. Wówczas należy złożyć w sądzie stosowny
formularz zawierający oświadczenie
o naszej aktualnej sytuacji finansowej.

Mówi się, że decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych do podjęcia, zwłaszcza gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Należy bowiem pamiętać, że decyzja ta nie dotyczy tylko nas – dorosłych, lecz skutki rozstania się rodziców mogą dotykać także osób nam najbliższych.

*
fot. MP

PORADY PRAWNE

fot. Sebastian Torzewski

P

race ruszyły w lipcu, a drogowcy
przez długi czas zapowiadali,
że zakończą się jeszcze przed
Nowym Rokiem. Ruch na wiadukcie otwarto co prawda z niewielkim
opóźnieniem (20 stycznia), które tłumaczono głównie oczekiwaniem na
pozwolenie na użytkowanie, ale do
dyspozycji kierowców oddano tylko
jeden pas zamiast docelowych trzech.
Na pozostałych wciąż przebywają
pracownicy firmy Gotowski, która
odpowiada za realizację inwestycji.
Na liście rzeczy nadal niewykonanych są przede wszystkim
prace wykończeniowe. Niegotowe
pozostają między innymi chodnik
i ścieżka rowerowa, która będzie
wyróżniała się czerwonym kolorem. Na razie piesi, zamiast obiecanym nowym chodnikiem, muszą
poruszać się drugą stroną wiaduktu. - Pomalować trzeba też całą
konstrukcję. Potem jeszcze uporządkowanie terenu, zazielenienie
i wtedy prace zostaną zakończone
- mówi nam Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej.
Wszystkie te czynności mają zająć
jeszcze ponad miesiąc. Obecny termin oddania wiaduktu to bowiem
30 kwietnia. Remont będzie kosztował 13 milionów złotych, a połowę
tej kwoty bydgoski ratusz pozyskał
ze środków budżetu państwa.

Na skrzyżowaniu ulicy Wojska
Polskiego z ul. Ujejskiego wciąż wytyczony jest buspas, który ma w obliczu
remontu ułatwić pojazdom komunikacji miejskiej dotarcie do pasażerów. Przystanek kończy się nowo
wybudowanym zwężeniem. Autobusy linii 69 i 89 muszą więc włączyć
się do ruchu, zjeżdżając na lewo, by
po kilku sekundach ponownie odbić
w prawo, chcąc skorzystać z nowego prawoskrętu w aleję Jana Pawła II.
Gdyby zatoki nie było, pojazdy komunikacji miejskiej mogłyby pojechać
z przystanku prosto, unikając niepotrzebnych zmian pasów. - W jakimś
sensie faktycznie zostało to zrobione w sztuczny sposób - przyznaje Krzysztof Kosiedowski. Dodaje
jednak, że przystanek musiał zostać
wyznaczony za pomocą zatoczki.
- Inaczej kierowcy jeździliby jak po
zwykłym pasie ruchu - tłumaczy.
W ZDMiKP nie chcieli też stworzyć
buspasa nauczeni doświadczeniami
ze skrzyżowania Wojska Polskiego
z Ujejskiego. - Tam jest teraz tymczasowy buspas i wiele razy widzieliśmy, że kierowcy nie respektują tego
oznaczenia - odpowiada Kosiedowski.
Jego zdaniem trzeba byłoby dobudować czwarty pas, aby jeden przeznaczyć dla autobusów. Tymczasem kilkaset metrów dalej, przy przystanku
w pobliżu kładki, autobusy linii 56, 66,
68 i 79, jadące następnie ul. Magnuszewską, ruszają z przystanku, korzystając właśnie z buspasa. Tam takie
rozwiązanie się sprawdza. Przystanek wcześniej jeżdżące co kilka minut
autobusy linii 69 i 89 będą musiały krążyć między pasami.

siębie uczuciem, fizyczna i gospodarcza. Najbardziej oczywista jest sytuacja, gdy jedna osoba od dłuższego
czasu mieszka z nowym partnerem,
z którym ma wspólne plany życiowe
i nie zamierza wracać do swojego
małżonka lub też wyprowadziła się
i mieszka osobno. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, że małżonkowie mimo rozpadu pożycia wspólnie
zamieszkują, gdyż nie mają środków
finansowych na wynajęcie osobnego

mieszkania. Nie jest to jednak przeszkoda do orzeczenia rozwodu, gdyż
może on zostać orzeczony nawet
w sytuacji, gdy spełnione zostały
dwie pozostałe przesłanki uzyskania
rozwodu, a wspólne zamieszkanie
jest jedynie wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków.
Trwałość rozkładu pożycia oceniane jest natomiast przez Sąd przez
prymat zasad doświadczenia życiowego i polega na ustaleniu, czy jest

możliwy powrót małżonków do zgodnego pożycia. W przypadku odpowiedzi negatywnej Sąd uznaje, że rozpad
małżeństwa ma charakter trwały.
Wszczęcie postępowania o rozwód inicjowane jest przez złożenie
pozwu rozwodowego, do którego
koniecznie należy przedłożyć skrócony odpis aktu małżeństwa nie
starszy niż 3 - miesięczny oraz akty
urodzenia dzieci. Pozew rozwodowy
należy wnieść do sądu okręgowego

 dwokat Monika MaskalskaA
Kwajzer jest absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji
w Toruniu. Po zwieńczonym
sukcesem egzaminie
adwokackim rozpoczęła
indywidualną praktykę
zawodową, świadcząc usługi
prawne m.in. w sprawach
rodzinnych. Zdobyte
wykształcenie, doświadczenie
zawodowe oraz kierowanie
się w życiu i w pracy zasadami
etyki zawodowej, zaowocowały
zdobyciem szacunku i zaufania
ze strony Klientów, którzy Pani
Mecenas powierzają zarówno
prowadzenie rozwodów,
postępowań windykacyjnych,
jak również wiele innych spraw.
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Byłe hotele robotnicze Zachemu przy ul. Łukasiewicza od dawna znajdują się w fatalnym stanie.

Dawne hotele przy Łukasiewicza przestaną straszyć

Lokatorzy już
opuszczają budynki
Administracja Domów Miejskich rozpoczęła proces wysiedlania
bloków przy ulicy Łukasiewicza 5 oraz 10 na bydgoskich
Kapuściskach. To krok w stronę modernizacji znajdujących się
w bardzo złym stanie technicznym budynków.

SIM - 25 lat
Dzięki zaufaniu, jakim darzą nas nasi klienci

fot. mat. prasowe

W

lutym 2017 roku minęło
25 lat od momentu Postanowienia o wpisie do Rejestru Spółdzielni pod numerem RSA –
815 Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM”
z siedzibą w Bydgoszczy. Dziesięć lat
później Rejestry Spółdzielni przejął Krajowy Rejestr Sądowy i Spółdzielnia została wpisana w nim pod
numerem 0000079434.
Tyle statystyki, a cała najważniejsza część naszej działalności
to 25 lat pracy w zaangażowanym
i lubiącym się zespole. Atmosferę
sympatii przekładamy na naszych
klientów, dzięki którym i dla których
powstają urokliwe osiedla. Możemy być dumni, bo przez ten czas
wpisaliśmy się w krajobraz Osowej
Góry, Czyżkówka i małym akcentem w Śródmieście. Łatwo rozpoznać gdzie zlokalizowane są nasze
budynki, tworzą one bowiem zadbane i przyjazne miejsce do życia dla
naszych mieszkańców.
Osiedle zlokalizowane przy ul.
Kormoranów na Osowej Górze,
a konkretnie nieruchomość oznaczona numerem 12 to nasza pierwsza inwestycja. W ślad za nią poszły
następne i tak na ulicy Kormoranów
mieści się 13 ciekawych architektonicznie budynków wielorodzinnych
oraz 54 domki jednorodzinne zabudowane szeregowo. Całość uzu-

fot. Stanisław Gazda

O

bie nieruchomości to wyrzut
sumienia bydgoskich ADM.
Przejęte pod miejskie skrzydła dawne hotele robotnicze nieistniejącego już Zachemu przez lata
popadały w ruinę, systematycznie
dewastowane przez chuliganów,
bezdomnych oraz – w niektórych
przypadkach – także lokatorów.
Dzisiaj przypominają raczej scenerię filmów grozy niż miejsce do
zamieszkania. I dlatego muszą być
w trybie pilnym zmodernizowane.
M i a s t o o d d ł u ż s z e go c z asu zapow iadało ich renowację,
ale dopiero w tym roku zamierza przejść od słów do czynów.
W budżecie miasta zapisanych jest
bowiem 200 tysięcy złotych, które mają posłużyć do przygotowania dokumentacji projektowej dla
budynków. Dzięki temu możliwe
będzie aplikowanie o środki z Funduszu Dopłat prowadzonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
To mechanizm wsparcia budownictwa socjalnego oraz komunalnego
z puli rządowej. - Wstępnie szacujemy, że przebudowa tych dwóch
obiektów pochłonie około dziewięciu milionów złotych – mówi nam
Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Rafała Bruskiego.
Jak ustaliliśmy, zarówno blok
przy ulicy Łukasiewicza 5 oraz
znajdująca się vis a vis „dziesiątka” są systematycznie wysiedlane.
W obu znajduje się łącznie 130 lokali, z czego obecnie zamieszkała
jest niespełna połowa. Niemal cał-

pełniają place zabaw, zieleń i delikatne ogrodzenie, bo chodzi o to
żeby ładnie zamknąć teren, ale się
nie odgrodzić od innych. Naszym
zamiarem jest wtapianie się w istniejącą zabudowę na danym terenie
i uzupełnianie jej ładnymi obiektami architektonicznymi. Udało nam

się to również na ulicy Rekinowej,
gdzie w sąsiedztwie „Zielonej Ostoi”
(użytek ekologiczny, chroniony prawem od 1997r.) zlokalizowane są
dwa budynki wielorodzinne i szereg
domków jednorodzinnych.
Czyżkówko to miejsce, które
można powiedzieć, odkryliśmy dla

mieszkańców Bydgoszczy. Kiedy
rozpoczynaliśmy budowę pierwszej
nieruchomości na ulicy Karolewskiej, infrastruktura handlowo usługowa dopiero raczkowała, ulica
Nad Torem była w planach, a ulica
Karolewska była drogą gruntową.
Dzisiaj Czyżkówko to bardzo atrak-

kowicie opróżniony jest pierwszy
z budynków, gdzie mieszkają już
tylko cztery rodziny. - Trzy z nich
są już w trakcie przeprowadzki do
zaproponowanych im mieszkań,
a ostatnia otrzymała kolejną propozycję – w yjaśnia Stachowiak.
Jak dodaje, do połow y bieżącego roku obiekt powinien stać już
pusty.
Z kolei przy ul. Łukasiewicza
10 nadal zajętych jest 51 z 70 lokali.
Propozycje objęcia w najem innych
mieszkań pozostających w administracji ADM otrzymało jak dotąd
kolejnych trzynaście rodzin. Urzędnicy szacują, że budynek opustoszeje do marca przyszłego roku.
Wraz z otrzy many mi przez
mieszkańców w ypowiedzeniami
umów najmu pojawiły się rzekome
informacje o zmianie przeznaczenia
budynków. Według jednej z wersji
bloki miałyby zostać przekazane
Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika na potrzeby Collegium Medicum,
według innej – jeden z budynków
(częściej wskazywany był ten przy
ul. Łukasiewicza 10) miałby zostać
zburzony, a w jego miejsce powstać
parking. Ratusz zaprzecza jednak
stanowczo tym doniesieniom.
W lutym rozpoczął się z kolei
proces zasiedlania innego wyremontowanego daw nego hotelu
robotniczego na Kapuściskach –
przy ulicy Techników 2. Po trwających kilkanaście miesięcy pracach,
które pochłonęły ponad 6 mln złotych, oddano do użytku 47 lokali,
w tym osiem tzw. mieszkań chronionych. Trzy z nich zostały dodatkowo dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wraz z remontem budynku dobudowano do niego
drogę dojazdową oraz parking.

cyjna lokalizacja dla budownictwa,
ale mamy w tym swój wkład, bo
zabudowa mieszkaniowa przy ulicach Karolewskiej, Łobżenickiej,
Mściwoja, a obecnie Filtrowej, to
nasze dzieło.
Możemy się poszczycić nie tylko
ładną zabudową, ale również wysokim standardem budynków i lokali, wykorzystywaniem do budowy
energooszczędnych materiałów,
wprowadzeniem coraz to lepszych
rozwiązań technicznych tak by
nadążać za zmianami, a jednocześnie nie tracić na indywidualnym
wizerunku naszej firmy.
Można by tak się chwalić bez
końca, ale nie w tym rzecz, bo
z okazji Jubileuszu podziękowania należą się naszym obecnym
i przyszłym mieszkańcom. Jesteście Najlepsi, gdyby nie Państwo nie
byłoby żadnego jubileuszu. Dziękujemy zatem za zaufanie, wybór
i polecanie nas innym. Z przyjemnością będziemy pracować dla Państwa jeszcze bardzo długo i obchodzić kolejne jubileusze.

*

w ww.sim.bydgoszcz.pl
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H

na odcinku od węzła
Bydgoszcz Południe do
węzła Toruń Południe
miałaby powstać do końca
2022 roku.
fot. Eryk Dominiczak

armonogram, który zaprezentowano w czerwcu w obecności wiceministra infrastruktur y Jerzego Szmita, wojewody
Mikołaja Bogdanowicza czy posłów
Prawa i Sprawiedliwości – Piotra
Króla oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego, miał kazać myśleć optymistycznie o poprawie infrastruktury drogowej w regionie w nadchodzących latach. Oto bowiem po
trzech latach po oddaniu do użytku
S5 (co ma nastąpić w 2019 roku)
pow inniśmy mieć do dyspozycji również drogę S10 łączącą dwa
największe miasta województwa.
Dla bydgoszczan oznaczałoby to
przede wszystkim łatwiejszy dostęp
do autostrady A1 i szybszy dojazd do
Łodzi czy Warszawy.
Czy termin zakończenia prac
na odcinku S10 między Bydgoszczą
a Toruniem, przypadający na drugą połowę 2022 roku, jest realny?
Z jednej strony, wiceminister Szmit
nie wspominał w ostatnich tygodniach o zmianach w harmonogramie, z drugiej – resort infrastruktury mniej chętnie mówi o szczegółach tej inwestycji. W odpowiedzi
na interpelację posła Pawła Olszewskiego (PO) nie pada żadna data,
a jedynie stwierdzenie o chęci
rozpoczęcia inwestycji w obecnej
unijnej perspektywie finansowej.
A to może rodzić wątpliwości co

W listopadzie doszło do podpisania umowy między GDDKiA a Mostami Katowice. Mają one wykonać
dokumentację techniczną na potrzeby S10.

Czy S10 będzie zbudowana na czas?

Wątpliwości nie brakuje
W połowie ubiegłego roku w atmosferze triumfu podpisywano program inwestycyjny dla drogi
S10 na odcinku od Bydgoszczy do Torunia. Ale nawet wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej nie gwarantuje, że droga do budowy drogi ekspresowej będzie równie ekspresowa.
do przyjętego kilka miesięcy temu
kalendarza.
Jak wyglądają jego najbliższe
etapy? Po podpisaniu w listopadzie
minionego roku umow y między
bydgoskim oddziałem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a firmą Mosty Katowice na

wykonanie dokumentacji technicznej, w szczególności studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), zwycięzca przetargu ma
czas na jej przygotowanie do kwietnia 2018 roku. W ślad za tym miałby
zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji w sys-

temie zaprojektuj i buduj. Jego rozstrzygnięcie miałoby nastąpić latem
2019 roku, a projekt budowlany
powinien być gotowy w pierwszej
połowie 2020 roku. Stąd termin finiszu robót przypadający na 2022 rok.
Choć Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie opubliko-

wało jeszcze aktualizacji Programu Budow y Dróg Krajow ych na
lata 2014-2023 (z perspektywą do
roku 2025), to coraz częściej z ust
resortowych urzędników padają
stwierdzenia o koniecznej optymalizacji (właściwie: obniżaniu) kosztów budowy dróg. Z tego powodu
ad acta została odłożona kwestia
budowy S6 na odcinku od obwodnicy Trójmiasta w kierunku zachodnim (inwestycja warta kosztorysowo niemal 8 miliardów złotych) czy
obwodnicy Łodzi (w przetargu oferenci zaproponowali ceny przekraczające planowany budżet).
W prz y pad k u drog i S10 na
odcinku Bydgoszcz – Toruń żadna
kwota potrzebna na jej wykonanie
nie padła. Należy jednak pamiętać,
że już kilka miesięcy temu nie brakowało głosów, że na potrzeby „ekspresówki” między stolicami regionu
zostanie dobudowana jedynie druga
jezdnia. Do dzisiaj ministerstwo ani
nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło tym doniesieniom, twierdząc
jedynie, że droga „będzie spełniała
wymogi klasy S”.
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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Z

łomiarze byli jedną z największych bolączek polskich kolei.
Większość bowiem urządzeń
sterowania r uchem kolejow y m
wykonanych jest z metali kolorowych - aluminium i miedzi. To bardziej opłacalny towar w punktach
skupu złomu niż zwykła stal. Zdarzały się więc również kradzieże
sieci trakcyjnej, która wykonana jest
z miedzi. W związku z kradzieżami
PKP ponosiły nie tylko potężne straty finansowe. Brakujące elementy

Złomiarze
w odwrocie?

130 kontroli
punktów skupu złomu
przeprowadzono
w ubiegłym roku
w Bydgoszczy. W żadnym
nie odnaleziono mienia
pochodzącego z kradzieży.

Jeszcze kilka lat temu nie było tygodnia, żeby bydgoscy policjanci i strażnicy miejscy nie łapali złodziei złomu. Złomiarze kradli co się dało: uliczne kratki ściekowe, kable, metalowe elementy z byłych
budynków Zakładów Chemicznych „Zachem”. Ba, wchodzili nawet na prywatne posesje, żeby wytargać metalowe ławki ogrodowe, rozkręcali także torowiska. - Dziś na złomowisku więcej poszukiwaczy ciekawych rupieci niż złomiarzy - śmieje się kierownik dużego bydgoskiego skupu złomu. - Co
mieli rozkraść, to już rozkradli. Nie bez znaczenia są też restrykcyjne wymagania przy sprzedaży
metali, zwłaszcza brak anonimowości.

Gdy komuś brakuje na
flaszkę 15 złotych, to
jest gotów przytargać
tu chociażby kaloryfer
– i takiemu z pewnością
się opłaca.

infrastruktury kolejowej to przecież
ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Ostatnio, najbardziej spektakularna kradzież miała miejsce
1 stycznia 2017 roku. O godzinie
18:40 funkcjonariusze z Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei
w Bydgoszczy podczas patrolu stacji towarowej Bydgoszcz Wschód
zauważyli mężczyznę, który na ich
widok rzucił się do ucieczki. Po podjętym pościgu został ujęty. Posiadał
przy sobie sześć miedzianych cewek
piast osi lokomotywy oraz różnego
rodzaju klucze do odkręcania śrub.
Funkcjonariusze ustalili, że skradzione cewki zostały odkręcone od
lokomotywy ET 22 – 694, co spowodowało, że nie można jej było uruchomić i musiała zostać wyłączona
z eksploatacji.
Bogdan Worytko, inspektor ds.
prewencyjno–operacyjnych i bezpieczeństwa Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy mówi nam, że SOK-iści podejmują wiele działań służących ograniczeniu kradzieży. Są to patrole
prewencyjne szlaków kolejowych
czy prewencyjne kontrole punktów
skupu złomu. W styczniu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono 65 kontroli,

fot. Stanisław Gazda

właściciel jednego ze
skupów złomu

Obrotni złomiarze potrafią dostarczyć na teren skupu nawet tonę materiałów dziennie.

w lutym - o dziesięć mniej. Wspólne
z policją cykliczne akcje sprawdzające punkty skupu złomu prowadzone są przynajmniej cztery razy
w miesiącu. W skupach są co prawda katalogi najczęściej kradzionych
rzeczy, ale niestety trudno jest zweryfikować, czy towar, który trafia do
skupu, pochodzi z kolei, gdyż na złomowisko dostarczany jest w postaci opalonych kabli lub doszczętnie
zdewastowanych urządzeń.
Bydgoska straż miejska wspólnie z policją w 2016 roku przepro-

wadziła 130 kontroli punktów skupu
złomu. Jak informuje nas Arkadiusz
Bereszyński, rzecznik municypalnych, „nie ujawniono elementów
pochodzących z kradzieży ani nieprawidłowości w dokumentacji”.
Niejako przy okazji stwierdzono
czterokrotne naruszenie ustawy
„prawo o miarach”. Chodzi o brak
legalizacji wag. Za to wykroczenie
mandatami ukarane zostały trzy
osoby.
- Kilka lat temu mieliśmy do
czynienia nie tylko z dużą liczbą

kradzieży złomu, ale też z szeregiem
nieprawidłowości przy jego skupie.
Obecnie obowiązujące przepisy
eliminują anonimowość sprzedającego, ułatwiając jego identyfikację
i ukaranie w przypadku stwierdzenia, iż sprzedany towar pochodził
z kradzieży – informuje Bereszyński.
Każdego dziesiątego dnia miesiąca podawane są nowe ceny skupu
złomu. Ostatnio poszły w górę, ale
korekta za dwa tygodnie może przynieść obniżkę. Sytuacja jest bardzo
dynamiczna. Wynika między innymi

z notowań giełdy londyńskiej, ale
także z ustalanego przez huty cennika.
- W mikroskali, z punktu widzenia złomiarza, czy ten biznes się
opłaca? - pytamy.
- Jeżeli ktoś pozyskuje złom za
darmo, to ma czysty zarobek przy
jego sprzedaży. Gdy komuś brakuje
na flaszkę 15 złotych, to jest gotów
przytargać tu chociażby kaloryfer
– i takiemu z pewnością się opłaca.
Są tacy wózkowicze, którym gdy się
pofarci i dostaną od kogoś np. wannę, silnik, kilka akumulatorów lub
beczkę metalową, potrafią wyciągnąć i kilkaset złotych. Ale zdarzają
się też tacy, dla których jest to sposób na życie – jeżdżą od warsztatu
do warsztatu, od budowy do budowy, na miejsca rozbiórek domów
i zbierają złom. Robią kilka kursów
w ciągu dnia i potrafią sprzedać
nawet tonę! – informuje właściciel
jednego z większych skupów złomu
w Bydgoszczy.
Właściciel zakładu obrotu złomem zauważa, iż policja coraz rzadziej zagląda na złomowiska, co
może świadczyć o mniejszej liczbie
zgłoszeń kradzieży, o uporządkowaniu się rynku właścicieli obiektów,
którzy mocniej pilnują swoich własności, ale też o skuteczności przepisów, zgodnie z którymi sprzedający złom musi wypełnić formularz
przekazania odpadów zawierający
dane osobowe i oświadczenie, że
złom jest jego własnością. Jeżeli coś
ewidentnie wygląda na towar skradziony np. kratka ściekowa z napisem MPWiK – takiego przedmiotu
po prostu się nie przyjmuje do skupu. Ukraść jest trudno, ale sprzedać
- jeszcze trudniej.
- Kiedyś tych drobnych wózkowiczów było znacznie więcej.
Być może to, co miało być ukradzione, zostało już ukradzione,
albo teren jest już tak oczyszczony,
że nie mają z czym przyjeżdżać.
Dziś na skupie złomu więcej jest
szperaczy poszukujących ciekawych staroci (moździerze, maszyny
do szycia, projektory filmowe, stare
urządzenia elektryczne) niż tych,
którzy je sprzedają – podsumowuje
szef złomowiska.
R
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ęzeł w Bydgoszczy miałby
odciążyć porty w Gdańsku i Gdyni, które niedługo
nie będą w stanie poradzić sobie
z przyjmowaną masą towarową.
Postój kontenerowca czekającego
na rozładowanie kosztuje, a uniknąć
dodatkowych opłat pozwoli jedynie
utworzenie portu wewnętrznego,
do którego trafiałyby kontenery,
a następnie byłyby rozdysponowywane do miejsc docelowych. Takie
centrum przeładunkowe mogłoby
powstać między Rumią a Wejherowem, ale tam obecnie brakuje infrastruktury. Dlatego na faworyta do
utworzenia portu wewnętrznego
wyrasta Bydgoszcz.
– To rozwiązanie umożliwi portom dalszy rozwój handlu, a dla
naszego regionu skrzyżowanie międzynarodowych kanałów transportowych może stać się priorytetem
– argumentuje wojewoda Mikołaj
Bogdanowicz. Jeśli plany się powiodą, porty w Gdańsku i Gdyni mogły-

Kontenery
w drodze do
Bydgoszczy

Praca
Zdaniem polityków,
powstanie węzła
multimodalnego
w mieście nad
Brdą zapewniłoby
powstanie kilkuset,
jeśli nie kilku tysięcy
nowych miejsc pracy.

Czy powstanie centrum
przeładunkowe?
W Bydgoszczy ma powstać węzeł multimodalny, czyli
połączenie transportu drogowego, kolejowego, wodnego
i lotniczego. Umożliwi przeładowywanie towarów trafiających do
trójmiejskich portów.

Pewne rozmowy już się
toczą. Gdy konkretne
plany zostaną
przygotowane i trafią
na biurko prezydenta
Bruskiego, to ważne,
żeby on złożył dobrą
ofertę
fot. Stanisław Gazda

Tomasz Latos

poseł Prawa i Sprawiedliwości

by podwoić przychody. Jeśli nie,
wielu dostawców może przenieść
się z Trójmiasta chociażby do litewskiej Kłajpedy.
Jak wylicza silnie zaangażowany w sprawę radny województwa
Roman Jasiakiewicz, do budowy
węzła multimodalnego potrzebne
są cztery elementy – linia kolejowa, drogi szybkiego ruchu, lotnisko
obsługujące cargo, a także żegluga
rzeczna. Najbardziej problematyczne jest przygotowanie dróg wodnych. – Wiele razy apelowałem do
marszałka, żeby nie kłaść nacisku
na żeglugę, skoro Bydgoszcz spełnia lub wkrótce będzie spełniać trzy

Linia kolejowa nr 201 jest obecnie modernizowana. To nią kontenery mają trafiać do Bydgoszczy.

pozostałe warunki. Na szczęście
ostatnio spojrzenie urzędu marszałkowskiego na tę sprawę jest
coraz przychylniejsze – mówi Jasiakiewicz.
Przewożenie kontenerów autostradami ma być ograniczone do
minimum, gdyż jednym statkiem
może przypłynąć nawet 20 tysięcy
kontenerów, a wyjazd tylu ciężarówek na trasę skutecznie zablokowałby ruch. Dlatego towar począt-

kowo trafiałby do Bydgoszczy liniami kolejowymi 131, 201 i 207. Druga
z wymienionych tras jest właśnie
wprowadzana w fazę modernizacji.
– W przypadku pierwszego etapu
prac mamy studium wykonalności
i czekamy na przetarg na dokumentację. Na drugi etap studium jest
przygotowywane – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni Marcin Horała. – Do 2022 roku wszystko
zostanie zrobione, a już wcześniej

na wielu odcinkach będzie widać
poprawę – zapewnia parlamentarzysta.
Roman Jasiakiewicz proponuje
także, aby zainteresowane strony –
samorządy miast i województw, PKP
Polskie Linie Kolejowe oraz władze
lotnisk – podpisały list intencyjny.
Zdaniem posła Tomasza Latosa, taki
zabieg nie jest potrzebny. – Pewne
rozmowy już się toczą. Gdy konkretne plany zostaną przygotowane

i trafią na biurko prezydenta Rafała
Bruskiego, to ważne, żeby on złożył
dobrą ofertę – mówi parlamentarzysta. I dodaje, że powstanie portu wewnętrznego w Bydgoszczy
zapewni setki, a może nawet tysiące
miejsc pracy.
W ubiegłym tygodniu reprezentanci Parlamentarnego Zespołu Miłośników Ziemi Bydgoskiej
– przewodniczący Latos, a także
Łukasz Schreiber, Ewa Kozanecka i Michał Stasiński – spotkali się
z wojewodą i podpisali „Stanowisko
w sprawie budowy korytarza VI sieci TEN-T oraz portu wewnętrznego
dla portów Trójmiasta na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego”. – Jest to przeogromna szansa
dla Bydgoszczy. Wcześniej w wielu
sprawach mieliśmy pecha, na przykład w kwestii lokalizacji autostrady A1 lobbing toruński okazał się
silniejszy. Teraz wreszcie mamy
szczęście – mówi Latos, który przyznaje, że w tej sytuacji bydgoscy
politycy różnych partii są jednomyślni.
Docelowo znaczna część kontenerów będzie przewożona drogą
rzeczną. Uregulowanie Wisły zajmie jednak jeszcze aż kilkanaście
lat, choć stało się znacznie bardziej realne po podpisaniu przez
prezydenta Andrzeja Dudę aktu
ratyfikacyjnego dotyczącego Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg
Wodnych o Między narodow y m
Znaczeniu – AGN. Jego celem jest
wprowadzenie skoordynowanych
planów rozwoju i budow y sieci
szlaków wodnych. Dzięki wpisaniu
polskich dróg wodnych do europejskiej sieci będzie można ubiegać się
o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, a inwestycje pomogą
nie tylko w transporcie, ale mają
też spełniać funkcje przeciwpowodziowe, rolnicze czy sportowo-rekreacyjnej.
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odróż trwała trzy dni i rozpoczęła się w Łodzi. Wrażenie
było tym większe, że startowaliśmy z niedawno oddanego do użytku dworca Łódź Fabryczna – jednej
z największych inwestycji kolejowych w Unii Europejskiej, a zarazem
jednego z najnowocześniejszych
podziemnych dworców na świecie.
Dart doskonale wpisuje się w klimat
tego miejsca. I nie chodzi tu tylko
o design, ale też o funkcjonalność
i nowoczesne rozwiązania. - To
światowy poziom - powiedział nam
jeden z pasażerów i trudno się z nim
nie zgodzić. Przejechaliśmy zresztą trasę między Łodzią a Warszawą
i sami mogliśmy to ocenić.

Czas na kolejnych
dziesięć Dartów…
tym razem w regionie!

fot. archiwum

Sławomir Piątek

Bez problemu znaleźliśmy swoje
miejsca, a podczas jazdy swobodnie
mogliśmy pracować. Do dyspozycji
mieliśmy wygodne stoliki, a pod fotelami znajdowały się gniazdka elektryczne. Mieliśmy również dostęp
do WiFi. - To jest kolejny argument,
można wykorzystać ten czas zamiast
prowadzić pojazd - zauważył jeden
z podróżujących. Inni chwalili sobie
również dostęp do części restauracyjnej, ergonomiczne fotele, miłą

pokonaliśmy
podczas podróży po
Polsce z Dartem.

Redakcja MetropoliaBydgoska.PL postanowiła sprawdzić, jak
podróżuje się jednym z flagowych pojazdów bydgoskiej Pesy –
Dartem. Niestety, mieszkańcy naszego regionu nie mają okazji
do tego typu podróży – niezbędna była wyprawa do Wrocławia,
Warszawy i Łodzi.

Czekamy na wspólne
z IC podsumowanie
pierwszego roku
eksploatacji tych
pojazdów. Jestem
przekonany, że
wskaźniki i wyniki
badań satysfakcji
pasażerów będą dla
wielu pozytywnym
zaskoczeniem.
dyrektor marketingu PESA
Bydgoszcz

1,5 tys. km

Podczas naszej podróży od pasażerów z całej Polski usłyszeliśmy sporo ciepłych słów na temat Dartów.

obsługę, czyste łazienki, korzystną
cenę, a także szybką, ale bezpieczną
jazdę. Zapytaliśmy o opinię kilkadziesiąt osób - były wśród nich dzieci,
młodzież i dorośli, osoby z różnych
części Polski, ale także pasażerowie
z zagranicy. Zdecydowana większość
była zadowolona z komfortu jazdy.
Przebieg, który robi wrażenie
Sporo osób zwróciło również uwagę na fakt, że jadąc pojazdem Dart
czuje się bezpiecznie. - Jest mniej-

sze prawdopodobieństwo kolizji,
wypadku, co się dość często zdarza na drodze (...). Wtedy jest droga
zablokowana i można zapomnieć,
że się na czas dotrze na miejsce mówiła nam pasażerka, która regularnie podróżuje Dartami. Tutaj
ryzyko kolizji jest minimalne, a czas
jazdy łatwo przewidzieć.
Sy t u acje awa r y jne zd a r zają się natomiast bardzo rzadko, bo
każdorazowo po przejechaniu ok.
15 tys. km (tj. średnio co 3 tygodnie)
pojazdy trafiają na przegląd. Serwis

odbywa się w Mińsku Mazowieckim,
gdzie zresztą też byliśmy. Sprawdziliśmy, jak przebiega taki przegląd,
jak długo trwa, a nawet co znajduje
się w magazynach serwisu! W sumie
spędziliśmy na miejscu kilka godzin.
Wrocławianie również
pod wrażeniem
Równie długo byliśmy zresztą we
Wrocł aw iu . Ta mtejsz y „G łówny” to w końcu jeden z najładniejszych dworców kolejowych w Pol-

sce. O jego oryginalności świadczą
monumentalna bryła, przestronny
hol i zadaszona hala peronowa. Tutaj
również można zobaczyć Darta.
Co ciekawe, pasażerowie często tak organizują sobie podróż,
by wsiąść właśnie w pojazd Pesy
- powiedział nam pracownik informacji PKP. Ludzie cenią sobie to,
że Darty są szybkie, komfortowe
i niezawodne. Rozmowy z ludźmi,
których spotkaliśmy na wrocławskim dworcu zresztą to potwierdziły. – To, co usłyszeli reporterzy,
nas nie dziwi. Czekamy na wspólne z IC podsumowanie pierwszego
roku eksploatacji tych pojazdów.
Jestem przekonany, że wskaźniki
i wyniki badań satysfakcji pasażerów będą dla wielu pozytywnym
zaskoczeniem. Darty spisują się
naprawdę dobrze, a pasażerowie
chwalą podróże pociągami polskiej produkcji. To najważniejsze
chyba argumenty, aby uruchomić
opcję zakupu dodatkowych dziesięciu pojazdów – mówi Sławomir
Piątek, dyrektor marketingu PESA
Bydgoszcz. Co więcej, PKP Intercity
powinno nie tylko zamówić dodatkowe pojazdy, lecz również skierować je na tory Kujaw i Pomorza.
Wyścig Darta
z Peugeotem
Podczas naszej wyprawy przeprowadziliśmy również test. W tym samym
czasie, gdy wybraliśmy się w trasę
Dartem z Warszawy Wschodniej
do stacji Łódź Fabryczna, jeden
z nas pokonywał drogę samochodem. Chcieliśmy sprawdzić, czy i jeśli
tak, to jak bardzo będą różnić się
koszty i czas podróży. Jaki był wynik
naszego testu? Odpowiedź znajdziecie w jednym z materiałów wideo,
które od kilku dni publikujemy na
naszym Facebooku www.facebook.
com/MetropoliaBydgoskaPL.
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fot. Stanisław Gazda

rzypomnijmy, że w pierwszej
połowie minionego miesiąca
jako pierwsi – i jak dotychczas
jedyni – zaprezentowaliśmy długą
listę zastrzeżeń specjalistów do stanu instalacji elektrycznej w BCTW.
Z badań wynikało, że wskaźniki
spadków napięć oraz natężenia prądu
w obwodach przekraczają dopuszczalne normy, a przewody zastosowane w części budynku powodują
przegrzewanie się instalacji, co może
skutkować zagrożeniem pożarowym.
Wobec możliwość organizowania
w centrum imprez masowych nawet
na dziewięć tysięcy osób (10 lutego
odbył się np. koncert Agnieszki Chylińskiej, który zgromadził trzy tysiące
BCTW zostało otwarte we wrześniu 2015 roku. Wznoszenie budynku trwało jedynie dziewięć miesięcy.

Artykuł w prasie na temat
stanu technicznego
BCTW „zwiększył
szkodę wizerunkową”
centrum, które „zostało
narażone nawet na utratę
klientów i przychodów
z działalności”
Monika Moś

dyrektor BCTW

uczestników – przyp. red.) takie uwagi powinny być szczególnym alarmem dla zarządzających obiektem.
Tymczasem w reakcji na nasz artykuł
dyrektor BCTW Monika Moś wystosowała 14 lutego pismo do przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, których obarcza winą za udostępnienie
nam informacji dotyczących stanu
instalacji elektrycznej, co miało – jak
czytamy w liście – „w oczywisty sposób naruszyć dobre imię Bydgoskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego oraz wskazanych z imienia i nazwiska – prezesa

Centrum targowe
może zagrażać
użytkownikom
A pani dyrektor martwi się…
wizerunkiem
Znamy reakcję dyrektor Bydgoskiego Centrum TargowoWystawienniczego Moniki Moś na naszą lutową publikację,
w której ujawniliśmy poważne usterki występujące na
terenie obiektu. W liście skierowanym do przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego szczególny nacisk kładzie ona nie na
bezpieczeństwo ludzi i mienia, ale na „straty wizerunkowe”.

zarządu Andrzeja Półgrabskiego
i dyrektor Moniki Moś”.
Dyrektor Moś twierdzi również,
że w dokumentach udostępnionych
mediom występują „bardzo poważne zwroty”, a „poglądy w nich wyrażone nie są zweryfikowane w kontakcie z wykonawcą”. I podkreśla, że
„zwiększyło to szkodę wizerunkową” BCTW, który „został narażony
nawet na utratę klientów i przychodów z działalności”.
Stanowisko dyrektor centrum
może szokować, jeżeli weźmiemy pod
uwagę, że jeszcze na początku lutego
oczekiwała ona od wykonawcy – firmy Skanska – potwierdzenia prawidłowości stanu technicznego instalacji elektrycznej, aby nie odwoływać
koncertu Chylińskiej. Mimo wątpliwości, w korespondencji z nami
zapewniała, że stan obiektu nie budzi
zastrzeżeń, a jego odbiory techniczne
odbyły się bezusterkowo.
Tymczasem z naszych ustaleń
wynika, że na przełomie lutego i marca Skanska przystąpiła do naprawy
przegrzewającej się tablicy rozdzielczej TO.1, jej pracownicy przygotowali
również koncepcję wymiany kilkuset
metrów przewodów w obiekcie, które były wskazywane jako zagrażające bezpieczeństwu. To zadaje kłam
twierdzeniom dyrektor Moś, która
ujawnione przez nas uwagi nadzorców uważa w liście z połowy lutego za
„rzekome”, choć jednocześnie przyznaje, że „autor artykułu miał swobodny dostęp do materiałów dotyczących wskazanego tematu”.
Od podejrzewanych o bycie
naszym źródłem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego dyrektor Monika
Moś domaga się również nieujawniania dokumentacji, „wyciągnięcia
konsekwencji wobec osoby odpowiedzialnej za ujawnienie informacji,
łącznie z wyłączeniem jej z zespołu
inspektorów”, a także przygotowania
oświadczenia, które miałoby na celu
„zmniejszenie negatywnego odzewu medialnego we wskazanej wyżej
sytuacji”. Domaga się, aby do mediów
trafiło pismo „w wyważonej formie”,
choć w pierwszej kolejności ma być
ono przekazane nie dziennikarzom,
ale przedstawicielom BCTW.

*

Reklama

Ciąg dalszy naszych ustaleń
w sprawie BCTW
wkrótce na łamach
MetropoliaBydgoska.PL.
R

na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

w Bydgoszczy, Inowrocławiu
i Solcu Kujawskim...
KONTAKT:

tel. 512-951-051, marcin@metropoliabydgoska.pl
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rezydent Rafał Bruski przedstawił projekt ustawy o Bydgoskim
Związku Metropolitalnym po
marcowym spotkaniu z bydgoskimi
parlamentarzystami i radnymi województwa. Propozycja wzorowana
była na poznańskiej, która wcześniej trafiła do Sejmu. - Nasz projekt
zawiera korzystne zapisy z ustawy
przyjętej we wrześniu 2015 roku
i z projektu o metropolii śląskiej, jak
chociażby finansowanie na warunkach: złotówka od samorządu i 3 zł
od rządu – chwalił prezydent Bruski.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, od których w znacznej mierze

Ratusz przygotował
projekt metropolii
Nie znalazł poparcia
Bydgoski ratusz nadal liczy na utworzenie związku
metropolitalnego. Entuzjazm prezydenta Bruskiego studzą
politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Na miejscu działaczy
Platformy Obywatelskiej
byłbym ostrożny
w formułowaniu
kolejnych ustaw
metropolitalnych.

Czy istnienie
Stowarzyszenia
Metropolia
Bydgoszcz ma sens?

Szymon Szynkowski vel Sęk

fot. Leszek Grabowski

poseł PiS z Poznania

zależałoby powodzenie projektu,
oceniają propozycję ratusza negatywnie. – Poseł Latos stwierdził, że
nie wierzy, aby to się udało. Gdyby
jednak chciał pokierować tym projektem, wszyscy bydgoszczanie
byliby mu wdzięczni – mówił Bruski. Zaprezentowany przez niego
projekt stanowi, że teren Bydgoskiego Związku Metropolitalnego
zamieszkały byłby przez co najmniej
500 000 osób, a organami zrzeszenia byłyby zgromadzenie złożone
z delegatów jednostek samorządu
terytorialnego, a także siedmioosobowy zarząd.
Zdaniem prezydenta, wszyscy
posłowie z Bydgoszczy powinni
wesprzeć plan ratusza. Prawdopodobnie jednak tak się nie stanie.
– Podpiszę się dopiero pod takim
projektem, który zostanie właściwie skonsultowany – mówi poseł
Łukasz Schreiber z PiS. Jego zdaniem potrzebna jest ustawa, którą
będą mogły wykorzystywać ośrodki z całego kraju, ponieważ szanse,
że akurat Bydgoszczy jako jednemu
z zaledwie kilku miast uda się utworzyć związek metropolitalny, są niewielkie. – To jest science-fiction –
odpowiada Schreiber, który starania
prezydenta odbiera jako działania
polityczne. Dodaje też, że ratusz nie
konsultował projektu z parlamentarzystami.
W obliczu t akich koment arzy trudno wierzyć, że bydgoscy
posłowie PiS będą namawiać swoich partyjnych kolegów na wsparcie
projektu. Prezydent Bruski wyraził
taką nadzieję, ale prawdopodobnie

stolicy o sąsiednie gminy spotkał się
z krytyką polityków innych opcji.
Pomysł podobny do stołecznego
próbował przenieść do Bydgoszczy
radny wojewódzki PiS-u Andrzej
Walkowiak, który zaproponował
lik w idację pow iatu ziemskiego
i wchłonięcie otaczających miasto
gmin. Propozycja została z dystansem przyjęta nawet przez polityków
PiS, ale niektórzy z nich przyznają,
że reforma podziału administracyjnego jest potrzebna. – System przyjęty w latach 90. sprawia, że mniejsze miasta, które są częścią powiatu
ziemskiego, już na poziomie powiatu
są powiązane ze swoimi przedmieściami. Duże ośrodki są wyodrębnione i wiszą w próżni – tłumaczy Horała. Przyznaje też jednak, że w największych miastach związek między
głównym ośrodkiem a jego obszarem
funkcjonalnym powinien być uregulowany ustawą metropolitalną.

Ratusz przedstawił nowy projekt metropolii bydgoskiej, lecz dla swojego pomysłu nie zyskał poparcia.

będzie mógł liczyć tylko na członków swojego ugrupowania. - Pod
projektem podpisują się autorzy,
więc skoro pan prezydent stworzył
go ze swoimi przyjaciółmi politycznymi, to oni powinni się pod nim
podpisywać. Jeśli zaś chce, aby to
był projekt szerszej grupy, to najpierw trzeba tę grupę zaprosić do
współpracy – mówi poseł Prawa
i Sprawiedliwości z Gdyni Marcin
Horała.
Złym znakiem dla Bydgoszczy
jest także szybkie odrzucenie przez
Sejm projektu metropolii poznańskiej. Pomysł przedstawicieli .Nowoczesnej, na którym wzorowali się
bydgoscy urzędnicy, przepadł już
w pierwszym czytaniu, gdy został
odrzucony głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Także tych
z Poznania. - Trzeba przyjąć pewne rozwiązania dostosowane do
potrzeb każdej aglomeracji, a to jest
zaczepka polityczna, która polega na przepisaniu propozycji dla
metropolii śląskiej – argumentował
jeszcze przed głosowaniem poznański parlamentarzysta PiS Szymon
Szynkowski vel Sęk.
Prezydent Bruski często powołuje się na ustawę o związkach

metropolitalnych przyjętą jeszcze
za rządów Platformy Obywatelskiej,
która nie weszła w życie z powodu braku aktów wykonawczych.
Jego zdaniem była bardzo korzystna
m.in. dla Bydgoszczy. Posłowie PiS są
innego zdania. - Platforma Obywatelska przygotowywała swój projekt
przez 1500 dni i przyjęła go na sam
koniec rządów. W dodatku była to
zła ustawa. Na miejscu działaczy tej
partii byłbym więc ostrożny w formułowaniu kolejnych ustaw metropolitalnych – mówił podczas wizyty
w Bydgoszczy Szynkowski vel Sęk.
Ustawa autorstwa Platformy
straciła moc w ubiegły czwartek,

Projekt
utworzenia
Poznańskiego Związku
Metropolitalnego, na
którym wzorował się
bydgoski ratusz, został
odrzucony przez sejm już
w pierwszym czytaniu.

gdy Sejm zdecydował o powołaniu metropolii śląskiej. Poparło ją
aż 432 posłów, 6 wstrzymało się
od głosu, a przeciwko był tylko
jeden – bydgoski parlamentarzysta
Kukiz’15 Paweł Skutecki. – Tylko ja
zagłosowałem za pozostawieniem
możliwości tworzenia metropolii
z inicjatyw samorządów, a nie rządu.
Czy to naprawdę jest sejm, w którym posłowie reprezentują mieszkańców swojego regionu? – komentował Skutecki po przyjęciu ustawy.
Rządowy projekt poparli Tomasz
Latos, Ewa Kozanecka, Łukasz
Schreiber, Bartosz Kownacki (PiS),
Paweł Olszewski (PO), Michał Stasiński (.Nowoczesna) i Eugeniusz Kłopotek (PSL), a Zbigniew Pawłowicz,
Krzysztof Brejza i Teresa Piotrowska
byli nieobecni podczas głosowania.
Wyłamał się za to jeszcze Piotr Król,
który wstrzymał się od głosu.
Metropolia śląska ma powstać
1 lipca, a działanie rozpocznie
z początkiem 2018 r. Będzie obejmować gminy zamieszkałe łącznie przez
2 miliony osób, a budżet państwa
będzie przekazywał na jej funkcjonowanie 250 mln zł rocznie. Rząd planuje także utworzyć metropolię warszawską, ale pomysł poszerzenia

Prezydent Rafał Bruski nie zgadza się z tezą, że w związku
z likwidacją ustawy o związkach
metropolitalnych z 2015 roku
i utworzeniu tylko metropolii
śląskiej funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
przestaje mieć sens. Zdaniem
Prezydenta jest wręcz odwrotnie.
Zacieśnianie współpracy i budowa powiązań metropolitalnych
pomiędzy największymi polskimi
miastami oraz otaczającymi je
samorządami to proces naturalny,
który dzieje się poprzez wzajemne
oddział y wanie r ynków pracy, a także korzystanie przez
mieszkańców gmin ościennych
ze wszystkich funkcji miejskich,
których same dla siebie mniejsze
gminy nie są w stanie na takim
poziomie jak w dużych miastach
zorganizować.
Jednym z celów działania
powołanego stowarzyszenia
zapisanych w statucie jest prowadzenie działań na rzecz utworzenia związku metropolitalnego.
Przygotowany przez prezydenta projekt ustawy o Bydgoskim
Związku Metropolitalnym jest
właśnie jednym z takich działań.
Jesteśmy przekonani, że przyjdzie
moment w Polsce, kiedy metropolie na bazie odpowiedniej ustawy powstaną. My, opierając się na
wypracowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
formule współpracy, będziemy na
taki moment gotowi.

Łukasz Krupa

dyrektor biura Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz
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Zaprasza
do odwiedzenia naszego stoiska na

Targach Mieszkaniowych
18-19 marca
w Hali Artego

Nowe
mieszkania
Szczegóły na:
www.psm.bydgoszcz.pl
facebook /www.facebook.com/psm.bydgoszcz
biuro: ul. Kołobrzeska 15, Bydgoszcz, tel. 52 342 09 52
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W naszym mieście
powinien powstać Park
Młodej Bydgoszczy!
Co sądzicie o pomyśle, aby w mieście nad Brdą powstał Park
Młodej Bydgoszczy? - pyta szef wojewódzkich struktur Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i radny miasta Ireneusz Nitkiewicz.

O

d wieków jest tradycja, iż
z okazji narodzin dziecka
sadzi się drzewo. Wiele miast
w Polsce oraz Europie umożliwia
rodzicom zasadzenie drzewa na
terenach miejskich. Chciałbym, aby
takie miejsce powstało w naszym
mieście.

strefa polityków

Z

awodnicy walczyli o Puchar
Radnego Miasta Bydgoszczy
Jakuba Mendrego. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Tr ybuny zapełniły się kibicami,
zorganizowano konkursy i pokazy
taneczne. Sam mecz również był
ciekawym widowiskiem. Walki oglądaliśmy sporo, momentami boisko
było za małe i trzeba było poprawiać
bandy.

- Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc w organizacji tego
wspaniałego widowiska i objąć
nad nim swój patronat. Mam
nadzieję, że w naszym mieście
jest miejsce dla tej niezwykle
popularnej dyscypliny sportowej, jaką jest unihokej. Jest to
gra dla każdego, w każdym wieku, wyciąga najlepsze, co jest
w sporcie: rywalizację, emocje
i zdrową formę aktywności.

Jakie byłyby zasady obowiązujące przy tej inicjatywie? Chęć zasadzenia drzewa należałoby zgłosić
podczas rejestrowania narodzin
dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Każdy, kto zgłosiłby się do USC,
otrzymałby sadzonkę oraz tabliczkę od Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Do sadzonki dołączona byłaby mapka, gdzie drzewo można zasadzić.
Rodzic mógłby sam nabyć drzewo,
ale pod warunkiem, że reprezentowałoby ono wskazany przez miasto
gatunek.
Miasto pow inno w yznaczyć
tereny, na których po urodzeniu

Bydgoskogdański pojedynek
unihokejowy
O puchar radnego
Po raz pierwszy w Bydgoszczy odbyły się derby Pomorza
w unihokeju. W pokazowym meczu unihokeja w sali Zespołu
Szkół przy ulicy Karłowicza w Bydgoszczy, miejscowe
Niedźwiedzie grały z Floorballem Gdańsk.

dziecka rodzic może dokonać nasadzenia, powinno również wskazać
odległości pomiędzy drzewami,
aby zachować ład. Liczba nasadzeń
powinna wynosić 100 drzew na hektar, a dojazd do terenów wyznaczonych musi być dostępny środkami
komunikacji miejskiej.
W kontek ście Bydgoszcz y
coraz więcej mówi się o zmaganiach i walce ze smogiem, a drzewa
przecież oczyszczają powietrze.
Oczy w iście w iadomo, że rosną
one powoli, dlatego warto zacząć
je sadzić już w roku obecny m.
W ostatnich dniach wiele drzew
zost a ło z kolei ścięt ych, w ięc
zasadźmy nowe, aby dbać o ekologię. Będzie to też element współtworzenia przestrzeni miejskiej
przez bydgoszczan.
Zgłosiłem ten pomysł jako interpelację do bydgoskiego ratusza.
Dziękują Tomkowi Mokosowi za
podsunięcie tego pomysłu.
Po do bny p omy s ł ut wor z enia parku ojców zgłosiła również
.Nowoczesna. Cel jest wspólny, dlatego będziemy koncepcję realizowali wspólnie.

Bydgoska młodzież zna unihokej doskonale z lekcji wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych, gimnazjum czy
liceum. Szkoda, że nasza lokalna drużyna gra w toruńskiej
lidze, sądzę, że Bydgoszcz tez
zasługuję na własną – powiedział radny Jakub Mendry.
W spotkaniu derbowym
lepsi okazali się goście z Gdańska, wygrywając 14:2.
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REZERWUJ TERAZ Z DODATKOWĄ ZNIŻKĄ 20%!
Wpisz na gdnexpress.pl kod rabatowy: metropolia

Dobra podróż
zaczyna się w
Bydgoszczy…
Bezpośrednie autobusy
Z Bydgoszczy na lotnisko w Gdańsku
• Nawet 8 kursów dziennie
• Bilety od 9 zł
www.gdnexpress.pl

14
fotorelacja
zdjęcia: Stanisław Gazda

D

o niedzieli, 19 marca w CH
Rondo trwa wyjątkowa loteria KULKOMAT, w której do
wygrania jest mnóstwo atrakcyjnych nagród, w tym biżuteria, sprzęt
elektroniczny, kosmetyki oraz karty
podarunkowe. Warunkiem uczestictwa w zabawie jest zakup towarów
za minimum 100 złotych. Nagrodą
główną jest bon podarunkowy o wartości 1000 złotych - jego zwycięzca
zostanie ogłoszony w połowie maja.

*

Więcej o loterii KULKOMAT
można przeczytać na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.

Zakręceni wokół
nagród w Centrum
Handlowym Rondo

18 Czy inwestycje kolejowe zablokuje ustawa sprzed ponad 25 lat?
polityka

Miesiąc nowej
wiceprezydent

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
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metropolia
Dawid Gulczyński
d.gulczynski@metropoliabydgoska.pl

K

ilka tygodni temu zapytaliśmy
bydgoszczan, z czym kojarzy
im się Inowrocław. Odpowiedzi nie dziwiły: to przede wszystkim
tężnie solankowe, basen ze słoną
wodą i efektowny park. Inowrocław
to jednak również Galeria Solna,
którą mieszkańcy grodu nad Brdą
cenią w szczególności za ciekawy
dobór sklepów z tzw. średniej półki. Podsumowując, dla przeciętnego
mieszkańca Bydgoszczy to miasto
idealne na niedzielny wypad: spacer, basen, obiad i krótkie zakupy.
System ten działa jednak i w drugą
stronę: inowrocławianie również
korzystają z bydgoskich atrakcji:
opery, kin, filharmonii czy właśnie
galerii handlowych, które mogą
pochwalić się zdecydowanie większą różnorodnością marek.
Mieszkańcy swoje, a Rada
Ministrów swoje

Bydgoskie aspiracje metropolitalne nie znajdują poparcia w polityce
Prawa i Sprawiedliwości. Na razie
również władzom Bydgoszczy nie
jest po drodze z Inowrocławiem.
Jednak zwykła obserwacja ruchu
samochodów na drodze krajowej nr
25 pozwala przypuszczać, że związki
między miastami są coraz silniejsze.
- Proces budowy powiązań metropolitalnych, takich jak rozwój transportu publicznego, rozwój gospodarczy,
wspólna promocja, a także kreowanie poczucia wspólnoty przez mieszkańców danego obszaru metropolitalnego to proces ciągły, długotrwały i wymagający sporych nakładów
finansowych. Polityka obecnego rządu nie może zatem stać na przeszkodzie rozwoju żadnego z regionów.
Obecna polityka rady ministrów,
poprzez brak wsparcia finansowe-

17 marca 2017

DODATEK INOWROCŁAWSKI

www.inowroclawwmetropolii.pl

@Metropolia_BDG

Bydgoszcz
potrzebuje
Inowrocławia…

InowroclawWMetropolii

Tężnie
solankowe,

basen ze słoną wodą
i efektowny park - to
atuty Inowrocławia.
go dla realizacji wspólnych zadań,
po prostu ten rozwój spowolni. Jednak samorządy nie będą czekać na
zmianę władzy lub zmianę podejścia
obecnej władzy do kwestii metropolii
w Polsce. Dlatego wiele największych
polskich miast już kilka lat temu wraz
ze swoimi okolicznymi samorządami
powołało stowarzyszenia na rzecz
podejmowania wspólnych inicjatyw.
Wzorem m.in. Trójmiasta i Poznania także Bydgoszcz zaproponowała
otaczającym ją gminom i powiatom
współpracę w tej formie – komentuje
politykę rządu Łukasz Krupa, dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz.

… a Inowrocław Bydgoszczy. Chociaż plany obecnego rządu
zdają się nie potwierdzać tej teorii, to naturalnych powiązań
między miastami nie da się zatrzymać nawet ustawą. Nie chodzi
tutaj o współpracę na płaszczyźnie urzędów, lecz tę najbardziej
prozaiczną, codzienną, międzyludzką…

Ruszamy z budową

fot. Stanisław Gazda
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Inowrocław ma sporo atutów, które cenią również między innymi bydgoszczanie.

Nie oglądając się na samorządowców
czy polityków szczebla centralnego,
postanowiliśmy włączyć się w integrowanie społeczności obu miast:
Bydgoszczy i Inowrocławia. To właśnie dlatego portal, który rozwijamy
sukcesywnie od półtora roku, zyskał
w połowie marca swój inowrocławski
odpowiednik. Dzisiaj z kolei – 17 marca 2017 roku – oddajemy w Wasze
ręce pierwszy numer drukowanej
wersji Inowrocławia w metropolii.
pl. Reakcja mieszkańców na naszą
inicjatywę, a mówiąc wprost liczba odsłon www, będzie najlepszym
miernikiem dla idei Metropolii Bydgoskiej zbudowanej na silnym, inowrocławskim fundamencie.
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to łatwe, ale biorąc pod uwagę moje
doświadczenie zawodowe i życiowe,
myślę, że podołam temu zadaniu.
Pierwszy miesiąc w pracy utwierdza
mnie w przekonaniu, że decyzja była
słuszna – mówi Ewa Witkowska.
Faktycznie, proces wdrażania
się w życie miasta był błyskawiczny. Już w pierwszych dniach reprezentowała Inowrocław w stolicy
- uczestniczyła w podpisaniu listu
intencyjnego odnośnie elektromobilności i dzieliła doświadczeniami
miasta w korzystaniu z autobusów
elektrycznych. Taryfy ulgowej dla
zastępczyni Ryszarda Brejzy zatem
nie było – już pierwszy miesiąc stał
pod znakiem dużych wyzwań.

C

Bez taryfy ulgowej dla Ewy
Witkowskiej
W rozmowie z naszą redakcją wiceprezydent przyznała, iż podjęcie
decyzji o objęciu funkcji publicznej
nie jest łatwe. - Zdroworozsądkowa
obawa zawsze się pojawia. Czuję też
jednak dumę i radość, że jako inowrocławianka, osoba, która w tym
mieście się wychowała i uczyła, ma
tu rodzinę oraz przyjaciół, mogę
w większym stopniu wpływać na
naszą lokalną społeczność. Nie jest

Ewa
Witkowska
zajmuje fotel zastępczyni
prezydenta od kilku
tygodni. Jest zwierzchniczką
między innymi wydziału
inwestycji oraz gospodarki
komunalnej.

Cykl spotkań z mieszkańcami

Pierwszy miesiąc
nowej wiceprezydent

fot. Stanisław Gazda

hociaż pracy było naprawdę dużo, to o zaskoczeniu ze
strony wiceprezydent nie ma
mowy. – Pracowałam już na stanowiskach o szerokim zakresie obowiązków, więc podejmując decyzję
o jeszcze większym zaangażowaniu w życie miasta byłam świadoma swojej decyzji – mówi wiceprezydent. W ostatnim czasie Ewa
Witkowska zajmowała się obsługą
inwestorów, teraz zakres jej obowiązków jest jednak dużo większy.
– Tak jak mój poprzednik jestem też
odpowiedzialna za Wydział Dróg
i Transportu, Wydział Inwestycji
i Rozwoju oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, a także za Zespół
Zamówień Publicznych. Tych zadań
rzeczywiście jest sporo, ale dzięki temu mój zakres uczestniczenia
w procesie decyzyjnym jest dużo
szerszy. Mówiąc wprost, mam większy wpływ na poprawianie komfortu
życia inowrocławian – dodaje.

Reprezentowanie Inowrocławia w Ministerstwie Rozwoju, udział w spotkaniach z mieszkańcami oraz
wdrażanie się w szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania miasta – tak w dużym skrócie
opisać można pierwszy miesiąc Ewy Witkowskiej na stanowisku zastępczyni prezydenta miasta.

Ponad 12 godzin miejscy urzędnicy,
w tym Ewa Witkowska, spędzili na
czterech spotkaniach z mieszkańcami osiedli: Piastowskiego, Uzdrowiskowego, Solno i Starego Miasta.
– To był czas, w którym mogłam
zapoznać się z problemami inowrocławian. Przedstawione problemy
nie zawsze dotyczyły wielomilionowych inwestycji, a wręcz przeciwnie – bolączki mieszkańców dotyczą w większości najbliższego otoczenia, głównie ulic dojazdowych
do posesji. Razem z pracownikami
Wydziału Dróg i Transportu postaramy się je rozwiązać – mówi Ewa
Witkowska. Powodzenie w realizowaniu postulatów mieszkańców
będzie sukcesem nie tylko nowej
wiceprezydent, lecz przede wszystkim inowrocławian.dg
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Nowe ulice w Inowrocławiu

Wskazano
patronów

Wielkanoc w gronie rodziny i bliskich to cudowny i niepowtarzalny
czas.  A tydzień wcześniej – Wielkanoc w Skwerze Handlowym to równie fantastyczne wydarzenie!

Osiem inowrocławskich ulic będzie miało nowych patronów.
Wyróżnione zostały osoby o wybitnych zasługach dla miasta.
Potwierdzenie ma nastąpić w drodze uchwały podczas
najbliższej, poniedziałkowej sesji rady miasta.
miasto
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

N

a liście wskazanych patronów znaleźli się historycy,
sportowcy, nauczyciele oraz
lekarz. Wiadomo już także, jaka
będzie lokalizacja poświęconych
im ulic. Wybór nie jest przypadkow y. W okolicach Szkoł y Podst awowej nr 16 powst aną ulice

poświęcone wybitnym lekkoatletom i wychowawcom młodzieży –
biegaczowi słynnego „Wunderteamu” Tadeuszowi Kaźmierskiemu
oraz trójskoczkowi i trzykrotnemu olimpijczykowi Janowi Jaskólskiemu.
Bogdan Snarski - założyciel
pierwszego w Polsce sanatorium
geriatrycznego oraz Witold Kozikowski - muzyk i działacz kulturalny będą patronami ulic położonych w sąsiedztwie ul. Rąbińskiej.
Ulice archeolog Aleksandry Cofty-

Wielkanoc
w Skwerze
Handlowym

-Broniewskiej, historyka i autora licznych publikacji o mieście
Mariana Biskupa oraz regionalistów Józefa Aleksandrowicza
i Zenona Kopcia znajdą się na
osiedlu Szymborze w pobliżu ul.
Knasta.
Projekt uchwały o nadaniu ulicom nazw wymienionych patronatów trafił już do inowrocławskiego ratusza. Radni zagłosują
w tej sprawie podczas najbliższej
sesji, którą zaplanowano na poniedziałek, 20 marca.

W

związku z nadchodzącymi
Świętami Wielkanocnymi
Skwer Handlowy przy ul.
800-lecia 27 gwarantuje moc atrakcji dla każdego!
8 kwietnia od 11:00 do 17:00
każdy znajdzie coś dla siebie.

Dla dzieci będzie to oznaczało
wspólną zabawę przy warsztatach
kulinarnych, a także tworzenie
kartek wielkanocnych na waflach.
W programie znalazły się również:
degustacje zdrowych, dietetycznych przekąsek, porady dietetyka
oraz pomiary składu ciała: tkanki
tłuszczowej oraz zatrzymanej wody
metabolicznej.
Dla miłośników dobrego wyglądu przygotowano porady stylistki,
która przedstawi nowe wiosenne
trendy oraz opowie, jak zestawiać
ze sobą kolory, aby zawsze wyglądać

modnie. A dla poprawienia urody
wszystkie chętne panie będą mogły
skorzystać z makijażu, manicure
oraz porad kosmetycznych.
Najważniejsze
jest jednak zdrowie!
Jak dbać o kręgosłup opowie masażysta, któr y zaprezentuje proste masaże oraz udzieli wskazówek odnośnie ergonomii w życiu
codziennym. Wiosna coraz bliżej,
warto więc zadbać również o sylwetkę i wziąć udział w pokazach fitness przy muzyce oraz konsultacjach z trenerem personalnym.
Podczas wydarzenia odbędą się
liczne konkursy i zabawy.
Do wygrania będą między innymi
vouchery rabatowe na zabiegi oraz
zaproszenia na konsultacje.
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prawo
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

G

łówną gwiazdą tegorocznego koncertu został grający
metal progresywny Pain of
Salvation, dzięki czemu podtrzymana zostanie tradycja zapraszania
do Inowrocławia skandynawskich
zespołów. W tym roku szwedzka formacja, działająca już od ponad 30 lat,
wydała album "In The Passing Light
Of Day", który spotkał się z pozytywnym odbiorem recenzentów.
Inowrocław będzie reprezentowany na scenie podczas koncertu tria Meller – Gołyźniak - Duda.
Za grę na gitarze w tej formacji
odpowiada bowiem Maciej Meller,
współzałożyciel zespołu Quidam.
Dl a t r i a, k tóre zadebiutowa ło
w listopadzie 2016 albumem "Breaking Habits”, będzie to pierwszy
występ sceniczny.
Na scenie pojawią się też warszawski zespół Collage działający
z przerwami od 1984 roku, rosyjska grupa I Am The Morning oraz
popularny zespół rockowy Mystery
z Kanady. – Jesteśmy bardzo dumni,
że będziemy mogli po raz pierwszy
zagrać w Polsce. Do zobaczenia! –
zapowiada Jean-Sebastian Goyette
z Mystery. Organizatorzy planowali
na dziesięciolecie festiwalu zaprosić do Inowrocławia również zespół
Camel, ale tych planów nie udało się
zrealizować.

Dworzec w Inowrocławiu został, choć w wielkich bólach, wyremontowany. Czy jego otoczenie na remont
poczeka dłużej niż sądzono?

Miliardy na inwestycje
kolejowe zagrożone?
Prezydent Brejza pisze do premier Szydło
– Nieuregulowana kwestia własności terenów, które mają zostać wykorzystane pod inwestycje
kolejowe, może doprowadzić do ich wstrzymania oraz utraty unijnego dofinansowania – ostrzega
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia. O interwencję w tej sprawie poprosił w specjalnym liście
premier Beatę Szydło.

Zbliża się Ino-Rock Festival
Znamy obsadę
26 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Ino-Rock Festival. Znamy już line-up imprezy!

mat. organizatorów

FESTIWAL

fot. Stanisław Gazda

A

pel Brejzy ma związek
z uchwałą Naczelnego Sądu
A d m i n i s t r a c y j n e go, k t ó ry pod koniec lutego orzekł, że
większość terenów zarządzanych
obecnie przez PKP SA powinno de
facto należeć do gmin. I to, uwaga, od 1990 roku. Ustawa z 10 maja
1990 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych stanowi bowiem, że mienie
narodowe znajdujące się we władaniu ówczesnych rad narodowych
i terenowych organów administracji
państwowej stopnia podstawowego
podlega komunalizacji.
W w y p ad k u z de c ydow a nej
większości terenów administrowanych obecnie przez PKP tak się
jednak nie stało. I właśnie to prezydent Brejza wskazuje jako bezpośrednie zagrożenie dla miliardowych inwestycji kolejowych, które
mają być prowadzone w całym kraju
w nadchodzących latach. Sternik
Inowrocławia twierdzi bowiem, że
w przypadku zadań współfinansowanych z funduszy wspólnotowych,
konieczne było wskazanie właściciela bądź użytkownika wieczystego terenu inwestycji. A PKP nie jest
w świetle decyzji NSA ani jednym,
ani drugim.
Dla Inowrocławia ma to oznaczać komplikacje przy rewitalizacji okolic dworca kolejowego –
w szczególności placu przed nim

Główną gwiazdą festiwalu będzie Pain of Salvation.

oraz pobliskiej ulicy Magazynowej
(po modernizacji miały być przekazane gminie, w tej sprawie – jak
zapewnia inowrocławski ratusz
– prowadzone były „zaawansowane rozmowy”). Jak podkreśla Brejza, niewykluczony jest scenariusz,
że trzeba będzie zawiesić prace
i dopiero po uregulowaniu stanu
własności terenu je finalizować.
Dlatego też w liście do premier
Beaty Szydło prezydent Brejza apeluje, aby rząd podjął jak najszybsze
działania mające na celu przekazanie terenów kolejowych gminom.
„Wydaje się, że cel taki mógłby
zostać osiągnięty poprzez zobowiązanie wojewodów do pilnego zorganizowania trójstronnych spotkań
pomiędzy gminami, wojewodami
i PKP” – pisze włodarz miasta.
Rozmowy miałyby umożliwić
sprawne skomunalizowanie nieruchomości będących w posiadaniu
PKP i zapobieżenie kolizjom prawnym. „Niepodjęcie postulowanych
przez nas działań grozi chaosem
praw ny m, paraliżem procesów
inwestycyjnych oraz utratą miliardów złotych z Unii Europejskiej.
Bez prawa własności utrudniona
jest realizacja inwestycji unijnych.
Każdy dzień zwłoki w rozstrzyganiu powyższego problemu ponadto
naraża budżet państwa na coraz
wyższe roszczenia nie tylko ze strony gmin, lecz również Unii Europejskiej” – twierdzi Ryszard Brejza.

*

Do tematu wrócimy
na portalu www.
metropoliabydgoska.pl.

Ino-Rock Festival odbywa się od
2008 roku z inicjatywy Kujawskiego
Centrum Kultury i muzyków z grupy
Quidam oraz RockSerwis. Koncerty
organizowane są w Teatrze Letnim
w samym sercu Parku Solankowego,
a zaproszeni wykonawcy reprezentują różne nurty.
Obok uznanych gwiazd na scenie pojawiają się debiutanci i artyści
niszowi. W ostatnich latach występowały takie zespoły Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Focus,
Anathema, Brendan Perry, Riverside, Lacrimosa, Tim Bowness,Anekdoten, Dungen, IQ, Motorpsycho,
Mostly Autumn, Anglagard, Agusa, Ozric Tentacles, Nino Katamadze & Insight, Nosound, Airbag,
Gazpacho, Haken, The Pineapple
Thief, Soen, Wolf People, Quidam,
Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum,
Soma White, State Urge, Lebowski
i hipiersoniK.
Bilety będą dostępne od poniedziałku w sklepie muzycznym Forte,
Kujawskim Centrum Kultury oraz
na stronie RockSerwis.pl, TicketPro.
pl i Eventim.pl. Do 30 czerwca bilety kosztują 159 zł, później będzie je
można nabyć za 169 zł.
Początek koncertu zaplanowano
na godz. 16:30.ST
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25 MARCA od 19:00 do 23:00

WIOSENNA
NOC ZAKUPÓW
NOWE KOLEKCJE Z RABATAMI

-50%

AŻ DO

www.galeria-solna.com.pl
www.facebook.pl/galeriasolna

SOLNA wiosenna noc zakupow piony plakaty.indd 5
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fotoreportaż
Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

D

o wizyty przy ulicy Trybowskiego 8 na osiedlu Eskulapa, gdzie zlokalizowany jest
bydgoski punkt, zachęca nie tylko
bogata oferta, ale przed wszystkim
ceny. Są praktycznie na każdą kieszeń. Już za niewiele ponad 4 złote
będzie można kupić koszulki z długimi rękawami w kolorze khaki,
a za około 5 zł - wojskowe berety
stalowoszare i zielone. Na niewiele
ponad 12 zł wyceniono kapelusze
polowe tropikalne, a bluzy polowe będzie można kupić już od ok.
16 zł. Warto pamiętać, że do podanych na stronie cen trzeba doliczyć
podatek VAT.

Fani militariów,
czas na zakupy!
W miniony wtorek, 14 marca, punktualnie o godzinie dziewiątej
regionalny oddział Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
dokonał otwarcia sklepu z powojskową odzieżą i sprzętem.
W ofercie znajduje się ponad 140 pozycji: furażerki, hełmy,
mundury, bluzy i kurtki polowe, menażki, manierki czy noże
treningowe. Nie brakuje też „nieśmiertelnych” kalesonów.

Ze względu na og raniczoną
ilość towaru bydgoski oddział AMW
wprowadził limity zakupów na jedną osobę. Każdy klient będzie mógł
kupić po 5 sztuk konkretnej rzeczy.
Bydgoski sklep czeka na miłośników powojskowego sprzętu dwa
razy w tygodniu – w poniedziałki
i czwartki w godz. 9:00 – 14:00.
Dotychczas punkty sprzedaży
działały w Oddziałach Regionalnych
AMW w Krakowie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie i Zielonej Górze. Na początku marca dołączył do nich sklep we wspomnianym
Poznaniu. Pod koniec miesiąca agencja planuje otwarcie kolejnej placówki - w Gdyni, a w trzecim kwartale
bieżącego roku również w Lublinie.
Pełna oferta wraz z cennikiem
dostępna na stronie amw.com.pl
w zakładce „Sprzęt i uzbrojenie”.
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SUPER CENA
MODUŁ REKLAMOWY

99zł
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Zakupy, spotkania
biznesowe,
a także wydarzenia
o charakterze
kulturalnym
i rozrywkowym
– to wszystko już
od niemal pięciu
lat proponuje
mieszkańcom gminy
Galeria Osielsko.
Co najważniejsze –
po sąsiedzku.

Galeria Osielsko
– miejsce nie tylko
na zakupy

G

aleria z powodzeniem wpisała się już w krajobraz gminy – obiekt położony przy
Szosie Gdańskiej 49 odróżnia się od
wielkopowierzchniowych obiektów
w miasta, choć proponuje równie
szeroki wachlarz usług. W Galerii
Osielsko można więc nie tylko zrobić zakupy spożywcze, ale także

skorzystać z usług fryzjera, fotografa, pralni chemicznej, krawcowej, apteki, a nawet biura podróży,
księgarni połączonej z kawiarnią czy
salonu urody dla psów!
Atutem galerii jest nie tylko jej
bliskość od mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również
polityka nastawiona na miejscowych
najemców. Doskonale znają oni
bowiem potrzeby swoich przyjaciół
i sąsiadów, słowem – osób robiących
zakupy blisko domu.
A le Ga ler ia Osielsko to nie
tylko pasaż handlow y, ale również miejsce koncentr ujące
ż ycie k u lt u r a l no-rozr y wkowe.
Stąd w jej ofercie można znaleźć
festyny, koncerty, pokazy mody,
a także spotkania z interesującymi
postaciami. Nie brakuje również
przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności społecznej, w tym akcji
prozdrowotnych jak badania mammograficzne, zbiórki krwi czy tzw.
białe weekendy promujące zdrowy
tryb życia.
Na tym jednak nie koniec planów ekspansji Galerii Osielsko.
W przygotowaniu jest bowiem uruchomienie kolejnych punktów podnoszących atrakcyjność tego miejsca – restauracji oraz myjni samochodowej.
Zapraszamy!
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Właściciel Galerii Osielsko rozpoczyna realizację projektu
budowy domów jednorodzinnych i poszukuje osoby na stanowisko:

Właściciel Galerii Osielsko rozpoczyna realizację projektu
budowy domów jednorodzinnych i poszukuje osoby na stanowisko:

WYMAGANIA:

wykształcenie wyższe, pożądane budownictwo
umiejętności zarządzania projektem, w tym zespołem projektowym i harmonogramem
minimum 3- letnie doświadczenie w pracy przy realizacjach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych
bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno - prawnym, ekonomicznym,
projektowym, wykonawczym, w tym:
 znajomość przepisów prawnych z zakresu dokumentacji projektowej i uzgodnień związanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 umiejętność budżetowania,
 znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane,
 znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej,
 znajomość procesu przekazywania inwestycji zamawiającemu,
▪ umiejętności komunikacji interpersonalnej, samodzielność
▪ umiejętność prowadzenia negocjacji

Myślisz
nad własnym
biznesem?

▪
▪
▪
▪

ZADANIA:

Zarządzanie projektem i zespołem projektowym budowy osiedla domów jednorodzinnych
od projektu do odbioru i przekazania domu klientom
Harmonogramowanie prac podwykonawców i dostaw materiałów
Kontrola budżetu projektu
Kontrola terminowości realizacji projektu
Koordynacja współpracy z Kierownikiem budowy i organami nadzorującymi
Zarządzanie dokumentacją budowy i dokumentacją zakupu materiałów i usług
Zarządzanie komunikacja w projekcie (wew. i zew.)

OFERUJEMY
▪ stabilne zatrudnienie w zaangażowany i rozwijającym się zespole
▪ rozwój zawodowy
▪ atrakcyjne wynagrodzenie

Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy,
że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

M

Kierownik Biura Sprzedaży
Miejsce pracy: Biuro Sprzedaży domów Osiedla Słonecznego, Osielsko / Żołędowo

WYMAGANIA:
▪
▪
▪

Otwórz lokal
w
Galerii Osielsko!

#Restauracja #Delikatesy
#Kantor #Sklep Obuwniczy
#Odzież męska

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem
na adres: kancelaria@galeria-osielsko.pl do dnia 30/03/2017
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy przez Galerię Osielsko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

A

Galeria Osielsko

ul. Szosa Gdańska 49
86-031 Osielsko

Miejsce pracy: Biuro Osiedle Słoneczne, Osielsko / Żołędowo

▪
▪
▪
▪
▪
▪

K

ul. Szosa Gdańska 49
86-031 Osielsko

Menedżer Projektu

▪

E

▪

Wykształcenie: wyższe
- preferowane: zarządzanie, zarządzanie sprzedażą;
Doświadczenia na stanowisku: sprzedawcy / handlowca / przedstawiciela handlowego
- preferowane: 5 lat; - akceptowalne: 3 lata
Umiejętności:
- efektywna sprzedaż, budowanie relacji z klientem
- profesjonalna obsługa klienta
- obsługa komputera, pakietu MS Office; Google cloud
- dobra organizacja czasu i pracy oraz umiejętności dobrej komunikacji
- kierowania zespołem, umiejętność negocjacji
Cechy
- pozytywna energia, optymizm
- dyspozycyjność i asertywność oraz samodzielność
- otwartość na zmiany i na uczenie się oraz kreatywność
- dążenie do samorozwoju

ZADANIA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organizacja i rozwój biura oraz zespołu sprzedaży
Zarządzanie procesem i zespołem sprzedaży domów jednorodzinnych
Zarządzanie budżetem sprzedaży i biura sprzedaży
Prezentowanie klientom oferty domów na sprzedaż
Budowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi i klientami
w zakresie sposobów finansowania zakupu domu
Negocjowanie i sprzedaż domów – zawieranie umów deweloperskich
Zarządzanie niezbędną dokumentacją związaną z procesem sprzedaży
Koordynacja współpracy: klientem-notariusz; klient-wykonawca
Koordynowanie działań sprzedażowych, marketingowych, promocyjnych i informacyjnych
Kontakt z mediami w zakresie oferty domów na Osiedlu Słonecznym

OFERUJEMY
▪ Stabilne zatrudnienie w zaangażowanym i rozwijającym się zespole
▪ Rozwój zawodowy
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem
na adres: kancelaria@galeria-osielsko.pl do dnia 14/04/2017

690 985 395

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy przez Galerię Osielsko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy,
że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami
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SPOŁECZEŃSTWO
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

N

a bocznych schodach bazyliki,
prowadzących do Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, siada
bezdomny. Już prawie południe,
a on nic jeszcze nie jadł. Do wydawania posiłków zostało aż sześć
godzin. Gdyby zapukał i poprosił,
dostałby kromkę postnego chleba.
Cieszyłby się i z tego. Kilka lat temu
daliby mu tylko wrzątek. Kawę albo
herbatę, no i chleb, musiałby sobie
zorganizować sam.

Głodnych
nakarmić…
Nie żyje się po to, żeby jeść, ale trzeba jeść, żeby żyć. Tyle że dla
wielu, z powodu biedy lub bezdomności, zjedzenie chociażby
jednego ciepłego posiłku, to wciąż poważny problem.

fot. Stanisław Gazda

Niektóre osoby,
czy to niewierzące,
czy o jakimś innym
światopoglądzie, mogą
czuć się skrępowane
korzystając ze
zinstytucjonalizowanej
pomocy kościoła.
Dzięki nam mają wybór
i nie są pozostawione
same sobie, nie są
pozbawione pomocy.
Edyta Orzędowska

- Za księdza Sławomira Bara,
nowego opiekuna Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, sporo się zmieniło
– mówi dyżurująca dziś w stowarzyszeniu pani Rosita. - Możemy
z ubogimi, i to dwa razy w tygodniu
- we wtorki i czwartki - podzielić
się odzieżą. W każdy poniedziałek
w godzinach od 16:30 do 18:00 nieubezpieczonych bezpłatnie przyjmuje lekarz rodzinny. Raz w miesiącu, w wyznaczone piątki, jest do ich
dyspozycji chirurg.
Od god ziny 16:45 w yd awany jest obiad. Najpierw na wynos,
dla biednych rodzin parafialnych,
rodzin wielodzietnych. Jeżeli jednego dnia jest zupa, to następnego
można się spodziewać drugiego
dania. Od godziny 17:00 zjeść mogą
stali by walcy, zapisani na listę.
Pół godziny później wydawane są
obiady dodatkowe, dla każdego
głodnego. Warunek dla wszystkich
i o każdej porze jest jeden - trzeba
być trzeźwym!
Ksiądz Sławomir jest bardzo
operatywny, więc udaje mu się znaleźć i uprosić darczyńców o podzielenie się żywnością. W kościele jest
też specjalna skarbonka, do której
można wrzucić datki na jedzenie dla
biednych. Potrzeby są duże. Każdego dnia z posiłków Bydgoskiego
Stowarzyszenia Miłosierdzia św.

fot. Stanisław Gazda

koordynatorka akcji
Food not Bombs

Cześć instytucji zapewnia nie tylko ciepły posiłek, ale również możliwość zadbania o higienę osobistą.

Wincentego a Paulo korzysta blisko
dwieście osób.
- Jak wierni wrzucą do skarbony, to mogą mieć spokojne sumienie,
że nie zasponsorowali bezdomnemu kupna alkoholu. Dlatego dają
chętniej i więcej niż kilka lat temu
- przyznaje pani Rosita.
Przy Drukarskiej 6 znajduje się
jadłodajnia Caritasu. Ta krótka uliczka
dochodząca do Gdańskiej, wyglądem
przypomina większość przebywających tam osób, zwłaszcza od godziny
11:00. Brudna, szara, z kilkoma odrapanymi, osmolonymi budynkami, często
śmierdząca uryną i wymiocinami.

Gdyby nie obiady (jednego dnia
zupa, następnego drugie danie) przy
Drukarskiej, 50-60 bezdomnych
codziennie musiałoby zmierzać się
z głodem.
- Bieda zaczyna zaglądać i do
nas – żali się kierownik placówki
Piotr Lewandowski. – Niestety, jakiś
czas temu Polska została „odcięta”
od pomocy żywnościowej z Unii
Europejskiej na rzecz jeszcze biedniejszych: Rumunii i Bułgarii. Coraz
mniej jest sponsorów. Czekamy więc
z tymi biednymi i bezdomnymi na
każdy grosz i wsparcie produktami. Kocioł coraz mniej syty i pełny,

ale na pewno nie zdarzy się tak, by
ktoś pozostał głodny - zapewnia
pan Piotr.
Od godziny 12:00 do 14:00 stołówka obsługuje tych, którzy mają
w ykupione obiady przez MOPS.
100 posiłków. Albo zupa z wkładką,
albo drugie danie. Sześć dni w tygodniu.
Jednym z największych problemów osób bezdomnych jest utrzymanie higieny osobistej. To, że nie
ma się własnego domu, własnego
kąta, nie musi oznaczać, że trzeba
być brudnym, śmierdzącym, odrażającym. Caritas Diecezji Bydgoskiej

umożliwia więc wszystkim osobom
bezdomnym skorzystanie w godnym
miejscu, właśnie przy ul. Drukarskiej, z możliwości zadbania o swoją higienę. Z łaźni można korzystać 3 dni w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek w godzinach
od 9:00 do 11:00. Po kąpieli otrzymuje się czystą bieliznę, opiekę pielęgniarską i darmowy posiłek.
Po godzinie trzynastej na ulicy
Koronowskiej 14, przed drzwiami
Kuchni dla Ubogich prowadzonej
przez siostry Albertynki, panuje już cisza i spokój. Zakończyło
się wydawanie posiłków. Każdego
dnia Kuchnia dla Ubogich wydaje
150-200 porcji.
Siostra Wita codziennie błaga Boga, by na jej drodze postawił
kogoś, kto podzieli się czymkolwiek
do jedzenia. Przydaje się wszystko:
kości na zupę od rzeźnika, poturbowane owoce, produkty niesprzedane w danym dniu w barach lub
restauracjach, nadwyżka cebuli,
ziemniaków, buraków czy innych
warzyw od okolicznych rolników.
- Dla jednych balast, dla mnie
i dwustu „moich” biedaków, to istny
skarb! - mówi siostra Wita, wierząc,
że Bóg zawsze pomoże darczyńcom
trafić na Koronowską. - Na szczęście coraz więcej osób wie, że się
tu znajdujemy i chętniej reaguje na
nasze apele o pomoc – dodaje jedna
z trzech sióstr prowadzących Kuchnię dla Ubogich.
Jedzenie Zamiast Bomb (Food
not Bombs) – społeczna inicjatywa,
polegająca na rozdawaniu ciepłych,
wegańskich lub wegetariańskich
posiłków ludziom biednym, bezdomnym i bezrobotnym. Akcji towarzyszy przekaz antyrządowy i antywojenny, a jej ideą przewodnią jest
pokazanie, że kiedy władza wydaje
pieniądze na – zdaniem działaczy –
niepotrzebne zbrojenia, wielu ludzi
umiera z głodu. Ruch od dwóch lat
obecny jest także w Bydgoszczy.
- Niektóre osoby, czy to niewierzące, czy o jakimś innym światopoglądzie, mogą czuć się skrępowane
korzystając ze zinstytucjonalizowanej pomocy kościoła. Dzięki nam
mają wybór i nie są pozostawione same sobie, nie są pozbawione
pomocy – mówi Edyta Orzędowska, koordynatorka akcji Food not
Bombs, polegającej m.in. na darmowym rozdawaniu ciepłych, wegetariańskich posiłków osobom bezdomnym.
Akcja prowadzona jest w każdą
niedzielę o 14:30 w parku przy
placu Wolności.
Jadłodzielnie powstają od pewnego cza su w w ielu m i a st ach
w Polsce. U naszych sąsiadów
w Toruniu od niedawna funkcjonują już dwie. Wkrótce takie miejsca powstaną także w Bydgoszczy.
Na czym polega idea ? Chodzi o to,
by dzielić się jedzeniem z tymi, którzy go potrzebują. Jedzeniem, które
bardzo często się marnuje.
Pod koniec miesiąca otworzy się
jadłodzielnia przy Gdańskiej 79, a już
20 marca podobne miejsce pojawi się na terenie kampusu Wyższej
Szkoły Gospodarki.
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Gdzie?
Kombinat
Rybny mieści się
w budynku przy ul.
Chodkiewicza 17.

fot. Stanisław Gazda

asza przygoda z rybami zaczęła się czternaście lat temu.
Wtedy, w 2003 roku, w miejscowości Bobolin stanęła niewielka,
murowana wędzarnia - mówi Mateusz Stebliński. - Wówczas zacząłem
uczyć się wędzenia ryb, podpatrując
ojca – dawnego rybaka, i sprzedawałem gorące, świeżo wędzone ryby
prosto z wędzarni – dodaje w rozmowie z nami.
W 2005 roku powstał sklep
z r ybami wędzonymi z własnej
wę d z a r n i . Pot o czn ie n a z y wany „Rakietą” (ze względu na swoją
wysokość) zasłynął wśród kuracjuszy Uzdrowiska Dąbki ze świeżych
i przepysznych wędzonych r yb,
o jakie trudno na całym Wybrzeżu.
Szczególny rozgłos wśród odwiedzających zdobył dorsz wędzony
według rodzinnej receptury.
- Kolejnych dziesięć lat spędziliśmy na wędzeniu, karmieniu
nadmorskich gości i uczeniu się
wszystkiego, co o rybach powinno
się wiedzieć - kontynuuje Mateusz Stebliński. Niespełna dwa lata
temu właściciele Kombinatu Rybnego w Bydgoszczy podjęli istotną decyzję. - W 2015 roku postanowiliśmy wykonać kolejny krok
i - już jako tandem - zaczęliśmy
rozbudowę naszego nadmorskiego
sklepu - opowiada Rafał Wyłupek
i dodaje: Tak powstał Pawilon Rybny, w którym od lipca 2016 roku nie
tylko można kupić przepyszne ryby,
ale i zjeść wspaniałe bułkery i inne
dania rybne.

Wnętrze nowej restauracji rybnej, która pełni również funkcję sklepu.

Kombinat Rybny, czyli jak
przypomnieć smaki wakacyjnych
wypadów nad morze
Od grudnia 2016 roku działa w naszym mieście nowa restauracja, której menu opiera się w pełni na
rybach i owocach morza. O tym, skąd się wziął pomysł na takie miejsce, rozmawiamy z właścicielami
- Rafałem Wyłupek i Mateuszem Steblińskim.

Po sukcesie Pawilonu postanowiliśmy przynieść swoje ryby do
Bydgoszczy, z którą są związani od
wielu lat. - W tym mieście brakowało nam miejsca, w którym można by
zjeść naprawdę dobre ryby… więc
- postanowiliśmy sami je stworzyć mówią zgodnie właściciele.
Kombinat Rybny mieszczący
przy ulicy Chodkiewicza jest więc
wypadkową wielu lat nauki i tęsknoty za smakiem wspaniałych ryb. Zachęcamy wszystkich bydgoszczan
do odwiedzenia nas i spróbowania
naszych ryb. Mamy nadzieję, że
przypomnimy Wam smaki wakacyjnych wypadów nad morze - dodają
na końcu Wyłupek i Stebliński.

*

Więcej zdjęć z lokalu
będzie można obejrzeć
w fotoreportażu
opublikowanym na portalu
www.metropoliabydgoska.pl.
R
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16 - 28 marca

meble
wypoczynkowe
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taniej 0%

do
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sofa TORRES
2799,-

2519,-

Promocje obowiązują od 16.03 do 28.03.2017 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia
0%. Oferty obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowe regulaminy promocji w
salonach Black Red White. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bydgoszcz
ul. Fordońska 258
informacje: tel. 52 515 42 00

Bydgoszcz
ul. Toruńska 101 (C.H. Tesco)
informacje: tel. 52 361 50 10

Zapraszamy
od 10.00 do 21.00
w niedziele
od 10.00 do 20.00

Zapraszamy
od 9.00 do 21.00
w niedziele
od 10.00 do 18.00
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Rozmawiała Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Justyna Wróblewska: Planujecie
przemaszerować z Bydgoszczy do
Mielna i przy okazji zebrać pieniądze na wybrany cel charytatywny.
Skąd ten pomysł?
Jakub Pietrzak: Pew nego dnia
Kamil napisał do mnie, że chciałby
przejść się nad morze i szuka kogoś,
aby nie iść samemu. Spytał mnie,
czy powędruję z nim. Odpisałem,
że to świetny pomysł. Sam o czymś
takim myślałem. Dopiero potem
zrodził się plan połączenia tego ze
zbiórką pieniędzy na jakiś cel charytatywny.

Przed siebie aż do Mielna

Zamierzacie przygotować jakąś
re l ac j ę z wę d rówk i? B ę d z ie cie gdzieś publikować materiały
w trakcie jej trwania?
Kamil: Już mamy założony fanpage.
Nazywa się „Nie licząc kilometrów”.
Tam wstawiamy po kolei nasze
postępy, gdzie byliśmy, co robiliśmy.
Oczywiście będziemy relacjonować
nasz wypad. Wrzucać zdjęcia, filmy. Zobaczymy, jaki będziemy mieć
dostęp do prądu.

Marsz, który ma
pomóc innym

Znalezienie go może też być sporym wyzwaniem, lecz harcerze
chyba są przyzwyczajeni do jego
braku na przykład podczas obozów
w lesie. Długo już jesteście w harcerstwie? Jak rozpoczęła się wasza
przygoda z nim?
Kamil: Ja jest w harcerstwie od
2008 roku. Zaczęło się tak, że pewnego dnia w czwartej klasie podstawówki przyszła do nas druhna ze
swoją koleżanką i rozdawała naklejki
zachęcające do przyjścia na zbiórkę,
żebyśmy zobaczyli jak jest i dołączyli do harcerstwa. Poszedłem na
tę zbiórkę i tak w sumie chodzę do
teraz. Wciągnęło mnie to.
Jakub: Ja dołączyłem w 2012 roku.
Wtedy byłem pierwszy raz na obozie.
Do przyjścia do harcerstwa zachęciła mnie kuzynka. Miałem urodziny
i zadzwoniła do mnie z życzeniami
i przy okazji powiedziała, że jest taka
zbiórka i czy chciałbym wpaść. No to
wpadłem z bratem i tak zostałem.

Ponad 200 kilometrów w niespełna tydzień – taki dystans chce
pokonać dwóch młodych harcerzy z Bydgoszczy: Kamil Ciemny
i Jakub Pietrzak. Porozmawialiśmy z nimi o tym pomyśle, jego
realizacji oraz współczesnym harcerstwie.

My jako harcerze
bardzo lubimy stawiać
sobie różne wyzwania,
wędrować, poznawać
nowe, ciekawe miejsca
Kamil Ciemny

bydgoski harcerz

Chcecie zachęcić inne osoby, żeby
poszły z wami, czy jednak tylko
w dwójkę?
Jakub: Nie, chcemy iść w dwójkę.
Kamil: To było z góry zaplanowane,
że chcemy iść tylko w swoim towarzystwie, aczkolwiek spotkałem się
już z wieloma osobami, które pytały,
czy mogą iść z nami. Zainteresowanie jest spore. Szczerze powiedziawszy, więcej osób niezwiązanych
z harcerstwem jest chętnych do
pokonania 200 kilometrów pieszo.
Dlaczego akurat 200 kilometrów?
Czemu nie mniej lub więcej?
Jakub: Na obozach przechodziliśmy już różne wędrówki. Co prawda, nie były to aż takie dystanse,
ale liczymy, że uda nam się przejść
te 200 kilometrów. Uznaliśmy, że
to taka trasa w sam raz, nie jest ani
za dużo, ani za mało. To będzie taki
wyczyn dla nas.
Macie już określony termin
wędrówki?
Jakub: Nie mamy jeszcze sztywno
określonego terminu, ale myślimy, że

fot. archiwum prywatne

Kamilu, czy inspirowałeś się innymi osobami realizującymi podobne
akcje?
Kamil Ciemny: Słyszałem kiedyś
o czymś takim, jak Pomoc Mierzona Kilometrami. Jednak generalnie
nie sugerowałem się tym. My jako
harcerze bardzo lubimy stawiać
sobie różne wyzwania, wędrować,
poznawać nowe, ciekawe miejsca.
Stwierdziłem, że czemu by nie pójść
nad morze. Tym bardziej w okresie wakacyjnym, kiedy jest ciepło
i naprawdę przyjemnie jest chodzić.
Kamil Ciemny i Jakub Pietrzak zamierzają wyruszyć na wyprawę pod koniec czerwca.

to będzie końcówka czerwca. Wtedy
w szkole już będą wystawione oceny
i rozpocznie się taki „luzik”.
Kamil: Planujemy zamknąć się
w 6-7 dniach. Jednak nie wykluczamy, że w trakcie wędrówki obsunie
cię coś na trasie i ten termin przedłuży się o kilka dni.
Jak będzie z noclegami?
Ja k ub: C hcemy w zi ąć n a m iot ,
p r z yc h o d z i ć d o d o m o s t w we
wsiach znajdujących się na trasie
i pytać ludzi, czy możemy rozłożyć
namiot na ich terenie. Być może
będziemy też nocować na terenie
campingów.
Na swojej drodze zapewne spotkacie wiele ludzi. Jakich reakcji z ich
strony się spodziewacie?
Jakub: Zapewne, jak powiemy im,
że działamy charytatywnie, to będą
bardziej chętni, żeby nas przenocować czy pomóc nam w inny sposób.
Wydaje nam się, że ludzie na wsiach

są bardziej otwarci i może kiedyś
nawet zaproszą nas na jakąś kolację.
Chcecie zdobyć pieniądze na cele
char y t aty w ne. W ja ki sposób
zamierzacie starać się o te środki?
K amil: Licz y my na to, że prz y
nagłośnieniu tej spraw y, pewne

Nie licząc
kilometrów
tak nazywa
się fanpage na
Facebooku związany
z akcją bydgoskich
harcerzy.

osoby się zgłoszą. Na razie mój
kolega fotograf, który w ykonuje
głównie zdjęcia podczas koncertów rapowych, zadeklarował się,
że dwie fotografie przeznaczy do
licytacji. Liczymy, że darczyńcy
się do nas zgłoszą. Firmy, które
będą chciał y nam pomóc, mogą
się kontaktować nawet do dnia
wymarszu, najlepiej pisząc maila
na adres: kamil.ciemnypw@gmail.com. Niew ykluczone, że sami
będziemy nawiązy wać kontakty
z różnymi firmami lub osobami
publicznymi.
Do kogo trafią zdobyte środki?
Kamil: Zastanawiamy się nad fundacją, z którą chcielibyśmy współpracować, na którą miałyby zostać
przeznaczone środki. Jesteśmy
w tra kcie poszuk iwań. P rzede
wszystkim musimy się określić, czy
chcemy pomóc fundacji, która zajmuje się zwierzętami, czy pomaga
ludziom.

A co wam się najbardziej podoba
w harcerstwie?
Kamil: Chęć poznawania czegoś
nowego: ludzi, terenów, poszerzania swoich horyzontów. Harcerstwo
też wychowuje i uczy i szczerze
mówiąc, gdybym nie był harcerzem, to nie wiem w jakie wpadłbym
towarzystwo i gdzie teraz był. Harcerstwo mnie ukształtowało.
Kiedyś bycie harcerzem to był prestiż. Nadal jest czy już trochę mniej?
Jakub: Każdy może wstąpić do harcerstwa, ale nie każdy jest w stanie
tam przetrwać, być tam długo.
Dlaczego? Co jest tam takiego
strasznego lub nadzwyczajnego?
Jakub: Nie k a żdemu mogą się
podobać wyjazdy na obozy i życie
w namiotach przez dwa tygodnie.
Każdemu może się to wydawać łatwe,
ale jak pojedzie na obozy, zobaczy jak
to jest, to może zrezygnować.
Kamil: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że dużo osób jest naprawdę chętnych, wiele dzieciaków jest
zainteresowanych dołączeniem do
harcerstwa, zafascynowanych tym,
co robimy, bo nie każdy ma okazje
pojechać latem do lasu, siedzieć pod
namiotami i robić różne szalone rzeczy. Widzę, że jest duże zainteresowanie. Jeśli ktoś od małego się w tym
zakręci, to przeważnie zostaje.
Jakub: To prawda. Jest pełno osób,
które są od zucha w harcerstwie.
Dołączyli w pierwszej klasie podstawówki, teraz są w liceum i nadal
są harcerzami. To jest niesamowite. Myślę, że jak się tak długo jest
w harcerstwie to chce się tam być
i robić coś więcej.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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w u d z i e s t ą c z w a r t ą e d ycję festiwalową zainaug uruje premiera Oper y Nova
„Wesele Figara”. Ta opera Mozarta
odtąd stanowić będzie w repertuarze bydgoskiej opery drugą (obok
„Czarodziejskiego fletu”) pozycję
prezentującą twórczość genialnego klasyka. Naz wiska realizatorów:
reżyseria Wojciech Adamczyk (ten
od „Rancza”), scenografia - Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy - Maria Balcerek – pozwalają
spodziewać się pełnej rozmachu
realizacji.
Po premierze scena oddana
zostanie zaproszonym teatrom operowym. Teatr Wielki w Poznaniu
przywiezie imponującą wizję sceniczną „Borysa Godunowa” Musorgskiego, którą firmują tak znane
nazwiska jak Iwan Wyrypajew (reżyseria) i Gabriel Chmura (kierownictwo muzyczne).
Szczecińska Opera na Zamku
pokaże niezwykły spektakl okrzyknięty „najważniejszym wydarzeniem
artystycznym sezonu 2015/2016″
- operę B. Brittena „Przykręcanie
śruby”, żartobliwie określa się mianem „thrillera operowego”. Reżyser
Natalia Babińska w sposób niezwykle stylowy i pogłębiony psychologicznie zaadaptowała prozę Henry’ego Damesa, do której brytyjski
kompozytor stworzył swą tajemniczą i niepokojącą muzykę.
Po kilku latach przerwy zaprezentuje się w Bydgoszczy na dużej
scenie Opera Wrocławska z tytułem,
o który często dopominają się melomani, „Poławiacze pereł” G. Bizeta.
Waldemar Zawodziński i Maria Balcerek stworzyli w nowej produkcji
wręcz baśniową wizję azjatyckiego
świata.
Po raz trzeci zaproszenie na BFO
przyjął znakomity litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu z Wilna.
Tym razem przyjedzie z baletem „La
Piaf”, którego libretto zainspirowała
biografia słynnej francuskiej pieśniarki.
Musical reprezentowany będzie
przez „Młodego Frankensteina” –
przebojowy spektakl chorzowskiego
Teatru Rozrywki.
Fe st iwa l z a kończ y 14 m aja
występ Moskiewskiej Opery Kameralnej im. Bor ysa Pokrowskiego

nagrody

K

rążek ukazał się 7 października
2016 roku nakładem wytwórni muzycznej Pchamy Ten Syf.
Jego pomysłodawcą jest bydgoski
raper Bisz, który zaprosił do współpracy założyciela zespołu Pustki, czyli Radexa. Prace nad albumem przez długi czas były owiane
tajemnicą, a twórcy stopniowo
odsłaniali kolejne karty. Na płycie
można usłyszeć przeróżne gatunki
i konwencje. Treści pełne są dystansu i ironii, a całkowity efekt zaskakuje niemal każdego słuchacza.

XXIV Bydgoski
Festiwal Operowy

XXIV
Bydgoski Festiwal
Operowy potrwa
ponad dwa tygodnie
i zgromadzi teatry
operowe z Polski
i zagranicy.

– operowe ciepłe bułeczki

Od 29 kwietnia do 14 maja trwać będzie bydgoska uczta dla
melomanów – XXIV Bydgoski Festiwal Operowy. Będzie klasyka
w postaci „Wesela Figara”, „Borysa Godunowa” i „Poławiaczy
pereł”, będą ciekawostki, takie jak operowy horror „Dokręcanie
śruby”i rosyjski „Chołstomier” przenoszący dramat ludzki na
postać konia. Dla miłośników baletu będzie „La Piaf”, a dla
zakochanych w musicalu - „Młody Frankenstein”. Wszystkie
propozycje to niedawne premiery lub prapremiery.

– legendarnej sceny, jednego z najbardziej znanych w świecie ros yjskich teatrów muzycznych. Rosyjscy
goście przedstawią operę współczesnego kompozytora Władimira Kobekina „Bystronogi. Historia
konia”, której libretto sięga do opowiadania Lwa Tołstoja.
Świetnie oceniane przedstawienia, najlepsze obsady, wybitni realizatorzy, różnorodność inscenizacyjna – taki właśnie będzie XXIV Bydgoski Festiwal Operowy, odwołujący
się także do literackich pierwowzorów dzieł muzycznych. Powinien
zatem dać widzom wiele satysfakcji
artystycznych.
Jak co roku festiwalowi towarzyszyć będzie Międzynarodowe
Operowe Forum Młodych, czyli spektakle studentów akademii
muzycznych – adeptów sztuki operowej z Polski i zagranicy.
Budżet festiwalu tworzą trzy
filary: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zasiliło
Festiwal kwotą 500 tysięcy złotych,
urząd marszałkowski oraz Urząd
Miasta Bydgoszczy, który przeznaczył 235 tysięcy złotych.
Gospodarzem spektakli festiwalowych będzie podobnie jak w ostatnich latach Aleksander Laskowski,
zaś ceny biletów pozostaną na poziomie ubiegłorocznym. Ich sprzedaż
rozpocznie się 27 marca.

fot. Stanisław Gazda

WYDARZENIA
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Informacje o Bydgoskim
Festiwalu Operowym można
śledzić na bieżąco na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.

Plakaty zapowiadające XXVI BFO, w tym otwierający festiwal spektakl „Wesele Figara”.

Bydgoski raper
z szansą na Fryderyka
Jego album został nominowany
Płyta „Wilczy humor”, czyli wspólne dzieło Jarosława „Bisza” Jaruszewskiego oraz Radka „Radexa”
Łukasiewicza ma szansę wygrać Fryderyka! Informacja o nominacji zaskoczyła twórców albumu.

Płyta zdobyła uznanie członków Rady Akademii Fonograficznej,
którzy postanowili nominować ją
do nagrody Fryderyk 2017 w sekcji muzyki rozrywkowej, w kategorii Album Roku hip-hop. O tytuł
zwycięzcy w tej kategorii walczą
również cztery inne albumy: „Ułamek tarcia” – Kaliber 44, „Życie
po śmierci” – O.S.T.R., „Marmur” –
Taco Hemingway, „Ała” – Ten Typ
Mes. Laureat zostanie w ybrany
w drugiej turze głosowania członków Akademii.
Wyniki zostaną zaprezentowane
w kwietniu.JW
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988
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W komisji konkursowej
doszło już do dwóch
zmian personalnych. Maję
Komorowską zastąpił Piotr
Bogusław Jędrzejczak,
a Martynę Peszko – Artur
Szczęsny.

fot. Stanisław Gazda

nformacja o zastrzeżeniach jednego, niewymienionego z nazwiska
kandydata na dyrektora, wypłynęła po oświadczeniu ratusza, który w miniony wtorek po południu
ustosunkował się do wspomnianych
zarzutów. Rzecznik prezydenta
miasta Marta Stachowiak wskazała bowiem, że choć do magistratu
list poparcia dla Pawła Wodzińskiego „nigdy oficjalnie nie dotarł”
i „władzom Bydgoszczy jest znany
jedynie z przekazów medialnych”,
to „w opinii prawnej pojawienie się
nazwiska członka komisji w kontekście udzielonego aktualnemu dyrektorowi poparcia ujawnia stosunek
emocjonalny, co może wpływać na
dokonanie bezstronnej i obiektywnej oceny wszystkich zgłoszonych
kandydatów”.
Urzędnicy powołują się także
na rozporządzenie ministra kultury
w sprawie organizacji konkursu na
stanowisko dyrektora instytucji kultury, które w jednym punktów stanowi, że „członkiem komisji nie może
być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej
osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec
niej w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności”.
I w związku z tym – jak czytamy w oświadczeniu urzędu miasta
– prezydent Rafał Bruski zwrócił się
do Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza o „wytypowanie
innego przedstawiciela organizacji”,
którego „bezstronność nie zostanie
zakwestionowania na żadnym etapie prowadzonego postępowania
konkursowego”. „Mając na uwadze
troskę o transparentność prowadzonej przez miasto procedury konkursowej oraz wizerunek instytucji,
władze Bydgoszczy liczą na zrozumienie zaistniałej sytuacji i zmianę
w trybie pilnym osoby reprezentującej zespół pracowniczy w obradach
komisji konkursowej” – podsumowuje w piśmie Marta Stachowiak.
Kilkanaście godzin po pojawieniu się oświadczenia urzędu miasta
Martyna Peszko złożyła wyjaśnienia

Nowy dyrektor bydgoskiego teatru ma kierować jego poczytaniami przez trzy lata.

Zamieszanie wokół konkursu na
dyrektora Teatru Polskiego

Zmiana w komisji
konkursowej na
ostatniej prostej
Niemal w przeddzień rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
na fotel dyrektora Teatru Polskiego jeden z nich zakwestionował
bezstronność członkini komisji konkursowej – aktorki Martyny
Peszko reprezentującej Komisję Zakładową OZZ Inicjatywa
Pracownicza. Twierdzi, że podpisując list poparcia dla obecnego
szefa bydgoskiej sceny Pawła Wodzińskiego, nie byłaby ona
w stanie zachować bezstronności w trakcie konkursu.

(podkreśla przy tym, że nie zgadza
się z zarzutami, a termin ich pojawienia się uważa za dość osobliwy),
jednocześnie delegując na swoje
miejsce Artura Szczęsnego, kierownik działu komunikacji i promocji
Teatru Polskiego. To druga zmiana w składzie komisji konkursowej – jeszcze w lutym aktorkę Maję
Komorowską zastąpił reżyser Piotr
Bogusław Jędrzejczak.
Przesłuchania siódemki kandydatów w ramach drugiego etapu
konkursu (lista nazwisk w ramce)
rozpoczynają się w piątek, 17 marca. Rozstrzygnięcie wyścigu o fotel
dyrektora bydgoskiego teatru ma
nastąpić do końca kwietnia.

Lista kandydatów na
dyrektora Teatru Polskiego
w Bydgoszczy
- Łukasz Gajdzis – reżyser pracujący między innymi przy
spektaklu „Pchła Szachrajka”
i „Klub kawalerów”,
- W a ldem a r M at uszewsk i –
reżyser teatralny i radiowy,
dyrektor teatrów,
- P aweł Wodziński – obecny
dy rektor Teatr u Polskiego
w Bydgoszczy,
- K rystian Nehrebecki – aktor,
który występował na deskach
bydgoskiego teatru w latach
90.,
- K amil Retkiewicz – były wiced y r e k t or Te at r u Nowe go
w Łodzi,
- Dariusz Zawiślak – scenarzysta, reżyser i producent,
- Ryszard Adamski – aktor i animator kultury.
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Moc atrakcji
w kinie Helios
Co wydarzy się w najbliższym czasie?

Wejść do sali, usiąść w wygodnym fotelu, obejrzeć film, a potem wrócić do domu – tak wyobrażasz sobie wizytę w kinie? W Heliosie przekonasz się, że może być ona znacznie ciekawsza. Zobacz,
w czym warto wziąć udział w najbliższym czasie.
Kino Konesera
Niszowe dzieła z niebanalną fabułą
i inteligentnym humorem jak zawsze
można zobaczyć w ramach Kina
Konesera. W tym miesiącu odbędą się jeszcze dwa spotkania z tego
cyklu. 23 marca zostanie wyświetlony film „Amerykańska sielanka”,
a tydzień później, 30 marca, widzowie będą mogli zobaczyć produkcje
„To tylko koniec świata”. Filmy te nie
są wybrane przypadkowo. Mają one
wzbogacić widzów o nowe wartości,
przeżycia, a także walory wizualne. Po każdym seansie odbędzie się
dyskusja dotyczące obejrzanej produkcji.
Bilet y umożliw iające udział
w pokazie organizowanym w ramach
cyklu Kino Konesera kosztują 18 zł
(ulgowy) oraz 22 zł (normalny). Karnet na cztery kolejne spotkania
kosztuje 56 zł lub 68 zł. Posiadacze
Karty Kina Konesera kupią bilety
w cenie 16 zł i 20 zł oraz będą mogli
skorzystać z innych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.
Kino Kobiet
Marcowe spotkanie z cyklu Kino
Kobiet odbędzie się już w najbliższą środę, 22 marca. W trakcie jego
trwania obchodzone będą 4. urodziny Kina Kobiet, podczas których
nie zabraknie wyjątkowych atrakcji.
Największą z nich jest pokaz Chippendales, który odbędzie się tuz
przed wyświetleniem filmu „Porady
na zdrady”. Także przed filmowym
seansem zostaną przeprowadzone ciekawe konkursy z nagrodami.
Do wygrania będą przeróżne bony,
vouchery i karnety. Motywem przewodnim wieczoru będzie powitanie
wiosny, więc warto zdecydować się
na kwiatową stylizację.
Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 18:30. Już od początku na
przybyłe Panie czekać będą liczne atrakcje. Przed pokazem filmu
w holu kina będzie można m.in.
spróbować pysznego jedzenia, czy
skorzystać z darmowej analizy składu ciała.
A by wziąć udział w środow ym spotkaniu należy zakupić
bilet w cenie 23 zł. Osoby, które
zdecydują się iść w grupie co najmniej 10 osób zapłacą nieco mniej.
W takim przypadku cena biletu to
20 zł od osoby. Rezerwacja miejsc

odbywa się pod numerem telefonu:
52 581 00 53.
Maraton Grozy
Noc spędzona w kinie to ciekawa
propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą przeżyć kilka godzin w niepowtarzalnym klimacie tworzonym
za pomocą filmów granych jeden za
drugim. Najbliższy Nocny Maraton
Filmowy w kinie Helios odbędzie się
24 marca. Będzie to Maraton Grozy.
Na ekranach pojawią się aż cztery
horrory. Pierwszym z nich będzie
długo wyczekiwany film „Baba Jaga”.
Następnie widzowie zobaczą świetną produkcję „Zło we mnie” oraz
kolejną znakomitą premierę „Lokatorzy”. W finale z ekranu straszyć
będzie wizjonerski thriller psychologiczny w reżyserii nagrodzonego
Oscarem Gore’a Verbinskiego, twórcy ”The Ring” - „Lekarstwo na życie”.
Maraton grozy rozpocznie się
o godzinie 23:00 i potrwa aż do
rana. Bilety uprawniające do udziału w nim można kupić w cenie
32 zł (ulgowy) oraz 36 zł (normalny).
Kupując bilet zyskujemy nie tylko
możliwość obejrzenia wszystkich
czterech filmów. Do każdego biletu w kasie kina dołączony będzie
kupon uprawniający do jednorazowej dolewki napoju w kubku (Pepsi,
Mirinda, 7up, Ice Tea), sprzedawanego w barze kina Helios. Kupon jest
ważny tylko w czasie maratonu.
Filmowe premiery
Piątek nie może obyć się bez premier. W tym tygodniu do repertuaru bydgoskiego kina Helios weszły
trzy nowe produkcje. Pier wszą
z nich jest musical familijny „Piękna
i Bestia”. Film oparty jest na znanej,
zapewne wszystkim, bajce o takim
samym tytule. Główna bohaterka,
Bella poświęca swoje życie, by ocalić
ojca i zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów w pałacu okrutnej bestii.
Magii w filmie dodają urokliwe piosenki w wykonaniu przede wszystkim głównych bohaterów, w których
role wcieli się: Emma Watson, Luke
Evans i Dan Stevens.
Fanów thrillerów zapewne ucieszy premiera filmu „Gold”. Głównym
bohaterem amerykańskiej produkcji
jest Kenny Wells, który rozpaczliwie
potrzebuje spektakularnego sukcesu w interesach, więc postanawia
zrobić fortunę, wykorzystując przy
tym swoje zamiłowanie do przygód i ryzyka. Poszukiwania złota
w dżungli okazuje się bardzo ryzykowne. Dlaczego? Odpowiedź na to
pytanie pojawi się w filmie.
Trzeci film to słowacko-czeska
produkcja, w której w głównych
rolach można zobaczyć polskich
aktorów t.j. Michała Żebrowskiego
i Pawła Deląga. Komedia romantyczna „Wszystko albo nic” opowiada
o skomplikowanych relacjach damsko-męskich i poszukiwaniu prawdziwej miłości.
Zwiastuny wymienionych filmów,
jak i innych produkcji prezentowanych
w bydgoskim kinie Helios, znajdują się
na stronie internetowej kina.
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ydzień temu obiekt przy ul.
Gdańskiej został już po raz
czwarty skontrolowany przez
pr zed st aw iciel i U EFA i P ZPN.
Tym razem sprawdzono m.in. stan
murawy i obsługę nowego telebimu, który przed rokiem pojawił się
na stadionie. Uzgodniono także
kwestie związane z pracą przedstawicieli mediów, którzy na czas
mistrzostw – podobnie jak oficjele
- zostaną przeniesieni na trybunę B.
Jednym z mankamentów, które
wyszły na jaw już w ubiegłym roku,
były problemy z uszczelnieniem
stadionu. Podczas towarzyskiego
meczu młodzieżówek Polski i Ukrainy zalane były nie tylko przejścia
na trybunie B, ale też magazyny
i sale konferencyjne znajdujące na
niższych kondygnacjach budynku mieszczącego się na trybunie.
W styczniu radni przekazali na
remont stadionu 1,2 miliona złotych.
Na organizacji mistrzostw zyskał
też Chemik, który - obok Zawiszy
- został drugim ośrodkiem treningowym dla piłkarzy. UEFA właśnie
remontuje murawę stadionu na
Glinkach.
21 lutego ruszyła sprzedaż wejściówek na mecze, które odbęd ą s i ę p o d c z a s c z e r wc ow yc h
mistrzostw. Bilety na spotkania
Polaków oraz finał zostały wykupione w ci ą g u k i l k ud ziesięciu
minut. Mecze, które odbędą się
w Bydgoszczy, będzie można obejrzeć za 15 i 25 zł, wybierając odpowiednio miejsce na łuku lub na
prostej. Tańsze wejściówki zostały
już jednak wyprzedane w internecie, a na niektórych spośród droższych sektorów także nie ma już
wolnych miejsc.
Bydgoscy kibice najlepiej poznają Serbów, którzy rozegrają nad Brdą
wszystkie trzy mecze fazy grupowej
oraz będą mieli w mieście swoją
bazę treningową. Po eliminacjach
piłkarze z Bałkanów mogą z optymizmem zapatrywać się na turniej,
a o sile zespołu powinni stanowić nazywany „Serbskim Messim”
Andrija Żivković z Benfiki, Sergej
Milinković-Savić (Lazio Rzym) oraz
Marko Grujić (Liverpool). Warto
też zwrócić uwagę na najlepszego
strzelca zespołu w ostatnich miesiącach - Urosa Djurdjevicia z Partizana, a także Vanję Milinkovicia- Savicia, który obecnie jest piłkarzem
Lechii Gdańsk, a latem przejdzie do
Torino.
W pierwszym bydgoskim meczu
mistrzostw Serbowie zmierzą się
z Portugalią. W barwach kraju, który wygrał w ubiegłym roku dorosłe mistrzostwa kontynentu mogą
wybiec Ruben Neves i Diogo Jota
(FC Porto), Goncalo Guedes i Andre
Horta (Benfica Lizbona) oraz Ruben
Semedo (Sporting Lizbona). Teoretycznie w reprezentacji może się
też znaleźć Renato Sanches, który
strzelił gola Polsce w ćwierćfinale
turnieju we Francji. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że

Stadion Zawiszy się zapełni

Młode gwiazdy
przyjeżdżają
do Bydgoszczy

Terminarz
17 czerwca, 18:00:
Portugalia – Serbia (Bydgoszcz)
17 czerwca, 20:45:
Hiszpania – Macedonia (Gdynia)
20 czerwca, 18:00:
Serbia – Macedonia (Bydgoszcz)
20 czerwca, 20:45:
Portugalia – Hiszpania (Gdynia)
23 czerwca, 20:45:
Serbia – Hiszpania (Bydgoszcz)
23 czerwca, 20:45:
Macedonia – Portugalia
(Gdynia)

Oni mogą
zagrać
w Bydgoszczy

Niespełna trzy miesiące zostały do rozpoczęcia młodzieżowych
mistrzostw Europy w piłce nożnej, których gospodarzem
będzie Polska. W Bydgoszczy trwają ostatnie przygotowania do
przyjazdu piłkarzy.

Marco Asensio
(Hiszpania)
– jeden z młodych piłkarzy
wprowadzonych przez Zinedine’a Zidane’a do zespołu Realu
Madryt. W tym sezonie regularnie gra we wszystkich rozgrywkach, a w maju ub. roku
zadebiutował w dorosłej reprezentacji Hiszpanii.

Sergej Milinković
– Savić (Serbia)

fot. Catherine Kortsmik / Wikipedia

PIŁKA NOŻNA

Gerard Deulofeu jest obecnie piłkarzem AC Milan. W czerwcu może wystąpić na stadionie Zawiszy.

właśnie z dorosłą kadrą pojedzie na
Puchar Konfederacji do Rosji.
Największym grupowym rywalem Portugalczyków będą ich sąsiedzi – Hiszpanie, którzy do turnieju
awansowali po barażach z Austrią,
a w grupie ulegli broniącym tytułu
Szwedom. Nad Brdę powinni przyjechać Gerard Deulofeu (na zdjęciu;
jeszcze kilka lat temu jedna z największych nadziei Barcelony) oraz
wyróżniający się w lidze hiszpańskiej Marco Asensio (Real Madryt),
Munir El Haddadi (Valencia), Denis
Suarez (FC Barcelona), Saul Niguez
(Atletico Madryt) i Inaki Williams
(Athletic Bilbao). A może także Hector Bellerin z Arsenalu, który obecnie negocjuje transfer do Barcelony.

Teoretycznym outsiderem grupy będzie Macedonia, czyli największa sensacja w całej stawce
finalistów. Piłkarze z niewielkiego
państwa pokonali w eliminacjach
chociażby Francuzów, ale nawet
dobrze zorientowanemu kibicowi
trudno będzie znaleźć w ich kadrze
znanych zawodników. Warto jednak zwrócić uwagę na grającego
w Crvenej Zvezdzie Belgrad Davida Babunskiego, który w przeszłości grał w rezerwach Barcelony.
Występy w seniorskiej reprezentacji Macedonii ma za sobą za to Enis
Bardhi z węgierskiego Ujpestu.
W Bydgoszczy odbędą się mecze
Serbów z każdym z trzech rywali, a pozostałe spotkania grupy

B zostaną rozegrane na stadionie
w Gdyni. Do fazy pucharowej, która
rozpocznie się od półfinałów, awansują zwycięzcy grup, a także najlepsza spośród drużyn, które zajęły
drugie miejsce.
Miesiąc po piłkarskich mistrzostwach w Bydgoszczy odbędzie się
kolejna impreza dla najlepszych
młodych sportowców ze Starego Kont y nentu – młodzieżowe
mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, których ambasadorami mają
zostać Zbigniew Boniek i Tomasz
Gollob. W planach jest już kolejne wydarzenie. W 2019 roku, na
90-lecie PZLA, Bydgoszcz miałaby
gościć lekkoatletyczne drużynowe
mistrzostwa Europy.

– w dużej mierze od niego może
zależeć powodzenie Serbów
na mistrzostwach. Brat Vanji,
bramkarza Lechii, jest w tym
sezonie kluczowym zawodnikiem Lazio Rzym. Jak ostatnio
informował ESPN, pod wrażeniem umiejętności pomocnika
jest Jose Mourinho, który chce
go ściągnąć do Manchesteru.

Diogo Jota
(Portugalia)
– 20-latek jest w tym sezonie
ważny m g raczem FC Por to,
dla którego zdobył już siedem
bramek w lidze i jedną w Lidze
Mistrzów. Latem może przenieść się do Atletico Madryt,
z którego obecnie jest wypożyczony. Hiszpański klub dwa
l at a t emu z ap ł aci ł z a n iego ponad 7 milionów euro.

Munir El Haddadi
(Hiszpania)
– kandydat na króla strzelców
turnieju. Od kilku lat jest jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w Barcelonie,
ale zimą został wypożyczony do
Valencii. W dorosłej reprezentacji zadebiutował już prawie trzy
lata temu.
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