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ziś nie można już mówić, że
Bydgoszcz jest niedoceniana. Coraz częściej pojawia
się w rozmaitych rankingach turystycznych, a wizerunki Brdy i Starego Miasta zachwycają obserwatorów. – To efekt realizacji programu
przywracania rzeki miastu oraz
rewitalizacji – mówi dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna
Rembowicz-Dziekciowska, która
dwa tygodnie temu zorganizowała debatę na temat wykorzystania
terenów nadrzecznych.
Spotkanie w auli WSB przy ul.
Fordońskiej było pierwszą otwartą
dyskusją o zagospodarowaniu przestrzennym Bydgoszczy. Trudno jednak dziwić się zainteresowaniu, gdyż
decyzje w tej sprawie będą miały
niebagatelny wpływ na krajobraz
miasta. A ten już zdążył się zmienić.
Obok dotychczas dominującej Opery Nova wyrósł Nordic Haven, zaś
wkrótce powstaną kolejne mieszkalne wysokościowce – River Tower
i Nordic Astrum. Ich przeciwnicy
mówią nie tylko o fatalnych warunkach gruntowych na Babiej Wsi, ale
też o zaburzeniu skali miasta.
– Idę o zakład, że każdy wysokościowiec w pobliżu starówki będzie
zniechęcał do odwiedzania jej –
mówił Andrzej Bulanda. Architekt ze
stolicy dwadzieścia lat temu razem
z Włodzimierzem Muchą stworzył
jeden z symboli Bydgoszczy, budynek BRE Banku. Teraz sprzeciwia

www.metropoliabydgoska.pl
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BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY
W przyszłym roku na miejskich
jednośladach pojedziemy także w Fordonie
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ŻUŻLOWE WSPOMNIENIA Wybrzeże
pachnące komuną. Gdański epizod braci
Gollobów

Wysokie aspiracje
W centrum Bydgoszczy pojawiają się coraz wyższe budynki.
Czy dzięki temu miasto urośnie też w oczach mieszkańców
i turystów?

fot. Sebastian Torzewski

miasto

Nakład: 60.000 egz.

Opera Nova i Nordic Haven różnią się pod każdym względem. Łączy je tylko dominacja nad otaczającym
krajobrazem.

się powstawaniu wieżowców – Nie
może być tak jak w Warszawie, że
są przypadkowo wyrywane działki
i tam się buduje. Bo dziś centrum
jest tu, a jutro będzie tam – tłumaczył, dodając, że chęć budowania

w Bydgoszczy w ysokościowców
może być przejawem kompleksów
lub gigantomanii.
Bulanda zgadza się z MPU, które wzdłuż Brdy chciałoby utworzyć
tereny rekreacyjne. Były dyrektor

pracowni, a zarazem autor projektu Nordic Astrum, Grzegorz Rosa,
ma inną propozycję. – Rozciągnięty park rekreacyjny nie będzie miał
wielu użytkowników. Brdę należy
traktować jako ciąg komunikacyjny

z różnymi funkcjami, także mieszkaniowymi i usługowymi – mówił
podczas debaty.
Podstawowym argumentem za
budowaniem w centrum miasta jest
suburbanizacja. Wysokościowce
mają być odpowiedzią na wyludnianie się Śródmieścia. Jak jednak
zauważono podczas debaty, wysoka
zabudowa to nie tylko kontrowersyjne wysokościowce, ale również
budynki o 6-7 piętrach. Te dałyby wiele mieszkań, a zarazem nie
zepsułyby krajobrazu.
Zabudowa terenów nadrzecznych będzie odpow iedzia lny m
zadaniem. Tym bardziej, że w mieście są już obiekty, które zaburzyły
skalę zabudowy. Przykład podała
Ewa Raczyńska-Mąkowska, członkini rady ds. estetyki. - Pierwszy
obiekt, który zrobił bardzo dużo
złego w przestrzeni miasta, to pałąk
mostu Uniwersyteckiego. Dla mnie
jest koszmar ny – pow iedziała,
a salę wypełniły oklaski. Warto więc
zadbać, aby efek tem kolejnych
wysokich aspiracji były nie koszmary, ale właśnie brawa.

*
*

W ywiad z Anną RembowiczDziekciowską, szefową MPU,
możecie przeczytać na
stronie 6 -7.

Analiza debaty
Błażeja Bembnisty,
społecznika i blogach
MetropoliaBydgoska.PL,
dostępna jest na stronie 24.
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awłowi Górnemu, inicjatorowi debaty, zależało przede
wszystkim na tym, żeby pokazać, iż nowoczesne rozwiązania
w infrastrukturze i urbanistyce stosowane są już w polskich miastach,
są zatem możliwe, więc Bydgoszcz,
chcąc być nowoczesnym miastem,
przyjaznym dla mieszkańców, nie
może czekać – musi zacząć jak najszybciej czerpać z dobrych, sprawdzonych wzorców.
– Przyjazne rozwiązania wcale
nie są droższe od nieprzyjaznych.
Jeżeli tego rodzaju myślenie zostanie trwale wpisane jako wizja władz
miasta – Bydgoszcz lada moment
może być godna naśladowania przez

Pieszy - też
człowiek

Łódź
chwali się
woonerfami,
przeszczepionymi
z Holandii
pomysłami na ulice,
które są atrakcyjne
dla wszystkich
użytkowników.

Celem debaty „Jakość życia w mieście – jaka infrastruktura
jest potrzebna?” było przybliżenie nowych idei w urbanistyce.
Na zaproszenie stowarzyszenia Społeczny Rzecznik
Pieszych w Bydgoszczy oraz prezydenta Bydgoszczy swoimi
doświadczeniami i wiedzą podzielili się eksperci z Warszawy,
Łodzi oraz Poznania.

Przyjazne rozwiązania
wcale nie są droższe od
nieprzyjaznych. Jeżeli
tego rodzaju myślenie
zostanie trwale wpisane
jako wizja władz
miasta – Bydgoszcz
lada moment może być
godna naśladowania
przez inne miasta
w Polsce
fot. Stanisław Gazda

Paweł Górny

stowarzyszenie Społeczny
Rzecznik Pieszych

inne miasta w Polsce – podkreśla
Górny ze stowarzyszenia Społeczny
Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.
T ymczasem, jak to się robi
w Poznaniu? Katarzyna Bolimowska, dyrektor tamtejszego Zarządu
Dróg Miejskich, powiedziała, że nie
ma w Poznaniu inwestycji drogowej
lub urbanistycznej, której realizacja rozpoczęłaby się bez konsultacji
drogowców, inwestorów, inżynierów i wykonawców z mieszkańcami.
Tam już nauczono się słuchać siebie
wzajemnie i przekonywać do wspólnych racji. Czymś zupełnie normalnym jest intensywny dialog Zarządu
Dróg Miejskich z czterdziestoma
dwoma radami osiedli w sprawach
tak istotnych jak: uzgodnienia planów remontowych i inwestycyjnych,
analiza zadań pod względem finansowym i terenowo-prawnym. Ponadto,
rady osiedli biorą udział w odbiorach
technicznych. Udało się też doprowadzić do tego, że wpływy z parkomatów zlokalizowanych na osiedlach
zasilają ich własny budżet.

Stan sporej liczby chodników pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Ich remont powinien być jednym
z priorytetów miasta.

Dobrą poznańską praktyką jest
także takie sterowanie urządzeniami ITS, aby komunikacja publiczna traktowana była priorytetowo,
czemu służy również wyznaczanie
kolejnych buspasów. Nie zapomina
się w Poznaniu o bezpieczeństwie
pieszych. Są tam już „Strefy 30”,
a w planach, na niektórych ulicach,
jest wprowadzenie nawet „Strefy
20”. Najważniejsze założenia projektu uwzględniają także budowę
skrzyżowań równorzędnych.
W 2015 roku w Poznaniu eksperymentalnie wyłączone zostały dwie
strategiczne sygnalizacje świetlne.
I cóż się zdarzyło? W istotny sposób skorzystali na tym piesi i, wbrew
wcześniejszym obawom, czas przejazdu wcale się nie wydłużył. Wręcz
przeciwnie, został skrócony aż

o sześćdziesiąt procent! W 2016 roku
wyłączono kolejnych sześć sygnalizacji świetlnych, ważnych z punktu widzenia pieszego, co również
odniosło pozytywny skutek. W bieżącym roku myśli się o kontynuowaniu tego pomysłu. Może więc warto
podobny eksperyment wprowadzić
w Bydgoszczy?
Z Poznania warto by też było
przenieść na grunt bydgoski dbałość
o zieleń miejską. Tam dba o to pięć
pań ogrodniczek, z których dwie
są także architektkami krajobrazu.
Efekty ich prac są przez wszystkich
chwalone i ich sława sięga poza granice Poznania. Zaprasza się je więc
na liczne konferencje, aby podzieliły się swoją wiedzą, jak to należy
robić, jakie dobierać gatunki roślin
itp. Ważne jest również to, że miasto

przeznacza na zieleń miejską stałą,
gwarantowaną kwotę pieniędzy.
I n n y m c i e k a w y m p o z n a ńskim pomysłem jest wprowadzenie „Rowerowych patroli czystości”
czy akcji „Czyste słupy” oraz „Liść”.
W ramach tej ostatniej jesienią miasto odbiera od mieszkańców worki
z zebranymi liśćmi.
Warszawa, poprzez zastępcę
dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
pochwaliła się swoją nową strategią
dotyczącą funkcjonalnej przestrzeni i postawieniem na zwiększenie
dostępności architektonicznej. Chcemy – powiedziano – by przestrzeń
miejska była dostępna dla wszystkich
użytkowników, toteż standardem
podczas prac remontowych chodników jest obligatoryjne usuwanie barier
architektonicznych. O tym, jak ważny

jest to problem, „na własnej skórze”
przekonują się urzędnicy magistratu
i pracownicy ZDM, którzy na wózkach
inwalidzkich bądź z laskami dla niewidomych wysyłani są „w miasto”.
W stolicy nie oszczędza się na
bezpieczeństwie pieszych. Zarządzono przeprowadzenie audytu przejść
dla pieszych. Skontrolowano ich
930 (bez sygnalizacji świetlnej) i tylko
do czterech (!) nie zgłoszono żadnych
uwag. Podobny audyt będzie mieć
miejsce w czterech kolejnych dzielnicach. Są też praktyczne efekty –
ZDM zajął się doświetleniem przejść
dla pieszych i pilotażowo wykonano
pierwsze aktywne przejście. Polega ono na tym, że czujniki reagują
na osobę zbliżającą się do przejścia
i zapalają jaskrawo żółte światła
zamontowane w jezdni oraz w obramowaniu znaku drogowego. Takich
przejść będzie jeszcze siedemnaście.
Koszt jednego aktywnego przejścia
to około 100 tysięcy złotych, ale gdy
liczba wypadków śmiertelnych na
tym pilotażowym terenie w ciągu pół
roku funkcjonowania spadła do zera
– nie trzeba nikogo przekonywać, że
ta inwestycja się zwraca.
Łódź, za sprawą Huberta Barańskiego, prezesa fundacji Normalne Miasto „Fenomen”, pochwaliła
się woonerfami – planistycznymi rozwiązaniami, dzięki którym
śródmiejska przestrzeń stała się
atrakcyjna dla lokalnych mieszkańców. Przekształcone ulice są
dużo bardziej bezpieczne dla pieszych i rowerzystów, a jednocześnie posiadają niezbędną obsługę
komunikacyjną, w tym parkingową.
W Bydgoszczy namiastką woonerfu
jest ulica Magdzińskiego.
– Korzyści z miasta przyjaznego mieszkańcom są jednoznaczne.
Nie można czekać ze zmianami. Każdy kolejny rok bez ich wprowadzenia, to kolejne błędy w projektowaniu infrastruktury, kolejne wypadki
komunikacyjne. Proszę więc władze
miasta o jak największą przychylność do tego rodzaju działań, których wspólnym mianownikiem jest
lepsza jakość życia w Bydgoszczy –
powiedział na podsumowanie debaty
Paweł Górny.
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eklaracja złożona przez prezydenta Rafała Bruskiego podczas
jednej z konferencji prasowych
poświęconych miejskim inwestycjom
zaczęła robić błyskawiczną karierę
zarówno w mediach, jak i serwisach
społecznościowych. - Za pięć, sześć
lat możemy pomyśleć o budowie
w Bydgoszczy czegoś, co stanie się jej
wyróżnikiem. Będziemy mogli zbudować coś szalonego – wskazał odważnie włodarz miasta.
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Zróbmy sobie
Bilbao

Miejskie inwestycje –
czy warto wydawać
pieniądze na obiektyozdobniki?
JAN SZOPIŃSKI (SLD)

Gdy pada pytanie o to, czy miasto powinno nabywać zabytkowe budynki czy czekać, aż
wszystko zwer yfikuje wolny
rynek, ja jestem zdecydowanie pośrodku. Miasto bowiem
wszystkiego nie kupi, a rynek
sam wszystkiego nie ureguluje.
Dziwią mnie jednak dyskusje,
chociażby o tym, czy miasto
przejmie budynek dworcowy na
Bydgoszczy Wschodzie. A i hala
targowa budzi moje zdumienie...
Myślałem, że jest wizja, co zrobić, jaki nakład środku potrzebny
jest na tę halę. A tak to jak stała,
tak stoi. A czy na horyzoncie jest
wizjoner, który powie: „Zgłoszę
się na konkurs i wygram”? O to
na pewno będę pytał.

Bydgoszcz Wenecją północy? To już nieaktualne. Teraz swoje
oczy kierujemy symbolicznie na Paryż. I szukamy naszej Wieży
Eiffla.

Za pięć, sześć lat
możemy pomyśleć
o budowie
w Bydgoszczy czegoś,
co stanie się jej
wyróżnikiem. Będziemy
mogli zbudować coś
szalonego
fot. Sebastian Torzewski

PAWEŁ BOKIEJ (PiS)

Rafał Bruski

prezydent Bydgoszczy

I tym stwierdzeniem otworzył
giełdę pomysłów. Mniej lub bardziej
poważnych. A także mniej lub bardziej realnych. Od tych faktycznie
zahaczających o rozmach graniczący z Wieżą Eiffla, po te zwyczajnie
uszczypliwe, z budową chodnika
i drogi dla rowerów na trasie Uniwersyteckiej włącznie.
A przecież należy pamiętać, że
Bydgoszcz w konkurencji na szalone pomysły na pewno outsiderem
nie jest. Na przestrzeni ostatnich
lat koncepcje prezentowane przez
rozmaitych polityków naprzemiennie zaskakiwały, wzbudzały emocje
bądź uśmiech politowania.
Już w 2010 roku przed wyborami prezydenckimi Kosma Złotowski deklarował budowę kolejki
górskiej z górnego tarasu miasta do
centrum. Kilka miesięcy temu tym
pomysłem zainspirował się radny
Jarosław Wenderlich, który kolejkę
obrócił o dziewięćdziesiąt stopni –
miała ona jeździć wzdłuż południowej skarpy Bydgoszczy. A przecież
nie tak dawno całą skarpę wziął na
tapet senator Jan Rulewski, deklarując swoje opus vitae – rewitalizację
całego zbocza od Wzgórza Dąbrowskiego do Łęgnowa.
Czy to koniec listy? Bynajmniej.
Pylon trasy Uniwersyteckiej był
kandydatem do dźwigania specjalnej gondoli na swój szczyt, skąd miał
rozpościerać się widok na niemal
całe miasto. A po sąsiedzku – na
Wzgórzu Wolności – miał stanąć,
na wzór londyński, diabelski młyn.
Co więcej, zanim zaczęto poważnie
rozmawiać o metropolii, rozmawiano o metrze. Autorka pomysłu – była

Rafał Bruski od dawna deklaruje, że przede wszystkim buduje. Na zdjęciu – podczas wmurowania kamienia
węgielnego pod lodowisko na Babiej Wsi.

posłanka i zastępczyni prezydenta
miasta Grażyna Ciemniak.
Z oparów absurdu wyłania się
jednak zupełnie realna koncepcja
dążenia do osiągnięcia tzw. efektu
Bilbao. Miasto w Kraju Basków stało się bowiem flagowym przykładem, jak z jednego z wielu stać się
stawianym na świeczniku wyjątkiem. Otwarte w 1997 roku Muzeum
Guggenheima okazało się dla niego
turystycznym kołem zamachowym.
Stąd chęć poszukiwania inwestycji
na miarę tej z Półwyspu Iberyjskiego.
Tyle że ślepe patrzenie na jeden
budynek jako gwaranta miejskiego
sukcesu to taktyka na krótką metę.
Przykład – angielskie Sheffield,
gdzie zbudowane z dużym rozmachem Centre of Popular Music trzeba było po zaledwie kilkunastu miesiącach... zamknąć.
Dlatego też kluczem sukcesu
miasta, przynajmniej na miarę ogólnopolską, powinno być szukanie nie
tylko wspomnianego wyróżnika,
ale uporządkowanie jego otoczenia. W przypadku Bydgoszczy taką
szansą miałby być gminny program
rewitalizacji (obejmujący między
innymi Śródmieście i Stary Fordon). Tyle że nadal to projekt w fazie
budowy i o dość mglistych założeniach. Podobnie należy wypowiadać
się o kreowanej od kilku miesięcy
strategii marki. Firma Synergia, któ-

ra nad nią pracuje, zaproponowała
koncepcję Bydgoszczy jako „miasta
maestrii”. Z rzadka krytykowaną,
raczej – przemilczaną.
Nasi rozmówcy zauważają, że
słów prezydenta Br uskiego nie
trzeba brać dosłownie. I służą przykładami. - Wyróżnik w każdym
mieście, czy to polskim, czy europejskim, z pewnością się przyda.
Tyle że możemy bazować na tym,
co mamy. A mamy chociażby Bydgoski – podkreślam – Bydgoski Festiwal Operowy, na który miasto od
osiemnastu lat przekazuje tyle samo
pieniędzy – 200 tysięcy złotych.
A na Camerimage – 2,4 miliona złotych. Dlaczego z festiwalu operowego nie uczynić naszego wyróżnika,
angażując nieco większe pieniądze?
- pyta retorycznie Jan Szopiński
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
wiceprzewodniczący rady miasta.
- Sztandarowy tekst prezydenta, gdy cokolwiek proponujemy, to
pytanie: „Komu zabrać?” - mówi
nam z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Bokiej. Ale zaraz
dodaje, że to nie oznacza, że odsądza koncepcję powstania wyróżnika od czci i wiary. - Ale taki pomysł
w sumie już padł – to biegunarium
w naszym zoo, które ma kosztować
10 milionów złotych. Albo lodowisko-ślizgawka za dwa razy tyle
– wylicza polityk PiS. Zaraz jed-

nak dodaje, że mimo negatywnego nastawienia do tych inwestycji,
niewykluczone, że sam z ich dobrodziejstw skorzysta.
- W chwili obecnej nie stać nas
na taką inwestycję. Ale za kilka lat,
kto wie? – komentuje z kolei słowa
Bruskiego Monika Matowska z PO.
Sama wymienia trzy elementy, które
mogą stanowić siłę Bydgoszczy. I co
ważne – wszystkie już są dostępne
w mieście nad Brdą. - Po pierwsze,
to Wyspa Młyńska jako lokalizacja,
która jest naszą wizytówką. Po drugie, Camerimage jako festiwal, który
przyszedł do nas z innego miasta,
ale jest już obecny w Bydgoszczy
kilka lat. I wreszcie, festiwal perkusyjny, dzięki któremu możemy trafić
w wyjątkową niszę – wskazuje szefowa klubu radnych Platformy.
Co do konkretnych pomysłów na
nową, efektowną inwestycję, ostrożni są nie tylko radni, ale nawet sam
prezydent. Rafał Bruski nie sprecyzował bowiem, jaki pomysł miałby potencjał godny Wieży Eiff la.
Zapewnił jednak, że – jak zawsze –
pamięta o kosztach. - Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku
budynków, które już są w rękach
miastach, choćby Młynach Rothera czy hali targowej – podszczypuje
prezydenta Jan Szopiński, deklarując,
że do pytań o przyszłość tych obiektów z pewnością wróci niebawem.

Nasze miasto ma różne niedofinansowane obszary swojego
funkcjonowania, choćby drogi
gruntowe. A my w odpowiedzi budujemy biegunarium czy
dość kuriozalne lodowisko, które będzie funkcjonowało jako
ślizgawka. Jakie inwestycje są
potrzebne miastu? Na pewno
parkingi, i to raczej podziemne.
Na przykład na górnym tarasie
miasta, gdzie PRL-owska zabudowa nie jest w stanie sprostać
obecnej liczbie samochodów.
Zauważam też, że prezydent
przesuwa swoje inwestycje bliżej
wyborów. Będzie mógł pochwalić się, przecinając wstęgi. A taka
ulica Grunwaldzka to mu w ogóle spadła z nieba. Zresztą, widzę
to też po swoim okręgu, gdzie
prezydent chce oddać do użytku w okolicach wyborów basen.
Jako reprezentant okolicznych
osiedli – cieszę się, ale widać, że
prezydent wykorzystać inwestycję jako kartę przetargową.
Z kluczowych inwestycji infrastr u k t ura lnych st aw iam na
rozbudowę ulicy Kujawskiej, to
potrzebna inwestycja.

MONIKA MATOWSKA (PO)

Nie ukrywam, że czasami cieszę się z tego, co już mamy.
Ale też spoglądam na innych
i ich przedsięwzięcia. Choćby
na festiwal filmowy, który odbywa się w Łodzi (Transatlantyk
Festiwal – dod. red.), a gdzie
można wziąć udział w akcji Kino
Łóżkowe. To, przy odpowiedniej
promocji i reklamie, z pewnością
ściągnęłoby zainteresowanie.
W kwestii inwestycji należałoby
przeprowadzić szerokie konsultacje ze specjalistami. Na dzisiaj
trudno powiedzieć, co najlepiej
przysłużyłoby się Bydgoszczy.

4
edukacja
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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łównym założeniem reformy
jest likwidacja gimnazjów
i powrót do ośmioklasowej
szkoły podstawowej określanej mianem szkoły powszechnej. Zniknąć
mają nie tylko gimnazja, ale również szkoły zawodowe, które zostaną zastąpione przez dwustopniowe
szkoły branżowe.
Wprowadzenie reformy wymagało przygotowania nowych sieci
szkół przez poszczególne samorządy. Pomimo trudnego zadania,
władze Bydgoszczy poradziły sobie
całkiem dobrze z jego realizacją.
Oczywiście zaproponowane zmiany
nie zyskały stuprocentowej aprobaty mieszkańców miasta, lecz dzięki
prowadzonym rozmowom i spotkaniom, udało się dojść do kompromisów. Radni niemal jednogłośnie

Reforma edukacji
w Bydgoszczy

nowej szkoły w tym miejscu w przyszłych latach.
Wniosek o referendum

Władze rozpoczęły wdrażanie zmian. Związkowcy
zebrali podpisy sprzeciwu
Niemal rok temu, w czerwcu, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oficjalnie ogłosiła wprowadzanie reformy edukacji. Od tego czasu podjęto kroki ku jej wdrażaniu, jak i działania mające na
celu wstrzymanie jej realizacji. W Bydgoszczy, tak jak w większości polskich miast, wciąż jest to temat
wywołujący spore emocje.

6,5 tysiąca

przyjęli uchwały, co z początku nie
wydawało się to takie oczywiste.
Propozycja nowej sieci szkół zyskała
również pozytywną opinię kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty
Marka Gralika.
Zmiany, które wywołały największe emocje:
Zespół Szkół nr 35
Niewątpliwe najgłośniejszą kwestią
związaną z reformą edukacji była
przyszłość szkoły na Bajce. Według
pierwotnego projektu nowej sieci
szkół, Zespół Szkół nr 35 po wygaszeniu gimnazjum przekształciłby się w czteroletnie XIII Liceum
Ogólnokształcące. Młodsze dzieci
nadal uczęszczałyby do Szkoły Podstawowej nr 65. W budynku przy ul.
Gawędy 5 mogłoby powstać Cen-

fot. Justyna Wróblewska

tyle podpisów zebrał
oddział ZNP w Bydgoszczy
pod wnioskiem
o przeprowadzenie
referendum.

Strajki organizowane przez ZNP nie powstrzymały działań rządu.

trum Kultury oraz samorządowa
szkoła muzyczna I stopnia.
Rodzice i społeczność ZS nr
35 chcieli utworzenia nowej szkoły podstawowej w tym obiekcie.
Ostatecznie zapadła decyzja o ulokowaniu tam filii SP nr 65, dzięki
czemu dzieci będą mogły uczyć się
w budynku ulokowanym w centrum
osiedla. Władze miasta nie wykluczają jednak powołania nowej placówki.
Gimnazjum nr 9
O pr zek sz t a łcen ie g i m n a zju m
w nową szkołę podstawową ubiegała

się społeczność szkolna Gimnazjum
nr 9. Ratusz zaproponował, aby ta
placówka na bydgoskich Bartodziejach została włączona do SP nr
14. Budynek przy ul. Gajowej 94 stałby się nową siedzibą Zespołu Szkół
Handlowych.
Podczas rozmów dotyczących
przyszłości tej placówki zapadła
decyzja o włączeniu gimnazjum do
Zespołu Szkół Handlowych, a nie
podstawówki. Dzięki temu szkoła
ponadgimnazjalna nie tylko przeniesie się do większego budynku, ale
również utworzone zostaną nowe
kierunki, a szczególnie oddziały
sportowe z piłką ręczną.

Gimnazjum nr 24
Mieszkańcy Bydgoszczy apelowali
do władz miasta o utworzenie nowej
szkoły podstawowej w budynku
Gimnazjum nr 24. Ratusz chciał,
aby placówka została włączona do
Szkoły Podstawowej nr 37. Rodzicom uczniów gimnazjum na Londynku nie spodobał się ten pomysł,
lecz władze miasta przekonywały,
że w tym rejonie nie mieszka tyle
dzieci, by była potrzeba tworzenia
nowej placówki. Ostatecznie zapadła decyzja o realizacji pierwotnego
planu, co nie wyklucza utworzenia

Wprowadzeniu zmian w formie
zaproponowanej przez rząd od
samego początk u sprzeciw iają
się przede wszystkim członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Krytykują je również przedstawiciele samorządów, politycy opozycyjnych partii, rodzice, a nawet
sami uczniowie. Główną obawą
związkowców jest tempo wdrażania reformy oraz wizja zwolnień
nauczycieli.
Członkowie ZNP zorganizowali
już kilka strajków, lecz żaden z nich
nie wpłynął na zmianę działań rządu. W styczniu nauczyciele rozpoczęli ogólnopolską zbiórkę podpisów na rzecz referendum. W skład
15-osobowego komitetu inicjatywy
obywatelskiej w tej sprawie weszli
nie tylko członkowie ZNP, ale również przedstawiciele partii, stowarzyszeń, organizacji i ruchów
społecznych, m.in. ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji”,
koalicji „Nie dla chaosu w szkole”,
Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL,
Razem i Inicjatywy Polska.
Akcja zakończyła się 10 kwietnia. Dzięki wspólnemu działaniu
udało się zebrać w sumie ponad
700 tysięcy podpisów. Ich liczenie
i weryfikowanie wciąż trwa, lecz
wiadomo, że bydgoski oddział ZNP
zebrał 6,5 tysiąca głosów poparcia.
20 kwietnia przedstawiciele związku chcą wręczyć marszałkowi sejmu
wszystkie zebrane podpisy. Pytanie
postawione w referendum miałoby
brzmieć następująco: Czy jest pan/
pani przeciwko reformie edukacji,
którą rząd wprowadza od 1 września
2017 roku?
Tego, czy mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli okazję udzielenia
odpowiedzi na to pytanie, dowiemy
się wkrótce.

*

Więcej o reformie edukacji
w Bydgoszczy przeczytasz na
www.metropoliabydgoska.pl.
R

E

Z okazji zbliżających się Świąt składamy życzenia,
aby w wielkanocny czas w Państwa domach i rodzinach gościły radość,
spokój i wielka nadzieja.
Niech duchowe odrodzenie i choć odrobina odpoczynku w gronie bliskich
dają nam siłę do pokonywania wszelkich trudów
i podejmowania odważnych życiowych wyzwań.
dr Zbigniew Sobociński

Rafał Bruski

Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy

Bydgoszcz, Wielkanoc 2017 roku
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s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twiterze: @Storzewski

Sebastian Torzewski: Jakie są pani
wnioski po debacie na temat zagospodarowania terenów nadrzecznych?
Anna Rembowicz-Dziekciowska:
Przede wszystkim była to pierwsza okazja, aby wyjść poza grono, w którym zazwyczaj toczy się
dyskusja. Tereny nadrzeczne są
ogromnym potencjałem miasta i aby
przygotować się do ich zagospodarowania, trzeba wysłuchać stanowisk różnych osób. Jeszcze przed
debatą wydawało mi się, że w swojej
opinii o mieście jestem osamotniona
i spotkam się z falą krytyki. Okazało
się jednak, że wcale nie różnimy się
tak bardzo. Naprawdę cenię wszystkie wypowiedzi, bo widać było, że
uczestnikom zależy na rozwoju
miasta.

Już mamy
naszą wieżę
Eiffla. To Brda

tej rzeki. Poza tym, warunki gruntowo-wodne na Babiej Wsi są fatalne.
Będzie to miało znaczący wpływ na
koszt realizacji tych inwestycji.
Gdzie więc powinni inwestować?
Gdybyśmy lokalizowali wysokościowce za Bartodziejami, to nadal
będzie to niedaleko centrum, widok
będzie atrakcyjny, a teren - dobrze
uzbrojony. Węzeł Wschodni jest
dobrym miejscem dla city, ponieważ jest świetnie skomunikowany.
Cieszę się też z postępującej budowy na rondzie Fordońskim. Tam nie
tylko można, ale nawet trzeba budować wysoko. Chcę, żeby bydgoscy
deweloperzy prężnie się rozwijali,
ale są w Bydgoszczy miejsca, gdzie
nie trzeba budować wysoko, żeby
było atrakcyjnie i funkcjonalnie.
Mamy wiele miejsc dla zabudowy
uzupełniającej, na przykład na rogu
Śniadeckich i Gdańskiej czy przy
Obrońców Bydgoszczy.

Zagospodarowanie terenów nadrzecznych to zadanie, które
nieodwracalnie wpłynie na wizerunek Bydgoszczy. O wadach
i zaletach wysokiej zabudowy, rewitalizacji centrum miasta
oraz jego wyróżnikach porozmawialiśmy z dyrektor Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej Anną Rembowicz-Dziekciowską.

Nie zgodziliście się, aby na działce
przy ul. Obrońców Bydgoszczy, tuż
przy ul. Focha, powstał wysokościowiec. Dlaczego?
Nie zgodziliśmy się, ponieważ
zrobiliśmy analizę przestrzenną
i wysokie budynki w tym miejscu
zbyt agresywnie zakłócałyby historyczny krajobraz miasta widoczny
np. z mostu Staromiejskiego. Zależy
nam jednak na zabudowie tego terenu, więc osiągnęliśmy kompromis
z właścicielem terenu. Może budować wyżej, ale musi to być wewnątrz
kwartału, a nie w pierzei ul. Focha.
Oczywiście ostateczna decyzja w tej
sprawie należy do prezydenta i rady
miasta.

Warunki gruntowowodne na Babiej Wsi
są fatalne. Będzie to
miało znaczący wpływ
na koszt realizacji tych
inwestycji.
Anna RembowiczDziekciowska

Wszyscy zgadzają się, że Bydgoszcz
musi walczyć z suburbanizacją.
Wysokościowce w centrum miasta
to dobry wybór?
Na pewno nie powinniśmy budować na peryferiach miasta. Trzeba przyciągnąć ludzi do Śródmieścia, z którego w ciągu ostatnich
15 lat wyprowadziła się prawie jedna
trzecia mieszkańców. Ale Śródmieście musi coś swoim mieszkańcom
zaoferować. Zakładamy, że jednym

fot. Sebastian Torzewski

Skąd więc wzięły się sprzeczne wizje, które doprowadziły do
debaty?
Obecnie w naszym mieście obiekty
są lokowane na dwa sposoby. Pierwszy polega na pełnej partycypacji
społecznej, czyli planie miejscowym. Przygotowujemy założenia,
uzgadniamy je z szeregiem instytucji, wykładamy plan do wglądu
publicznego, przeprowadzamy dyskusję, a potem akceptują to prezydent i rada miasta. Każdy mieszkaniec miasta może się z propozycjami
zapisu planu zapoznać czy wnieść
swoje uwagi. W ten sposób powstał
budynek przy ulicy Grottgera i rozpoczęto budowę na rondzie Fordońskim. Drugi sposób to tryb indywidualnej decyzji administracyjnej,
bez takiej partycypacji społecznej.
I w tym trybie realizowane są wysokie budynki na Babiej Wsi.

AWZ i Arkada Invest planują inwestycje na Bartodziejach. To dobra
lokalizacja dla wysokich budynków?
To bardzo dobre miejsce i cieszę się,
że te budynki mają powstać. Oczywiście trzeba pamiętać o utrzymaniu odpowiedniego procentu terenów zielonych, aby ludzie nie żyli
w betonowych pustyniach.

Anna Rembowicz-Dziekciowska jest zadowolona z przebiegu debaty o terenach nadrzecznych.

z atutów powinny być atrakcyjnie
zagospodarowane tereny nadrzeczne. W obecnie obowiązującym studium tereny nadrzeczne na Babiej
Wsi w znacznej części przeznaczone
są na funkcje sportowo- rekreacyjne z dużym udziałem terenów zielonych. Indywidualne decyzje doprowadziły jednak do budowy w tym
miejscu wieżowców i powstał konflikt. Musimy więc się zastanowić,
czy skoro powstają te dwa budynki,
to czy tam właśnie tworzyć nowe
city, czy jednak w nowych zapisach
studium nadal utrzymywać tam zieleń i funkcje rekreacyjno-sportowe.

Ambicje deweloperów mogą doprowadzić do powstawania niezwiązanych ze sobą wysokościowców, które podczas debaty nazywane były po
prostu „pałami”. Brak myśli przewodniej w budowie to jedno z największych zagrożeń dla miasta?
Tak, dlatego zależy nam przede
wszystkim na wyszukaniu terenu, k tór y sk upiałby w ieżowce.
Nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że
miasto będą kształtować ci pośrednicy nieruchomości czy deweloperzy, którzy będą mieli większą siłę
przekonywania i uzyskają na swojej
działce warunki zabudowy na budo-

wę wieżowców. Chodzi o to, żeby
w całym tym procesie była logika.
Po to powstało opracowanie dotyczące kształtowania krajobrazu
miasta. Nie jesteśmy przeciwnikami
wysokiej zabudowy, tylko przeciwnikami dyktowania jej lokalizacji
przez deweloperów.
Może dla deweloperów i ich klientów city zlokalizowane blisko centrum i tuż przy rzece wydaje się
bardziej atrakcyjne i prestiżowe.
Ale czy wieżowce tuż przy Brdzie
w ogóle są atrakcyjne? Z wyższych
kondygnacji nawet nie będzie widać

A na ul. Garbary będzie można
budować wyżej niż pozwalają obecne założenia?
Będziemy to rozważać. Głównym
problemem na tym terenie jest
obsługa komunikacji, bo nie można
wybudować wieżowca, do którego
nie będzie można dojechać. Obecnie z komunikacją w tym miejscu nie
jest najlepiej, ul. Królowej Jadwigi
jest bardzo obciążona, a my musimy
zadbać, aby całe Śródmieście było
dobrze skomunikowane. Dlatego
planujemy na przykład nową ulicę
równoległą do ul. Warmińskiego.
Stare Miasto musi być atrakcyjne,
aby bydgoszczanie chcieli w nim
przebywać. Co zrobić, aby przyciągnąć ludzi?
Staram się trzymać daleko od polityki, ale od wielu lat sprawa rewitalizacji Starego Miasta jest sprowadzana do odbudowy pierzei zachodniej. Ten temat w ypł y wa przed
każdymi wyborami. W 2012 roku
zrobiliśmy ankietę, z której jasno
w y nikało, że dla mieszkańców

fot. Sebastian Torzewski
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Nie przeniesiemy centrum, ani nie wymienimy Starego Miasta na nowe city, więc musimy je chronić – mówi Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Bydgoszczy naprawdę nie jest najważniejsza odbudowa pierzei, aby
chcieli tu przebywać. Ich przyciągną remonty kamienic, poprawa
nawierzchni, więcej działań kulturalnych, uwolnienie Starego Miasta
od ruchu kołowego. I te zmiany już
są wprowadzane i zauważalne.
Jak układa się współpraca z właścicielami kamienic ze Starego
Miasta?
Pięć lat temu rozesłałam zaproszenia do właścicieli zaniedbanych
kamienic z ul. Długiej. Było ich chyba
kilkudziesięciu, na spotkanie przyszło kilkanaście osób. Gdy spytałam, co miasto ma zrobić, aby chcieli
remontować kamienice, wskazali
dwa podstawowe powody – budowę
parkingu i wymianę nawierzchni.
Chodzi właśnie o ten dialog i wytyczanie sobie wspólnych celów. Właścicieli lokali gastronomicznych
poprosiliśmy o uzupełnienie swojej
oferty o działania kulturalne i np.
Cafe Kino świetnie wpisuje się w tę
strategię.
Ważniejszą funkcję niż obecnie
powinna pełnić ul. Długa. W jakiej
roli ją pani widzi?
Ja ją widzę pełną lokali gastronomicznych, które byłyby zaaran-

żowane w ar t yst yczny sposób
zielenią. W takiej właśnie wąskiej
uliczce, gdzie nie ma miejsca na
donice, świetnie sprawdzałyby się
pnącza, które osuszałyby budynki. Powstawał yby indy widualne
aranżacje, które już teraz tworzą Wysoki Zamek i Modna Szafa.
Na pewno ulica Długa nie jest miejscem dla banków czy budynków
o funkcjach administracyjnych.
T ur y ś ci c hc ą dziś je ź dzić do
miast, które się czymś wyróżniają.
Co więc ma być tym wyróżnikiem
Bydgoszczy?
Skala i dobr y kont ak t z rzek ą.
Mamy dwie ikony – obiekt dziesięciolecia w polskiej architekturze,
czyli BRE Bank, a także marinę.
Te budynki nie są w ystrzałowe,
jeśli chodzi o wysokość, ale świetnie się wpisują się w krajobraz.
Nie przeniesiemy centr um, ani
nie wymienimy Starego Miasta na
nowe city, więc musimy je chronić. Spójrzmy na te wsz ystk ie
wizerunki terenów nadrzecznych
Bydgoszczy, które są teraz przebojem. To, co udało się zrobić od
2000 roku na podstawie programu
przywracania miastu rzeki Brdy
jest zauważane. Wtedy byliśmy
prekursorem, a dziś Bydgoszcz

Tydzień temu
tłumy podążały do
Myślęcinka. Czego tam
szukały? Przecież nie
betonu, którego mamy
dość w mieście.
Anna RembowiczDziekciowska

jest liderem na tym polu. Niestety, uważam, że w ysokościowiec
na Babiej Wsi, położony tak blisko
Starego Miasta, zakłóci nasz najpiękniejszy, pocztówkowy widok
z mostu Staromiejskiego na spichrze, Pałacyk Lloyda i BRE Bank.
Może Nordic Astrum też stanie się
symbolem miasta.
Nie stanie się. Co najwyżej zepsuje
ten klimat miasta, za który coraz
częściej jesteśmy chwaleni i zauważani. Wzdłuż Brdy powinny być
tereny, które umożliwią bydgoszczanom rekreację. Tydzień temu

był pierwszy ciepły weekend i tłumy
podążały do Myślęcinka. Czego tam
szukały? Przecież nie betonu, którego mamy dość w mieście.
Wrażenie robi projekt siedziby
Akademii Muzycznej. To może być
nowy symbol, jeśli uda się zrealizować budowę?
Już obrady jury były bardzo trudne, ale w moim przekonaniu wygrał
projek t najlepsz y pod k a żdy m
względem, zarówno architektonicznym, jak i funkcjonalnym. Świetnie
wpisuje się w otoczenie, jego usytuowanie na osi ul. Paderewskiego
w sąsiedztwie oczka wodnego stworzy nową jakość dla całego kwartału. Musimy mieć świadomość, że
to jest trudna inwestycja, ale tym
bardziej trzeba walczyć o ten budynek i wspierać Akademię Muzyczną
w staraniach o jego realizację, bo
może dać impuls rozwoju zarówno
swojemu sąsiedztwu, jak i całej Bydgoszczy.
Prezydent Bruski wspomniał ostatnio, że Bydgoszcz może mieć swoją
wieżę Eiffla. Jakiego typu inwestycję widzi pani w takiej roli?
Ja w takiej roli widzę takie inwestycje jak np. Wyspa Młyńska. Bydgoszczanie swoją obecnością opowiadają

się za tym, co im się podoba. Myślęcinek jest daleko od osiedli usytuowanych na południu Bydgoszczy, a nie chodzi o to, żeby jechać
samochodem na spacer. Nad rzekę
wszyscy mieliby blisko. Proszę sobie
wyobrazić, że od Starego Miasta po
Stary Fordon mamy oś rekreacyjną z przystaniami, kawiarenkami
i drogami dla rowerów. Można byłoby tam usiąść, odpocząć, a w drogę powrotną udać się tramwajem
wodnym. Do tego dochodzi jeszcze
Kanał Bydgoski. Naszą wieża Eiffla
jest Brda. Trzeba ją tylko umiejętnie
zagospodarować.
Zorganizujecie kolejne debaty?
W Fordonie odbędzie się spotkanie
dotyczące północnej skarpy. Jeśli
będzie potrzeba organizacji podobnych debat jak ta ostatnia, na pewno
to zrobimy. Pamiętajmy jednak, że
przygotowanie takiego spotkania
jest czasochłonne, a w Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej mamy też
wiele bieżącej pracy. Ale warto było.
Skutkiem ostatnio debaty jest chociażby ta rozmowa. Świadomość
bydgoszczan wzrast a. Dobr y m
pomysłem byłoby d ać a n k ietę
wszystkim mieszkańcom, aby mogli
się wypowiedzieć w ważnych dla
nich sprawach.
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fot. Stanisław Gazda
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iasto z poziomu wody w rzece oglądają nie tylko mieszkańcy Bydgoszczy i regionu, ale przede wszystkim turyści.
W tym roku pierwsi z nich będą
mogli udać się w rejs 29 kwietnia.
To właśnie tego dnia Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy planuje rozpocząć
tegoroczny sezon. Tradycyjnie ma
potrwać on do połowy września.
Na samym początku uruchomione zostaną dwie trasy: Słoneczna
i Staromiejska. Te linie obsługiwać
będą statki o napędzie elektrycznym. Rejsy odbywać się będą we
wszystkie dni tygodnia, a w każdym
z nich jednorazowo będzie mogło
uczestniczyć 28 pasażerów. O cztery osoby mniej będą mogły wejść
na pokład zabytkowej jednostki MS
Bydgoszcz, która będzie obsługiwać
rejsy trasą Wschodnią prowadzącą
od Rybiego Rynku do Brdyujścia.
Kursy tą linią rozpoczną się w lipcu
i potrwają do końca sierpnia. Skorzystać z nich będzie można tylko w piątki, soboty, niedziele oraz
święta.
Bilety na przejazd tramwajem
wodnym będzie można kupić bezpośrednio przed rejsem u kapitana jednostki pływającej. W przypadku trasy Słonecznej i Staromiejskiej bilet
normalny kosztuje 5 złotych, a ulgowy - 2,5 zł. Nieco więcej kosztuje rejs
trasą Wschodnią. Za bilet normalny

Przystanek tramwaju wodnego znajdujący się przy hotelu Słoneczny Młyn.

Tramwaj wodny
wraca na trasy
Czy powtórzy sukcesy z ubiegłych lat?
Funkcjonująca od kilku lat w Bydgoszczy komunikacja drogą wodną od początku swojego istnienia
cieszy się sporym zainteresowaniem. Postrzegana jest przede wszystkim jako atrakcja turystyczna.
W zbliżającym się sezonie na Brdę wypłyną trzy statki, a dwa z nich będzie można zobaczyć jeszcze
w kwietniu.

zapłacimy 8 zł, a za ulgowy o połowę
mniej, czyli dokładnie 4 zł.
Usługi przewozowe na liniach
tramwaju wodnego świadczyć będzie
Żegluga Bydgoska. Koszt realizacji
tego zadania to prawie 600 tysięcy
złotych. Natomiast roczny dochód ze
sprzedaży biletów przeważnie oscyluje wokół 300-400 tysięcy złotych.
W przeciągu ostatnich ośmiu lat na
pokładach statków kursujących jako
tramwaje wodne znalazło się ponad
267 tysięcy osób. Najwięcej było ich
w 2009 roku (40 392), a najmniej
w 2015 roku (29 887). Pasażerowie
w latach 2009-2016 mogli skorzystać
z ponad 28 tysięcy rejsów.
Jak będzie w tym roku? – Każdego roku obserwujemy wzrost zainteresowania i padają nowe rekordy
przewiezionych podczas rejsów
pasażerów. Ufamy, że ten rok będzie
równie udany – mówią przedstawiciele ZDMiKP w Bydgoszczy.
Wiadomo już, że w najbliższym
czasie nie nastąpią żadne zmiany
dotyczące bydgoskiego tramwaju
wodnego. - W sezonie 2017 nie planujemy zmian w funkcjonowaniu tramwaju wodnego. Po wyremontowaniu
śluz rzecznych planujemy powrócić
na trasę Szlakiem Śluz – informuje
Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy.
Przypomnijmy, że wspomniana
linia została zawieszona w 2015 roku.
Prowadziła następującą trasą: Wyspa
Młyńska -> Astoria -> Jachcice ->
Okole -> Gwiazda. Trasy pozostałych
rejsów, jak i ich rozkład dostępny jest
na stronie internetowej bydgoskiego
ZDMiKP.
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rogowcy zaplanowali w nadchodzącym sezonie dwie trasy – pierwszą wiodącą ze Starego Rynku do Myślęcinka, drugą
– również z głównego placu miasta
do Exploseum zlokalizowanego na
obszarze parku przemysłowego. Linie
będą oznaczone odpowiednio liczbami 100 oraz 102. - Przebieg tras nie
jest przypadkowy – mówi Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej. - Prowadzimy je bowiem
przez urokliwe tereny naszego miasta. Z okien autobusu będzie można
zobaczyć między innymi Stary Rynek,
Wyspę Młyńską czy fragmenty wspomnianego Myślęcinka.
Umowę z op er at orem l i n i i
zabytkowych drogowcy podpisali
pod koniec marca. Na jej podstawie już za kilka tygodni bydgoszczanie będą mogli wsiąść do jelczy
043 (produkowanych na licencji czechosłowackiej skody 706 RTO) zwanych popularnie – z uwagi na swój
wygląd - „Ogórkami”. Artur Lemański, właściciel Muzeum Komunikacji w Paterku, będzie woził bydgoszczan co najmniej do 2019 roku.
Jako jedyny stanął do przetargu
ogłoszonego przez zarząd dróg.
Nie wszystkim jednak decyzja
ZDMiKP przypadła do gustu. Miłośnicy komunikacji miejskiej wskazywali bowiem, że jelcze nie prezentują

Popularne „Ogórki” kolejny raz wyjadą na bydgoskie ulice. Drogowcy liczą, że będą nadal sporą atrakcją.

Linie specjalne wracają
do Bydgoszczy
Obsłużą je zabytkowe jelcze
Pod koniec kwietnia na bydgoskie ulice ponownie wyjadą zabytkowe autobusy. Cieszące się sporą popularnością „Ogórki” będą obsługiwały w okresie wiosenno-letnim linie specjalne na terenie
miasta.

przekroju historii taboru kursujące na przełomie lat w mieście nad
Brdą. Co na to zarząd dróg? - Musimy poruszać się przede wszystkim
w określonych realiach cenowych –
tłumaczy w rozmowie z nami Kosiedowski. - Nie możemy sobie pozwolić
na wydatki ponad stan. A przecież,
gdybyśmy brali pod uwagę firmy na
przykład z Poznania czy Warszawy,
koszt takiej usługi byłby wyższy.
Doszłyby bowiem koszty chociażby garażowania pojazdów. Rzecznik
drogowców dodaje też, że o zastrzeżeniach sympatyków komunikacji
miejskiej dowiedział się... od nas.
W okresie wakacyjnym linie specjalne będą kursowały w weekendy,
ale zobaczymy je także okazjonalnie
już wiosną. Pierwsza sposobność
nadarzy się w sobotę, 29 kwietnia,
gdy rozpocznie się długi weekend
majowy. Podobnych akcji ZDMiKP
planuje przynajmniej kilka.
Dodatkową atrakcją dla pasażerów zabytkowych autobusów ma być
możliwość zakupienia biletu u konduktora umundurowanego zgodnie
z epoką. Ceny będą identyczne jak na
regularnych liniach – trzy złote zapłacimy za bilet normalny, połowę tej
kwoty – za ulgowy. Osoby dysponujące kartą miejską na wszystkie linie
nie będą musiały uiszczać dodatkowej
opłaty. - Od kilku sezonów zabytkowy
tabor cieszy się dużym powodzeniem.
Wyzwaniem dla podróżnych jest
brak klimatyzacji czy wysokie schody. Ale mimo to autobusy wywołują
uśmiech, i to zarówno na twarzach
najmłodszych, jak i tych trochę starszych – podsumowuje Kosiedowski.
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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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ogdan Dzakanowski jest znany ze swoich wyskoków już
od dawna. Zanim jednak zajął
się polityką, był związany z harcerstwem, organizacją pielgrzymek
i pracował jako listonosz. Na przełomie wieków został radnym z ramienia Rodzinnej Polski i zaangażował
się w działania komitetu obrony Pomnika Walki i Męczeństwa.
Ówczesny prezydent Roman Jasiakiewicz chciał przesunąć monument oraz szaniec, aby odbudować
zachodnią pierzeję. Dzakanowski
zagroził wtedy, że przykuje się łań-

Nie ma rady
na radnego

W 2014 roku Dombrowiczowi
nie udało się wrócić do ratusza, ale
Dzakanowski ponownie dostał mandat radnego. Podczas sesji należy do
najbardziej aktywnych polityków.
Skrupulatnie czyta każdą uchwałę
i dopytuje o szczegóły. Czasem jest
aż zbyt dociekliwy. - Tak jak pana
prywatnie lubię, tak w tej sali pana
nienawidzę – stwierdził rok temu
Zbigniew Sobociński. Po ostatnich
wydarzeniach przewodniczący rady
miasta mógł jednak stracić resztki sympatii. - Jestem już zmęczony
tym człowiekiem i jego zachowaniami – mówił po badaniu alkomatem.
Afera alkoholowa nie jest jedynym chybionym strzałem Dzakanowskiego z ostatnich miesięcy.
Sprawa podsłuchów w urzędzie miasta miała uderzyć w prezydenta, ale
ostatecznie to ratusz zgłosił sprawę
prokuraturze i radny musiał się tłumaczyć. Sąd zajmuje się też inną jego
wypowiedzią, w której zasugerował,
że prezydent po znajomości ułatwił
swojemu byłemu zastępcy Łukaszowi Niedźwieckiemu budowę drogi
i wodociągu do działki.
Radni koalicji zapowiedzieli już
bojkot krnąbrnego polityka – zarówno służbowy, jak i towarzyski. – Czujemy się urażeni jego oskarżeniami.
Praca na rzecz miasta powinna być
realizowana z powagą i wzajemnym

- Dzień dobry, Bogdan Dzakanowski, radny Bydgoszczy.
Jestem na sesji rady miasta. Proszę o przybycie i skontrolowanie
alkomatem prezydenta i radnych – usłyszał w środowy wieczór
zaskoczony funkcjonariusz policji. Lata mijają, ale enfant terrible
bydgoskiej polityki nadal potrafi zaskoczyć.

Jestem już zmęczony
tym człowiekiem i jego
zachowaniami.
Zbigniew Sobociński

przewodniczący Rady Miasta
Bydgoszczy, po badaniu
alkomatem

7359 głosów

fot. Sebastian Torzewski

cuchem, a ratusz ostatecznie wycofał się z pomysłu przebudowy.
W 2002 roku radny ubiegał się
o fotel prezydenta miasta. W czasie
kampanii wyborczej zasłynął m.in.
ze sporu z kabaretem Klika, który
podczas występu miał porównać
partię Dzakanowskiego, Ligę Polskich Rodzin, do agencji towarzyskiej. Polityk skierował sprawę do
sądu, choć formalnie nie był nawet
kandydatem LPR-u. Partia poparła
bowiem Elżbietę Stępień, a ekscentryczny polityk utworzył Bydgoską Ligę Rodzin Bogdana Dzakanowskiego. W gronie kandydatów
znaleźli się też m.in. ubiegający się
o reelekcję Jasiakiewicz, były prezydent Kosma Złotowski (PiS) oraz
popierany przez Platformę Obywatelską Konstanty Dombrowicz, wtedy znany jeszcze głównie jako dawny szef bydgoskiego oddziału TVP.
Walka o prezydenturę rozegrała się między Jasiakiewiczem
i Dombrowiczem, Dzakanowski zajął
piąte miejsce, a poparło go niespełna 9 procent głosujących. Znaczna
część z nich w drugiej turze opowiedziała się za Dombrowiczem,
wybierając go na stanowisko prezydenta miasta.
W czasie pier wszej k adencji Dombrow icza Dzakanowsk i
ponownie sprawował mandat radnego. W 2005 roku pomyślał jednak o opuszczeniu ratusza i starcie
w wyborach do senatu. Poprzeć miał
go LPR, ale partia szybko odcięła
się od tego pomysłu, tłumacząc, że
został wyrzucony z ugrupowania
z powodu „działalności rozbijackiej
i sprzeniewierzenia się programowi”
podczas wyborów samorządowych.
Poseł Witold Hatka nazwał wtedy

otrzymał Bogdan
Dzakanowski
w wyborach
prezydenckich
w 2002 roku.
W II turze poparł
Konstantego
Dombrowicza.

Bogdan Dzakanowski od lat należy do najaktywniejszych bydgoskich polityków.

utworzoną przez Dzakanowskiego
Bydgoską Ligę Rodzin „marginalną
i ekscentryczną strukturą samorządową”. Ostatecznie Dzakanowski
wystartował w wyborach jako kandydat Centrum, ale osiągnął najniższy wynik w okręgu.
W 2006 rok u Dza k a nowsk i
przestał być radnym, ale został
pełnomocnikiem prezydenta ds.
orga n i zac ji poza r z ądow ych . –
Dobrze wywiązywał się ze swoich
obowiązków. Zawsze był pełen inicjatyw i pomysłów, które potrafił
z korzyścią dla miasta realizować
– chwali po latach Dombrowicz.
Nie wszyscy byli jednak zadowoleni. W ratuszu Dzakanowski zaangażował się m.in. w organizację
dotowanych przez miasto pielgrzymek, na które czasami służbowym
samochodem podjeżdżał także prezydent. Opozycyjni radni, ale też
niektórzy pielgrzymi, krytykowali
zaangażowanie władz.

Po ośmiu lat ach rządów
Dombrowicz musiał zmierzyć się
z Rafałem Bruskim popieranym
przez będącą wtedy na fali Platformę Obywatelską. Kluczową rolę
w czasie kampanii odgrywał Dzakanowski. - Nie można było mu odmówić zaangażowania. Brał wszystkie
zadania na siebie i niestety czasami
wprowadzało to chaos – wspomina
jeden z jego ówczesnych współpracowników. Bydgoszczanie bardziej
docenili starania sztabu Bruskiego,
decydując o zmianie prezydenta.
Dzakanowski musiał wrócić do
opozycji. I nie zamierzał próżnować.
Gdy w 2013 roku prezydent Bruski
otwierał trasę Uniwersytecką, jego
oponent stanął obok niego przebrany za gwiazdora i dzwonkiem
zagłuszał przemówienie. Gdy jednak Bruski dopuścił go do głosu,
ten milczał. – Jeżeli ktoś nie ma nic
do powiedzenia, to tak się właśnie
zachowuje – skwitował prezydent,

za co zebrał oklaski od zebranych
mieszkańców.
Dzakanowski nawet jeśli nie
miał wtedy nic do powiedzenia,
to na pewno miał jeszcze wiele
pomysłów. Jeden z nich polegał na
wywieszeniu przy moście Uniwersyteckim tablicy z napisem „Most
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Pierwotnie tak właśnie miała
nazywać się przeprawa, ale krótko
przed jej otwarciem rada miasta
uchyliła akt prawny przyjęty po
katastrofie smoleńskiej. Dzakanowski po zamontowaniu tablicy został
spisany przez policję, ale mandatu
nie przyjął. Zamiast tego, gdy tablica została usunięta, zgłosił funkcjonariuszom kradzież. - Te wszystkie
happeningi to maska. Bogdan jest
bardzo inteligentnym człowiekiem.
Niestety, coraz częściej kieruje się
zasadą „nieważne jak, byle mówili” – zauważa jeden z naszych rozmówców.

szacunkiem, ale nie istnieją granice,
których Bogdan Dzakanowski nie
może przekroczyć – mówiła Monika Matowska. Zachowanie radnego
komentował także skarbnik Piotr
Tomaszewski. – Obraził miasto.
Obraził wyborców. Koszmarny skandal – napisał na Facebooku.
Do coraz mniej licznego grona
obrońców wciąż należy Dombrowicz. – Część bydgoskich radnych
nie lubi pana Dzakanowsk iego
z powodu jego aktywności. Krytykują go, bo wypadają przy nim blado,
ograniczając się jedynie do obecności na sesjach i głosowania według
linii partii – mówi były prezydent.
Niezależnie od opinii o Dzakanowskim nie można mu odmówić
jednego – pomimo już dwóch dekad
aktywności w bydgoskiej polityce nadal nie brakuje mu animuszu.
Kolejne rozdziały swojej historii
dopisze już niedługo. Przecież za
rok wybory.
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raz z orzeczeniem rozwodu ustaje między małżonkami wspólność ustawowa
i zachodzi konieczność podziału
majątku zgromadzonego podczas
tr wania związku małżeńskiego.
W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko co, to małżonkowie
nabyli w trakcie małżeństwa, jak
również pobrane wynagrodzenie
za pracę, dochody z działalności
gospodarczej, oszczędności czy
środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Ustawodawca nie
stworzył zamkniętego katalogu tych
składników, a w przypadku istnienia
wątpliwości czy dany składnik stanowi majątek wspólny czy osobisty, obowiązuje domniemanie jego
pochodzenia z majątku wspólnego.
Jeżeli strona przeciwna twierdzi,
że dany przedmiot nabyła z majątku
osobistego, to musi ona tą okoliczność udowodnić, gdyż drugą stronę
chroni wskazane wyżej domniemanie. Należy jednak pamiętać, że
jeżeli jeden z małżonków nabył jakiś
przedmiot majątkow y w drodze
dziedziczenia czy darowizny to stanowi to jego majątek osobisty i nie
podlega to rozliczeniu przy podziale
majątku.
W ostatnich latach często pojawiającym się problemem jest kwestia podziału majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie obciążone
kredytem hipotecznym. W brew
powszechnym opiniom dokonanie
tego podziału nie jest sprawą łatwą
i oczywistą i nastręcza wiele problemów w praktyce. Zasadą bowiem
w postępowaniu działowym jest

porady prawne
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ie dy p om ię d z y pr acow n ikiem a pracodawcą dochodzi
do konfliktu, który kończy się
zwolnieniem pracownika, może on
zażądać przywrócenia do pracy lub
odszkodowania. W takiej sytuacji
sprawę musi rozstrzygnąć sąd. Stosowny pozew wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, przy czym, co
warto podkreślić, odmowa odebrania dokumentu wypowiedzenia nie
ma wpływu na ten termin – zatem
odbierajmy. Skupmy się na przywróceniu do pracy. Istotą tego roszczenia jest dopuszczenie pracownika
do wykonywania czynności należących do jego zakresu obowiązków
sprzed rozwiązania umowy o pracę.
Sąd może jednak nie uwzględnić roszczenia, gdy okaże się to
niemożliwe i niecelowe. Wówczas
pracownikowi zostanie przyznane
stosowne odszkodowanie.
Ewentualne przywrócenie do pracy nastąpi po tym, jak zapadnie prawomocny wyrok. Od tego momentu
dla pracownika zaczyna biec bardzo
ważny termin, a mianowicie w ciągu
siedmiu dni od dnia uprawomocnienia
się wyroku pracownik powinien zgłosić pracodawcy gotowość niezwłocznego podjęcia pracy. Pracodawca
może odmówić ponownego zatrud-

Jak podzielić
majątek po
rozwodzie?
Rozwód jest niezwykle trudnym doświadczeniem, a każdego kogo dotyka ten problem chce
mieć go jak najszybciej za sobą. Wraz jednak z zakończeniem sprawy o rozwód pojawia się wiele
dodatkowych kwestii, jak przykładowo podział majątku po rozwodzie. Co zatem wchodzi w skład
majątku wspólnego, jak oszacować jego wartość i czy zawsze konieczna jest ingerencja Sądu
przy dokonywaniu tego podziału?

podział aktywów, a nie długów małżonków. Jak zatem wybrnąć z tej
kłopotliwej sytuacji? Co do zasady
podział ten dokonywany jest albo
poprzez sprzedaż tej nieruchomości
na wolnym rynku i spłatę kredytu
hipotecznego celem uwolnienia się
obu małżonków od zobowiązania,
lub też w wyniku przyznania tej nieruchomości jednej ze stron z obowiązkiem przejęcia dalszej części
kredytu i spłaty drugiego małżonka.
Należy jednak pamiętać, że bank
nie jest związany orzeczeniem sądu
i nadal do spłaty kredytu zobowiązani są oboje małżonkowie. Bank nie
ma obowiązku zwolnić z długu drugiego małżonka, ani rozkładać spłaty „pół na pół”. Oczywiście w takiej
sytuacji należy negocjować z ban-

kiem zmianę umowę kredytowej,
aby bank wyraził zgodę np. na ustalenie jednego małżonka jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego
za spłatę długu.
Z żądaniem podziału majątku
może wystąpić każdy z małżonków,
w dowolnym momencie po rozwodzie, gdyż roszczenie to nie ulega
przedawnieniu. Zasadniczo istnieją
dwie drogi podziału – można dokonać go w sposób ugodowy zawierając stosowną umowę u notariusza, który to sposób jest najszybszą formą załatwienia wszystkich
spraw majątkowych między byłymi
małżonkami, lub też wystąpić do
Sądu z wnioskiem o podział majątku dorobkowego. Wniosek o podział
kieruje się do sądu rejonowego

właściwego według miejsca położenia majątku, który ma być przedmiotem podziału, a opłata sądowa
wynosi 1.000 zł bez względu na
wartość dzielonego majątku. Nawet
w przypadku podjęcia przez jednego z byłych już małżonków decyzji
o wszczęciu postępowania sądowego, na każdym jego etapie możliwe
jest porozumienie w przedmiocie
podziału majątku dorobkowego
i zawarcie ugody kończącej postępowanie. Wówczas połowa opłaty
sądowej zostanie nam zwrócona po
prawomocnym zakończeniu postępowania. Należy bowiem pamiętać,
że w każdym przypadku kompromis
stron jest lepszym rozwiązaniem niż
orzeczenie sądu, które nie zawsze
satysfakcjonuje obie strony.

*

 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.

Zostałeś zwolniony?
Możesz walczyć o przywrócenie do pracy
nienia pracownika, gdy nie dopełni on
wskazanego obowiązku. Termin ten
może być przekroczony wyłącznie
z powodów niezależnych od pracownika. Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy nie wymaga zachowania
szczególnej formy. Może być dokonane wobec pracodawcy przez każde
zachowanie pracownika, objawiające
w dostateczny sposób zamiar powrotu do pracy. Pracownikowi, który
podjął już pracę u innego pracodawcy,
przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą bez wypowiedzenia, jedynie za
trzydniowym uprzedzeniem. Musi to
jednak nastąpić w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie wywołuje skutki,
jakie przepisy kodeksu pracy wiążą
z rozwiązaniem umowy o pracę przez
pracodawcę za wypowiedzeniem.
Gdy pracownik wraca do pracy na dotychczasowych zasadach,
nie ma konieczności podpisywania
z nim nowej umowy, bo stosunek
pracy w takim przypadku uważa się
za nigdy nie rozwiązany.

W wyniku podjęcia przez pracownika pracy, na skutek przywrócenia, przysługuje mu roszczenie
o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jednakże okres za
który może być przyznane to wynagrodzenie nie może być krótszy niż
miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące.
Wyjątkiem jest pracownik, któremu
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownica w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego oraz pracownik
ojciec wychowujący dziecko – we
wskazanych przypadkach wynagrodzenie przysługuje za cały czas
pozostawania bez pracy.
Do okresu zatrudnienia pracownika, który został przywrócony
do pracy i pracę podjął, zostanie
wliczony okres pozostawania bez
pracy, za który otrzymał wynagrodzenie. Jednocześnie okres, za który
nie przyznano wynagrodzenia, nie
jest uważany za przerwę w zatrudnieniu, która pociągałaby za sobą
utratę uprawnień uzależnionych od
nieprzerwanego zatrudnienia.

*

Od 2002 roku jestem
wspólnikiem kancelarii
obecnie funkcjonującej
na rynku pod firmą
Kancelarie Radców
Prawnych Czmochowski,
Jakubowski. Specjalizujemy
się w kompleksowej
obsłudze przedsiębiorców
oraz osób fizycznych.
Nasza kilkunastoletnia
praktyka pozwoliła stworzyć
miejsce, w którym znajdą
Państwo rozwiązanie
swoich problemów
prawnych. Począwszy od
pojedynczych porad, poprzez
kompleksową obsługę
i mediacje, dzielimy się naszą
wiedzą i doświadczeniem
reprezentując osoby fizyczne,
małych przedsiębiorców,
duże firmy i międzynarodowe
korporacje.
Naszą dumą jest
kilkuosobowy zespół,
który stanowi gwarancję
indywidualnego spojrzenia na
powierzone nam sprawy.
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fot. Stanisław Gazda
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race przy Mł y nach Rothera trwają od kilkunastu miesięcy. W listopadzie 2015 roku
rozpoczęły się prace zabezpieczające kompleks zabytkowych budynków. Od tego czasu wykonano już
prace porządkowo-zabezpieczające. Następnie rozpoczęto działania konserwatorsko-budowlane.
Skupiono się przede wszystkim
na spichrzu zbożowym, w którym
wymieniono wieźbę dachową oraz
zabezpieczono dach. Obecnie w dalszym ciągu trwają tam prace, lecz
teraz dotyczą one odnowienia ścian
zewnętrznych oraz ich konstrukcji.
– Koszt tego etapu robót konserwatorsko-budowlanych to dwa miliony złotych – informuje Marta Stachowiak, rzecznik prasowy prezydenta
Bydgoszczy. Szacowany koszt wykonania wszystkich prac budowlanych
i konserwatorskich wynosi blisko
60 mln zł. Utrzymanie obiektu kosztuje z kolei około 18 tysięcy złotych
miesięcznie. – Większość tej kwoty
związana jest z ubezpieczeniem –
wyjaśnia Stachowiak.
Środki pozyskiwane są międz y inny mi z budżet u miast a.
T ylko w t y m rok u zarezer wowano w nim 10 mln zł na prace
przy zespole budynków obejmujących Młyn Rothera. Większość
pieniędzy pochodzić ma z unijnych
dofinansowań. Ratusz przygotowuje się do pozyskania środków z Pro-

Na początku kwietnia rozpoczęto odnowienia ścian zewnętrznych spichlerza zbożowego.

Prace w Młynach
Rothera trwają
Co zrobiono, co jest w trakcie, a co dopiero będzie?
Rewitalizacja XIX-wiecznego kompleksu budynków znajdujących się na Wyspie Młyńskiej wkroczyła
w kolejną fazę. Czas realizacji następnych planów ratusza uzależniony jest od terminu pozyskania
niezbędnych środków.

gramu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
– Pozyskanie dotacji będzie kluczowe dla ogłaszania przetargów na
prace budowlane – mówi nam Stachowiak. Pierwszy z nich ma zostać
ogłoszony po zakończeniu aktualnie
prowadzonych działań. Dotyczyć
ma spichrza zbożowego. Następnie realizowane będą kolejne etapy
w oparciu o przygotowany w grudniu 2016 roku projekt deweloperski.
Zabytkowy kompleks ma zostać
przekształcony na wielofunkcyjny obiekt usługowy w celu umożliwienia prowadzenia działalności
o różnym zakresie programowym,
z możliwością komercyjnego wykorzystania części obiektu. Projekt
zakłada między innymi kompleksową rewitalizację konstrukcji kompleksu dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Termin zakończenia prac związany jest z harmonogramem rozdysponowania środków w konkursach POiŚ.
– Zależy nam na zakończeniu rewitalizacji obiektu do końca 2019 roku –
podsumowuje Stachowiak.
Co znajdzie się wewnątrz Młynów Rothera? W listopadzie ubiegłego roku prezydent Bydgoszczy ogłosił
trzy kierunki zagospodarowania tych
obiektów: stworzenie przestrzeni
związanej z promocją wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu, aranżacja
ogrodów będących centrum innowacyjnej edukacji oraz ekspozycja rozwoju technik związanych z miastem.
Konkretne rozwiązanie ma zostać
wybrane w drodze konkursu. Termin
jego ogłoszenia poznamy wkrótce.
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dawalność nie spada poniżej
40%, a ostatnie zestawienie
zdawalności, opublikowane
przez Urząd Miasta Bydgoszczy
pokazuje, że adepci tejże szkoły
osiągnęli fenomenalny wynik na
poziomie 80% na egzaminie teoretycznym i 72% podczas egzaminu
praktycznego. Dane te dotyczą zdawalności za pierwszym razem.
Skąd bierze się ten sukces?
Spytaliśmy o to kierownika szkoły
Marcina Kopaczewskiego.
- Jest to firma rodzinna, której
właścicielka Agnieszka Kopaczewska jest osobą na właściwym miejscu. Posiada ona kilkunastoletnie
doświadczenie w pracy instruktora. Była również egzaminatorem
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Bydgoszczy, więc ma
odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania
swojej pracy. Potrafi bezpośrednio przekazać swoje umiejętności
wszystkim instruktorom, a Ci zaś

Egzamin na prawo
jazdy zdany za
pierwszym razem
Oni mają na to patent
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy jest jednym z czynników
wpływających na decyzję o wyborze szkoły jazdy przez przyszłego
kierowcę. Zachwycający wynik pod tym względem już od kilkunastu lat
uzyskuje Szkoła Jazdy Kopaczewski. To właśnie to miejsce od samego
początku istnienia, czyli 1999 roku, cechuje się bardzo wysokim
wynikiem zdanych egzaminów na prawo jazdy w Bydgoszczy.
umiejętnie przekazują zdobytą wiedzę swoim kursantom – wyjaśnia
Kopaczewski.
Instr uktorzy zatr udnieni
w Szkole Jazdy Kopaczewski to nie
przypadkowe osoby pracujące w tej

branży. To fachowcy w swojej dziedzinie. Mają wielkie doświadczenie
oraz odpowiednie predyspozycje do
przekazania swoje wiedzy w sposób
jasny, skuteczny i efektywny. Regularnie uczestniczą w wielu szkole-

niach, spotkaniach i prezentacjach
organizowanych przez kierownictwo szkoły.
Celem podejmowania takich
działań jest ciągle podnoszenie klasyfikacji zawodowych osób wystę-

pujących w roli nauczycieli przyszłych kierowców, co następnie
wpływa na zwiększanie procentu
zdawalności na egzaminach państwowych. Większość instruktorów
oprócz wiedzy dotyczącej prowadzenia pojazdu, posiada również
wykształcenie w zakresie psychologii i pedagogiki, co przyczynia się do
prawidłowego, rzetelnego i cierpliwego przekazu swojej wiedzy oraz
doświadczenia.
- Kursant w naszej szkole otoczony jest opieką od początku do
końca szkolenia, włącznie z dniem
swojego egzaminu państwowego,
na który jedzie z reguły ze swoim
instruktorem – mówi Marcin Kopaczewski. Zmniejszeniu stresu towarzyszącemu podczas takiego egzaminu ma pomóc organizacja kilku
egzaminów próbnych przeprowadzanych pod koniec jazd z instruktorami.
W s z kole pr z eprow ad z a ne
są kursy prawa jazdy kategorii B.
Ich ceny wahają się od 1400 złotych
za kurs podstawowy i do 2100 złotych
za kurs gwarantujący 100% zdawalności za pierwszym razem. W cenie
kursu są materiały do nauki firmy
CREDO. Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Szkoły Jazdy Kopaczewski, czyli budynku przy ulicy
Czackiego 8.

*

Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie
internetowej www.
szkolajazdykopaczewski.pl.
R

E

K

L

A

M

A

14

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

P

ogrzeby żuru przybierały różną formę. Najczęściej wiejscy
chłopcy skrywali się z garnkiem żuru za rogiem chałup, w których mieszkały podobające się im
dziewczyny, a następnie wybiegali
i oblewali zupą drzwi. Gdy dziewczyny wychodziły umyć pochlapane
drzwi, dla chłopców była to okazja
do żartów i zaczepek.
Innym symbolem uprzykrzonego
postu był śledź.
Urządzano pogrzeby śledzia, którego wieszano na drzewach lub
wleczono na sznurku przez wieś,
a potem go zakopywano. Nieraz do
takich ceremonii wykorzystywano
szkielet śledzia z głową czy śledzia
wyciętego z tektury lub wystruganego z drewna. Pogrzebowi towarzyszyły różne przyśpiewki.
Na Wielkanoc, tak jak w całej
Polsce, robiono na Kujawach palmy i niesiono je do pośw ięcenia w kościele. Nie były one zbyt
ozdobne. Najczęściej były to bukiety wierzbiny z baziami. Szczególnie
ważne w tej kompozycji były właśnie bazie, które symbolizowały
nieśmiertelność duszy, a w obrzędowości wiejskiej - także odradzające się po zimie życie. Łykając „kotki”, domownicy zapewniali
sobie duchowe i fizyczne zdrowie
na cały rok. Z tą samą myślą bazie
z poświęconych palm dorzucano
do paszy bydłu. Zatknięte u powały budynków gospodarczych, pod
daszki uli, do kaczych i gęsich
gniazd, a także na granicach pól,
na cmentarzach i za święte obrazy
w domach palmy, służyły ochronie przeciwko złym mocom. Służył
do tego także proszek ze starych
i startych palm.
Malowano również jajka na
Wielkanoc.
Zarówno na Kujawach, jak i na
Pomorzu zdecydowanie popularniejsze od pisanek były kraszanki,
czyli jajka barwione gładko, jednobarwnie, bez wzorów. Gotowano je w łupinach cebuli na kolor
brunatny, lub w korze olchowej,

Alleluja! na Kujawach
i Pomorzu

w inowrocławskiej dzielnicy Szymborze, kontynuowane od 1834 roku
przez Klub Kawalerów.
Na Pałukach
A na Pałukach, opowiada mieszkający tam Krzysztof Leśniewski,
pasjonat gotowania i znawca kuchni regionalnych, niegdyś w koszyku przeznaczonym na święconkę
znajdowała się szynka, jaja kolorowe
w trzech lub czterech kolorach (żółte, zielone, niebieskie i czerwone),
pieprz, sól, bochenek chleba, oliwa,
ocet, głowa wędzona lub gotowana świniaka, wódka (!), ser, masło
i chrzan.

Na Kujawach i Pomorzu rozpoczynano świętowanie Wielkanocy,
organizując symboliczny pogrzeb żuru i śledzia.
Ponieważ od Środy Popielcowej były podstawą jadłospisu,
w Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę z radością zakopywano na
skraju wsi resztki tych potraw.

W domu najpierw jedzono
kawałek chrzanu, a potem pito
kieliszek gorzałki.

fot. Krzysztof Leśniewski

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Wielkanocne śniadanie z regionalnymi akcentami.

dębowej czy w oziminie - uroczyście święciło się je w Wielką Sobotę. W okresie wielkanocnym na
Kujawach tradycyjnie wzajemnie
się nimi obdarowywano. Pisanki
zdobiono również rozpuszczonym
woskiem przy pomocy pędzelka.
Wzor y był y najczęściej geometryczne.

W pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych odbywały się tzw.
przywoływki.
W Niedzielę Wielkanocną młodzi
kawalerowie wchodzili na wysokie
drzewa lub dach stodoły, wywołując
imiona dziewcząt w formie trady-

cyjnych rymowanek, ogłaszając przy
tym, ile wody dla każdej z nich nazajutrz przeznaczają. Wywołane miały
albowiem następnego dnia być oblane wodą. Na koniec oznajmiano imię
i nazwisko tego chłopaka, który miał
je wykupić, czyli który przyjdzie do
wywołanej dziewczyny z dyngusem.
Przywoływki zachowały się do dziś

Gospodarz mówił do żony: „Boże ci
daj zdrowie”, a żona odpowiadała:
„Pij z panem Jezusem”. Następnie
zaczynało się jedzenie święconego
i innych potraw. Na pałuckim stole
w święta królowały baby drożdżowe, dziady - pulchny placek drożdżowy przekładany dżemem, placki
drożdżowe zwane kuchem, mazurki
(dopiero w okresie międzywojennym), sękacze i makocze, biała oraz
wędzona kiełbasę, szynka pieczona
z kością i kaczka pieczona z jabłkami, żur z jajkiem i pokrojonymi
wędlinami ze świątecznego stołu,
zylce, wątrobianki, salcesony, metki,
leberki, kaszanki, malowane jaja na
jeden kolor przeważnie gotowane
w wywarach z łusek cebuli, obierkach od buraczków czerwonych,
korze drzew, no i oczywiście chleb
pieczony na młodziach.
W niedzielę wielkanocną nie
jadano ciepłych dań,
a tylko to, co przyrządzono
dzień wcześniej.
Jadło stało na stołach od rana do
wieczora. Wieczorem odbywały się
przywoływki - chłopcy wykrzykiwali rymowanki o zaletach i przywarach młodej panny i ile dyngusa
dostanie. Jeśli panna miała chłopaka, to on mógł ją wykupić wódką.
Powszechnie było chodzenie przebierańców po wsiach. Orszak prowadził niedźwiedź opleciony cały
powrozami ze słomy, baba, dziad na
koniu, szewc i kominiarz.
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Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

P

o rozpoczętym w marcu sezonie 2017 skończy się umowa
z obecnym operatorem roweru
miejskiego, firmą BikeU. Dlatego też
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej przygotowuje się już do
ogłoszenia przetargu na lata 20182020, który obejmuje m.in. wprowadzenie sieci do Fordonu. Powstanie
tam 12 nowych stacji. W minionym
tygodniu drogowcy w porozumieniu
z zespołem ds. polityki rowerowej
ustalili lokalizację przystanków.
Zaletą zaproponowanych stacji
ma być bliskość linii tramwajowej,
z którą BRA będzie tworzyć spójny system. Długo zastanawiano się
nad budową stacji pośrednich mię-

Rower miejski
wjedzie do Fordonu

Lokalizacje stacji
w Fordonie
1. Stary Fordon
2. Swobodna/Piłsudskiego
3. Andersa/Wolna
4. Pelplińska/Jarużyńska
5. Pelplińska/Skarżyńskiego
6. Brzechwy/Szancera
7. Andersa/Kleeberga
8. T wardzickiego/Bołtucia
(Thommee)
9. Twardzickiego/Teski
10. Kaliskiego/UTP
11. Romanowskiej/Centrum
Onkologii
12. Akademicka/Korfantego

Bydgoski Rower Aglomeracyjny rozpoczął trzeci sezon
funkcjonowania. Myśli wszystkich rowerzystów sięgają jednak
następnego roku, w którym system przejdzie modernizację.

35 tysięcy
fot. Sebastian Torzewski

wypożyczeń
zanotował
Bydgoski Rower
Aglomeracyjny
w marcu. Przybyło
też tysiąc nowych
użytkowników.
W tym roku kończy się umowa BikeU na obsługiwanie bydgoskiego roweru miejskiego.

dzy centrum miasta a Fordonem,
jednak ostatecznie zrezygnowano
z tego wariantu, odrzucając propozycję utworzenia przystanków przy
Fordońskiej (na wysokości Wiślanej
i Sochaczewskiej). Przepadły też stacje przy Bora-Komorowskiego i na
skrzyżowaniu Berlinga oraz Kleina.
Dzięki oszczędnościom z przetargu na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej powstaną jeszcze cztery
stacje bliżej centrum miasta. Zainteresowanie uruchomieniem przystanku zgłaszano między innymi
w Exploseum i przy ul. Chemicznej,
ale ostatecznie zespół zarekomendował skrzyżowania Kujawskiej

i Konopnickiej, Komuny Paryskiej
i Boya-Żeleńskiego, Gnieźnieńskiej
i Gołębiej oraz Kołobrzeskiej i Koszalińskiej. W dalszej kolejności system
ma być rozbudowywany w kierunku
Osowej Góry i Czyżkówka.
Jednym z najczęściej postulowanych kierunków rozwoju jest
budowa stacji w pobliżu centrów
handlow ych. W tym przypadku
ZDMiKP nie przychyli się jednak
do głosu użytkowników. – Chcemy,
aby w takich miejscach były stacje
komercyjne – tłumaczą w zarządzie. Z tego powodu rowery nie
trafią na razie na rondo Toruńskie,
gdzie przystanek mogłoby uru-

chomić Tesco. Drogowcy liczą, że
utworzenie fordońskiego systemu zachęci do współpracy innych
przedsiębiorców. Jednym z kandydatów jest Auchan, którego władze
już wcześniej miały być zainteresowane rowerem miejskim. Przez trzy
dotychczasowe lata funkcjonowania
BRA powstały jednak tylko dwie stacje komercyjne – przy Ikei oraz Atosie. Ich przyszłość na razie nie jest
znana i zależy od ustaleń między
przedsiębiorcami a przyszłym operatorem systemu.
Po podpisaniu nowej umowy
miejska sieć będzie liczyła 51 stacji.
Kolejnych 25 będzie mogło zostać

domówionych. – Możemy rozszerzyć system w dowolnej chwili.
Wszystko zależy od środków, jakimi będziemy dysponowali – mówią
drogowcy. Do Bydgoszczy trafi łącznie 560 rowerów (w tym 50 rezerwowych), które zostaną nieco inaczej niż dotychczas pomalowane
– rama, widelec i osłona łańcucha
będą granatowe, błotniki – szare,
a kierownica i kosz – granatowe.
Jak wskazuje sama nazwa sieci,
rower miał być aglomeracyjny, a nie
jedynie miejski. Dotąd nie udało się
jednak powiększyć systemu o stacje
poza granicami miasta, choć zapisy umowy dopuszczały przystanki

w Osielsku i Białych Błotach. Teraz
temat powraca. - Uzyskałem informację, że w tym roku Bydgoszcz
skupi się na rozszerzeniu systemu
w granicach miasta, a w następnym
wrócimy do rozmów. Ja teren pod
stacje cały czas trzymam – mówi
wójt Osielska Wojciech Sypniewski.
Stacje miałyby zostać zlokalizowane
przy urzędzie gminy oraz w Niemczu przy poczcie. – Obecnie rozmawiamy o partycypacji w kosztach
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Jeździeckiej. Jeżeli uda się to
dogadać, będzie to kolejny krok
w kierunku powstania stacji – zapowiada Sypniewski.
Od 2018 roku sezon roweru
miejskiego ma trwać o miesiąc krócej i jednoślady udadzą się na zimową przerwą z początkiem listopada,
a nie jak dotąd – grudnia. Poza tym
użytkownicy nie odczują większych
zmian. Co najważniejsze, utrzymane
zostaną darmowe przejazdy dwudziestominutowe. W Bydgoszczy
nie zamierzają się też wzorować na
Krakowie, gdzie w niedawno uruchomionym systemie Wavelo wprowadzono możliwość rezer wacji
oczekującego na stacji jednośladu.
– Rezerwacja utrudniłaby korzystanie z rowerów. Nasz BRA jest
prostym systemem i jak pokazała
dotychczasowa liczba wypożyczeń,
użytkownicy są usatysfakcjonowani
– przekonuje rzecznik ratusza Marta Stachowiak.
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Przy tworzeniu programu
studiów współpracowano
z Polskim Komitetem
Zielarskim.

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

fot. Stanisław Gazda

J

eszcze w tym roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy naukę
rozpoczną pierwsi studenci nowego
kierunku – zielarstwa i fitoterapii.
Do tej pory takie studia realizowane
były tylko w trzech polskich miastach: Krakowie, Lublinie i Krośnie.
Zorganizowania ich na bydgoskiej uczelni podjęli się pracownicy
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Studia mają poruszać wszystkie
aspekty związane z tematyką zielarstwa, czyli na przykład pozyskanie surowców zielarskich ze stanu
naturalnego i upraw polow ych,
zastosowanie ziół w żywieniu, dietetyce oraz kosmetyce, a także
prawne uwarunkowania stosowania leków ziołowych i suplementów
diety. Szczególnie omówiona ma
być omawiana fitoterapia, czyli ziołolecznictwo.
Program studiów ma charakter
interdyscyplinarny i dotyczy dwóch
obszarów nauki: rolnictwa, leśnictwa i weterynarii oraz medycyny,
nauk o zdrowiu i kultury fizycznej.
W planie są dwie specjalności: technologia roślinnych substancji bioaktywnych oraz zastosowanie roślin
leczniczych. W realizacji założeń
twórców kierunku będą współuczestniczyć pracownicy Wydziału Farmaceutycznego Collegium
Medicum UMK. Przy tworzeniu
programu studiów współpracowa-

To w tym budynku UTP odbywać się będą niektóre zajęcia.

Nowy kierunek
studiów na UTP
„To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczeństwa”
no ponadto z Polskim Komitetem
Zielarskim. Pozytywną opinie na
jego temat wystawiły firmy takie jak
Phytopharm Klęka SA czy Herbapol
Kraków SA.

Skąd pomysł na realizację takiego programu studiów? – Polska jest
jednym z największych producentów surowców zielarskich w Europie, a w społeczeństwie można

zauważyć wzrost zainteresowania
tematyką zdrowego stylu życia.
Przekłada się to na większe spożycie żywności o właściwościach
prozdrowotnych, suplementów die-

ty i leków ziołowych – uzasadniają
osoby odpowiedzialne za wprowadzenie nowego kierunku.
Co więcej, doświadczenia studiów podyplomow ych wskazują
na duże zainteresowanie edukacją
w tym zakresie, a w północnej części
Polski nie ma podobnej oferty edukacyjnej na poziomie studiów ogólnoakademickich pierwszego stopnia.
Ukończenie zielarstwa i fitoterapii
na bydgoskiej uczelni zapewni uzyskanie tytułu inżyniera. Ponadto,
w trakcie studiów realizowane mają
być przedmioty wchodzące w zakres
kursu z towaroznawstwa zielarskiego,
co pozwoliłoby zdobyć uprawnienia
do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych. Studenci zostaną także
przygotowani do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej.
Studia mają przygotować absolwentów do pracy na wielu stanowiskach związanych z roślinami leczniczymi. Wśród typowych miejsc
pracy wymieniane są między innymi firmy produkujące kosmetyki,
gospodarstwa rolne o profilu zielarskim, zakłady farmaceutyczne
zajmujące się produkcją leków lub
suplementów diety na bazie surowców zielarskich oraz sklepy z żywnością ekologiczną.
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głosowanie

Blokada
„Łużyka”
2017
Wybierz zespół, który zagra podczas wielkiego grillowania na
terenie UKW!
Wejdź na stronę
www.metropoliabydgoska.pl/
blokadaluzyka
Głosowanie trwa do 23 kwietnia do
godziny 20:00.

Zespoły, na które
możesz oddać swój głos:

Tiberius

Elixir

FreeRoad, Tiberius, Sleever,
Rubbish, Projekt Pandora,
MegaraŻ, Haste, Elixir,
DiscoPogo, Marne Szanse

T

echnolog ia pr ze n apr zód,
a uczniowie mają dostęp do
informacji w ciągu kilku sekund
od zadania pytania. By być dla nich
nadal atrakcyjnym, należy mieć nowe
pomysły — na miarę XXI wieku.
Dzięki programowi Erasmus +
nauczyciele mogą wyjechać za granicę na kilkutygodniowe zajęcia,
w trakcie których poznają nowe
perspektywy i kierunki metodyczne.
Nauczyciele ze szkoły International
School of Bydgoszcz skorzystali z tej
szansy w te wakacje. Siedemnastu
pedagogów wzięło udział w szkoleniach w Hiszpanii, Anglii, Niemczech, Czechach, Włoszech, Francji
oraz na Malcie.
- Pogłębili wiedzę na temat
kultury danego kraju. Poznali innowacyjne, bardziej kreatywne metody i techniki pracy oraz nauczyli
się stosować metody aktywizujące w większym zakresie – mówi
koordynator projektu w tej szkole
i nauczycielka hiszpańskiego Iwona Wiśniewska. Sama wyjechała do
Hiszpanii, by rozwinąć swoją wiedzę
w zakresie właśnie metodyki.
- Dzięki programowi Erasmus
+ miałem okazję udać się do jednego z najsławniejszych ośrodków
akademickich na świecie, czyli brytyjskiego Cambridge i tamtejszego Homerton Conference Centre

FreeRoad

Haste

„To był dobry
nauczyciel...”
Każdy z nas pamięta co najmniej jednego nauczyciela, którego określiłby jako „dobrego”. Wspominamy wtedy, że w notatkach był porządek, nauczyciel był sympatyczny, inspirujący, wymagający, a na
lekcjach żartował. Dzisiaj, by być dobrym nauczycielem, nie wystarczy już talent i wiedza.

fot. nadesłane

Sleever

Nauczyciele z ISOB wzięli udział w szkoleniach w kilku krajach Europy.

(4-15 lipca 2016 r.). Aktywny udział
w kursie metodycznym „Creativity
in the Classroom”, prowadzonym
przez Chaza Pugliese, zainspirował mnie do personalizacji proce-

su nauczania historii oraz wiedzy
o społeczeństwie poprzez zastosowanie trzech kreatywnych strategii,
tj. simplicity, combitional oraz S.C.A.M.P.E.R. Sprawdzają się one w prak-

tyce znakomicie – mówi historyk
Jerzy Janiec.
- Zaczęłam się uczyć kolejnego już języka, hiszpańskiego. Liczę
na to, że na poziomie początkują-

cym się nie skończy — żartuje Edyta
Nowakowska, nauczycielka języka
niemieckiego. - Zwiedziłam kilka
hiszpańskich miast i chętnie wykorzystam tę wiedzę na zajęciach na
temat różnic kulturowych i podróży.
Germanistka tylko czeka, aż będzie
mogła uczyć hiszpańskojęzycznych
uczniów, a tych w ISOB nie brakuje.
- Dzięki Cambridge Bell Teacher
Campus na nowo odkryłem radość
z nauczania, a także upewniłem się
w tym, że sukces tkwi w prostocie
i powtarzaniu – oznajmia anglista
Maciej Sas.
- Wyjazd na Erasmusa uświadomił mi, jak ważną funkcję pełnią
spotkania z innymi nauczycielami,
podczas których można wymienić
się różnego rodzaju doświadczeniem
metodycznym – mówi Sara Malinowska, nauczycielka hiszpańskiego.
Każdy z nauczycieli miał szansę nawiązać kontakt z edukatorami
z innych państw oraz poznać kulturę
państwa, w którym przez ten okres
mieszkał. Teraz wszyscy przygotowują się do kolejnej edycji programu.
International School of Bydgoszcz (ul. Gałczyńskiego 23) to
międzynarodowa szkoła, która uczy
zgodnie z programem International
Baccalaureate (IB). Placówka prowadzi zajęcia w języku angielskim,
a wśród jej uczniów są przedstawiciele około 20 państw, w tym Polski.
Jej podopieczni mogą się uczyć również języka hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i polskiego.
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Dni Inowrocławia - tak, Lato
z Radiem - nie
turystyka

Chata Kujawska
bez tajemnic

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

inwestycje
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

D

okładamy wszelkich starań,
aby zdobyć brakujące środki. Wysłaliśmy już wniosek
do Ministerstwa Infrastruktur y
i Budownictwa. Wiemy, że sprawa
jest procedowana. Dzisiaj nie jestem
jednak w stanie powiedzieć, jaki
finał będzie miała ta sprawa – mówi
w rozmowie z nami dyrektor bydgoskiego oddziału GDDKiA Jarosław
Gołębiewski.
Gołębiewski dyrektorem regionalnych drogowców został pod
koniec lutego. Ale sprawa brakujących milionów złotych na odcinek
drogi łączącej węzeł w Latkowie ze
Sławęcinkiem ma dłuższą historię.
Koperty z ofertami na jego wykonanie GDDKiA otworzyła bowiem już
pod koniec zeszłego roku.
Efek t – wszystkie propozycje podmiotów zainteresowanych
zamówieniem opiewały na kwoty wyższe niż planowany budżet.
GDDKiA miała zapisanych na ten
cel jedynie 89 milionów złotych,
podczas gdy najtańśza z ofert –
złożona przez konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
z Kobylarni oraz skierniewickiego
Mirbudu była o pięć milionów złotych droższa. Nie mówiąc o pozostałych kosztorysach, które zakładały realizację inwestycji za kwotę
ponad 100 mln zł.
Choć przetarg nie opierał się
wyłącznie na kryterium cenowym,
to było wiadomo, że droga do jego
rozstrzygnięcia się wydłuży. Siedem
podmiotów zainteresowanych budową północnej części obwodnicy Inowrocławia zadeklarowało przy tym,
że wykonają ją w ciągu 22 miesięcy
od podpisania umowy, zapewniając także dziesięcioletnią gwarancję. Drogowcy zapewniali z kolei na
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www.inowroclawwmetropolii.pl

@Metropolia_BDG

InowroclawWMetropolii

Okrężną drogą
do obwodnicy

Wniosek
Drogowcy złożyli
do ministerstwa
wniosek o dodatkowe
finansowanie
łącznika obwodnicy
Inowrocławia.
Decyzji jednak na
razie nie ma.

W połowie roku mają zakończyć się prace nad pierwszym
etapem obwodnicy Inowrocławia – chwali się Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale w kwestii finansowania
północnego łącznika trasy powodów do optymizmu już nie ma.

fot. GDDKiA
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Prace przy pierwszym etapie obwodnicy Inowrocławia, w tym węźle Tupadły, zbliżają się do końca.

początku roku, że „bilansują wydatki na poszczególnych pozycjach”
i „analizują możliwość przesunięcia
środków z innych zadań”. Z jakim na
razie skutkiem – wiadomo.
Znacznie więcej pozyty wów
można dostrzec na placu trwającej od miesięcy budowy części
wschodniej obwodnicy. Jak zadeklarowali pod koniec ubiegłego
miesiąca przedstawiciele GDDKiA,
stan zaawansowania robót pozwala
stwierdzić, że finisz inwestycji może
przypaść na połowę roku. Zakończono już działania przy obiektach
inżynierskich, na ukończeniu są
również prace branżowe. Nadal
trwają jeszcze roboty przy instalowaniu urządzeń ochrony środowiska oraz prace drogowe.
Te ostatnie na początku kwietnia wkroczyły również do centrum
Inowrocławia. W ramach inwestycji
wyremontowane zostaną bowiem
trzy kluczowe ulice na terenie miasta – Toruńska w ciągu drogi krajowej nr 15, Dworcowa oraz Stanisława Staszica. Łącznie modernizacja
obejmie około trzech kilometrów
tych tras i ma zakończyć się jeszcze
przed wakacjami.
R

E

K

L

A

M

A

20
turystyka
tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
s.gazda@metrpoliabydgoska.pl

T

u można zobaczyć, jak wygląda tradycyjny strój kujawski,
w jaki sposób niegdyś wyrabiano
masło, szatkowano kapustę oraz prano – po prostu żyło się i mieszkało.
To wyjątkowe miejsce, stylizowane na kuchnię i izbę sypialną, wyposażone jest w oryginalne
sprzęty oraz przedmioty używane
w XIX wieku na Kujawach. Znajdziemy więc tutaj i kołowrotek, i kołyskę, kredens… ale także piec, na
którym gotowano oraz… skrzynię
w której trzymany był posag.
W Chacie Kujawskiej odtworzono izbę mieszkalną i kuchnię,
taką, jaka była powszechna na Kuja-

Z wizytą w kujawskiej
chacie...
Perełką Solanek jest Pijalnia wód
- Palmiarnia „Inowrocławianka”,
a na jej terenie Chata Kujawska –
miniskansen, miejsce, w którym
czas zatrzymał się dawno temu...

wach. Są w niej makatki, słomkowo-papierowe dekoracje, w tym pająki
i wianki okalające święte obrazy, jest
haftowana pościel w małżeńskim
łożu, są kołyski - dla najmłodszych
mieszkańców chaty oraz dla lalek,
a nawet wiklinowa grzechotka.
W kuchni znalazły się stare garnki
i inne naczynia gospodarcze, z których wiele jest drewnianych, między
innymi jest masielnica czy beczka
do kiszenia kapusty.
Kto chce wiedzieć, jak wyglądało życie w regionie jeszcze w XIX
wieku, musi koniecznie zajrzeć do
kujawskiej chaty.
Chata czynna jest we wtorki, środy i niedziele w godzinach
od 10:00 do 21:00, w czwartki - do
22:00, zaś w piątki i soboty - do
godziny 23:00.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Dni Inowrocławia 2017
W tym roku wydarzenie odbędzie
się w dniach 10-11 czerwca. Impreza
na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego,
jak co roku, potrwa dwa dni i będzie
miała swoją odsłonę biesiadną oraz
rockową. Od południa odbywać się
będzie Wielkie Grillowanie, a po
południu sceną zawładną zaproszone do miasta gwiazdy. W tym roku
na scenie będzie można zobaczyć następujących wykonawców:
Kult, Mrozu, Piękni i Młodzi oraz Don
Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni.
Każdego dnia imprezy zaprezentuje się dwóch z nich. Pierwszego dnia, w sobotę, wystąpi discopolowa formacja Piękni i Młodzi oraz
wykonująca muzykę taneczną grupa
Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej
Pieśni. Na scenie zagoszczą również
inowrocławscy muzycy.
Drugiego dnia imprezy wystąpią
dwie gwiazdy – „wschodząca” oraz
„niepodważalna”. Tytuł wschodzącej otrzymał Mrozu. Organizatorzy
zwrócili uwagi na jego album „Zew”,
który bije rekordy popularności.
Za niepodważalną gwiazdę oczywiście uznano grupę Kult, której
liderem jest charyzmatyczny Kazik
Staszewski.
Koncerty to niejedyne atrakcje prz ygotowane na Dni Inow rocław ia 2017. Organizatorzy
zapowiadają mnóstwo rozrywek
adresowa nych pr zede wsz ystkim do dzieci. – Przygotujemy też
specjalne połączenia autobusowe. Jeszcze bardziej powiększony
zostanie parking dla samochodów.
Będą konkursy oraz ślizg wodny,
który tak bardzo przypadł do gustu
mieszkańcom w ubiegłym roku.
W strefie gastronomicznej planujemy nowość – kawiarnię i lodziarnię – informuje urząd miasta.
Lato z Radiem
Przez dwa ostatnie lata w Inowrocławiu zorganizowano koncerty
w ramach akcji „Lato z Radiem”.
Mieszkańcy miasta i regionu spodziewali się, że w tym roku dziennikarze radiowej „Jedynki” oraz popularni polscy muzycy również odwie-

Letnie imprezy
w Inowrocławiu

Gwiazdy, które wystąpią
podczas Dni Inowrocławia

KULT
Jeden z czołow ych polskich
zespołów grających głównie rock
alternatywny. Grupa powstała na
początku 1982 roku w Warszawie
i od tego czasu nieprzerwanie
działa na polskiej scenie muzycznej. Wykonywana przez nich
muzyka wyróżnia się charakterystycznym, rozpoznawalnym
brzmieniem klawiszy i instrumentów dętych oraz głosem
i często prowokacyjnymi tekstami
wokalisty Kazika Staszewskiego.

Dni Inowrocławia - tak, Lato z Radiem - nie
Wakacyjne miesiące to okres, gdy do Inowrocławia przyjeżdża
szczególnie dużo gwiazd reprezentujących przeróżne gatunki
muzyczne. W tym roku również nie zabraknie takich gości.
Nie pojawią się oni jednak na jednej z dwóch większych imprez
organizowanych w mieście.

MROZU
Wokalista, producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów,
który zadebiutował w 2009 roku
płytą „Miliony Monet”. Od tego
czasu twórczość artysty ewoluowała od r’n’b po rdzenny soul,
blues oraz rock’and’roll. Wokalista cały czas pozostaje wierny
zasadzie, że bezwzględnie najważniejsza jest muzyka.

PIĘKNI I MŁODZI

fot. Stanisław Gazda

rozrywka

Fontanna na rynku jest miejscem przy którym odpoczywają lokalni mieszkańcy, turyści oraz przybyłe
gwiazdy.

dzą tę miejscowość. Inowrocław
jednak nie znalazł się na oficjalnej
mapie tegorocznej trasy.
Frek wencja podczas imprez
organizowanych w Inowrocławiu
wynosiła, według organizatorów
akcji, około 30 tysięcy osób. Bawili
się oni na rynku oraz na skwerze
koło Kauli na Rąbinie. W 2015 roku
mogli zobaczyć w ystępy g r upy
Papa D., Rafała Brzozowskiego oraz

zespołu Perfect. W 2016 roku to
miasto odwiedziła natomiast Sarsa, grupa Brathanki, zespół Arka
Noego oraz Ewa Farna. W tym roku
takiej imprezy już nie będzie. Dlaczego?
– Co roku lub co kilka lat staramy się docierać w nowe miejsca,
stąd żadne miasto w Polsce nie ma
zagwarantowanego udziału w trasie „Lata z Radiem” – mówi Łukasz

Kubiak, rzecznik prasowy Polskiego
Radia. Spytaliśmy go również o kryteria, jakimi kierują się organizatorzy
przy wyborze miast, lecz tej informacji nie chciał już nam ujawnić.
Organizatorzy mówią, że nie
przewidują zmian w tegorocznej
trasie, lecz dopuszczają taką możliwość. Niewykluczone, że za kilka
lat impreza ponownie odbędzie się
w Inowrocławiu.

Zespół z Łomży, który powstał
w 2012 roku. Szerszej publiczności znany jest przede wszystkim z występów w telewizyjnym
programie Must Be The Music.
W skład grupy wchodzą trzy
osoby, które wykonują muzykę
disco polo, dance i pop rock.

DON VASYL
I GWIAZDY 
CYGAŃSKIEJ PIEŚNI
W składzie istniejącego od
1987 roku Zespołu Artystycznego Don Vasyl i Roma znajdują się
członkowie legendarnej grupy
Roma, która może poszczycić się
licznymi tournee po całym świecie i koncertami między innymi
w siedzibę ONZ w Nowym Jorku
oraz w słynnej paryskiej „Olimpii”.
Zespół w dalszym ciągu kultywuje
tradycje artystyczne Romy.
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W Wielkanoc warto wybrać
się na spacer do Myślęcinka!
Czeka na Państwa Ogród Zoologiczny ze swoimi
nowymi mieszkańcami, Park Rozrywki, Ośrodek
Rekreacji Konnej a także Ogród Botaniczny.

W

Ogrodzie Zoologicznym
w Myślęcinku zamieszkały
nowe zwierzęta. Są to dwa
gatunki lemurów i kapibara. Na ekspozycji pojawią się już w najbliższy,
świąteczny weekend. Lemur mokok
i lemur rudogłowy to samce, które przyjechały do nas z ogrodu
zoologicznego w Opolu. Kapibary – to największe gryzonie, także przybyły do nas z ZOO Opole.
Ogród Zoologiczny czynny będzie
z a rów no w ś w i ąt e cz n ą s ob o tę, niedzielę, jak i w poniedziałek w godz. 10-18. Dodatkowo na
terenie zoo rozwieszone zostaną

kartki w kształcie jajka, a ich znalazcy w niedziele i poniedziałek
mogą liczyć na upominek czekający
w kasie.
Do odwiedzin zaprasza także
Park Rozr y wki, któr y w Poniedziałek Wielkanocny rozpoczyna
sezon działania. Do dyspozycji
oddamy prak t ycznie wszystk ie
urządzenia rozrywkowe, jeśli tylko pozwoli na to temperatura to
także będzie można skorzystać
z dmuchańców. Zapraszamy m.in.
na dużą kolejkę górską typu rollercoaster, małą kolejkę górską
- tzw. smoka, karuzele dla naj-

młodszych i dla nieco starszych,
a le t a k że gabinet luster. Swoje drzw i ot worzy t ak że domek
do gór y noga mi. Cz y nne będ ą
nasze ścieżki dydaktyczne - Zaginiony Św iat pełen dinozaurów
i Makrośw iat, st worzony przez
gigantyczne owady. Przy wejściu
do Zag inionego Św iat a czy nne
będzie darmowe Muzeum Ziemi.
Pa rk Rozr y wk i cz y n ny b ę d zie
w godz. 11-19.
Także Ośrodek Rekreacji Konnej zaprasza w Wielki Czwartek,
Piątek i Sobotę – w tych dniach
j a z dy o dby w aj ą się w st a ł ych

godzinach, natomiast w Niedzielę Wielkanocną ośrodek będzie
nieczynny. W Poniedziałek Wielkanocny ORK zaprasza na Towarzyskie Zawody w Skokach przez
Przeszkody, bardzo widowiskowe,
cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem
Na spacerowiczów czeka także Ogród Botaniczny, który o tej
porze roku wygląda przepięknie.
Kw itną już forsycje, mag nolie,
migdałowce, fiołki i przylaszczki. Ogród czynny jest codziennie
w godzinach od 9 do 21. Wstęp do
ogrodu jest bezpłatny.

Wstęp
do ogrodu jest
bezpłatny

*

Więcej
na www.myslecinek.pl
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wydarzenia
tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

H

istoria Misterium w Fordonie
sięga roku 2001, w którym to
po raz pierwszy wystawiono
je we wspomnianej Dolinie Śmierci, również w Niedzielę Palmową.
Dało to początek pięknej tradycji,
która jest kontynuowana i która
podejmuje coraz to nowsze środki, aby jak najlepiej przedstawić za
pomocą obrazu, dźwięku i światła
wydarzenia pasyjne.
Hasłem tegorocznego Misterium
były słowa „Ecce Homo”. Misterium
było nie tylko opowieścią o historycznych wydarzeniach, o męce,
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jest też, a może nawet przede
wszystkim okazją dostrzeżenia, jak
bardzo ta historia dzieje się dziś,

XVII Misterium Męki
Pańskiej „Ecce Homo”
Sława tego Misterium sięga już daleko poza granice Bydgoszczy, a nawet kraju. Rokrocznie przybywa na nie nawet 20 tysięcy widzów. XVII Misterium Męki Pańskiej pt.„Ecce Homo” odbyło się w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia w fordońskiej Dolinie Śmierci.
pośród naszych spraw, w naszej
codzienności. I jak bardzo nas przemawia.
Organizacją i koordynacją całego przedsięwzięci zajęli się ludzie
młodzi: studenci ze Stowarzyszenia
Katolickiej Młodzieży Akademickiej „POKOLENIE”, Diecezjalnego
Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA”, Wolonta-

riatu Młodzieżowego 4don4LORD,
F u nd ac ji „W i at r a k ” or a z i n ne
wspólnoty Sanktuarium Królowej
Męczenników. W sumie 300 osób
(wolontariuszy), z których około
dwustu to aktorzy biorący udział
w przygotowaniu i prowadzeniu
Misterium.
Scenariusz i reżyseria: Mariola
Ciesielska. Wśród głównych akto-

rów: Łukasz Nowacki jako Jezus,
Małgorzata Kwiatkowska w roli
Maryi, Mariusz Odjas – Centurion
i Jacek Jędrzejczyk – Piłat. Stroną muzyczną wydarzenia zajęli się:
Agnieszka Więckiewicz i Maciej
Róż yck i, absolwenci A k adem ii
Muzycznej w Bydgoszczy.
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Z

a nami pier wsza w historii
debata z mieszkańcami dotycząca zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy. Tematem
spotkania w auli WSB była zabudowa nabrzeża Brdy. Uczestnicy mogli
poznać różne poglądy dotyczące
urządzenia terenów nadrzecznych.
Jako osoba, która podczas debaty
reprezentowała środowiska społeczne, optujące za wysoką zabudową

Nie zmienia to jednak
faktu, że wciąż mamy
do czynienia ze
stawianiem płotów
przy okazji realizacji
wielu nowych inwestycji
mieszkaniowych.
Nie róbmy z miasta
getta pod pretekstem
wątpliwego prestiżu
i nieuzasadnionego
strachu.

w obszarze centrum miasta, podzielę
się kilkoma refleksjami dotyczącymi
czwartkowego wydarzenia. Przede
wszystkim było ono przeprowadzone w sposób profesjonalny i stało na
wysokim poziomie merytorycznym.
Obawy (zarówno moje, jak i MPU)
okazały się bezzasadne – wśród
uczestników nie znaleźli się żadni
pieniacze i krzykacze, którzy próbowaliby rozmyć dyskusję.
Dobrym pomysłem organizatora było zaproszenie do rozmowy
ekspertów: architektów (Andrzeja
Bulandy, Grzegorza Rosy, Katarzyny Łaskarzewskiej-Karczmarz) oraz
przyrodników (Katarzyna Marcysiak, Marek Machnikowski). Każdy
z nich wygłosił swoją opinie na temat
otoczenia Brdy. Abstrahując od przesłania – najciekawsze było wystąpienie pana Bulandy, który swoimi
tezami wzbudził aplauz pewnej części widowni. Współautor słynnego

Refleksje po debacie
Zgoda w kwestii nabrzeży Brdy,
spory co do zabudowy
Błażej Bembnista z Fordon na co dzień dzieli się swoimi przemyśleniami po premierowej dyskusji
w sprawie zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.

fot. archiwum

blogi

Nabrzeże Brdy powinno być ogólnodostępne - twierdzili zgodnie uczestnicy dyskusji w auli WSB.

budynku BRE Banku odnosił się do
książki „Miasto szczęśliwe” i postulował przywrócenie przestrzeni
publicznej pieszym, lecz jego zdaniem w mieście wielkości Bydgoszczy nie powinny powstawać wysokie budynki. Jak poinformowały po
debacie lepiej zorientowane osoby,
pan Bulanda głosi podobne tezy od
lat. Niemniej trzeba mu oddać, że jest
dobrym mówcą, który nie musi podpierać się pokazem slajdów.
W drugiej części głos mogli
zabrać uczestnicy spotkania. Wśród
przedstawicieli publiczności aktywny był architekt Krzysztof Łukanowski, autor m. in. powstającego przy
ulicy Szpitalnej Osiedla Horyzont czy
Anna Zabojszcz-Pawlicka. Oboje nie
popierali jednak wysokiej zabudowy:
generalnie poza osobami związanymi
z forum Skyscrapercity i Grzegorzem
Rosą ( jego pracownia Arsplan jest
twórcą kontrowersyjnego projektu
Nordic Astrum) większość wypo-

wiadających była sceptyczna wobec
postulatów zwiększenia limitu wysokości nowych budynków.
Wszyscy są zgodni co do tego, że
obszar tuż nad samą rzeką ma służyć
mieszkańcom w postaci bulwarów
i terenów rekreacyjnych. Bardzo ważne jest to, by nabrzeże (koniecznie po
obu stronach) poza ciągiem pieszym
zawierało także drogę dla rowerów
– trasa wzdłuż Brdy pełni bowiem
funkcję komunikacyjną. Podkreślano
też poparcie dla zakazu grodzenia
terenów nadrzecznych i stworzenia przyjaznych dla pieszych dojść
na bulwary. W swoim wystąpieniu
przedstawiłem pomysł przekształcenia urokliwej ulicy Krakowskiej
w woonerf – wzorem Łodzi, gdzie
od kilku lat śródmiejskie przecznice
przekształca się w podwórce pełniące
jednocześnie funkcję ulicy, deptaka,
parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Taka forma przebudowy Krakowskiej zachęcałaby bydgoszczan

do odwiedzenia nabrzeża, a z drugiej
strony nie utrudniłaby prowadzenia
tam działalności gospodarczej.
Warto jednak podkreślić, że
pojęcie „wyższej zabudowy” nie
ozn acz a w ył ączn ie st aw i a n i a ,
cytując myśl Bulandy, „wysokich
pał”. Przede wszystkim chodzi
o zwiększanie wysokości budynków
powstających na osiedlach mieszkaniow ych – przede wszystkim
w bezpośredniej okolicy Śródmieścia. Jestem zdania, że zwiększenie
gęstości zaludnienia w okolicach
centrum wpłynęłoby na ożywienie Starego Miasta. Te 6-7 pięter
w niektórych lokalizacjach byłoby
znacznie lepszym rozwiązaniem niż
stawianie wyłącznie trzy-, czterokondygnacyjnych bloków.
Środowiskom społecznym bardzo zależy też na poprawie estetyki
przestrzeni publicznej. Uważam, że
projekty nowych inwestycji powinny powstawać pod ścisłym nadzo-

rem władz miejskich, by nie psuły
swoim wyglądem otoczenia – tak
jak nieszczęsny kompleks postawiony na terenie dawnego basenu przy Nakielskiej. Na szczęście
– nasze obawy przed grodzeniem
bulwarów wydają się nieuzasadnione. Nie zmienia to jednak faktu, że
wciąż mamy do czynienia ze stawianiem płotów przy okazji realizacji
wielu nowych inwestycji mieszkaniowych. Nie róbmy z miasta getta
pod pretekstem wątpliwego prestiżu i nieuzasadnionego strachu.
Z pełną oceną tej debaty wstrzymałbym się jednak do czasu opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Bydgoszczy. Bardzo
się cieszę z faktu, że przyciągnęła
ona wielu mieszkańców. Pozytywnie
oceniam też przygotowanie przez
MPU ankiet, w których każdy z gości
mógł wyrazić swoje zdanie dotyczące wizji zagospodarowania terenów
nad rzeką. Z perspektywy zwolennika wysokiej zabudowy warto
docenić akceptację ekspertów co do
umożliwienia jej w obszarze ronda
Fordońskiego – zwłaszcza w kontekście trwających i planowanych tam
inwestycji.
Podczas debaty zabrakło jednak
głosu przedstawicieli deweloperów
oraz typowych pytań do ekspertów.
Mieszkańcy chcieli jednak – mówiąc
kolokwialnie – wreszcie się wygadać
i przedstawić specjalistom swoje
oczekiwania.
Debat a na temat zabudow y
terenów nad brzegiem Brdy ma być
początkiem serii spotkań z mieszkańcami na temat urbanistyki Bydgoszczy. Kolejne z nich mają dotyczyć zagospodarowania parków
osiedlowych oraz północnej skarpy
Fordonu. Z uwagi na to, że tematy
związane z tą dzielnicą są mi szczególnie bliskie, chciałbym od razu
prosić MPU o zorganizowanie spotkania właśnie w Fordonie. Dzięki
temu przyciągnie ona znacznie więcej mieszkańców tej części miasta.
Po w ielu l at ach zby t n iego
dystansu, urzędnicy otwierają się
na głos zw ykł ych bydgoszczan.
Liczę, że zaprocentuje to dobrymi
rozwiązaniami i mniejszą krytyką
wobec działań ratusza. Dziękuję za
możliwość wystąpienia na debacie
i możliwość przedstawienia opinii
grupy, która kocha to miasto i chce,
by wciąż się rozwijało.
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KONTROWERSJE
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

I

nformacje o nieprawidłowościach
związanych z funkcjonowaniem
lokalu często docierały do bydgoskich policjantów i były przekazywane odpowiednim instytucjom. Kontrole przeprowadzała nie tylko straż
pożarna, ale również sanepid oraz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Według
informacji uzyskanych od strażaków, lokal powinien być zamknięty
już w połowie marca. W styczniu
2017 roku wydano bowiem nakaz
wstrzymania eksploatacji obiektu.
Właściciele budynku, grupa mieszkańców Pruszkowa, odwoływali się
od tej decyzji, lecz ich sprzeciw nie
został uwzględniony.
P rz ycz y ną w ydania na k a zu
zamknięcia obiektu było naruszenie zasad bezpieczeństwa i doprowadzenie do zaniedbań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. – Chodzi głównie o szerokości i długości
przejść ewakuacyjnych, obecność
materiałów łatwopalnych wewnątrz
budynku – wylicza kpt. Aleksandra Starowicz, rzecznik prasowy

Pub Jack zniknie
z centrum miasta?
Inspektor sprawdza dokumenty,
a prokuratura prowadzi śledztwo

Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Uwagę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zwróciły przede wszystkim nielegalnie
dobudowane fragmenty budynku.
Właściciele obiektu nie składali wniosków o zgodę na ich budowę. – Jest wszczęte postępowanie
w sprawie samowoli dokonanej
w tym obiekcie w oparciu o artykuł 48 Prawa budowlanego – mówi
nam Stanisław Skowroński. Do końca kwietnia ma zostać opracowany
projekt budowlany, w uzgodnieniu

# Malik Mróz
Ciągłe kradzieże i brak monitoringu. Często takie tłumy,
że ciężko było oddychać. Jeżeli
tam by się coś zapaliło i miałaby być ewakuacja, to ludzie by
siebie zadeptali. Przecież tam
bez paniki ciężko było się poruszać… Zastanawia mnie jedynie,
czemu dopiero teraz ktoś to
zauważył…

Istniejący w centrum miasta Pub Jack już od dłuższego czasu budzi zastrzeżenia strażaków, co do
bezpieczeństwa przebywających tam osób. Ich wątpliwości popierają prokurator oraz powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego, którzy od kilku miesięcy badają tę sprawę. Wiele wskazuje na to,
że budynek zostanie rozebrany.

# Kacper Okoń
Jeżeli faktycznie chodzi o rzeczy przeciwpożarowe, to nie
ma tam praktycznie nic. Gdzie
odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, gaśnice… Nie ma nic.
Może i fajny pub, ale trzeba
myśleć o tym, co by było, gdyby
coś się stało.
# Ann Myy
Miejsce do zabawy najlepsze
w mieście, ale te wąskie schody,
materiały na ścianach i jeszcze
w zimę ogrzewanie na gaz przy
parkiecie. Tykająca bomba.

fot. Stanisław Gazda

375 tys. zł
nawet tyle może wynieść
opłata legislacyjna
przyznawana za nielegalne
dobudowanie części
obiektu.

# Reginald Filanowski
Szkoda. Kiedyś fajnie spędzałem
tam czas… Cóż, niedługo całe
Śródmieście zostanie zrównane z ziemią. Stare budynki są
w bardzo złym stanie.

# Anka Biernacka
Drzwi ewakuacyjne zamknięte
na kłódkę tłumaczą wszystko.

Niewykluczone, że większość Pubu Jack została dobudowana nielegalnie.

z rzeczoznawcami ppoż. i sanepidu,
pod kątem zgodności z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.
Dokument ma wykazać, które części budynku zostały dobudowane
i kiedy do tego doszło. – Aktualni
właściciele nie dokonywali tej samowoli. Prawdopodobnie zrobili to
poprzedni właściciele lub inne osoby, lecz samowola i tak przechodzi
na obecnych właścicieli – tłumaczy
Skowroński.
Celem sporządzenia dokumentu jest również stwierdzenie, czy
obiekt może istnieć pod wzglę-

dem bezpieczeństwa. - Jeśli osoby
opracowujące projekt wskażą, że
jest on zgodny pod względem bezpieczeństwa oraz prawnie, wyznaczona zostanie opłata legislacyjna
i lokal pozost anie. W przeciwnym w ypadku zapadnie decyzja
o rozbiórce – w y jaśnia inspekt or. W pr z y pad k u t ego lok a lu
opłata legislacyjna może wynieść
nawet 375 tysięcy złotych.
Od grudnia 2016 roku postępowanie w tej sprawie prowadzi
również Prokuratura Rejonowa
Bydgoszcz-Południe. – Postępo-

wanie prowadzone jest w zakresie
zagrożenia dla zdrowia ludzi, którzy
przebywają w lokalu oraz w zakresie
samowoli budowlanej i nieprawidłowości co do instalacji, które są założone w budynku. Ma ono wymiar
karny, jak i administracyjny – mówi
prokurator Włodzimierz Marszałkowski z Prokuratury Rejonowej
Bydgoszcz-Południe. Za możliwość
doprowadzenia do narażenia na niebezpieczeństwo grozi kara pozbawienia wolności, lecz prokuratura
nie chce mówić o ewentualnych
karach nałożonych na właścicie-

li lokalu. – To jest bardzo wczesny
etap postępowania – kończy Marszałkowski.
W pier wszą środę k w ietnia
na fanpage’u Pubu Jack pojawiła
się informacja o zamknięciu lokalu. – Mamy nadzieję że niebawem
znów będziemy mogli Was gościć –
piszą właściciele klubu, którzy
zapowiadają, że pracują nad jak
najszybszym ponownym otwarciem tego miejsca. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że Pub Jack
być może zostanie przeniesiony do
innego budynku.

Reklama

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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strefa polityków

N

iestety, po raz kolejny Prawo
i Sprawiedliwość postawiło
się w roli strażnika polskiego
sumienia, zagląda Polakom do łóżek
i zerka w akta medyczne. Prawo
i Sprawiedliwość postanowiło zadecydować za obywateli, czy mogą
korzystać z dostępnych na miarę
XXI wieku rozwiązań, które daje
medycyna. Prawo i Sprawiedliwość
nie wie, że Państwo nie jest od tego,
żeby czegokolwiek zabraniać. Pań-

22 tys. par
od lipca
2013 roku skorzystało
z metody in vitro w czasie
funkcjonowania krajowego
programu.

stwo nie może zakazywać korzystania z postępu technologicznego
i nauki.
Idee S ol id a r no ści 1980 -89,
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”, Klub
Gazety Polskiej, Solidarni 2010,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Archikonfraternia literacka Niepokalanego Poczęcia NMP,
Bydgoski Ośrodek Solidarności
Społecznej, bydgoski oddział Civi-

Bydgoscy radni
powiedzieli in vitro
„tak”. I dobrze
30 czerwca 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał
krajowy program refundacji in vitro, dzięki któremu urodziło się
w Polsce ponad 5 tysięcy dzieci. Ponad 22 tysięce par od lipca
2013 roku skorzystało z tej metody w czasie funkcjonowania
programu. Każdy z nas, zarówno politycy z PO, jak i PiS-u znają
takich rodziców, którzy nie mieli innego wyboru i we własnym
sumieniu rozstrzygnęli kwestię tego, czy mogą mieć dzieci
poczęte metodą in vitro, bo nie było innej, biologicznej metody.
tas Cristiana oraz Akcja Katolicka
Diecezji Bydgoskiej - te i jeszcze
inne stowarzyszenia i związki są
przeciwko bydgoskim rodzinom,
które dotknęła bezpłodność. Dzięki nim i politykom Prawa i Spra-

w iedliwości mogliśmy usł yszeć
głupie i niczym niepoparte teorie o genetycznym projektowaniu
człowieka, ludzkich hodowlach,
zespole „ocaleńca”, o wadach wrodzonych dzieci, o matkach, które

Pobiegliśmy dla Tymka!

fot. nadesłane

C

ieszę się, że mogłem pomóc
ju ż wcześniej i wspa rłem
pomocą organizację biegu,
miałem również swój wkład finansowy w proces leczenia Tymka.
Niestety, w związku z wcześniej
zaplanowanym wyjazdem służbowym nie mogłem być obecny na
samym biegu. Dlatego tym bardziej dziękuję, iż na moją prośbę
w organizacji wydarzenia pomagali:
Krystian Kisiel, Zbigniew Welenc,
Sylwia Malak, Agnieszka Laufenberg oraz Joanna Dyngosz. Dziękuję
również Alicji Rączce za wielkie serce i wsparcie biegu.

Gratuluję organizatorom
i wszystkim, którzy wzięli udział.

Udało się zebrać aż
35 113 złotych i pięć groszy!
Na tę wspaniałą kwotę składają się:
- w płata 3 000,00 zł od Zulki Kulki
i jej mamusi – DZIĘKUJEMY!
- w płaty z rejestracji internetowej
i licytacji - 21 552, 63 zł,
- z biórka publiczna nr 2017/620/
KS przeprowadzona w dniu „Biegu charytatywnego dla Tymka” do
skarbonek - 10 560,42 zł.

Ireneusz Nitkiewicz

radny Rady Miasta Bydgoszczy

radny miasta Bydgoszczy

płodność nie znają barw politycznych, nie mają swoich szyldów i liderów. Wszyscy wiemy, że zarówno
w domach polityków PiS-u, Platformy, SLD czy innych formacji wychowują się dzieci poczęte metodą in
vitro, bo nie było innej możliwości.
Pojawiają się głosy, że są ważniejsze sprawy w mieście - drogi
do utwardzenia, chodniki do zbudowania, place zabaw i szkoły do
zmodernizowania. Zapytam więc,
dlaczego wstrzymano rządowy program? Kto ma pomóc mieszkańcom
Bydgoszczy, jeśli nie ich radni? Na
szczęście w Bydgoszczy samorząd
stanął na wysokości zadania i mamy
swój program finansowania in vitro.
Pokazaliśmy, że nie o ideologię chodzi, a o człowieka.

R

W niedzielę, 2 kwietnia odbył się bieg charytatywny dla Tymka, który urodził się
w maju 2016 r. Chłopczyk jest bardzo chory. Dziecko cały czas walczy, a razem z nim
ogrom ludzi, którzy zbierają środki finansowe na terapię komórkami macierzystymi
oraz dalszą rehabilitację.

strefa polityków

nie kochają potomstwa z probówki, a nawet o naruszeniu wierności
małżeńskiej.
Prawie 20 procent polskich par
ma problemy z zajściem w ciążę
w naturalny sposób. Biologia, nie-

Jakub J. Mendry
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konkurs

28 kwietnia

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

C

Wyspa Młyńska – bez progów
i barier
Wy t y powany w konkursie projekt został zrealizowany w ubiegłym roku w ramach Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego. Projekt
„Wyspa Mł y ńska – bez progów
i barier” powstał z myślą o osobach

zakończy się głosowanie
w konkursie Portalu
Samorządowego „Mieszkam
tu! – Mądre pomysły na
mądre miasto”.
fot. Stanisław Gazda

elem konkursu, organizowanego przez Fundację Napraw
Sobie Miasto, jest wyłonienie najlepszego projektu zgłoszonego lub zrealizowanego w Polsce
w ramach samorządowych budżetów obywatelskich. Nagrodą główną
jest nie tylko pamiątkowa statuetka
i prezentacja projektu bądź pomysłu
w serwisach Portalu Samorządowego, ale przede wszystkim kampania promocyjna Google AdWords
pomysłu o wartości 10 000 dolarów.
Zwycięzca otrzyma również drobny
sprzęt elektroniczny.
G łosowanie przeprowadzane jest na łamach wspomnianego
Portalu Samorządowego. Zakończy się ono 28 kwietnia o godzinie
16:00. Głosy na bydgoski projekt
można oddawać na stronie internetowej www.portalsamorzadowy.pl.
Par tnerem w ydarzenia jest
Europejski Kongres Gospodarczy.
Nagrody zostaną wręczone podczas EEC w Katowicach w dniach
10-12 maja 2017 r.

Multimedialna tablica jest wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

Bydgoski projekt walczy
o tytuł najlepszego w Polsce
Głosowanie trwa!
Projekt „Wyspa Młyńska – bez progów i barier” znalazł się w gronie inwestycji nominowanych w trzeciej edycji konkursu „Mieszkam tu! – Mądre pomysły na mądre miasto”. O tym, czy wygra, zadecydują internauci.
niewidomych i słabo widzących,
aby ułatwić im dojście do ważnych
punktów w tym rejonie miasta oraz
umożliwić poznanie tego terenu
poprzez inne zmysły: słuchu oraz
dotyku.

Realizacja inwestycji kosztowała 50 tysięcy złotych. Środki zostały
przeznaczone na wykonanie i montaż specjalnego udźwiękowionego
planu dotykowego ulokowanego na
Wyspie Młyńskiej oraz płytek kie-

runkowych na poręczach trzech kładek i mostu w ciągu ul. Ku Młynom.
Tablica zamontowana w pobliżu
przejścia w stronę kładki zakochanych prowadzącej do Opery Nova
jest wykonana z materiałów odpor-

nych na warunki atmosferyczne
(zakres działania od -20 stopni do
+ 40 stopni Celsjusza). Wyposażona jest w czcionkę brajlowską oraz
udźwiękowiona – po wciśnięciu
odpowiednich klawiszy odtwarzane jest nagranie z opisem zabytków
znajdujących się na Wyspie Młyńskiej. Tablicę zasilają ogniwa fotowoltaiczne. Jej zamontowanie to
inicjatywa Honoraty Borawy, prezes
Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, i Eweliny Czerwińskiej, kierownika Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Kolejnym elementem projektu jest zamontowanie 30 planów
dotykowych, które pomogą osobom z dysfunkcją narządu wzroku
w poruszaniu się po Wyspie Młyńskiej. Takie tablice mają być dostępne m.in. w powiatow ych kołach
Polskiego Związku Niewidomych
z terenu Bydgoszczy i okolic, Bydgoskim Centrum Informacji oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącej i Niewidomej im. L.
Braille’a.
R
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koronowo

Prace nad

Gmina Koronowo chce
realizować ambitny
projekt modernizacji
otoczenia cieszącej się
dużym powodzeniem
plaży w Pieczyskach.
W ramach projektu
ma powstać stała
scena z widownią oraz
wisienka na torcie –
taras z widokiem na
Zalew Koronowski.

koronowo
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

D

o dalszych rozmów włączyli
się mediatorzy, gdyż dr Kordowski nie ma już siły, ani
ochoty walczyć z wiatrakami. – Ile
czasu można znosić plucie w twarz
i pocieszać się, że pada deszcz? –
pyta kapelmistrz.
Orkiestra w Koronowie grać
będzie dalej i pójdzie za swoim
kapelmistrzem, gdyż widzi, jak jest
traktowany przez władze miasta
i jaka spotyka go „wdzięczność” za
stworzenie orkiestry od zera i uczynienie z niej zespołu na światowym
poziomie.
– Miało być porozumienie,
a okazało się, że jest nieskonsultowany ze mną regulamin, a w nim
punkt ważniejszy od tego, co zrobiłem przez ostatnie dwanaście lat,
od dzieci, które dzieli się na lepsze
i gorsze, karze je za to, że są spoza gminy odebraniem możliwości
grania w orkiestrze. Ja nie mogłem
się pod tym podpisać. Teraz, kiedy
„złamałem regulamin”, władza ma
niezbity argument, że trzeba mnie
wyrzucić… - dodaje dr Kordowski.
Aż trudno uwierzyć, że dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury stworzyła zapis uniemożliwiający uczestnictwo w pracach
orkiestry osobom spoza Koronowa.
Przecież jest to niezgodne z Konstytucją RP, do natychmiastowego podważenia zarów no przez
Rzecznika Praw Człowieka, jak też

wizualizacja: Urząd Gminy Koronowo

Taras widokowy ma być dominantą Pieczysk. Turyści mają mieć możliwość obserwowania z niego znacznej
części Zalewu Koronowskiego.

Plaża w Pieczyskach zmieni
się nie do poznania!
W planach 35-metrowy taras widokowy

W Koronowie jak na Titanicu
Mirosław Kordowski nie podpisał umowy, która miała obowiązywać do końca tego roku i zagwarantować mu możliwość prowadzenia orkiestry. Dyrygent nie zgodził się z jej punktem trzecim. Chodziło o członkostwo w orkiestrze osób spoza gminy oraz prawa autorskie do wykonywanych utworów.
Ale słychać w mieście takie opinie, że tak naprawdę chodziło o to, by zaszachować kapelmistrza
i pozbyć się go w białych rękawiczkach…

stratu jest jednak 35-metrowy taras
widokowy, z którego będzie można obserwować wyjątkowe zakątki Zalewu Koronowskiego. Ma on
przyciągnąć do Pieczysk nie tylko
mieszkańców okolicznych miejscowości i gmin, ale również turystów
spoza regionu.
W ramach zmian w Pieczyskach mają powst ać rów nież
boiska do piłki nożnej i siatkówki z tr ybunami oraz urządzenia
do fitnessu. Planowane jest również wzniesienie wiaty z grillem.
Wszystko ma dopełnić budowa
nowego p omo st u i mol a w r a z
z drogą dojazdową. Cała przestrzeń ma zost ać uzupe ł niona
małą architekturą, w szczególności ławkami, prysznicami i stojakami na rowery.
W tegorocznym budżecie gminy
na realizację przedsięwzięcia przewidziano 600 tysięcy złotych. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac
jest na razie nieznany.ed

ich nie zawiedzie. Orkiestra grać
będzie nadal…
Instrumentaliści i ich rodzice nie wyobrażają sobie, by zespół
m i a ł p o p r o w a d z i ć k t o ś i n n y.
Chcą dalej rozmawiać o przyszłości
orkiestry. W mediacje nie bardzo
wierzą, uważając, że są one próbą
dla władz miasta wyjścia z impasu z twarzą. Tyle że te już teraz
deklarują, że w razie braku rezultatu rozmów, zaczną szukać nowego
kapelmistrza.
Na początku kwietnia na placu
Zwycięstwa miał miejsce koncert
odbierany jako pożegnanie kapelmistrza z orkiestrą. Jej członkowie nie
tracą nadziei, że orkiestra dalej będzie
działać w Koronowie. Kordowski
takiej nadziei im nie odbiera. Przecież
dał słowo, że ich nie zostawi...
Porozumienie

fot. Stanisław Gazda

N

owe budynki mają powstać na
zboczu miejskiej plaży. Zaplanowano budowę obiektu pełniącego funkcję zaplecza turystycznego dostosowanego do potrzeb
rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. W projekcie zarezerwowano miejsce dla wspomnianej
sceny z miejscami dla publiczności oraz przestrzenią na instalację
nagłośnienia. Na plaży ma ponadto
znaleźć się zjeżdżalnia wodna dla
dzieci oraz plac zabaw.
N a j b a r d z i e j r e wo l u c y j n y m
pomysłem koronowskiego magi-

rozbudową infrastruktury
w rejonie gminnej plaży
w Pieczyskach mają
pochłonąć 600 tysięcy
złotych.

Kapelmistrz Mirosław Kordowski twierdzi, że władze gminy szukają pretekstu do jego usunięcia. Urzędnicy
zaprzeczają.

Rzecznika Praw Dziecka. W czym
dzieci ze wsi są gorsze od dzieci
z miasta? Jakim prawem nie mają
mieć równego dostępu do dóbr
kultury i nauki?

Kapelmistrz Orkiestr y Dętej
w Koronow ie jest załamany
post awą władz miast a i dy rekcji MGOK, dla których, jak mówi,
nie liczą się wartości, nie liczy się

młodzież, nie liczy się kultura,
a jedynie punkt trzeci w regulaminie. I obiecuje, że gdyby nawet
wszyscy zawiedli nadzieje i ambicje młodych orkiestrantów – on

Tymczasem pełniący obowiązki
dyrektora MGOK Michał Sławeta uważa, że z instrumentalistami
zawarto porozumienie, które gwarantuje osobom spoza Koronowa
uczestnictwo w pracach orkiestry
do końca roku.
Negocjacje
Otwarta jest też kwestia negocjacji
w sprawie praw autorskich. MGOK
deklaruje też chęć dalszej współpracy z kapelmistrzem – pod warunkiem jednak, że obie strony zechcą
pójść na ustępstwa. Sławeta wierzy, że stronom uda się spotkać się
gdzieś w połowie drogi.
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BIAŁE BŁOTA

Linia nr 96

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

fot. Leszek Grabowski

Z

informacji, do których dotarliśmy, wynika, że nowa linia
ma kursować pomiędzy pętlą
autobusową na Błoniu, gdzie swój
początek mają już relacje linii
nr 91 (kierunek – Przyłęki) oraz
92 (dociera do Murowańca bądź
Łochowa). Podobnie jak wspomniana linia nr 91 ma docierać finalnie do
Przyłęk, tyle że inną trasą – przez
Trzciniec i Ciele.
Nowa linia miała zostać uruchomiona już na początku kwietnia, ale
na przeszkodzie bydgoskim drogowcom oraz Miejskim Zakładom
Komunikacyjnym stanął brak ostatecznej decyzji władz Białych Błot
co do lokalizacji przystanków. Aktualnie trwa analiza ich rozmieszczenia. – To ostatni element. My jesteśmy przygotowani do uruchomienia
linii. Z naszych ustaleń wynika, że
do rozstrzygnięcia pozostała kwestia jednego przystanku na terenie
Ciela – mówi w rozmowie z nami
Tomasz Brzuchalski, naczelnik
Wydziału Organizacji Transportu
w bydgoskim ZDMiKP.
Drogowcy przewidzieli w pierwszej fazie funkcjonowania nowej linii
siedem kursów w dni powszednie,
a także cztery w dni wolne. – Będą
one rozłożone w czasie – w rozkładzie
jazdy pojawią się więc zarówno kursy poranne, jak i popołudniowe oraz
wieczorne – dodaje Tomasz Brzuchalski. I zapewnia, że rozkłady linii

Wraz z wprowadzeniem do ruchu linii nr 96 nastąpią zmiany w kursowaniu innej linii międzygminnej oznaczonej numerem 91.

Bydgoscy drogowcy uruchomią
nową linię międzygminną

Którędy pojedzie?
Od początku maja Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w porozumieniu z gminą Białe
Błota planuje uruchomienie kolejnej linii międzygminnej, która otrzyma numer 96. Zyskać mają na
tym między innymi mieszkańcy Trzcińca, do którego dotąd komunikacja publiczna nie docierała.

będzie szóstą linią
międzygminną
utworzoną przez
ZDMiKP. Połowa
w nich będzie
kursowała po gminie
Białe Błota.

nr 91 i 96 będą tak skonstruowane,
aby autobusy nie odjeżdżały z pętli
końcowych w podobnym czasie.
Zresztą, wraz z wprowadzeniem
linii nr 96 drugą linię do Przyłęk
czekają zmiany, które postulowała gmina Białe Błota. Mowa między innymi o wprowadzeniu kursu
przez Kruszyn Krajeński w dni wolne. Obecnie linia nr 91 przejeżdża
przez tę miejscowość tylko w dni
powszednie – rano w kierunku Bydgoszczy oraz po południu – w stronę
Przyłęk. – Planowane jest również
wzmocnienie tej linii właśnie w dni
powszednie. Mowa o dodatkowym
jednym, być może dwóch kursach –
podsumowuje Brzuchalski.
Rozkłady jazdy nowej linii zostaną upublicznione wkrótce po zapaleniu przez Białe Błota zielonego
światła w kwestii ostatecznego rozplanowania przystanków.
R

Więcej strefy
w Solcu
W piątek, 7 kwietnia gmina Solec Kujawski
oficjalnie parafowała umowę z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną, która pozwoli
włączyć część terenów znajdujących się na
terenie parku przemysłowego do strefy.
solec kujawski

D

zięki porozumieniu możliwe
będzie rozpoczęcie procedur y włączania przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swoich firm w soleckiej podstrefie właśnie do PSSE.
Roz mow y p om ię d z y wł ad z a m i
gminy a przedstawicielami strefy toczyły się zresztą na wniosek
firm zainteresowanych rozpoczęciem swojej działalności w Solcu
Kujawskim.

Podpisanie umowy spowoduje,
że podmioty, które będą prowadziły działalność na terenie soleckiego parku, będą mogły liczyć na ulgi
podatkowe. Mowa o obniżonej stawce podatku dochodowego odprowadzanego na rzecz budżetu państwa.
Swoje podpisy w siedzibie PSSE
w Sopocie złożyli – ze strony soleckiego samorządu burmistrz Teresa
Substyk oraz skarbnik Alina Kowalska, ze strony władz strefy – prezes
Aleksandra Jankowska oraz wiceprezes Paweł Lulewicz.
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J

aka jest, pana zdaniem, moc
sprawcza konsultacji społecznych? Czy one muszą mieć jakieś
granice? Czy może wola mieszkańców jest na tyle ważna, że może
doprowadzić do zburzenia urzędniczych koncepcji i rozpoczęcia projektu od nowa?
- Bierzemy pod uwagę wszystkie
wnioski i opinie, ale pod warunkiem,
że proponują zmiany zgodne z przepisami, ogólnymi założeniami i nie
generują zbyt dużych dodatkowych
kosztów. Ulica Kolbego jest bardzo dobrym przykładem reakcji na
wnioski mieszkańców, którzy po raz
drugi dostali możliwość wypowiedzenia się w sprawach społecznie
ważnych. W poprzedniej koncepcji związanej z przebudową ulicy
Kolbego najwięcej było zastrzeżeń
co do liczby miejsc parkingowych.
Nowa koncepcja poszerza możliwości w tym zakresie, także dotyczące
ich bezpieczeństwa. Uwzględni-

Debata nad kształtem buspasa w ciągu ulicy Kolbego była bardzo gorąca.

Pat w sprawie przebudowy
ul. Kolbego?
Czy Osowa Góra coś wskóra?
– Zebraliśmy się tu po to, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec traktowania nas, przedstawicieli prawie wszystkich rad osiedli przez ZDMiKP jako „ściemniaczy”, pozbawienia nas, mieszkańców osiedla
Osowa Góra prawa do wypowiedzi poprzez wyznaczenie na konsultacje zaledwie dwóch tygodni, co
notabene jest niezgodne z uchwałą rady miasta. Jak odpuścimy i przegramy, to na początek upadną
przedsiębiorcy, którym zagrożono likwidacją dojazdu do ich posesji – powiedział nam tuż przed
debatą przewodniczący RO Radosław Ginther.
sta – podkreślał mężczyzna mieszkający od dawna na Osowej Górze.
To rozwiązanie znaczna część
uczestniczących w debacie uznała
za jedynie słuszne. Pozostali uparli się jednak, by pastwić się nad
buspasem.
– Korki będą nadal, bo tym
pasem będą jeździć tylko same
autobusy. Sami widzimy, ile ich tu
jeździ. Ten buspas przez większą

część dnia będzie pusty! Nawet
jeżeli będzie, to jakie z niego będą
korzyści? O ile może przyspieszyć
przejazd na tak krótkim odcinku?
Jeżeli o trzy minuty, to góra – mówiła jedna z mieszkanek.
– Z buspasa to jedynie ucieszą
się taksówkarze! – padło z sali.
– Ulica Kolbego powinna być co
najmniej trzy razy szersza niż jest
– rzucił któryś z zebranych. – Prze-

cież dwa powiaty wjeżdżają tą ulicą
do miasta!
– A jeszcze wepchnięcie tam
ścieżki rowerowej… genialne! Rowerzyści przy swoim wysiłku będą
sobie intensywnie wdychać spaliny.
A wystarczyłoby poprowadzić ją przez
las i spiąć ją ze ścieżką, która prowadzi
do Koronowa. Wówczas mielibyśmy
fajny układ ścieżek rowerowych –
padła wreszcie jakaś konkretna pro-

Siła konsultacji
Rozmowa z Markiem Stankiem, p.o. naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
my również wnioski mieszkańców
o zwiększenie liczby przejść dla
pieszych. Ale na przykład mamy
og raniczone możliwości w prowadzenia wnioskowanych zmian
obsługi zachodniej strony części ulicy Kolbego. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
mówi bowiem, że obsługa komunikacyjna działek na tamtym terenie
nie powinna się odbywać z ulicy
Kolbego.
- Niepotrzebny jest buspas,
niepotrzebne jest poszerzanie ulicy Kolbego na całej jej długości
– wystarczy bezkolizyjne skrzyżowanie Kolbego z Grunwaldzką,
dwa pasy dla skręcających do miasta i problem rozwiązany – uważają mieszkańcy Osowej Gór y.
Mają rację?

- To skrzyżowanie będzie realizowane w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej i znajdą się tam
dwa pasy ogólnodostępne do skrętu
w lewo do centrum i od strony centrum też będą dwa pasy w prawo,
w ulicę Kolbego, co zdecydowanie
korzystnie wpłynie na przepustowość, co nie oznacza, że będzie
idealnie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie uprzywilejowanie transportu publicznego. Buspas
jest osią całej naszej koncepcji, przy
czym robić będziemy wszystko,
żeby przy okazji jak najmniej zabrać
kierowcom i uszanować rowerzystów, więc przyjęliśmy wariant mieszany – tam, gdzie będzie to możliwe, skierujemy ruch rowerowy na
jezdnię serwisową, w miejscach,
gdzie jest ona przerwana, stworzy-

my albo wydzieloną drogę rowerową, albo wspólny ciąg pieszo-rowerowy.
- Na jednym ze spotkań z przedstawicielami Rady Osiedla Osowa
Góra przedsiębiorcom zagrożono
likwidacją dojazdu do ich posesji
przy ul. Kolbego.
- Nie możemy niczego odcinać, co najwyżej regulować sprawę
dostępności od kierunków, stwierdzając, że dana relacja jest na tyle
niebezpieczna, iż należy ją „wyciąć”.
Na przykład lewoskręt z kierunku
Osowej Góry do Netto, który - po
analizie bezpieczeńst wa r uchu
- może okazać się bardzo uciążliwy. Najgorętsza dyskusja dotyczyła właśnie sklepu Netto i wyjazdu
z niego. To rzeczywiście nieszczęśliwy punkt „podarowany” przez

fot. nadesłane

rozmowa

fot. Stanisław Gazda
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całe to zamieszanie spowodowały przygotowania drogowców do przebudowy ulicy
Maksymiliana Kolbego na odcinku
pomiędzy ulicami Kormoranów
i Grunwaldzką, w tym poszerzenie
jezdni o buspas, który sfinansowany ma zostać ze środków unijnych.
Mieszkańcom na wyrażenie opinii
o planowanej przebudowie dano
tylko 14 dni.
– To są tzw. konsultacje, które jednak konsultacjami nie są –
komentował je Ginther, który wspomniał także o złym doświadczeniu
wyniesionym z bezpośrednich rozmów z przedstawicielami ZDMiKP:
– Próbowali państwa szantażować, chodzi mi o mieszkańców ulicy
Gawroniej. Jasno powiedziano, że
nie będziecie mieli dojazdów do ulicy Kolbego. Pan Maciej Gust obraził
też prawie wszystkie rady osiedla
twierdząc, że potrafią one tylko
ściemniać. Złożyłem na ręce prezydenta miasta skargę na dyrektora
Gusta. Wystąpiłem też o przedłużenie terminu konsultacji.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż planowane poszerzenie ulicy
Kolbego o jeden pas zmieni charakter tej ulicy – dojdzie bowiem do
likwidacji dojazdu do firm, sklepów,
kwiaciarni, pasaży handlowych itp.
znajdujących się przy ul. Kolbego.
Zdaniem pierwszego z zabierających głos mieszkańców osiedla, nie
byłoby tego problemu, niepotrzebny
byłby żaden buspas, gdyby wzięto pod
uwagę zbudowanie bezkolizyjnego
skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką
w kierunku miasta. Takie plany znane
były już nawet 30 lat temu.
– Trzeba wymusić na mieście
budowę bezkolizyjnego skrzyżowania
wyprowadzającego w kierunku mia-

pozycja. Trudno się dziwić, że zabierający głos zasłużył sobie na brawa.
I gdy t ak ścierał y się racje
przedsiębiorców, przeciwników
buspasa z pomysłodawcami rozwiązań typu minironda i właściwa
synchronizacja sygnalizacji świetlnej oraz wnioskującymi do ZDMiKP
o wykonanie symulacji bezpieczeństwa jazdy, wstał młody człowiek
i zaskoczył wszystkich.
– Nie możemy sobie pozwolić na
bojkotowanie buspasa tylko dlatego,
że nie będziemy z niego korzystać.
Ale zauważmy, że jeżeli byłby ten
buspas, to autobusy będą jeździły
szybciej, więcej z państwa zaczęłoby
korzystać z komunikacji miejskiej,
co sprawiłoby, że jeździłoby mniej
samochodów, mniej korkowałyby
się ulice, nie wspominając o ekologii. Nie bojkotujmy tego buspasa dla
naszego dobra.
Już w trakcie spotkania jeden
z m ie sz k a ńców p oi n for mowa ł
o mailu z ZDMiKP, który zdecydował
się przedłużyć konsultacje o kolejne dwa tygodnie, do 13 kwietnia.
Ta wiadomość nie zadowoliła jednak przewodniczącego rady osiedla,
który uważa, że konsultacje powinny trwać 30 dni.
Owoce spotkania? Pojawiła się
propozycja w yznaczenia reprezentacji mieszkańców na kolejne
rozmowy z drogowcami. Ale też
wyrażono gotowość do zorganizowania spotkania mieszkańców
Osowej Góry z przedstawicielami
ZDMiKP w obecności gospodarza
miasta. Bo być, wysłuchać, zobaczyć jakie problemy mają mieszkańcy tej dzielnicy – to łatwiej ich
zrozumieć.
Mieszkający na Osowej Górze
będą mieć także możliwość składania propozycji i uwag bezpośrednio
do ZDMiKP. Te znane będą również radzie osiedla, która zbierze je
w jeden oficjalny dokument i prześle
zarządowi do rozpatrzenia.

gminę Sicienko, bo wyjazd na ulicę
Kolbego jest tylko jeden, do tego
dochodzi bliskie sąsiedztwo ze
skrzyżowaniem, a my jeszcze chcielibyśmy podłączyć drogę serwisową
– to wszystko się ze sobą komplikuje. W nowej koncepcji chcielibyśmy drogę serwisową podłączyć
w innym miejscu i by była ona dwukierunkowa.
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uk asz Gajdzis to zaledw ie
33-letni aktor i reżyser, który
kilka lat spędził w Bydgoszczy. W latach 2007 – 2011 pracował
w Teatrze Polskim i wyreżyserował
między innymi popularną „Pchłę
Szachrajkę”. Przez ostatnie trzy lata
pracował w Teatrze im. Aleksandra
Fredry w Gnieźnie.
Jego wiek wzbudził wiele emocji.
Niektórzy zarzucali mu, że jest zbyt
młody na kierowanie taką instytucją. - W wieku trzydziestu dwóch
lat jestem dojrzałym artystą oraz
menadżerem kultur y, posiadam
wiedzę, umiejętności oraz specjalistów gotowych pracować i uczynić
Teatr Polski w Bydgoszczy istotną
instytucją kultury dla mieszkańców
miasta i regionu – zapewniał Gajdzis
podczas składania swojej kandydatury. Prezydent Bruski również
uważa, że reżyser poradzi sobie na
tym stanowisku. - Pan Gajdzis to
osoba wykształcona i dynamiczna.
Posiada tytuł doktora habilitowanego, co – zważywszy na jego młody
wiek – pokazuje jego potencjał –
twierdzi Bruski i dodaje: - Wierzę,
że dobrze wykorzysta on tę szansę.
Przyszły dyrektor bydgoskiego
teatru w przygotowanej przez siebie
koncepcji zapowiedział, że zamierza
wprowadzić odmienne spektakle niż
dotychczas. Jego propozycje są kierowane do osób w różnym wieku,
co doceniła zastępczyni prezydenta

Nowy dyrektor teatru będzie kierował nim przez trzy lata.

Nowy dyrektor Teatru
Polskiego w Bydgoszczy
Z poparciem i sprzeciwem już na starcie
W marcu komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Łukasz
Gajdzis dostał zielone światło od prezydenta Rafała Bruskiego i czerwone od członków zespołu artystycznego bydgoskiej placówki.

Iwona Waszkiewicz, przewodnicząca
komisji konkursowej. - Najistotniejsze dla mnie było to, że jego oferta
skierowana jest to szerszego grona
mieszkańców i uwzględniała również tych, którzy dziś do teatru nie
chodzą – podkreśla Waszkiewicz.
Informacja o wybraniu jego kandydatury przez komisję konkursową nie spodobała się aktorom bydgoskiego teatru, którzy od momentu
ogłoszenia konkursu jednogłośnie
deklarowali poparcie dla obecnego dyrektora Pawła Wodzińskiego.
Zapewniają, że nie mają nic co do osoby Gajdzisa, z którym współpracowali
przy wielu spektaklach, lecz nie zgadzają się, by to on kierował teatrem.
- Zespół nie może wybierać swojej
władzy – podkreśla prezydent Bruski.
Aktorzy znaleźli jednak pomysł
na udowodnienie, że Łukasz Gajdzis nie powinien wygrać konkursu.
Uważają oni, ze doszło do złamania
przepisów konkursu. Zespół prawny
urzędu miasta zbadał prawidłowość
przeprowadzonego postępowania
i procedury uznając, że wszystko przebiegło prawidłowo. - Nie
zgadzamy się z tą opinią prawną.
W żadnym miejscu pełnomocnik
ds. inwestycji nie jest stanowiskiem
kierowniczym. Także pan Łukasz
Gajdzis formalnie nie spełnia pierwszego warunku kryterium przystąpienia do konkursu na stanowisko
dyrektora, czyli minimum trzech lat
na stanowisku kierowniczym. Analizujemy z prawnikami opublikowane dokumenty – mówią pracownicy
teatru. Wyniki analizy powinny być
znane w przeciągu kilku dni.
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Doświadczenie i przyjemność z pracy
przekłada się na zadowolenie klientów
Magdalena Sykut i Aleksandra Grudzień – te
dwie kobiety postanowiły połączyć swoje
siły i wspólnie stworzyć miejsce, które będą
chciały odwiedzać przed wszystkim panie.
Efektem ich pracy jest powstanie salonu
A&M Kosmetyka i Masaż. Z jakich zabiegów
można w nim skorzystać?
DODATEK MEDYCZNY

Adres
Salon znajduje się w rejonie
Myślęcinka – przy ulicy
Jeździeckiej 2.

cie salonu znajduje się między innymi masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż, elektrostymulacja
mięśni, masaż gorącymi kamieniami, bańką chińską oraz masaż czekoladowy.
Ponadto w gabinecie w ykonywany jest kinezjotaping, czyli
metoda specjalnego przyklejania
plastrów o różnej rozciągliwości,
stosowanej w fizjoterapii, medycynie sportowej oraz ortopedii. Wykonywane są tez zabiegi modelujące
sylwetkę, czyli: bodywrapping, Coffee Spa oraz ,, Żelazko antycellulitowe’’- flagowy zabieg wyszczuplająco
- ujędrniający.
Kobiety prowadzące to miejsce przyznają, ze ta praca daje im
wiele satysfakcji. - Zostając kosmetyczką podjęłam jedną z lepszych
decyzji w swoim życiu. Na bieżąco śledzę wszystkie nowości na
rynku kosmetycznym, żeby mieć
pewność, że moje klientki, mają to
co jest obecnie najlepsze – mówi
Magdalena Sykut. Podobne zdanie
ma również Aleksandra Grudzień. Największą przyjemnością dla mnie
jest, gdy klienci wychodzą zrelaksowani, wyciszeni i czują się naładowani energią. To daje mi pozytywną siłę do dalszej pracy – dodaje
masażystka.

Dodatek wychodzi
pod patronatem
PTS Bydgoszcz

fot. nadesłane
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budynku znajdującym się
na skraju Myślęcinka, przy
ulicy Jeździeckiej 2, oferowane są podstawowe zabiegi kosmetyczne, manicure i pedicure, depilacja, przedłużanie rzęs metodą 1:1,
masaże oraz modelowanie sylwetki.
Nie brakuje również zabiegów łączących nieinwazyjność ze skutecznym
działaniem. Oto kilka z nich:
Karboksyterapia – uznawana za
jedną jedną z najbardziej obiecujących technik rewitalizacji skóry.
Poprawia jej gęstość, przywraca
jędrność i elastyczność. Dzięki temu
działa przeciwzmarszczkowo, ale
także rozjaśnia i spłyca blizny i rozstępy, redukuje cienie pod oczami
i wzmacnia i regeneruje cebuli włosów. Przy zastosowaniu na całe ciało
ma właściwości antycellulitowe.
Revinol - innowacyjny zabieg
odmładzający i regenerujący skórę.
W skład zabiegu wchodzą specyficzne preparaty posiadające wysokie stężenie substancji aktywnych.
Celem zabiegu jest odmłodzenie
skóry i poprawa jej ogólnego efektu
estetycznego tj. wygładzenie, rozświetlenie, zagęszczenie, nawilżenie i wyrównanie naturalnego kolorytu cery.
Zabieg Jansen Platinum – jeden
z najnowszych i unikatowych zabiegów, wykonywany zaledwie w kilku
miejscach w województwie. Przeprowadza się go w ykorzystując
kompleks składników zapobiegających starzeniu się skóry, wyrównującym jej koloryt oraz wygładzającym zmarszczki mimiczne. Już po
pierwszej aplikacji cera odzyskuje
promienny wygląd.
W salonie wykonywana jest także fotonowa biostymulacja, wypełnianie k wasem hialuronow y m,
mezoterapia igłowa, mikronakłuwanie tj. Dermapen Fusion, zabieg
złuszczania kwasami medycznymi
MEDEX połączone z ziołami, fale
radiowe.
Kobiety odwiedzające to miejsce
mogą również skorzystać z usług
doświadczonej masażystki. W ofer-

Na zdjęciu: Aleksandra Grudzień oraz Magdalena Sykut, właścicielki  salonu A&M Kosmetyka i Masaż.
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Jak dbać o zęby?

Profesjonalna opieka

Wielość różnych problemów związanych z uzębieniem
powoduje, że odpowiedź na to pytanie dla każdego będzie
brzmieć odrobinę inaczej. Jest jednak wspólny mianownik dla
wszystkich który warto poznać.

Marek Rogowski

lekarz stomatolog, prezes
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego oddział
Bydgoszcz

Kluczem do ograniczenia chorób
jamy ustnej w tym przede wszystkim próchnicy i zapalenia przyzębia jest regularne szczotkowanie.
Zęby powinniśmy oczyszczać dwa
razy dziennie, rano i wieczorem po
ostatnim posiłku, najlepiej używając
elektrycznej szczoteczki oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnej i pasty
z fluorem oraz nici dentystycznej.
Dlaczego jest to tak istotne?
Zarówno próchnica jak i zapalenie
przyzębia są chorobami wywołanymi przez bakterie gromadzące się
na powierzchni zębów. Dzięki usunięciu bakterii z powierzchni zębów
możemy ograniczyć powstawanie
ubytków próchnicowych czy postęp
choroby przyzębia. Dodatkowo fluor
obecny w pastach do zębów tworzy
barierę ochronną ograniczającą skuteczność bakterii próchnicotwórczych. Jego obecność w paście do
zębów nakłada na nas jednakże pewne ograniczenia – należy bezwzględnie ograniczać dostęp do pasty
z fluorem małym dzieciom – praktycznie do 8 roku życia zęby dziecka powinni szczotkować rodzice tak
by ograniczyć możliwość połykania
pasty przez dziecko. Ilości pasty do
zębów powinny być niewielkie – do
3 lat powinna to być ilość „śladowa”
(pasta pozostaje na szczoteczce led-

FOT. teksomolika / Freepik

Najważniejsza – higiena

wie widoczna), od 3 lat do 6 – ziarnko
grochu, przy założeniu, że stosujemy
pastę o zmniejszonej zawartości fluoru (do 1000ppm) . Dziecko „szkolne”
może myć zęby pastą o standardowym stężeniu fluoru (1450ppm)
nadal jednak należy pamiętać o kontroli wypluwania pasty po umyciu
zębów. Skąd takie środki ostrożności? Fluor w wysokich stężeniach
może wywoływać zatrucie – oczywiście mowa tu o dużych dawkach
których osiągnięcie byłoby możliwe
jedynie przy bezpośrednim jedzeniu
pasty z fluorem.
Jeśli chodzi o szczoteczkę – skuteczność, bezpieczeństwo i wyższość stosowania szczoteczek elektrycznych nad innymi została oficjalnie i jednoznacznie potwierdzona.
Jednak nawet najlepsza szczoteczka
nie będzie w stanie oczyścić z bakterii powierzchni zębów którymi kontaktują się między sobą – tu potrzeb-

na jest nić dentystyczna. Niezwykle
ważna jest technika używania nici
polegająca na oczyszczaniu kolejno powierzchni obu kontaktujących
się zębów od dziąsła ku krańcowi
korony w sposób oszczędzający dla
dziąsła znajdującego się pomiędzy
zębami – odpowiedni instruktaż
wideo bez problemu można odszukać w Internecie.
Dieta – równie ważna
Bakterie próchnicotwórcze aby
wytworzyć kwas niszczący nasze
zęby, potrzebują pokarmu – cukru.
A by nasze zęby był y chronione przed próchnicą należy ogran icz yć spoż y wa n ie pok a r mów
zawierających cukry, szczególnie
w postaciach które długo zalegają
w jamie ustnej jak wszelkiego rodzaju ciągnące się cukierki czy czipsy –
generalnie słodycze.

Absolutnie przeciwwskazane
jest raczenie się słodzonymi napojami gazowanymi – ilość cukru
rozpuszczona w takim napoju jest
porażająca, dodatkowo jest on
doskonale przyswajalny przez bakterie. Wcale nie lepiej wypadają
soki owocowe – ich spożycie mimo
zawartości witamin również powinniśmy ograniczyć, dodatkowo biorąc
pod uwagę zawarte w nich kwasy
owocowe.
Co więc powinnyśmy jeść by
naszych zębów nie imała się próchnica? Nieprzetworzone pokarmy
o niskiej zawartości cukrów – świeże owoce a nie soki, ciemne pieczywo z mąki z pełnego przemiału,
kakao (ma właściwości ograniczające próchnicę – również czekolada z wysoką zawartością kakao
jest zdrową przekąską), warzywa
w dowolnych ilościach, herbatę,
mięso, ryby, jaja.

Swojego stomatologa powinniśmy
odwiedzać raz na 6 miesięcy – to
pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek. Częstotliwość usuwania kamienia nazębnego jest sprawą
indywidualną – waha się pomiędzy
3 miesiącami pomiędzy zabiegami
skalingu a nawet paroletnimi przerwami w przypadku osób wyjątkowo niepodatnych na odkładanie
się kamienia nazębnego. Dziecko
warto przyprowadzić do stomatologa z pierwszymi zębami około 6 miesiąca życia aby stwierdzić
prawidłowość ząbkowania i oswoić
dziecko z nową sytuacją. Następne
wizyty można planować co 3-6 miesięcy i połączyć je z lakierowaniem
zębów – pokrywaniem ich lakierem
zawierającym floru w celu ich ochrony przed próchnicą. W momencie
pojawienia się pierwszych zębów
stałych koło 6 roku życia warto
przeprowadzić zabieg lakowania
pierwszych trzonowców stałych
(„szóstek”) w celu ich zabezpieczenia
przed próchnicą. Nie należy zwlekać
z pojawieniem się u lekarza – czekanie do momentu w którym ból bądź
opuchlizna nie pozwalają nam normalnie funkcjonować jest równoznaczne z narażaniem się na na bardziej skomplikowane, dłuższe a co za
tym idzie droższe, leczenie.
Co kiedy już stracimy ząb?
Utrata każdego zęba jest problemem
który z czasem rodzi kolejne – zęby
sąsiadujące zaczynają się pochylać
w kierunku luki, zęby przeciwstawne wysuwają się do kontaktu, o kwestiach funkcjonalnych związanych
z upośledzeniem możliwości żucia czy
estetycznych szczególnie w przypadku zębów przednich nie wspominając.
Aby temu zapobiec można skorzystać
z możliwości jakie oferuje nam protetyka stomatologiczna bądź odtwórcza stomatologia zachowawcza.
Wachlarz możliwości jest naprawdę
szeroki a każde rozwiązanie powinno
być dostosowane do specyficznych
warunków danego pacjenta.
Myślę, że można jednak założyć,
że zastosowanie się do powyższych
porad pozwoli nam uniknąć rozwiązań ostatecznych, pozwalając na
skupienie się na czerpaniu radości
z życia dzięki pełnemu i zdrowemu
uzębieniu...
R

E

K

L

A

M

A

36
fotoreportaż
tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
s.gazda@metrpoliabydgoska.pl

J

a r m a rk promow a ł lok a l ne
i regionalne tradycje, zwyczaje
i dziedzictwo kulturowe związane z Wielkanocą oraz rękodzieło
i sztukę ludową. Był też okazją do
zaopatrzenia się w najlepszej jakości
chleby, ciasta i wędliny, wytworzone
przez lokalnych producentów i koła
gospodyń wiejskich. Stanowił także
świetną inspirację - jak i czym przyozdabiać świąteczne stoły.

Świąteczne inspiracje
z Przysieka
Wielu bydgoszczan przyjechało do Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku na
tradycyjny Jarmark Wielkanocny.

Do Przysieka przyjechali twórcy
ludowi, rzemieślnicy i rękodzielnicy, rolnicy, przetwórcy ekologiczni,
gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich z całego regionu.
Szkoda, że w tym roku zaniechano organizacji towarzyszącego
do tej pory jarmarkowi Wojewódzkiego Konkursu Pisanek Wielkanocnych, który poza ideą pielęgnacji
tradycji wśród młodzieży miał też
ten walor, iż wykorzystać można
go było jako inspirację do własnoręcznego wykonania wielkanocnych
akcesoriów.
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Nasz patronat

J

ak zapewniają organizatorzy,
rokrocznie starają się dokładać
elementy podnoszące atrakcyjność wydarzenia. Już teraz Focus on
Freestyle uważany jest za czołowy
turniej nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
Dlatego także podczas tegorocznej odsłony zawodów n ie
zabraknie zawodników z zagranicy
– awizowany jest przyjazd Szweda
Viktora Ludwiga Olofsona znane-

Focus on Freestyle
na piątkę!

Zgłoszenia do Otwartych
Mistrzostw Bydgoszczy –
Xbox FIFA 17

Organizatorzy przyjmują telefonicznie pod numerem 792749-065, na Facebooku (www.
fb.com/FocusOnFreestyle) oraz
mailowo - kontakt@focusonfreestyle.pl (warunek – tytuł wiadomości ZGŁOSZENIE – FIFA 17).

I z nowymi atrakcjami

Do wygrania

Kolejny raz w międzynarodowej obsadzie rozegrany zostanie turniej Focus on Freestyle, jedna z flagowych imprez freestyle footballu w Polsce. Piąta edycja tej widowiskowej imprezy odbędzie się
22 i 23 kwietnia w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

będzie konsola Xbox oraz inne
atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia
przyjmowane są do 18 kwietnia,
liczba miejsc jest ograniczona
do 32.

Wpisowe

wynosi 20 złotych, a jego wpłata
będzie decydowała o kolejności
zgłoszeń.

Nową atrakcją będzie
nie tylko turniej FIFA
17 na konsolach Xbox,
ale także eliminacje
pozwalające awansować
do turnieju głównego.
Kamil Błaszkiewicz

go w środowisku jako VLO, Toma
Folana z Wielkiej Brytanii, któremu
udział w ubiegłorocznym turnieju uniemożliwiła kontuzja, a także
Norwega z filipińskimi korzeniami
Philipa Warrena Gertssona (mistrz
Azji 2016), dla którego będzie to
drugi udział w imprezie. - Po raz
pierwszy w Polsce zaprezentuje się
z kolei Kotaro Tokuda, czyli Tokura, czołowy freestyler na świecie,
mistrz globu Red Bull Street Style
z 2012 roku – mówi Kamil Błaszkiewicz, współorganizator Focus on
Freestyle.
Goście spoza kraju będą już
tradycyjnie rywalizowali z czołówką polskich freestylerów. Na liście
zaproszonych graczy jest między
innymi były mistrz świata, aktualny
mistrz Polski i obrońca tytułu Focus
on Freestyle Szymon Skalski, były
mistrz Europy Daniel Mikołajek,
który rok temu stanął w Bydgoszczy na najniższym stopniu podium,
a także inni najlepsi specjaliści od
freestyle footballu w Polsce – Dawid
„Ziomal” Ziomek (przed rokiem drugi), Łukasz Chwieduk (także mający na koncie tytuł mistrza Starego
Kontynentu) czy eks-mistrz Polski
Jaromir Poprawa.

fot. Stanisław Gazda

współorganizator Focus on
Freestyle

Wsparcie techniczne w postaci
sprzętu sportowego dla zawodników biorących udział w wydarzeniu
zapewni sponsor zawodów - firma
Adrenaline.pl, dystrybutor marki
Nike.
Języczkiem u wagi powinien być
również skład sędziowski – głównym arbitrem będzie Mael Kevin
Fortin, czołow y sędzia freesty-

5
Tegoroczna edycja będzie
piątą w historii turnieju,
który od początku
rozgrywany jest w mieście
nad Brdą.

le footballu o światowej renomie.
Obok niego zasiądzie osobowość
polskiego freestyle’u – mistrz świata z 2015 roku Michał Rycaj, a także
Mateusz Związek.
Piąta odsłona Focus on Freestyle ponownie rozegrana zostanie
przede wszystkim w formule battle
(pojedynków). W tym roku organizatorzy postanowili jednak uchylić

bramy do uczestnictwa w turnieju. Dlatego też aż trzy miejsca pozostaną wolne, a o ich obsadzie zadecydują wyniki sobotnich preeliminacji
– wyjaśnia Błaszkiewicz.
Nie będzie to jedy na nowa
atrakcja podczas imprezy, która
zbiegnie się z dziewiątymi urodzinami Centrum Handlowego Focus.
Równolegle do zawodów freestyle’owych rozegrany zostanie turniej o mistrzostwo Bydgoszczy na
konsolach Xbox w grę FIFA 17, który
zaplanowano na 22 kwietnia (sobota). - Już po raz kolejny będziemy
mogli gościć najlepszych freestylerów z Polski i zagranicy. Liczymy,
że atrakcyjne widowisko stworzymy
zarówno na scenie, jak i w strefie
e-sportowej – mówi Anna Żukowska, wicedyrektor Centrum Handlowego Focus, które jest głównym
sponsorem imprezy.
Widowiskowo zapowiada się
rów nież oprawa tegorocznego
Focus on Freestyle. Dla widzów
przygotowana zostanie specjalna
trybuna, a dla tych, którzy nie będą
mogli pojawić się w CH Focus – niedzielna transmisja na żywo w internecie. Szczegóły dotyczące imprezy
można śledzić na Facebooku – www.
fb.com/FocusOnFreestyle.

*

Patronat medialny
nad imprezą objęła
MetropoliaBydgoska.PL oraz
Radio ESKA.
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poszukujemy

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

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

O

bserwatorzy lokalnej piłki
pierwszy raz dowiedzieli się
o Kaniku w 2005 roku, gdy
napastnik występował w Gwieździe.
– Wcześniej nie grałem za wiele jako
zrzeszony piłkarz. W Gwieździe rok
w rok robiliśmy awans, a przez chwilę mogliśmy podpatrywać zawodników z I ligi. Dużo dała mi też praca
z trenerem Karabaszem – mówi.
Następnie grał Victorii Koronowo i został królem strzelców III ligi.
Dostrzegł go Zawisza, ale droga do
Bydgoszczy wiodła przez Radzionków. – Byłem na testach w Ruchu
i kiedy jadłem śniadanie, dostałem
telefon, czy chcę grać w Zawiszy.
Odpowiedziałem, że jutro będę na
treningu. To była wisienka na torcie, który piekłem przesz sześć lat
i w końcu mogłem zacząć go jeść –
wspomina z uśmiechem.
Początek w Zawiszy był udany i 24-letni wtedy Kanik jesienią
był podstawowym zawodnikiem.
Zimą rozchorował się, a następnie
naderwał mięsień dwugłowy. Wrócił jednak do gry na koniec sezonu i mógł świętować awans. - To
był cudowny okres. Kilka tysięcy
kibiców, wspaniały stadion i oprawy, klub prowadzony na wysokim
poziomie i piłkarze z przeszłością
w ekstraklasie. Wszystko w mieście,
w którym się wychowałem. To był
mój taki mały Real Madryt – mówi.
Po awansie władzę w klubie przejął Radosław Osuch. – W szatni zrobiono przeciąg, ale według mnie odbyło się to głównie dla korzyści finansowych - mówi Kanik. Początkowo

Pawła Kanika ponownie można oglądać w koszulce Zawiszy.

Paweł Kanik w Zawiszy
Pomoże odbudować klub
Zawisza Bydgoszcz chce wrócić do czasów świetności. Pomóc ma w tym Paweł Kanik, który zdecydował się ponownie założyć niebiesko-czarną koszulkę.
nowi działacze i trenerzy nie widzieli
dla niego miejsca. – Trener Kubot nie
chciał mi dać szansy. Sytuacja zmieni-

ła się po badaniach wydolnościowych
i szybkościowych – wspomina piłkarz.
Ostatecznie został jako prawy obroń-

ca, ale w sierpniu doznał kontuzji, która przez błędną diagnozę nie dawała
spokoju przez dwa lata.

Z Zawiszy Kanik trafił do Wisły
Gruczno, gdzie miał pomóc koledze brata, ale problemy zdrowotne
uniemożliwiły mu występy. Ostatnią wiosnę spędził w IV-ligowym
Rol.Ko Konojady. – Kończ yłem
30 lat i chciałem rozwijać mój projekt biznesow y. Porozmawiałem
jednak z trenerem Kaliszewskim
i uznałem, że zrobię jeszcze jeden
awans – tłumaczy. Rol.Ko wygrało
ligę, ale później zrezygnowało ze
startu w rozgrywkach w kolejnym
sezonie.
Pomysł powrotu do Zawiszy
zrodził się po rozmowie z Marcinem Łukaszewskim. Kanik odczuwał jeszcze skutki niedaw nego
urazu brzucha, ale dał się namówić. – Widziałem, do czego doprowadziły działania miasta, i postanowiłem pomóc w odbudowie –
mówi. Jego zdaniem błędem było
oddanie klubu w prywatne ręce
zaraz po awansie. - Gdy prezes
Osuch wszedł po raz pierwszy do
szatni, opowiadał różne rzeczy.
Na przykład, że budżet na sezon
ma w ynieść 10 milionów, ale na
razie będzie 8. Dla mnie to było
dziwne, bo takie rzeczy dopina się
wcześniej - mówi.
Po powrocie klub pomógł Kanikowi w leczeniu kontuzji. – Potrzebuję jeszcze czasu, aby dojść do
pełni zdrowia, ale mogę już grać.
Chcę dołożyć swoją cegiełkę do
awansu – mówi Kanik. Powrót do
gry był udany. Paweł Kanik rozegrał w Potulicach pełne 90 minut,
a Zawisza pokonał Wisłę Fordon
3:0.ST
R

Koszykarskie
piekło-niebo
Artego powalczy o brąz
Wielkie emocje, choć bez szczęśliwego zakończenia – rywalizacja półfinałowa w ekstraklasie koszykarek pomiędzy Artego Bydgoszcz a Wisłą Can-Pack Kraków zakończyła się po czterech spotkaniach. I to krakowianki staną przed szansą na obronę
mistrzowskiego tytułu.
BASKET LIGA KOBIET

P

rzedsezonowe zapowiedzi nie
stawiały Artego w roli murowanego fawor yta do stref y
medalowej. Ale pod koniec marca,
po wypunktowaniu Energi Toruń,
ten pogląd trzeba było w znaczący
sposób zweryfikować – bydgoski
zespół po raz piąty z rzędu stanął
bowiem do walki o podium Basket
Ligi Kobiet.
Półfinałowy przeciwnik – najsilniejszy z możliwych – krakowska
Wisła. Ale już na samym starcie tej
rywalizacji, rewanżu za finał sprzed
roku, primaaprillisowy psikus –
bydgoskie koszykarki pokonują
wiślaczki 68:65 i obejmują prowadzenie. Porażka w drugim spotkaniu pod Wawelem 66:81 nie zmąciła
dobrych nastrojów – zespół Toma-

sza Herkta wywiózł ze stolicy Małopolski jedną, ale
bardzo cenną wygraną.
Miała ona zaprocentować już w Bydgoszczy,
przed własną publicznością. Cel – dwie wygrane i brak powrotu do Krakowa. I wszystko wskazywało na to, że to scenariusz realny. W trzecim
meczu gospodynie w Artego Arenie prowadziły już
bowiem niemal 20 punktami! Jeszcze przed ostatnią kwartą miały dwanaście punktów zapasu. I wtedy nastąpił zjazd z koszykarskiego nieba do piekła
– bydgoszczanki przegrały ostatnią odsłonę rywalizacji 4:21 i cały mecz 63:68.
Czwarty mecz, rozegrany 9 kwietnia, również
wymknął się Artego spod kontroli i po dogrywce
triumfowały w nim zawodniczki Wisły, tym razem
68:60. Efekt – to one wygrały rywalizację półfinałową 3:1 i zagrają o złoto.
A bydgoszczanki? Czekają obecnie na rywala w walce o brąz. Kandydatów jest dwóch – Ślęza
Wrocław i CCC Polkowice. W tej parze po czterech
meczach jest remis – 2:2. Decydujący pojedynek
zaplanowano właśnie na środę, 12 kwietnia.
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żużel
Sebastian Torzewski
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ajsłynniejsze rodzeństwa polskiego żużla trafiło do trójmiejskiego klubu w 1989 roku.
Obaj bracia zdali egzamin na żużlową licencję rok wcześniej, ale tylko Tomasz zdążył zadebiutować
w I lidze w barwach Polonii, występując w pięciu meczach, w których
zdobył jedenaście punktów.
Po osiągnięciu pełnoletniości
młodszy z braci musiał udać się na
służbę do wojska. Wstąpił na ochotnika, a przygoda z armią miała skoń-

Wybrzeże
pachnące komuną

WYNIKI 
I TERMINARZ
1 kolejka Nice PLŻ

Gdański epizod Gollobów
W świąteczny poniedziałek żużlowcy Polonii pierwszy raz w rozgrywkach ligowych zaprezentują się
bydgoskim kibicom. Ich rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk, czyli klub, w którym w końcówce lat
osiemdziesiątych jeździli bracia Gollobowie.

2 kolejka Nice PLŻ

- E uro Finance Polonia Piła –
Orzeł Łódź (12:45)
- Polonia Bydgoszcz – Renault
Zdunek Wybrzeże Gdańsk
(14:45)
- Arge Speedway Wanda Kraków
– Grupa Azoty Unia Tarnów
(14:45)
- L okomotiv Daugavpils – Stal
Rzeszów

Robiłem tam szybkie
postępy, ale nie
ukrywam, że powrót
do Bydgoszczy był
mi bardzo na rękę.
Tęskniłem i chciałem
jeździć w domu.
Tomasz Gollob

fot. Sebastian Torzewski

wychowanek Polonii Bydgoszcz

czyć się po tygodniu, gdy zgodnie
z planem przyszły mistrz świata
miał zostać oddelegowany do należącego wtedy do resortu Wybrzeża Gdańsk. – Z tygodnia zrobiły się
cztery miesiące. Dodam, że niezbyt ciekawe – wspominał Gollob
w swojej biografii napisanej razem
z Dariuszem Ostafińskim.
Żużlowca nie ominęło bicie wojskowymi pasami, czyszczenie toalet
szczoteczką do mycia zębów oraz
wycieranie podłóg sznurowadłem.
Jak sam wspomina, gdy wrócił do
domu, jego mama przeżegnała się
i zabroniła wracać. Gollob pojechał
jednak z powrotem do Gdańska
i spędził w koszarach jeszcze kilka
tygodni. Gdy dostał rozkaz pakowania się i przejścia do rezerwy, nie
dowierzał.
Czas spędzony w wojsku nie
wpłynął źle na formę 18-letniego
wówczas sportowca. Po powrocie
na tor był czołowym zawodnikiem
występującego w najwyższej klasie
rozgrywkowej Wybrzeża, zdobywając średnio ponad dwa punkty na bieg. Dobrze spisał się m.in.
w wyjazdowym meczu z Polonią.
Na Sportowej zdobył jedenaście
punktów z bonusem. – Tak naprawdę był to pierwszy rok startów Tomka, bo poprzedni w Bydgoszczy był
nieudany. Przeprowadzka do Gdańska zaowocowała dobrymi wynikami – wspomina Władysław Gollob.
Jego syn stawał wówczas na
podium mistrzostw Polski juniorów oraz Srebrnego i Brązowego
Kasku. Największy sukces w tamtym roku wywalczył w październiku w Lesznie, zajmując trzecie

- Stal Rzeszów – Euro Finance
Polonia Piła 42:47
- Z dunek Wybrzeże Gdańsk –
Lokomitiv Daugavpils 52:38
- G rupa Azoty Unia Tarnów –
Polonia Bydgoszcz 59:31
- O rzeł Łódź – Arge Speedway
Wanda Kraków 50:40

Jacek Gollob (z prawej) pobytu w Gdańsku pod koniec lat 80. nie wspomina najlepiej.

miejsce w indywidualnych mistrzostwach kraju. – Tylko przypadkiem
nie został mistrzem, bo w wyścigu,
w którym prowadził, jego konkurent
wywrócił się i w powtórce już nie
udało się wygrać – mówi Władysław
Gollob.
Wybrzeże z Gollobem w składzie
zdobyło wtedy także młodzieżowe
mistrzostwo Polski par klubowych,
ale Gollob jedynie z parkingu przyglądał się rywalizując na torze Jarosławom: Kalinowskiemu i Olszewskiemu.
Zdecydowanie gorzej pobyt
w Gdańsku wspomina starszy z braci. Jacek w 1989 roku czekał dopiero
na debiut w rozgrywkach ligowych,
ale już na początku sezonu złamał nogę. Na tor wyjechał dopiero w końcówce rozgrywek i zdobył
cztery punkty w dwóch biegach
wysoko wygranego meczu z ówczesnym outsiderem I ligi - Ostrovią
Ostrów Wlkp.
O si le Wy br zeże st a now i l i
w tamtym sezonie, oprócz Golloba,
także wspomniany Olszewski, jak
również Dariusz Stenka. Mimo to,
gdańszczanom nie udało się utrzymać w I lidze, która akurat przechodziła reorganizację i liczbę zespołów

2,127
taką średnią biegową
w barwach Wybrzeża
legitymował się 18-letni
Tomasz Gollob.

zredukowano z dziesięciu do ośmiu.
Wybrzeże zajęło dziewiąte miejsce
i wraz z Ostrovią oraz Unią Tarnów
pożegnało się z elitą. Mistrzem kraju
została – trzeci raz z rzędu – Unia
Leszno.
Po zakończeniu sezonu Gollobowie mogli wrócić do Polonii, choć
ich ojciec przyznaje, że rozmawiał
z gdańskimi działaczami o pozostaniu nad morzem. – My w tamtym czasie proponowaliśmy amatorskie warunki. Potrzebowaliśmy
tylko mieszkania, a w przyszłości
jakiegoś motocykla. Z tym jednak
były problemy, bo pachniało jeszcze komuną i nie udało się niczego
ustalić. Wróciliśmy więc do Polonii
i kariera synów rozwinęła się zgodnie z oczekiwaniami – mówi Włady-

sław Gollob. Młodszy z jego synów
dobrze wspomina czas spędzony
w Gdańsku. – Robiłem tam szybkie postępy, ale nie ukrywam, że
powrót do Bydgoszczy był mi bardzo na rękę. Tęskniłem i chciałem
jeździć w domu – pisał na łamach
swojej książki.
W Bydgoszczy działacze wiedzieli, z jakimi talentami mają do
czynienia i po powrocie na braci czekały mieszkania na osiedlu
Leśnym. Dalszy ciąg historii wszyscy doskonale znają. Dziś to właśnie
Władysław - jako prezes - i Jacek –
teraz już trener - są odpowiedzialni
za losy klubu. Po rozpoczęciu sezonu nie mają zbyt wielu powodów do
optymizmu. Podczas prezentacji
zespołu szkoleniowiec zapowiadał, że jego podopieczni jadą do
Tarnowa po zwycięstwo, a potem
będą chcieli odprawić z kwitkiem
Wybrzeże. Zapowiedzi, wzbudzające
aplauz tłumnie zebranych kibiców,
nie miały jednak pokrycia w rzeczywistości i w niedzielę, 9 kwietnia,
na inaugurację rozgrywek Polonia
przegrała w Tarnowie 31:59.
Po pierwszej kolejce Gollob
może być w pełni zadowolony tylko
z Wiktora Kułakowa, który zapisał

na swoim koncie dwanaście punktów z bonusem. Cenne oczka dokładał jeszcze Andriej Kudriaszow (7+1).
Pozostali prawie wszystkie swoje
punkty zdobyli, wyprzedzając swoich kolegów z zespołu lub juniorów
Unii.
Kolejnym powodem do zmartwienia mogą być młodzieżowcy.
W Tarnowie Gollob wystawił tylko
jednego zawodnika do 21 roku życia
– Patryka Sitarka. Mateusz Jagła
wciąż czeka na debiut, a Tomasz
Orwat doznał kontuzji w meczu
kont rolny m z PSŻ-em Pozn a ń
i przez najbliższych kilka tygodni nie
wyjedzie na tor.
W pięciu startach w Tarnowie
Sitarek za każdym razem dojeżdżał
do mety ostatni. Niewiele wnieśli
także Damian Adamczak i Mikołaj Curyło, którzy zdobyli po dwa
punkty. W Polonii nie zdecydowali
się jednak na rezerwy taktyczne,
a Władysław Gollob w pomeczowych rozmowach z dziennikarzami
tłumaczył to „szkoleniowymi założeniami na mecz”.
Z Wybrzeżem Polonia nawet
mimo atutu własnego tor u nie
będzie faworytem. Gdańszczanie
w pierwszej kolejce pokonali Lokomotiv Daugavpils, a w ich formacji
seniorskiej można znaleźć między innymi Oskara Fajfera, Troya
Batchelora i Kacpra Gomólskiego.
Co więcej, w kolejnych tygodniach
bydgoszczan czekają następne trudne mecze – w Pile oraz u siebie ze
Stalą Rzeszów.
Mecz z gdańszczanami rozpocznie się w Lany Poniedziałek o godz.
14:45. W tym sezonie bilety na
mecze domowe Polonii kosztuję tyle
samo co przed rokiem. Wejściówkę
na trybunę główną można nabyć za
75 zł, na sektor A – za 30 zł, sektor
B – za 25 zł, bilet ulgowy kosztuje
15 zł, a kibice w wieku 7-16 lat wejdą
za 10 zł.

