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PATRONI DLA ULIC POSZUKIWANI
Kto zastąpi Berlinga, Duracza czy
Powalisza?

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

skrzyć pomiędzy motorniczymi a Zarządem Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej zaczęło
w pierwszej połowie kwietnia, tuż po
wypadku z udziałem tramwaju oraz
autobusu PKS na ulicy Jagiellońskiej
w rejonie dworca autobusowego.
Z nagrań wideo i ustaleń samego
zarządu dróg wynikało, że po pierwsze – autobus przejechał skrzyżowanie na zielonym świetle, a po drugie
– od osiemnastu sekund dla motorniczego paliła się pozioma kreska
nakazująca mu zatrzymanie składu.
W ślad za tym, drogowcy pokazywali
inne przykłady dokumentujące łamanie przepisów przez motorniczych.
Ci ostatni, wywołani do tablicy,
kontrowali, że problemy z przejazdami przez główne skrzyżowania, choćby rondo Fordońskie czy
Toruńskie, wynikają ze źle skalibrowanej sygnalizacji świetlnej.
- Obowiązują nas og raniczenia
prędkości przy przejazdach przez
zwrotnice. Do tego nie prowadzimy szybkiego samochodu, a ważący kilkadziesiąt ton tramwaj. Przejazd przez skrzyżowania na jednym cyklu był w wielu wypadkach
zwyczajnie niemożliwy – komentuje w rozmowie z nami Michał
Grossmann, motorniczy Miejskich
Zakładów Komunikacyjnych i zarazem instruktor jazdy.
Efekt – motorniczy z aptekarską
wręcz dokładnością zaczęli zatrzymywać się przed migającymi sygna-
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CZAS NA JUWENALIA Bydgoscy studenci
szykują się na kilka dni szampańskiej
zabawy
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ASTORIA PO SEZONIE Prezes Bartłomiej
Dzedzej opowiada o klubowych planach

Cienka pozioma
kreska
- Jest częściowo lepiej – tak motorniczy komentują zmiany, które zaszły na przełomie kwietnia i maja
w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej na kluczowych skrzyżowaniach w mieście. Ale drogowcy,
których do zweryfikowania systemu zmotywował dopiero zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz,
nadal wolą mówić o jego rozbudowywaniu niż eliminowaniu braków.

fot. Leszek Grabowski
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Tramwaje miały duże problemy z pokonaniem ronda Toruńskiego na jednym cyklu świateł.

lizatorami. Specyficzny strajk włoski
miał pokazać problem, który – jak
zapewniali – wskazywali od dawna.
Niejednokrotnie oznaczało to blokowanie przez składy znacznej części
skrzyżowań czy rond.

D rogowc y p o cz ąt kowo n ie
chcieli komentować akcji, a na próby dociekania reagowali wręcz złością. Autor artykułu od rzecznika
ZDMiKP Krzysztofa Kosiedowskiego
usłyszał nawet, że ten „nienawidzi

zarządu” i „próbuje znaleźć powód,
aby w niego uderzyć”. Innego zdania
był wspomniany Mirosław Kozłowicz. - Poleciłem drogowcom zbadanie sytuacji i – jeśli to potrzebne
– znalezienie rozwiązania – podkre-

ślał jeszcze w kwietniu w rozmowie
z nami.
Ostatecznie prace przy sygnalizacji zaczęły się toczyć. Ale optyka drogowców nie uległa zmianie.
Nadal twierdzą oni, że problemu
– chociażby ze wspomnianym blokowaniem rond – nie było (mimo
że dokumentuje to rozbudowana
baza zdjęć dostępnych w internecie, chociażby w serwisie społecznościowym Facebook), a podjęte działania mają na celu, między
innymi, „zdynamizowanie zjazdu
pojazdów tramwajowych z wyspy
centra lnej ronda”. W t y m celu
rozbudowano system sygnalizacji o dodatkowe detektory, które
mają przeciwdziałać blokowaniu
przejazdów (sic!).
- Czy prace faktycznie wpłynę ł y poz y t y w n ie n a d zi a ł a n ie
sygnalizacji? – py tamy Michała
Grossmanna. - Widać poprawę
w kilku relacjach – chociażby przy
skrętach z Jagiellońskiej czy Fordońskiej w kierunku mostu Pomorskiego. Nadal brakuje jednak kilku
sekund, aby tramwaj jadący z centrum miasta w kierunku Łoskonia
bez problemów pokonał rondo na
jednym cyklu – mówi. Nie wiadomo, czy poprawa nastąpiła na trasie z i na Babią Wieś, gdyż ta jest
od 6 maja niedostępna z powodu
remontu, któr y ma potr wać do
końca czerwca.

*

Do tematu wrócimy na www.
metropoliabydgoska.pl.
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rozmawiał Stanisław Gazda
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- Minister Zdrowia uspakaja, że
zarówno szpitale, jak i NFZ będą
mieć wystarczająco dość czasu,
żeby się do zapisów ustawy o sieci
szpitali dostosować. Co konkretnie
oznacza owo „dostosowanie się”?
Przed 27 czerwca powinien zostać
ogłoszony wykaz szpitali w sieci
w województwie, aczkolwiek sama
ustawa zacznie obowiązywać od
1 października. Czemu będzie służył okres dwóch miesięcy: lipca
i sierpnia?
- Chodzi o przygotowanie i dostosowanie aktów wykonawczych do
ustawy - rozporządzenia ministra
zdrowia i zarządzenia prezesa NFZ,
jak również systemów informatycznych.
- Trwa tworzenie wykazów szpitali
zakwalifikowanych do sieci. Jakie
warunki muszą spełnić, aby się
w niej znaleźć?
-W ramach systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. PSZ
zostanie w yodrębnionych sześć
poziomów systemu zabezpieczenia
świadczeń: szpitale I stopnia; szpitale II stopnia; szpitale III stopnia;
szpitale monoprofilowe: onkologiczne lub pulmonologiczne; szpitale pediatryczne; szpitale ogólnopolskie. Świadczeniodawcy z terenu
danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie
realizacja świadczeń zdrowotnych
w określonych profilach świadczeń
(zasady kwalifikacji są szczegółowo określone ustawie oraz będą
doprecyzowane w rozporządzeniu
wykonawczym). Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ
będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe,
a świadczeniodawcy, którzy nie
zostaną zakwalifikowani do PSZ,
będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.
- Czy kujawsko-pomorski NFZ
przeprowadził symulację, które
szpitale znajdą się w sieci, a które
będą zlikwidowane, a ile szpitali,
aby przetrwać, połączy się ze sobą?
- Lista szpitali , które znajdą się
w sieci zost anie ogłoszona do
27 czerwca 2017 roku. Wówczas
będzie podana do publicznej wiadomości. Na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego żaden szpital nie zgłaszał do tej pory woli połączenia z inną placówką.
- Jaka będzie korzyść dla szpitali
z przynależności do sieci? W jaki
sposób skorzystają pacjenci?
- Sieć szpitali wprowadza nowe
roz w i ą za n i a, k tóre uspr aw n i ą
leczenie pacjentów. Poprawią one
organizację udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów

Szpitale w sieci

LISTA
Listę szpitali,
które zostaną
zakwalifikowane
do tzw. sieci szpitali
mamy poznać do
27 czerwca.

Rozmowa z Barbarą Nawrocką, rzecznikiem prasowym
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na temat zmian, które w nadchodzących
miesiącach czekają polską służbę zdrowia.

fot. Stanisław Gazda
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Liczymy, że
wprowadzenie PSZ
zwiększy dostępność
świadczeń zdrowotnych.
Barbara Nawrocka

rzecznik prasowy KujawskoPomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia

do leczen i a specja l ist ycznego
w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą
koordynację świadczeń szpitalnych
i ambulatoryjnych. Ułatwią także

zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w ustawie o sieci
szpitali zagwarantują odpowiedni
poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki
zdrowotnej. Szpitale spełniające
kryteria kwalifikacyjne określone
w ustawie i projekcie rozporządzenia utworzą tzw. sieć szpitali, czyli
system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których
obecnie jest finansowane leczenie
szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala
do PSZ będzie stuprocentową gwarancją, że Fundusz zawrze z nim
umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu
pacjentów do świadczeń opieki

zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także: świadczenia
wysokospecjalistyczne; świadczenia z zakresu programów lekowych;
świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
realizowane w przychodniach przyszpitalnych; świadczenia z zakresu
rehabilitacji leczniczej; świadczenia
z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
- Jaki los czeka szpitale, które nie
mają kontraktów, na przykład placówki prywatne?
-Do sieci trafią placówki spełniające kryteria kwalifikacji, które
będą takie same dla wszystkich.
W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno
podmioty publiczne, jak i prywatne.
PSZ ma stanowić dominującą formę
zapewnienia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
w szpitalach, co nie oznacza jednak
całkowitego zastąpienia przez ten

system obecnego modelu kontraktowania tych świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań,
który zostanie w dalszym ciągu
zachowany. W związku z powyższym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie musi wcale
oznaczać, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń
w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrow ia. D y rek tor
danego oddziału wojewódzkiego
Funduszu będzie w dalszym ciągu
ogłaszał postępowania w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby
zdrowotne na danym obszarze
oraz posiadane środki finansowe.
- Jaki kształt przybierze system
opieki ambulatoryjnej?
- Świadczenia realizowane w przychodniach przyszpitalnych, w trybie
ambulatoryjnym zostaną zakwalifikowane do sieci szpitali. Zgodnie
z przyjętą nowelizacją ustawy pozostałe umowy w AOS będą aneksowane do 30 czerwca 2018 roku.
- A co ze szpitalami geriatrycznymi?
- Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ma szpitali
geriatrycznych. Natomiast świadczenia z zakresu geriatrii będą
mogły być realizowane w ramach
PSZ przez szpitale III stopnia i szpitale ogólnopolskie.
- Dla pacjentów najważniejsze
będzie skrócenie kolejek do specjalistów.
- Liczymy, że wprowadzenie PSZ
zwiększy dostępność do świadczeń
zdrowotnych. W przypadku kolejek
oczekujących na wizyty w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można spodziewać się skrócenia
czasu oczekiwania na takie świadczenia udzielane w przychodniach
przyszpitalnych objętych finansowaniem w ramach PSZ. Nowy model
finansowania ryczałtowego powinien być zachętą dla świadczeniodawców do przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych
tam, gdzie będzie to wystarczające.

*

Do sprawy sieci szpitali
będziemy wracali na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.
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emont ulicy Saperów trwał od
września, a termin jego zakończenia był kilka razy przekładany. Ostatecznie roboty zakończono w kwietniu. Standardowe
prace na odcinku mierzącym nieco
ponad kilometr długości, które miały poprawić komfort podróży, na pół
roku zmieniły życie mieszkańców
w gehennę. – Długo czekaliśmy na
ten remont, ale to jest jakaś katastrofa – mówił nam w styczniu jeden
z mieszkańców. Pasażerom komunikacji miejskiej wydłużyła się droga
na autobus, a kierowcy mieli problem z poruszaniem się w pobliżu
własnych posesji.
Modernizacja miała kosztować
3,6 mln zł, ale wykonawca – firma
Strabag – za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki płaciła 3,5 tysiąca
złotych kary. Łącznie, jak wylicza
Bogumił Gołdyn, przewodniczący rady osiedla Jachcice, uzbierało
się ok. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. – Napisałem do urzędu
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Koszmar na
ulicy Saperów
dobiegł końca

Linia 54
jeździ obecnie na
Błonie. Mieszkańcy
Jachcic chcieliby
zmian w komunikacji
miejskiej.

Ale czy na pewno?
Remont ulicy Saperów trwał kilka miesięcy dłużej niż planowano,
ale w kwietniu mieszkańcy mogli cieszyć się z zakończenia prac.
Teraz chcą, aby pieniądze z kar dla wykonawcy przeznaczyć na
budowę jednej z dróg osiedlowych na Jachcicach.

Z naszej strony nie
widzimy najmniejszych
przeciwwskazań, aby te
pieniądze spożytkować
na rzecz mieszkańców
Jachcic
Krzysztof Kosiedowski

miasta, aby te pieniądze przeznaczyć na budowę drogi osiedlowej na
Jachcicach. Jest kilka takich miejsc,
na przykład ulica Partyzantów, które dałoby się zmodernizować za te
środki. Skoro to my musieliśmy kilka
miesięcy męczyć się z remontem, to
dlaczego teraz te pieniądze miałyby
trafić na inne osiedle? – mówi Bogumił Gołdyn.
Mimo że sprawa trafiła do urzędu ponad miesiąc temu, na razie
przewodniczący rady osiedla nie
otrzymał odpowiedzi. Spytaliśmy
o nią rzecznik prezydenta Martę Stachowiak, ale ona odesłała
nas do Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej. – Z naszej
strony nie widzimy najmniejszych
przeciwwskazań, aby te pieniądze

fot. Stanisław Gazda

rzecznik prasowy ZDMiKP

Autobusy linii nr 54 wróciły na ul. Saperów.

spożytkować na rzecz mieszkańców Jachcic – deklaruje Krzysztof
Kosiedowski. Na razie jednak nie
jest znana ostateczna suma, jaka
wpłynie z tytułu kar. – Wykonawca będzie zabiegał o zmniejszenie kary. Z praktyki wiemy też, że

bardzo często takie sprawy kierowane są do sądu, choć oczywiście
nie oznacza to, że i tym razem tak
będzie. Jak już będziemy dysponowali konkretną kwotą, będzie
można udzielić odpowiedzi, na co

przeznaczymy pieniądze – tłumaczy rzecznik ZDMiKP.
R e m o nt , k t ó r y p r o w a d z o ny był w ost atnich miesiącach
w ymusił zmiany w komunikacji
miejskiej, zgodnie z którymi linia
54 tymczasowo jeździła ul. Żeglar-

ską. – Mieszkańcy oczekiwali tego
od dawna – napisał do nas jeden
z czytelników. Niektórzy liczyli, że
przy okazji zakończenia prac dojdzie do reorganizacji komunikacji
miejskiej na Jachcicach. - Dobrze,
że linia wróciła na ul. Saperów, bo
takie jest założenie, aby autobusy
jeździły przez środek osiedla, a nie
na skraju – mówi Gołdyn. W ostatnich latach padały różne propozycje
zmian, np. rozdzielenie linii na dwie
(jeden wariant ul. Saperów, drugi ul.
Żeglarską), ale do zmian ostatecznie, chociażby z powodu kosztów,
nie doszło.
Linia 54 do 2012 roku jeździła do
ronda Jagiellonów, ale po uruchomieniu tramwaju na dworzec została skierowana na rondo Grunwaldzkie i Błonie. Dwa lata temu wybrane
kursy wydłużono do Smukały. Zdaniem przewodniczącego rady osiedla, czas jazdy do centrum wydłużył się o 10-15 minut. – Mieszkańcy
Jachcic i Piasków się skarżą, bo są
zmuszeni do korzystania z przesiadek. Poprzednia opcja była dla nas
lepsza – przyznaje. ZDMiKP tłumaczy, że gdyby linia 54 nie została przetrasowana, dublowałaby się
z tramwajami.
Okazuje się, że nie tylko komunikacja miejska pozostaje problemem. Gołdy na mar t w i jeszcze
jedno. – W ostatnich dniach na
odcinku między ul. Poprzeczną
a Żeglarską ponownie wycięto kawałki nawierzchni i ustawiano zawory
– wyjaśnia. Dodaje też, że po ostatnich ulewach w niektórych miejscach
została woda. – W środę na skrzyżowaniu Ludwikowo–Saperów kładzione były nowe warstwy nawierzchni.
Widocznie droga była źle wyprofilowana – tłumaczy. I wyraża nadzieję,
że remontowanej przez pół roku ulicy
nie trzeba będzie niedługo ponownie
modernizować.
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Czekamy na Wasze opinie
i głosy - czy linia autobusowa
kursująca ulicą Żeglarską to
dobry pomysł?
R

E

K

L

A

M

A

sonda
zebrał Stanisław Gazda

s.gazda@metropoliabydgoska.pl

MAŁGORZATA PIETRZAK
prezes Pomorsko-Kujawskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Bydgoszczy, wiceprezes NRA
w Warszawie:
Ta reg ulacja to właściw y
i potrzebny krok: porządkuje rynek
farmaceutyczny oraz przywraca
właściwą rolę apteki jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu
z lekami.
Przyjęcie tej regulacji przybliża nas do standardów europejskich.
Podobne rozwiązania wprowadziły m.in. Niemcy, Austria, Hiszpania,
Włochy, Dania czy Belgia. Obecnie
blisko 70 proc. europejskich aptek
objętych jest zbliżonymi regulacjami.
Farmaceuta, który jest właścicielem apteki – jeśli zostanie przyłapany na przekrętach - traci wszystko,
a więc zezwolenie oraz prawo wykonywania zawodu. Dla niego oznacza
to jedno: śmierć w zawodzie.
Właściciel apteki, który nie jest
farmaceutą, nie traci nic. Przyłapany na malwersacjach jednego dnia
zamyka aptekę, natomiast drugiego
otwiera nową, bez żadnych konsekwencji prawnych dalej prowadzi
działalność.
Zmiany w prawie dotyczą jedynie nowo powstałych aptek. Te,
które funkcjonują obecnie, a więc
ponad 14,7 tys. placówek, będą
dalej istnieć. Zdrowa konkurencja
oraz wielość podmiotów na rynku
oznacza, że ceny leków pozostaną
korzystne dla pacjentów.
Przywrócenie dostępności do
leków i usług farmaceutycznych
na terenach wiejskich jest jednym
z celów tej regulacji. Stanie się tak
poprzez wprowadzenie kryteriów
demograficznych i geograficznych
umożliwiających pacjentom łatwiejszy dostęp do aptek. Niestety dziś
jest na odwrót. Pacjenci z terenów
wiejskich mają utrudniony dostęp
do leków.
Obecnie dwie z trzech największych sieci aptecznych są powiązane z hurtem, co jest niezgodne
z prawem. Hurtownie zaopatrują
głównie swoje apteki sieciowe, nie
realizując zamówień aptek indywidualnych, zlokalizowanych przeważnie na wsiach i w mniejszych
miasteczkach. W efekcie, pacjenci
muszą dojeżdżać po medykamenty do dużych miast. W większych
aglomeracjach k rólują głów nie
apteki sieciowe. Myślę, że przyszedł
najwyższy czas, aby zadbać także
o biedniejszych pacjentów, którzy

Apteki dla
aptekarzy

Ustawa z kontrowersjami
Senat przyjął bez zmian poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne (tzw. apteka
dla aptekarza). Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta, ale od wielu tygodni budzi spore kontrowersje. Czy rzeczywiście zmniejszy konkurencję na rynku i spowoduje wzrost ceny leków, a także
– ograniczy ich dostępność? Zapytaliśmy o to samych zainteresowanych, na co dzień działających
w branży farmaceutycznej.

fot. Stanisław Gazda
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Aktualnie istniejące apteki nie zostaną objęty nowymi regulacjami prawnymi i będą funkcjonowały bez zmian.

nie mogą sobie pozwolić na częste
„pielgrzymowanie” do dużych miast
po leki.
Ta regulacja stanowi zachętę dla
młodych farmaceutów. Będą oni mogli
prowadzić własną aptekę. Badania
pokazują, że są na to gotowi.
W w y jątkow ych sy t uacjach
minister zdrow ia będzie mógł
wydać zgodę na otwarcie nowej
apteki (np. nowa galeria, osiedle
itp.) z pominięciem zapisów demoi geograficznych .
Mówiąc o zagranicznej ekspansji sieci i przejęciach spójrzmy na
to, co będzie za kilka lat. Nie jest
tajemnicą, że wiele zagranicznych
funduszy inwestycyjnych trzyma
kciuki, aby ta regulacja nie weszła
w życie. Swoimi wypowiedziami
w mediach nawet nie kryją chęci
zakupu dużych sieci aptek działających już w Polsce. Zależy im na zdobyciu dominującej pozycji rynkowej,
a następnie dalszym skupowaniu

polskich aptek. Ich cel jest wyraźny - opanowanie polskiego rynku
i monopol kilku podmiotów.

MARIAN PAWLAS
mgr farmacji, kierownik apteki
prywatnej w Osielsku
Nowa ustawa Prawo farmaceutyczne jest bardzo potrzebna, aby
uregulować rynek farmaceutyczny dotyczący aptek prywatnych
i sieciowych. Ustawa nie dotyczy
obecnie działających aptek. Ich liczba pozostanie na niezmienionym
poziomie, natomiast dotyczy nowo
powstałych obiektów. Dla pacjentów w tej kwestii nic się nie zmieni.
Rodzinne apteki prywatne, które prowadzą magistrowie farmacji
(aptekarze) bardzo dbają o dobro
pacjentów. Udzielają porad dotyczących stosowania leków oraz informują o działaniach ubocznych; pra-

widłowego mierzenia ciśnienia krwi;
mierzenia poziomu cukru we krwi,
czyli sprawują opiekę farmaceutyczną nad pacjentem. Jest to szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie większość pacjentów
jest znana aptekarzom.

TOMASZ KWIATKOWSKI
Apteka Dyżurna
(apteka sieciowa) w Bydgoszczy
Przekazuję swoją prywatną opinię na temat kontrowersyjnych, jak
wszyscy widzimy, przepisów. Pierwszą kwestią, którą pragnę rozważyć,
jest samo nazewnictwo ustaw y,
o której mowa - moim zdaniem niewłaściwe. „Apteka dla aptekarza” ma
być w rzeczywistości „apteką dla
pacjenta” i jestem przekonany, że
taki właśnie jest cel wprowadzania
zmian. Izby Aptekarskie, Lekarskie,
Pielęgniarskie, Ministerstwo Zdro-

wia, Posłowie, Pacjenci i my sami,
dostrzegamy potrzebę przywrócenia farmaceutom ich właściwej roli
w systemie opieki zdrowotnej, która
moim zdaniem jest obecnie znacznie wypaczona.
Farmaceuta musi być niezależnym ogniwem tego systemu, by móc
świadczyć rzetelną pomoc pacjentom, co obecny kształt podzielonego rynku farmaceutycznego niestety często uniemożliwia, za sprawą
na przykład narzucania targetów
sprzedażowych, sprzedaży przykasowej niskiej jakości preparatów czy
wymagania posługiwania się własnym autorytetem w celu nieetycznej manipulacji pacjentem, przez
co sprowadzony on zostaje do roli
„klienta”.
Osobiście sądzę, że jakiekolwiek
dodatkowe regulacje nie zdadzą się
na wiele, jeżeli nie będzie miał kto
ich egzekwować i jeżeli nam samym
nie będzie zależało na ich przestrzeganiu. Uważam, że wprowadzane
przepisy przygotowane są niedbale i w pośpiechu, co niestety rozumiem, bo sytuacja na rynku farmaceutycznym jest bardzo tragiczna.
Obawiam się jednak, iż ich obejście nie będzie stanowiło problemu
dla zdolnych prawników. Pragnę
przypomnieć, iż mamy obecnie
przepisy regulujące rynek, Prawo
farmaceutyczne wskazuje na niemożliwość przekraczania 1% liczby
aptek w województwie, co niestety
jest nieudolnie egzekwowane przez
uprawnione do tego organy i właśnie w niewydolnej pracy Nadzoru
Farmaceutycznego, Inspekcji Farmaceutycznej i braku wsparcia ze
strony Izb Aptekarskich dopatruję
się najsłabszych ogniw realizacji
jakichkolwiek przepisów.
Kto zyska, a kto straci? Częstym
argumentem jest to, iż rynek zostanie zamrożony, młodzi nie otworzą
swojej wymarzonej apteki, bo rynek
jest wręcz przesycony. Nie ma jednak co się okłamywać, że obecnie
ktokolwiek posiadający wiedzę,
umiejętności i chęci ma szanse na
powodzenie w tym biznesie, w którym nieczystość praktyk konkurencyjnych jest wręcz przerażająca
i uniemożliwia jakąkolwiek realizację tego typu zamiarów. Nie zgodzę
się również z argumentem oczekiwanego wzrostu cen leków, którym
straszeni są pacjenci i media.
Wzrostu moglibyśmy oczekiwać,
zmniejszając konkurencję na rynku,
do czego prowadzi nieuchronnie
trend monopolizacji rynku obserwowany obecnie, gdy paru pozostałych w grze dużych graczy po
prostu podzieliłoby „tort farmaceutyczny” wedle uznania, nie mając już
konkurencji „wykończonej” w tym
nieuczciwym wyścigu.

reklama
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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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ostatnich latach dość popularnym zjawiskiem stało się
podpisywanie przez osoby
planujące wstąpić w związek małżeński umowy wprowadzającej inny niż
system wspólności ustawowej ustrój
majątkowy. Dla wielu jednak temat
ten wciąż budzi obawy i wywołuje
niepotrzebne kontrowersję. Wiele
osób uważa, że przyszli małżonkowie decydując się na jej podpisanie
z góry skazują małżeństwo na niepowodzenie i ograniczają do siebie
wzajemne zaufanie. Tak jednak nie
jest, gdyż w wielu wypadkach umowa
ta chroni przyszłe interesy małżonków, w szczególności gdy jedno z nich
prowadzi działalność gospodarczą
lub zaciąga kredyt na jej rozpoczęcie. Umowa ta zawierana jest również w przypadku dzieci z zamożnych
rodzin, którzy dbają o zachowanie
tzw. status quo pomimo zawartego
związku małżeńskiego.
Intercyza to nic innego jak małżeńska umowa majątkowa zawierana
przed lub w trakcie trwania związku
małżeńskiego prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy ustrój wspólności majątkowej.
Umową tą strony mogą rozszerzyć,
ograniczyć bądź nawet wyłączyć
majątkową wspólność ustawową,
powstającą z mocy prawa w chwili
zawierania związku małżeńskiego.
Powstaje wówczas system rodzielności majątkowej polegający na tym, że
każdy z małżonków ma pełną swobodę dysponowania swoim własnym
majątkiem. Względem wierzycieli każdy małżonek odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem, z wyjątkiem
zobowiązań zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwy-

porady prawne

U

mowa najmu jest czynnością
prawną konsensualną. Co to
oznacza? Otóż do jej zawarcia
dochodzi na skutek złożenia przez
strony zgodnych oświadczeń woli (dla
uproszczenia – w momencie jej podpisania), a nie w momencie przekazania najemcy np. kluczy do pomieszczenia czy jego udostępnienia.
Umowa najmu może zost ać
zawarta na czas określony lub nieokreślony. To co jednak jest istotne,
w przypadku umowy zawartej na czas
oznaczony, to fakt, że rozwiązać ją
można tylko i wyłącznie w przypadkach wyraźnie opisanych w samej
umowie. Zatem przy umowach na
czas określony bardzo ważne jest
zwracanie uwagi w jakich sytuacjach
można ją wypowiedzieć lub rozwiązać
– brak wyraźnego wskazania takich
sytuacji w treści umowy powoduje, że
staje się ona praktycznie nierozwiązywalna, co z kolei skutkuje tym, że
najemca, jeśli nie będzie dalej chciał
mieszkać w wynajętym mieszkaniu,
będzie musiał płacić czynsz do końca
okresu obowiązywania umowy, z kolei
wynajmujący będzie musiał do tego
samego czasu „tolerować” najemcę.
W przypadku umów najmu, których przedmiotem jest lokal miesz-

Intercyza

na ustanowioną między nimi rozdzielność majątkową. W przeciwnym
wypadku wobec osób trzecich przyjmuje się stan wspólności majątkowej.
Decyzja co do podpisania intercyzy zależy wyłącznie od zgodnej woli
obu stron. Należy pamiętać, że obowiązkową formą takiej umowy jest akt
notarialny, a koszt sporządzenia takiej
umowy jest zależny od obowiązujących taks notarialnych. Dla wielu młodych ludzi umowa ta jest pewną formą
zabezpieczenia, która na wypadek
nieodpowiedzialnych decyzji drugiej
strony lub ewentualnego rozwodu
pozwoli uniknąć kłótni o przysłowiowy każdy grosz.

Wraz z zawarciem małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej oznaczający w praktyce wspólność majątku dorobkowego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Czasami jednak z różnych powodów obecni lub przyszli małżonkowie decydują się na zawarcie umowy majątkowej zwanej powszechnie jako intercyza inaczej regulującej zasady przynależności określonych praw majątkowych do jednej lub obu stron. Czym zatem jest owa intercyza i jakie
rodzi skutki w obrocie prawnym?

fot. MP

PORADY PRAWNE

kłych potrzeb rodziny. Plusem takiego
rozwiązania jest niewątpliwie brak
konieczności dzielenia majątku przy
ewentualnym rozwodzie, gdyż w tym
systemie nie dochodzi do powstania
majątku wspólnego, jednakże pewną
dolegliwością jest niemożność wspólnego rozliczania się przed Urzędem
Skarbowym.
Inną możliwością jest zawarcie
umowy „rozdzielności majątkowej
z wyrównaniem dorobków”, która
ma na celu ochronę słabszej strony na wypadek ewentualnego rozwodu. Umowa taka zawierana jest
przede wszystkim w przypadku osób
o mniejszych możliwościach zarobkowych, nie prowadzącej żadnej fir-

my, nie mającej stałych dochodów,
ale codziennie zajmującej się domem
i dziećmi. Umowa ta polega na tym,
że w okresie trwania małżeństwa formalnie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, jednakże na wypadek
rozwodu małżonek, którego dorobek
jest mniejszy może żądać od drugiej strony wyrównania dorobków
poprzez zapłatę lub przeniesienie
prawa. Zasadniczą funkcją tego ustroju jest ochrona małżonka, który z różnych powodów, czy to natury rodzinnej czy osobistej nie mógł powiększać
swojego majątku lub jego możliwości
były znacznie ograniczone.
Umową majątkową można również rozszerzać wspólność majątkową

o przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, jednak
nie mogą być to przedmioty nabyte
przez jednego z małżonków w drodze
zapisu, darowizny lub dziedziczenia.
Warto jednak podkreślić, iż nawet
w przypadku podpisania intercyzy
małżonkowie są zobowiązani zaspakajać potrzeby rodziny w miarę
swoich sił i możliwości. Są również
współodpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich
w sprawach dotyczących zaspakajania zwykłych potrzeb rodziny. Dlatego
też należy być ostrożnym przy czynnościach dokonywanych z osobami
trzecimi i przy każdej takiej czynności małżonkowie muszą się powołać

*

 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.
Siedziba Kancelarii mieści się
w Bydgoszczy oraz w Solcu
Kujawskim.

Umowa najmu
Wszystko co chcielibyście wiedzieć
o umowie najmu ale boicie się zapytać.
kalny warto znać przepisy ustawy,
potocznie zwanej ustawą o ochronie praw lokatorów. Wprowadza ona
szczególne rozwiązania dla stron
umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Dla wynajmujących istotne są
jej postanowienia regulujące najem
okazjonalny czyli umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, zawartą na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
W szczególności ważne jest zgłoszenie zawarcia takiej umowy do właściwego urzędu skarbowego ponieważ brak takiego zgłoszenia istotnie
komplikuje możliwość podwyższenia
czynszu oraz rozwiązania umowy.
Wspomniana ustawa w odniesieniu do najmu okazjonalnego wymaga także, by zostały do samej umowy
załączone dodatkowe dokumenty, takie jak: oświadczenie najemcy
w formie aktu notarialnego, w którym
najemca poddał się egzekucji i zobo-

wiązał się do opróżnienia i wydania lokalu, wskazanie przez najemcę
innego lokalu, w którym będzie mógł
zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia
lokalu, a także oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej
tytuł prawny do lokalu, w którym
najemca będzie mógł zamieszkać po
zakończeniu umowy o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie w tym lokalu.
Przepisy regulujące najem, zarówno lokali użytkowych jak i mieszkalnych, nie są może skomplikowane,
jednak istnieją powiązania pomiędzy
różnymi aktami prawnymi, wiele
zależy od konkretnych sformułowań
samej umowy, tego co ona zawiera, czego nie zawiera, zatem przed
jej zawarciem, niezależnie czy jako
najemca, czy jako wynajmujący, warto
skorzystać z fachowej pomocy, a nie
tylko polegać na przysłowiowym już
„wujku Google”.

*

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.

6
edukacja
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to propozycja Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy adresowana do osób mających
pasję podróżniczą oraz zmysł organizacyjny. Studia na tym kierunku
trwać będą trzy lata. Zajęcia będą
realizowane w dwóch obszarach
kształcenia, czyli nauk humanistycznych i nauk społecznych. Dzięki nim studenci będą mogli między
innymi nabyć umiejętności związane z organizacją małych i dużych
przedsięwzięć turystycznych. Istotne ma być poznawanie i opisywanie
dorobku kulturowego oraz przygotowanie do kreowania i popularyzowania tego dziedzictwa wśród ludzi
w różnym wieku.

Rekrutacja na studia
A w niej kierunki, których dotąd nie było
Maturzyści mierzą się jeszcze z egzaminami maturalnymi, lecz już myślami są zapewne przy wyborze dalszego kierunku swojego rozwoju. Jakimi nowościami kuszą ich trzy największe uczelnie
w Bydgoszczy?

studiów
w Bydgoszczy
poszerzyła się
o cztery nowe
kierunki.

Na liście przedmiotów nauczanych podczas studiów znajdują się
przeróżne pozycje. Są to między
innymi: elementy prawa w turystyce, historia średniowiecza, projektowanie i organizacja przedsięwzięć
turystycznych, marketing w turystyce, emisja głosu oraz turystyka
militarna. Kierunek nie posiada specjalności, a o wyborze bloku tematycznego zadecyduje głos większości studentów danego roku.
Wiedza i umiejętności wyniesione z tych studiów mają pozwolić
na podjęcie pracy w instytucjach
zajmujących się szeroko rozumianą turystyką, czyli między inny-

fot. Justyna Wróblewska

Oferta

Dokumenty na uczelnie trzeba będzie dostarczyć w trakcie wakacji.

mi w administracji państwowej
i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych, placówkach
kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również
w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach.
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy
W tegorocznej ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
znalazły się aż dwa nowe kierunki:
zielarstwo i fitoterapia oraz inżynieria w biologii stosowanej. Oba realizowane będą jako studia inżynierskie I stopnia.

P ier w sz y z n ich m a p or uszać wszystkie aspekty związane z tematyką zielarstwa, czyli na
przykład pozyskanie surowców
zielarskich ze stanu naturalnego
i upraw polowych, zastosowania
ziół w ży wieniu, dietetyce oraz
kosmetyce, a także prawne uwarunkowania stosowanie leków ziołowych i suplementów diety.
W realizacji założeń twórców
kierunku współuczestniczą pracownicy wydziału farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.
Przy tworzeniu programu studiów
współpracowano z Polskim Komitetem Zielarskim.
Prog ram studiów ma dot yczyć dwóch obszarów nauki: rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

oraz medycznych i nauk o zdrowiu
i kulturze fizycznej. W planie są
2 specjalności: technologia roślinnych substancji bioaktywnych oraz
zastosowanie roślin leczniczych.
Drugi kierunek, czyli inżynieria
w biologii stosowanej, uruchamiany jest w ramach projektu POWER
„B ez pieczn a ż y w no ś ć – nowe
kierunki kształcenia na UTP” na
Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
UTP. Ma on przygotować studentów
do wyzwań w dziedzinie rolnictwa,
żywienia i zrównoważonego rozwoju. W trakcie studiów poruszane
mają być praktyczne aspekty nowoczesnej biologii. W tworzenie programu studiów zostali zaangażowani nie tylko naukowcy, ale i przedsiębiorcy.

Wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów będzie można
wykorzystać na każdym etapie łańcucha produkcji żywności. Absolwenci tego kierunku będą mogli
znaleźć zatrudnienie w laboratoriach związanych z kontrolą żywności oraz analitycznych i mikrobiologicznych. Będą mogli również zająć
się produkcją dodatków paszowych,
a także żywności BIO.
Collegium Medicum UMK
Przygotowanie specjalistów zajmujących się przede wszystkim diagnostyką wad wzroku to nowy cel
przedstawicieli Collegium Medicum
UMK. Aby go zrealizować, przygotowali nowy kierunek studiów –
optometrię realizowaną jako studia
stacjonarne II stopnia na Wydziale
Lekarskim.
W ramach tego kierunki studenci zostaną przygotowani do
prowadzenia profesjonalnej opieki
medycznej. Nauczą się robić pomiary refrakcji oka, planować korekcje
wad wzroku za pomocą soczewek
kont a k tow ych, przeprowadzać
przesiewowe badania okulistyczne oraz współpracować z okulistą
w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń
okulistycznych.
Osoby, które ukończą optometrię będą mogły prowadzić badania
naukowe oraz dzielić się doświadczeniem zawodow y m z inny mi
poprzez publikacje i udział w konferencjach zawodowych. Oczywiście
będą także zajmować się profilaktyką chorób i oceną podstawowych
problemów zdrowia publicznego,
systemów opieki zdrowotnej.
Internetowe rejestracje na te,
jak i inne kierunki studiów zostaną uruchomione na przełomie maja
i czerwca. Pierwsi, bo już 29 maja,
będą mogli zapisać się kandydaci do
Collegium Medicum UMK. Tydzień
później będą mogły zrobić to osoby pragnące studiować na UTP,
a następnego dnia taką opcję dostaną Ci, którzy wybiorą UKW.
Na podjęcie decyzji o dalszym
etapie swojego kształcenia maturzyści będą mieli ponad miesiąc.
Internetowe rejestracje zakończą
się na początku lipca. Dokładne harmonogramy rekrutacji znajdują się
stronach internetowych poszczególnych uczelni.
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rozmawiał Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

- Co tu jest grane, kręcone, śpiewane?
– Kręcone jest szczególnie w mojej
głowie, bo ten odwrócony domek
jest niesamowity! Dzisiaj nagrywamy dwa klipy. Mamy na to cztery
dni. Szkoda, że nie ma słoneczka,
pada deszcz, ale mam nadzieję, że
się przejaśni…
– Czyżby scenariusz teledysku tego
wymagał?
– On się wręcz domaga, żeby było
przepięknie, świeciło słońce i było
cieplutko. Mimo to humory nam
dopisują i wszystko idzie zgodnie
z planem…
– Czyli…?
– Nagram dwie piosenki. Jedna
jest o miłości, druga z kolei mówi
o codzienności, że się budzimy,
a później zmagamy się z otaczającą nas rzeczywistością, ale też,
że biegniemy po swoje marzenia.
Dwie piosenki i dwa różne światy.
W trakcie tworzenia skupiam się na
poszczególnych scenach i bawieniu
się tym, co robię. Jestem niezmiernie ciekawa, co uda nam się stworzyć i jaki będzie efekt końcowy.
– Premierowe piosenki, premierowe wykonanie…
– Powstają dwa kolejne single.
Pierwszy w yszedł we wrześniu.
W ostatnim czasie pojawiła się piosenka świąteczna, niedawno utwór
promujący serial „M jak Miłość”,
a te dwie piosenki są to kolejne single z mojej najnowszej płyty, która
pojawi się 26 maja. Cieszę się z tego
niezmiernie, podobnie jak moi fani,
którzy z taką samą radością zareagowali na przekazaną im wczoraj
przeze mnie wiadomość, że w Bydgoszczy pracuję nad nowymi utworami. Pracy więc mam sporo, później trasa koncertowa…
- Dokąd zmierzasz? Czyżby do…
Bydgoszczy?
– Tak mi przykro, ale jeśli się nie
mylę, to w bieżącym roku nie mam
zakontrak towanych koncer tów
w tym regionie. To nie jest zależne
ode mnie. Ja z chęcią zaśpiewałabym w każdym mieście, do którego
by mnie zaproszono. A Bydgoszcz
i okolice uwielbiam…

Jula nagrywała
teledysk w Myślęcinku
„Los się do mnie uśmiecha”
Julita „Jula” Fabiszewska – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która popularność zdobyła
m.in. dzięki przebojom “Milion słów”, „Za każdym razem” i „Nie zatrzymasz mnie” kręciła w Bydgoszczy krótko po majówce zdjęcia do nowego klipu. Julita niedawno dołączyła do obsady „M jak Miłość”.
Rola w serialu jest jej aktorskim debiutem. Młoda piosenkarka wciela się w Paulinę – dziewczynę,
która odmieni życie Marcina (Mikołaj Roznerski). Nam udało się namówić Julę na chwilę rozmowy…

fot. Stanisław Gazda

rozrywka

- Wnoszę z tego, że nie jesteś tu po
raz pierwszy…
– Nie, a to dlatego, że z tych stron
pochodzą: mój gitarzysta oraz jego
dziewczyna, która jest moją przyjaciółką, więc u nich bywałam, no
i swego czasu przyjechałam tu do
pań dietetyczek, które pomogły mi
rozwiązać moje problemy zdrowotne. Bydgoszcz mi się bardzo
dobrze kojarzy, chociażby z racji
fantastycznych ludzi, którzy tu
mieszkają.
– Zatrzymajmy się na chwilę na
otoczeniu, które nam towarzyszy:
Myślęcinek, odwrócony domek,
ja ko miejsce a kcji t eledysku .

To skutek przemyśleń nawiązujących do treści piosenek?
– Bardziej chodzi o obrazek, bo
miejsce jest rzeczywiście przecudne, ale to już jest zadanie dla reżysera, by sensownie pożenić tekst
piosenki z obrazem i całościowym
scenariuszem klipu. A do pokazania oprócz odwróconego domku
będzie rollercoaster, pole golfowe,
stadnina i scena na koniu. Zwłaszcza jeden z k ręconych k lipów
wymagał będzie szybkiej zmiany
tempa i dynamiki w przedstawianiu różnych scenerii.
– Czy wymagane będzie w związku z tym popisanie się przez ciebie

jakimiś szczególnymi umiejętnościami, na przykład kaskaderskimi?
– Mam nadzieję, że nie będzie to
konieczne, aczkolwiek jestem osobą, która nie boi się sprostać nawet
najtr udniejszy m w yzwaniom.
Poznawanie świata, jego nowych,
nieznanych mi walorów, eksperymentowanie – to jest mój żywioł.
Nie w a h a m się s t aw i ać s obie
poprzeczkę coraz to wyżej, więc jak
będzie do zrobienia coś fajnego, to
czemu nie?!
– Dobrze, że śmiało i odważnie
patrzysz w przyszłość, że nie przewróciło ci się w głowie, jak temu
domkowi…

– Nie grozi mi to, ani żadna inna
woda sodowa! To jest kwestia charakteru. Gdyby tak stać się miało, to pewnie nastąpiłoby to na
początku mojej drogi artystycznej, gdy moje życie odwróciło się
o 180 stopni. Teraz powoli muszę
uczyć się mierzyć z konsekwencjami, a więc byciem osobą publiczną,
rozpoznawalną. Nie można już sobie
pozwolić na robienie głupstw, gdyż
cały czas jest się obserwowanym,
ocenianym. Z drugiej strony, żeby
sprostać oczekiwaniom i wyobrażeniom fanów lub widzów, którym się
wydaje, że powinnam być cały czas
szczęśliwa, uśmiechnięta, w dobrym
nastroju, gotowa do dania z siebie
100 procent energii w trakcie koncertu – muszę starać się taką być, co
wcale nie jest łatwe, bo także miewam w swoim życiu gorsze dni…
– Trasy, koncerty, a teraz granie
w popularnym serialu. I jak tu nie
być szczęśliwym?
– Fakt, los się do mnie uśmiechnął.
Skoro życie podsunęło mi taką ofertę, dlaczego miałam z niej nie skorzystać. Nie obyło się bez obaw…
Gram nianię Szymona, syna Marcina Chodakowskiego. Ogromne
wyzwanie i nowość, jeżeli chodzi
o moje artystyczne poczynania, ale
to jest naprawdę fantastyczna przygoda i potężna dawka zdobywanego
doświadczenia.
– Także w roli niani…
– Na pewno w moim prywatnym
życiu to się przyda. Na razie to jest
tylko granie z dziećmi, co nie należy
do łatwych zadań. One bywają nieprzewidywalne. Niezmiernie ważne
jest, by dziecko polubiło mnie nie
tylko na planie, ale także w rzeczywistości. Dzieci nie rozróżniają
świata udawanego i realnego.
– Wiem już, jak pracujesz, a teraz
powiedz mi, jak wypoczywasz?
– Nie mam, niestety, ostatnio czasu na wypoczynek, chociaż podczas majówki udało mi się wyrwać
do Pragi. A typowe wakacje? Chyba
dopiero w październiku. Zresztą,
ja chyba nie potrafię odpoczywać.
Kocham koncerty, trasy koncertowe
i czerpanie z energii, która wyzwala się podczas występów na scenie.
Na wczasy i wypoczynek trzeba
sobie zasłużyć. No, cóż, kamera włączona. A więc do roboty!
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turystyka

C

Głosowanie
na stronie www.
topatrakcje.pl trwa
do 23 maja.

fot. Stanisław Gazda

elem rankingu jest wyłonienie
najlepszych miejsc w Polsce
polecanych na letnie wyjazdy. Rywalizacja prowadzona jest
w pięciu głównych kategoriach:
Miasta i miejscowości, Parki Rozrywki, Zamki i pałace, Atrakcje różne i Krajobrazy. Bydgoszcz znalazła
się w pierwszej z nich w podkategorii duże miasta. W eliminacjach
musiała zmierzyć się z siedmioma
innymi miastami: Krakowem, Gdańskiem, Lublinem, Poznaniem, Legnicą, Rzeszowem i Wrocławiem.
Fawor y t internautów został
wybrany podczas trwającego dwa
tygodnie głosowania. Okazało się,
że najwięcej głosów uzyskała Bydgoszcz, która w yprzedziła Kraków o 5 punktów procentowych.
Na trzecim miejscu ulokował się
Lublin.
Uzyskana liczba głosów pozwoliła Bydgoszczy przejść do drugiego
etapu plebiscytu, czyli głosowania
internetowego, w którym wyłonione zostaną najlepsze atrakcje
w poszczególnych kategoriach.
Do finału w kategorii Duże miasta
zakwalifikowało się 10 miast: po
dwie miejscowości z każdej podkategorii, które uzyskały najwięcej
punktów. W finałowej dziesiątce
znalazły się jeszcze między innymi
Kraków, Zamość, Karpacz, Ustka
i Toruń.
Głosowanie prowadzone jest
na stronie inter netowej w w w.
topatrakcje.pl/2017. Potrwa ono
do 23 maja. Głosować może każ-

Internauci coraz częściej doceniają turystyczną stronę Bydgoszczy.

Bydgoszcz z szansą na tytuł
turystycznego hitu Polski
Miasto nad Brdą zostało dostrzeżone przez twórców portalu turystycznego PolskieSzlaki.pl, którzy
postanowili uwzględnić je w swoim plebiscycie Top Atrakcje 2017. Bydgoszcz przeszła już eliminacje
i teraz walczy o zwycięstwo, a szanse są naprawdę duże.
dy internauta, rejestracja nie jest
wymagana. Na głosujących w finale
będą czekały upominki od organizatora plebiscytu. - Po głosowaniu
w finale wybierzemy trzech gło-

sujących, którzy zdobędą zestawy
upominków za udział w plebiscycie
– zapowiadają twórcy zestawienia
Top Atrakcje 2017. Do wygrania są
między innymi gadżety PolskieSzla-

ki.pl oraz przewodniki turystyczne
związane z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Ponadto jedna osoba
uzyska voucher na darmowy pobyt
na dwie doby w hotelu w Kielcach.

Warto wspomnieć, że to nie
pierwszy raz, gdy internauci pokazali, że Bydgoszcz to miasto, które
ma co zaoferować turystom oraz
zasł ug uje na znacznie w iększe
zainteresowanie z ich strony. Miasto nad Brdą coraz częściej zajmuje dość wysokie pozycje w rankingach związanych z turystyką.
Znalazło się już między innymi
w gronie najbardziej niedocenionych miast w Polsce wytypowanych
na łamach portalu Wirtualna Polska. Ponadto w ubiegłym miesiącu
Bydgoszcz zajęła 5 miejsce w zestawieniu miast, które w tym roku
chcą odwiedzić zagraniczni turyści.
W rankingu przygotowanym przez
pracowników serwisu TripAdvisor
pokonała takie miasta jak Poznań,
Katowice czy Łódź.
Takich zestawień można by
prz y woł y wać znacznie w ięcej.
Przed Bydgoszczą zapewne jeszcze
wiele sukcesów w zakresie turystyki. Informacji o nich szukajcie na
stronie www.metropoliabydgoska.
pl.
JW
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3311 głosów
oddali Mieszkańcy
w plebiscycie FSM

fot. Stanisław Gazda

rzypomnijmy, że w efekcie jej
wejścia w życie swoich patronów zmieni dziesięć ulic na
terenie w Bydgoszczy, z czego większość znajduje się w Fordonie. FSM
w ślad za decyzją parlamentarzystów
postanowił zapytać mieszkańców
o nowe nazwy ulic: Zygmunta Berlinga, Teodora Duracza, Stanisława
Lehmana oraz Józefa Powalisza.
Głosowanie zorganizowane przez
FSM trwało od 15 marca do końca
kwietnia. Łącznie oddano 3311 głosów.
I na ich podstawie mieszkańcy wskazali, że chcieliby, aby ulicę Berlinga
zastąpiła ulica Studencka (562 głosy),
która zdystansowała pomysł patronatu księdza Józefa Tischnera (242 wskazania) i Władysława Bartoszewskiego
(159). Również dwójkę rywali – Polę
Negri i Franciszka Gołatę – wyprzedził w plebiscycie Ignacy Mościcki, który ma zastąpić w roli patrona
wspomnianego Duracza. Najwięcej
głosów indywidualnie uzyskał z kolei
Bolesław Leśmian (623), który ma
zastąpić Lehmana. Druga propozycja – nadanie ulicy imienia Tadeusza
Mazowieckiego – poparło niespełna
170 osób. Wreszcie, ulicę Powalisza
mieszkańcy chcieliby przemianować
na ulicę Jeremiego Przybory (371 głosów). Związany po II wojnie światowej
z bydgoską rozgłośnią Polskiego Radia
pisarz i satyryk, współtwórca Kabaretu Starszych Panów, otrzymał większe
poparcie od Zdzisława Krzyszkowiaka
i Franciszka Rudnickiego.
Przedstawiciele FSM swoje głosy
przekażą teraz na ręce prezydenta

Lista ulic przeznaczonych do dekomunizacji w mieście nad Brdą liczy ostatecznie dziesięć pozycji.

Fordoniacy wskazali
faworytów
Takich patronów chcą na swoich ulicach
Ponad trzy tysiące głosów oddali mieszkańcy Fordonu w plebiscycie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
którego celem było wskazanie preferencji dotyczących nowych patronów czterech ulic, gdzie znajdują się
lokale administrowane przez FSM. To pokłosie przyjętej kilka miesięcy temu tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

miasta Rafała Bruskiego oraz Rady
Osiedla Nowy Fordon, która również
– tyle że od 28 kwietnia – prowadzi
swój plebiscyt na patronów wszystkich przeznaczonych do dekomunizacji ulic. W tym przypadku na liście
nowych proponowanych nazw są
również patroni żyjący – chociażby
Lech Wałęsa czy Zbigniew Boniek,
a także bardzo egzotyczni, jak Obi-Wan Kenobi czy Dragon Ball.
Początkowo z listy głosowania
zniknęła ulica Bolesława Rumińskiego znajdująca się w centrum miasta. Zespół ds. Nazewnictwa wskazał
bowiem, że będzie ona w nowej odsłonie ulicą Kowalską. Od 9 maja RO Nowy
Fordon postanowiła jednak przywrócić możliwość wskazywania propozycji także dla tej ulicy. „W ten sposób
możemy wyrazić swoją opinię co do
propozycji zmiany nazwy tej ulicy na
ul. Kowalską oraz do innych propozycji dot. tej ulicy” – czytamy na stronie
www.dekomunizacjafordon.pl, gdzie
prowadzone jest głosowanie. Potrwa
ono do końca maja. Również ono ma
dla władz miasta charakter opiniodawczy. – Liczymy jednak, że prezydent
dotrzyma słowa i weźmie nasze propozycje pod uwagę – mówi przewodniczący fordońskiej rady Jan Kwiatoń.ED
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rozrywka
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Sobota (13 maja)
W klimat juwenaliowej zabawy jako
pierwszy wprowadzi Samorząd Studencki WSG podczas imprezy WSG
Fun Park. Wydarzenie rozpocznie
się o godzinie 12:00 i potrwa około ośmiu godzin. W tym czasie na
terenie Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki przy ulicy Garbary
2 będzie można skorzystać z atrakcji
takich jak sumo, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, zumba, pokaz
barmański czy laser fight. Na najodważniejszych czekać będzie możliwość skoku na bungee oraz próba
utrzymania się na byku. Oczywiście
nie zabraknie też waty cukrowej,
a wszystkie atrakcje będą darmowe.

Juwenaliowy tydzień
w Bydgoszczy

Atrakcje
na poszczególnych
uczelniach przygotowały
samorządy studenckie.

Święto wszystkich studentów zbliża się wielkimi krokami!
Tegoroczne juwenalia w Bydgoszczy rozpoczną się już w sobotę,
13 maja, i potrwają tydzień. Przedstawiamy rozkład jazdy na
każdy dzień.

Na scenie pojawi się też raper
Quebonafide oraz zespół Pull The
Wire grający muzykę, której najbliżej do punk rocka.
Uczestnicy imprezy poznają
również żonę Kazika, czyli popularnej maskotki promującej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wspomnianą żoną zostanie
jedna ze studentek uczelni biorących udział w konkursie miss piękności organizowanym po raz pierwszy w historii juwenaliów UKW.
Głosy na swoją faworytkę można
oddawać na fanpage’u Parlamentu
Samorządu Studenckiego UKW.
Udział w imprezie jest bezpłatny
dla osób posiadających ważną legitymację studencką. Pozostali będą
musieli kupić wejściówkę w cenie 10 zł.

Sporej dawki uśmiechu i dobrej
zabaw y dost a rcz y w yda r zenie
organizowane przez A IS, czyli
Zrzeszenie Studentów z zagranicy
WSG. Jego członkowie przygotowali przedstawienie gier humorystycznych KVN zatytułowane „Nam
wsiem wiesna”, które rozpocznie się
o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
Podczas spotkania będzie można zobaczyć występy kabaretów.
Na scenie pojawią się cztery eki-

Za darmo
wszystkie atrakcje
będą dostępne
dla studentów za
darmo.
py, które będą ze sobą walczyć nie
o nagrody, ale o uśmiechy publiczności. Gry humorystyczne będą
prezentowane w języku ukraińskim
i rosyjskim. Szykuje się godzina
naprawdę dobrej zabawy! A po niej
after party w klubie Afera.
Poniedziałek (15 maja)
W poniedziałek na Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym
rozpocznie się juwenaliowy before kulturalno-sportowy. Na terenie kampusu przy ulicy Kaliskie-

fot. Stanisław Gazda

Niedziela (14 maja)

Blokada „Łużyka” to największa impreza studencka na wolnym powietrzu w Bydgoszczy, która co roku
gromadzi dużo ludzi.

go 7 codziennie odby wać będą
się atrakcje adresowane przede
wszystkim do uczących się tam
osób. Na uczelni przeprowadzona zostanie również kolejna akcja
studenckiego honorowego krwiodawstwa. Autobus Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pojawi
się 15 maja na terenie kampusu
UTP. Krew będzie można oddać
w godzinach 10:00-15:00. Warto
pamiętać, że aby to zrobić, dzień
wcześniej nie należy spoży wać
alkoholu.
Wtorek (16 maja)
Juwenaliowy tydzień nie mógłby
odbyć się bez wielkiego grillowania
na kampusie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tradycyjna Blokada
„Łużyka” po raz kolejny odbędzie się
w ramach Królewskich Juwenaliów
organizowanych przez Samorząd
Studencki UKW. Największa impreza studencka na wolnym powietrzu w Bydgoszczy rozpocznie się
o godzinie 16:00. W tym czasie na

terenie uczelni będzie można rozpalić grilla, napić się wysokoprocentowych trunków oraz poskakać
pod sceną. Wstęp na imprezę będzie
darmow y dla każdego. O dobrą
muzykę zadbają studenckie kapele.
Podczas Blokady „Łużyka” na pewno wystąpi zespół FreeRoad, który
wybrali czytelnicy portalu MetropoliaBydgoska.PL podczas organizowanego na nim plebiscytu. Wstęp
na imprezę będzie darmowy dla
wszystkich chętnych. Warto wiedzieć, że na teren kampusu będzie
można wnieść własne jedzenie
i napoje, nawet alkoholowe. Zakazane jest tylko posiadanie produktów
w szklanych butelkach.
Wielkie grillowanie poprzedzi
spora dawka spor tow ych emocji. O godzinie 12:00 w sali gimnastycznej przy ulicy Chodkiewicza
30 odbędzie się turniej goalballowy. Osoby niemające problemów
ze wzrokiem będą mogli zmierzyć
się z niewidomymi i niewidzącymi
rówieśnikami. Rywalizację na równym poziomie zapewni nałożenie
specjalnych gogli.

Środa (17 maja)
Drugi dzień imprezy na UKW rozpocznie się od wielkiej juwenaliowej
bitwy akademików uczelni. Mieszkańcy domów studenckich zmierzą
się w trzech konkurencjach: walce
na balony z wodą, przeciąganiu liny
oraz słynnym Biegu Kapsla. Zabawa
rozpocznie się o godzinie 9:00 obok
akademików przy ulicy Łużyckiej.
Po kilku godzinach od jej zakończenia, studenci ponownie udadzą
się na teren uczelni przy ulicy Chodkiewicza 30. O godzinie 17:00 rozpoczną się tam koncerty. W tym
roku organizatorzy postanowili
wypromować również regionalnych
artystów. Gwiazdą wieczoru będzie
Pawbeats Live Band feat. Quebonafide, Dwa Sławy, VNM, Marcelina,
Masia, HuczuHucz, Robert Cichy.
Nieco wcześniej na scenie pojawi
się również pochodzący z Bydgoszczy raper Bedoes oraz przedstawiciel muzyki rozrywkowej GrabQ.
Jako suport wystąpi również zespół
Ciabatta, którego członkowie gustują w bardziej rockowych klimatach.

Czwartek (18 maja)
Zwieńczeniem juwenaliów organizowanych przez Uczelnianą Radę
Sa mor ządu St udenck iego U TP
będzie koncer t zorganizowany
wyjątkowo nie na terenie kampusu uczelni, lecz w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”. Podczas imprezy w ystąpią g wiazdy
reprezentujące przeróżne gatunki
muzyczne. Na scenie pojawi się
DJ Młody, Zbuku i Luxtorpeda,
a gwiazdą wieczoru będzie Zenek
Martyniuk z zespołem Akcent.
Studenci po okazaniu ważnej
legitymacji studenckiej będą mogli
za darmo wejść do hali. Inni zapłacą za bilet 20 lub 30 złotych. Niższa
cena obowiązuje przy zakupie biletu
do dnia imprezy. Bilety można nabyć
w biurze URSS UTP, czyli w pokoju numer 15 w akademiku F1 przy
ul. Kaliskiego 12 w godz. 15:0020:00 oraz w Twenty Club Bydgoszcz w godzinach otwarcia lokalu.
Piątek (19 maja)
Juwenaliowy tydzień w Bydgoszczy zakończy Kujawiada organizowana przez Collegium Medicum
UMK. Na terenie kompleksu Zawiszy
odbędą się koncerty zaproszonych
artystów. Organizatorzy zaplanowali występy pięciu gwiazd, którymi
są: Stell Drunk, Fain, Łydka Grubasa,
Tede i Elektryczne Gitary. Impreza ma
rozpocząć się o godzinie 16:00. Wstęp
na nią ma być bezpłatny.
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Zgłaszaj, głosuj i decyduj
o inwestycjach
TRWA 6. EDYCJA BYDGOSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.
Dzięki dobrym wynikom finansowym miasta bydgoszczanie zadecydują
o podziale dwukrotnie większej kwoty na osiedlowe inwestycje niż w ubiegłym
roku – to blisko 10 mln zł. Sprawdź, jakie inwestycje udało się już zrealizować
i zdecyduj, co chcesz zmienić w swojej okolicy.
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SKATEPARK
– około 200-300 tysięcy zł
DODATKOWA LATARNIA
- od około 4 do około 6 tysięcy
w zależności od możliwości
podpięcia do sieci zasilającej

Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu na Wyspie Młyńskiej działa tablica
dotykowa ułatwiająca orientację oraz zapoznanie się z atrakcjami tej części miasta
osobom niewidomym i niedowidzącym. Rozmawiamy z Honoratą Borawą, prezes Koła
Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, która zgłosiła ten pomysł.

USTAWIENIE WIATY
PRZYSTANKOWEJ
– około 4,5-6,5 tysiąca zł
REMONTY CHODNIKÓW
- około 150 - 200 zł za metr
kwadratowy

BUDOWA PARKINGÓW – od
około 3 tysięcy zł za 1 stanowisko
OGRODZENIE BOISKA
- od 400 zł za metr
PIŁKOCHWYTY
– od 500 zł za metr
USTAWIENIE ŁAWKI BEZ
OPARCIA – około 1000 zł
USTAWIENIE ŁAWKI
Z OPARCIEM
– około 1,5 tysiąca zł
USTAWIENIE DYSTRYBUTORA
WORECZKÓW NA PSIE
ODCHODY – około 600 zł
MODERNIZACJA BOISK
NIEWYMIAROWYCH
– około 350-550 tysięcy zł
(zależne od zakresu prac)
PUNKT MONITORINGU
- od 25-30 tysięcy zł (zależne
między innymi od długości
przyłącza)
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
- od 50 do 100 tysięcy zł
PRZEJŚCIE Z NOWĄ
SYGNALIZACJĄ
- około 130 tysięcy zł
TABLICA MULTIMEDIALNA
- około 50 tysięcy zł
PRÓG ZWALNIAJĄCY
– około 2,5 – 5 tysięcy zł
ZAKUP ROWERU WODNEGO
- około 5,5 tysiąca zł za sztukę
PLAC DO STREET WORKOUTU
/ KALISTENIKI ZE SZTUCZNĄ
NAWIERZCHNIĄ
- od 60 tysięcy zł
WYBIEG DLA PSÓW
- od 50 do 120 tysięcy zł
POSADZENIE DRZEWA
Z OKRESEM 3-LETNIEJ
PIELĘGNACJI - 750 - 1 tysiąca zł

www.bdgbo.pl

Jeden projekt,
wiele korzyści

Przykładowe
koszty

PLAC ZABAW
- od 80 tysięcy do 150 tysięcy zł



- Skąd pomysł na takie zadanie?
To był ostatni dzień składania propozycji do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wraz z Eweliną Czerwińską z Fundacji „Szansa
da Niewidomych” uznałyśmy, że Wyspa Młyńska
– miejsce zwane sercem Bydgoszczy – powinna zostać dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzących. Jak dotąd stowarzyszenia wspierające osoby z dysfunkcją wzroku
nie posiadały makiet przedstawiających zagospodarowania tego terenu. Ustawienie tablicy
dotykowo-dźwiękowej oraz nakładek kierunkowych na poręczach kładek i mostu miało
ułatwić osobom posługującym się alfabetem
Braille’a orientację w dojściu do ważnych punktów w tym rejonie miasta. Z myślą o tym, że nie
każdy niewidomy potrafi czytać plansze dotykowe postanowiłyśmy stworzyć 30 mniejszych
plansz, które trafiłyby do instytucji, stowarzyszeń pracujących z osobami niewidomymi.

- Jaki jest jej odbiór wśród osób
odwiedzających Bydgoszcz?
Niewidomi, ich rodziny, przewodnicy odwiedzający Wyspę Młyńską bardzo doceniają tę inicjatywę. Uczestnicy przyjeżdżający z całej Polski
na szkolenia w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” po zajęciach z planem dotykowym odwiedzają Wyspę Młyńską. Nieraz padło
stwierdzenie, że takie plany powinny znajdować
się w każdym mieście. Widzę też, że ciągle ktoś
stoi przy mapie ogląda, dotyka, słucha. Czasami
podejdę i wyjaśnię, dlaczego ta mapa ma takie
dziwne faktury, kropki, głos. Jestem bardzo
zadowolona, że plan dotykowy cieszy się zainteresowaniem nie tylko niewidomych, ale samych
mieszkańców Bydgoszczy oraz turystów.

- W jaki sposób projekt ułatwia poruszanie
się po mieście.
Specjalny udźwiękowiony plan dotykowy wyposażony jest w czcionkę brajlowską oraz udźwiękowiony – po wciśnięciu odpowiednich klawiszy
odtwarzane jest nagranie z opisem zabytków
znajdujących się na Wyspie. W ramach zadania

Projekt planu dotykowego realizowany w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski został nagrodzony
w konkursie „Mieszkam Tu- Mądre pomysły na Mądre miasto”.

na poręczach mostu i trzech kładek zamontowano też płytki kierunkowe ułatwiające orientację.

- Inwestycja została nagrodzona w konkursie
„Mieszkam Tu- Mądre pomysły na Mądre
miasto” i jest przedstawiana jako wzór.
Udział w tym konkursie jest dla nas wielkim
wyróżnieniem. Cała Polska dowiedziała się
o tym przedsięwzięciu, mam nadzieję, że dzięki temu wiele polskich miast pójdzie w nasze
ślady. Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu możemy sami zdecydować co, gdzie
i jak powinno być dostosowane do potrzeb
osób z dysfunkcją wzroku. Zamierzamy złożyć
kilka pomysłów w nowej edycji BBO.

- Ile kosztowała realizacja tego zadania?
50 tysięcy złotych. To niewielka suma patrząc
na zyski. Ułatwiliśmy poznanie bydgoskich

zabytków osobom niepełnosprawnym, poruszanie się po Wyspie Młyńskiej, a miasto buduje wizerunek jako miejsca uwzględniającego
potrzeby wszystkich mieszkańców.

- Pomysł zdobył 331 głosów. Jak udało się
zmobilizować do działania tak dużą grupę
osób?
Informacja o tym, że nasz projekt bierze udział
w głosowaniu została przekazana wszelkimi
możliwymi ścieżkami komunikacyjnymi do
niewidomych i słabowidzących, ich rodzin,
mieszkańców Bydgoszczy oraz instytucji,
z którymi na co dzień współpracujemy. Przedstawienie faktu, że to właśnie my sami niepełnosprawni możemy zadecydować o istnieniu
tego projektu przyczyniła się do tak licznie
oddanych głosów. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Podział środków na osiedla w ramach programu BBO
osiedle

suma środków w zł

Czyżkówko
Flisy
Miedzyń - Prądy
Okole
Osowa Góra
Piaski
Smukała - Opławiec -

241 753
98 312
337 875
293 274
376 454
109 025
Janowo
98 444

Wilczak - Jary
251 471
Bartodzieje
643 241
Bielawy
233 471
Bydgoszcz Wschód - Siernieczek
108 938
Brdyujście
84 359
Leśne
360 618
Nowy Fordon
791 361
Stary Fordon
478 257

Tatrzańskie
414 859
Tereny Nadwiślańskie
170 014
Błonie
545 662
Górzyskowo
395 089
Szwederowo
827 406
Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto
733 888
Glinki - Rupienica
144 893
Jachcice
139 636

Wzgórze Wolności
342 218
Kapuściska
590 456
Łęgnowo
95 775
Łęgnowo Wieś
70 768
Wyżyny
783 837
Zimne Wody - Czersko Polskie
78 908

Razem

9 840 276
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Terminy warsztatów
Jeśli potrzebujesz wsparcia przy
zgłaszaniu swojego projektu, przyjdź
na jedno ze spotkań. Pomożemy Ci
wypełnić wniosek.
• 15 maja, 16.30-18.30, Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Goszczyńskiego 3
• 16 maja, 16.30-18.30, Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Kombatantów 2
• 17 maja, 17.00-19.00, Kino Jeremi,
Zespół Szkół nr 5, ul. Z. Berlinga 13
• 18 maja, 16.30-18.30, Zespół Szkół
Samochodowych, al. Powstańców
Wlkp. 63
• 22 maja, 16.30-18.30, Punkt Obsługi Mieszkańców Zielone Arkady, ul.
Wojska Polskiego 1,
• 23 maja, 8.00-18.00, Maraton Pisania Projektów, Ratusz Sala nr 5, ul.
Jezuicka 1
• 25 maja, 16.30-18.30, Centrum
Handlowe Rondo w Bydgoszczy, ul.
Kruszwicka 1
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Jak zgłosić swój projekt

Harmonogram realizacji
programu BBO:
• 27 kwietnia–31 maja - zgłaszanie
projektów
• do 9 września - uchwały opiniujące
rad osiedli
• 27 kwietnia-16 września – weryfikacja projektów
• 1 października-31 października
- głosowanie przez mieszkańców
na projekty
• do 30 listopada ogłoszenie listy projektów skierowanych do realizacji



Najprościej propozycje projektów można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej
na stronie www.bdgbo.pl. Można wypełnić formularz i wrzucić go do jednej z urn
rozstawionych na terenie miasta.

K

ażdy bydgoszczanin może zgłosić dowolną liczbę projektów. To istotna zmiana
w porównaniu do ubiegłorocznych zasad
BBO według których jedna osoba mogła zgłaszać tylko 3 projekty. Na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W formularzu zgłoszeniowym
projektu należy wpisać: nazwę zadania, lokalizację, szacunkowy koszt, opis zadania oraz dane
kontaktowe. Zgłoszone projekty muszą mieścić
się w zakresie zadań własnych miasta.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:
• są możliwe do zrealizowania w trakcie
roku budżetowego 2018;
• umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;
• są zlokalizowane na nieruchomościach,
które należą do miasta Bydgoszczy
• nie przekraczają limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań na danym osiedlu.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną
zweryfikowane przez merytoryczne wydziały
i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Bydgoszczanie na pozytywnie ocenione
projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe
poparcie, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone
do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

To już udało się nam zrealizować!
W oparciu o poprzednie edycje BBO do realizacji trafiło blisko 300 zadań.
To najczęściej przedsięwzięcia, które codziennie ułatwiają nam życie.

Warto wiedzieć
Jeśli chcesz wypełnić tradycyjny
papierowy formularz możesz go
ściągnąć ze strony :
www.bdgbo.pl (zakładka "Zgłoś projekt", pliki do pobrania znajdują się
na końcu strony) lub zapraszamy do
Biura Komunikacji Społecznej - ul.
Jezuicka 2, pokój nr 8.
Dodatkowe Informacje można też
uzyskać:
• pisząc na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
• dzwoniąc na numer: 52-58-58-926

Zakup rowerów wodnych w Brdyujściu
– koszt 22 tysiące zł

Parking przy ul. Szarych Szeregów
– koszt 112 tysięcy zł

Budowa ul. Złotowskiej na Wyżynach
– koszt 450 tysięcy zł

realizowano już m.in. parkingi przy
ul. Szarych Szeregów, Sandomierskiej,
Waryńskiego. W tym roku przybędą
kolejne zatoki postojowe w rejonie ul. 16 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, R. Abrahama, Leszczyńskiego, Sułkowskiego i Czołgistów. BBO
to również kilkanaście nowych chodników,
które ułatwiły dojścia na place zabaw, przy-

stanki autobusowe lub do szkoły. W tym roku
powstanie ciąg pieszy przy Karolewskiej
i Wiejskiej. Dużą grupę zadań stanowią też
nowe tereny sportowo- rekreacyjne. W ubiegłym roku do Bdyujścia trafiły rowery wodne.
Obecnie powstaje między innymi jeden z największych placów zabaw w Nowym Fordonie.
W oparciu o BBO powstało również kilka boisk

na Wzgórzu Wolności, Osowej Górze i w Fordonie. Trwają przygotowania do przebudowy
boiska przy ul. Zacisze. Ze środków budżetu
obywatelskiego przebudowywane są również
ulice. W zeszłym roku udało się przebudować
ul. Złotowską. W tym sezonie prace ruszą na
Człuchowskiej.

Z

Rewitalizacja chodników
na ul. Bolesława Chrobrego,
koszt 330 000 zł
Filip Krauze: „Dzięki temu, że zgłosiliśmy wspólnie z sąsiadami ten
projekt oraz osobom, które na niego zagłosowały nasza ulica stała się
bardziej estetycznym i przyjaznym
miejscem. Mamy nowe chodniki
i estetyczne płotki chroniące świeżo
zasadzony szpaler drzew. Wspólnie
z sąsiadami zastanawiamy się nad
kolejnym zadaniem z Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego. Myślimy
między innymi o kamerze na skrzyżowaniu naszej ulicy z Pomorską.”

Plac do street workoutu
na Okolu, koszt 60 000 zł
Daniel Kurzaj i Michał Kurzaj , trenerzy klubu Street Workout Bydgoszcz. „W Bydgoszczy zrealizowano już jeden projekt związany
z budową placu do Street Workoutu
na Okolu. W tym roku realizowany
jest kolejny plac naszego autorstwa
nad Kanałem Bydgoskim. Kolejne
dwa place trafiły do realizacji na
innych osiedlach. Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu
zyskujemy profesjonalnie wyposażenie miejsca, gdzie możemy ćwiczyć i spędzać wolny czas”

strefa polityków

P

rzemoc domowa jest
p ow s z e ch ny m pr o blemem
i może dotyczyć także tych
wydawałoby się dobrych rodzin.
Rafał Piasecki jeszcze na początku roku pouczał wszystkich na
temat tradycyjnych wartości, wiary i wzoru małżeństwa. Pisał, jak
ważni są dla niego bliscy i apelował do osób homoseksualnych
o wycofanie się z życia publicznego. Okazało się, że na co dzień
z j e go u st pad a ł y p on i ż aj ące,
obrzydliwe słowa kierowane do
żony.
Gdy światło dzienne ujrzały informacje o przemocy w jego
rodzinie, Piasecki zapadł się pod
ziemię i nie miał honor u przepro sić. D ł u go n ie rez yg now a ł
z mandatu radnego. Zamiast niego występował jego obrońca, któr y stwierdził, że Piasecki wołał
o miłość. Jeśli ktoś w ten sposób
woła o miłość, to pow inien się
leczyć.
Nagranie, które opublikowała
pani Karolina Piasecka jest drast yczne. Sł ysz y my na nim, ja k
mąż znęca się nad nią, przeklina,
grozi jej i nawet bije. Rafał Piasecki okazał się damskim bokserem,
który nie powinien zabierać głosu na temat wartości rodzinnych.
Co więcej, sł yszymy, że niemal
godzinne nagranie nie jest jedynym i do podobnych sytuacji miało
dochodzić częściej.
Podczas kwietniowej sesji rady
miast a post aw iłem na miejscu
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Przemoc trzeba
piętnować
Rafał Piasecki przyniósł wstyd naszemu miastu
W kwietniu Rafał Piasecki zrezygnował z mandatu radnego
Miasta Bydgoszczy. Wcześniej, gdy okazało się, że jest damskim
bokserem, przez kilka tygodni ukrywał się. Dziwi mnie
opieszałość jego niedawnych kolegów z partii.

35 MINUT
trwa nagranie, na
którym słychać, jak
Rafał Piasecki znęca
się nad żoną.

Piaseckiego jego zdjęcie, rękawice bokserskie i szarfę „Wołanie
o miłość”. R adni Prawa i Sprawiedliwości, którzy oburzyli się
t y m , p ow i n n i p a m ięt ać, o b ok
kogo zasiadali co miesiąc w czasie
obrad. My nie wiedzieliśmy o tym,
co dzieje się w domu Piaseckich.
Ale nie rozumiem, jak mogli nie
wiedzieć jego koledzy par tyjni,
którzy regularnie się z nim spot ykali. Jeśli mieli tę w iedzę, to
jest to przerażające, że nic z tym
nie zrobili. Teraz za to atakują
nas, mówiąc, że wykorzystujemy
tę sytuację do walki politycznej.

Otóż przemoc domowa nie ma
bar w polit ycznych i nie można
pozostawać nieczuł ym na takie
zachowania.
Rafał Piasecki sprawił, że od
kilku tygodni o Bydgoszczy mówi
się negatywnie. Przyniósł wstyd
i hańbę naszemu miastu, a życie
swoich bliskich zamienił w gehennę. Każdy rodzaj przemocy trzeba
napiętnować, a sprawców karać.
Tera z n ajwa żn iejsze, aby pa n i
Karolina Piasecka mogła liczyć na
pomoc i uwolniła się od męża, który okazał się być tyranem.

Jakub J. Mendry

radny miasta Bydgoszczy
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Trójka wspaniałych!
Przedstawiam trójkę młodych, ambitnych osób, które obecnie otrzymują moje stypendium. Są to kolejne stypendia radnego, które funduję w wysokości 1000 zł dla każdego stypendysty.

strefa polityków

M

alwina Banaszak uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 36 na bydgoskich
Jachcicach. Laureatka konkursów
literackich, matematycznych oraz
mistrzostw w judo.
K arolina T wardy pięściarka
CWZS Zawisza Bydgoszcz, czterokrotna medalistka juniorskich
i młodzieżowych mistrzostw Polski. Jak podkreślił trener wspiera
młodych zawodników i bardzo dużo
pomaga w sekcji.

Drugi raz stypendium otrzymał Tomek Orwat, uczeń bydgoskiej samochodówki oraz żużlowiec
Polonii Bydgoszcz. Potrafi połączyć
sport z nauką.
Zgodnie z ideą programu stypendialnego, który stworzyliśmy
w 2015 roku wspólnie z radnym
Tomasz Puławski, w każdym semestrze roku szkolnego wyróżniamy
zdolnych młodych ludzi z naszego
miasta. Stypendium również fundują radni Szymon Róg, Paweł Bokiej
i Stefan Pastuszewski.
Uf u ndowa łem od począt k u
kadencji radnego 7 stypendiów.

Zapraszamy do zakupów
w sklepach

Bydgoskiej Spółdzielni
Spożywców
w Bydgoszczy
które oferują naszym mieszkańcom
towary najwyższej jakości od 1931 roku
głównie znanych
lokalnych producentów.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

G

dy w sierpniu wielu urlopow iczów b ęd zie kor z ystać z uroków nadmorskich
kurortów, oni wezmą wolne, aby
udać się w trzytygodniową podróż
samochodami z epoki komunizmu
przez Ukrainę i Rosję do Kirgistanu i z powrotem. W sumie pokonają
ponad 12 tysięcy kilometrów.
Poznali się dwa lata temu podczas Złombolu, czyli charytatywnego rajdu samochodami z minionego
ustroju. Robert przyjechał wtedy na
miejsce zbiórki polonezem. Tomek
i Karol – głośną radziecką terenówką. - Początkowo też myśleliśmy o polonezie, ale okazało się,
że to najpopularniejsze auto wśród
uczestników. Szwagier powiedział
mi o UAZ-ie. Ja nawet nie wiedziałem co to, ale zobaczyłem zdjęcie
i się zakochałem – wspomina Karol.
Bydgoska załoga podobno nie była
pierwszą, która wystartowała w rajdzie terenówką rosyjskiego producenta. Nikt wcześniej nie zdołał jednak dojechać do mety.
UAZ-a 469 z 1985 roku zakupili przy granicy z Białorusią. – Już
w drodze do domu sprawdziliśmy, do ilu się rozpędza. Pojechał 120 km/h, ale tylko raz. Silnik
tego nie wytrzymał i trzeba było
zamontować nowy – wspominają.
Choć przyglądając się autu rzeczywiście nietrudno znaleźć zepsute
elementy, to samochód na razie
okazuje się niezawodny. Nawet jeśli
coś ulegnie awarii, można to łatwo
naprawić.– Gdy jechaliśmy na przełęcz Stelvio, wypadła nam skrzynia
biegów. Wbiliśmy między nią a ramę
drewniany kołek i udało się wjechać

20 tys. zł
przynajmniej tyle
będzie kosztować
wyprawa. Ponad
połowa to koszty
paliwa.

na górę – mówi Karol. Auto prowadzi za pomocą krzywo przyspawanej kierownicy.– Przynajmniej wiemy, że się nie odkręci – przyznaje ze
śmiechem.
W porównaniu z UAZ-em inne
auta są luksusowe. Robert będzie
jechał skodą forman. – W pierwszym złombolu startowałem polonezem, ale na kilka tygodni przed
ubiegłoroczną edycją silnik odmówił posłuszeństwa. Szybko kupiliśmy więc zatankowaną do pełna
skodę za 1400 zł. Niestety, na trasie rajdu zepsuła się, ale jest to taki
rarytas, że warto było ją zatrzymać

Podróż w stylu retro

bało się, że serwisujemy samochód
na autostradzie i spacerujemy na
niej. Na szczęście ostatecznie okazał
się wyrozumiały – wspomina.
Znaczna część k wot y, k tórą sponsorzy przekażą na wyjazd,
trafi na leczenie chorej na gładkomózgowie podopiecznej Hospicjum
Pomorze Dzieciom Paulinki Citkowskiej. Podróż ma być także na
bieżąco relacjonowana w mediach
społecznościowych. – Chcielibyśmy
codziennie wrzucać kilkuminutowy
film, aby zabrać ludzi razem z nami
i pokazać im trochę tej nieodkrytej części świata. Wszystko jednak
zależy od połączenia z internetem.
Wiadomo, że to nie będzie Europa,
w której na każdej stacji benzynowej
jest wi-fi. Będziemy się cieszyć, jeśli
stacja benzynowa w ogóle będzie –
mówi Tomek.

Cel? Kirgistan
- Na zdjęciach wygląda dobrze, ale jak wsiądziesz, to możesz
się przerazić – mówi Robert, gdy czekamy na przyjazd UAZ-a.
To właśnie radziecką terenówką, a także polonezem i skodą
forman bydgoszczanin wraz z przyjaciółmi zamierza dotrzeć do
Kirgistanu.

Cel
Podróżnicy
zamierzają wesprzeć
chorą Paulinkę
Citkowską.

fot. Sebastian Torzewski

pasje

Tomek, Robert i Karol z UAZ-em, którym zamierzają dojechać aż na tereny Azji Środkowej.

i doprowadzić do ładu – tłumaczy.
Nad wyjazdem do Kirgistanu zastanawiał się tylko kilka godzin. – Im
ciekawszy pomysł, tym żona bardziej się o mnie boi i nie chce puścić
samego – mówi.
O pró cz dwó ch byd go sk ich
załóg w podróż uda się także zespół
z Tczewa, który nasi rozmówcy
poznali podczas ubiegłorocznego
wyjazdu. – Dowodzi nim Natalia.
Pewnego razu powiedziała, że jedzie
na Złombol i już następnego dnia
przyjechała do domu polonezem.
Rodzice złapali się za głowy – opisuje
Tomek, który przyznaje, że po dwóch
startach w rajdzie przyszła pora na
coś nowego. Wybór padł na Azję. Większość ludzi, gdy słyszy o celu
naszej wyprawy, pyta: „Kirigstan?
A to nie jest Afganistan?”. To nadal
region zapomniany przez turystów
i dlatego właśnie jest tak ciekawy.
My nie nadajemy się do stania kilka
godzin w kolejce do Koloseum, typowa turystyka nie jest dla nas – mówi.
Na trasie podróży znajdą się
m.in. wyschnięte jezioro Aralskie,
trasa Pamir Highway, jezioro wysokogórskie Issyk-kul oraz – jeśli uda
się uzyskać pozwolenie - kosmodrom Bajkonur. Najcięższym eta-

pem może okazać się Kazachstan,
gdzie do pokonania będą spore
odległości między miastami. Jeszcze
przed wyjazdem wyzwaniem będzie
załatwienie wszelkich formalności
związanych chociażby z przejazdem
przez Rosję, a pod znakiem zapytania stoi możliwość przewozu jedzenia przez granice Ukrainy.
- Jesteśmy już w o tyle dobrej
sytuacji, że mamy doświadczenie
w przygotowywaniu samochodów.
Od początku czerwca będziemy
je modyfikować. Wiadomo, że jak
będziemy jechać 24 godziny bez
przerwy, to coś będzie musiało się
wydarzyć, ale w tych autach wszystko można naprawić – mówi Tomek.
Na przygotowanie każdego z pojazdów trzeba wydać kilka tysięcy złotych. Skoda otrzyma
nowy silnik, w polonezie zostanie
podniesione zawieszenie, a w UAZ-ie trzeba usprawnić napęd i dorobić bagażnik. Tomek i Karol przyznają, że dziś rosyjski samochód
to dla nich już coś więcej niż auto.
– Kupiliśmy go z myślą, żeby przejechać Złombol i sprzedać. Teraz jest
już członkiem rodziny – mówią.
Przygotowanie każdego z aut
pochłonie kilka tysięcy złotych, zaś

podróż kosztować będzie ponad
20 tys., z czego połowa to koszty
paliwa. – Jedziemy w ok. dziesięć
osób, więc wychodzi 2-3 tys. zł na
osobę. To przecież nie jest tak dużo,
jeśli porównamy oferty biur podróży
– mówi Robert. Wyjazd większą grupą to także zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych problemów.
Zawsze będzie można jednym z aut
holować drugie, podjechać do najbliższego miasta lub – w najgorszym
razie – zostawić zepsuty samochód
i dalej podróżować dwoma.
Podczas ich dotychczasowych
wypraw groźnych sytuacji nie brakowało. – W Austrii skończyły się
nam hamulce i tylko przytomność
kolegi, który jechał jako pasażer
i zaciągnął ręczny, uratowała nas
przed spadkiem w przepaść – opowiada Tomek. Dziś wiele problemów
wspomina ze śmiechem . – Kiedyś
UAZ zepsuł się na szwajcarskiej
autostradzie. I to w najgorszym
miejscu – na zakręcie, pod górę,
z dala od pasa awaryjnego. Do tego
padał deszcz. Najpierw prawie wjechało w nas rozpędzone audi, a gdy
już udało się naprawić auto, to część
z nas trafiła do radiowozu. Szwajcarskiemu policjantowi nie spodo-

W czasie wyprawy uczestnikom
podróży może się dać we znaki także temperatura. Nad jeziorem Aralskim będzie dochodzić do 60 stopni
Celsjusza, a w Kirgistanie na wysokości 4000 m spadnie poniżej zera.
– Właściwie to nie wiemy, co nas
tam czeka. Na takich wyprawach nie
można przewidzieć, gdzie się będzie
spało, kiedy jadło i czy będzie można
się umyć – tłumaczy Robert, który
dodaje, że podróżnicy mogą liczyć
na wsparcie Automobilklubu Bydgoskiego i urzędu miasta. Przyznaje
też, że taki wyjazd nie jest propozycją dla każdego. – Osoby, które
lubią wygodę raczej nie będą się
nadawać. Dochodziło już do sytuacji, w których niektórzy się załamywali – przestrzega. Karol dodaje.
– My mówimy, że to są takie wakacje
pod UAZ-em. Zawsze trzeba spędzić trochę czasu pod samochodem
i naprawiać go.
Do st ar tu w y praw y do A zji
pozostały trzy miesiące, ale w planach już są kolejne podróże. Następna ma być Afryka. – Nie jest łatwo
pogodzić te wyprawy z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi,
ale jak już się przekroczy granicę, to
można się oderwać od codziennych
trosk. A jak wrócimy, to będzie pełno wspomnień – tłumaczy Karol.
17 maja odbędzie się Bydgoska Noc Klasyków, w czasie której
będzie można zobaczyć samochody podróżników. Początek o godz.
19 przy Artego Arenie. Wszyscy
zainteresowani wsparciem wyprawy oraz relacjami mogą wchodzić
na profile na Facebooku: Eastern
Classics on Tour, Ciuralla Squad, Nic
nie SKODzi i Ale o fso poldzi oraz na
stronę www.easternclassics.pl
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Pakość
U s t a l a n i e z m i a n z w i ą z a n yc h
z wprowadzeniem reformy oświaty w Pakości już od początku budzi
spore emocje. Pierwotne założenie
władz miasta dotyczyło likwidacji
Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego przy ulicy Szkolnej 44 oraz
pozostawieniu jedynie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Błonie 2. Apele
mieszkańców przyczyniły się do
podjęcia decyzji o pozostawieniu

Duże problemy
w małych miastach
Wywołane przez reformę edukacji
Jedna szkoła czy dwie? Ile dzieci będą liczyć klasy? Co z obwodami szkół? – to najczęstsze pytania
związane z reformą edukacji, które wciąż pojawiają się w niektórych miastach. Swój sprzeciw wobec
planów władz najbardziej pokazują mieszkańcy mniejszych miejscowości. Szczególną aktywność
lokalnej społeczności można dostrzec w Pakości i Gniewkowie.

Każde dziecko ma
prawo i szanse być
traktowane tak samo
Renata Proskura

dwóch placówek i przekształceniu
obecnego gimnazjum w inną szkołę
podstawową.
Początkowe zadowolenie rodziców przygasiła informacja o zmianie obwodów szkół. Z uchwalonego przez radę podziału wynika, że
szkoła podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich będzie mieć
więcej uczniów. Rodzice i nauczyciele obawiają się, że taka sytuacja
doprowadzi do likwidacji obecnego
gimnazjum, które w najbliższym
czasie może mieć problem z naborem odpowiedniej liczby dzieci.
– Nie chcemy, żeby szkoła, która
ma ponad 110 lat tradycji została zlikwidowana – mówi Ariel Nadolski,
nauczyciel w Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.
Jednak nie tylko podział rejonów wywołuje sprzeciw rodziców.
Największe emocje budzi liczebność klas w poszczególnych placówkach, a w szczególności w klasie
VII. Z podanych przez urząd informacji wynika, że w obecnej podstawówce powstaną dwie klasy na
tym poziomie nauczania liczące do
20 uczniów, a w aktualnym gimnazjum będzie tylko jedna, do której
trafi aż 32 uczniów. Docelowo może
być ich 34, gdyż dwie osoby prawdopodobnie nie zostaną przepuszczone do klasy wyżej.
Według tych założeń, dzieci zapisane do placówki przy ulicy
Szkolnej będą musiały „gnieździć się”
w klasie, podczas gdy ich rówieśnicy
uczący się w szkole przy ul. Błonie
będą kształcić się w komfortowych
warunkach. Rodzice sądzą, że taka
sytuacja to dzielenie dzieci na lepsze
i gorsze. – Każde dziecko ma prawo
i szanse być traktowane tak samo –
podkreśla radna Pakości Renata Proskura. Rodzice przekonują, że chodzi
im o dobro dzieci oraz zapewnienie
im odpowiednich, bezpiecznych

fot. Justyna Wróblewska

radna Pakości

Mieszkańcy Pakości doprowadzili do spotkania z władzami miasta, które odbyło się w ratuszu.

warunków. Przebywanie 32 dzieci
w standardowej sali szkolnej nie jest
zgodne z zaleceniami dotyczącymi
zapewnienia odpowiedniego otoczenia do zdobywania wiedzy.
Tego, czy w obecnym gimnazjum powstaną dwie klasy siódme, a nie jedna, chcieli dowiedzieć
się rodzice i nauczyciele. Między
innymi w tym celu z ich inicjatywy
zwołana została nadzwyczajna sesja
rady miasta. Spotkanie było okazją do bezpośredniej rozmowy na
ten temat z burmistrzem Pakości.
4 maja w budynku urzędu miasta
pojawiło się liczne grono reprezentantów rodziców i nauczycieli. Przybyli również radni oraz dyrektorzy
wspomnianych placówek. Emocji
nie zabrakło.
Burmistrz nie poinformował
rodziców o ostatecznej liczbie klas,
twierdząc, że nie jest jeszcze ona
znana. – Arkusze organizacyjne
mają wiele błędów i muszą być jeszcze raz analizowane – powtarzał
Wiesław Kończal, burmistrz Pakości. Zamieszczona na stronie internetowej urzędu informacja o liczbie
klas to według niego tylko zarys.
Ostateczna decyzja ma być znana
pod koniec maja. Jednak burmistrz
powiedział, że klasa powinna liczyć
maksymalnie 25 osób.
9 maja odbyło się posiedzenie
Komisji Edukacji, podczas którego udało się dojść do kompromi-

Reforma
oświaty przelała
czarę goryczy
– mówi Paweł
Mikuszewski,
przedstawiciel
mieszkańców
Gniewkowa.

su. W szkole przy ul. Szkolnej mają
powstać dwie klasy VII liczące po
około 16 osób.
Gniewkowo
Wizja polubownego rozwiązania sporu powstałego w związku z wprowadzeniem założeń reformy edukacji
jest znacznie mniej realna w Gniewkowie. W tej miejscowości władze
miasta wydają się być głuche na głosy
mieszkańców, którzy od lutego pokazują, że nie popierają ich pomysłu.
W Gniewkowie obecnie funkcjonują dwie placówki: Szkoła Pod-

stawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
przy ul. Toruńskiej oraz Gimnazjum
nr 1 im. Ziemii Kujawskiej przy ul.
Dworcowej. Władze miasta zaproponowały włączenie gimnazjum do
podstawówki i pozostawienie tylko
jednej placówki. Mieszkańcy natomiast domagają się przekształcenia
gimnazjum w nową szkołę, a ich
zdanie popierają lokalni działacze
Prawa i Sprawiedliwości.
Każda ze stron argumentuje swój
wybór. Burmistrz zwraca uwagę
przede wszystkim na kwestię finansowe. Według założeń popieranej przez
niego koncepcji, młodsze dzieci realizowałyby obowiązek szkolny w obecnym budynku szkoły podstawowej,
a starsze dzieci uczyłyby się w budynku obecnego gimnazjum, w którym
znajdują się odpowiednio przygotowane sale językowe, komputerowe
oraz pracownie do nauki przedmiotów ścisłych. Dzięki temu nie byłoby
konieczności dostosowana sal lekcyjnych i sanitariów obydwu szkół dla
dzieci w różnym wieku. Burmistrz
uważa również, że ta opcja gwarantuje zapewnienie pracy wszystkim
obecnie zatrudnionym nauczycielom.
Innego zdania jest przedstawiciel mieszkańców, Paweł Mikuszewski, który twierdzi, że w przypadku
pozostawienia jednej szkoły więcej
nauczycieli będzie narażonych na
konieczność pracy w innych placówkach na terenie gminy. Mężczy-

zna podaje trzy powody, dla których
mieszkańcy walczą o utworzenie
dwóch placówek. Pierwszym z nich
jest powrót do dawnych struktur
i zachowanie tradycji funkcjonowania szkoły, która powstała dzięki
środkom przekazanym przez mieszkańców. Drugi powód to fakt, że
większość dzieci mieszka w pobliżu budynku obecnego gimnazjum.
Trzecią przyczyną podtrzymywania
zdania jest brak dialogu pomiędzy
mieszkańcami, a władzami.
Po zapoznaniu się z propozycją
nowej sieci szkół, złożono do urzędu miasta petycję mówiącą o utworzeniu dwóch szkół. Podpisało się
pod nią 700 mieszkańców miasta.
Jednak dokument odrzucono ze
względów formalnych, gdyż nie było
wskazanego przedstawiciela mieszkańców. Został nim Mikuszewski,
który w marcu złożył projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zakładającej powstanie dwóch
placówek w Gniewkowie. Projekt
jednak został odrzucony przez radnych, którzy zatwierdzili uchwałę
nowej sieci szkół mówiącą o włączeniu gimnazjum w struktury obecnej
szkoły podstawowej.
Mieszkańcy nie przestali działać
na rzecz utworzenia dwóch szkół
i postanowili podjąć próbę unieważnienia uchwały. Dopatrzono
się, że w głosowaniu za przyjęciem
dokumentu uczestniczyło trzech
radnych, którzy są nauczycielami
we wspomnianych szkołach, wiec
mogą mieć swój interes w tej sprawie i bronić własnych miejsc pracy.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy trafiła
skarga z taką informacją.
Sprawą zajął się również wojewoda oraz kujawsko-pomorski kurator
oświaty. Pod koniec kwietnia zapadła decyzja o unieważnieniu jednego z punktów uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. W przegłosowanym przez
radnych dokumencie dopatrzono
się naruszenia prawa dotyczącego
zbyt wczesnego wygaszenia uchwały
regulującej obecną sieć szkół. Władze
Gniewkowa mają 30 dni na złożenie
odwołania od tej decyzji.
Mieszkańcy miasta twierdzą,
że burmistrz i rada miejska nie jest
zainteresowana działaniem na rzecz
społeczności lokalnej, więc nie
powinna dalej sprawować władzy.
Obecnie trwa zbiórka podpisów pod
wnioskiem o referendum w sprawie
odwołania Burmistrza Gniewkowa
i Rady Miejskiej w Gniewkowie przed
upływem kadencji. Aby dokument był
ważny, do 29 maja musi podpisać się
pod nim co najmniej 1145 mieszkańców miasta. Jeśli wszystkie wymogi prawne zostaną spełnione, to
takie referendum mogłoby odbyć się
w połowie sierpnia. - Reforma oświaty przelała czarę goryczy. Nadszedł
czas, by zweryfikować obecny samorząd – argumentuje takie działanie
Paweł Mikuszewski.

*

Co będzie dalej? O tym już
wkrótce na stronie www.
metropoliabydgoska.pl.
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medycyna estetyczna
- Czym różni się klasyczna liposukcja od tej wykonywanej aparatem
Body Tite?
- Liposukcja wspomagana prądem RF
(RFAL), którą wykorzystuje Body Tite
to znacznie deli- katniejsza i skuteczniejsza liposukcja, po której zdecydowanie szybciej pacjenci dochodzą do siebie. Łagodnie zakończona
kaniula odsysa rozpuszczoną wcześniej tkankę tłuszczową, jednocześnie błyskawicznie ujędrniając skórę.
Zabieg jest znacznie bezpieczniejszy
i mniej inwazyjny – w żaden sposób
nie uszkadza okolicznych tkanek,
a jedynie tkankę tłuszczową.
- Czy zabieg Body Tite umożliwia
coś jeszcze?
- Niemal każdy zabieg standardowej
liposukcji, podczas której usuwa się
do 1500-3000 ml tkanki tłuszczo-

fot. archiwum

T

aki przekaz płynie ze słów obecnego wicedyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy Bartosza
Frąckowiaka, który skomentował na
Facebooku decyzję resortu. – Oznacza ona brak możliwości realizacji
festiwalu w obecnej formule. Oznacza
to również, że nie będziemy z Pawłem
Wodzińskim oraz Piotrem Grzymisławskim organizować tegorocznej
edycji – oświadczył Frąckowiak.
Wiceszef bydgoskiej sceny nie
pozostawił na decyzji urzędników
suchej nitki, nazywając ją „kolejnym,
antyeuropejskim działaniem polskiego nacjonalistycznego, prawicowego rządu”. Zdaniem Frąckowiaka, odcięcie Festiwalu Prapremier
od rządowego wsparcia oznacza
„niszczenie miejsc międzykulturowego dialogu, spotkań skutkujących
międzynarodowymi koprodukcjami
i realną współpracą między polskimi
i zagranicznymi twórcami”.
F r ą ckow i a k z a r z uc a t a k ż e
ministerstwu kierowanemu przez
wicepremiera Piotra Glińskiego,
że motywy jego działań mają charakter ideologiczny, a nie merytoryczny. – Oznacza to kolejny akord
niszczenia najciekawszych inicjatyw
kulturalnych w Polsce, promowania
kultury przeciętnej, nijakiej, pozbawionej światopoglądu i krytycznej
perspektywy albo stanowiącej część
ideologicznego projektu wąsko rozumianej kultury narodowej – twierdzi
Bartosz Frąckowiak.
Przy pomnijmy, że zimą, po
pierwszej turze ocen wniosków

Festiwal Prapremier 2017 w Teatrze Polskim stoi pod znakiem zapytania.

Festiwal Prapremier
bez ministerialnego
wsparcia
Prezydent pyta, wicedyrektor krytykuje
Po raz pierwszy w piętnastoletniej historii Festiwal Prapremier nie otrzymał ani złotówki dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A to oznacza realną groźbę, że
tegoroczna edycja wydarzenia się nie odbędzie.
o dofinansowanie, bydgoskiemu
festiwalowi zabrakło 1,6 punktu
do dofinansowania. Władze teatru
odwołały się od tego rozstrzygnię-

cia, licząc na zmianę decyzji ministerialnych urzędników. Na zaprezentowanej w środę, 10 maja przez
MKiDN liście niemal czterdziestu

przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie, Festiwalu Prapremier
jednak nie ma. To pierwszy taki
przypadek od 2002 roku, gdy odby-

ła się premierowa odsłona imprezy.
W minionych latach festiwal otrzymywał z budżetu państwa nawet
300 tysięcy złotych.
Na ministerialną decyzję zareagował prezydent Rafał Bruski. Skierował do Warszawy list, w którym
pyta resort kultury o przyczyny
decyzji odmawiającej bydgoskiemu festiwalowi wsparcia. „Festiwal
Prapremier znalazł się na siódmym
miejscu pod względem przyznanych
punktów na liście projektów odrzuconych w pierwszym etapie naboru. Jako przedstawiciel organizatora
chciałbym zrozumieć, w jaki sposób
kilkadziesiąt gorzej ocenionych projektów uzyskało w trybie odwoławczym dofinansowanie, a Festiwalowi
Prapremier dofinansowania nie przyznano” - pisze włodarz Bydgoszczy.
Ubiegłoroczna, piętnasta edycja
Festiwalu Prapremier odbywała się
w atmosferze skandalu z uwagi na
protesty związane ze spektaklem
„Nasza przemoc i wasza przemoc”
w reżyserii Olivera Frljicia. Do prokuratury wpłynęło aż osiem zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
dotyczącego obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia symboli
narodowych. Słowa krytyki popłynęły między innymi ze strony bydgoskich radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz marszałka województwa
Piotra Całbeckiego.
Uznanie dla poziomu festiwalu wyraziła z kolei kilka dni temu
kapituła odznaczenia EFFE Label
2017-2018 „Nadzwyczajny Festiwal”.
„Jest dobrze rozwijającym się i obiecującym festiwalem teatralnym”
– napisali przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali,
przyznając wyróżnienie bydgoskiemu wydarzeniu.

Zabieg liposukcji
aparatem Body Tite
Rozmowa z doktorem Wiesławem Bieńkowskim – chirurgiem plastykiem z Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Bieńkowski w Bydgoszczy.
wej, sprawia, że skóra (szczególnie
u pacjentek po 40 roku życia) staje się mniej napięta. Body Tite jest
odpowiedzią na ten efekt uboczny liposukcji. Wprowadza bowiem
br a k uj ą c y element s z y b s z e go
obkurczenia skóry dzięki działaniu
na tkankę tłuszczową fali radiowej o odpowiedniej częstotliwości

i mocy. Powoduje ona nagrzewanie tkanki do temperatury około
50 stopni Celsjusza, co skutkuje
rozpadem komórek tłuszczowych
z jednoczesnym nag rzewaniem
włók ien kol agenow ych. W łókna pog rubiają się i obkurczają.
W odróżnieniu np. od urządzeń
działających na tkankę tłuszczową

przez skórę, rozpuszczona tkanka tłuszczowa jest odsysana na
zewnątrz ustroju i nie musi być
usuwana przez układ limfatyczny.
- Czy nie niesie to za sobą dodatkowych działań niepożądanych?
- Aparat Body Tite jest też bardzo
bezpiecznym urządzeniem, ponieważ ma kilka czujników temperatu-

Wiesław Bieńskowski
chirurg plastyk

ry zlokalizowanych wewnątrz i na
powierzchni tkanki. Gwarantuje to,
że nie dojdzie do przegrzewania
i ewentualnych oparzeń skóry.
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100 mln zł
to szacowany
koszt przebudowy
Filharmonii
Pomorskiej
fot. Sebastian Torzewski

odernizacja i rozbudowa
Filharmonii Pomorskiej to
jedna z najwa żniejsz ych
inwestycji w Bydgoszczy zaplanowanych na przyszłe lata. Ma ona
zostać zrealizowana dzięki unijny m środkom, lecz pozyskanie
funduszy znacznie utrudni fakt
w yk re ślen i a i nwest yc ji z l ist y
Kontaktu Terytorialnego. Decyzję
podjął marszałek województ wa
Piotr Całbecki.
Na miejsce Filharmonii
Pomorskiej wkroczyły dwie inwestycje z regionu: Młyny Kultur y
w Tor uniu oraz Pałac w Wieńcu pod Włocławkiem. Samorząd
wo j e wó d z t w a t w i e r d z i , ż e t e
inwestycje są w stanie gotowości, więc zdobycie środków na ich
realizacje nie powinno być zagrożone. Ponadto marszałek arg ument uje, że projek t dot ycząc y
bydgoskiej placówki i tak zostałby
odrzucony ze względów formalnych. Dopuszczalny limit finansowania wynosi 5 milionów euro,
a potrzeby filharmonii oszacowano na około 30 mln euro.
Prezydent Bydgoszczy Rafał
Bruski twierdzi, że zmian dokonano
bez konsultacji z zainteresowanymi
samorządami. Wysłał w tej sprawie
pismo do marszałka oraz ministra
rozwoju i finansów. Z Mateuszem
Morawieckim skontaktował się również poseł Prawa i Sprawiedliwości
Piotr Król, który zapowiedział, że
będzie rozmawiał z ministrem na
temat tej sytuacji.

Modernizacja i rozbudowa budynku Filharmonii może przebiec znacznie wolniej niż zakładano.

Zdobycie środków na rozbudowę
Filharmonii Pomorskiej może być
trudniejsze
Przez zmianę jednej decyzji
Nie Filharmonia Pomorska, lecz Młyn Kultury w Toruniu oraz Pałac w Wieńcu zostały uwzględnione
w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa kujawsko-pomorskiego. Nagła zmiana nie spodobała
się przedstawicielom Bydgoszczy, którzy podjęli już kroki w celu cofnięcia tej decyzji.

Pomimo usunięcia z listy Kontaktu Ter y torialnego, zarządcy
Filharmonii Pomorskiej nie wycofują się z planu modernizacji i rozbudowy placówki, lecz podejmują
inne kroki na zdobycie środków.
Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynął wniosek
o przyznanie instytucji 15 mln zł
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Środki mają być przeznaczone na zakup
sprzętu i wyposażenia.
Prace nad przebudową gmachu
rozpoczną się najwcześniej za kilkanaście miesięcy. Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem zmian
w miejscow ym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, którego nowy kształt będzie
musiała zatwierdzić rada miasta.
Ta de c y z ja p ow i n no być zn ana w przeciągu roku. Następnie
wyłoniona zostanie firma, która
przygotowuje koncepcję architektoniczną filharmonii.
JW
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R

oll&Run to pierwszy w Polsce cykl imprez, w czasie któr ych zawodnicy r y walizują
zarówno w biegu, jak i na rolkach.
Uczestnicy mają możliwość wyboru, w jakiej dyscyplinie chcą wziąć
udział: bieganie, rolki oraz dwubój
(rolki oraz bieganie). Aby zapewnić
komfort sportowców, którzy przyjadą z dziećmi organizowane są także
zmagania dla młodszych uczestników, zarówno na trasie biegowej, jak
i rolkowej. Głównym celem wydarzenia jest zrzeszanie zawodników
uczestniczących w zawodach biegowych oraz rolkowych.
- Ze naszej strony możemy
zapewnić, że będą to zawody na najwyższym poziomie organizacyjnym.
Zapewnienie wynika z tego, że sami
jesteśmy uczestnikami podobnych
zawodów i wiemy, czego oczekują
uczestnicy. Tych będziemy ściągać
z całego regionu, a nawet z całej
Polski – mówią organizatorzy wydarzenia.
W lutym, podczas Bydgoskiej
Gali Imprez Biegowych, cykl otrzymał szereg statuetek. Został wyróżniony w kategoriach: najlepszy bieg
na dystansie niestandardow ym,
najlepszy cykl biegowy, najlepsza
impreza debiutująca i najlepsza
impreza multisport.
Zawodnicy klasy fikowani są
na poszczególnych konkurencjach
z podziałem na płeć i kategorie

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja PKO Bydgoskiego Festiwalu Biegowego.

PKO Bydgoski Festiwal
Biegowy już za tydzień!
Już tylko kilka dni dzieli nas od 2. PKO Bydgoskiego Festiwalu
Biegowego. W zeszłym roku impreza cieszyła się pozytywnym
przyjęciem ze strony uczestników.

Na rolkach i w biegu
Pod naszym patronatem!

W Stolnie zawodnicy
rywalizowali na następujących
dystansach:
Bieg główny – 7,5 km
Dwubój – 28,5 km
Rolki Fitness Decathlon Fordon
– 5 km
Rolki Szybkie - 21 km

2 września wszyscy biegacze i rolkarze będą mogli wystartować
w zawodach Roll&Run MetropoliaBydgoska.PL.

fot. mat. organizatora.

wydarzenie

fot. Leszek Grabowski

W

ramach festiwalu, który
zaplanowano na 20 i 21 maja,
odbywają się bieg na 10 km,
półmaraton, drużynowa rywalizacja na dystansie maratonu, biegi dla
dzieci i młodzieży oraz animacje
sportowe i biegi na rolkach.
W ubiegłym roku najlepsi na
10 km okazali się Paweł Ochal i Agata Woźniakowska, w biegu na 20 km
wygrali Kamil Nartowski i Marta Szenk, a wśród rolkarzy Maciej
Krynicki i Katarzyna Majorczyk.
W festiwalu brali udział także goście
specjalni: Paulina Chylewska, Maciej
Kurzajewski, Paweł Januszewski
i Krzysztof Łoniewski.
T ym razem zawody zostaną
rozegrane na nowej, szybszej trasie. - Wzięliśmy pod uwagę wnioski
uczestników i w tym roku postaraliśmy się o trasę, na której będą mogli
w pełni pokazać swoje możliwości –
tłumaczą organizatorzy. Rywalizacja
poprowadzona będzie ul. Gdańską,
Artyleryjską i Pileckiego
W czasie festiwalu realizowane
będą programy „Lekkoatletyka dla
każdego” i „Sportgeneracja”, które
popularyzują formy aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi będą mogli spróbować
swoich sił w biegach na dystansie
50, 60 i 400 m, biegu przez płotki na
50 m, skoku w dal z miejsca, rzucie

mini oszczepem oraz piłką lekarską. W tym przypadku najważniejsze
nie będą oczywiście zajęte miejsca,
a liczyć będzie się dobra zabawa. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony.
Podczas imprezy odbędzie się
także trwający dwa dni FoodTruck
Festival – w sobotę od godz. 12 do
21 i w niedzielę od 7 do 16. Na sobotę
zaplanowano także występy zespołów artystycznych, zaś biuro zawodów w sali konferencyjnej stadionu
Zawiszy czynne będzie już od piątku.
Bieg n a 10 k m i d r u ż y now y maraton w ystartują o godz.
10. Kwadrans później ruszą zawodnicy rywalizujący w półmaratonie,
a na 13:15 przewidziano początek
zmagań na rolkach. Starty odbywać
będą się na stadionie Zawiszy.
Sponsorem technicznym festiwalu została marka 4F. W każdym
pakiecie startowym znajdzie się oficjalna koszulka festiwalu z grafiką
nawiązującą do charakterystycznych elementów bydgoskiej panoramy miejskiej. Będzie wykonana
z technicznego materiału, który
odprowadza wilgoć na zewnątrz,
a zastosowane w niej płaskie szwy
zapobiegają obtarciom podczas
aktywności fizycznej
Bank PKO przygotował także konkurs z myślą o wszystkich
mał ych k ibicach, k tórz y mogą
zaprojektować grafikę na koszulkę i pokazać, jak wspierają podczas
zawodów swoich rodziców i przyjaciół. Szczegóły i regulamin konkursu, a także samego festiwalu można
znaleźć na stronie pkobydgoskifestiwalbiegowy.pl.st

W ubiegłym roku rywalizacja toczyła się wzdłuż ul. Lewińskiego.

wiekowe. 8 kwietnia pierwsza tegoroczna edycja Roll&Run odbyła się
w Stolnie. W biegu głównym najlepsi okazali się Sylwester Tuczyński
i Agata Woźniakowska, w dwuboju
Maciej Krynicki i Dominika Karaś,
w kategorii Rolki Fitness Decathlon Sport Łukasz Flejszer i Karolina
Panek-Fryc, zaś w rolkach szybkich Bartosz Chojnacki i Dominika
Karaś.
W tym roku MetropoliaBydgoska.pl została partnerem tytularnym
edycji, która 2 września odbędzie
się w Bydgoszczy. Wkrótce podane
zostaną szczegółowe informacje na
temat zawodów, a w drugiej połowie maja uruchomione będą zapisy.
W ubiegłym roku podczas bydgoskiej edycji zawodów, która podsumowuje zmagania w danym roku,
rywalizowano na pętli wzdłuż ul.
Lewińskiego.ST

wywiad
rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Sebastian Torzewski: Jak duży
kamień spadł panu z serca po
trzecim meczu z rezerwami Rosy
Radom?
Ba r tłomiej Dzed zej: U lga była
ogromna. Na całej hali można było
usłyszeć „uff ” i kilka kamieni na
pewno spadło. Po fazie zasadniczej
trudno było być spokojnym o utrzymanie, ale ostatecznie zawodnicy
stanęli na wysokości zadania.
Przed startem rozgrywek chyba
nikt nie spodziewał się tak słabego
sezonu zasadniczego.
Na pewno nie. Mieliśmy świadomość, że w zespole zaszły duże
zmiany i pow tórzenie szóstego
miejsca będzie wyczynem. Wierzyliśmy jednak, że ten zespół zaskoczy.
W końcu zaskoczył, ale zdecydowanie za późno. I to jedyny pozytyw,
bo kiedy budowaliśmy skład wizja
drużyny i postawy poszczególnych
zawodników była diametralnie inna
od tego, co zaprezentowali później
na parkiecie.
Zrobiliście już analizę? Wiecie, co
poszło źle?
Na pewno Kacper Stalicki prezentował się gorzej niż oczekiwaliśmy.
Paweł Krefft i Łukasz Paul dopiero
w play-outach pokazali, na co ich
stać. Do tego doszło parę pechowych spotkań i nakręcała się spirala. Przeprowadziliśmy już skrupulatną analizę tego sezonu i myślę, że
po spojrzeniu na nowy skład będzie
widać, czy wyciągnęliśmy wnioski
czy powielamy błędy z minionego
sezonu.
To był dla pana najtrudniejszy rok
w roli prezesa klubu?
Tak trudnego okresu jeszcze nigdy
nie miałem. Pozyskanie Enei spotęgowało emocje. Pod względem marketingowym na pewno był to najlepszy rok i o klubie zrobiło się głośno,
przez co wzrosły też oczekiwania
kibiców i nas samych. Wiedzieliśmy,
co będzie oznaczał spadek.
Enea zgłaszała swoje niezadowolenie z postawy zespołu?
Przedstawiciele Enei nie musieli do
nas dzwonić, żebyśmy znali konsekwencje. Traktujemy się poważnie,
obie strony wywiązują się z zapisów umowy i gdybyśmy spadli to
nie byłoby rozmów, tylko po prostu
koniec współpracy.
Dwa razy w tym sezonie Astoria
zmieniała trenera. Która z tych
decyzji była trudniejsza?
Obie był y bardzo trudne, choć
podejmowa liśmy je w różnych
etapach sezonu. Były to jednak
konieczne kroki. Ktoś może powiedzieć, że decyzja o zatrudnieniu
trenera Chudeusza się nie sprawdziła, ale gdyby w tedy Konrad
Kaźmierczyk nie stanął z boku,
to nie wiadomo, czy później pod
jego wodzą drużyna by tak zaskoczyła. Z trenerem Chudeuszem

Nadal chcemy
stawiać na
wychowanków

mistrzostw Polski. Byłem na dwóch
meczach półfinałowych i jestem
dumny z chłopaków, którzy walczyli
i – choć byli słabsi koszykarsko – do
końca wierzyli, że mogą powalczyć
o finał. Mocno inwestujemy w młodzież, zresztą jest to jedno z założeń
naszej współpracy z Eneą. Tworzymy dwie klasy sportowe w szkołach przy Koronowskiej oraz Staroszkolnej i inwestujemy w dzieci,
żeby w przyszłości stanowiły o sile
zespołu seniorskiego.
Przed poprzednim sezonem Astoria ściągała zawodników młodych,
ale spoza miasta. Odeszliście od
bydgoskiego modelu budowania
drużyny?
Większość zawodników była
z Bydgoszczy, choć wiadomo, że
odgrywali różne role. Nadal jednak chcemy stawiać na wychowanków, dlatego podpisaliśmy umowy z Mateuszem i Dorianem oraz
inwestujemy w młodych zawodników, których rola będzie rosła.
Jest na przykład Kuba Kondraciuk,
który co prawda pochodzi z Torunia, ale koszykarsko wychował się
w Bydgoszczy. Będziemy chcieli,
żeby dalej się rozwijał, tak samo jak
inni młodzi koszykarze.

Enea Astoria Bydgoszcz utrzymała się w I lidze. O nerwach
z tym związanych oraz planach na najbliższe miesiące i lata
porozmawialiśmy z prezesem klubu Bartłomiejem Dzedzejem.

fot. Sebastian Torzewski
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Bartłomiej Dzedzej ma za sobą najtrudniejszy rok, od kiedy jest prezesem Astorii. W przyszłość patrzy jednak
z optymizmem.

nie określi, to żadnych poważnych
rozmów z innymi kandydatami nie
podejmiemy.

Gdybyśmy spadli, to nie
byłoby rozmów z Eneą,
tylko po prostu koniec
współpracy.
rozstaliśmy się w dobrej atmosferze. On sam zauważał, że zamiast
postępu drużyna gra coraz gorzej.
Mam szacunek do obu szkoleniowców, którzy prowadzili Astorię
w tym sezonie.
Konrad Kaźmierczyk nadal będzie
trenerem?
D o st a ł prop oz yc j ę kont r a k t u ,
przedstawiliśmy mu plany na najbliższe lat a i porozmawialiśmy
o wizji składu. Ma podjąć decyzję
do przyszłego tygodnia. Zgłaszają
się do nas inni szkoleniowcy, ale dla
nas priorytetem jest trener Kaźmierczyk. Rozumiemy też, że musi
przeanalizować, czy chce dalej pracować w Bydgoszczy i dopóki się

Budowę składu rozpoczęliście od
przedłużenia kontraktu z Mateuszem Fatzem.
Na p e w no t r z e b a się c ie s z yć
z postępów, jakie Mateusz poczynił
w minionym sezonie, ale on też wie,
że stać go na więcej i będzie chciał
to pokazać. Podpisał z nami trzyletnią umowę i to na pewno jest sygnał,
że myślimy nie o jednym roku, ale
o zespole, który ma się rozwijać.
Jako dr ug i umowę przedłużył
Dorian Szyttenholm. Wyobraża pan
sobie Astorię bez niego?
Na pewno nie. Zarówno klub, jak
i sam zawodnik nie w yobrażają
sobie, żeby miał grać gdzie indziej.
Dopóki Dorian będzie w ykazywał się takim zaangażowaniem jak
dotychczas, to rozmowy kontraktowe będą formalnością.
Pierwszym nowym zawodnikiem
jest Mikołaj Grod, który ma za sobą
świetny sezon w Noteci. Trudno było go namówić na powrót do
Astorii?

Mikołaj był dla nas priorytetem i to
od niego planowaliśmy zacząć ruchy
transferowe. Chciał do nas wrócić,
a my chcieliśmy, żeby ponownie grał
w naszych barwach, więc ogólne
zasady współpracy szybko ustaliliśmy. Później były jeszcze kwestie
finansowe, które zawsze zajmują
więcej czasu, ale udało się porozumieć. Mikołaj ma za sobą rewelacyjny rok, w którym potwierdził,
że dobry sezon u nas nie był przypadkiem. Może grać na najwyższym poziomie w lidze i być liderem
zespołu.
Kto odejdzie z drużyny?
Z kimś na pewno się rozstaniemy,
ale te osoby dowiedzą się o tym
jako pier wsze. Ten sezon może
i miał szczęśliwe zakończenie, ale
nie można go oceniać pozytywnie.
Zmiany muszą być i kiedy ktoś przychodzi, to wiadomo, że ktoś będzie
musiał odejść.
Jaki to był rok dla zespołów młodzieżowych Astorii?
Generalnie był bardzo średni, ale
cieszy postawa łączonego z Novum
zespołu juniorów, który stanął na
wysokości zadania i był w półfinale

W ostatnich latach wychowankowie regularnie wracali do Astorii.
Ci, którzy obecnie grają poza Bydgoszczą, prezentują taki poziom,
że można się tylko cieszyć i robić
wszystko, żeby klub dołączył do tego
poziomu. Chociażby Kuba Dłuski
zagrał fantastyczny sezon w Krośnie i wie, że wszyscy go wspieramy.
Ci koszykarze zawsze mogą tu przyjechać, trenować i nikt przed nimi
nie będzie zamykał drzwi.
Zbudowanie składu właśnie
w oparciu o tych wychowanków to
taki scenariusz idealny dla Astorii?
To by oznaczało, że mamy budżet
na poziomie PLK, a zespół z takimi
zawodnikami jak Dłuski czy Piotr
Robak byłby kandydatem do gry
w finale. To rzeczywiście byłoby
coś idealnego. Każdy, kto jednak
dłużej obserwuje nasz klub, wie,
że staramy się prowadzić wszystko
w przemyślany sposób i najważniejsze są finanse. Nie będziemy budować zespołu tak, żeby już za rok być
w PLK. Enea daje nam stabilizację,
więc podpisujemy dłuższe kontrakty, żeby małymi kroczkami dojść do
tego, aby za 2-3 lata być na szczycie
ligi i walczyć o awans. Chcemy, żeby
obecni sponsorzy regularnie zwiększali wsparcie i żeby dołączali do
nich kolejni.
W nowym sezonie I liga będzie
jeszcze bardziej wyrównana niż
dotychczas?
Wejdzie Kraków, czyli chyba pierwszy w historii beniaminek, który od
razu będzie murowanym faworytem
do awansu. Na szczęście w sporcie
nic nie jest za darmo i trzeba walczyć na parkiecie. Spadną Kutno
i Tarnobrzeg, zostanie ktoś z dwójki Legia – Gliwice. Tychy już w tym
roku były mocne, a z dobrej strony
pokazały się też Poznań i Leszno.
Na pewno więc będzie ciekawie.
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