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Koniec Torbydu Miasto sprzedało
działkę po zburzonym lodowisku

nowy rok
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @STorzewski
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najbliższym roku ratusz
planuje rozpocząć przebudowę ul. Kujawskiej, rozbudowę Grunwaldzkiej oraz prace
związane z przedłużeniem trasy
Uniwersyteckiej. Nie zabraknie także mniejszych inwestycji. Mieszkańcy już wybrali, co w nadchodzących
miesiącach miasto ma zrealizować
w ramach budżetu obywatelskiego.
Polepszy się nie tylko standard życia
na osiedlach, ale też komfort podróży komunikacją miejską. Bydgoską
flotę – i tak już całkiem nowoczesną
– zasilą kolejne tramwaje i autobusy,
które zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy. Zmieni się także ścisłe
centrum miasta, bo przebudowany
zostanie Stary Rynek.
Obawy co do realizacji obietnic
prezydenta Rafała Bruskiego ma
opozycja. W 2018 roku odbędą się
wybory samorządowe, więc zbliżające się dwanaście miesięcy może
mieć kluczowe znaczenie dla dalszych karier lokalnych polityków.
Ci z Prawa i Sprawiedliwości już
dziś przekonują, że realizacja kilku
inwestycji naraz sparaliżuje miasto.
Polityków lewicy czeka za to kolejny
rok w koalicji, która ostatnimi czasy
przykładem zgodności nie była.
Z m i a n y d o t k n ą p r a k t y c zn i e w s z y s t k i c h b yd go s z c z a n .
W szkolnictwie najważniejszym
tematem jest wygaszanie gimnazjów. Dziś nikt nie potrafi przewidzieć, czy obietnice rządu dotyczą-
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Jubileusz Zawiszy Klub z ulicy
Gdańskiej świętował 70-lecie istnienia

Rok wielkich
zmian
Za piętnaście dni pożegnamy 2016 rok i powitamy nowy –
2017. Rok pełen ambitnych planów i uzasadnionych obaw.
Pewne jest jednak, że za dwanaście miesięcy Bydgoszcz nie
będzie już taka sama.

fot. sebastian torzewski
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ce utrzymania poziomu zatrudnienia nauczycieli i kosztów reformy
sprawdzą się. – Projekt naszego
budżetu jest zgodny z tym, o czym
mówi minister edukacji. Samorządy mają nie dopłacać do reformy
– w takich lub podobnych słowach
odpowiada prezydent Rafał Bruski
pytany o rządowe plany. Po chwili
jednak często przyznaje, że do ministerialnych zapewnień podchodzi
ostrożnie.
Wąt pl iwo ś ci dot ycz ą t a kże wydawałoby się niezmiennych
kwestii. Mieszkańcy ulicy Berlinga
w Fordonie być może już wkrótce
przeniosą się na ulicę Księcia Przemysła, a ich sąsiedzi zameldują się
przy Domasława Chrościca. Sądząc
po reakcjach na propozycje nowych
nazw, dekomunizacja może okazać
się bardzo trudna.
Jeśli ktoś w ostatnich miesiącach miał niewiele powodów do
radości, to na pewno byli to bydgoscy kibice. W nadchodzącym roku
będą przyglądać się próbie odbudowy Zawiszy oraz walce Polonii
o utrzymanie. Nikt na Sportowej nie
chce bowiem przystępować do długo wyczekiwanej modernizacji stadionu w roli II-ligowca.
W 2016 roku powstać miał y
związki metropolitalne. Na okładce
pierwszego numeru naszego czasopisma znalazł się tytuł „Bydgoszczanie mówią TAK metropolii”. Niestety, zdecydowane „nie” powiedzieli
rządzący i Metropolia Bydgoszcz
powstała jedynie w formie stowarzyszenia. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, aby okazała się sukcesem. Czy tak się stanie, dowiemy
się w 2017 roku.
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prawa nie jest prosta, albowiem
Bydgoszcz znajduje się w regionie bardzo zróżnicowanym pod
względem etnograficznym, co przekłada się na bogactwo świątecznych
potraw. Na bydgoskim talerzu mieszają się smaki Kujaw, Krajny, Pałuk,
Borów Tucholskich, Ziemi Dobrzyńskiej z kulinarnymi wpływami Kociewia, Wielkopolski czy Kaszub. Nie bez
znaczenia na przejęte obyczaje i tradycje miało współistnienie w mieście
społeczności polskiej i niemieckiej.
W archiwum „Pamięć Bydgoszczan” trafiłem na wspomnienia z okresu dwudziestolecia międzywojennego
Anny Doleckiej, która wspomina, że
przed Bożym Narodzeniem szło się do
rzeźnika po tzw. pół kilograma rozmaitości. To były plasterki kaszanki, kilka
plasterków salcesonu, leberka, a jak

Świętowanie
po bydgosku
Planując ten artykuł zastanawialiśmy w redakcji, czy Bydgoszcz
może pochwalić się swoim lokalnym sposobem obchodzenia
Świąt Bożego Narodzenia? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie
okazało się szalenie trudne, nie tylko dla zespołu redakcyjnego,
ale też dla historyków i antropologów kuchni polskiej. Jak dotąd
nikt jeszcze nie pokusił się o naukowe pochylenie się nad tym
zagadnieniem…

W latach 20.

pieniędzy było trochę więcej, to rodzinę stać było na kilka plasterków prawdziwej wędliny. Baba drożdżowa i owe
rozmaitości – to były największe świąteczne rarytasy. Dzieciaki całe święta
były niespokojne, gdyż nie mogły się
doczekać możliwości zdjęcia z choinki
długaśnych jak sople cukierków, owiniętych w pozłotko i różnokolorowe
celofany. Święta Bożego Narodzenia
z powodu biedy nie były radosne, ale
ku uciesze wszystkich kończyły czas
jedzenia znienawidzonego, uprzykrzonego żuru…
Początkiem przygotowania do
świąt jest adwent. W tym czasie
obowiązuje post, poszczono w środy piątki i soboty. Jest to czas, gdzie
prace polowe zostały zakończone,
więc mieszkańcy wsi mają więcej
czasu wolnego. Jak głosi przysłowie:
„Kto w adwencie ziemię pruje, temu
trzy lata choruje”
W tym czasie kończono naprawy sprzętów rolniczych, nadchodził czas zabaw i odpoczynku po
trudzie. Był to czas na skupienie
i przemyślenia. Zastanawiano się
też w tym czasie, czy pooddawano
wszystko sąsiadom, co się od nich
pożyczyło, aby do wigilii zasiąść
z czystym sumieniem. Jeśli tak nie
było, należało szybko pożyczone
rzeczy oddać.

fot. Krzysztof Leśniewski

XX wieku w „Gazecie
Bydgoskiej” można
było znaleźć dodatek
z przepisami, także
świątecznymi.

Bydgoszcz znajduje się w regionie bardzo zróżnicowanym pod względem etnograficznym, co przekłada się na
bogactwo świątecznych potraw.

W adwencie pieczono pierniki,
ciastka świąteczne oraz wykonywano ozdoby choinkowe, bito wieprza, aby przyrządzić wędliny na
Gwiazdkę i Nowy Rok. A w wigilię
na śniadanie jadano zupę zwaną
kapłonem - opowiada mieszkający
na Pałukach Krzysztof Leśniewski,
pasjonat gotowania i znawca kuchni
regionalnych.
Od niego też dowiadujemy się, że
w Boże Narodzenie w podbydgoskim
dworze stół zakrywał bielutki obrus,
pod którym było siano. W narożniku
pokoju stała ubrana choinka, na której umieszczano świeczki.

Na wigilijny stół trafiała z kolei
zupa rybna i zupa grzybowa, karp
w szarym sosie lub w galarecie,
sandacz w majonezie, kapust a
z grzybami, kluski pszenne, kluski
z makiem, ziemniaki w mundurkach
i dukane oraz pszenny chleb, makowiec, kompot z suszu i owoce.
Dla dzieci były specjalne talerzyki, na których układano czekoladowe gwiazdory, kolorowe pierniczki, cukierki i orzechy.
Te talerze z cukierkami zwano
”kolorowymi talerzami”. Miały symboliczne znaczenie: jeśli były pełne
w wigilię, to zwiastowały dobrobyt.

Był to zwyczaj o niemieckim rodowodzie. Jeden duży talerz stał na
stole przez całe święta i był na nim
kładziony opłatek.
W „Gazecie Bydgoskiej” w latach
dwudziestych XX wieku publikowano dodatek ,,Przy rodzinnym stole’’.
Zamieszczane w nim przepisy gospodynie bydgoskie wiernie odwzorowywały w swojej kuchni, bo były stałymi
czytelniczkami pisma. Przeglądając
teraz tę gazetę wiemy, co gospodynie
przygotowywały na wigilię, a nawet jakie były ówczesne przepisy.
Znajdujemy tam więc barszcz
buraczany z uszkami grzybowymi

lub grzankami z serem, szczupaka w białym sosie, rybę smażoną,
kapustę z grzybami, zupę z ikry rybnej, karpia w galarecie czy sałatkę
z piklingami.
A co o tradycjach świątecznych
wie najmłodsze pokolenie? Dla Marty Wiszniewskiej, uczennicy bydgoskiego „Gastronomika”, Święta
Bożego Narodzenia to czas magiczny, pełen wspomnień, rodzinnych
chwil spędzonych razem, prezentów
i tradycyjnych świątecznych potraw.
- Każdego roku przyrządzanie dwunastu dań w mojej rodzinie w ygląda t a k samo. Kolędy
i świąteczne piosenki w tle, herbata z imbirem i cytryną bądź gorące
kakao towarzyszą nam w kuchni.
Każdy z członków rodziny robi coś
innego, każdy z całego serca angażuje się w swoje zadania i wykonuje
je z największą możliwą starannością. Przygotowywaniem potraw
dzielimy się z babcią, ciocią i ich
rodzinami. Na naszym stole pojawia
się przeważnie dwanaście tradycyjnych potraw, czasem jest ich więcej.
To przede wszystkim: barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami,
śledzie w śmietanie z ziemniakami z wody, pstrąg (bądź inna ryba),
groch z kapustą, sos grzybow y,
paszteciki, kutia, sałatka jarzynowa,
tradycyjnie wypiekany chleb, kompot z suszu, sernik, makowce, ciasto
marchewkowe i pierniczki.
- Oczywiście nie mogę zapomnieć o kluskach bądź makaronie
z makiem – dodaje Marta Wiszniewska - daniu z kujawsko-pomorsk imi korzeniami. Pow inniśmy
być dumni z tego, że możemy się
pochwalić czymś tak wyjątkowo
dobrym i pomysłowym. Sądzę, że
ten rarytas powinien znajdować się
na każdym wigilijnym stole. Makaron łączy się nie tylko ze słodkim
makiem, ale też z rodzynkami,
orzechami włoskimi, suszonymi
morelami lub figami. Można dodać
skórkę pomarańczy dla nadania
bardziej wyrazistego smaku. Najważniejszy jest miód, który sprawi,
że makaron będzie miał słodki, tradycyjny i świąteczny smak.
Są to potrawy, które goszczą
na naszym stole zawsze. Idealnie
dobrane smaki, na które czeka się
cały rok. Mam wrażenie że barszcz
i pierogi tylko w wigilię smakują tak
dobrze. Wypiekaniem pierniczków
zwykle zajmuję się ja z moim kuzynem, przy czym jest dużo śmiechu, zabawy i brudnych ubrań. Nie
wyobrażam sobie świąt bez któregokolwiek z tych dań. Nasze święta
są po prostu rodzinne i pełne świątecznej magii. Życzę każdemu tak
pysznych świąt, jak moje! - kończy
Marta.

*

 yczymy więc radosnych
Ż
(i smacznych) Świąt!
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igilię Bydgoską organizują
miasto Bydgoszcz i miejscowy Caritas, a uroczystość co roku gromadzi wielu mieszkańców grodu nad Brdą. Przychodzą
na nią zarówno osoby samotne, które w ten sposób mogą spędzić czas
w większych gronie, jak i całe rodziny. Tradycyjne spotkanie jest dla
bydgoszczan okazją do przełamania
się opłatkiem, złożenia sobie życzeń
pomyślności w nadchodzącym roku,
a także wspólnego kolędowania.
Jak co roku, w uroczystości wezmą
udział m.in. przedstawiciele diecezji
bydgoskiej oraz władze miasta.
O oprawę muzyczną wydarzenia
zadbają zespoły Effata i Mały Projekt oraz schola Boże Nutki, a każdy chętny będzie mógł dołączyć do
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Pomoc przy organizacji uroczystości zapewnia też - jak co roku
- 1. Pomorska Brygada Logistyczna
z Bydgoszczy.
Podobnie jak w ubiegłych latach
na Starym Rynku nie zabraknie tradycyjnych wigilijnych przysmaków
– zupy, ryb, pierogów czy kapusty
z grochem. Organizatorzy zapewniają, że jedzenia wystarczy dla
każdego. Na stołach pojawi się kilka tysięcy porcji, które przygotują
Caritas oraz bydgoskie restauracje:
Katarynka, Gran (Maestra), Karczma
Młyńska, Karramba i Weranda.
Na płycie Starego Rynku, gdzie
odbędzie się wigilia, już od kilku

rozrywka
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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spólna zabawa rozpoczn ie się o god zin ie
22:00 ostatniego dnia tego
roku i potrwa niecałe cztery godziny. Zakończenie zaplanowano na
godzinę 1:30. Równo o północy ma
odbyć się tradycyjny kilkuminutowy
pokaz sztucznych ogni. Przed przywitaniem nowego roku oraz tuż po
jego rozpoczęciu na scenie rozstawionej w centrum miasta wystąpią
polscy artyści, którzy zaprezentują przede wszystkim hity z lat
80. i 90. Kto to będzie?
Urszula z zespołem
Gwiazdą wieczoru będzie Urszula, która przebojem „Dmuchawce,
latawce, wiatr” weszła do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
Zadebiutowała na scenie muzycznej w 1977 roku. Artystka w latach
80. i 90. była jedną z najpopularniejszych rodzimych wokalistek. W tym
czasie współpracowała również
z Budką Suflera, a przede wszystkim z liderem zespołu Romualdem
Lipką, który skomponował dla niej
kilkanaście piosenek utrzymanych
w poprockowej stylistyce. „Fatamorgana 82”, „Luz blues w niebie
same dziury”, „Totalna hipnoza” –
to tylko niektóre popularne utwory, które prawdopodobnie będzie
można usłyszeć podczas sylwestro-

Bydgoszczanie spotkają
się na Starym Rynku
Na miejskiej wigilii
Tuż przed świętami, w czwartek, 22 grudnia na Starym Rynku odbędzie się Wigilia Bydgoska. Tradycyjnie będzie to okazja do wspólnego śpiewania kolęd oraz skosztowania bożonarodzeniowych
przysmaków.

fot. Bogusław Białas

święta

Wigilia Bydgoska każdego roku gromadzi wielu bydgoszczan. Na zdjęciu: zastępczyni prezydenta Iwona
Waszkiewicz i biskup Jan Tyrawa.

Sylwester polskich
przebojów
Zorganizowany trzy lata temu najcichszy sylwester w historii Bydgoszczy utwierdził władze miasta
w przekonaniu, że przywitanie nowego roku musi być huczne. Taka też będzie tegoroczna impreza
organizowana pod hasłem „Sylwester polskich przebojów”.

Nalepa gra Nalepę
Uczestnicy sylwestrowej zabawy na
Starym Rynku będą mogli posłuchać
utworów ojca polskiego bluesa, czyli
Tadeusza Nalepy. Przeboje zmarłego artysty wykonają muzycy z grupy Nalepa Band występujący pod
hasłem „Nalepa gra Nalepę”. Zespół
powstał w 2008 roku w Pile z inicjatywy Mirosława Nalepy – gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora
tekstów, a także współtwórcy kilku
formacji bluesowych: New Time,
Bracia Nalepy, Nadmiar. Celem gru-

22:00-1:30
w tych godzinach
trwać będzie
sylwestrowa zabawa
na Starym Rynku
py jest przede wszystkim oddanie
hołdu Tadeuszowi Nalepie. Muzycy,
połączeni więzami krwi, wspólnie
wykonują utwory z różnych okresów twórczości ojca polskiego bluesa, takie jak: „Kiedy byłem małym
chłopcem”, „Ten o Tobie film” czy
„Modlitwa”. Prezentowane piosenki

porcji przygotowali
organizatorzy przed
rokiem na potrzeby
miejskiej wigilii.
tygodni czuć atmosferę świąt. Choinka pojawiła się na głównym placu
miasta w ostatnich dniach listopada. Drzewo mające niemal osiemnaście metrów wysokości jest jednym
z jedenastu świerków, które urząd
miasta zamówił w Tucholi. Pozostałe trafiły do Fordonu, na balkon
ratusza oraz do mieszczącej się na
Starym Rynku szopki.
Na ulicach miasta nie sposób
nie zauważyć też tradycy jnych
ozdób takich jak anioły, które wzorem poprzednich lat pojawiły się
chociażby przy ulicy Mostowej.
Tuż obok, przed Savoyem, umieszczono siedmiometrową choinkę
zbudowaną z 1200 butelek PET,
którą ufundowała ProNatura. Konstruktor Sławomir Piotrowski pracował nad utworzeniem butelkowego drzewka ponad miesiąc, a jego
dzieło przypomina nie tylko o świętach, ale też o dbaniu o środowisko.
Początek Wig ilii Bydgoskiej
zaplanowano na godzinę 17:00.st

Rewia Taneczna
„Rising Stars Revue”

Kto wystąpi na Starym Rynku?

wej zabawy. Artystka zapewne nie
omieszka zaprezentować również
swoich utworów powstałych po
powrocie z czteroletniego pobytu
w Stanach Zjednoczonych oraz najnowszego singlu pt. „Sztylet”.

2,5 tysiąca

utrzymują w takiej samej stylistyce,
jak ich przodek.
Ewa Kryza
Covery polskich i zagranicznych
w ykonawców zaprezentuje Ewa
Kryza. Wokalistka znana jest przede
wszystkim z występu w programie
TVP2 „Szansa na sukces”, w którym
zaprezentowała utwory Zbigniewa
Wodeckiego. Swoją karierę rozpoczęła jeszcze przed pojawieniem
się na szklanym ekranie. Dwa lata
wcześniej, w 2008 roku, wydała
pierwszą płytę zatytułowaną „Pod
Pa l m a m i”. 2 3-let n i a wok a l i stka ma na swoim koncie już ponad
200 koncertów i obecnie pracuje
nad nowym materiałem na płytę.
Muzyka na krążku będzie utrzymana w konwencji pop-rock.

Wspólną zabawę na Starym Rynku
urozmaici spektakl przygotowany
przez członków Rewii Tanecznej
„Rising Stars Revue”. Grupa została stworzona w 2001 roku przez
tancerza i choreografia Konrada
Bikowskiego. Artyści prezentują spektakle rewiowe, taneczno-muzyczne i plenerowe, tematyczne pokazy taneczne, warsztaty
integracyjne oraz nietypową naukę
tańca. Członkowie rewii podczas
swoich w ystępów w ykorzystują
przeróżne atrakcje takie jak mię-

Lata
80. i 90.

utwory z tego
okresu zdominują
sylwestrową zabawę

dzy innymi: fire show, LED show,
pokazy akrobatyczne, taniec w kielichu, mimowie, szczudlarze. Któreś
z nich zapewne zaprezentują w centrum Bydgoszczy.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @Eriksson1988

taką kwotę netto
zapłaci za działkę
po Torbydzie nowy
inwestor.

fot. Stanisław Gazda
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orbyd zlokalizowany w kwartale między ulicami Chopina,
Moniuszki oraz Ogińskiego
służył bydgoszczanom przez kilkadziesiąt lat, ale od ponad dekady pozostawał nieczynny, niszczał
i szpecił okolicę. Miasto kilkakrotnie
próbowało sprzedać obiekt, ale bez
powodzenia. Kilkanaście miesięcy
temu zapadła decyzja o jego wyburzeniu i próbie zbycia niezabudowanej już działki.
Manew r ten pow iódł się,
bowiem kilka miesięcy po zakończeniu prac rozbiórkowych w siedzibie
bydgoskiego magistratu odbyła się
licytacja działki, do której przystąpił
– jako jedyny – późniejszy nabywca
nieruchomości. Do ceny wywoławczej wynoszącej 10 mln złotych netto dołożył 100 tysięcy (doliczyć musi
jeszcze podatek VAT) i zakupił półtorahektarowy teren. - Sfinalizowanie przetargu poprzez podpisanie
aktu notarialnego sprzedaży nastąpi w pierwszym kwartale 2017 roku
– mówi Anna Strzelczyk-Frydrych
z biura prasowego urzędu miasta.
Kim jest inwestor? Ratusz, który tuż po licytacji ogłosił informację
o sprzedaży działki po dawnym lodowisku, tego nie ujawnił. Początkowo
urzędnicy twierdzili, że zrobili to na
„prośbę nabywcy”. Później jednak –
w odpowiedzi na nasze wątpliwości
dotyczące transparentności postę-

Po istniejącym kilkadziesiąt lat lodowisku od kilku miesięcy nie ma już śladu.

Nowe szaty Torbydu
Nieco ponad 10 milionów złotych netto – taką cenę za działkę po dawnym lodowisku zaproponował
jedyny uczestnik przetargu, który odbył się 12 grudnia w ratuszu. Na razie jednak nie wiadomo, kim
jest nabywca, ani co dokładnie chce w tym miejscu postawić.
powania – Michał Sztybel, dyrektor
Biura Obsługi Mediów i Komunikacji
Społecznej oświadczył, że zwłoka
wynika wyłącznie z powodów proceduralnych. Powołał się na rozporządzenie do ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Ogłoszenie wyni-

ków następuje siedem dni od daty
przeprowadzenia przetargu z uwagi
na możliwość, w tym okresie, złożenia skargi od rezultatów postępowania – wyjaśnia.
Drugą zagadką jest, co naturalne, przyszłość działki i plany jej

zagospodarowania. W tym wypadku jednak występują ograniczenia.
Inwestor musi bowiem uzyskać dla
swoich koncepcji pozytywną opinię Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Co więcej,
miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zakłada, że podstawowym przeznaczeniem nieruchomości jest teren sportowy
bądź rekreacyjny umożliwiający
jednak rozmieszczenie obiektów
handlowych o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych.
Funkcją uzupełniającą może być
z kolei wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowa.
Obwarowań jest zresztą więcej – nabywca działki musi uzyskać
pozwolenie na budowę nowego
obiektu w terminie dwóch lat od
momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Po kolejnych trzech
pow inno nast ąpić zakończenie
inwestycji. Za ewentualną zwłokę
przewidziana jest kara – 50 tysięcy złotych za każdy pełny miesiąc
spóźnienia przy realizacji któregokolwiek z etapów prac. Miasto
zastrzegło sobie także prawo odkupienia nieruchomości w czasie pięciu lat od zawarcia umowy oraz prawo pierwokupu na wypadek, gdyby
nowy właściciel postanowił teren
sprzedać.
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Cienie i blaski
– Bydgoszcz
2016 w skrócie
Przedstawiamy subiektywne zestawienie najistotniejszych
wydarzeń w Bydgoszczy w mijających dwunastu miesiącach.
przygotował zespół redakcyjny MetropoliaBydgoska.PL

Linia tramwajowa do Fordonu liczy sobie niemal dziesięć kilometrów
fot. Leszek Grabowski

> URUCHOMIENIE LINII TRAMWAJOWEJ DO FORDONU – STYCZEŃ
16 stycznia, z dwutygodniowym opóźnieniem, oddano do użytku liczącą sobie
blisko dziesięć kilometrów trasę tramwajową do Fordonu. Inwestycja kosztująca ponad 400 milionów złotych zarówno na etapie projektu, jak i wykonania
budziła mnóstwo emocji. I nie inaczej było po tym, jak tramwaje aż czterech
linii wyruszyły na trasę w kierunku największej bydgoskiej dzielnicy...
Od początku funkcjonowania linii pasażerowie (i nie tylko) zmagali się
z licznymi problemami – awariami taboru, trakcji, później doszedł spóźniony
(i nadal krytykowany) montaż systemu ITS mający usprawnić przejazd tramwajów po Fordonie. Na dodatek wiosną – jak twierdził inwestor, czyli spółka
Tramwaj Fordon, z powodu zbyt wysokich temperatur – doszło do znaczącego wygięcia szyn, co stało się wodą na młyn dla krytyków inwestycji. Remont
torowiska jest przewidziany dopiero na wiosnę 2017 roku.
> PIERWSZE CZYTANIE USTAWY
O POWOŁANIU UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W BYDGOSZCZY –
KWIECIEŃ

Maria Wasiak od kwietnia pełni funkcję zastępcy prezydenta Rafała Bruskiego.
fot. Leszek Grabowski

> MARIA WASIAK ZASTĘPCZYNIĄ PREZYDENTA BYDGOSZCZY – MARZEC
Zaskakujący transfer do bydgoskiego ratusza – była minister infrastruktury została czwartym zastępcą Rafała Bruskiego. Poszukiwania następczyni
Łukasza Niedźwieckiego, który odszedł z magistratu pod koniec 2015 roku,
trwały kwartał. Zwolennicy tej nominacji podkreślali wiedzę i kompetencje
byłej szefowej resortu infrastruktury, przeciwnicy od razu wytknęli jej „spadochroniarstwo”.
Maria Wasiak oficjalnie rozpoczęła pracę w ratuszu w pierwszej połowie
kwietnia. Nadzoruje Wydział Zintegrowanego Rozwoju, odpowiada też za pion
funduszy unijnych. Ważnym elementem swojego działania uczyniła rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta nad Brdą (m.in. Stary Fordon, część
Środmieścia). Medialnie udziela się rzadko, nie wdaje się też w polityczne spory.

Zbigniew Pawłowicz był twarzą akcji zbierania podpisów pod projektem
ustawy o Uniwersytecie Medycznym.
fot. Leszek Grabowski

Na ten dzień czekało wielu bydgoszczan, wśród nich ci znajdujący się
w gronie aż 160 tysięcy osób, które podpisały się pod obywatelskim
projektem ustawy ustanawiającej
nową uczelnię medyczną w grodzie
nad Brdą. Do sejmu udała się nawet
kilkudziesięcioosobowa reprezentacja Bydgoszczy z prezydentem Rafałem Bruskim na czele.
Choć ustawa nie została odrzucona na początku sejmowej drogi, to
od wielu miesięcy nie może wyjść
poza prace w komisjach. Inicjator
zbiórki podpisów pod projektem –
poseł Zbigniew Pawłowicz (PO) od
dawna nie jest już w temacie specjalnie aktywny, również z ust wiceprzewodniczącego komisji zdrowia
Tomasza Latosa (PiS) nie padają
jakiekolwiek wiążące deklaracje
w sprawie przyszłości projektu.

> BYDGOSKIE MEDALE OLIMPIJSKIE I SKANDAL DOPINGOWY W RIO DE
JANEIRO – SIERPIEŃ
Jedenaście medali przywieźli z igrzysk w Brazylii polscy sportowcy. Autorkami albo współautorkami aż trzech były bydgoskie sportsmenki. Duet wioślarek Lotto-Bydgostii Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz Natalia Madaj
wywalczył jedyne obok młociarki Anity Włodarczyk złoto, czwórka podwójna pań z Moniką Ciaciuch w składzie sięgnęła po brąz, podobnie jak kajakarski duet Beata Mikołajczyk (UKS Kopernik) – Karolina Naja.
Udział bydgoskich sportowców w igrzyskach w Rio to nie tylko blaski,
ale i cienie. Tymi ostatnimi położył się skandal dopingowy z udziałem sztangistów Zawiszy – Adriana i Tomasza Zielińskich. Obaj jeszcze przed swoimi
startami zostali wycofani z polskiej reprezentacji i musieli wrócić w niesławie do domu.
Bydgoskie medalistki olimpijskie (od lewej): Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj i Monika Ciaciuch.
fot. Sebastian Torzewski
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> INAUGURACJA LOTÓW DO
RZYMU – CZERWIEC
Pod koniec kwietnia dość niespodziewanie ogłoszono, że tuż przed
wakacjami z bydgoskiego lotniska
będzie można dotrzeć do Wiecznego Miasta. Pierwszy lot zrealizowany przez nieznane dotąd szerzej
na polskim rynku lotniczym włoskie
linie Mistral Air odbył się 16 czerwca, a na pierwszych pasażerów czekali... rzymscy legioniści.
Mimo pozytywnych sygnałów
dotyczących frekwencji na pokładzie, loty do stolicy Italii zostały
zawieszone wraz z końcem sezonu letniego, czyli 31 października.
Jak przekonywali jednak w rozmowie z nami przedstawiciele lotniska
(obchodzącego w tym roku notabene 100-lecie istnienia), niewykluczone, że trasa do Rzymu wróci do
bydgoskiej oferty wiosną.

Podpisanie umowy na dokumentację techniczną S10 przez GDDKiA oraz
Mosty Katowice.
fot. Eryk Dominiczak

> S10 – PODPISANIE UMOWY NA > OFICJALNE POWOŁANIE
STOWARZYSZENIA METROPOLIA BYDGOSZCZ - LISTOPAD
Pierwszy lot do Rzymu odbył się w połowie czerwca.
fot. Sebastian Torzewski

> MISTRZOSTWA ŚWIATA
JUNIORÓW W LEKKIEJ ATLETYCE –
LIPIEC

Bydgoszcz zorganizowała mistrzostwa świata juniorów w zastępstwie
Kazania. Na pierwszym planie: prezes KPZLA Krzysztof Wolsztyński.
fot. Sebastian Torzewski

Po ośmiu latach przerwy najważniejsza impreza lekkoatletyczna
dedykowana juniorom wróciła do
grodu nad Brdą. I to w dość specyficznych okolicznościach – pierwotnie organizatorem czempionatu
miał być rosyjski Kazań, ale z uwagi na dyskwalifikację tamtejszego
związku lekkoatletycznego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Lekkoatletycznych musiała znaleźć
zastępstwo. Wybór na początku
stycznia padł właśnie na Bydgoszcz.
Zawodnicy z ponad 150 krajów
świata rywalizowali na stadionie
Zawiszy od 19 do 24 lipca. Królami polowania na bieżni okazali się
Amer ykanie, którzy sięgnęli po
21 medali. Polska zajęła w klasyfikacji medalowej szóstą pozycję,
zdobywając cztery medale – po dwa
złote i srebrne.

23 listopada oficjalnie sąd ogłosił powstanie Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz, organizacji skupiającej miasto nad Brdą, osiemnaście ościennych
miast i gmin oraz dwa powiaty – bydgoski oraz nakielski. Prezesem zarządu
stowarzyszenia został prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Powołanie stowarzyszenia było podtrzymaniem idei powołania metropolii na mocy ustawy, którą przegłosował pod koniec 2015 roku poprzedni
parlament. Mimo że dokument został podpisany przez prezydenta Andrzeja
Dudę, to do dzisiaj nie wydano aktów wykonawczych dla ustawy. Miałyby
one określić tryb powołania ustawowej metropolii czy sposób aplikowania
o jej utworzenie.

Artur Czarnecki, prezes spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA.
fot. Eryk Dominiczak

> SPORTOWY UPADEK PIŁKARSKIEGO ZAWISZY – CZERWIEC
Pod koniec maja Radosław Osuch, od 2011 roku większościowy udziałowiec
spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA, ogłosił, że pozbywa się swojego pakietu
akcji. Nowym właścicielem miał być biznesmen powiązany z kapitałem hiszpańskim. Artur Czarnecki, bo o nim mowa, faktycznie pojawił się w Bydgoszczy, ale jakichkolwiek ruchów zmierzających do utrzymania poziomu sportowego (w sezonie 2015/2016 Zawisza grał w I lidze) nie wykonał.
Efekt – drużyny spółki w obecnym sezonie brakuje nie tylko na zapleczu
ekstraklasy czy na szczeblu centralnym, ale w ogóle w rozgrywkach ligowych. Zespoły młodzieżowe zostały przekazane do nowo powstałego tworu
– MUKS CWZS, a jedyną ekipą występującą z „Zetką” na piersi jest w aktualnych rozgrywkach drużyna SP Zawisza (do niedawna mniejszościowy udziałowiec spółki) występująca w klasie B (ósmy poziom rozgrywek).

DOKUMENTACJĘ DLA ODCINKA BYDGOSZCZ – TORUŃ - LISTOPAD

Mapa miast, gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
mat. UM Bydgoszczy

Po wielu miesiącach oczekiwań 28 listopada dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Jagodziński
podpisał z firmą Mosty Katowice umowę na przygotowanie dokumentacji
na potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S10 łączącej dwie stolice
województwa kujawsko-pomorskiego. Wartość kontraktu to niemal pięć
milionów złotych zabezpieczonych w czerwcu br. na mocy podpisanego
przez wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita programu
inwestycyjnego.
Według harmonogramu, dokumentacja ma być gotowa wiosną 2018 roku,
rok później mają zostać wyłonieni wykonawcy 50-kilometrowego odcinka.
Budowa S10 w regionie ma rozpocząć się w 2020, a zakończyć – w 2022 roku.
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Forum czynili to z nadzieją,
iż będzie ono nie tylko kontynuacją dotychczasowych prac
i dyskusji, ale też otworzy nowe rozdziały w pracach nad budową marki
Bydgoszcz, tym bardziej że z referatem otwierającym forum wystąpiła
zastępczyni prezydenta Bydgoszczy
Iwona Waszkiewicz.
Wiceprezydent miasta skupiła uwagę słuchaczy na stanie prac
nad procesem budowania marki
Bydgoszcz, a ściślej - na pracach
zespołu tworzącego strategiczny
dokument dotyczący zarządzania
wizerunkiem i marką miasta.

Bydgoszcz ma wiele
wartości, wyróżników,
które świadczą
o jej niepowtarzalnym
charakterze, jednak,
mimo podejmowanych
wcześniej prób, jak
dotąd nie udało się
wypracować marki
miasta, z którą
można by się było
identyfikować i móc się
nią chwalić na zewnątrz.

Jaka ma
być marka
Bydgoszczy?

Fotosonda
Zapraszamy do udziału w naszej
zabawie – pod adresem mailow y m reda kcja@metropoliabydgoska.pl czekamy na Wasze
zdjęcia wraz z opisem – które
miejsca w Bydgoszczy najbardziej kojarzą się Wam z miastem
i mogłyby być wykorzystywane jako jej nieodłączny symbol.
Czekamy na Wasze propozycje!

Forum PromoFestiwal 2016 było już czwartym forum tego
rodzaju. Jak wykazały doświadczenia z poprzednich lat podejmowane na tym spotkaniu tematy oraz dyskusje bardzo
często stanowią impuls do podejmowania w obszarze turystyki
działań i decyzji, również tych o charakterze strategicznym.

Iwona Waszkiewicz

Iwona Waszkiewicz na wstępie swojego wystąpienia przyznała,
że Bydgoszcz ma wiele wartości,
wyróżników, które świadczą o jej
niepowtarzalnym charakterze, jednak, mimo podejmowanych wcześniej prób, jak dotąd nie udało się
wypracować marki miasta, z którą
można by się było identyfikować
i móc się nią chwalić na zewnątrz.
Pier wsze spotkania sł użące
wykonaniu tego zadania miały miejsce w czerwcu tego roku i wiązały
się z rozpoznaniem, jak swoje marki
wypracowały inne miasta w Polsce, z przedstawieniem pierwszym
partnerom projektu jego założeń,
z prowadzeniem wstępnych rozmów na temat wypracowania takich
działań, które pozwolą na zwiększenie stopnia poczucia tożsamości z miastem i dumy z bycia bydgoszczanami przez mieszkańców.
Zastanawiano się między innymi
nad t y m, co zrobić, żeby Bydgoszcz identyfikowana była z czymś
dobrym, konkretnym, pozytywnym,
by zaistniała na zewnątrz na mapie
nie tylko prestiżowych wydarzeń,
ale także najciekawszych miejsc
w naszym kraju.

fot. Stanisław Gazda

zastępczyni prezydenta
Bydgoszczy

Spichrza są jednym z wyróżników Bydgoszczy, wykorzystywane są między innymi w miejskim logo.

Budowanie marki Bydgoszczy –
zauważyła Waszkiewicz – na szczęście nie rozpoczyna się od zera. Bardzo przydatne w tych działaniach
okazują się istniejące już dokumenty takie jak „Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” czy strategie
dziedzinowe dotyczące np. rozwoju edukacji, obywatelska strategia
rozwoju kultury „Masterplan dla
kultury”, program rozwoju kultury
na lata 2017-2026, rozwiązywania
problemów społecznych, przeciwdziałania bezrobociu itp. Wszystkie
one zawierają w sobie jakiś pierwiastek związany z marką Bydgoszczy,
widoczny chociażby w celach strategicznych pn. „Bydgoszcz atrakcyjna dla młodych ludzi” czy „Kultura
- energią i marką miasta”.
Co w najbliższym czasie będzie
się działo w sprawie tworzenia
marki Bydgoszczy? Praca w tym

W trakcie prac nad
strategią marki
dla Bydgoszczy
wykorzystane mają
być badania EEG
respondentów.
zakresie podzielona została na trzy
etapy. Pierwszy – już realizowany polega na rozpoznaniu istniejącego
potencjału miasta, drugi wiązał się
będzie z konkretnym sprecyzowaniem marki Bydgoszczy, trzeci
polegał będzie na jej wdrożeniu,
czyli na realizacji programu pro-

mocji miasta i rozwoju turystyki
popr zed zonej w y pracowa n iem
przejrzystych rozwiązań zarządczych, warsztatami oraz wprowadzeniem nowych produktów turystycznych.
Przyjrzyjmy się bliżej rozpoczętemu pierwszemu etapowi. Przeprowadzona zostanie tzw. analiza
semiotyczna polegająca na znalezieniu idei kulturowej, do której
Bydgoszcz może pretendować, co
zawęzić ma krąg poszukiwań do
uzyskania odpowiedzi na pytania:
Czym Bydgoszcz jest? Odpowiedź
powinno przynieść przejrzenie
dziesiątek, a może i setek publikacji
dotyczących naszego miasta pojawiających się w mediach w okresie
od dwóch do czterech lat wstecz,
zwłaszcza w mediach elektronicznych, w których Bydgoszcz jest
podmiotem głównym lub tłem do

różnych wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
Analizie podlegać będzie również sposób komunikowania się
miasta z mieszkańcami. Opracowujący markę Bydgoszczy przyjrzą się
m.in. istniejącym materiałom promocyjnym, stronom internetowym
związanym z Bydgoszczą, ale też
mediom społecznościowym. Kolejnym źródłem wiedzy ma być zebranie doświadczeń i opinii związanych
z Bydgoszczą wyrażanych czy to
przez mieszkańców Bydgoszczy, czy
goszczących w niej turystów. Ciekawostką będzie… prowadzenie badań
fal mózgowych EEG respondentów.
Następną aktywnością, pomocną
w sprecyzowaniu marki Bydgoszczy,
będzie przeprowadzenie porównania
naszego miasta z innymi o podobnej
wielkości, charakterze, podobnych
wyzwaniach i zasobach miastami
w Polsce i Europie; pozwoli to na
sprawdzenie, jak tam budowany był
wizerunek miasta, wykorzystywanie
tożsamości oraz zarządzanie marką.
Przewidywane są także warsztaty z wybraną grupą przedstawicieli urzędu miasta oraz partnerami
projektu.
Pierwszy etap prac powinien
zakończyć się na przełomie roku
2016 i 2017, najpóźniej w pierwszych
miesiącach przyszłego roku.
W ramach Forum PromoFestiwal
2016 głos zabierali także: dr Mariusz
Barczak z WSG, który omówił stan
gospodarki turystycznej w Bydgoszczy oraz działania w ramach obszaru BIT i Karol Słowiński przybliżający modele zarządzania turystyką.

*

W ramach pierwszego etapu
pracy nad strategią marki
miasta przeprowadzony
zostanie etap badawczy, za
który odpowiada lubelska
spółka Synergia. Na podstawie
jej analizy, a także doświadczeń
i głosów środowisk:
naukowego, biznesowego
i dziennikarskiego, powstanie
dokument mający uwypuklić
atuty Bydgoszczy, które zostaną
wykorzystane w promocji
w Polsce oraz w Europie. Prace
nad marką będą prowadzone
równolegle do aktualizacji
„Strategii Rozwoju Bydgoszczy”.
Zbieżność terminów prac nad
oboma dokumentami pozwoli
- zdaniem ratusza - na ich pełną
kompatybilność.
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miejsca
Justyna Wróblewska

Przygotowane są już
dwa wyciągi, wszystkie
urządzenia przeszły
badania techniczne
i testy, dlatego też
z nadzieją obserwujemy
prognozy i czekamy
niecierpliwie na
przymrozki.

j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

fot. Stanisław Gazda

P

rzygotowania do sezonu zimowego rozpoczęto w listopadzie.
Od tego miesiąca nieczynny jest kompleks Park Rozrywki
- Zaginiony Świat. Już w październiku stopniowo zmniejszano liczbę
dostępnych atrakcji, by ostatecznie
uniemożliwić korzystanie z nich
przez kilka miesięcy, podczas których urządzenia będą konserwowane i przygotowywane na wiosnę.
Wtedy ponownie rozpocznie się
użytkowanie tego obszaru.
Ws t ę p n a n i ek t ór e t e r e ny
w Myślęcinku wciąż jest możliwy,
lecz w innych godzinach. Ze względu na coraz krótsze dni i szybsze
zapadanie zmroku zadecydowano
o skróceniu godzin funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego.
Co prawda, obiekt jest oświetlony
i przygotowany do użytkowania
przy zmiennych warunkach, lecz
korzystać z niego można jedynie od
8:00 do 16:00.
K rócej czy nny jest rów nież
Ogród Zoologiczny. W listopadzie,
grudniu, styczniu i lutym obiekt
jest otwarty od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-16:00. Warto
odwiedzić to miejsce, by zobaczyć,
jak zwierzęta przygotowują się do
zimy. Natomiast osoby zainteresowane obserwacją przysposabiania
się roślin do trudniejszych warunków atmosfer ycznych powinny
udać się do Ogrodu Botanicznego.

Sandra Tyczyno

rzecznik prasowy Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku

W okresie zimowym Ogród Botaniczny na terenie Myślęcinka będzie czynny w godzinach 9:00-16:00.

Zima wkracza do Myślęcinka
Zabawa podczas festynów na Różopolu, spotkania ze znajomymi przy grillu lub w wakeparku - to tylko niektóre sposoby spędzania czasu w ciepłe dni na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek”. Zimą wybór jest znacznie ograniczony, lecz nie brakuje też pomysłów realizowanych
jedynie w najzimniejszą porę roku.
Jest on czynny w godzinach 9:0016:00. Zwiedzanie obu tych miejsc
znacznie ułatwi, a przede wszystkim
uatrakcyjni, korzystanie z aplikacji
Zielone Płuca Bydgoszczy 2.0. Można ją pobrać zupełnie za darmo na
swój telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne z systemem Android
lub Apple iOS.

Informacja, która zapewne nie
spodoba się fanom sportów zimowych brzmi następująco: lodowiska
nie będzie. Na terenie parku od kilku
lat rozstawiano ślizgawkę, lecz nigdy
nie była ona własnością spółki. Lodowiskiem zarządzał prywatny podmiot
na zasadzie dzierżawy. - Otrzymaliśmy informację, że obecnie dzierżaw-

ca nie ma możliwości uruchomienia
ślizgawki - wyjaśnia Sandra Tyczyno,
rzecznik prasowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
Inaczej ma być ze stokiem narciarskim. - Przygotowane są już
dwa wyciągi, wszystkie urządzenia przeszł y badania techniczne i testy, dlatego też z nadzieją

obserwujemy prognozy i czekamy niecierpliwie na przymrozki
- informuje Tyczyno. Naśnieżanie
stoku za pomocą armatek rozpocznie się, gdy temperatury utrzymujące się przez całą dobę sięgną
co najmniej -3 stopni. Podczas
zeszłorocznej zimy sezon na narty w Myślęcinku rozpoczął się na
początku stycznia.
Niezależnie od pogody korzystać można ze ścieżek rozmieszczonych na terenie Myślęcinka. Bieganie, spacer a nawet jazda na rowerze
– te czynności można praktykować
tam również zimą. Sposób użytkowania parku zależy przede wszystkim od naszych chęci, a nie liczby
wskazywanej na termometrze.
R

Wigilia
Bydgoska 2016
Prezydent Bydgoszczy
Rafał Bruski
zaprasza mieszkańców Bydgoszczy

22 grudnia o godz.17.00
na Stary Rynek
na Wigilię Bydgoską organizowaną przez
Miasto Bydgoszcz
oraz
Caritas Diecezji Bydgoskiej.
W czasie uroczystości przełamiemy się opłatkiem,
skosztujemy wigilijnych przysmaków.
pośpiewamy kolędy i pastorałki.

polskich przebojów
Wystąpią: Urszula z zespołem

Nalepa Gra Nalepę oraz Ewa Kryza
Rewia Taneczna „Rising Stars Revue”
O północy specjalny pokaz sztucznych ogni!
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komunikacja

13 miejsce

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @STorzewski

B

zajęła Bydgoszcz w rankingu
miast przyjaznych
rowerzystom przygotowanym
przez Rowertour.

fot. Stanisław Gazda

ydgoski Rower Aglomeracyjny
zakończył tegoroczne funkcjonowanie ostatniego dnia
listopada. W tym roku wypożyczany
był 419 tysięcy razy, czyli o ponad
166 tys. razy mniej niż przed rokiem,
chociaż sieć zaczęła funkcjonować
miesiąc wcześniej. Przez cały sezon
do systemu dołączyło 7 tys. nowych
użytkowników.
Nadal bydgoszczanie najchętniej korzystają z roweru za darmo
- w listopadzie aż 94 procent z niespełna trzynastu tysięcy wypożyczeń
było krótsze niż 20 minut. Zmian nie
było też w przypadku najpopularniejszych stacji, którymi podobnie jak
przed rokiem zostały wypożyczalnie
przy placu Wolności i dworcu PKP.
Jednoślady właśnie udały się do
serwisu, ale można już zacząć się
zastanawiać, jakich nowości potrzebuje bydgoski system. Operator BikeU
chwali się co prawda, że w tym roku
BRA uplasował się na trzecim miejscu
w Polsce, ale trudno nie zauważyć, że
w ostatnich miesiącach nie rozwijał
się. Nie udało się chociażby otworzyć
nowej wypożyczalni w porozumienia
z jedną z lokalnych firm. - W centrum
miasta już wystarczy stacji, ale na
pewno przydałyby się w Fordonie i na
Osowej Górze - mówił podczas konferencji prasowej w ratuszu Sylwester
Włoch, najaktywniejszy z użytkowników systemu.

W tym roku rower miejski wypożyczano 419 tysięcy razy.

Bydgoski rower zwolnił
Czy jest jeszcze hitem?
Bydgoski rower miejski jest jednym z najpopularniejszych w kraju, lecz trudno oprzeć się wrażeniu,
że w minionym roku nie rozwijał się. Podobnie jak rowerowa infrastruktura w mieście.
Przyszły rok będzie ostatnim,
w którym będzie obowiązywała
umowa miasta z BikeU. W pierwszej
połowie 2017 roku ratusz rozpocznie
przygotowania do ogłoszenia przetargu na następne lata. Jak już zapew-

nił prezydent Rafał Bruski, w nowym
kontrakcie miasto zamierza uwzględnić uruchomienie stacji w Fordonie.
Popularność miejskiego jednośladu w znacznym stopniu zależy od
rozwoju infrastruktury rowerowej

w mieście, a to w ostatnich latach
nie był mocny punkt Bydgoszczy.
W listopadzie miesięcznik Rowertour przygotował ranking miast
przyjaznych rowerzystom. Wygrał
Gdańsk, na podium uplasowały się

jeszcze Toruń i Wrocław, a gród nad
Brdą zajął trzynaste miejsce, spadając o cztery lokaty w porównaniu do
zestawienia sprzed dwóch lat.
Najwięcej punktów Bydgoszcz
straciła w kryterium obejmującym
łączną długość drogowej infrastruktury rowerowej w stosunku do wielkości miasta, a żadnego „oczka” nie
otrzymała za odcinki wybudowane
w latach 2014-2016. W tym okresie (do
września, gdy zakończono pracę nad
rankingiem) w Bydgoszczy wybudowano 5 km dróg przeznaczonych
dla rowerów. W Warszawie powstało
110 km, w Lublinie – 51, a w Łodzi – 40.
W przyszłorocznym budżecie
na drogi dla rowerów przeznaczono
3 miliony złotych, a kolejne 3,5 mln
zapisano na infrastrukturę w ciągu
ul. Grunwaldzkiej. Standard jazdy
wkrótce polepszy się także na ul.
Chodkiewicza i Wojska Polskiego,
gdzie kończą się remonty, a w kolejce są jeszcze: kontrapas na ul. Wiatrakowej czy droga rowerowa na ul.
Focha. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przyszłoroczne plany ratusza
zostaną zrealizowane. W poprzednich latach było z tym różnie.

DELIKATESY TROJAŃSKIE
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ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ
SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017
ŻYCZĄ
Ujejskiego 48, Baczyńskiego 15, Opławiec 162, Śniadeckich 7
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głosowanie

A

by wziąć udział w głosowaniu na najlepszego radnego na półmetku kadencji
2014-2018 wystarczy wysłać SMS
pod numer 71068 (koszt 1,23 zł z VAT)
o treści AT.MBPL .Numer, gdzie
numer (np. 001, 002, 003... itd.) jest
przy porządkowany do radnego
w kolejności alfabetycznej.
Kody dla poszczególnych radnych można znaleźć w ramkach.

>

SMS pod nr

71068

Agnieszka Bąk

Wybierz z nami
najlepszego radnego
na półmetku kadencji!

Paweł Bokiej

Janusz Czwojda

Kazimierz Drozd

Janusz Drozdalski

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 1 - Okole, Osowa Góra, MiedzyńPrądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko,
Piaski, Flisy, Smukała-OpławiecJanowo

Nr 6 - Wyżyny, Kapuściska, Zimne
Wody-Czersko Polskie, Łęgnowo,
Łęgnowo Wieś

Nr 4 - Błonie, Górzyskowo,
Szwederowo

Nr 3 - Nowy Fordon, Stary
Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich

Nr 2 - Bartodzieje, Leśne, Bielawy,
Bydgoszcz Wschód-SiernieczekBrdyujście

klub radnych:

Platforma Obywatelska
AT.MBPL.001

Bogdan Dzakanowski

klub radnych:

Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.002

Krystian Frelichowski

klub radnych:

Platforma Obywatelska
AT.MBPL.003

Stanisław Grodzicki

klub radnych:

klub radnych:

SLD Lewica Razem
AT.MBPL.004

Platforma Obywatelska
AT.MBPL.005

Mirosław Jamroży

Andrzej Kaczmarek

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 1 - Okole, Osowa Góra, MiedzyńPrądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko,
Piaski, Flisy, Smukała-OpławiecJanowo
radny niezależny
AT.MBPL.006

Nr 2 - Bartodzieje, Leśne, Bielawy,
Bydgoszcz Wschód-SiernieczekBrdyujście

Nr 2 - Bartodzieje, Leśne, Bielawy,
Bydgoszcz Wschód-SiernieczekBrdyujście

Nr 5 - Bocianowo-ŚródmieścieStare Miasto, Jachcice, Wzgórze
Wolności, Glinki-Rupienica

klub radnych:

klub radnych:

klub radnych:

Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.007

Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.008

Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.009

Nr 1 - Okole, Osowa Góra, MiedzyńPrądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko,
Piaski, Flisy, Smukała-OpławiecJanowo
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.010

Tadeusz Kondrusiewicz

Magdalena Krysińska

Grażyna Kufel

Monika Matowska

Jakub Mendry

okręg wyborczy: Nr 3 - Nowy Fordon,
Stary Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.011

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 3 - Nowy Fordon, Stary
Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich
klub radnych: SLD Lewica Razem
AT.MBPL.012

Nr 4 - Błonie, Górzyskowo,
Szwederowo

Nr 5 - Bocianowo-ŚródmieścieStare Miasto, Jachcice, Wzgórze
Wolności, Glinki-Rupienica
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.014

Nr 6 - Wyżyny, Kapuściska, Zimne
Wody-Czersko Polskie, Łęgnowo,
Łęgnowo Wieś
klub radnych: SLD Lewica Razem
AT.MBPL.015

klub radnych:

Platforma Obywatelska
AT.MBPL.013
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Jakub Mikołajczak

Andrzej Młyński

Ireneusz Nitkiewicz

Stefan Pastuszewski

Rafał Piasecki

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 2 - Bartodzieje, Leśne, Bielawy,
Bydgoszcz Wschód-SiernieczekBrdyujście
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.016

Nr 3 - Nowy Fordon, Stary
Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.017

Nr 5 - Bocianowo-ŚródmieścieStare Miasto, Jachcice, Wzgórze
Wolności, Glinki-Rupienica
klub radnych: SLD Lewica Razem
AT.MBPL.018

Nr 4 - Błonie, Górzyskowo,
Szwederowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.019

Nr 4 - Błonie, Górzyskowo,
Szwederowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.020

Tomasz Puławski

Tomasz Rega

Szymon Róg

Bernadeta Różańska-Majchrzak

Zbigniew Sobociński

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 4 - Błonie, Górzyskowo,
Szwederowo

Nr 1 - Okole, Osowa Góra, MiedzyńPrądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko,
Piaski, Flisy, Smukała-OpławiecJanowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.022

Nr 1 - Okole, Osowa Góra, MiedzyńPrądy, Wilczak-Jary, Czyżkówko,
Piaski, Flisy, Smukała-OpławiecJanowo
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.023

Nr 6 - Wyżyny, Kapuściska, Zimne
Wody-Czersko Polskie, Łęgnowo,
Łęgnowo Wieś
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.024

Nr 5 - Bocianowo-ŚródmieścieStare Miasto, Jachcice, Wzgórze
Wolności, Glinki-Rupienica
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.025

Jan Szopiński

Jarosław Wenderlich

Lech Zagłoba-Zygler

Maciej Zegarski

klub radnych:

SLD Lewica Razem
AT.MBPL.021

Grażyna Szabelska
okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

okręg wyborczy:

Nr 6 - Wyżyny, Kapuściska, Zimne
Wody-Czersko Polskie, Łęgnowo,
Łęgnowo Wieś
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.026

Nr 2 - Bartodzieje, Leśne, Bielawy,
Bydgoszcz Wschód-SiernieczekBrdyujście
klub radnych: SLD Lewica Razem
AT.MBPL.027

Nr 5 - Bocianowo-ŚródmieścieStare Miasto, Jachcice, Wzgórze
Wolności, Glinki-Rupienica
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
AT.MBPL.028

Nr 3 - Nowy Fordon, Stary
Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.029

Nr 3 - Nowy Fordon, Stary
Fordon, Tatrzańskie, Terenów
Nadwiślańskich
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.030

Głosowanie trwa
od 16 grudnia 2016 roku
do 16 stycznia 2017 roku.
Mateusz Zwolak
okręg wyborczy:

Nr 6 - Wyżyny, Kapuściska, Zimne
Wody-Czersko Polskie, Łęgnowo,
Łęgnowo Wieś
klub radnych: Platforma Obywatelska
AT.MBPL.031

Wyniki ogłosimy 20 stycznia na portalu
MetropoliaBydgoska.PL oraz w styczniowym
wydaniu naszego czasopisma.

*

Usługa SMS dostępna jest
w sieciach T-Mobile, Plus
GSM, Orange i Play. Usługi
SMS dostarcza i obsługuje
Eurokoncept (grupa Dotpay).
Właścicielem i wydawcą
czasopisma oraz portalu
MetropoliaBydgoska.PL
jest Grupa Enjoy Media sp.j.
Dawid Gulczyński & Krzysztof
Gutowski, kontakt e-mail:
kontakt@enjoymedia.pl.
Regulamin usługi SMS
oraz głosowania dostępny
jest na stronie www.
metropoliabydgoska.pl/
plebiscyty/wybierz-radnego.
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sylwetki
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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zisiaj markety epatują świętami niekiedy na dwa miesiące
przed ich nadejściem. Bywa,
że gdy już nadchodzą – człowiek
jest nimi zmęczony, przesycony.
Nie to co przed laty… W rodzinnym
domu Mirosława Kozłowicza atmosferę świąt zaczynało się wyczuwać
na dwa tygodnie przed pierwszą
gwiazdką. O wiktuały trzeba było
zadbać samemu, własnoręcznie je
wytwarzając. Rodzice Mirka skrzykiwali się z sąsiadami i zabierali do
robienia kiełbas i wędlin. A później były przedświąteczne porządki, jeszcze później, już coraz bliżej
świąt, dom wypełniał się mieszającymi się ze sobą aromatami: a to
bigosu, a to rosnącej w piecu drożdżówki.
- Mama, dla mnie niemal od
zawsze związana z gastronomią
i szefowaniem w kuchni, najpierw
w nieistniejącej już restauracji „Rybna” przy ulicy Gdańskiej, a później
między innymi w restauracji „Pałac”
w Myślęcinku, wcale nie musiała mnie przywoływać do pomocy.
Lubiłem przesiady wać w naszej

Święta
u wiceprezydenta
Zdrowe, wesołe, magiczne… Jakie by nie były - czy to będąc
młodym Mirkiem Kozłowiczem, czy dorosłym Mirosławem
Kozłowiczem, zawsze czekał i czeka na Święta Bożego
Narodzenia z utęsknieniem…

Mirosław Kozłowicz
zastępca prezydenta
Bydgoszczy, o swoim
dzieciństwie

niewielkiej kuchni w mieszkaniu
w bloku, podpatrywać co i jak się
robi, czasami się na coś przydawałem. Ot, chociażby do sprawdzenia,
czy masa do placka smakuje – mówi
aktualny zastępca prezydenta Rafała Bruskiego.
Święta na wsi, u dziadków, miały
zawsze swój niepowtarzalny charakter. Więcej miejsca w domu, więcej osób przy stole, w wigilijnych
daniach przemycona nutka przeszłości z Kresów Wschodnich, no
i przybycie Gwiazdora. Do pewne-

fot. archiwum prywatne

Trochę szkoda, że
kuzynostwo i starszy
brat, dla frajdy
zobaczenia mojej
zdegustowanej miny,
przybliżali mnie do
prawdy o Gwiazdorze.
Justyna i Mirosław Kozłowiczowie podczas zimowego wyjazdu.

go czasu była wiara, że sam święty
przynosi prezenty. - Trochę szkoda, że kuzynostwo i starszy brat,
dla frajdy zobaczenia mojej zdegustowanej miny, przybliżali mnie do
prawdy – mówi Kozłowicz.
Mirosław nigdy nie przepadał za
słodkościami, więc czekając na prezenty zawsze cieszył się, gdy pośród
łakoci znalazła się też jakaś nowa
zabawka, a później - ciekawa książka.
Dzi ś, b ę d ąc osobą dorosł ą
i głową rodziny Kozłowicz, jak sam
przyznaje, stara się, aby przygotowując święta niczego z noszonej
w sercu i umyśle tradycji nie utracić. Kolacja wigilijna w zasadzie od

zawsze przygotowywana jest w ten
sam, zgodny z polskimi tradycjami
sposób. Jest minimum dwanaście
potraw, a przy wigilijnym stole miejsce dla „zbłąkanego wędrowca”.
Jest też rola, której nikt nie śmie
Mirosława pozbawiać – przygotowanie karpia, na ten sam sposób,
jaki jadał dzieciństwie: najpierw
smażony na patelni, a następnie
krótko zapiekany w piekarniku
z masłem i dużą ilością majeranku. - Zapach tego majeranku chyba
na zawsze będzie mi się kojarzył
z kolacjami wigilijnymi w rodzinnym
domu. A tak przygotowany karp,
był moim ulubionym, najbardziej

wyczekiwanym daniem – twierdzi
Kozłowicz.
Sztandarową potrawą przyrządzaną przez żonę Mirosława Kozłowicza jest śledzik, najpierw marynowany w occie, podawany w siekanej
w cebuli z przyprawami korzennymi
i pieprzem.
W tym roku państwo Kozłowiczowie urządzają wigilię u siebie
w domu. Zaprosili swoich rodziców,
braci z rodzinami. Będzie też babcia żony Mirosława. Na wigilijnym
stole pojawią się: karp przyrządzony przez Mirosława, śledzik jego
żony Justyny i drugi - w śmietanie
z cebulką i jabłkiem, podany z goto-

wanymi w „mundurkach” ziemniakami. Będzie też barszcz gotowany
na kwasie z buraków i chleba razowego, sałatka warzywna – specjalność taty Mirosława Kozłowicza,
pierogi z kapustą i grzybami – dzieło jego mamy, ryba po grecku przygotowana przez teściową, kolejna
sałatka warzy wna – tym razem
wariacja ze śledziem, karp w galarecie, kutia z pszenicą, makiem i bakaliami, makowiec i oczywiście kompot z suszonych owoców.
Prezenty leżą pod choinką i najmłodsze z obecnych na wigilijnej
wieczerzy dziecko wręcza paczkę
przypisaną do danej osoby.
Mirosław Kozłowicz stwierdził,
że nigdy nie pełnił roli Gwiazdora.
Trudno mi było w to uwierzyć. Znając jego zamiłowanie do motocykli
– zapytałem więc wprost: Czy nigdy
nie był pan motocyklowym Gwiazdorem? - Ach, no tak! - odpowiada
bez namysłu. - W okresie świątecznym wspólnie z kolegami ze
Stowarzyszenia Bractwo H-D Bydgoszcz jesteśmy w domu dziecka
w Trzemiętowie i tam obdarowujemy wychowanków prezentami, spożywamy z nimi symboliczną wigilijną wieczerzę i bawimy się z nimi.
Drugą po motocyklach pasją
Mirosława Kozłowicza jest gotowanie. Zamiłowanie do tej czynności wyniósł z dzieciństwa. I tak się
porobiło, że to właśnie Mirosław
jest tym kuchtą na domowym okręcie. Lubi to robić, gdyż gotowanie
pozwala mu na zupełne oderwanie
się od służbowej codzienności.
Niedawno zaskoczył własne
dzieci, przygotowując schabowe.
Były wielkie niemal na cały talerz,
podane z ziemniakami i kapustą „sznurowaną”. Z dań mięsnych
uwielbia przyrządzać stek z polędwicy wołowej na półkrwisto oraz
potrawy z jagnięciny.
Widać, że dzieci Mirosława na
pewno przejmą po nim pałeczkę, bo
młodszy syn garnie się szczególnie
do prac kuchennych, przy czym jego
najbardziej pociąga pieczenie ciast.
W ratuszowym otoczeniu wiceprezydenta przyznają, że ma chłopak
talent!
- Skoro już znaleźliśmy się na
gruncie służbow ym, czego jako
wiceprezydent Bydgoszczy, życzyłby pan swoim współmieszkańcom?
- pytam.
- Zgody, pokoju i spokoju. Świąt
spędzanych w rodzinnej, pełnej
ciepła i miłości atmosferze. Zdaję
sobie sprawę z tego, że dla jednych
będą to święta bogate, dla innych
biedniejsze, dla jednych domowe,
dla drugich bezdomne… Ale bardzo
bym chciał, żeby nikt wtedy nie czuł
się samotny, żeby wszyscy poczuli
się radośnie dotknięci świętami…
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Nowe
mieszkania
ul. Powstańców Warszawy
Osiedle Leśny Zakątek 2

tel. 52-342-09-52
www.psm.bydgoszcz.pl
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Metropolia świętowała
pierwsze urodziny!
P

osłowie i radni ze wszystkich
ugrupowań, przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy,
szkolnictwa wyższego oraz biznesu… Mimo że goście gali z okazji
pierwszych urodzin portalu www.
metropoliabydgoska.pl byli bardzo
różnorodni, to łączyło ich przychylne podejście do idei silnej, metropolitalnej Bydgoszczy. Uroczystość
podsumowująca pierwszy rok działalności serwisu odbyła się 9 grudnia w hotelu Holiday Inn.
- Otwartość na współpracę
i życzliwość z Państwa strony pozwoliły nam w mijających dwunastu miesiącach, a mam nadzieję, że pozwolą
również w przyszłości, rozwijać ideę
metropolitalnej Bydgoszczy, umacniać jej pozycję na arenie krajowej,

a także dostarczać mieszkańcom
miasta nad Brdą oraz jego naturalnym partnerom – ościennym gminom oraz powiatom, najważniejsze
informacje z regionu – dziękował
zebranym Eryk Dominiczak, redaktor
naczelny portalu. – To był dla nas bardzo pracowity okres. W niespełna rok
udało nam się przyciągnąć 150 tysięcy internautów w skali miesiąca,
doprowadzić do cyklicznego wydawania pisma o nakładzie 50 tysięcy
egzemplarzy, a także przygotować
aż 5 tysięcy artykułów na tematy
związane z naszym miastem – dodał
Dawid Gulczyński, dyrektor generalny i współwłaściciel Grupy Enjoy
Media, firmy zarządzającej portalem.
Specjalne podziękowania dla
redakcji serwisu złożyli w imieniu

prezydenta Rafała Bruskiego Kazimierz Drozd, wiceprzewodniczący
Rady Miasta oraz Michał Sztybel,
doradca prezydenta. – Nie jestem
w stanie dziękować jak niektórzy
politycy na 25-leciu jednej z rozgłośni radiowych, ale dobrze że jesteście, bo bez dyskusji, często trudnej,
nie może być mowy o rozwoju miasta – mówił Michał Sztybel.
Integralną częścią spotkania
była licytacja obrazków przygotowanych przez podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Całość
pozyskanej kwoty, a ta wyniosła
ponad 2 tysiące złotych, przeznaczona została na wsparcie dla
wychowanków ośrodka.

Od lewej: Krzysztof Derengowski - właściciel firmy BaKari, Magdalena
Hagner-Derengowska - prorektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Krzysztof
Gutowski - współwłaściciel oraz dyrektor finansowy Metropolia Bydgoska.pl.

Podczas uroczystości nie zabrakło urodzinowego tortu z Cukierni Sowa.

Dochód z licytacji przekazany zostanie dzieciom z Domu Małego Dziecka.

Panie świetnie prezentowały się nie tylko na tzw. ściance, ale również na
parkiecie.

Władze miasta przekazały naszej redakcji pamiątkowy obraz Bydgoszczy z lotu ptaka.
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Wszystkie pamiątki z licytacji charytatywnej znalazły swoich właścicieli.

Od lewej: Wojciech „Szczapa” Romanowski oraz Maciej Grześkowiak (PESA) w rozmowie z Grzegorzem Nowackim,
sekretarzem redakcji.

Od lewej: Maciej Grześkowiak, Dawid Gulczyński oraz poseł PiS Piotr Król.

Reporter MetropoliaBydgoska.PL
Stanisław Gazda.

Od lewej: Martyna Janiak - dziennikarka „Aktualności Lokalnych”, Dawid
Gulczyński - współwłaściciel oraz dyrektor generalny MetropoliaBydgoska.
PL, Marcin Janiak - kierownik oddziału Automotive Assembly Systems, Natalia
Zwolinska - koordynator Exact Systems.

Dziennikarze MetropoliaBydgoska.PL - Justyna Wróblewska i Sebastian
Torzewski.
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komunikacja
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @Eriksson1988

fot. Leszek Grabowski

S

prawa SKM została odświeżona
za sprawą petycji, którą skierował do prezydenta oraz rady
miasta Adam Fularz, który w należącym do niego serwisie Wieczorna.pl
publikuje informacje związane m.in.
z możliwą rozbudową sieci kolejowej
w mieście nad Brdą. Dokument trafił
do urzędu miasta pod koniec października, a kilka tygodni później –
do rąk prezydenta oraz radnych.
Tezy zawarte w opracowaniu
Fularza nie są nowe – pochodzą
z 2014 i 2015 roku. Co więcej, w rozbudowanej formie postulowane były
chociażby przed wyborami samorządowymi w 2014 roku przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska,
które wskazywało, że kolej dojazdowa (w petycji mowa jedynie o odcinku w granicach Bydgoszczy, SMB
zajmowało się szerszym spektrum
połączeń - dod. red.) byłaby dobrym
uzupełnieniem istniejącego systemu
transportowego.
Tyle że ten postulat od dawna negatywnie ocenia prezydent
Bruski. Jego zdaniem, co ponownie
wyraził w stanowisku dotyczącym
petycji Fularza, przebieg torów
kolejowych w mieście nie pozwoliłby na wykorzystanie potencjału
SKM. - Koszty związane z uruchomieniem i eksploatacją kolei miejskiej w przeliczeniu na potencjalnego użytkownika są wyższe niż

Pomysł powołania kolei miejskiej, a nawet – w wersji rozbudowanej – Bydgoskiej Kolei Dojazdowej, pojawia się
cyklicznie od kilku lat.

Kolejna dyskusja o kolei miejskiej
Ale pieniędzy na nią znowu nie będzie
Do bydgoskich radnych wrócił – i na nowo ich podzielił – temat utworzenia w Bydgoszczy szybkiej
kolei miejskiej. Prezydent Rafał Bruski mówi zaś tej koncepcji konsekwentnie stanowcze „nie”.
w przypadku istniejących w Bydgoszczy systemów transportowych
– twierdzi sternik miasta. I dodaje,
że przywołane w petycji przykłady
Trójmiasta czy Warszawy różnią się
od realiów największego ośrodka
w Kujawsko-Pomorskiem. Dlatego też, zdaniem Bruskiego, zasad-

ne jest rozbudowywanie połączeń
tramwajowych jako bazy transportu
publicznego w mieście oraz traktowanie autobusów jako elementu
uzupełniającego.
Mimo tej opinii, przewodniczący
komisji gospodarki komunalnej Rafał
Piasecki (PiS) próbował 12 grud-

nia przeforsować poprawkę, która
pozwalałaby przekazać pół miliona
złotych na opracowanie na potrzeby SKM. Czego konkretnie? Choć
radny tego nie nazwał, czegoś na
kształt studium wykonalności, o co
część środowisk zabiega już trzeci
rok. W 2014 roku temat SKM stał się

jedną z osi kampanii prezydenckiej
Marka Gralika (także PiS), opozycja chciała zabudżetować środki na
studium także rok temu. Podobnie
jak teraz w przypadku wniosku Piaseckiego – bezskutecznie. Zarówno
za wnioskiem, jak i przeciwko głosowało po sześciu radnych zasiadających w komisji.
Zanim doszło jednak do głosowania, radni PO i PiS przerzucali się argumentami dotyczącymi idei powstania SKM. Doszło do
kuriozalnej sytuacji, że głosowany
miał być nawet wniosek pod tytułem „Kto jest za powstaniem SKM
w Bydgoszczy?”. Radni PO mieli
jednak obiekcje natury ekonomicznej i oczekiwali rozwiania wątpliwości przez szefów wydziałów
urzędu miasta. Zdaniem Piaseckiego, wszystkie odpowiedzi mogli
znaleźć w opracowaniu Fularza.
Jego kosztorys nie jest jednak zbyt
rozbudowany – ogranicza się do
katalogu podmiotów, które miałyby wyłożyć pieniądze na SKM.
Autor wymienia w nim m.in. miasto, samorząd województwa, środki
rządowe oraz unijne.
Efektem dyskusji był brak odniesienia do meritum, czyli samej petycji. Piasecki ad hoc planował powołać zespół, który odpowiedziałby
na zagadnienia poruszone przez
Adama Fularza. W tym gremium
znaleźli się na razie: sam Piasecki
oraz Janusz Czwojda (PO). Planowano przyznać trzecie miejsce Janowi
Szopińskiemu z SLD, ale w momencie powoływania zespołu nie było go
już na sali obrad.
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Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie
• odbioru i nadzorowania
• przesyłowych sieci energetycznych
• sieci ciepłowniczych
• farm wiatrowych
• obiektów przemysłowych
DOSTARCZAMY KOMPLETNE SYSTEMY I ROZWIĄZANIA
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koncert

17:50

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @STorzewski

N

Początek transmisji
z koncertu na antenie TVN
w wigilijny wieczór.
fot. Robert Sawicki / UM Bydgoszczy

a antenie TVN oraz na kanałach temat ycznych g r upy
zostanie wyemitowane nagranie z koncertu kolęd, który 7 grudnia
odbył się w specjalnie wystrojonej
na tę okazję Katedrze Bydgoskiej.
Wydarzenie było imprezą zamkniętą,
a miasto rozdysponowało 120 zaproszeń, które trafiły m.in. do dzieci
z placówek opiekuńczo-w ychowawczych, przedstawicieli Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej
Rady Miasta, Rady ds. osób niepełnosprawnych, Rady Działalności
Pożytku Publicznego, Towarzystwa
Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz
do bydgoskich harcerzy, medalistów
olimpijskich, przedstawicieli środowisk akademickich i władz miasta.
Zaproszeni goście mogli słuchać
wykonań Małgorzaty Ostrowskiej,
Natalii Kukulskiej, Krystyny Prońko,
Pawła Wolsztyńskiego, Piotra Cugowskiego i Agnieszki Twardowskiej, którzy zaśpiewali zarówno tradycyjne
kolędy, jak i bożonarodzeniowe pieśni
w nowoczesnych aranżacjach. Wydarzenie poprowadzili dziennikarze
TVN – Anna Dec i Szymon Hołownia.
Koncert został nagrany przez
telewizję, a producentem była Fundacja Serca Bicie. Relacja zostanie
wyemitowana na antenie TVN w wie-

Katedra Bydgoska została specjalnie przystrojona na okazję koncertu

Boże Narodzenie
w telewizji
W roli głównej - Bydgoszcz
W czasie zbliżających się świąt kanały grupy TVN pokażą koncert, który odbył się w Katedrze Bydgoskiej, a także serię materiałów promujących miasto nad Brdą. To efekt umowy, jaką Bydgoszcz
zawarła z telewizją.

czór wigilijny o godz. 17:50, a także
26 grudnia o 6:40. W TVN24 widzowie
będą mogli obejrzeć bydgoski koncert 24 grudnia o 20:30 i 23:30 oraz
dzień później o 14.
Oprócz transmisji z koncertu
miasto wykupiło także pakiet promocyjny. Zapowiedzi zostaną pokazane w programach „Co za Tydzień”
(18 i 19 grudnia), „Dzień dobry TVN”
(23 grudnia) oraz na antenie TVN
Style (19 i 20 grudnia), a powtórki
będzie można zobaczyć w TVN USA
i TVN Europa.
Na potrzeby materiałów promujących koncert ekipy telewizyjne
przyjadą do Bydgoszczy, aby przygotować reportaż opisujący m.in.
wydarzenia kulturalne odbywające
się nad Brdą. W materiale zostaną
też pokazane największe atrakcje
oraz najważniejsze zabytki miasta.
Od 17 grudnia TVN
i T V N24 w yemitują łącznie
35 bloków reklamowych promujących Bydgoszcz. Za cały pakiet promocyjny miasto jako partner projektu zapłaciło 235 tysięcy złotych.
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Małgorzata Gęsikowska

Z

nakomite położenie miasta
miało niewątpliwy wpływ na
rozwój poprzez szlaki handlowe. Nawet burzliwe czasy zaborcze
niekiedy bardzo pomagały aktywności kupieckiej. Trwałe zapisy tej
kupieckiej aktywności Bydgoszczy sięgają już roku 1898, w którym
powołano do życia Towarzystwo
Kupców (działające też pod nazwą
Koło Towarzysko-Kupieckie).
Jed n a k że pr awd ziw y pr zełom dokonuje się dnia 8 marca
1909 roku, kiedy z inicjatywy Józefa
Milcherta powstaje Towarzystwo
Kupców Samodzielnych Miast a
Bydgoszczy. Śmiała, jak na czasy zaborcze, myśl znajduje żywy
oddźwięk wśród zaproszonych na
konferencję kupców bydgoskich,
sp ont a n iczn ie pr zek sz t a ł con ą
w walne zebranie organizacy jne. Myliłby się jednak ten, kto by
uważał, że członkowie Towarzystwa poświęcą się wyłącznie pracy
zawodowej, odnoszącej się li tylko
do spraw kupieckich...
Jak przystało bowiem na organizację polską w czasach niewoli, świadome swych celów i zadań,
zajęło się ono, może nawet w przeważającym stopnie, sprawą kult y wowania ducha narodowego,
solidaryzmu i jedności. Towarzystwo, pomimo pewnego przesilenia
w 1911 roku, rozwija się, przyczyniając się do znaczącego wzrostu
liczebności polskich sklepów i hurtowni.
R o k p ó ź n i e j To w a r z y s t wo
zgłasza akces do Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu.
W Bydgoszczy powstaje specjalne biuro informacyjne, zbierające i udzielające szczegółow ych
danych o kupcach i rzemieślnikach,
powstaje wewnętrzne Towarzystwo Kramarzy (drobnych kupców).
Rok 1912 to początek rozszerzenia
działalności na pobliskie miasta,
rozpoczynając od Towarzystwa
Samodzielnych Kupców w Koronowie. Dużą wagę przywiązywano do
kształcenia nowych adeptów „sztuki kupieckiej”, stanowiąc w Zarządzie stanowisko Kuratora Uczniów
Kupieckich.
Od rok u 1913 Towarz yst wo
musiało jeszcze silniej stawiać czoła „żywiołowi niemieckiego handlu
i propagandy” polegającej na rozpowszechnianiu broszur nawołujących
do bojkotu polskich sklepów. Walka
o przetrwanie ekonomiczne i narodowe scala Towarzystwo, które propaguje silniej hasło „Swój do swego”.
W myśl tego hasła, spełniając życzenia Polskiego Związku Podróżujących, Zarząd Towarzystwa uchwala,
aby kupcy samodzielni przy zakupach uwzględnili polskich producentów, dystrybutorów i agentów.
Powstają kolejne koła w okolicy:
Towarzystwo Kupców w Nakle, Solcu Kujawskim, Szubinie, Łobżenicy,
Chodzieży, Kcyni, Barcinie, Łabiszynie, Inowrocławiu, Strzelnie, Kruszwicy, Wągrowcu, a także Restauratorów w Żninie i inne.

Bydgoszcz
metropolią
kupiecką
Dzieje każdego miasta to dzieje mieszkających w nim
ludzi. To ONI je urządzają: wznoszą domy, wytaczają
drogi, rynki, place, parki i cmentarze. Uruchamiają
lub likwidują fabryki, otwierają lub zamykają sklepy…
I nikt bardziej, niż mieszkańcy miasta, nie nadaje mu
specyficznego, czasami wręcz wyjątkowego charakteru.
Jaki charakter miała i ma Bydgoszcz dziejami kupiectwa
polskiego?

Karta tytułowa Ustaw Towarzystwa
Kupców z początku XX wieku.

fot. mat. M.Gęsikowskiej

historia

Budynek Resursy Kupieckiej mieścił się przy ulicy Jagiellońskiej 13. Rozebrano go w 1970 roku.

W samej Bydgoszczy współpracują ze sobą wszystkie Towarzystwa
i Związki: Kupców Detalicznych,
Podróżnych, Branży Opałowej, Drogerzystów, Restauratorów, Zjednoczenia Drobnych Kupców, Handlarzy
Bydła, „Tytoniowych”. Od 1919 roku
rozwój kupiectwa i gospodarki polskiej staje się coraz silniejszy. Dużo
dzieje się wokół Bydgoszczy, której
organizacje zawsze aktywnie przodują w procesie wzmacniania i rozwoju miasta i okolic... wszak „energia
płynie z miasta”. Czy to już od XIX
wieku była budowana Metropolia
BYDGOSKA?
Dlaczego właśnie teraz, w grudniu, wspominamy dzieje naszego

kupiectwa? A to z prostej przyczyny - obchodzonego dnia 8 grudnia (w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP) od niepamiętnych
czasów, choć od kilku lat w Bydgoszczy nieco zapomnianego, Święta Kupieckiego. Warto jednak przypominać chlubne wzorce działalności naszych przodków: Swój do
swego, w jedności siła…
Warto też odnieść się i przeanalizować tak zwane „aforyzmy
kupieckie” – zestaw dziesięciu najważniejszych sentencji mających
gwarantować pomyślność zawodową i życiową każdego, bez wyjątku,
kupca, zamieszczone w wydanym
we wrześniu 1912 roku specjal-

nym zeszycie dla uczczenia sejmiku Związku Spółek Gospodarskich
i Zarobkowym w Poznaniu:
1. Naucz się korzystać nawet
z niepowodzeń.
2 . Wy t r w a ł o ś ć – pier w sz y
warunek powodzenia i, dzięki tylko
wytrwałości, ludzie dościgają wielkich celów.
3. Życie twoje będzie takie, jak
je sobie urządzisz. Szczęście nie
istnieje, jest tylko silna wola i pragnienie.
4. Nie bądź pedantem, ale raz
rozpoczęte dzieło doprowadź do
końca. Wartość dwudziestu pięciu
zapoczątkowanych, a nieskończonych przedsięwzięć, równa się zeru.

5. Chroń swoje zdrow ie.
B ą d ź z a w s z e m ę ż n y, r z e ź w y
i wesoły: są to warunki powodzenie
w życiu.
6. Bądź śmiały w swych przedsięwzięciach. Szybko chwytaj każdą
myśl dobrą i bez wahania wprowadzaj ją w czyn.
7. Takt i znajomość ludzi są cenniejsze od talentu, z nimi w życiu nie
zginiesz.
8. Naucz się cenić czas, którym
rozporządzasz. Bezczynnie stracona
minuta nie wraca nigdy.
9. Śmiało rzucaj się w życie, ale
nie idź mimo niego.
1 0 . P r z yc h y l n o ś c i m o ż e s z
wymagać od swoich pracowników
wówczas, kiedy sam do nich odnosisz się przychylnie.
Jak życie pokazało, kupcy dość
swobodnie realizowali owe dziesięć „złotych zasad” . Jednakże jest
w nich jakąś mądrość. Każdy w nich
znajdzie coś dla siebie.
Wierzę, że szczęście jednak
istnieje i jest lepiej je mieć, niż nie.
Tak jak lepiej mieć dobre zdrowie,
pieniądze i miłość. A właśnie tego
czytelnikom Metropolii Bydgoskiej
życzę wraz z sukcesami i radością
dnia każdego roku 2017.

*

 ródła: Wydanie
Ź
jubileuszowe :„Towarzystwo
Kupców w Bydgoszczy
1909-1934 ; Związek
Towarzystw Kupieckich
na Obwód Nakielski 19091929; uchwała Towarzystwa
Kupców w Bydgoszczy
(statut) 1909; Swój do swego
czyli Księga Kupiectwa
Poznańskiego( 2004); Księga
Polskiego Handlu (2005);
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pasje
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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siądz Ryszard nalewki tworzy
z tego, co przyniosą ze sobą:
dana pora roku, członkowie
jego rodziny, znajomi lub co znajdzie
się pod ręką. A to aronia, a to truskawka, a to miód lub cytryny. Swego czasu zasmakowała mu u kogoś
nalewka na pędach sosny. Dziś ma
na nią swój autorski przepis – w słoju układa odrosty sosnowe, zrywane
w drugiej dekadzie maja, i zalewa
litrem spirytusu. Pozostawia na
miesiąc, a bywało że i na pół roku.
Po tym czasie zlewa się spirytus
i dodaje doń przegotowanej wody
z miodem w stosunku 1:1. Takim
słodko-spirytusowym roztworem
ponownie zalewa się odrosty sosnowe i pozostawia na 2-3 tygodnie, do
miesiąca. Sama woda, która wyciągnęła z odrostów resztki spirytusu,
ma około 25%. Spirytus zaś ma kolor
intensywnie zielonkawy. Po połączeniu ze słabą nalewką staje się
matowy, wytrącają się w nim olejki
eteryczne w postaci zawiesiny, którą trzeba przecedzać kilkakrotnie
przez filtr do kawy. Ostatecznie
nalewka powinna mieć kolor oliwkowo-zielonkawy.
Gdy produkt jest gotowy, ksiądz
Ryszard rozlewa go do butelek, które opatruje naklejką z ułożoną przez
siebie sentencją: „Na ekologicznej
sośnie z Puszczy Bydgoskiej oraz
na prawdziwym pszczelim miodzie. Polepsza oddech, rozgrzewa
ciało, rozjaśnia umysł, wprowadza
w dobry nastrój. Uwaga! Sama tylko
nalewka nigdy nie zastąpi spacerów
po lesie sosnowym”.
Robił też ksiądz Pruczkowski
nalewkę czosnkową. Główkę czosnku trzeba zalać 0,7 litra wódki, po
dwóch tygodniach przecedza się
roztwór i dodaje garść rodzynek
i pozostawia na siedem miesięcy. Gdy nabierze koloru herbaty,
ponownie się przecedza i pozostawia na miesiąc. Łącznie proces
produkcji trwa więc osiem miesięcy. Praktyka pokazała, że po miesiącu nalewka też ma dobry smak.
A dla tych, którzy nie mają nawet
tyle cierpliwości, ma ksiądz kanonik
przepis na nalewkę „ekspresową”.
Robi się ją z… piwa. Wystarczą dwie
butelki o pojemności 0,33 litra, do
tego trzy czwarte szklanki cukru
i jedno opakowanie cukru wanilinowego. Trzeba to wszystko zmieszać, zagotować i wystudzić. Wtedy
dopiero można dodać pół litra spirytusu i… można pić już na drugi
dzień! Ale jak to nalewka, im dłużej
postoi, tym jest lepsza.
Orzechówk a na schorzenia
przewodu pokarmowego, a nalewka
z dziurawca na dobry humor? Czy to
jest możliwe? Oczywiście! Nalewkami, które swój niepowtarzalny smak
i aromat zawdzięczają owocom,
ziołom i korzennym przyprawom,
można się nie tylko delektować, ale
też łagodzić wiele dolegliwości.
Przyprawy ziołowe są bowiem nieocenione we wspomaganiu leczenia
różnych schorzeń oraz w ich profilaktyce. Są one skarbnicą mikro-

Nalewki
Padre Ricardo

największą radość z… rozdawania
moich nalewek. To są moje prezenty
dla dobrodziejów i darczyńców dla
naszego parafialnego kościoła – ciągle w budowie i ciągle w potrzebie…

*

Ks. kanonik Ryszard Pruczkowski, proboszcz bydgoskiej parafii Bożego Ciała, uwielbia sam gotować
oraz namiętnie pochłaniać książki myśliwskie i kucharskie. W jednych i w drugich nierzadko trafiał
na opisy sporządzania nalewek. W końcu sam zaczął je wytwarzać. Nie ma w tym nic zdrożnego, ani
dla stanu duchownego niewskazanego, wszak w tradycje nalewkarskie mocno wpisują się zakony
i klasztory. Wiele wymyślonych tam specjałów do dziś przysługuje się medycynie.

Idą święta, więc ksiądz
Ryszard wyszperał
dla Czytelników
MetropoliiBydgoskiej.PL
przepisy na dwie nalewki
stosowne na świąteczne
wieczory: „Kawówkę
– retro” i „Nalewkę
bożonarodzeniową”.

KAWÓWKA – RETRO
Sk ł ad n i k i: 1 l it r spi r y t u su ,
szklanka dobrej mocnej kawy,
pół kg cukru, pół litra wody, pół
laski wanilii, szklanka rumu.
Cukier zagotować osobno
z wodą. W szczelnym naczyniu
zmieszać razem: spirytus, kawę,
rum, ugotowany z wody i cukru
syrop oraz wanilię przeciętą wzdłuż. Naczynie szczelnie
zamknąć. Po miesiącu można
wanilię wyjąć, a nalewkę porozlewać do małych flaszek i zakorkować. Gdy się w ytrawi jest
doskonała.
NALEWKA
BOŻONARODZENIOWA
fot. Stanisław Gazda
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Ks. kanonik Ryszard Pruczkowski jest proboszczem parafii Bożego Ciała, duchowym opiekunem
środowiska ludzi pracy, myśliwych, skarbowców, sybiraków, więźniów politycznych okresu stalinowskiego,
hodowców gołębi pocztowych i żandarmerii wojskowej, członków Aeroklubu Bydgoskiego oraz
honorowych krwiodawców.

elementów, soli mineralnych i witamin, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Dlatego
warto je wykorzystać, przyrządzając nalewki pokrzepiające, wzmacniające, uzdrawiające duszę i ciało.
To także sposób na zatrzymanie
smaków i aromatów w butelce.
- N a j b a r d z i e j f a s c y nuj ą c e
w nalewkach są: ich niepowtarzalność oraz radość z efektów własnej
pracy. Zmiany pogody, ilość słońca i deszczu powodują, że nalewki
nigdy nie ułożą się dwie takie same.
Co powinno być powtarzalne to: staranność, cierpliwość, kreacja i miłość,
czyli dobra energia, z jakiej powstają
nalewki. Ich kluczem jest dobranie
właściwych proporcji. Czas macerowania oraz czas leżakowania po
kupażowaniu to poważna próba cierpliwości, wytrwałości i samozaparcia
– twierdzi ks. Pruczkowski.
Pierwszą nalewkę, którą odważył się samodzielnie zrobić bydgoski
kanonik, była „Miodówka inaczej”.
I owo „inaczej” jest tu o tyle ważne,
że wskazuje na wytwór autorski.

Nie byłby sobą ksiądz Ryszard, gdy
coś nie pokombinował i nie dołożył
swoich trzech groszy. Doszedł do
wniosku, że byłoby zbyt prosto, gdyby należało jedynie rozpuścić miód,
dodać spirytus i czekać aż się „przegryzie”. Miodówkę według Padre
Ricardo wzbogacają kawa, rum,
wysuszona skórka pomarańczy, nieco startej gałki muszkatołowej oraz
laska wanilii. Taka miodówka, gdy
się wytrawi, jest wyśmienita! Bo, jak
głosi etykietka, również autorstwa
księdza Ryszarda: „Miodówka jest
na prawdziwym pszczelim miodzie.
Leczy, rozgrzewa, niesie radość,
wprowadza w dobry humor. Uwaga! Nadużywana bardziej żądli niż
pszczoła!”.
Dziś, po dw udziestu lat ach
parania się robieniem nalewek,
ksiądz Ryszard mocno akcentuje, że
nalewki nie są do upicia się. Nimi się
delektuje. W nich się rozsmakowuje.
Ale dla tych, którym - nie daj Boże
- przytrafiłoby się przedawkowanie, ma, co prawda sprawdzony nie
na sobie samym, ale ponoć genial-

ny sposób na kaca. Trzeba wypić
szklankę soku z kiszonej kapusty,
zjeść dwa jajka na miękko i wypić
szklankę mocnego kakao. Kac mija,
jak ręką odjął!
Nalewki mają to do siebie, że
można je robić przez cały rok, bo
gdy nie ma już świeżych owoców,
są cytryny, jest mleko, cukier albo
cukierki kukułki, piwo porter lub
imbir. Te składniki wystarczą, aby
powstały z nich nalewki o wdzięcznych nazwach: „Apteczna”, „Kukułka” , „Porterówka vel babskie łzy”,
„Imbirówka”. Nalewki może robić
każdy i zawsze się udają!
Dla wielu parafian ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski stał się
wręcz autorytetem w dziedzinie
nalewkarstwa – często do niego dzwonią, pytają co i jak zrobić?
Sam, ze względu na wysokie ciśnienie, nie może się raczyć swoimi
wytworami. - Po co więc księdzu
nalewki? - pytam. Ks. Pruczkowski:
Nalewka podana w ładnym kieliszku
może być wspaniałym okraszeniem
towarzyskiego spotkania. Ja mam

Składniki:
-- 100 g daktyli
-- 100 g suszonych moreli
-- 100 g suszonych śliwek
-- 100 g wyłuskanych orzechów
włoskich
-- 100 g suszonej żurawiny
-- 100 g rodzynek
-- 100 g fig
-- 50 g kandyzowanego imbiru
-- 1 p o m a r a ń c z a , s p a r z o n a
i pokrojona w plastry
-- 200 g cukru (można dać mniej,
ok. 3/4 szklanki brązowego)
-- 1 Iitr wódki
-- 2 laski cynamonu
-- 4-5 sztuk goździków
Cukier podgrzać z odrobiną
wody (2-3 łyżki) i ok. 100 g wódki, aż trochę się rozpuścił (nie
doprowadzamy do zagotowania).
Po ostudzeniu dolać resztę wódki i dokładnie rozmieszać, by
jak najwięcej rozpuścić cukru.
Bakalie ułożyć w dużym słoju
(2,2 I.) naprzemiennie w podanej powyżej kolejności, przekładając je plastrami pomarańczy.
Na wierzch ułożyć kandyzowany
imbir, delikatnie w bakalie wsunąć goździki i korę cynamonu.
Zalać wszystko osłodzoną wódką, wraz z całym również nierozpuszczonym cukrem. Odstawić na min. 4-6 tygodni. Po tym
czasie przecedzić nalewkę i klarowny alkohol przelać do butelki. Owoce odcedzić porządnie
(można użyć do ciasta, a część
zmiksowanych na przykład do
nadzienia muffinek).
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WYŚLIJ ZDJĘCIE
I WYGRAJ
WYCIECZKĘ DO BRUKSELI!

Z

apraszamy naszych Czytelników do udziału w konkursie fotograficznym, w którym
nagrodą główną jest wycieczka do
Brukseli, a dla innych wyróżnionych
- zestawy upominkowe.
Wystarczy w okresie od 16 grudnia do 13 stycznia 2017 roku wysłać

na adres redakcja@metropoliabydgoska.pl zdjęcie przedstawiające
bydgoską inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.
Kapituła złożona z członków
redakcji oraz przedstawiciela biura
europosła Janusza Zemkego, który jest
sponsorem konkursu, wybierze naj-

lepsze propozycje. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 stycznia na portalu
MetropoliaBydgoska.PL oraz w styczniowym wydaniu czasopisma.
Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie www.metropoliabydgoska.pl.
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SF Indoor Cycling
OPONEO TOUR 2017
J

uż 14 stycznia 2017 r. w Sport Factory ruszają Otwarte Mistrzostwa Indoor Cycling OPONEO
TOUR 2017. Partnerami imprezy są:
Oponeo, Benefit Systems, Ekspert
Fitness oraz Bydgoszcz Triathlon.
W organizowanych po raz pierwszy
w Bydgoszczy zawodach w jeździe
na rowerach stacjonarnych, może
wystartować każdy. Zapraszamy
osoby, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, amatorów aktywnego spędzenia czasu, osoby, które
lubią wyzwania oraz kolarzy i triathlonistów. OPONEO TOUR to cykl
czterech wyścigów na nowoczesnych rowerach Tomahwk IC7.
Od kilku miesięcy klub Sport
Factory jako jedyny klub fitness
w Polsce, dysponuje 30 t akimi
rowerami, wyposażonymi w komputery oraz system pomiaru mocy

FTP. Dzięki temu systemowi każdy
może wykonać indywidualny test
pozwalający na sprawdzenie swojego FTP. FTP, czyli Functional Treshold Power to maksymalny poziom
generowanej przez nas mocy, który
możemy utrzymać przez określony
czas jazdy. FTP pokazuje nam na
jakim poziomie generowanych przez
nas watów, organizm przestaje
radzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię dostarczaną do pracujących mięśni.
Każdy wyścig w ramach OPONEO TOUR będzie przypominał
indywidualną jazdę na czas, ale
jednocześnie będzie mogło jechać
30 osób, co jeszcze bardziej zmotywuje każdego do sprawdzenia swoich możliwości. Sama jazda trwać
będzie 20 min. i jej założeniem
jest przejechanie jak najdłuższego

odcinka w tym czasie. Wszystkie
dane będą wyświetlane na monitorze umieszczonym na rowerze,
co pozwoli kontrolować pokonany
dystans i intensywność zarówno
podczas jazdy jak i po niej. Dodatkowym atutem będzie możliwość
sprawdzenia swojego indywidualnego FTP. Oczywiście wyniki będą
również porównane do innych osób
i po całym cyklu wyłonimy Mistrza
i Mistrzynię Bydgoszczy oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych u pań i panów. Aby
wziąć udział w klasyfikacji generalnej należy wystartować przynajmniej w 3 wyścigach, a wynikiem
będzie średnia uzyskana z trzech
jazd. Ale w ygranymi będą tutaj
wszyscy, którzy ukończą każdą
taką jazdę i sprawdzą swoje możliwość fizyczne, bo ma być to przede

wszystkim fajna przygoda w duchu
sportowej rywalizacji.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rowerami i możliwościami jakie daje trening jazdy na
tak profesjonalnym sprzęcie w komfortow ych warunkach. W Sport
Factory jest wiele możliwości, aby
skorzystać z tych świetnych rowerów. W każdy czwartek o godz.
18.00. przeprowadzane są specjalne
zajęcia, które pokazują możliwości,
jakie daje ten sprzęt. Każdy może
wziąć w nich udział bezpłatnie.
Wystarczy pobrać darmowe zaproszenie ze strony internetowej: www.
sportfactory.pl
Codziennie, odbywają się zajęcia
z doświadczonymi instruktorami jak
i jazdy z wirtualnym trenerem przy
użyciu konsoli Myride. Te lekcje
pozwolą na solidne przygotowa-

#mamMOC

nie się do wyścigu. Ale oczywiście
można wziąć udział, przygotowując
się samodzielnie. Wystarczy zapisać
się tylko na same zawody.

*

 apisy przyjmowane są drogą
Z
elektroniczną pod adresem:
zapisy@sportfactory.pl.
Opłata wpisowa za cały TOUR
wynosi 60 zł, a w pakiecie
startowym każdy otrzymuje
profesjonalną koszulkę
kolarską , napój izotoniczny
oraz baton proteinowy.
W mailu zgłaszającym udział
należy podać swoje imię
i nazwisko, pesel, nr telefonu
oraz adres e-mail.
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poleca studia na następujących kierunkach

AdministrAcjA

socjologiA

(dzienna i zaoczna, pierwszego oraz drugiego stopnia)

(dzienna i zaoczna, pierwszego stopnia)

 Uznany i rozpoznawalny kierunek!
 Interdyscyplinarny charakter studiów!
 Wszechstronna wiedza z zakresu prawa i innych
 Wiele możliwości zawodowych!
 Niesłabnące zainteresowanie wielu studentów –

dziedzin!

 Nieliczny w skali kraju kierunek o praktycznym charakterze!
 Wszechstronna wiedza o życiu społecznym niezbędna niemal we
 Ukierunkowanie na badania konsumenckie oraz innowacyjność i

zostań jednym z nich!

 Studia

społecznym, a więc szczególnie atrakcyjne obszary!
prowadzone we współpracy z Urzędem Statystycznym, różnymi instytucjami
badawczymi oraz szkoleniowymi!
 Badania wskazują, że absolwenci socjologii UKW znajdują pracę – dołącz do nich!

informAcjA nAukowA
i bibliotekoznAwstwo

ekonomiA

(dzienna i zaoczna, pierwszego stopnia)

(dzienna i zaoczna, pierwszego stopnia)

 Dla osób o wyraźnie ukierunkowanych zainteresowaniach i oczekiwaniach zawodowych!
 To ten kierunek ukończyła najlepsza absolwentka UKW 2015 r. i tu studiuje najlepsza

studentka UKW 2016 r.!

 Praktyczny charakter studiów!
 Zajęcia odbywają się w super nowoczesnym budynku
 Limitowany nabór – wykorzystaj swoją szansę!

Biblioteki UKW!

studiA PodyPlomowe

wszystkich profesjach!
kreatywność w życiu

 Młody, ale najżywiej rozwijający się kierunek UKW!
 Praktyczny profil kształcenia i atrakcyjne specjalności!
 Doskonale zorganizowane praktyki, w tym we współpracy z instytucjami
 Szerokie perspektywy odnalezienia się na rynku pracy i w biznesie!
 Wielu chętnych do podjęcia studiów – dostają się najlepsi!

 Administracji

 Ekonomia

 Bankowość

i Zarządzania
i Finanse
 Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 Marketing

www.wydzialnaukspolecznych.ukw.edu.pl

finansowymi!

i Zarządzanie
Internetowy i e-biznes
 Prawa Zamówień Publicznych

www.rekrutacja.ukw.edu.pl
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ul. Dworcowa 17, Bydgoszcz

tel. 501 704 361



masaż sportowy
masaż gorącymi
kamieniami

 

masaż
bańką chińską
antycelulitowy ujędranijący
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iniony rok nie był dla Zawiszy
łatwy. O piłkarzach było głośno nie z powodu osiągnięć,
takich jak zdobyty jeszcze całkiem
niedawno Puchar Polski, ale z uwagi
na wycofanie zespołu z rozgrywek
I ligi. Gdy piłkarska spółka upadała,
bracia Zielińscy przygotowywali się
do startu w igrzyskach olimpijskich.
Igrzyskach, z których starszy z nich,
Adrian miał przywieźć wyczekiwany
od 20 lat medal dla Zawiszy. Zanim
jednak rozpoczęła się rywalizacja na
pomoście, Zielińscy byli już w drodze powrotnej do domu po dopingowych wpadkach.
Podczas gali 70-lecia, która
odbyła się w czwartek, 8 grudnia,
mówiono więc przede wszystkim
o bogatej w sukcesy historii. Jubileuszową nagrodę odebrała Krystyna
Krzyszkowiak, żona patrona stadionu Zawiszy oraz – od niedawna
- honorowego sportowca 70-lecia. Zdzisław zawsze mówił, że Zawisza
jest jedną wielką rodziną. Spędziliśmy tu naprawdę wiele wspaniałych
lat – mówiła po odebraniu statuetki.
Na gali pojawiło się kilkaset osób
– parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni,
wojska, ale też kilka pokoleń zawodników, trenerów i działaczy. – Nasz
klub jest wspaniałym ambasadorem
miasta Bydgoszczy oraz całego polskiego sportu – mówił prezes CWZS
Zawisza Waldemar Keister.

Zawisza świętował
70 urodziny!
Rozświetlona na niebiesko-czarno hala tenisowa była miejscem
świętowania jubileuszu 70-lecia Zawiszy Bydgoszcz. Wydarzenie
było okazją nie tylko do wspominania historii klubu, ale też do
spotkania z osobami, które tę historię tworzyły.

Głosami kibiców najlepszym
sportowcem został wybrany Maciej
Freimut, kajakarz, srebrny medalista
igrzysk z Barcelony (1992) i mistrz
świata z Meksyku (1994). – Teraz
na Zawiszy sportowcy mają świetne warunki. Jest nowy stadion, jest
nowa przystań – mówił Freimut.
Wyróżnienia zostały przyznane
z udziałem sympatyków klubu, którzy przez kilka tygodni mogli głosować w jubileuszowym plebiscycie.
Poza najwybitniejszymi postaciami
wskazano też najważniejsze wydarzenie 70-lecia - zdobycie piłkarskiego Pucharu i Superpucharu
Polski.
Wyróżniony został także sam
klub. Wicemarszałek województwa
Zbigniew Ostrowski wręczył prezesowi Keisterowi medal Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeranensis, czyli najważniejszą marszałkowską nagrodę.
W przyszłym roku na klubowych obiektach odbędą się dwie
ważne imprezy – młodzieżowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy
(13-17 lipca) oraz piłkarskie Euro
U-21, którego grupy rozlosowano
1 grudnia. Wiadomo już, że w drugiej
połowie czerwca na stadionie Zawiszy zagrają reprezentacje Portugalii,
Hiszpanii, Serbii i Macedonii.

*

Więcej zdjęć
z gali jubileuszowej Zawiszy
Bydgoszcz można znaleźć na
www.metropoliabydgoska.pl.

Gala 70-lecia klubu zgromadziła kilka pokoleń zawodników i trenerów Zawiszy.

Józefa Karniewicza (z lewej) uhonorowano statuetką dla
najwybitniejszego trenera. Nagrodę wręczają: Waldemar Keister
(z prawej), prezes CWZS Zawisza i jego zastępca Dariusz Bednarek.

W hali tenisowej zgromadziło się łącznie kilkuset gości zacnego jubilata.

Żona Zdzisława Krzyszkowiaka - Krystyna odebrała
laur dla honorowego sportowca 70-lecia.

Waldemar Gospodarek, szef ciężarowców
zrzeszonych w CWZS Zawisza.

Galę poprowadziła znana dziennikarka telewizyjna wywodząca się z Bydgoszczy Paulina Chylewska.
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Z NAMI URZĄDZISZ KAŻDE WNĘTRZE !

PONADTO W NASZEJ OFERCIE:

banery, blockouty,
siatki mesh

ażurowanie i frez
liter przestrzennych

oklejanie pojazdów

kasetony
reklamowe

systemy
wystawiennicze

identyﬁkacja
wizualna ﬁrmy

Zadzwoń do nas:
52 307 07 97

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

