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pringer przyjechał do Bydgoszcz y na zaproszenie
stowarzyszenia Społeczny
Rzecznik Pieszych oraz Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich.
Wydarzenie odbyło się w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, podczas
którego promuje się alternatywne środki komunikacji. Organizatorzy podkreślali, że celem
spotkania jest rozmowa na temat
tego, jakie wyzwania stoją przed
współczesnymi miastami i jakie
są pomysły włodarzy, by im sprostać oraz jak globalna katastrofa
klimatyczna wpłynie na życie
w przeciętnym polskim mieście.
Reportażysta zaznaczył, że
do Bydgoszczy przybył... pieszo.
I to z pobliskiego Pawłówka, idąc
przy Kanale Bydgoskim. Wybór
tego miejsca nie był jednak przypadkowy, gdyż w powstającej
obecnie książce Springer opisuje
m.in. pruską architekturę i rozwiązania technologiczne, takie
jak Kanał Bydgoski. Jak mówił,
osiągnięcia tamtej epoki z jednej
strony go fascynują, ale z drugiej pokazują, że Prusacy chcieli
za wszelką cenę ujarzmić natu-

W Bydgoszczy powstało
kilka wysokich
budynków nad rzeką.
Nie do końca mam
pewność, czy to był
dobry pomysł.
Filip Springer

rę. Kolejnym lokalnym wątkiem
podczas wtorkowego spotkania
było odniesienie się do opisywanej przez Springera w publikacji
„Księga zachwytów” Przystani
Bydgoszcz - twórca uznał ją za
jedną z najciekawszych realizacji
architektonicznych w Polsce.
- Nadal uważasz, że to drewno, którym pokryta jest marina, się broni? - pytał prowadzący spotkanie redaktor Gazety
Wyborczej A ndrzej T yczyno,
odnosząc się do licznych głosów
krytyki, które pojawiły się po
tym, kiedy materiał zaczął zmieniać kolor. - Tak, taki był zamysł
projektu i tak on miał się postarzeć. Jest to dosyć powszechnie
stosowana technika - odpowiedział Springer. Podkreślił też, że

„Samorządowcom
brakuje odwagi”

Filip Springer mówił o wyzwaniach dla miast
w dobie katastrofy klimatycznej
We wtorek, 22 września - w Dzień Bez Samochodu - bydgoszczanie mogli wziąć udział w spotkaniu z Filipem Springerem. Obecność znanego reportażysty i autora książek o tematyce miejskiej
przyciągnęła do Kina Pomorzanin nie tylko aktywnych społeczników, ale również urzędników - na
czele z zastępcą prezydenta Bydgoszczy Michałem Sztyblem. Podczas dwugodzinnego spotkania
Springer podkreślił, że polskie miasta się zmieniają, ale w obliczu katastrofy klimatycznej należy
zmienić priorytety. - Takim nie jest dojazd autem pod sam dom - przekonywał twórca „Wanny
z kolumnadą”.

Fot. Szymon Fiałkowski

SPOTKANIE

Filip Springer spotkał się z bydgoszczanami w Kinie Pomorzanin.

Bydgoszcz w ostatnich latach
bardzo się zmieniła. - Powstało
kilka wysokich budynków nad
rzeką - nie do końca mam pewność, czy to był dobry pomysł.
Lokalizacje przy rzece są najdroższe, więc kapitalizuje się
przestrzeń w górę - dzielił się
swoją refleksją. Chwalił też realizowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację program modernizacji kanalizacji deszczowej.
Autor „Wanny z kolumnadą” - książki traktującej o polskiej przestrzeni publicznej nie
ukrywa jednak, że w obliczu
katastrofy klimatycznej tematy
związane z estetyką miast mogą
zejść na dalszy plan. - Mam wrażenie, że do wielu kwestii, o które upominali się bohaterowie tej
książki, nigdy nie będziemy mieli
okazji usiąść. Wyzwania zwią-

zane z kryzysem klimatycznym
unieważnią sporą część dyskusji
o estetyce przestrzeni. Szkoda,
bo ta katastrofa oddali marzenie
o tym, by żyć w harmonijnych
miastach - nie ukrywał Springer.
O tym, że problemy z klimatem
stały się faktem, świadczą ubiegłoroczne publikacje na temat
wysychania Noteci. Przy okazji
gość opowiedział związanym
z tym anegdotę.
- Byłem nad rzeką z moim
kolegą Duńczykiem. Podchodzimy do płotu jednego z domów
i pytamy gospodarza, czy Noteć
wysycha. On mówi „Gdzie tam,
nie wysycha. Nawet jest za dużo
wody”. Pojechałem tam w lipcu
i akurat tak się stało, że spotkałem go ponownie. Wtedy powiedział, że rzeka faktycznie wysycha. Przypomniałem mu sytuację

sprzed kilku miesięcy, na co on
odparł: „Przy obcym było wstyd
powiedzieć” - przytoczył reportażysta.
Spr inger uważa, że przy
dokonywaniu ważnych zmian
w mieście (np. przy zamykaniu
ulic dla ruchu) należy robić to
stopniowo i testowo - na przykład wyłączać jedną lub dwie
ulice, zanim zamknie się większy
obszar. - Można pokazać ludziom
przyszłość, dać im to poczuć.
To powoduje, że będą bardziej
przekonani - mówił. Autor dokonał też krótkiego bilansu 30 lat
samorządności. - Trudno znaleźć
miasto, które nie ma przebudowanego miejsca reprezentacyjnego - powiedział Springer, podkreślając jednak, że wiele z nich
pozbawiono zieleni. - Większość
miast zyskało bardziej świado-
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mych obywateli. Postulaty społeczników nie odstają poziomem
i merytoryką od krajów zachodnich, na których się wzorujemy
- chwalił Springer. Gorzej ocenił
natomiast samych samorządowców.
- Nie mam najlepszego zdania
o samorządach. To oczywiście
generalizacja, od której można
znaleźć wyjątki, ale uważam, że
trzon myślenia o mieście i zarządzania przestrzenią bazuje na
podręcznikach z lat 70. XX wieku. Samorządowcom brakuje
odwagi - lansują oni idee, które
zostały już dawno skrytykowane
- powiedział Springer.
Przykładem tego - zdaniem
reportażysty - jest budowa parkingów w miejscu trawników.
- Zieleń jest priorytetem. Dziś,
kiedy wiemy jaka czeka nas przyszłość wycinka drzew powinna
być zakazana. Jeżeli ustalamy
priorytety w perspektywie 30 czy
50 lat, to nie kupuję argumentu
o konieczności budowy parkingów na trawnikach - przedstawił
swój pogląd. W zamian powinno
budować się większe parkingi
wielopoziomowe.
- To się jednak spotyka z krytyką, gdyż przyzwyczailiśmy się
do parkowania tak, by z drzwi
auta móc zadzwonić domofonem.
Kiedyś dyskutowałem z kaliskim
prawnikiem, który zaparkował
na chodniku. On tłumaczył, że
musi dojechać autem ze swojej
kancelarii do sądu. A one były
oddalone od siebie o 600 metrów.
Docieramy jednak do momentu,
w którym nie wszystkie potrzeby
są ważne - dojazd pod sam dom
bądź miejsce pracy nie jest jedną
z nich. Wystarczy dotrzeć w ich
pobliże. Teraz mamy inne priorytety, które nie będą stanowić
jedynie o jakości naszego życia,
ale nawet o naszym życiu - mówił
Springer.
Znawca tematyki miejskiej
odpowiedział też na pytanie,
ja k pandemia koronaw ir usa
wpłynęła na ośrodki. - W okresie lockdownu zaczęliśmy rozmawiać z sąsiadami, mówić im
„dzień dobry”. Pojawił się zalążek
wspólnoty. Przez ten krótki czas
poczuliśmy, do czego ona tak
naprawdę jest stworzona. Wierzę, że pamięć o tym pozostanie na dłużej - wyraził nadzieję
Springer. I dodał, że wiele dobrego zrobiło... zamknięcie lasów
i parków. - To był świetnie idiotyczny pomysł, który pokazał, jak
bardzo ich potrzebujemy i dobrze
je mieć pod ręką - ironizował.
Gorszą stroną epidemii jest spadek popularności komunikacji
publicznej. - Jest obawa przed
korzystaniem z niej, w związku
z czym będzie ona mieć problemy. Pojawią się bowiem pytania
o jej rentowność - podkreślił
Springer.
Drukarnia Express Media sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i materiałów nadesłanych.
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Nowe mosty przez Brdę

Kolejne podpisy na Długiej.
Poznaliśmy tegorocznych laureatów

Połączą Bartodzieje z Kapuściskami
Trwa przetarg na budowę mostu tramwajowego i drugiego mostu drogowego w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przedstawił szczegóły inwestycji.

Urząd Miasta Bydgoszczy przedstawił nazwiska osób, które zostaną
w tym roku wyróżnione Bydgoskimi Autografami. To prof. Aleksander Araszkiewicz, Marek Gotowski oraz dr. hab. Janusz Kutta, dr. hab.
Marek Romaniuk i Stanisław Błażejewski.
ALEJA AUTOGRAFÓW

C

FOT. ZDMIKP

złonkowie kapituły dokonali
wyboru w tajnym głosowaniu na podstawie zgłoszeń
mieszkańców. Uroczystość odsłonięcia podpisów w alei na ulicy
Długiej odbędzie się w listopadzie.
Bydgoskie Autografy to forma
wyróżnienia dla osób szczególnie
zasłużonych dla miasta – działających na rzecz jego promocji,
marki, będących ambasadorami
Bydgoszczy w Polsce i na świecie.
Dotychczas swój podpis w Alei
Autografów na ulicy Długiej pozostawiło 39 osób – wśród nich są
znani sportowcy, politycy, filmowcy, lekarze, przedsiębiorcy czy
przedstawiciele świata kultury.
W tym roku wyróżnieni zostali:

Tak ma wyglądać nowy most tramwajowy i drogowy przez Brdę.

INWESTYCJE
Błazej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

B

udowa now ych mostów
pomiędzy Bar todziejami
a Kapuściskami jest zapowiadana od 2016 roku – początkowo drogowcy zakładali, że
inwest ycja zost a nie za kończona w 2018 roku, a później
– że w 2020 roku. Ostatecznie
ZDMiKP ogłosił przetarg na ich
realizację 21 sierpnia – opóźnienie wynikało m.in. ze względu na
konieczność uzyskania pozwoleń
wodno-prawnych na podstawie
zmienionych przepisów.
W ostatnich dniach drogowcy podali szczegóły inwestycji.
Most, po którym będą poruszać
się tramwaje, znajdzie się pomiędzy jezdniami i będzie nieco
dłuższy niż przeprawa samochodowa. Dzięki jego budowie,
tramwaje mają zaoszczędzić
około 6 minut. - Rozwiązanie
ułatwi też organizację ruchu
tramwajowego podczas remontów torowisk na Toruńskiej i Fordońskiej lub w trakcie zdarzeń

Budowa
mostów rozpocznie się
w 2021 roku. Potrwa ona
kilkanaście miesięcy.

253 metry
wyniesie długość
przeprawy samochodowej.
Przeprawa tramwajowa
będzie o dwa metry
dłuższa.

losowych (np. wypadek) – przekonuje ZDMiKP.
Obie konstrukcje będą mieć
pięć przęseł. Zarząd dróg podaje, że nowy most drogowy będzie
miał dwa pasy ruchu, a po stronie wschodniej zarezerwowano
miejsce pod ciąg pieszo-rowerowy. Pod mostami – od strony
Bartodziejów – powstanie też
droga wewnętrzna i fragment
ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.
Poza budową mostów, inwestycja obejmie też modernizację
infrastruktury drogowej: przede
wszystkim skrzyżowań Kazimierza Wielkiego z Fordońską
i Toruńską, a także przebudowę
odcinków ulic: Toruńskiej, Perłowej, Fordońskiej, Iławskiej i Oliwskiej. Częścią projektu jest też
modernizacja torowiska wzdłuż
ulicy Perłowej i przystanków
tramwajowych przy Toruńskiej
– po zakończeniu inwestycji ich
perony będą dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz wyposażone w ekrany LCD
z rozkładami jazdy.

Co ważne, w trakcie przebudowy skrzyżowań Kazimierza
Wielkiego z Toruńską i Fordońską oraz węzła tramwajowego
przy Perłowej wykonawca robót
musi utrzymać ruch tramwajowy. W tym celu drogowcy
zamierzają użyć zakupionych
w 2015 roku rozjazdów nakładkowych.
Termin składania ofert na
budowę nowych mostów upływa 30 września. Rozpoczęcie
prac planowane jest w przyszłym roku. Potrwają one około 30 miesięcy. – Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty kierować będziemy się ceną oraz
terminem wykonania zadania
(dodatkowe punkty za jego skrócenie do 26 miesięcy) – informuje ZDMiKP. Według wstępnych
kosztorysów budowa mostu
miała kosztować 80 milionów
złotych – dziś, w obliczu wzrostu cen na rynku budowlanym, ta suma może wzrosnąć
do ponad stu milionów. Część
z tej kwoty pokryje jednak unijne dofinansowanie w wysokości
48 milionów złotych.
Budowa now ych mostów
t r a mw aj ow yc h s p owo duj e
roszady w komunikacji szynowej. Przez Kazimierza Wielkiego mają kursować linie 2 i 7.

*

O zmianach tras tramwajów
przeczytasz więcej na
stronie 7.

prof. dr hab. n. med. Aleksander
Araszkiewicz
- psychiatra i psychoterapeuta, autor i współautor ponad
300 publi k acji n au kow ych.
Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz
członkiem Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia
Psychicznego. Kierownik Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kierownik Kliniki Psychiatrii
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im.
dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Konsultant wojewódzki ds.
psychiatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Marek Gotowski
- byd go sk i pr z e d się biorc a
i biznesmen. Prezes Zarządu firmy
Gotowski, która zajmuje się przedsięwzięciami infrastrukturalnymi
– m.in. budową mostów i wiaduktów. Jego przedsiębiorstwo realizowało szereg ważnych dla miasta
inwestycji, takich jak np. budowa
Trasy Uniwersyteckiej czy wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego.
dr hab. Janusz Kutta,
dr hab. Marek Romaniuk,
Stanisław Błażejewski
- bydgoscy historycy, archiwiści,
badacze najnowszej historii miasta o bogatym dorobku naukowym
i popularno-naukowym. Są autorami ponad 600 biogramów bydgoszczan, które zostały wydane
w siedmiu tomach „Bydgoskiego
Słownika Biograficznego”.

Trwa rywalizacja o miano
Rowerowej Stolicy Polski
Do końca miesiąca można kręcić kilometry dla Metropolii Bydgoszcz
w rowerowej rywalizacji. Na uczestników czekają nagrody.
AKTYWNOŚĆ

O

becnie na zdecydowanym
prow ad z en iu z n aj duj e
się ubiegłoroczny zw ycięzca, czyli Nowa Sól, a w walce o podium uczestniczą także
Gniezno, Puławy, Biała Podlaska
czy Gorzów Wielkopolski. Metropolia Bydgoszcz od początku
zajmuje lokaty w rejonie 10. miejsca. Dla trzech najlepszych miast
przygotowano nagrody - samoobsługowe stacje naprawy rowerów ufundowane przez sponsora
rywalizacji firmę Ibombo.
Sposobem na nabijanie kilometrów są m.in. wspólne wyjazdy, które co niedzielę ruszają
z Bydgoszczy. W obecnym tygodniu, w ramach ostatniej przejażdżki, cykliści udadzą się do
Borówna.
Przez pierwszą połowę września rowerzyści z metropolii
przejechali łącznie prawie pół
miliona kilometrów. Najlepsi

z nich pokonali nawet 2 tys. kilometrów w ciągu zaledwie kilkunastu dni. Przypominamy, że
przewidziano nagrody za pokonanie 300, 500 i 1000 kilometrów. Na pierwsze trójki zarówno
mężczyzn, jak i kobiet czekają
też vouchery do sklepu Olimpia
o wartości: 700, 500 i 300 zł oraz
gadżety Aktywnej Bydgoszczy
W całym kraju na półmetku
rywalizacji odnotowano ponad
2 miliony kilometrów przejechane przez 23 tysiące osób,
które odbyły 110 tysięcy treningów. Średnia długość wyjazdu to
19 kilometrów.
Nie jest jeszcze za późno, aby
pobrać aplikację i dołączyć do
wspólnego kręcenia kilometrów.
Aplikacja działa na terenie całego
świata, dlatego każdy uczestnik,
bez względu na miejsce, w którym się znajduje, może dołożyć
kilometry dla wybranej drużyny.
Udział jest darmowy. Zapraszamy
do rywalizacji!ST
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ałożenia Metropolii za pół
ceny są proste. Partnerzy
akcji, czyli firmy i instytucje
z Bydgoszczy i regionu, przeceniają wybrane pozycje ze swojej
oferty o 50%. Tym razem promocji będzie można wypatrywać przez cały tydzień. Więcej
o zmianach w tegorocznej edycji
piszemy na sąsiedniej stronie.
W akcji koordynowanej przez
agencję reklamową Grupa Enjoy
Media weźmie udział ponad
150 partnerów. Dla wielu z nich
będzie to okazja, aby przypomnieć o sobie dotychczasowym
klientom i zaprezentować się
nowym.

Nadchodzi Metropolia
za pół ceny!

Ponad 150
partnerów zgłosiło
się do akcji.

To będzie tydzień zniżek
Kiedyś znana jako „Bydgoszcz za pół ceny”, a od czterech lat pod szyldem Metropolii – jedna
z ulubionych akcji mieszkańców miasta odbędzie się już na przełomie września i października.
Nie powstrzymała jej pandemia. Podobnie jak przedsiębiorców, którzy przecenią swoje produkty
i usługi o połowę.

Akcja

- Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji odwiedzić naszego
muzeum, zrobić własnego mydła
i posłuchać, jak to kiedyś było
z higieną, to będzie to dobra
okazja. Będzie taniej, a tak samo
fajnie – mówi Waldemar Bujny
z Muzeum Mydła i Historii Brudu,
które co roku bierze udział w akcji.
Bra n ża t ur yst yczna była
jedną z tych, które najbardziej
ucierpiały podczas spowolnienia
gospodarczego. – Rzeczywiście
musieliśmy przenieść się do sieci
i zorganizowaliśmy dwa wydarzenia live, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Czekaliśmy aż goście do nas wrócą
i tak się stało – mówi Bujny.
Jednym z najważniejszych
założeń Metropolii za pół ceny
j e s t z r ó ż n i c ow a n i e ofer t y.

fot. szymon makowski

obecna jest
w Bydgoszczy,
regionie i świecie
wirtualnym.

Ewa Chróścińska (Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina), Hanna Zmitrowicz (Fit Forma) i Waldemar Bujny
(Muzeum Mydła i Historii Brudu) biorą udział w Metropolii za pół ceny.

Do akcji przystąpili przedsiębiorcy z różnych branż – od restauratorów (więcej o ofercie gastronomicznej piszemy na stronie
18.) przez jednostki kultury i rozrywki po sklepy odzieżowe, salony optyczne i jubilerskie. Swoją
ofertę promują też szkoły tańca,
salony kosmetyczne czy debiutujące w tym roku firmy informatyczne oraz firmy zajmujące się
dystrybucją automatów do kawy.
Jako jeden z pierwszych do
udziału w akcji zapisał się klub

Fit Forma z ul. Pod Blankami,
który oferuje karnety w niższej
cenie. – To doskonała odskocznia od domu, rodziny, dzieci.
Można zgubić zbędne kilogramy i poznać wiele fajnych osób
- mówi Hanna Zmitrowicz, która na spotkanie z nami przyszła z… trampoliną. To jeden
z rekwizytów, które przydają
się podczas zajęć. – Taki trening trwa około 55-60 minut.
Zaczynamy rozgrzewką, mamy
elementy wzmacniające, koń-

czymy rozciąganiem. Na tramp ol i n ach sk acz emy w r y t m
energicznej muzyki, a w dodatku śpiewamy popularne piosenki, więc czas leci bardzo szybko
– wyjaśnia.
W czasie epidemii Fit Forma
także przeniosła się do internetu,
gdzie organizowała zajęcia online. – Wiele dziewczyn wróciło na
zajęcia w sali, gdy tylko było to
możliwe. Wszystkie były bardzo
spragnione ruchu i naszych spotkań – mówi Zmitrowicz.

Nie można jednak cały czas
dbać o formę – czasami trzeba
pozwolić sobie na trochę luzu i…
słodyczy. Na przykład w Manufakturze Słodyczy Karmelowa
Kraina, gdzie na co dzień ręcznie
robione są cukierki i lizaki z karmelu, czekolada oraz krówki bydgoskie.
Sklep znajdujący się przy ul.
Długiej 31 także poradził sobie
w trudnym czasie spowolnienia
gospodarczego. – Klienci nas nie
opuścili i sklep prawie cały czas
był czynny. Mamy jedynie mniej
grup zorganizowanych – mówi
Ewa Chróścińska.
W trakcie Metropolii za pół
ceny będzie można wziąć udział
w warsztatach robienia lizaków
i czekolady. Będzie można zapoznać się z procesem produkcji,
a podczas zajęć dotyczących
czekolady obejrzeć także film. –
Chcemy, żeby klient był bardziej
świadomy, sięgając po czekoladę
i wiedział, skąd się ona bierze –
wyjaśnia Chróścińska. Na warsztaty wymagane są wcześniejsze
zapisy.
Co wa żne, a kcja obecna
będzie nie tylko w Bydgoszczy
i regionie, ale też w świecie wirtualnym. Udział biorą bowiem
także sklepy internetowe, które
mają siedzibę na terenie objętym
Metropolią za pół ceny. Wiele
miejsc oferuje także vouchery,
które należy zakupić w ciągu
tygodnia zniżek, ale wykorzystać można później. Tak jest na
przykład z absolutną nowością
w ofercie, czyli usługą wystrojenia kościoła na ślub.

*

Listę wszystkich zniżek
można znaleźć na stronie
www.zapolceny.
metropoliabydgoszcz.pl.
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Zachęcamy, aby klienci
podróżowali po metropolii,
korzystając z wyjątkowych ofert
Rozmowa z Łukaszem Krupą, dyrektorem Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – organizatora akcji „Metropolia za pół ceny”
3 PYTANIA DO
- W tym roku wiele miejskich
imprez zost ało odwołanych
w związku z pandemią, ale
Metropolia za pół ceny odbędzie
się. To akcja potrzebna lokalnym
przedsiębiorcom, aby w tych
trudnych czasach dotarli do
obecnych i nowych klientów?
- Liczymy na to, że po raz kolejny uda się przekonać mieszkańców naszego regionu do skorzystania z oferty firm działających
na terenie Metropolii. Trudna
sytuacja epidemiczna sprawiała, że wiele podmiotów musiało
znacznie ograniczyć działalność.
Nasz projekt może ponownie
przyciągnąć klientów, może stać
się jednym z motorów powrotu
do możliwie normalnych spotkań
klientów i usługodawców.
- Tegoroczna Metropolia za
pół ceny to już nie weekend,
a tydzień zniżek. Skąd pomysł na
taką zmianę formuły?

- Naszymi partnerami, firmami
które oferują rabaty, są nie tylko
punkty gastronomiczne. Wielu
z naszych partnerów w weekendy nie prowadzi tak aktywnej działalności, jak w tygodniu.
Stąd nasz pomysł na wydłużenie akcji. Warto przypomnieć,
że każdy partner indywidualnie określa, na jaki okres przyłącza się do akcji. Na plakatach
i na naszej stronie internetowej dokładnie określamy, kiedy przyjść do firmy, by skorzystać z 50 procentowego rabatu.
Dodatkowo rozciągnięcie akcji na
cały tydzień pozwoli zwiększyć
poziom bezpieczeństwa poprzez
ograniczenie tłoku w danych placówkach.
- Akcja to następczyni „Bydgoszczy za pół ceny”. Jak Urząd Miasta ocenia z perspektywy czasu
pomysł rozszerzenia promocji na
teren całej metropolii?
- To jeden z najważniejszych elementów projektu. Nie tylko pro-

mujemy lokalne produkty i usługi, ale co ważniejsze zachęcamy
do tego, by klienci podróżowali
między miejscowościami naszej
metropolii, by odkrywali piękno naszego regionu, korzystając jednocześnie z wyjątkowych
ofert. Głęboko wierzę, że projekt „Metropolia za pół ceny”
będzie się rozwijał i że z roku na
rok coraz więcej przedsiębiorców spoza Bydgoszczy będzie
się włączać do tej akcji.

Dla firm to okazja na dotarcie
do nowych klientów
Rozmowa z Justyną Wróblewską z agencji reklamowej Grupa Enjoy
Media – koordynatorem akcji Metropolia za pół ceny 2020.
PROMOCJA
- Czy w tym roku, ze względu
na pandemię, firmy chętnie włączały się do udziału w akcji?
- Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęliśmy już pod koniec lipca i wtedy rzeczywiście zainteresowanie było mniejsze niż
w poprzednich latach. Wiele
osób nie wiedziało, co będzie we
wrześniu i nie chciało podejmować decyzji z takich wyprzedzeniem. Aby zapewnić im poczucie
bezpieczeństwa, wprowadziliśmy też możliwość rezygnacji
z udziału, jeśli regulacje krajowe
związane z epidemią całkowicie uniemożliwią prowadzenie
działalności w trakcie akcji. Jednak wraz z początkiem września
liczba chętnych zaczęła rosnąć
z dnia na dzień. Łącznie otrzymaliśmy ponad 150 zgłoszeń.
Można uznać więc, że pandemia
nie zniechęciła przedsiębiorców, ale jedynie opóźniła ich

reakcje na nasze zaproszenia do
udziału.
- Jakie firmy zgłosiły się do
akcji?
- W tym roku zauważyliśmy
wzrost zainteresowania akcją
wśród lokalnych firm - nie tylko dużych działalności, ale także małych, lokalnych butików.
Nowe firmy również chętnie
zgłaszały swój udział w tygodniu pełnym zniżek, traktując to jako szansę na bezpłatną promocję tuż po otwarciu.
Dla każdego z partnerów akcji
to okazja na dotarcie do nowych
osób i przedstawienie swojej firmy na szeroką skalę. Chociażby samo pokazanie logo firmy,
które pojawia się przy informacji o jej udziale na stronie akcji
oraz jej fanpage’u, to już wyjście
poza strefę swoich dotychczasowych działań i pokazanie innym
„Jesteśmy tutaj! Zobaczcie, co
robimy”.

Z jakich zniżek będzie można
skorzystać? Czy w ofertach
pojawiły się jakieś nietypowe
opcje?
Tegoroczną edycję akcji cechuje
duża różnorodność zgłoszonych
firm i ich ofert. W poprzednich
latach wyraźnie dominowały
lokale gastronomiczne i sklepy
skupiające się na sprzedaży produktów, a teraz w ofertach można znaleźć też wiele przeróżnych
usług przecenionych o połowę.
Wśród najbardziej nietypowych są na przykład komputer
w chmurze, sprzątanie domu lub
biura, przejażdżkę autem, narysowanie karykatury czy wystrój
kościoła na ślub.

Weekend zniżek
zmienił się w tydzień!
Co nowego w Metropolii za pół ceny 2020?
Coroczna akcja Metropolia za pół ceny wpisała się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Bydgoszczy i regionie. W tym roku
również nie mogłoby jej zabraknąć! Wprowadzono jednak kilka zmian

nowości

T

egoro czn a edyc ja a kc ji
tr wać będzie przez siedem dni, lecz nie w każdym
miejscu. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom partnerów akcji,
to właśnie oni określili, kiedy
wezmą w niej udział.
– Każda zgłaszająca się firma
i instytucja mogła samodzielnie
wybrać, w które dni trwania akcji
weźmie w niej udział i zaproponuje swoje wybrane produkty lub
usługi za połowę ceny. Nie trzeba
wprowadzać zniżek przez cały
tydzień. Jednak muszą to być
minimum trzy dni w przedziale
od 28 września do 4 października, np. poniedziałek-środa, piątek-niedziela – wyjaśnia Justyna Wróblewska z Grupy Enjoy
Media, koordynator Metropolii za
pół ceny 2020.
Taka możliwość ma ułatwić
firmom i instytucjom dotarcie
do jak największej liczy klientów
przy ograniczeniach wprowadzonych ze względu na epidemię.
Dostosowując akcję do obecnej
sytuacji, każdy z partnerów mógł
również wprowadzić vouchery,
które będzie sprzedawał w czasie trwania akcji, umożliwiając
zrealizowanie ich w późniejszym
terminie.
Akcja przewiduje nie tylko
zakupy stacjonarne. W jej ramach
można skorzystać też ze sklepów
online, opcji dostaw lub na wynos.
Jakie są rekordowe zniżki? Klienci znajdą między innymi sprzęt
audio przeceniony z 5490 na
2745 zł i sprzęt AGD, który kosztuje 2100 zamiast 4200 zł.
Niezmienne jest główne założenie akcji dotyczące zapew-

niania zniżki o wartości dokładnie 50% na wybrane produkty/
usługi w trakcie udziału danego
punktu w akcji, czyli w wybranych wcześniej dniach.
Ta k i s a m p oz o st aj e t eż
obszar, na którym odbędzie się
akcja. Już po raz czwarty działanie obejmie swoim zasięgiem
nie tylko Bydgoszcz, ale również
pozost ałe g miny wchodzące
w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, czyli Białe Błota, Barcin, Dąbrowa Chełmińska,
Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko,
Pruszcz, Rojewo, Sicienko, Solec
Kujawski, Szubin oraz Żnin.
Listę wszystkich punktów
z przecenionymi produktami/
usługami można znaleźć na stronie www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.pl, gdzie partnerów
podzielono na kategorie: Gastronomia, Kultura, Sport i rozrywka, Zakupy i usługi oraz Zdrowie
i uroda. Informacje na temat promocji są codziennie publikowane
także na stronie akcji na Facebooku. Spis partnerów prezentujemy
także na 23. stronie niniejszego
wydania gazety.

Akcja potrwa
od 28 września do
4 października.
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Nowe przystanki
na Gdańskiej

Nowe wiaty na
przystankach
Na terenie Bydgoszczy pojawią się nowe wiaty przystankowe.
ZDMiKP wymienia stare konstrukcje na nowe, a także reaguje na
prośby mieszkańców dotyczące montażu zadaszeń czy przesunięcia
przystanków.

Ratusz konsultuje pomysł
budowy peronów wiedeńskich

KOMUNIKACJA MIEJSKA

FOT. SZYMON MAKOWSKI

Po serii potrąceń z udziałem pasażerów komunikacji miejskiej, urząd miasta pod naciskiem strony
społecznej zdecydował się na realizację peronów wiedeńskich na ulicy Gdańskiej. Rozpoczęły się
konsultacje społeczne projektu, który zakłada zmianę lokalizacji dotychczasowych przystanków,
a także - powstanie nowych.

Budowa przystanków wiedeńskich spowoduje zmianę ich lokalizacji - według wstępnej koncepcji przystanek
przy ulicy Chodkiewicza w kierunku Focha zostanie przeniesiony za skrzyżowanie.

TRAMWAJE
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

O

budowę przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej
wnioskowali m.in. członkowie Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy i Społecznego
Rzecznika Pieszych, jak również
przedstawiciele Rady Seniorów.
Jak przekonywali społecznicy,
wejście do tramwajów na jednej
z najważniejszych ulic miasta jest
sporym wyzwaniem, zwłaszcza
dla osób starszych i tych o ograniczonej mobilności. Ponadto, na
Gdańskiej często dochodziło do
niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych i kierowców.
Na początku w rześnia
ZDMiKP poddał pod konsultacje
społeczne projekt budowy przystanków wiedeńskich na najważniejszej ulicy Śródmieścia.
Plan ich realizacji zakłada prawdziwą komunikacyjną rewolucję. Koncepcja obejmuje budowę
13 przystanków, w tym 12 (6 par)
na samej Gdańskiej. Projektowane perony mają mieć długość od
28 do 33 metrów. Wstępne lokalizacje zaplanowano:

• przy placu przed Bydgoskim
Centr um Finansow ym (dawną „Drukarnią”) – jednak bliżej
budynku Muzeum Okręgowego
niż obecne przystanki
• przy placu Wolności – zmiana lokalizacji przystanku w kierunku ronda Jagiellonów (ma on
powstać naprzeciwko placu)
• przy placu przed „Rywalem”
– mają to być całkowicie nowe
przystanki
• pomiędzy ulicami Cieszkowskiego i Mickiewicza – przystanek w kierunku Lasu Gdańskiego
ma zostać przeniesiony aż pod
skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza
• przy ulicy Chodkiewicza –
przystanek w kierunku centrum
zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z Gdańską i Chocimską;
zlikwidowany zostanie przystanek dla linii 4 i 6 przed ulicą
Gdańską

Przystanek
wiedeński ma też powstać
na ulicy Jagiellońskiej przed ulicą Gdańską, tuż
przy kościele Klarysek.

• na wysokości sklepu „Aldi”
(projektowany wjazd na kampus
Akademii Muzycznej) – kolejne
nowe przystanki
Dodatkowy, trzynasty przystanek wiedeński ma powstać na
ulicy Jagiellońskiej - przed ulicą
Gdańską, tuż przy kościele Klarysek. Na nim mają zatrzymywać
się tramwaje jadące w kierunku
węzła Garbary. To rozwiązanie
ma być odpowiedzią na brak
przystanku na wysokości Placu
Teatralnego dla pasażerów, którzy chcą wysiąść i udać się na
Stare Miasto i Śródmieście.
Konsult acje tr wają do
29 w r ześn i a . Swoje uwag i
można przekazać za pomocą karty dostępnej na stronie
www.bydgoszcz.pl/wiedenskie. Kartę będzie można także wysłać w formie papierowej
na adres korespondency jny
ZDMiK P (u l.Tor u ńsk a 174a,
85-8 4 4 Bydgoszcz). R at usz
zaplanował także sesję pytań
i odpowiedzi – pytania można
w ysyłać na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl. W konsultacjach dotyczących przyst anków w iedeńskich może
wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy.

W

tym roku nowe wiaty
przystankowe pojawiły
się już przy kilkunastu
bydgoskich ulicach. Postawiliśmy je między innymi na ulicach:
Glinki, Grunwaldzkiej, Królowej
Jadwigi, Gdańskiej, moście Kazimierza Wielkiego czy ul. Witebskiej. We wrześniu wprowadzamy kolejne udogodnienia dla
pasażerów bydgoskiej komunikacji – podkreśla rzecznik prasowy
ZDMiKP Tomasz Okoński. Pierwszym działaniem w tym miesiącu
była zmiana na przystanku Fordońska/Fabryczna w kierunku
Fordonu – na początku września
zamontowano na nim sześciometrową szklaną wiatę, która
zastąpiła dotychczasową czterometrową. Drogowcy podają,
że podejmując tę decyzję mieli
na uwadze potoki pasażerskie
na tym przystanku – według ich
wyliczeń wsiada tam codziennie
ponad 1200 pasażerów.
Nowe wiaty pojawią się także na przystanku Toruńska/
Równa – służby drogowe zamontują je w zamian za wiaty typu
„Kalisz”, używane w mieście od
lat 70. ubiegłego wieku. Jak informuje ZDMiKP, zdemontowane już

wiaty przy Toruńskiej były ostatnimi tego typu na terenie Bydgoszczy. Ale to nie koniec montażu nowych miejsc dla pasażerów
transportu zbiorowego.
– Pod koniec września, na
prośbę Domu Dziennego Pobytu
dla Seniorów oraz innych starszych pasażerów z osiedla Leśnego na przystanku Modrzewiowa
– Gdańska w kierunku osiedla
Leśnego zamontowana zostanie
szklana, czterometrowa wiata –
przekazuje zarząd dróg. I dodaje,
że obecnie na terenie Bydgoszczy
stoi 570 wiat przystankowych,
z których korzysta 93,3% pasażerów komunikacji publicznej.
Drogowc y i n for mują też
o planowanych na tę jesień zmianach w komunikacji na Czyżkówku. – Na prośbę Rady Osiedla Czyżkówko oraz okolicznych
mieszkańców przesunięty (o około 150 metrów) zostanie przystanek Krajeńska – Koronowska
w kierunku Czyżkówka. Zgodnie
z projektem stałej organizacji
ruchu, nowy przystanek zostanie
ulokowany w zatoce autobusowej
i zmieni swoją nazwę na Orlicza
– Nad Torem. Planowana zmiana
nastąpi najpóźniej do końca października br. – czytamy w komunikacie ZDMiKP.
BB

Bydgoszcz dba o ekologię.
Miasto zostało wyróżnione
Bydgoszcz znalazła się wśród zwycięzców konkursu Eco-Miasto.
Gród nad Brdą został doceniony dzięki realizowaniu projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

I

ŚRODOWISKO

nicjatorem projektu Eco-Miasto
jest Ambasada Francji w Polsce, a organizatorem Centrum
UNEP/GRID-Warszawa i Teraz
Środowisko. W siódmej edycji
konkursu wzięło udział 59 miast,
które wysłały łącznie 90 zgłoszeń. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie
nagrody – jedna dla ośrodków
z liczbą mieszkańców poniżej
100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
Jury nagrodziło Bydgoszcz
w kategorii efektywność za kompleksowość i ciągłość działań
z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
a także system zarządzania kosztami energii i wody.

- Poza działaniami typowymi
dla poprawy efektywności energetycznej takimi jak termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, modernizacje
oświetlenia ulicznego, wykorzystanie OZE, nasze miasto wyróżnia się prowadzeniem inwestycji
związanych z rozwojem i promowaniem budownictwa energooszczędnego. Kapituła podkreśliła także rolę istniejącego
Centrum Demonstracyjnego OZE
zarówno za jego pasywność, jak
i kształcenie młodzieży – informują bydgoscy urzędnicy.
Obecnie w mieście tr wa
wyposażanie kilkunastu budynków publicznych w nowoczesne
panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu inwest ycji inst alację
będzie posiadało łącznie ponad
40 obiektów. ST
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

P

ropozycje zmian w siatce
komunikacji miejskiej przedstawił w środę, 16 września
naczelnik wydziału transportu
ZDMiKP Tomasz Brzuchalski. – Po
uruchomieniu torowiska na Kujawskiej chcemy uruchomić trzy linie
tramwajowe – powiedział. Będą to:
• Linia 2 – ma ona kursować nie
z Lasu Gdańskiego, a z Bielaw
na Wyżyny
• Linia 9 – zostanie skierowana
z pętli Glinki do pętli Rycerska
• Nowa linia 11 – zostanie uruchomiona z Kapuścisk do
Lasu Gdańskiego
Podczas konferencji prasowej podkreślono jednak, że
w 2023 roku – po otwarciu mostu
tramwajowego w ciągu ulicy
Kazimierza Wielkiego (więcej
o nim piszemy na stronie 3) – trasa „dwójki” zostanie wydłużona
z Wyżyn aż do Łoskonia. Przez
nową przeprawę ma także kursować linia nr 7. By uruchomić
linię nr 11 i wydłużyć trasę linii
nr 2, drogowcy muszą szukać
oszczędności. I proponują, aby
częstotliwość odjazdów tramwajów po otwarciu trasy na Kujawskiej wynosiła 20 minut – dotyczy to także linii nr 8, kursującej
obecnie w szczycie co 10 minut.
– Docelowo, po otwarciu
mostu przy Kazimierza Wiel-

Tramwaje pojadą Kujawską pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Jakie linie tramwajowe
pojadą Kujawską?
Drogowcy ujawnili swój plan
Nowe połączenie z Kapuścisk do Lasu Gdańskiego, zmiana tras „dwójki” i „dziewiątki” oraz kilku
linii autobusowych – to najważniejsze propozycje zmian w komunikacji po planowanym na listopad otwarciu torowiska na Kujawskiej. Nową trasą mają pojechać aż trzy linie tramwajowe, ale
zmniejszyć może się częstotliwość kursów.
kiego, linie nr 5 i 7 także przejdą
na częstotliwość 20-minutową
– przyznał Brzuchalski. Ponadto,
od 2023 roku wszystkie tramwaje
w weekendy mają kursować jedynie co 30 minut.

Wizja ZDMiKP zakłada też
spore korekty przebiegu linii
autobusowych. Drogowcy planują
zlikwidować linie 66 i 86. – Znacznie pokrywają się one z przebiegiem nowych linii tramwajowych

– uzasadnił Brzuchalski. Trasę
zmieni linia 79, która zamiast
Magnuszewską i Wojska Polskiego
ma kursować ulicą Glinki i Trasą
Uniwersytecką, a także linia 53.
– Zostanie ona wycofana z części

ulicy Wojska Polskiego i pojedzie
ulicami Magnuszewską, Glinki,
Ujejskiego, a potem po stałej trasie do Błonia. Ponadto, w wybranych kursach będzie obsługiwać
ulicę Cmentarną – przedstawił
naczelnik w ydziału ZDMiKP.
Poważne zmiany nastąpią również na linii 61, której trasa ma
zostać skrócona do placu Kościeleckich (bez Kapuścisk).
Drogowcy chcą też wzmocnić obsługę komunikacyjną Parku Przemysłowego i terenów
inwestycyjnych przy ulicy Chemicznej. – Uruchomimy dwie
linie dowozowe do BPPT: jedna (84) będzie obsługiwać pętlę
Kapuściska i Glinki, a druga (85)
zostanie uruchomiona z Łęgnowa
do Kapuścisk – powiedział Brzuchalski. Wadą tych propozycji
jest fakt, że wskazane autobusy
mają kursować jedynie w godzinach szczytu. ZDMiKP chce także
wycofać z obsługi parku przemysłowego linię 56 – po jesiennych
zmianach ma ona docierać jedynie do pętli Glinki BFM.
A co z obsługą Babiej Wsi? Po
zmianie trasy linii nr 2 ten rejon
Bydgoszczy ma być skomunikowany z rondem Toruńskim autobusem zastępczym. Urząd miasta
chce jednak uregulować kwestię
remontu torowiska w rejonie
niedokończonej budowy Nordic
Astrum i niebawem przedstawi rozwiązanie problemu, który
sparaliżował komunikację tramwajową wzdłuż Toruńskiej.
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Powstają długo
oczekiwane parkingi

Sterta śmieci
na Siedleckiej

W poniedziałek, 14 września rozpoczęła się budowa nowych miejsc
parkingowych na Kapuściskach. W ramach prac zmodernizowane
zostanie również pobliskie skrzyżowanie.

Kto ponosi za to odpowiedzialność?

Kapuściska

Fot. Szymon Fiałkowski

Na terenie byłej papierni przy ulicy Siedleckiej składowane są już setki kilogramów, jeśli nie tony
odpadów. Dzikie wysypisko na nieogrodzonym terenie nie tylko straszy swoim widokiem, ale także
stanowi zagrożenie dla środowiska. Miasto od kilku lat bezskutecznie walczy z właścicielem terenu.

Sterty śmieci zalegają na terenie dawnej papierni od wielu miesięcy. Kiedy ten teren zostanie
uporządkowany - na razie nie wiadomo.

Czyżkówko
Alicja Fąs
redakcja@metropoliabydgoska.pl

M

owa o miejscu, które mieści się na Czyżkówku przy
ulicy Siedleckiej, tuż nad
samą Brdą. Od 1921 roku działała tam papiernia. Po wojnie,
w 1953 roku schedę po niej przejęły Bydgoskie Zakłady Papiernicze. Po ich upadku w 2008 roku
– jak informuje ratusz - użytkownikiem wieczystym terenu została spółka z o. o. Obecnie po starej
papierni został tylko gruz i pozostałości po budynkach, w których
przebywają bezdomni.
Mieszkańcy nieustannie skarżą się na masę odpadów, które
leżą na tym terenie. - Idąc na
spacer z psem, chcąc dojść do
rzeki, muszę przejść przez sterty
śmieci, które wzbudzają we mnie
obrzydzenie. Sam w sobie teren
jest urokliwy, jest tam dużo zieleni i można przejść się nad wodę.
Niestety odpady, których jest
tam coraz więcej, psują klimat
tego miejsca - mówi pani Beata,
mieszkanka Czyżkówka.

Sprawa wielokrotnie zgłaszana była do urzędu miasta. Ten, po
przeprowadzeniu oględzin terenu,
stwierdził, że śmieci to w przeważającej części odpady budowlane. W związku z tym, że obszar
ten jest nieogrodzony i niezabezpieczony przed dostępem osób
postronnych, większość odpadów
została najprawdopodobniej podrzucona przez osoby trzecie.
Urząd miasta podjął także
dalsze działania w tej sprawie. W lipcu 2019 roku została wydana
decyzja nakazująca użytkownikowi terenu usunięcie zmagazynowanych odpadów. W związku
z niew ykonaniem obowiązku
wszczęto procedurę egzekucyjną.
W październiku 2019 roku, zgodnie z przepisami, skierowano upomnienie - informuje rzeczniczka
urzędu miasta Marta Stachowiak.
Jako że upomnienie również
nie przyniosło skutku, na właściciela nieruchomości została nałożona kara w wysokości
50 tysięcy złotych oraz ponowny
nakaz uprzątnięcia śmieci. Pomimo upływu wyznaczonego na
24 lipca terminu odpady nadal na
Czyżkówku zalegają, a grzywna

nie została uiszczona. Kolejnym
krokiem ma być próba ściągnięcia niezapłaconej kary w trybie
egzekucji.
Wa r to dod ać, że teren
papierni zostanie niebawem
objęty miejscow ym planem
zagospodarowania przestrzennego. Miejska Pracownia Urbanistyczna poinformowała, że do
30 października można zgłaszać uwagi, które posłużą do
sporządzenia planu. Poza terenami nad Brdą obejmie on także
obszar pomiędzy ulicami Świętopełka, Wiejską, Chełmżyńską
i Karolewską.
Zainteresowani mogą składać wnioski do MPU w formie
papierowej na adres przy ul.
Grudziądzkiej 9-15, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej: poczty elektronicznej
(mpu@mpu.bydgoszcz.pl) lub za
pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w systemie ePUAP,
a także za pomocą formularza
zamieszczonego w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.
mojregion.info.

P

rzy ulicy Szarych Szeregów,
wzdłuż budynków wielorodzinnych o numerach
4 oraz 11-14, powstanie łącznie
50 nowych stanowisk do parkowania pojazdów (także dla osób
niepełnosprawnych).
W trakcie realizacji miejsc
parkingowych wykonawca robót
dokona też innych zmian na ulicy Szarych Szeregów. – Przebudowane zostanie skrzyżowanie
na wysokości drogi dojazdowej
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 – informuje rzecznik
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okoński.
Za k res robót przew iduje
modernizację południowej części skrzyżowania polegającą na
zwiększeniu promienia skrętu
z 7 do 9 metrów. – W ten sposób
ułatwimy dojazd m.in. autokarów

do szkoły, przy której powstał
nowy basen – podkreśla rzecznik. Ponadto, w obrębie remontowanego skrzyżowania odnowiona zostanie nawierzchnia chodnika zlokalizowanego wzdłuż
ulicy Szarych Szeregów. Dodatkowo z myślą o osobach z niepełnosprawnościami w obrębie
przejść dla pieszych zostaną
obniżone krawężniki.
Inwestycja realizowana jest
w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego. Jak przekazuje
Okoński, prace potrwają około
dwa miesiące. Ich wykonawcą
jest Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Budowa
miejsc na Kapuściskach pochłonie 283 tysiące złotych. Warto
dodać, że w ramach BBO planowana jest również rozbudowa
istniejącego parkingu przy ulicy
Szarych Szeregów 13.
BB

Budowa basenu
w Fordonie na ukończeniu
Już zimą, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, Basen Tatrzańskie
zostanie udostępniony uczniom i mieszkańcom. W grudniu zakończy
się również budowa parkingu przed obiektem.
FORDON
Alicja Fąs
redakcja@metropoliabydgoska.pl

O

biekt powstaje pomiędzy
salą sportową przy SP nr
67 a terenami rekreacyjnymi, które w poprzednich latach
zostały wyposażone m.in. w plac
zabaw i miasteczko ruchu drogowego (między ulicą Jarużyńską
i Pod Reglami).
Wykonawca przygotowuje się
do pierwszych odbiorów, które
pozwolą wystąpić o pozwolenie
na użytkowanie. Przed inauguracją prowadzone będą też badania
jakości wody.
Nowo powstały basen w Fordonie to duży trzykondygnacyjny
obiekt o charakterze parku wodnego. Jego powierzchnia użytkowa to blisko 5 tysięcy metrów
kwadratowych.
Kompleks basenowy utworzą: niecka basenu pływackiego (wyposażona w dźwig dla
osób niepełnosprawnych i sześć
torów) oraz niecka rekreacyjna
i do nauki pływania. Zaplanowano również szereg atrakcji m.in.

58-metrową zjeżdżalnię wyposażoną w multimedia.
Dodatkowo kompleks wyposażony zostanie w zaplecze przebieralniowo-natryskowe i sanitarne, kompleks SPA (2 sauny)
oraz część rekreacyjną (siłownia
i sala fitness).
W grudniu planowane jest
również zakończenie budowy
parkingu (na 60 samochodów
i 1 autokar) wraz z drogą dojazdową od strony ul. Jarużyńskiej.
Przypomnijmy, że w ostatnich latach wybudowano baseny na Błoniu i Kapuściskach.
Trwa przetarg na wyłonienie
wykonawcy pływalni na Miedzyniu, a następne w kolejce jest
osiedle Leśne. Kończy się również budowa basenu na Astorii.

*

Informacje na temat
harmonogramu
otwarcia bydgoskich
pływalni znajdziecie na
MetropoliaBydgoska.PL
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SZKOŁY WYŻSZE
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Mam nadzieję,
że w semestrze
letnim będziemy
już funkcjonować
normalnie.
Fot. Szymon Fiałkowski

P

ier wszą bydgoską uczelnią, która przedstawiła plan
organizacji zajęć, był Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Pod koniec sierpnia władze
UTP, uwzględniając stan pandemii koronawirusa poinformowały,
że zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 1 października 2020 roku
i początkowo będą odbywały się
zdalnie, a po kilku tygodniach –
w trybie hybrydowym.
W nowym roku akademickim
nauczanie hybr ydowe będzie
także funkcjonowało na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Możliwość nauki stacjonarnej będą mieli jedynie studenci
rozpoczynający w październiku
studia I stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, a także
studenci, dla których semestr
zimowy będzie ostatnim (studia inżynierskie). Zajęcia dla
pozostałych roczników mają być
realizowane w formie zdalnej,
choć będzie możliwość złożenia
wniosku, aby ćwiczenia odbywały się w murach uczelni. Podczas poruszania się poza salami
konieczne będzie zakrywanie ust
i nosa. Nauczyciele akademiccy
będą mieli też możliwość sprawdzenia temperatury, jeśli zajdą
podejrzenia co do stanu zdrowia
studenta.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego planuje zajęcia w trybie hybrydowym.

Studia na odległość. Uczelnie
bronią się przed koronawirusem
UKW, UTP i Collegium Medicum przedstawiły plan organizacji nowego roku akademickiego. Zdecydowana większość zajęć będzie odbywać się zdalnie.
Studenci I roku będą wyjątkowi także pod innym względem – ich zajęcia rozpoczną się
później, bo 19 października. – Te
osoby niedawno w formie wirtualnej ukończyły szkołę średnią
i były wirtualnymi kandydatami.

Nie chcemy, aby ich studia także rozpoczynały się wirtualnie.
Mam też nadzieję, że w semestrze letnim będziemy już funkcjonować normalnie – wyjaśnia
prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Benedykt

Odya. Uczelnia jest też przygotowana, aby zgodnie z wytycznymi
sanitarnymi funkcjonowały domy
studenta i biblioteka.
K szt ałcenie na odległość
będzie realizowane także na
podlegającym Uniwersytetowi

dr hab. Benedykt Odya
prorektor ds. studenckich
i jakości kształcenia UKW

Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum. Zgodnie
z zarządzeniem rektora UMK,
zajęcia dydaktyczne na studiach
w y ż sz ych, p o dy plomow ych,
doktoranckich oraz w szkołach doktorskich a także innych
formach kszt ałcenia w UMK
w semestrze zimow y m roku
akademickiego 2020/2021 będą,
co do zasady, odbywały się zdalnie. Dziekani bądź dyrektorzy
szkół doktorskich mogą jednak
podjąć decyzję o realizacji zajęć
w formie tradycyjnej, jeżeli ze
względu na ich specyfikę lub
z innych ważnych powodów
nie mogą odbyć się w formie
zdalnej. Rektor UMK podkreśla
jednak, że muszą one wówczas
odbyć się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

P

r zet a rg n a pr zebudowę
fragmentu ulicy Stawowej
został ogłoszony pod koniec
lipca. W postępowaniu zgłosiła
się jedna firma – Strabag, która
zaproponowała wykonanie prac
za 1,6 miliona złotych. 8 września
ZDMiKP poinformował o wybraniu jej oferty, a kilka dni później
podpisano umowę z wykonawcą.
– Projekt zakłada usunięcie
całej konstrukcji jezdni i zatok
parkingowych na odcinku od
Broniewskiego do ks. Schulza.
Następnie od podstaw powstanie konstr ukcja nowej ulicy
z miejscami postojowymi. Jezdnia zostanie wyposażona w szereg elementów podnoszących
bezpieczeństwo. Zaprojektowano
wyniesione skrzyżowania i przej-

Po remoncie Stawowa
będzie wyposażona
w szereg elementów
podnoszących
bezpieczeństwo.
Zaprojektowano
wyniesione
skrzyżowania i przejścia
dla pieszych.
Tomasz Okoński
rzecznik ZDMiKP

INICJATYWA METROPOLII

W

c z er wc u t e go rok u
przy padał jubileusz
p ow s t a n i a B e a mt en-Wohnungsverein GmbH, czyli
protoplastki Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chcieliśmy 130-lecie tego faktu oraz
100-lecie powrotu Bydgoszczy
do Macierzy wykorzystać na inicjatywę upamiętnienia spółdzielców - mówi Krzysztof Gutowski, dyrektor generalny Grupy
Enjoy Media. Słowa szybko udało
zamienić się w czyny dzięki przychylności wspomnianego Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniow ych
w Bydgoszczy.
Efektem tej współpracy było
powstanie listu intencyjnego,
który był kamieniem węgielnym
pomysłu. Przypomniano w nim
nie tylko dwa w yżej w ymienione jubileusze, ale również
fakt, że mija sto lat od uchwalenia Ustawy o Spółdzielniach,
a dwa lata temu minęło z kolei
200 lat od narodzin struktur
spółdzielczych na terenach dzisiejszej Polski. - Nazwa „Bydgo-

Stawowa w remoncie

Grażyna Kufel

Rondo będzie miało patronkę
Na zlecenie ZDMiKP rozpoczęto modernizację odcinka ulicy Stawowej. Ulica zyska nową
nawierzchnię i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

FOT. SZYMON FIAŁKOWSKI

BŁONIE

Rondu u zbiegu ulic Stawowej, Broniewskiego i Władysława IV nadano patronat Grażyny Kufel – zmarłej
w 2017 roku radnej miasta i osiedla Błonie.

ścia dla pieszych – opisuje zakres
prac rzecznik ZDMiKP Tomasz
Okoński.
Po remoncie Stawowa na
całej długości będzie objęta strefą ograniczonej prędkości do
30 km/h. Kierowców do zachowania tej prędkości mają zmusić
- poza wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych –
także wyspowe progi zwalniające
rozdzielone separatorami.

P rzebudowa będzie prowadzona w dwóch et apach.
W pierwszej kolejności zamknięt y zost ał odcinek od u lic y
Madalińskiego do Słupskich.
Po niespełna miesiącu wykonawca przystąpi do realizacji odcinka
od Słupskich do ronda przy Broniewskiego. Z uwagi na prowadzone roboty, nastąpiła też tymczasowa zmiana trasy linii nr 57,
która w obu kierunkach kursuje

ulicą Broniewskiego. Przebudowa Stawowej ma zakończyć się
pod koniec października.

Społeczniczka
patronką ronda
Pod koniec 2019 roku oddano do
użytku rondo na skrzyżowaniu
ulic Stawowej, Broniewskiego
i Władysława IV. Do tej pory nie
miało ono nazwy, lecz rada osie-

Chcą parku Bydgoskich
Spółdzielców w Fordonie
Decyzja w rękach radnych
Grupa Enjoy Media, wydawca portalu i czasopisma MetropoliaBydgoska.PL, przy współpracy
z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy podjęła starania, aby parkowi na fordońskim osiedlu Bajka nadać nazwę Bydgoskich Spółdzielców. Decyzja
w tej sprawie będzie należała do bydgoskich radnych.
skich Spółdzielców” wydawała
nam się naturalna - podkreśla
Gutowski. A Zbig niew Sokół
z zarządu Związku Rewizyjnego dodaje: Nazwa nie dotyczy
tylko spółdzielni wywodzących
się z branży mieszkaniowej, ale
wszystkich branż działających
na rynku.
Dzięki zaangażowaniu Zbig niewa Sokoła, na co dzień
prezesa Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udało się
w krótkim czasie wskazać równ ież proponowa ne m iejsce,
gdzie pojawić ma się tablica

z nazwą Bydgoskich Spółdzielców. To rewaloryzowany właśnie
park w Fordonie, na osiedlu Bajka. - Poczyniliśmy już pierwsze
nakłady na odtworzenie dróg
komunikacyjnych i oświetlenia, teraz przygotowujemy plac
zabaw dla dzieci. Realizacja
tego ostatniego rozpocznie się
w przyszłym roku - wylicza prezes Sokół.
List intencyjny wraz z wnioskiem o nadanie nazwy parkowi
trafił już na ręce przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Roberta Kuf la.

Pomiędzy twórcami inicjatywy
a przewodniczącą Rady Miasta
Bydgoszczy Moniką Matowską-Gulczyńską trwa już wymiana
korespondencji w tej sprawie.
Do działań włączył się aktywnie ponadto przewodniczący
zespołu ds. nazewnictwa (organ
doradczy prezydenta w zakresie
nadawania nazw) Janusz Czwojda. - Czujemy duże wsparcie
dla naszego pomysłu - mówi
Krzysztof Gutowski. Wtóruje mu
Zbigniew Sokół: Udział ruchu
spółdzielczego w uz ysk aniu
niepodległości Rzeczpospolitej,

była rodowitą
bydgoszczanką, która
pracowała na rzecz ludzi
i rozwoju Błonia, gdzie
mieszkała przez 50 lat.

dla Błonie zgłosiła do rady miasta inicjatywę, by jego patronką
została Grażyna Kufel – zmarła
w 2017 radna miasta i społeczniczka aktywnie działająca na
rzecz rozwoju osiedla.
Grażyna Kufel była rodowitą bydgoszczanką, która „pracowała na rzecz ludzi i rozwoju
Błonia, gdzie mieszkała przez
50 lat”. – Dała się zapamiętać
jako kobieta o duszy społecznika – podkreślają radni osiedla.
Kufel wspierała osoby z problemami. Organizowała dla nich
pomoc praw ną oraz zbiórk i
odzieży i żywność, a także inicjowała spotkania dla mieszkańców o tematyce bezpieczeństwa
na osiedlu. Była także zaangażowana w budowę basenu „Czwórka”, stworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Broniewskiego oraz w organizacje wielu
osiedlowych imprez czy festynów. Otrzymała też odznaczenia
– Srebrny Krzyż Zasługi i Medal
Prezydenta Bydgoszczy, a także
medal 120-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rada miasta przychyliła się do
wniosku społeczników - w środę,
23 września przyjęła ona uchwałę w sprawie nadania rondu imienia Grażyny Kufel.

Pierwsza
spółdzielnia
mieszkaniowa
w Bydgoszczy, której
kontynuatorką jest
Bydgoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, powstała
13 czerwca 1890 roku.
W tym roku minęło więc
130 lat od jej założenia.

utrzymaniu polskości na terenach byłych zaborów i wprowadzeniu w życie pierwszej ustawy
spółdzielczej jest niewątpliwy.
Dlatego uznaliśmy, że pięknie
będzie, jeśli ten plac będzie nosił
zaszczy tne imię Bydgosk ich
Spółdzielców.
Odsłonięcie tablicy z nazwą
ma być połączone z otwarciem
parku po zakończeniu pierwszego etapu rewitalizacji.

Poznaj historię Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej str. 2-3
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Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa

świętuje jubileusz 130-lecia
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada zaszczytny tytuł najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w kraju, co potwierdza
jej historia, iż założona została w 1890 roku, a zatem w roku bieżącym 2020 obchodzi Jubileusz 130-lecia działalności.

D

ziś należy stwierdzić jednoznacznie, iż ma się jak najlepiej i to
w całokształcie swojego statutowego zakresu działania. Dziś dzięki wieloletnim staraniom Spółdzielnia może
poszczycić się niezwykłymi osiągnięciami, z których najważniejsze to:

Stabilizacja formalno-prawna,
organizacyjna i finansowa
Spółdzielni
System at yczn ie a k t u a li zowa ne s ą
wewnętrzne przepisy prawa w Spółdzielni, poprzez korekty statutu i regulaminów. Wydawane są także nowe instrukcje i zarządzenia.
Ponadto ustabilizowana jest sytuacja
ekonomiczno-finansowa, jako że rzeczywiste koszty i wydatki maja pokrycie w pozyskiwanych planowych przychodach i wpływach. Zredukowane zostały zadłużenia
w opłatach o kwotę ok. 1,5 mln zł i wskaźnik
zadłużenia osiągnął wartość poniżej 3%.

Rozszerzona działalność
statutowych organów
samorządowych
Od 2004 roku jako jedna z pierwszych
spółdzielni mieszkaniowych uruchomi-

ła działanie nowych organów samorządowych na podstawowym szczeblu tj. na
poziomie nieruchomości (na początku
Samorządy Nieruchomości – obecnie Rady
Nieruchomości). Funkcjonowanie tych
organów o statusie opiniodawczych reprezentantów poszczególnych nieruchomości przyniosło dotąd i zakładamy też
w przyszłości, wiele konkretnych korzyści
dla mieszkańców, gdyż uczestniczą oni
w otwartym, konsultacyjnym systemie
zarządzania zasobami Spółdzielni.

Ambitna i staranna
gospodarka remontowa
Utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków i infrastruktury to
ustawowy obowiązek każdej spółdzielni mieszkaniowej, jednakże dodatkowo
systematyczne podnoszenie standardów
technicznych i technologicznych w prowadzeniu remontów i modernizacji zasobów – to już bardziej indywidualna cecha
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jesteśmy Spółdzielnią, która stara
się łączyć kompetencje profesjonalnego
Zarządcy zasobów z postulatami i wnioskami mieszkańców wyrażanymi czy to
poprzez Rady Nieruchomości, czy bezpośrednio.
Ponadto, jako jedyna spółdzielnia
mieszkaniowa w regionie przynajmniej,

a może i w kraju, wprowadziliśmy konserwację profilaktyczną.
Dzięki tym wszystkim staraniom,
zasoby utrzymane są w jak najlepszym
stanie technicznym i systematycznie
unowocześniane.

Rozwinięta szeroko działalność
kulturalna
Na bazie dwóch własnych Domów Kultury „ARK A” i „ORION” Spółdzielnia
realizuje bogaty program działalności
kulturalnej dla szerokiego spektrum
odbiorców tej oferty. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową w tym zakresie
jest przekazanie na szczebel poszczególnych pięciu Osiedli inicjatywy w zakresie
tworzenia propozycji kulturalnych dla
mieszkańców danego Osiedla oraz przekazanie na ten szczebel środków finansowych na ich realizację.

Racjonalna i efektywna
gospodarka majątkiem
wspólnym członków Spółdzielni
Pomimo coraz trudniejszego lokalnego
rynku w zakresie drobnego handlu i usług
w Bydgoszczy (markety w centrum i na
osiedlach), dzięki znaczącym staraniom

Zarządu Spółdzielni, lokale użytkowe
i dzierżawione tereny przynoszą w dalszym ciągu przychody finansowe.
Pomocnym w tym wszystkim w Spółdzielni tj. w pełnym zakresie obsługi jest funkcjonujący w Spółdzielni od roku
2007 system zarządzania jakością ISO.
Jako pierwsza w Bydgoszczy, wdrożyła
nową normę ISO 9001- 2015.
Pow yższe osiągniecia cieszą i są
powodem do zadowolenia dla wszystkich w Spółdzielni, ale działacze i pracownicy mają świadomość, iż nie sposób
spocząć na laurach, należy więc systematycznie pracować i czynić wysiłki, by
nadal Spółdzielnię rozwijać i doskonalić.
Deklaruje to zarówno Rada Nadzorcza,
jak i Zarząd.

Dziś możemy zapewnić,
iż Bydgoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa to:
chlubna karta historii,
stabilna i kompetentna
teraźniejszość,
pewna i bezpieczna
przyszłość.
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1890
13 czerwca
Niemieccy urzędnicy
kolejowi zakładają
”Beamten –
Wohnungsverein” GmbH

1914 -1918

1920
18 marca

Powstają 33 kamienice
w centrum Bydgoszczy

Urząd Osadniczy
wyznacza pierwszego
polskiego administratora
Spółdzielni – Czesława
Turowskiego

1918 - 8 lipca
Rejestracja Spółdzielni
w miejscowym Sądzie
Powiatowym

1921
22 grudnia
Pierwsze Walne
Zgromadzenie Członków

1919
11 grudnia
Teofil Gackowski
dostarcza do Urzędu
Osadniczego w Poznaniu
memoriał o wydanie
decyzji o przejęciu
administracyjnym
Spółdzielni

1959
21 grudnia
Powołanie Zebrania
Przedstawicieli jako
najwyższego organu
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

1957
1958

1960
Rozpoczyna się
budowa kolejnego (po
Leśnym i Kapuściskach)
w powojennej historii
Bydgoszczy, osiedla
„Błonie” W projekcie
uczestniczą Bydgoska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
SM „Budowlani”,
„Zjednoczeni” i inne
mniejsze spółdzielnie

2010
Uchwalenie nowego
Statutu Spółdzielni,
dostosowanego do
wymogów ustawy
z 2007 r. Wprowadzenie
m.in. Walnego
Zgromadzenia jako
najwyższego organu
spółdzielczego

2011
Zakończenie procesu
kompleksowego
docieplania budynków –
termorenowacji.
Rozpoczęcie
kompleksowej wymiany
dźwigów w Spółdzielni
w oparciu o uchwałę WZ
2010.

Wyłączenie lokali
spółdzielczych spod
publicznej gospodarki
lokalami. Kosztowne
prace remontowe
ograniczają inwestycje
budowlane

Pomyślne rozpoczęcie
przez Bydgoską
Spółdzielnię
Mieszkaniową, po
raz pierwszy po
zakończeniu II wojny
światowej, budowy
dwóch budynków –
Jackowskiego 9 i 11

1967-1970
1967
1 czerwca

1961
Powstaje Centralny
Związek Spółdzielni
Budownictwa
Mieszkaniowego

2007
Redakcja „Profili”
przyznaje Spółdzielni
„Platynową Kielnię
z Diamentem”
Spółdzielnia uzyskała
certyfikat ISO
9001-2000 nadany przez
– firmę certyfikującą
ISOQAR.

2013
Oddanie do użytku
nowego budynku
zbiorowego – przy ul.
Brzozowej 8c

1962-1967
Osiedle „Błonie”
zarządzane jest
bezpośrednio z siedziby
Zarządu Spółdzielni

2001-2008
Budowa kolejnych
budynków m.in. przy
ulicy Beskidzkiej 8, 4,
Ujejskiego 50
Grand Prix
2006 i 2007 Pomorza
i Kujaw za budynki
Ujejskiego 11A oraz
Ujejskiego 50.

1964
1 stycznia
Utworzenie Zakładu
Budowlano –
Remontowego
Spółdzielni

2004
Utworzenie Samorządów
Nieruchomości oraz
Spółdzielczych Rad
Osiedli.
Redakcja branżowych
„Profili” przyznaje
Spółdzielni „Platynową
Kielnię”.

Powołanie Administracji
Osiedla „Błonie”.
Początkowo mieściła się
w mieszkaniu przy ulicy
Waryńskiego 51

2000
Spółdzielnia buduje
kolejnych 45 mieszkań
i 100 garaży w rejonie
ulic Grunwaldzkiej –
Jackowskiego.
Obchody 110–lecia
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Spółdzielnia otrzymuje
Złotą Odznakę
„Zasłużony dla
Budownictwa”

Budowa pierwszych
budynków na
Szwederowie

1995-1996
Likwidacja Zakładu
Budowlano–
Remontowego
Spółdzielni

2014
Od 1 stycznia wdrożona
zostaje reforma
finansowania remontów
– powołanie do życia
Funduszy Remontowych
Nieruchomości.
Wyznaczenie 5-letniego
okresu na osiągnięcie
stanu zrównoważenia
sald funduszy.
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1922
12 czerwca
Przyjęto nowy Statut
Spółdzielni i rozpoczęto
intensywne prace
remontowe kamienic
w centrum Bydgoszczy

1956
30 listopada
W porządku Walnego
Zgromadzenia
zamieszczono punkt:
„Powzięcie uchwały
dotyczącej zabudowania
terenu przy ul.
Jackowskiego”

1956
28-29 grudnia
I Krajowy Zjazd
Delegatów Spółdzielni
Mieszkaniowych.
Powołanie Związku
Spółdzielni
Mieszkaniowych –
restytucja struktur
i działalności
spółdzielczości
mieszkaniowej w PRL

1973

1925
12 czerwca
Rejestracja Spółdzielni
pod nazwą Towarzystwo
Mieszkaniowe
Spółdzielnia z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Bydgoszczy

1928
1 stycznia
Spółdzielnia została
przyjęta do Związku
Spółdzielni Zarobkowych
i Gospodarczych
w Poznaniu

Przyjęcie Towarzystwa
Mieszkaniowego
w poczet Związku
Spółdzielni i Zrzeszeń
Pracowniczych RP.
1938 - Przygotowania do
realizacji dalekosiężnych
planów inwestycyjnych

1951
26 lutego

1939-1945

Państwo przejmuje
odpowiedzialność
i całkowitą kontrolę
nad gospodarką
mieszkaniową

1948

Odbywa się
Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
Członków. Zmiana
nazwy Spółdzielni na
„Bydgoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa”

Spółdzielnia zarządza
łącznie 33 budynkami

Rozpoczyna się proces
rejonizacji zasobów
mieszkaniowych.
Spółdzielnia przejęła
28 budynków, a oddała
19 i 4 pawilony handlowe

Zespół RemontowoBudowlany Spółdzielni
rozpoczyna budowę
dziesięciu domów
jednorodzinnych na
Miedzyniu

1975
Oddanie do użytku
budynku przy ulicy
16 Pułku Ułanów Wlkp.1,
będącego do dziś
siedzibą Administracji
Osiedla Błonie i Domu
Kultury „Orion”.

1990
Obchody 100-lecia
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Oficjalne otwarcie
Domu Kultury „Arka”
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej podczas
„Dni Szwederowa”

2016
2018
Samorządy
Nieruchomości
zostają statutowe
przemianowane na Rady
Nieruchomości

Spółdzielnia
oddaje pierwszy
własny budynek na
Szwederowie, przy ul.
Konopnickiej 29

Obchody 90-lecia
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej na
frontonie budynku
Zarządu Bydgoskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
upamiętniającej
pomordowanych
w trakcie wojny
działaczy Spółdzielni

2019
Salda Funduszy
Remontowych
Nieruchomości osiągają
stany zrównoważonych
sald, co dodatkowo
stabilizuje finansowo
i organizacyjnie
Spółdzielnię

1979

1978

1980

1989
23 września

1993

Oddanie do użytku
nowego bloku przy u.
Czackiego 6a
Wdrożenie modernizacji
dźwigów poprzez
przedłużenie jazdy do
poziomu przyziemia

Pierwsze po wojnie
Walne Zgromadzenie
Członków Towarzystwa
Mieszkaniowego.
Powołanie Zarządu
i Rady Nadzorczej
Spółdzielni

1977

1974-1979

2015

Początek reaktywacji
Towarzystwa
Mieszkaniowego

1945
2 sierpnia

1949
29 grudnia

Z osiedla Szwederowo
wydzielone zostaje
Osiedle Górzyskowo

1945
12 marca

Administrację nad
Spółdzielnią sprawuje
niemieckie towarzystwo
nieruchomości

Rozpoczęcie działalności
klubu „Czołówka” na
Błoniu - Okrzei 2

Obchody 125–lecia
Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Wdrożenie nowej normy
ISO 9001:2015, jako
pierwsza Spółdzielnia
w Bydgoszczy

1935
7 stycznia

Utworzono na Wzgórzu
Wolności Osiedlowy
Dom Harcerza
„AZYMUT”, działający do
1998 r.

1979–1981
Spółdzielnia buduje
na Szwederowie
30 budynków i 56 garaży
murowanych

2020
13 stycznia
Inauguracja Obchodów
Jubileuszu 130–lecia
Spółdzielni.
Uruchomienie
pierwszego
dźwigu osobowego
z dwunastoma
przystankami
(dodatkowo – na
poziomie przyziemia,
ale także na 11. piętrze
– ewenement na skalę
krajową!)
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Pionierska modernizacja wind
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa pierwsza w całym kraju

Po wdrożeniu od 2016 roku pionierskiego projektu modernizacji dźwigów osobowych, czyli przedłużeniu jazdy windy
do poziomu przyziemia, Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła kolejne wyzwanie i ponownie jako pierwsza
rozszerzyła zakres modernizacji, wydłużając jazdę windy na zamieszkałe 11. piętro wieżowca. Projekt został
pomyślnie zrealizowany w budynku przy ul. Leszczyńskiego 103.

W

ten sposób w już prawie trzydziestu budynkach Bydgoskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oddanych do użytku od lat 60. do lat 90. XX
wieku z 11-przystankowymi dźwigami,
zwiększono liczbę przystanków do dwunastu, a obecnie już nawet trzynastu.
Aby osiągnąć ten niewątpliwy sukces,
służby techniczne Spółdzielni musiały pokonać szereg niemałych trudności
i przeszkód technicznych. Największy
problem stanowiło przeprowadzenie
zmian konstrukcyjnych w budynku, które obejmowało rozbiórkę fundamentów
starej wciągarki i płyty stropowej szybu
w maszynowni, wykonanie dodatkowych
otworów na wyjścia z dźwigu, nadbudowę szybu w poziomie dawnej maszynowni poprzez zastosowanie konstrukcji
stalowej oraz wzmocnienie podciągów
przenoszących obciążenia stropu i ścian
dawnej maszynowni.
Przy nadbudowie szybu wykorzystano przestrzeń istniejącego pomiesz-

czenia maszynowni, a nowatorskie
zastosowanie nowoczesnej wciągarki
plecakowej zlokalizowanej w nadszybiu,
pozwoliło zmieścić dźwig w istniejącej
bryle budynku.
Nadzór nad pracami sprawował bezpośrednio Dział Techniczno-Eksploatacyjny oraz Inspektor ds. budowlanych
Osiedla Górzyskowo.
Warto odnotować, że dźwig ten jest
pierwszym w skali kraju w istniejących
wielkopłytowych budynkach wysokich,
który umożliwia wjazd pasażerów na
jedenaste piętro. Wyrównuje to komfort
warunków mieszkaniowych dla zamieszkujących na najwyższej kondygnacji
budynków jak i pozostałych mieszkańców, którym umożliwiono bezpośrednie
dojście do windy z poziomu terenu.
Oddanie dźwigu do użytku mieszkańcom nastąpiło 23 czerwca br. po
odbiorze urządzenia i konstrukcji przez
Urząd Dozoru Technicznego.

Liczbę
przystanków
zwiększono do nawet
trzynastu.
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Hala targowa
ma operatora

Rowerem nad Zalew Koronowski.
Powstanie nowa trasa rowerowa
Już niebawem rozpocznie się budowa kolejnej metropolitalnej trasy rowerowej, którą będzie można dojechać nad Zalew Koronowski.
Przy okazji powstanie też dojazd do działek położonych na terenie
osiedla Janowo.

Za półtora roku ma w niej tętnić życie

METROPOLIA

MAT. URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY

Firma Net2b została operatorem hali targowej. Spółka inwestuje w pomysł prezentowany tej wiosny przez Patryka Maćkowiaka - koncepcja zakłada utworzenie w zabytkowym obiekcie nie tylko
gastronomii, ale też targu, punktów handlowo-usługowych, browaru rzemieślniczego czy strefy
kulturalnej z kinem letnim.

Tak mają wyglądać wnętrza hali targowej po jej otwarciu.

STARE MIASTO
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

P

rzetarg na dzierżawę gmachu,
odkupionego przez urząd
miasta od Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców w 2016 roku,
został ogłoszony w styczniu.
Początkowo otwarcie ofert miało
nastąpić w czerwcu, ale z uwagi
na stan epidemii ratusz wydłużył
termin postępowania do końca
sierpnia. - O halę targową pytało
wiele podmiotów z całej Polski.
Ostatecznie tylko jedna oferta spełniała wszystkie kryteria.
Myślę, że kluczowym czynnikiem
była kwestia nakładów do poniesienia. Sięgają one milionów złotych - powiedział zastępca prezydenta Michał Sztybel.
Przedstawicielka Net2b Anna
Żakowska-Pindel ma nadzieję, że
projekt adaptacji hali targowej
przyniesie miastu dużo korzyści. - Przewidujemy umieszczenie
w hali nowoczesnej gastronomii,
miejsc eventowych, będzie też
mediateka - powiedziała. Do dyspozycji klientów oddane zostaną
trzy poziomy - strefa podziemna,
parterowa i antresola. Na tej ostatniej znajdzie się kawiarnia, miejsce
do nauki wyposażone w elementy
multimedialne oraz centrum szko-

leniowe oferujące kursy gotowania
czy cukiernictwa.
- Wchodząc z ulicy Magdzińskiego do hali targowej wejdziemy
do otwartej, wspólnej przestrzeni konsumpcyjnej dla dziesięciu różnych tematycznie kuchni.
Cocktail bar ma być najwyższym
regałem barowym w Polsce i jednocześnie kameralną sceną dla
muzyków. W całym obiekcie przewidziano cztery strefy eventowe
- informuje urząd miasta.
Ponadto, projekt nowego
operatora zakłada stworzenie
punktów usługowych, takich jak
barber shop czy piekarnia. - Stanowiska handlowe umieścimy

Mamy już koncepcję.
Musimy wykonać
projekt budowlany
i uzyskać wszystkie
pozwolenia.
Gdy będziemy je mieli,
zaczniemy remont
inwestorski.
Anna Żakowska-Pindel
z firmy Net2b

w piwnicy hali, natomiast targowe - na poziomie zero i w strefie przechodniej - przekonywała
przedstawicielka Net2b. Projekt wnętrza hali ma nawiązywać do historii miasta i regionu - w podziemiach powstanie
dziedziniec, w którym będzie
można przyjrzeć się historii
miasta. W tym miejscu utworzony zostanie również browar rzemieślniczy - urzędnicy
podkreślają, że będzie to jedna
z największych atrakcji hali.
W budynku przy Magdzińskiego mają odbywać się też
koncerty czy przedstawienia.
Dzierżawca obiektu chce wykorzystać przestrzeń na zewnątrz
hali, znajdującą się od ulicy
Podwale. - Przewidujemy tam
część rozrywkowo-kulturalną
- stwierdziła Żakowska-Pindel. Według koncepcji, w tym
miejscu ma powstać kino letnie
z piaszczystą plażą i leżakami
oraz scena.
Przekazanie hali jej operatorowi ma nastąpić do końca
tego roku. Potem firma Net2B
będzie miała półtora roku na
jej adaptację i uruchomienie. Mamy już koncepcję. Musimy
w ykonać projekt budowlany
i uzyskać wszystkie pozwolenia. Gdy będziemy je mieli,
zaczniemy remont inwestorski
- powiedziała Żakowska-Pindel.

N

owa trasa mierzyć będzie
ponad 6 kilometrów długości i połączy istniejące
już ścieżki wybudowane wzdłuż
Szosy Koronowskiej (przedłużenie ul. Koronowskiej) oraz wzdłuż
drogi powiatowej z Bożenkowa
do Koronowa. Ścieżka na odcinku
od skrzyżowania przy restauracji
„Ugotowany” do skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 244 z ulicą
Biwakową będzie zbudowana po
południowej stronie drogi.
Nową asfaltową trasą będzie
można bezpiecznie dojechać
z centrum Bydgoszczy do ul.
Biwakowej, przy której zlokalizowane są dwa kompleksy ogrodów działkowych oraz camping
PTTK. Obecnie trwa przetarg na
wykonanie prac budowlanych.

Ich zakończenie wstępnie planowane jest za rok. Warto dodać, że
starostwo planuje też wyposażenie istniejących dróg rowerowych w nowe altany rekreacyjne.
Wcześniej powstał y drogi
rowerowe wzdłuż części ulicy
Koronowskiej oraz wokół węzła
zachodniego. W ubiegłym roku
natomiast do użytku oddano
ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy
Grunwaldzkiej (węzeł zachodni rondo Grunwaldzkie).AF

Nowa trasa
będzie miała ponad
6 kilometrów długości.

Festiwal dawnej muzyki
w Pomorzaninie
Od 3 października do 7 listopada w sali Kina Pomorzanin odbędzie
się festiwal poświęcony muzyce lat ubiegłych – Bydgoska Scena
Barokowa. Artyści zaprezentują muzykę z czasów od średniowiecza
do połowy XIX wieku, a występy będą wykonywane na historycznych
instrumentach.
kultura
Alicja Fąs
redakcja@metropoliabydgoska.pl

F

estiwal rozpocznie recital
Agnieszki Budzińskiej-Bennet. Artystka zaśpiewa przy
własnym akompaniamencie prowadzonym na romańskiej harfie.
10 października wystąpi natomiast Arte dei Suonatori Piano Quartet, który zaprezentuje
popularną muzykę pochodzącą
z I połowy XIX wieku. Artyści
grać będą na dawnych odmian ach inst r umentów smyczkow ych oraz na pianofor te
– instrumencie klawiszow ym
z tamtego czasu.
11 paździer nika bydgoszczan czeka wyjątkowy wieczór
z muzyką Johanna Sebastiana
Bacha. Kantaty lipskiego kompozytora wykonają soliści: Peter
Kooji, Margot Oitzinger, Joanna Radziszewska i Tomáš Leitkep oraz zespół Baroque Collegium 1685 pod kierownictwem
Agnieszki Żarskiej. Warto podkreślić, że jest to pierwszy tego
typu koncert w Bydgoszczy, podczas którego będzie można usłyszeć dzieła Bacha.

17 października Kino Pomorzanin powinni odwiedzić wszyscy miłośnicy muzyki francuskiej.
Tego dnia na festiwalu wystąpią sopranistki Helena Bregar
i Elżbieta Izdebska oraz bydgoski
zespół Intemperata. 24 października na scenie pojawi się Capella
Warmiensis Restistuta pod przewodnictwem Pawła Hulisza, który zaprezentuje muzykę zespołów kościelnych z obszaru Warmii i Mazur. Festiwal zakończy
sztuka operowa – Filandro Nicola
Porpory w wykonaniu znakomitych solistów.
Wszystkie wydarzenia podczas festiwalu odbywać się będą
przy zachowaniu rekomendowanych procedur sanitarnych.
Karnety na cały festiwal oraz
bilety na poszczególne koncerty
dostępne są do kupienia na stronie www.kinopomorzanin.pl/
bilety oraz przed koncertami.

*

 iste wydarzeń znajdziecie
L
na naszym portalu
MetropoliaBydgoska.PL
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Białe Błota
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

T

o jedna z najważniejszych
inwest ycji drogow ych
w województwie. Rondo
turbinowe łączy ulicę Szubińską
z osiedlem Miedzyń i Trzcińcem.
Ma wpłynąć na bezpieczeństwo
podróżujących w tym rejonie
i upłynnić ruch, m.in. ułatwić
dojazd od strony Miedzynia.
Kierujący jeszcze przed wjaz-

Ciekawe, czy
oświetlenie na nowym
rondzie będzie działać
czy to tylko atrapy?

Ciemności
na rondzie
turbinowym

Rondo
turbinowe
na ulicy Szubińskiej
zostało otwarte
w ostatnich dniach
sierpnia.

Kierowcy mogą już korzystać z nowo powstałego ronda
turbinowego. Pytania powstają jednak w związku z brakiem
oświetlenia.

dem na skrzyżowanie wybiera
pas ruchu właściwy dla dalszego
kierunku jazdy – na rondzie nie
ma już możliwości zmiany pasa
z wewnętrznego na zewnętrzny
i odwrotnie.
Tymczasem kierowcy, którzy
po rondzie poruszać się mogą
od końca sierpnia, zwracają
uwagę na problem, którym jest
brak oświetlenia. – Ciekawe, czy
oświetlenie na nowym rondzie
będzie działać czy to tylko atrapy? – pytał jeden z naszych Czytelników. Temat nabrał na znaczeniu po ubiegłotygodniowym
wypadku na rondzie, gdy późnym
wieczorem dachowało auto osobowe.

OSIELSKO

P

ier wsze z zebrań odbyło się w środę w Osielsku.
W czwartek, 24 września
spotkanie w świetlicy przy
ulicy Kościelnej 2 organizuje sołectwo w Maksymilianowie (początek o godzinie 18:00),
a w piątek, 25 września – sołectwo w Bożenkowie (początek
o godziny 17:00 w świetlicy przy
ulicy Harcerskiej 2).
2 8 w r z e śn i a o go d z i n ie
18:00 w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Tuberozy 2 zbierze się sołectwo Niw y-Wilcze, a w szkole
podstawowej przy ulicy Bydgoskiej 35 – sołectwo Niemcz.
Następnego dnia (o 17:30) na
pl ac u pr z y ś w iet l ic y w iejskiej przy ulicy Starowiejskiej
26 zbiorą się mieszkańcy Jarużyna, a 30 września (o 18:00)
w świetlicy przy ulicy Wyczółkowskiego 2 – mieszkańcy Żołędowa. Porządek zebrań (oprócz

Fot. Szymon Fiałkowski

pytał jeden z naszych
Czytelników

Od końca sierpnia kierowcy mogą się poruszać po nowopowstałym rondzie turbinowym. Droga przy
Szubińskiej w godzinach nocnych w ogóle nie jest oświetlona.

Mieszkańcy mają głos
Gmina pyta o fundusz sołecki i zieleń na Centralnej
Pod koniec września na terenie gminy Osielsko odbędzie się seria zebrań wiejskich. Ich głównym
tematem będzie fundusz sołecki. Władze Osielska proszą też mieszkańców o uwagi do zagospodarowania terenu przy ulicy Centralnej.
sołectwa Bożenkowo) przedstawia się następująco:
1. Zmiana przedsięwzięcia
przewidzianego do realizacji
w 2020 roku w ramach funduszu
sołeckiego.
2 . Uc h w a l e n i e w n i o s k u
zawierającego wskazanie przedsięwzięć przew idzianych do
realizacji na obszarze sołectwa
w ramach środków funduszu
sołeckiego na rok 2021.
3. Sprawy bieżące.
W sołectwie Bożenkowo nie
będzie omawiany punkt dotyczący zmiany przedsięwzięcia

przewidzianego do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego.
Gmina Osielsko podkreśla, że
z uwagi na epidemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia sanitarne uczestnicy zebrań
są zobowiązani do zachowania
odległości co najmniej 1,5 metra
między sobą oraz do zakrywania
ust i nosa.

Gmina konsultuje
nasadzenia zieleni
W poniedziałek, 23 września
urząd gminy Osielsko przed-

stawił koncepcję zagospodarowania terenu zielonego przy
ulicy Centralnej. Wizja zakłada,
że w pobliżu szkoły podstawowej oraz boiska baseballowego
Dębów Osielsko zostaną nasadzone drzewa, krzewy, trawy
oraz kwiaty, a także powstaną
elementy małej architektur y,
takie jak ławeczki, śmietniki oraz
tablica informacyjna.
Projekt nasadzeń został poddany konsultacjom społecznym.
Uwagi można zgłaszać w terminie do 5 października 2020 roku,
poprzez przesłanie wiadomości

Zarząd Dróg Wojewódzkich
uspokaja. - Finalizowana jest
umowa związana z dostarczaniem energii elektrycznej. Zależy
nam, by odbiorcą energii również
dla części wojewódzkiej od razu
była gmina Białe Błota – mówi
rzecznik prasowy ZDW Michał
Sitarek i przypomina, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
koszty oświetlenia dróg z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych ponoszą samorządy
lokalne.
Sitarek informuje jednocześnie, że cały czas trwają końcowe
odbiory inwestycji. Jak słyszymy
w zarządzie, niewykluczone że
całość odbiorów zakończy się
jeszcze w tym miesiącu.
Inwestycja kosztowała niemal
19 milionów złotych. – W trakcie
prac zdecydowaliśmy się na stosowanie rozwiązań najbardziej
poprawiających bezpieczeństwo.
Stąd między innymi rondo ma
charakter turbiny z pasami ruchu
rozdzielonymi separatorami, jest
wyposażone w chodniki, drogi
rowerowe oraz energooszczędne
oświetlenie z latarniami zlokalizowanymi bezpośrednio przy
przejściach dla pieszych – kończy rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich.

na adres:sekretariat@osielsko.pl
lub telefonicznie pod numerem
(52) 324 18 60.
Warto dodać, że gmina przygotowuje się do adaptacji boiska
Dębów Osielsko na plac centralny. Adaptacja obecnego stadionu
baseballowego na nowe centrum
gminy ma nastąpić po realizacji
obiektu sportowego przy ulicy
Jeziorańskiej. W ramach zagospodarowania niemal dwuhektarowego placu gmina przewiduje
budowę budynku użyteczności publicznej, w którym miałby
znajdować się Gminny Ośrodek
Kultury i biblioteka. Obiektowi
towarzyszyłby amfiteatr budynki handlowo-usługowe, a także
przestrzenie publiczne z zielenią,
fontanną I małą architekturą.
Obecnie trwają prace nad
koncepcją zagospodarowania
terenu – jej wykonawcą, wybranym w ramach gminnego przetargu, została firma Sosak i Sosak
Projekt z Olsztyna.
BB

17
ZDROWIE

procesu pobierana jest krew,
z której oddzielane jest osocze, a pozostałe jej składniki
przetaczane są dawcy z powrotem. Jednorazowo pobiera się
do 650 ml osocza, a sam zabieg
trwa ok. 30 min. Jest praktycznie bezbolesny i całkowicie bezpieczny dla dawcy.

T

e cenne przeciwciała zawarte są w osoczu Twojej krwi,
które możesz oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Kto może oddać osocze?

Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas tego

Jak osocze pomaga
chorym?

mat. partnera

Osocze może zostać pobrane od
osób, które:
• miały potwierdzony dodatni
wynik badania na koronawirusa,
• pr z e s z ł y l e c z e n i e i/ lu b
zakończyły izolację i zostały
uznane za osoby w pełni zdrowe,
• są w wieku 18-60 lat,
• nie leczą się z powodu chorób
przewlekłych,
• spełniają wymagania stawiane
wszystkim potencjalnym dawcom
krwi i osocza (więcej informacji na
stronie internetowej www.rckik-bydgoszcz.com.pl w zakładce
„Dla Dawców Krwi”)
Jeżeli spełniasz pow yższe
warunki lub masz wątpliwości, czy możesz zostać dawcą
osocza, skontaktuj się z RCKiK
w Bydgoszczy pod numerem (52)
322 18 73. W czasie rozmowy
z lekarzem dokonana zostanie
wstępna ocena braku przeciwskazań i ustalony zostanie najdogodniejszy termin oddania.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy można oddać osocze, które
pomoże chorym z ciężkimi objawami zakażenia SARS-CoV-2

Wygrałeś z COVID-19?
Pomóż innym!
Jesteś osobą, która wyzdrowiała po chorobie COViD-19 lub przeszła bezobjawowe zakażenie
koronawirusem? Twój organizm wykształcił przeciwciała, które pozwoliły mu pokonać wirusa. Mogą one także pomóc w leczeniu innych chorych z ciężkimi objawami zakażenia SARS-CoV-2. Jak to zrobić?

Po odpow ied n i m pr z ygotowaniu pobranego osocza,
jest ono dzielone na dawk i
ok. 200-250 ml i zamrażane.
W zależności od ilości zawartych przeciwciał, chorym przetacza się 200-400 ml osocza.
Przeciwciała dawcy mają za
zadanie zneutralizować wirusa
SARS-CoV-2 w organizmie chorego, który często nie jest w stanie sam wytworzyć własnych
przeciwciał lub robi to zbyt wolno. Dostarczenie do zakażonego organizmu gotowych przeciwciał od dawcy, przyspiesza
więc znacznie procesy obronne
i pozwala skuteczniej walczyć
z koronawirusem.

*

 egionalne Centrum
R
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy mieści się przy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 8.
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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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N

40 punktów
gastronomicznych
bierze udział w akcji

fot. freepik

a kilka dni przed rozpoczęciem tygodnia zniżek swój
udział potwierdziło niemal
40 bydgoskich lokali gastronomicznych. Jako jedna z pierwszych zapisała się Ale Pyra, czyli
nowa restauracja z ulicy Gimnazjalnej. Jak sama nazwa wskazuje,
znajdziecie tam ziemniaki podane na wiele sposobów. Także za
pół ceny!
Po sąsiedzku Barzza proponuje pizze i lemoniady przecenione o połowę, a Benita zabierze was w podróż do Meksyku.
Ale Pyra nie jest jedynym nowym
punktem na gastronomicznej
mapie Bydgoszczy, który bierze
udział w akcji. Dołączyły również
Zames Dumpling Bar (Wełniany Rynek 6), gdzie posmakujecie
pierogów Pelmeni oraz Migavka
(Długa 22), która oferuje szakszukę, sernik raffaello i lemoniadę.
Ten ostatni napój, a także świeżo
wyciskane soki i Latte Macchiatto przygotuje Canapa.
Otwarty kilka miesięcy temu
Pasibus rozpoczyna listę restauracji oferujących burgery za pół
ceny. Znajdują się na niej także
Black Bull Burger i Burgerownia
Fordon, która przy ul. Twardzickiego sąsiaduje z Kebabownią –
ona także bierze udział w akcji
(zarówno w Fordonie, jak i na
Bartodziejach).
Tradycyjnie mocny punkt
programu stanowią pizzerie –

W trakcie Metropolii za pół ceny nie zabraknie zniżek w punktach gastronomicznych.

Na słodko czy na wytrawnie?
Na pewno za pół ceny!
Pizza, ciastko, szakszuka, a może pierogi – w Metropolii za pół ceny nie brakuje ofert gastronomicznych. Jakie restauracje i kawiarnie wezmą udział w akcji?
oprócz wspomnianej Barzzy będą
to również Domino’s Pizza, Da
Grasso, Pizza Hut, Pizza Mario,
Pizza Per Favore, Pizzerio Coolino i Telepizza. Uwielbiany włoski
przysmak za pół ceny znajdziecie
też w bogatej ofercie Prywatki,
która proponuje między innymi

również śniadanie z Półwyspu
Apenińskiego.
Jeśli zamiast pizzy wolicie
kebaba, to możecie odwiedzić
Doner Kebap przy ul. Chodkiewicza 31, zaś jeśli preferujecie
wersją bezmięsną – to czeka na
was Vegab. Wszystkim weganom

i wegetarianom polecamy także
Fallę i Naturalną.
Jeden z promocyjnych dni
można rozpocząć od kanapki
w Piekarni-Cukierni Ale Ciacho,
zaś na kawę i herbatę zapraszamy do Cafe Kino i Kociej Ferajny.
Jeśli ktoś ma ochotę na większą

słodycz, to powinien pojechać
do Pancake Planet przy ul. Glinki 79. Porządnie najeść się za pół
ceny będzie można także w Sphinxie, Orso Nero, Tentego i białobłockiej Karczmie Grzybek. Miłośnicy ryb powinni za to zawitać
do punktów North Fish w Zielonych Arkadach, CH Focus i Galerii Pomorskiej.
Najmłodszych warto zabrać
na lody do Lodziarni Żak, zaś
starsi mogą zainteresować się
ofertą dostępną w AVA 3.0. Jeśli
ktoś woli bawić się w domu niż na
mieście, niech spojrzy na propozycje Rzeki Piwa – bydgoski browar dowozi swoje produkty na
terenie całego miasta.ST

*

 ełną listę punktów,
P
w których znajdziecie zniżki
podczas Metropolii za pół
ceny zamieszczamy na
stronie 23.
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irma istnieje od 1922 roku
i jest firmą rodzinną, trzypokoleniową. Przygoda z piekarnictwem zaczęła się w Drzycimiu, gdzie dziadek - Franciszek
Poćwiardowski prowadził piekarnię. To właśnie tam powstały
receptury, które wykorzystywane są do dzisiaj.
W kolejnym etapie działalności, w 1956 roku, powstała Piekarnia - Cukiernia założona przez
ojca -Kazimierza Poćwiardowskiego. W Bydgoszczy przy ulicy
Śniadeckich 57 firma rozszerzyła
swoją działalność o kolejne produkty. Oprócz wszelkiego rodzaju pieczywa, wyrobów cukierniczych rozpoczęto także produkcję bogatego asortymentu lodów
tradycyjnych.
Od 1990 roku Piekarnię Cukiernię prowadzi Krzysztof
Poćwiardowski, który kontynuuje
dzieło swoich przodków. W prace
przy rozwoju firmy bardzo zaangażowany jest również jego syn
Kamil Poćwiardowski, który jest
utalentowanym cukiernikiem
i laureatem wielu konkursów.
Tak właśnie łączy się tradycja i nowoczesność - już czwarte
pokolenie podejmuje wyzwanie
w niezmiernie ciężkiej i powoli
zapomnianej branży, którą jest
cukiernictwo i piekarstwo.
Aktualnie zakład produkuje ponad setką wyrobów piekarskich i cukierniczych. Stare
rodzinne receptury gwarantują
wysoką jakość i prawdziwy smak.
Produkt y w y twarzane są za
pomocą nowoczesnego sprzętu
renomowanych na całym świecie
firm, a wykwalifikowana załoga codziennie dba, aby produkty trafiały do klientów zawsze
w najwyższej jakości.
Jednym z produktów, którymi firma może się poszczycić jest
chleb „Swojski”. Chleb ten produkowany jest cały czas od momentu powstania firmy według tych
samych receptur. Z wielką dbałością odbywa się proces zarabiania ciasta. Formowanie chleba
odbywa się ręcznie, następnie
chleb wyrasta i jest wypiekany
w piecach wsadowych w tych
samych parametrach co niemal
sto lat temu.

Smak rodzinnej
tradycji

R

Chleb Swojski wypiekany jest w piecach wsadowych w tych samych parametrach co niemal sto lat temu.

to pączki, które proponowane są
w wielu odsłonach z nadzieniem
produkowanym przez cukierników. Na szczególną uwagę zasługuje najbardziej lubiany pączek
z malinami, ale powodzeniem
cieszą się również te z adwokatem i wiśniami. Uznanie bydgoszczan zyskały także drożdżówki ze śliwkami, rabarbarem,
truskawkami czy też ciastka
francuskie z porzeczkami i budyniem oraz klementynki.

ul. Długa 11
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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- Zwracamy uwagę na sezonowość produktów i to właśnie one,
zawsze świeże, nadają urok i smak
naszym wyrobom – wyjaśniają
Poćwiardowscy. Obecnie w wielu
ich propozycjach znaleźć można
królową jesieni, czyli śliwkę.
Nie samym słodkim człowiek żyje, więc w ofercie znajduje się również wiele przekąsek w y trawnych -kapuśniaki
z grzybami, paszteciki z mięsem
czy paluchy paprykowe. Wśród

propozycji znajduje się też pizza, której sekretem jest nie tylko
ciasto, ale też starannie dobrane
składniki, które nadają urok każdemu kawałkowi.
- Do w ybor u proponujemy pizzę ze szpinakiem, serem
feta i brokułami, pizzę diabelską podawaną na ostro z salami, oliwkami, czerwoną cebulą
i papryczkami peperoni i jalapeno, pizzę z kurczakiem podawaną
w stylu hawajskim z ananasem
i kurczakiem czy też klasyczną
pizzę z pieczarkami i szynką –
słyszymy w piekarni.
Pizza w y piekana jest na
miejscu w sklepach firmowych,
a sprzedawana na kawałki, więc
każdy może pozwolić sobie na
posmakowanie różnych rodzajów.
Od wczesnych godzin porannych
w sklepach Poćwiardowskich czekają również kanapki przygotowane z najwyższej jakości składników.
Na dobry początek dnia do
kanapki można dobrać kawę lub
herbatę, a także coś słodkiego
– sernik, jabłecznik, ciasta pieczone z owocami. Trudno nie
wspomnieć o słodkich tartach
i babeczkach owocowych.
Część asortymentu wypiekana jest na miejscu w sklepach
firmowych. Dzięki temu klienci
mogą cieszyć się gorącymi produktami o każdej porze dnia. W czasach szybkiego i przemysłowego wypieku chleba firma
dba o swoje wyroby wytwarzane
zgodnie z tradycją, przekazywaną
z ojca na syna. Domeną i kluczem
naszej firmy jest jakość i świeżość
i właśnie te elementy pozwalają
nam odnosić sukces oraz cieszyć podniebienia naszych gości
– mówią Poćwiardowscy.
Punkty Piekarni – Cukierni
Poćwiardowski zlokalizowane są
w Bydgoszczy przy ulicach: Śniadeckich 57, Nad Torem 20, Długiej 11 i Bałtyckiej 43.
R

ul. Śniadeckich 57
ul. Bałtycka 43

K

W tym roku Franciszek
Poćwiardowski założył
w Drzycimiu piekarnię.

Piekarnia-Cukiernia Poćwiardowski może pochwalić się
już niemal stuletnią historią. Wypieki sporządzane według
tradycyjnych receptur niezmiennie cieszą podniebienia
bydgoszczan.

- Odpowiedni dobór mąki,
dba łość o w sz y st k ie et apy
produkcyjne oraz trud pracy
naszych piekarzy mają ogromny
wpływ na smak i niesamowitą
jakość chleba. – mówią Poćwiardowscy. - Nasz swojski chleb niezmienny od lat, pachnie prawdziwym chlebem, a świeżość zachowuje przez wiele dni.
Kolejne produkty, po które
klienci ustawiają się w kolejkach
od wczesnych godzin porannych,

E
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Roboty

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski
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18 mln zł
kosztowała realizacja
inwestycji

użytku ten trzypiętrowy budynek.
Wyposażenie jest na miarę XXI
wieku - mówi dyrektor naczelna szpitala Anna Lewandowska.
Dr Sielski dodaje: - Teraz będziemy mogli jeszcze lepiej pomóc
ludziom po udarach, zawałach,
dzieciom i innym osobom, które
doznały urazów ortopedycznych.
Na w yposażeniu placówki
znajdą się m.in. roboty do nauki

do nauki chodzenia znalazły
się na wyposażeniu
placówki.

Fot. Szymon Fiałkowski

owo powst ałe centr um
zapewni pacjentom dostęp
do nowoczesnych metod
leczenia w zakresie rehabilitacji
i fizjoterapii, umożliwiając przyjęcie nawet stu osób.
Budowa obiektu rozpoczęła
się latem 2018 r. Budynek liczy trzy
kondygnacje naziemne i podpiwniczenie. Na powierzchni niemal
1,5 tys. metrów kwadratowych
zlokalizowano Zakład Fizjoterapii,
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Centrum kierować
będzie dr n.med. Łukasz Sielski.
- Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom i oddajemy do

W miniony piątek uroczyście otwarto Centrum Rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.

Nowoczesne
Centrum Rehabilitacji
w Szpitalu Miejskim
Od poniedziałku pierwsi pacjenci mogą skorzystać z Centrum
Rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.
dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Obiekt został uroczyście
otwarty w miniony piątek.

chodzenia oraz do reedukacji
kończyn górnych. Stworzona
zostanie także blisko 300-metrowa sala rehabilitacyjna.
W ramach inwestycji przewidziano również zakup nowoczesnego angiografu – to urządzenie służące do wizualizacji serca i naczyń krwionośnych przy
użyciu promieni rentgenowskich
oraz do wykonywania zabiegów
m.in. cewnikowania serca.
Inwestycja kosztowała około
18 milionów złotych. Środki pochodziły z budżetu miasta, z Unii
Europejskiej (Program RPO) i środków własnych szpitala. - Bardzo
się cieszę, że bydgoszczanie będą
mieli do dyspozycji nowoczesne
Centrum Rehabilitacji, w którym
w komfortowych warunkach, pod
opieką doskonałych specjalistów
będą mogli dochodzić do zdrowia.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – mówił podczas oficjalnego otwarcia centrum
prezydent Rafał Bruski.
Budowę szpitala na Kapuściskach rozpoczęto w 1953 roku.
Ukończono ją po sześciu latach
– placówk a zost ał a ot wa rta 30 grudnia 1959 r. Obecnie
w szpitalu rocznie hospitalizowanych jest ok. 20 tys. pacjentów,
70 tysięcy osób korzysta z pomocy szpitalnych poradni.
R

Jakich metod używają oszuści
okradający seniorów?
BEZPIECZEŃSTWO

C

oraz częściej oszuści działają
pod pozorem ochrony pieniędzy zgromadzonych na
rachunkach bankowych albo przechowywanych w domu – mówi
kom. Przemysław Słomski z bydgoskiej komendy policji. - W zależności od sytuacji twierdzą, że hakerzy włamią się na konto bankowe
i żeby uniknąć kradzieży pieniądze,
trzeba je wypłacić i przekazać pod
ochronę policji. Jeśli natomiast
pieniądze znajdują się w domu,
wymyślają historyjkę o planowanym włamaniu do mieszkania.
W tej sytuacji pieniądze, a nawet
kosztowności, każą zapakować do
torby i pozostawić w umówionym
miejscu, np. w koszu na śmieci albo
w parku – dodaje.
W tym roku w województwie
kujawsko-pomorskim 63 seniorów straciło prawie 3 mln złotych
w wyniku oszustw „na policjanta” czy „na wnuczka”. Taka sytuacja miała miejsce między innymi
na przełomie sierpnia i września.

Do pokrzywdzonych zadzwoniła
osoba podająca się za policjanta.
Twierdziła, że prowadzone są działania mające uchronić oszczędności seniorek zgromadzone
w banku. Przestępcy mieli być
w posiadaniu danych osobowych
seniorów, a w proceder zamieszani
mieli być pracownicy banku.
Oszuści nakłonili seniorki do
wypłacenia gotówki, a jedną z pań
– do zaciągnięcia kredytu. Kobieta była przez dwa dni zwodzona
przez oszustów i odwiedziła w tym
czasie wszystkie banki, pobierając
swoje oszczędności. Zaciągnęła
też kredyt i przekazała nieznanym
osobom blisko 130 tysięcy złotych.
Druga z seniorek może mówić
o sporym szczęściu, bo po wypłaceniu gotówki szła obok komisariatu na Wyżynach. Postanowiła
zapytać, o co chodzi z „tą policyjną
akcją”. Wtedy dowiedziała się, że
padła ofiarą oszustwa.
Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że w żadnej
sytuacji nie mają prawa brać pieniędzy od obywateli.ST
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SIATKÓWKA
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Na początek pytanie o sytuację zdrowotną i kadrową w zespole przed
sobotnim meczem z MCKiS
Jaworzno (17:00, Immobile Łuczniczka – red.). Wiemy że ostatnio problemy ze zdrowiem miał
kapitan drużyny Janusz Gałązka.
Marcin Ogonowski (trener BKS
Visła Bydgoszcz): Już jest wszystko w porządku. Janusz wró-

Jesteśmy dobrze
przygotowani do
startu ligi

Trener ma już ułożoną w głowie
wyjściową szóstkę na sobotni
mecz z zespołem z Jaworzna?
Powiem tak: analizuję każdy trening i ten tydzień będzie równie
ważny. Będzie on podstawą do
tego, w jakim składzie wyjdziemy.
Mamy wyrównany skład i sądzę,
że kto by na parkiet nie wyszedł od
początku, to będzie grał dobrze.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Tauron I Ligi Siatkarzy rozmawiamy z trenerem BKS Visła Bydgoszcz Marcinem Ogonowskim.

Oczekuję od zespołu
walki i zaangażowania –
to dla nas najważniejsze
w tym sezonie
Marcin Ogonowski

trener BKS Visła Bydgoszcz

Jakie są pierwsze wnioski trenera po meczach kontrolnych
i turniejach w Sulęcinie i Bydgoszczy?
Wydaje się, że wszystko na ten
moment jest w porządku. Zespół
jest dobrze przygotowany do
startu ligi. Dwa mecze pokazały nam, gdzie mamy braki i nad
czym musimy jeszcze pracować,
aby wejść na wyższy poziom grania. Będziemy do tego stopniowo
dochodzić, mamy jeszcze czas,
aby poprawić pewne elementy.

ŻUŻEL
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

W

1995 roku kadra
P ZMot . n a st ad ion ie
Polonii wygrała z Australią 60:30, a komplet punktów (wliczając w to bonus) dla
zwycięzców zdobył Waldemar
Walczak. We wtorek (29 września), Polacy zmierzą się z Rosją.
To zmiana planów, bo pierwotnie
biało-czerwoni mieli zmierzyć
się z Australijczykami i to nie
w Bydgoszczy, ale na toruńskiej
MotoArenie.
Dla Polaków i Rosjan, wtorkowy mecz na Sportowej 2 (początek
o 17:30) będzie jedynym sprawdzianem przed październikowym
finałem rywalizacji w Speedway of
Nations (24-25 października). Wiadomo też, że obie reprezentacje
stawią się w Bydgoszczy w praktycznie najsilniejszych składach.

Fot. Szymon Fiałkowski

cił do zajęć i normalnie trenuje
z drużyną. Wszyscy trenujemy,
a w zespole jest dobra atmosfera.

Na zdjęciu: Marcin Ogonowski poprowadzi siatkarzy BKS Visły w nowym sezonie ligowym. Celem
bydgoszczan będzie szybki powrót do PlusLigi.

W turnieju w Bydgoszczy rozegraliście sparing z niemieckim
Netzhoppers i na tle jednego
z czołowych zespołów siatkarskiej Bundesligi pokazaliście się
w nim z dobrej strony.

Sparing z zespołem niemieckim
był na wysokim poziomie - rywale pokazali się z bardzo dobrej
strony, my też nie ustępowaliśmy.
Przegraliśmy w końcówkach po
indywidualnych błędach i to jest

sygnał, nad czym mamy pracować.
Gdybyśmy wszystko wygrywali
w sparingach, to nie wiedziałbym,
co jest do poprawy. Mankamenty
w grze ujawnił nam też sparingowy mecz z Treflem Gdańsk.

Reprezentacja Polski
pojedzie w Bydgoszczy
25 lat – tyle czasu minęło od jedynego jak dotąd w historii meczu żużlowej reprezentacji Polski
w Bydgoszczy. Po ćwierć wieku biało-czerwoni ponownie pojadą na Sportowej 2, a rywalem będą
Rosjanie.
Praktycznie, bo w polskiej ekipie
nie pojedzie nowy indywidualny mistrz kraju Maciej Janowski
(został przed początkiem sezonu pominięty przy powołaniach
przez Marka Cieślaka). Kibice nie
będą jednak mieli prawa narzekać, bo selekcjoner postawił na
Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka (uczestnicy cyklu Grand Prix),
Janusza Kołodzieja, Bartosza
Smektałę, Dominika Kuberę oraz
wychowanka bydgoskiej Polonii
Szymona Woźniaka.

Rosjanie także przyjadą do
Bydgoszczy w swoim optymalnym zestawieniu – z braćmi
Łaguta oraz Emilem Sajfutdinowem. Skład rywali uzupełniają
Wadim Tarasienko oraz startujący w przeszłości w bydgoskim
zespole Wiktor Kułakow i Andrej
Kudriaszow.
- Będziemy wiedzieć, jak
wyglądamy na tle Rosjan, którzy
zdobyli dwa złote medale w Speedway of Nations – mówi selekcjoner biało-czerwonych Marek

Cieślak. - Myślę, że będziemy przygotowani do zawodów
i damy kibicom zadowolenie
z jazdy – dodaje. Dla Cieślaka ten
rok jest wyjątkowy, bo po sezonie
kończy pracę z narodową reprezentacją.
Tymczasem tuż przed pierwszym wyścigiem meczu Polska
– Rosja do Galerii Sław Żużlowej
Reprezentacji Polski wprowadzony zostanie Tomasz Gollob. Dzięki niemu żużel stał się sportem narodowym, najważniejszym

Gdy rozmawialiśmy na starcie
przygotowań, to mówiliśmy, że
celem BKS Visła będzie powrót
do PlusLigi. Kto jeszcze może
włączyć się do rywalizacji?
Na pewno Mickiewicz Kluczbork nieźle się prezentuje w sparingach. Cztery drużyny – my,
Politechnika Lublin, Gwardia
Wrocław i BBTS Bielsko-Biała są
solidne. Zespół z Bielska ma zbudowany bardzo ciekawy skład.
Pierwsze pięć kolejek pokaże
układ sił, a do każdego rywala
trzeba będzie podejść skoncentrowanym na 100% możliwości.
Czego trener oczekuje od zespołu w tym sezonie?
Walki i zaangażowania – to jest dla
nas najważniejsze w tym sezonie.
Na treningach wygląda to dobrze
i jak przełoży się na to na mecze
ligowe, to ja będę zadowolony.

*

 KS VISŁA BYDGOSZCZ
B
Rozgrywający: Michał Masny,
Piotr Lipiński. Atakujący:
Patryk Strzeżek, Jewgienij
Karpinski. Środkowi: Mariusz
Marcyniak, Janusz Gałązka,
Mateusz Kowalski, Wojciech
Kaźmierczak. Przyjmujący:
Patryk Łaba, Jan Galabov,
Kamil Gutkowski, Kamil Kosiba.
Libero: Tomasz Bonisławski,
Jakub Dereń. Trener: Marcin
Ogonowski, II trener/statystyk:
Adrian Pasierb.

sportem nieolimpijskim dla Polaków – mówi eurodeputowany
Ryszard Czarnecki, honorowy
patron pojedynków żużlowej
kadry. Przypomnijmy, że w galerii
są już: Bartosz Zmarzlik, Jarosław
Hampel, Zenon Plech, Roman
Jankowski, Andrzej Wyglenda,
Jerzy Szczakiel, Antoni Woryna,
Andrzej Huszcza, Paweł Waloszek i Marek Cieślak.

POLSKA – ROSJA (wtorek,
29 września, g. 17:30)
Polska: 9. Zmarzlik, 10. Woźniak, 11. Dudek, 12. Smektała,
13. Kołodziej, 14. Kubera.
Rosja: 1. A. Łaguta, 2. Tarasenko, 3. G. Łaguta, 4. Kułakow,
5. Sajfutdinow, 6. Kudriaszow.
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IDEA AKCJI

Każdy z naszych Partnerów proponuje w trakcie trwania
wydarzenia swoje produkty lub usługi w cenie obniżonej
o 50 procent! Poniżej prezentujemy Wam listę firm i instytucji
biorących udział w akcji.

Partnerzy akcji
METROPOLIA ZA PÓŁ CENY
Akademickie Centrum Medyczne, ul. Naruszewicza 11
Ale Pyra, ul. Gimnazjalna 8
Ambasada Dziecięca w Bydgoszczy, ul. 11 listopada 9
Anamoda, ul. Gdańska 97
Artom Bis, ul. Pomorska 13
Atelier Wizerunku Magdaleny Andler AWMA,
ul. Podwale 11/2
AVA 3.0, ul. Stary Port 21
Bajeczny spa & salon, ul. Pomorska 35
Barzza, ul. Gimnazjalna 8
Benita, ul. Gimnazjalna 8
Black Bull Burger, ul. Dworcowa 52
BluSerwer.pl, ul. Kijowska 44
BluStreamTV, ul. Kijowska 44
Body Balance, ul. Kurpińskiego 12/1A
Body Evolution, ul. Gdańska 119
BookBook, ul. Gdańska 17
Briju, Zielone Arkady
British School, ul. Śniadeckich 4/6, ul. Centralna 2T, Osielsko
Burgerownia Fordon, ul. Józefa Twardzickiego 33A
Bydgoscy Partacze,
ul. Długa 30 (wejście główne – ul. Pod Blankami 25)
Bydgoskie Centrum Sztuki, ul. Jagiellońska 47
Cafe Kino, ul. Długa 32
Cafe Emilia, ul. Bydgoska 35, Nakło Nad Notecią
Canapa Magazyn Kawy, ul. Przesmyk (w parkingu
wielopoziomowym)
Canapa Sandwich Bar & Cafe, ul. Dworcowa 68
Cardano Jewellery – Salony obrączek ślubnych,
ul. Dworcowa 41
Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL, ul. Garbary 2
Centrum Sportów Black Gym, ul. Rupniewskiego 8
Centrum Stomatologii Dentus, ul. Skłodowskiej-Curie 60
Change Lingerie, Galeria Pomorska, Focus
Ciuchant, ul. Grunwaldzka 34, ul. Świętojańska 2,
ul. Śniadeckich 38
CzystaSprawa24.pl, ul. Dworcowa 47/2
Da Grasso, ul. Długa 36
Dama Plus, ul. Gdańska 111, ul. gen A. E. Fieldorfa „Nila” 7c
DermoMedica, ul. Królowej Jadwigi 16
Dino Salvani, CH Auchan
Domino’s Pizza, ul. Kossaka 23, ul. Skłodowskiej-Curie 33,
ul. Skarżyńskiego 2
Do tańca i do różańca, (www.facebook.com/doTanca)
Döner Kebap, ul. Chodkiewicza 31
edu-dzieci.pl, (edu-dzieci.pl)
e-Pulpit24.pl, ul. Kijowska 44
Eskulap Vending, (www.automaty.bydgoszcz.pl)
ExpertAroma, ul. Chwytowo 14/U1
Falla Bydgoszcz, ul. Gdańska 26
FAMA, ul. Gdańska 18
Family Park, ul. Fordońska 246
Fielmann, Zielone Arkady

Filharmonia Pomorska, ul. Andrzeja Szwalbego 6
Fit Dance Fun BEAUTY, ul. Broniewskiego 4
Fit Dance Fun FITNESS, ul. Rzeźniackiego 1C,
ul. Broniewskiego 4
Fit Forma, ul. Pod Blankami 33
FRESHLOOK Instytut Kosmetologii, ul. Rydygiera 2
Fura do ślubu, (www.facebook.com/Furadoslubu)
Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20
GLAMOUR Jewellery, Galeria Pomorska, CH Rondo,
CH Auchan , Carrefour Fordon
Grey Wolf, ul. Gdańska 25
Happy On – urodziny i imprezy, ul. Świecka 8
Inglot, Zielone Arkady, Focus
Instytut Młodości, ul. 11 Listopada 8b
Jubiler Eliza, CH Rondo
Jumpin Place – Park Trampolin, ul. Zygmunta Augusta 2
Karczma Grzybek, ul. Nizinna 6, Białe Błota
Kebabownia Bartodzieje, ul. Skłodowskiej Curie 78D
Kebabownia Fordon, ul. Józefa Twardzickiego 33A
Kocia Ferajna, ul. 11 Listopada 16B
Kodano Optyk, Focus, Galeria Pomorska
Kominki Lau – Hurtownia instalacyjna, ul. Nakielska 45, ul.
Szosa Gdańska 3, Myślęcinek
Korepetycje z matematyki (Ambasada Dziecięca
w Bydgoszczy), ul. 11 Listopada 8
Kuchnie Świata, Zielone Arkady
Laboratorium Natural WAX, (www.naturalwax.pl)
LaserFight, ul. Dworcowa 100/3
Lawendowa Szafa, Skłodowskiej-Curie 31
Lavard, Zielone Arkady, Galeria Pomorska
Lavard Woman, Zielone Arkady
Lee Wrangler, CH Rondo
Lodziarnia Żak, ul. Śniadeckich 57
Magdalena Apiecionek EZAZA, (www.ezaza.pl/)
Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina, ul. Długa 31
Mat-Bike, ul. Sienkiewicza 23, ul. Krzyżowa 3, Koronowo
MechKing Custom Garage Bydgoszcz,
ul. Inowrocławska 1 (garaż nr 4)
Migavka, ul. Długa 22
MODAR Moda Męska, Galeria Pomorska
MOTOARTO, ul. Nakielska 81
Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul.Długa 13-17
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego: Spichrze
nad Brdą – ul. Grodzka 7-11, Zbiory Archeologiczne – ul.
Mennica 2 na Wyspie Młyńskiej, Europejskie Centrum
Pieniądza – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej, Galeria Sztuki
Nowoczesnej – ul. Mennica 8a na Wyspie Młyńskiej, Dom
Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej,
Exploseum – ul. Alfreda Nobla
Muzeum Solca im. Księcia Przemysława,
ul. Toruńska 8, Solec Kujawski
Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią,
ul. Pocztowa 14, Nakło nad Notecią
Muzeum Ziemi Szubińskiej, ul. Szkolna 2, Szubin
MW AQUA, (mwaqua.pl)
Mydlarnia u Franciszka, Focus
NETSERVICE, (www.promocjafirm.com.pl)
North Fish, Focus, Zielone Arkady, Galeria Pomorska
OculoVision, ul. Fordońska 410B
Optilux, ul. Dworcowa 6
Optyk A. Sz., ul. Gdańska 45
Optyk Okularnik, ul. Grzymały-Siedleckiego 26,
ul. Bracka 1, Białe Błota
Orso Nero, ul. Fredry 1a
Outlet Kobra, ul. Kościuszki 27b
Pancake Planet, ul. Glinki 79

Paris Optique, Zielone Arkady
Park 17, ul. Chodkiewicza 17
Pasibus, ul. Stary Rynek 15
Perfect Eye Optic, ul. Solskiego 5 (Kaufland), ul. Wojska
Polskiego 16 (Kaufland), CH Auchan
Piekarnia Cukiernia Ale Ciacho, ul. Gdańska 46,
Pizza Hut, ul. Ku Wiatrakom 42, Zielone Arkady, Focus
Pizza Mario, ul. Magnuszewska 3
Pizza Per Favore, ul. Łęczycka 35
Pizzeria Coolino, ul. Kijowska 52
PosprzątaMY – Młodzi Ludzie z Werwą i Energią,
(www.facebook.com/Mlodzizwerwa)
Projekt Wizaż Julia Żubka, ul. Dworcowa 10
Projekt Zdrowie, ul. Ku Wiatrakom 42
Prywatka Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21
Przejażdżki Teslą w Bydgoszczy, (www.rzeplinscy.pl/tesla)
Przystań Bydgoszcz, ul.Tamka 2
Puccini, Zielone Arkady
Reporter Young, Galeria Pomorska, Galeria Fordon
Restauracja Naturalna, ul. Pomorska 48
ROANKO, ul. Szajnochy 14a
Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo,
ul. Biwakowa 12, Koronowo
Rymer Optyk, ul. Gdańska 7
Rzeka Piwa, (www.facebook.com/rzekapiwa)
Salon Belldeco Bydgoszcz, ul. Gdańska 66
Salon Kosmetyczny Princess, Szubińska 63A, Białe Błota
Salon Optyczny New Vision, Galeria Miedzyń
Salony Optyczne FRAS, ul. Stary Rynek 11
Salony Optyczne PRO OCULO, ul. Gdańska 33, ul. Gdańska 140
Simone odzież z klasą, ul. Gdańska 59
Sklep z zabawkami KUPISZ MI TO?, ul. Dworcowa 40
Smykoland, ul. Skłodowskiej – Curie 33
Soczewki24, Zielone Arkady
Soczewkomaty, Focus, Galeria Pomorska, CH Rondo
Sphinx, ul. Stary Rynek 20
Sport Factory, ul. Fordońska 160
Studia Figura Jagody Wiśniewskiej,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 33
StudioKarykatury.pl, ul. Szajnochy 14a
Studio Kosmetyki ALFA, ul. Nakielska 239
Studio Optyczne 9, ul. Gdańska 9
Sugarfree & Cardio Bunny, ul. Dworcowa 23
Szkoła Muzyczna Yamaha, ul. Gdańska 47A
Szkoła Tańca Alwidance, ul. Dworcowa 51
Szkoła Tańca Tempo, ul. Fordońska 130
Świat-dzieci.eu, (https://www.swiat-dzieci.eu/)
Świat Książki, Zielone Arkady
Tefal Home&Cook, Smart Outlet Center, Galeria Pomorska
Telepizza, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 36/7
Tentego, ul. Podwale 15
Trafika – wyroby tytoniowe i akcesoria, ul. Gdańska 57
Wileńska 9, ul. Wileńska 9
Wojas, Galeria Pomorska
Wrotkarnia Roller Park, ul. Fordońska 44B
W-QUALITY, ul. Tucholska 36, Koronowo
Vegab Bydgoszcz, ul. Długa 1
Vision Express, ul. Focha 4, Galeria Pomorska, Focus,
Zielone Arkady, CH Auchan
Ysé Lingerie, CH Rondo, CH Auchan
Zakład Optyczny FOKUS, ul. Zamoyskiego 1
ZAMES Dumpling Bar, ul. Wełniany Rynek 6
Zamydlone, ul. Sułkowskiego 13
Zatoka Mody, ul. Batorego 5
ZIP House, ul. Kościuszki 27, ul. Bałtycka 5 (Osielsko)

