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Bydgoszcz organizatorem dwóch ważnych imprez

Jakich inwestycji możemy spodziewać się
w najbliższych latach?

Kto polegnie na Zawiszy?

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Pod koniec maja Radosław
Osuch ogłosił, że po pięciu latach
sprzedaje większościowy pakiet
udziałów w Zawiszy Bydgoszcz.
Jego sukcesorem ma być Artur
Czarnecki, rzekomo biznesmen powiązany z kapitałem hiszpańskim.
Rzekomo, bo znaki zapytania
wokół jego osoby mnożą się niemal
każdego dnia.
Czarnecki z imienia i nazwiska
ujawnił się dopiero podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki,
które miało miejsce 6 czerwca.
I z miejsca ogłosił, że jest nie tylko
inwestorem, ale chce również na co
dzień kierować spółką. Dlatego też
rada, mimo sprzeciwu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza i głosu
wstrzymującego przedstawiciela
miasta (oba podmioty są mniejszościowymi udziałowcami), wybrała
go nowym prezesem.
W zasadzie od tego momentu
skończyły się w wykonaniu Czarneckiego konkrety i zaczęły się

schody. Jak ustaliliśmy, dotąd do
rąk wszystkich udziałowców nie
traﬁł protokół ze wspomnianego
posiedzenia rady nadzorczej, co
oznacza, że uchwała powołująca
nowego sternika Zawiszy jest nieskuteczna. - Co więcej, nie przedstawiono
nam
dotąd
aktu
notarialnego
potwierdzającego
sprzedaż akcji – mówi Krzysztof
Bess, prezes SP Zawisza. Nazwiska
Czarneckiego próżno również szukać w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie miałby ﬁgurować jako
prezes WKS Zawisza Bydgoszcz SA.
Wątpliwości wobec domniemanego inwestora jest zresztą więcej.
Wkrótce po pojawieniu się w Bydgoszczy ogłosił on, że powodem
nieprzyznania klubowi licencji na
grę w I lidze (zaplecze ekstraklasy –
dod. red.) był... brak zgody na wykorzystywanie klubowego herbu
z białym tłem. Poprzednia, udzielona przez SP Zawisza, wygasła
w styczniu.
Tyle że zaprzeczył temu sam Polski Związek Piłki Nożnej. - Komisja
licencyjna nie bada, czy klub ma

prawo do wykorzystywania herbu
– tłumaczy Łukasz Wachowski, dyrektor Departmentu Rozgrywek
Krajowych PZPN. Prawdziwym
powodem odmowy przyznania licencji był brak złożenia raportu
i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania ﬁnansowego za
miniony rok oraz brak dokumentu
potwierdzającego uregulowanie
opłaty transferowej wobec Polonii
Bytom. Klub nie załączył ich także
w
instancji
odwoławczej,
w związku z czym Zawiszy w sezonie 2016/2017 w I lidze na pewno
nie zobaczymy.
Nie wiadomo, jaka przyszłość
czeka spółkę WKS Zawisza Bydgoszcz SA. Artur Czarnecki od
kilku dni jest nieuchwytny. Nie odbiera telefonów, podobno nie pojawia się też w klubie. Mnożą się
spekulacje, jaka jest bądź była jego
rzeczywista rola po wycofaniu się
z klubu Radosława Osucha. 20
czerwca z kolei ma odbyć się kolejne posiedzenie rady nadzorczej.
Staje się jednak coraz bardziej
wątpliwe, że przyniesie ono jaki-
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Pod koniec maja Radosław Osuch ogłosił, że po pięciu latach sprzedaje większościowy pakiet udziałów
w Zawiszy Bydgoszcz. Jego sukcesorem ma być Artur Czarnecki, rzekomo biznesmen powiązany z kapitałem hiszpańskim. Rzekomo, bo znaki zapytania wokół jego osoby mnożą się niemal każdego dnia.

Artur Czarnecki miał być nowym inwestorem w bydgoskim klubie. Na razie jest jego
największą zagadką.

kolwiek przełom wokół klubu,
który jeszcze kilkanaście lat temu
występował na boiskach ekstraklasy.

Więcej informacji na temat Zawiszy znajdziesz na stronie 15 oraz
na www.metropoliabydgoska.pl.

Komunikacja miejska w wakacje.
Rzadziej, ale z nowymi połączeniami

27 czerwca rozpoczną się wakacje. Przerwa od nauki będzie jak co roku oznaczać zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – autobusy i tramwaje będą
jeździć nieco rzadziej, ale na ulicach pojawią się nowe połączenia.
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Zmiana z tradycyjnego
rozkładu na wakacyjny będzie oznaczać minutowe korekty
oraz nieco mniejszą liczbę kursów
na wybranych liniach. Przed rokiem zmiany dotyczyły siedemnastu połączeń autobusowych
i pięciu tramwajowych. W tym
roku sytuacja powinna być podobna. – Część rozkładów już opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, a kolejne będziemy uzupełniać w najbliższych dniach –
tłumaczy Krzysztof Kosiedowski.
Rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej
zaapelował też do wszystkich pasażerów o uwagę na przystankach. –
Pamiętajmy, żeby koncentrować
wzrok na wakacyjnych rozkła-dach,
aby uniknąć pomyłek – dodaje.
W ostatnich latach wakacje
były też okazją do wprowadzenia
korekt na innych liniach, które nie
są objęte letnią zmianą rozkładu,
lecz tym razem ma się obyć bez
większych roszad. W ostatnich
miesiącach rozkłady były bowiem
regularnie zmieniane w związku
z nowym układem komunikacji

fot. Stanisław Gazda
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Od 1 czerwca po bydgoskich ulicach jeździ autobus oznaczony nr 95.

wprowadzonym po uruchomieniu
linii tramwajowej do Fordonu. – Od
ostatnich korekt minęły zaledwie
dwa tygodnie, więc nie planujemy
w najbliższym czasie kolejnych –
zapewnia Kosiedowski.
Od dwóch tygodni bydgoszczanie mogą korzystać z nowego po-

łączenia międzygminnego. Linia 95
kursuje na trasie między osiedlem
Tatrzańskim a Strzelcami Górnymi
i Dolnymi. Wkrótce na drogi wyjadą także autobusy oznaczone numerem 99, które połączą plac Kościeleckich z Nową Wsią Wielką,
jadąc przez Brzozę, Chmielniki

Jak działają największe firmy?
Dowiesz się w Bydgoszczy

W dniach 22-25 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się coroczna międzynarodowa konferencja
POLISHOPA Design Thinking Conference. Uczestnicy będą mogli poznać metody, jakimi
posługują się największe na świecie marki, takie jak Apple, IKEA, Shimano czy Nokia.
Podczas konferencji goście
poznają założenia metody Design
Thinking, która wspomaga proces
projektowania nowych produktów
i
usług
w
oparciu
o szczegółowe zrozumienie
potrzeb odbiorcy ostatecznego. Metodę tę wykorzystują znane światowe marki
jak Apple, SAP, IKEA, Shimano czy NOKIA. W ostatnich latach moda dotarła
także do Polski.
Pierwsza konferencja POLISHOPA odbyła się trzy lata
temu w Bydgoszczy, a każda
z dotychczasowych edycji
przyciągała nad Brdę około
250 uczestników. W dniach 22-25
czerwca w Operze Nova zgromadzą
się przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych, regionalnych
i rządowych, a także środowiska biz-

nesowe oraz eksperci i osoby zainteresowane metodą Desing Thinking.
Wydarzenie podzielone będzie na
dwie części: dwa dni wykładów (Re-

volution Day oraz Innovation Day)
oraz dwa dni warsztatów (Challenge
Days) skierowanych do tych, którzy
chcieliby spróbować swoich sił
w pracy projektowej. Warsztaty po-

prowadzi zagraniczny gość, który jednocześnie będzie jednym z głównych
prelegentów podczas części konferencyjnej. Po raz pierwszy udało się
również zainteresować
wydarzeniem
prelegenta ze Stanów Zjednoczonych.
Konferencja została
objęta patronatami honorowymi
Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Stowarzyszenia TOP500 Innovators,
Narodowego
Centrum
Badań
i Rozwoju, Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta
Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
| ST

i Prądocin. Początkowo zapowiadano, że mieszkańcy będą mogli
korzystać z nowej linii już w czerwcowe weekendy, ale ostatecznie jej
start przełożono na początek lipca.
W wakacje regularne kursy rozpoczną także Bydgoskie Linie Turystyczne oznaczone numerami 0

(tramwaj na strasie Bałtycka – Jagiellońska - Las Gdański), 100 (autobus ze Starego Rynku do Myślęcinka) oraz 102 (autobus ze Starego Rynku do Exploseum), które
w ostatnich tygodniach funkcjonowały tylko okazjonalnie.
Pierwszego dnia lipca uruchomione zostanie także trzecie połączenie tramwaju wodnego. Linia
„Wschodnia” będzie pokonywać
drogę z Rybiego Rynku do Brdyujścia, zatrzymując się też – w zależności od kierunku - na przystankach: Hala Łuczniczka lub
Dworzec Autobusowy, Tesco lub
Słoneczny Młyn, WSB oraz Stocznia. Najpóźniej uruchomione połączenie tramwaju wodnego będzie
też najkrócej funkcjonującym, bo
tylko do 28 sierpnia. Pozostałe linie
– „Słoneczna” i „Staromiejska”, podobnie jak autobusowe połączenie
sezonowe o numerze 75, które wozi
pasażerów z Przylesia do Ostromecka i z powrotem, są dostępne
od 30 kwietnia
Senastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
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Ster na Bydgoszcz od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Imprezę rozpocznie Bydgoska
Kajakowa Masa Wodna. Jest to
pierwsza tego typu akcja organizowana w naszym mieście, której
celem jest zrzeszenie zawodowych
kajakarzy i amatorów sportów
wodnych oraz zwrócenie uwagi na
towarzyszące im problemy. Wspólne przepłynięcie odcinka rzeki od
Astorii do Hali Artego odbędzie się
w godz. 17:00-18:30.
Główną atrakcją piątkowego
wieczoru będzie koncert z okazji
670. urodzin Bydgoszczy. O 19:00
na Wyspie Młyńskiej wystąpią polscy, jak i zagraniczni artyści. Na
samym początku Urodzinowego
Koncertu Gwiazd zaprezentuje się
sekstet acapella Goose Bumps,

w skład którego wchodzą uczestnicy najbardziej znanych muzycznych programów telewizyjnych t.j.
X Factor, Bitwa na Głosy czy Must
Be The Music. Wykonają oni m.in.
własną aranżację utworu Writing's
On The Wall pochodzącego z ﬁlmu
z Jamesem Bondem - Spectre oraz
inne utwory Pop, Electronic, HipHop i R&B. Tuż po ich występie
usłyszeć będzie można muzykę powstałą z połączenia brzmień elektronicznych, popu i muzyki folkowej. Zaprezentuje ją bydgoszczanka mieszkająca we Francji —
Anka. Następnie na scenie pojawi
się drugi najbardziej rozpoznawalny obok U2 zespół irlandzki,
czyli Clannad. Ponadto swój so-

lowy repertuar zaprezentuje Moya
Brennan znana z występów z grupą Clannad. Gwiazdą wieczoru będzie Imany — francuska piosenkarka wykonująca muzykę
będącą połączeniem akustycznego
folki i soulowego bluesa. Przed jej
występem odbędzie się pokaz
grupy ognia Mamadoo. 20-minutowe show na pewno rozgrzeje
uczestników imprezy.
Do grona osób, które usłyszą na
żywo występy wspomnianych artystów, dołączą ci, którzy zdobędą
wejściówkę. Bilet sprzedawany jest
w specjalnej urodzinowej cenie:
29 zł. Kupić go można m.in. w klubie Kuźnia oraz za pośrednictwem
sklepów internetowych TicketPro i Eventim.
Udział w pozostałych wydarzeniach organizowanych w ramach
Bydgoskiego Festiwalu Wodnego
Ster na Bydgoszcz jest darmowy.
W programie imprezy znajduje się
wiele atrakcji dla osób w każdym
wieku. W sobotę i niedzielę (18 i 19
czerwca) już od samego rana

29 zł

tyle kosztuje bilet na Urodzinowy
Koncert Gwiazd

Wyspa Młyńska będzie tętnić
życiem! Na początek zaplanowano
zajęcia sportowe t.j. m.in. joga
i zumba. W trakcie weekendu odbędzie się wiele spotkań z podróżnikami, którzy mają za sobą
niejedną wyprawę morską. Do tego
grona zaliczają się m.in. Marcin Gie-

nieczko, Zoﬁa i Stefan Zubczewscy
oraz członkowie grupy ONKO SAILING. W Bydgoszczy pojawi się
również najmłodsza Polka, która
samotnie opłynęła świat - Marta
Sziłajtis-Obiegło.
W programie festiwalu znajdują się również pokazy m.in. freestyle boarding. Swoje umiejętności
zaprezentują też członkowie grupy Ice-Team, będący mistrzami
świata w artystycznym rzeźbieniu
w lodzie. Uczestnicy imprezy zobaczą także Paradę Jednostek Pływających. Jedną z największych
atrakcji festiwalu będzie Wielki
wyścig butelkowy na Brdzie. Wykonane z butelek łodzie i tratwy na
pewno zaskoczą niejednego widza.
Festiwal, organizowany przez
Miasto Bydgoszcz, będzie również okazją do wręczenia nagród
i medali zwycięzcom regat "Wioślarskiej Ligi Czwórek" oraz
odsłonięcia ławeczki Sluice Bench
znajdującej się w okolicy kładki
im. Krzysztofa Klenczona. Ponadto w trakcie trwania festiwalu odbędzie się także Rajd Bydgoszcz
City Race oraz Bydgoska Noc Muzealna. 18 czerwca (sobota) w godz.
17:00-22:30 wiele atrakcji czeka
na osoby, które odwiedzą budynki
należące do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.
Trzy dni wspólnej zabawy zakończy koncert „Serca bicie dla
Bydgoszczy. Zaucha i przyjaciele”,
który zaplanowany jest na godz.
17:00.
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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Żeglarze, artyści i podróżnicy — to właśnie ich światy połączą się podczas najważniejszego wodnego święta w regionie. Już w ten weekend (17-19.06) na Wyspie
Młyńskiej odbędzie się IX Bydgoski Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz. Czekają nas trzy dni dobrej zabawy!

Fot. Stanisław Gazda
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Lato na basenie. Jak czynne będą
pływalnie w Bydgoszczy?

Pływalnia „Czwórka” przy ulicy Stawowej w wakacje na pewno nie będzie pusta.

Pływalnie odwiedzać powinni
przede wszystkim uczniowie bydgoskich szkół. Prawdopodobnie,
tak jak w ubiegłych latach, ponownie będą mogli oni bezpłatnie korzystać z miejskich basenów po
okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. W tamtym roku z takiej możliwości skorzystały osoby, które
odwiedzały baseny w dni robocze
od chwili ich otwarcia do godz.
14:00. Decyzja o wprowadzeniu takiego udogodnienia powinna zapaść w ciągu kilku najbliższych dni.
Podejmie ją prezydent Rafał Bruski,
który już otrzymał pismo w tej
sprawie.
Inne osoby przed wejściem na
basen na pewno będą musiały zakupić bilet wstępu. Większość placówek w Bydgoszczy ma taki sam

cennik: bilet ulgowy kosztuje 6 zł,
a za normalny należy zapłacić 9 zł.
O złotówkę więcej zapłacą osoby
dorosłe pragnące skorzystać z basenu "Perła" oraz pływalni
"Czwórka".
Za darmo z basenu w budynku
Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy UKW mogliby korzystać studenci, lecz w trakcie
wakacji będzie on nieczynny. Natomiast pozostali mieszkańcy miasta nie będą mogli popływać na basenie znajdującym się w Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy. Miejsce
to będzie udostępnione tylko dla
uczestników 39. Bydgoskich Impresji Muzycznych oraz dzieci uczestniczących w letnich półkoloniach.
Nie wiadomo jeszcze, czy w tym
roku udostępniony zostanie od-

fot. Stanisław Gazda

Upalne letnie dni szczególnie zachęcają do tego, by wskoczyć do chłodnej wody. Zrobić to będzie można na basenach, które w okresie wakacyjnym nie zamykają
swoich drzwi na cztery spusty.

kryty basen Astorii. Od 1 lipca na
pewno nie będzie można korzystać
z basenu krytego, który zostanie
całkowicie wyburzony. Na jego
miejscu ma powstać nowy basen.
Czas jego budowy przewidziano na
okres około dwóch lat.
Każdy basen znajdujący się
w Bydgoszczy w trakcie wakacji
zostanie zamknięty na co najmniej
dwa tygodnie. W tym czasie przeprowadzane będą prace konserwacyjne. Poniżej/obok [do składu: tu
zmieńcie w zależności od tego gdzie
dacie ramkę] znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych basenów w okresie
letnim.
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Minęły dwa miesiące od zakończenia konsultacji społecznych w sprawie modernizacji trasy W-Z. Ale drogowcy nadal nie zaprezentowali wniosków z analiz pomysłów mieszkańców. – To z uwagi na ich liczbę – tłumaczą.

BIZNES

Koncepcja przemodelowania trasy od węzła zachodniego do wschodniego
jest zdecydowanie największym projektem, który w
ostatnich latach zaprezentowało miasto. Wielowariantowy plan rozbudowy ulic:
Pileckiego, Artyleryjskiej i Kamiennej wraz z przebudową
skrzyżowań i powstaniem dodatkowych obiektów inżynierskich
(między innymi drugiego wiaduktu nad Brdą czy estakady drogowej przy stacji Bydgoszcz
Wschód) został poddany pod konsultacje jeszcze w marcu. Pierwotnie, Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej przewidział na składanie propozycji jedynie dwa tygodnie. Obszerność
materiału konsultacyjnego oraz
zbliżające się wówczas Święta
Wielkiej Nocy sprawiły, że termin
końcowy przesunięto na 12 kwietnia.
Od tamtej pory w temacie trasy
W-Z panuje cisza. Drogowcy zapewniają jednak, że nad korektami
mieszkańców pracują. – Otrzyma-

Fot. Stanisław Gazda
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Analiza rozbudowy wuzetki trwa. Co proponują miłośnicy komunikacji?
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Docelowo Kamienna ma posiadać dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całej swojej długości.

liśmy ponad 150 kart z propozycjami zmian. Każda z nich zawierała
sporą
liczbę
sugestii.
Rekordzista przekazał nam aż 49
wniosków – tłumaczy długi czas
oczekiwania na ﬁnał konsultacji
Krzysztof Kosiedowski, rzecznik
ZDMiKP. I zapewnia, że wkrótce
poznamy końcowy raport zawierający przyjęte i odrzucone propozycje strony społecznej.
Swoje propozycje opublikowali
już za to miłośnicy bydgoskiej ko-

munikacji. Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Transportu Publicznego wskazało jako najbardziej
optymalny wariant drugi rozbudowy. Mówiąc wprost – ten, który
zakładał zaprojektowanie i wybudowanie bezkolizyjnych skrzyżowań wraz z powstaniem tuneli
w ciągu trasy W-Z. Stowarzyszenie
chce jednak, aby szlak był zbudowany w sposób maksymalnie
zwarty. Co to oznacza? Jak tłumaczą przedstawiciele SnrRTP, obni-

Nowy food truck w Bydgoszczy.
Lody pokrzywowe i bazyliowe czekają!

żenie kosztów wywłaszczeń i wyburzeń budynków mieszkalnych
poprzez zmniejszenie bądź zwężenie pasów ruchu, jednopasowe
wjazdy i zjazdy na skrzyżowania
z trasą W-Z, jak również ograniczenie rozmiarów wysp centralnych
na poziomie 0 (m.in. ulica Gdańska,
Sułkowskiego czy Wyszyńskiego).
Sugestii ze strony stowarzyszenia jest jednak znacznie więcej.
Jego reprezentanci chcą przykładowo, aby drogowcy pozostawili
teren wzdłuż ulicy Artyleryjskiej
na potrzeby ewentualnego torowiska tramwajowego łączącego ul.
Gdańską z pętla przy ul. Rycerskiej.
Obecnie znajduje się tam bocznica
kolejowa, która ma zostać zlikwidowana i przeniesiona w rejon
dworca Bydgoszcz Główna. SnrRTP
chce również, aby estakada stanowiąca alternatywę w dojeździe do
Fordonu (łącząca ul. Kamienną z ul.
Lewińskiego) została wydłużona,
aby ruch na niej odbywał się niezależnie od ruchu tramwajowego.
Miłośnicy komunikacji apelują
także o rozwiązania wywodzące
się z zakresu „Katalogu dobrych

praktyk w projektowaniu infrastruktury pieszej” oraz „Standardami rowerowymi”, które mias-to
przyjęło do realizacji zarządze-
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tyle zmian w projekcie

trasy W-Z zaproponował rekordzista biorący udział w konsultacjach społecznych

niem prezydenta Rafała Bruskiego.
W tym wypadku chodzi o remont
nawierzchni chodników, modernizację przejazdów czy zapewnienie
ciągłości dróg dla rowerów.
Trójwariantowy (z wersją bis dla
jednej z nich) pomysł rozbudowy
trasy W-Z ma kosztować, według
szacunków ZDMiKP, od 530 do
nawet 780 milionów złotych.
Miasto chce przy jego realizacji wykorzystać fundusze unijne. Niewykluczone jest ponadto, że inwestycja byłaby – z racji wspomnianych kosztów oraz swojego rozmachu – realizowana etapami.

Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Podczas Frymarku, który odbył się na początku czerwca, zadebiutowała nowa bydgoska
lodziarnia na czterech kołach – Kroczek Lody Naturalne.

Na bydgoszczan, którzy
tego dnia zjawili się na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Poznańskiej 12, czekały lody o wielu
smakach: śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, mango, słony
karmel, pietruszkowe, marchewkowe, bazyliowe, miętowe i pokrzywowe. Największe zainteresowanie budziły oczywiście te
ostatnie, których na próżno można

szukać w sklepowych zamrażarkach.
Kroczek Lody Naturalne Bydgoszcz są próbą wprowadzenia
nowej jakości lodów na rynek kujawsko-pomorski. Obok smaków,
które zostały dopracowane przez
Magdalenę i Wojciecha Kroczek,
nie można przejść obojętnie. Dowodem na to są liczne nagrody. Między innymi złoty medal zdobyty na

Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej
NATURA FOOD oraz zajęcie
I miejsca w konkursie „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach
Europy” w kategorii produkty regionalne pochodzenia roślinnego.
W połowie czerwca food truck
ma zagościć na stałe w centrum
Bydgoszczy.
| DG

Lody o nietypowych smakach cieszyły się olbrzymią popularnością.

Plaże w regionie — co warto o nich wiedzieć?

Borówno, Piecki, Chmielniki i Pieczyska — to cztery miejsca, które lubią odwiedzać bydgoszczanie w upalne dni. Znajdują się tam plaże, które już niedługo będą
celami podróży wielu mieszkańców miasta. Zobaczcie, co warto wiedzieć o tych miejscach.
lówek i szant prowadzi MiejskoGminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. W tym miejscu,
tak jak na innych plażach, pojawią
się również punkty gastronomiczne. Nie zabraknie także toalet.
Wstęp na plażę w Pieczyskach
jest darmowy. Również bezpłatnie
można korzystać z terenu w Pieckach. Inaczej jest w przypadku
dwóch pozostałych plaż. Za wejście
na plażę w Chmielnikach należy
zapłacić 5 zł. Dzieci poniżej 10 roku

można autobusami PKS oraz autokarami oferowanymi przez pry-
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autobusem tej linii dotrzemy w wakacje na plażę w Chmielnikach

życia wchodzą za darmo. Najdrożej
jest w Borównie. Bilety wstępu na
plażę kosztują 5 zł (ulgowe) i 8 zł
(normalne).
Taka cena zapewne i tak nie
zniechęci mieszkańców Fordonu,
których od Borówna dzieli niewielka odległość. Dojechać tam

Sezon plażowy zbliża się wielkimi krokami.

watnych przewoźników. W taki
sam sposób można dotrzeć do Pieczysk oraz Chmielnik. Ponadto już
od 1 lipca reaktywowane będzie
połączenie autobusowe umożliwiające dojazd z centrum Bydgoszczy do plaży nad jeziorem

Jezuickim w Chmielnikach. Linia
międzygminna nr 99 kursować bę-

dzie codziennie przez całe wakacje.
Pojazd zatrzyma się m.in. na przystanku Chmielniki/plaża. Cena
przejazdu tym autobusem będzie
taka sama, jak w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy.
Niestety autobus ten nie będzie do-

jeżdżał do Piecek. Dojechać tam
można jedynie samochodem.
Na plaży w Borównie, Chmielnikach i Pieczyskach na pewno pojawią się ratownicy WOPR.
Zabraknąć ich może na dzikiej
plaży w Pieckach, która zlokalizowana jest na terenie należącym do
Lasów Państwowych. Znajdująca
się w pobliżu woda jest własnością
Skarbu Państwa. Taka rozbieżność
stwarza problem ustalenia tego, kto
powinien zatrudnić ratowników.
Jednak wciąż prowadzone są rozmowy nad rozwiązaniem tego problemu. Prawdopodobnie w Pieckach pojawiać się będą patrole ratowników z pobliskich Chmielnik.
Niezależnie od tego, czy w danym miejscu będą ratownicy
WOPR, musimy pamiętać, że nikt
tak nie zadba o nasze bezpieczeństwo, jak my sami. Wyjeżdżając
nad wodę należy przede wszystkim zabrać ze sobą zdrowy
rozsądek.
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Pesa wyjedzie na niemieckie tory. Linki dostały homologację

Pociągi Pesa Link przeznaczone dla niemieckiego przewoźnika Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) uzyskały na początku czerwca pozwolenie na eksploatację na torach naszych zachodnich sąsiadów. – To dla nas historyczny dzień – nie ukrywa prezes bydgoskiej ﬁrmy Tomasz Zaboklicki.

fot. mat. prasowe Pesy

BIZNES

Każda z plaż będzie
czynna co najmniej przez
dwa najbliższe miesiące: lipiec i sierpień. Położona tuż
przy lesie plaża w Pieckach
nie ma oﬁcjalnej daty swojego
otwarcia, więc zapewne niektórzy
już spędzili tam tegoroczne ciepłe
dni. Inaczej jest w przypadku
położonych nieopodal Chmielnik.
Druga z plaż w gminie Nowa Wieś
Wielka będzie czynna już od najbliższej soboty, 18 czerwca. Dzień
później, od 19 czerwca, będzie
można korzystać z plaży cywilnej
w Borównie, którą prowadzi
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Największa w okolicy Bydgoszczy plaża — w Pieczyskach będzie oﬁcjalnie czynna
od 1 lipca.
To właśnie w tym ostatnim miejscu zaplanowano najwięcej atrakcji. W Pieczyskach, położonych nad
Zalewem Koronowskim, przez całe
wakacje odbywać się będą festiwale i koncerty. Miejsce określane
jako raj dla miłośników łodzi, żag-

fot. Stanisław Gazda

ROZRYWKA
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Oﬁcjalna dokumentacja potwierdzająca otrzymanie przez Pesę zezwolenia dla Linków dotarła
do Bydgoszczy w piątek, 3 czerwca.
– Dokonał się kawał historii. Mamy
homologację na piśmie, a zespół

pracujący nad jej uzyskaniem ma
powód do dumy – komentuje prezes Zaboklicki. I dodaje, że to „wyjątkowy dzień dla polskiego przemysłu kolejowego”. Pesa jest bowiem dopiero drugą ﬁrmą – po au-

striackim Integralu – której pociąg
spalinowy otrzymał homologację
na Niemcy, mimo że był wyprodukowany poza granicami tego kraju.
I to właśnie ten ostatni fakt
w szczególności podkreślją przedstawiciele Pesy. Przypominają bowiem, że na ponad 300 ﬁrm
kooperujących z bydgoskim producentem podczas konstruowania
Linków dla NEB, znakomita większość (ponad 260) to przedsiębiorstwa rodzime. Jednocześnie jednak
Marcin Jędryczka, dyrektor marketingu w Pesie oraz Aleksandra
Steier, szefowa kontraktu, podkreślali wagę współpracy z kontrahentem. – Jestem wdzięczna całej
grupie projektowej, zarówno niemieckim, jak i polskim kolegom,

za znakomitą pracę – podkreśla
Steier. – Dla mnie to wzruszający
moment, ale mówię to w imieniu
całej ekipy zaangażowanej w ten
projekt.
NEB zamówił w Pesie dziewięć
pojazdów – siedem 2-członowych
oraz dwa składające się z 3 członów. Ten pierwszy dysponuje 140
miejscami siedzącymi, dwoma
przeznaczonymi dla wózków inwalidzkich, a także dwunastoma
miejscami umożliwiającymi przewóz rowerów. Dwa znajdujące się
na pokładzie silniki pozwalają
uzyskać prędkość do 140 kilometrów na godzinę. Wszystkie pojazdy
wyposażone są ponadto w monitoring, klimatyzację oraz dostosowane także do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych węzły sanitarne.
Pesa współpracę z NEB rozpoczęła w sierpniu 2013 roku, gdy
przewoźnik złożył zamówienia na
produkty bydgoskiej ﬁrmy. W lutym bieżącego roku rozpoczęły się
szkolenia maszynistów oraz personelu serwisowego, a 19 maja NEB
dokonał wstępnych odbiorów pojazdów.
Linki będą kursowały na transgranicznej linii Berlin – Kostrzyn
nad Odrą. – Oznacza to także, że posiadają one także homologację na
polskie tory – wyjaśnia Michał
Żurowski, rzecznik prasowy Pesy.
Na trasie pojazdy bydgoskiej ﬁrmy
mają zadebiutować 1 lipca.
| ED

UCZELNIE

Skończyli szkołę, zaczną studia.
Co przygotowały dla nich bydgoskie uniwersytety?
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5 lipca

tego dnia poznamy wyniki matur

RANKING

lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem chińskim, zarządzanie przyrodą oraz zarządzanie kryzysowe w środowisku. Dwie nowe specjalności powstaną także na kierunku
socjologia: „Innowacyjność przestrzeni społecznej” oraz „Badania
społeczne i rynkowe”.

Collegium Medicum UMK
im. Ludwika Rydygiera przygotowało dla kandydatów 22 kierunki
– piętnaście I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz siedem
drugiego stopnia. Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpoczęła
się już 25 kwietnia, a kandydaci
ze „starą maturą” mają już za sobą
egzaminy, które odbywały się
w pierwszych dniach czerwca. Najpopularniejszymi
kierunkami
w ostatnich latach były kierunek
lekarski, farmacja i dietetyka, które
należały do najbardziej obleganych
na całym Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika.
Rozpoczęła się już także rekrutacja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, który przygotował dla kandydatów niemal
60 kierunków. Egzaminy praktyczne zaplanowano na drugi tydzień lipca – 11 lipca na kierunku
wzornictwo, 12 i 13 lipca dla wybierających kierunek architektura,
a 13 lipca dla tych, którzy chcą studiować architekturę wnętrz.
Zainteresowani wyżej wymienionymi kierunkami muszą także

fot. Eryk Domini-

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego kandydaci będą mogli wybierać spośród
niemal pięćdziesięciu kierunków. –
Wśród hitów rekrutacyjnych pozostają ekonomia, psychologia, rewitalizacja dróg wodnych czy
humanistyka drugiej generacji.
Nieustanną popularnością cieszą
się również ﬁlologie obce – wyjaśnia Małgorzata Jendryczka, rzecznik prasowy uniwersytetu. W tym
roku dostępne będą także cztery
nowe kierunki: wojskoznawstwo,

Fot. Stanisław Gazda

Tegoroczni maturzyści odebrali już świadectwa ukończenia szkoły, zakończyli egzaminy maturalne i oczekują na ich wyniki. Niedługo będą musieli zdecydować,
czy i z jakimi studiami zwiążą swoje najbliższe lata. Co przygotowały dla nich bydgoskie uniwersytety?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje kandydatom blisko 50 kierunków studiów.

szybciej się zarejestrować (8 lipca
zamiast 11) oraz zapłacić większą
opłatę rekrutacyjną (150 zł zamiast
85).
Zdecydowana większość uczniów będzie rejestrować się na
studia po poznaniu wyników ma-

turalnych, których ogłoszenie przewidziano na 5 lipca. Wówczas kandydaci będą mieli kilka dni
(dokładna data zakończenia rekrutacji zależy od uczelni), aby zdecydować, gdzie chcą studiować.
Szczegółowy harmonogram rekru-

tacji, spis potrzebnych dokumentów czy wysokość opłat rekrutacyjnych można znaleźć na stronach
poszczególnych uczelni.
Sebastian Torzewski
napisz do autora:
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl

Poznaliśmy najlepsze szkoły wyższe w kraju.
Jak wypadły bydgoskie uniwersytety?

W minionym tygodniu Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz siedemnasty opublikowała ranking polskich uczelni akademickich. Bydgoskie szkoły wyższe nie
wypadły w nim najlepiej i w większości przypadków uplasowały się na dalekich pozycjach.
W zestawieniu sklasyﬁkowano placówki, w których co najmniej dwieście
osób
kształci
się
na studiach stacjonarnych. Kolejnym warunkiem było posiadanie
przynajmniej
jednego
uprawnienia
do
nadawania
stopnia doktora oraz minimum
dwóch roczników absolwentów.
Ocenie podlegały następujące kryteria: prestiż, efektywność naukowa,
umiędzynarodowienie

studiów, potencjał naukowy,
warunki kształcenia oraz innowacyjność.
Najlepszą uczelnią akademicką w kraju okazał się Uniwersytet Warszawski, za którym uplasowały się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tuż za podium znalazły się za to najlepsze politechniki – Warszawska
i Wrocławska, a pierwszą dzie-

siątkę zamknął Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Bydgoskich uczelni próżno
szukać na czołowych pozycjach.
W miejskiej rywalizacji lepszy
kazał się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, który został
sklasyﬁkowany na pozycjach 5160, czyli nieznacznie lepiej niż
przed rokiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, tak jak w poprzednich latach, uplasował się

w następnej dziesiątce. W sumie
w rankingu oceniono dziewięćdziesiąt uczelni.
W rankingu uczelni technicznych UTP zajęło przedostatnie miejsce, zaś UKW zamknęło
stawkę uniwersytetów. Na samym
końcu rankingu uczelni medycznych sklasyﬁkowano bydgoskie
Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydgiera.
Bardziej optymistyczne dla uczelni znad Brdy są inne zestawie-

nia. UTP znalazło się w połowie
stawki w zestawieniu uczelni,
w których opracowywane i realizowane są nowe technologie,
instrumenty i narzędzia w obszarze badawczo-rozwojowym,
a UKW było 15 na 32 uczelnie
pod względem kierunku Psychologia. Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy była za to 29 wśród
50 Niepublicznych Uczelni Magisterskich.
| ST
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Tak świętował Stary Fordon!

- bardzo się cieszę, że tu, w Starym
Fordonie, znalazła się grupa najbardziej aktywnych dla swojego osiedla
mieszkańców, którzy porwali innych,
wzięli sprawy w swoje ręce i je prowadzą. Święto Starego Fordonu
uważam za otwarte! - ogłosił prezydent bydgoszczy rafał bruski, oﬁcjalnie otwierając dwudniowe świętowanie.
tekSt i zdjęcia: Stanisław gazda

Bruski dodał przy tym, że obiecuje, iż za
rok „tu już będzie solidny plac budowy i to w
kilku miejscach. To, co uda tu się zrobić, to będzie ewenement na skalę krajową”. Nawiązał
tym samym do planowanej rewitaliazcji
osiedla, której pierwszy etap ma rozpocząć się
jeszcze w tym roku. Jak przekonywał
włodarz miasta, gdyby nie dotrzymał słowa,
to deklaruje, że już się w Fordonie więcej nie
pojawi...
Ze sceny gości święta powitał również
poseł Piotr Król. Parlamentarzysta nie krył
swojej dumy, że jest „chłopakiem ze Starego
Fordonu” i podziękował wszystkim członkom
Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu
za kilkumiesięczną pracę, której efektem była
dwudniowa zabawa. - To święto musi trwać
do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej –

zapewniał zgromadzonych poseł, a także wieloletni fordoński radny.
W zabawie mógł wziąć udział każdy, zarówno duży, jak i mały. Stowarzyszenie
Miłośników Starego Fordonu, które po raz
drugi zorganizowało Święto Starego Fordonu,
zadbało o to, aby kolejna jego edycja obﬁtowała w wiele atrakcji i koncertów. Na dwóch
scenach – na starofordońskim Rynku i na nabrzeżu Wisły pojawili się między innymi: Orkiestra Dęta ze Złejwsi Wielkiej, dzieci ze
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w tym roku odbyła się druga edycja Święta
Starego Fordonu.

Szkół Podstawowych nr 27 i 4, gwiazdy obu
wieczorów: „Andre” i „Duo-Band”, a także Robert Promyk Promiński, kabaret „Klika” czy
Zespół Muzyczny Międzygminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji z Mroczy.
W trakcie imprezy odbyły się również trzy
imponujące rekonstrukcje historyczne. Przypomniano w ten sposób operację Market Garden przeprowadzoną przez aliantów we
wrześniu 1944 roku na terytorium Holandii.

Więcej zdjęć z obchodóW ŚWięta Starego Fordonu (11-12 czerWca) można
znaleźć na portalu WWW.metropoliabydgoSka.pl.

WYWIAD

Lepsze miejsce do życia
Rozmowa z dr. nauk o zdrowiu, inż. Jerzym KASPRZAKIEM - Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy
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placówek

świadczących

usługi np. fryzjerskie skontrolo-

wano w ubiegłym roku w regionie

kujawsko-pomorskim

roku obowiązku zgłaszania przez
laboratoria dodatnich wyników
badań. W ostatnich latach wprowadzano częste zmiany w zakresie
klasyﬁkacji przypadków tej choroby na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a w latach 2012-2013 wydano także nowe rekomendacje dla laboratoriów diagnostycznych w zakresie diagnostyki
zakażenia HCV.
Wzrost liczby wykrywanych
przypadków wirusowego zapalenia wątroby może również wynikać z lepszego dostępu do badań
laboratoryjnych, także poprzez
bezpłatne badania przeprowadzane w ramach realizacji lokalnych programów zdrowotnych
i kampanii społecznych.

Jeżeli chodzi o krztusiec, to co
kilka lat obserwowane są cyklicznie pojawiające się wzrosty zachorowań. Wskazuje to na krążenie
pałeczek krztuśca w środowisku
oraz dużą wrażliwość populacji na
zakażenie. Zdarzające się zachoro-

z uwagi na wzrost aktywności ruchów antyszczepionkowych.
Rzeczywiście, działania ruchów
antyszczepionkowych są zauważalne. Na razie sytuacja nie jest dramatyczna, ale z roku na rok
wzrasta liczba rodziców uchy-

wania na krztusiec w grupie osób
szczepionych mogą być wynikiem
stopniowej utraty odporności poszczepiennej. Dobrze zatem, aby jak
najwięcej lekarzy pierwszego kontaktu pamiętało o istnieniu tej choroby, gdy zgłaszają się do nich
pacjenci z przewlekłym kaszlem,
zwłaszcza że krztusiec atakuje nie
tylko dzieci.
Zjawisko cyklicznej zmienności
zachorowań występuje także
w przypadku świnki. Przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciwko tej chorobie, wzrost
zachorowań występował okresowo co 3-4 lata. Od wprowadzenia
w 2003 roku obowiązkowych
szczepień przeciw odrze, śwince
i różyczce obserwowany jest spadek liczby zachorowań Mimo to,
świnka wciąż pozostaje stosunkowo częstą chorobą wieku dziecięcego – rocznie w województwie
odnotowujemy blisko 200 przypadków. Dlatego ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia populacji.
Nie dysponujemy natomiast
szczepionką chroniącą przed zachorowaniami na szkarlatynę. Nie
można uznać jej za chorobę „zażegnaną”, występuje ona bowiem od
lat na całym świecie; natomiast od
czasu rozpowszechnienia się w medycynie antybiotyków znacznie
zmniejszyła się liczba przypadków
śmiertelnych.
Z realizacją szczepień jest różnie
- a to z powodu kłopotów z produkcją części szczepionek, a także

lających się od szczepień. W 2015
roku nie poddano obowiązkowym
szczepieniom 456 osób – o ponad
40 procent więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość jako
przyczynę unikania tego obowiązku podała właśnie oddziaływanie ruchów antyszczepionkowych. Należy mieć świadomość, że działania te w przyszłości
mogą przynieść szkodliwe następstwa dla zdrowia publicznego, bowiem warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób.
Na chwilę obecną wykonawstwo szczepień ochronnych na terenie
naszego
województwa
utrzymuje się na stałym, wysokim
poziomie. Wyjątkiem w zeszłym
roku była realizacja szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi
i poliomyelitis u dzieci w szóstym
roku życia. Odsetek zaszczepienia
spadł w porównaniu do 2014 roku
o 18 procent. Sytuacja ta spowodowana była wystąpieniem w Europie długotrwałego problemu z
produkcją i dystrybucją szczepionek zawierających acelularny,
komponent krztuśca. Obecnie trwa
proces dystrybucji preparatów do
kontynuowania tych szczepień.
Raport zauważa poprawę stanu
sanitarnego obiektów użyteczności publicznej. Problem pojawia się
jedynie w przypadku zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych czy
salonów tatuażu – z uwagi na brak
uregulowań prawnych Państwowa Inspekcja Sanitarna nie może

Fot. nadesłane

Raport „Stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa
kujawsko-pomorskiego w 2015 roku” sytuację w regionie określa
jako dobrą. Ale są elementy,
które zwracają uwagę wzrost zachorowań na wirusowe
zapalenie wątroby, którą można
by uznać za nową chorobę cywilizacyjną czy powrót zażegnanych
już chorób jak świnka, szkarlatyna
lub krztusiec. Co jest powodem takiej sytuacji?
Z całą pewnością teza o wirusowym zapaleniu wątroby jako nowej chorobie cywilizacyjnej jest
nieuzasadniona. Spójrzmy na liczby: jeśli chodzi o WZW typu B i C,
na terenie województwa w 2013
roku odnotowano łącznie 337 przypadków, w 2014 - 608, a w 2015 801. Nie oznacza to jednak gwałtownego wzrostu zachorowań;
większość zarejestrowanych obecnie przypadków to zachorowania
o charakterze przewlekłym. Przypadki o przebiegu ostrym stanowią
niski odsetek. Coraz lepsza natomiast jest wykrywalność tej choroby.
Podstawową przyczyną wzrastającej liczby wykrywanych i rejestrowanych przypadków wirusowego zapalenia wątroby było ponowne wprowadzenie w 2014

tyle

11

wyegzekwować od nich bezpieczże każda "wpadka" to ryzyko utraty
nych warunków świadczenia usług.
klienta?
Nie jest prawdziwe stwierdzePrzedsiębiorca zobowiązany jest
nie, że Państwowa Inspekcja Sanido znajomości przepisów związatarna nie może wyegzekwować
nych z własną działalnością. Ponosi
takich rozwiązań. Bieżący nadzór
także odpowiedzialność za spełnienad tymi obiektami jest sprawonie wymagań określonych w przewany w oparciu o przepisy ogólne
pisach. My prowadzimy nadzór
– głównie ustawę o zapobieganiu
nad realizacją tych wymogów. A do
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
tego dbamy o edukację w zakresie
zakaźnych u ludzi. W zeszłym roku
zwiększania świadomości o bezpiena terenie województwa skontroczeństwie produktu.
lowano 1675 takich placówek,
Wojna ze “sprzedawcami” dopaa nieprawidłowości stwierdzono w
laczy trwa nadal?
34. Podkreślić należy, że niemal
Tak, i toczy się na wielu fronwszystkie zakłady wdrożyły protach. Organy sanitarne prowadzą
cedury zapewniające ochronę
monitoring obiektów podejrzewaprzed chorobami zakaźnymi i zanych o wprowadzanie do obrotu
każeniami.
środków zastępczych, czyli właśnie
Jesteśmy u progu wakacji, więc
“dopalaczy”. To nie tylko sklepy, ale
za chwilę bydgoszczanie zaczną
również - przykładowo - punkty
masowo korzystać z kąpielisk. Jaki
z automatami do gier. Prowadzimy
jest ich stan?
też monitoring stron internetoZgodnie z ustawą Prawo wodne
wych - choćby portali ogłoszenionadzorem Państwowej Inspekcji
wych. Najważniejsze, że nie jest to
Sanitarnej objęte są kąpieliska oraz
walka bez sukcesów. W ubiegłym
miejsca wykorzystywane do kąroku zamknięto w regionie 49 sklepieli - w rozumieniu tejże ustawy.
pów z "dopalaczami".
Oznacza to, że nie
Bardzo ważna jest
R z e c z y w i ś c i e , także proﬁlaktyka,
każda plaża podlega kontroli. W działania ruchów an- która ma przestrzegać
powiecie bydgo- tyszczepionkowych są przed
szkodliwymi
skim mamy obec- zauważalne. Na razie działaniami "dopalanie dwa kąpie- sytuacja nie jest dra- czy". Chcemy zniechęliska - w ośrodku matyczna, ale z roku cać do tych środków.
WOPR w Borów- na rok wzrasta liczba Osoby je zażywające
nie oraz gminne w
rodziców
uchyla- często bowiem nie
Pieczyskach. Nie
wiedzą, że - poza chwijących się od szczewiadomo jeszcze,
lowym odurzeniem pień, rośnie zatem mogą one powodować
ile będzie funkcjonowało
miejsc liczba dzieci nieza- szkody długofalowe,
przeznaczonych szczepionych.
a nawet śmierć.
do kąpieli; w zeJedną z misji WSSE
szłym roku na terenie powiatu
jest zwiększenie świadomości probydgoskiego były dwa takie miejzdrowotnej u mieszkańców miasta
sca: Chmielniki i Samociążek,
i regionu.
a w całym województwie – 76. Nie
Misją Państwowej Inspekcji Saprowadzimy natomiast nadzoru
nitarnej jest szeroko rozumiana onad "dzikimi" kąpieliskami. Osoby
chrona zdrowia publicznego i dziazatroskane o ich stan mogą jednak
łania prozdrowotne. Osiągnięciu
we własnym zakresie zlecić wykotego celu sprzyja realizacja progrananie odpłatnych badań.
mów edukacyjnych oraz przedsięJest zbyt wcześnie, aby można
wzięć i akcji w zakresie proﬁlaktyki
było rozmawiać o bieżącym stanie
uzależnień od alkoholu, tytoniu czy
sanitarnym kąpielisk i miejsc wy„dopalaczy”, proﬁlaktyki nadwagi
korzystywanych do kąpieli: badai otyłości, chorób zakaźnych i cynia jakości wody przeprowadza się
wilizacyjnych. Inicjatywy te reali14 dni przed otwarciem w przyzowane są wśród odpowiednich
padku miejsc wykorzystywanych
grup adresatów z wykorzystaniem
do kąpieli, a na kąpieliskach
różnorodnych form edukacyjnych
pierwszą próbkę ustala się 10 dni
takich jak wykłady, warsztaty, poprzed rozpoczęciem sezonu.
kazy czy konkursy. Działania te
Z raportu wynika też, że jemy
sprzyjają kształtowaniu zdrowego
i kupujemy zdrowsze jedzenie wystylu życia od dziecka do seniora.
produkowane w lepszych warunRozmawiał:
kach. Czyżby przedsiębiorcy maStanisław Gazda
sowo zdawali sobie sprawę z faktu,
napisz do autora:

“

s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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Od atrakcji w głowie się zakole. I to pod Bydgoszczą

Ileż to razy wypowiadamy pragnienie: „Ach, gdyby tak choć na dzień, dwa wyrwać się z miasta, odpocząć od gwaru, zregenerować się, obcując z naturą”? Ileż to razy
mamy dylemat, gdzie spędzić krótki urlop? Okazuje się, że można to zrobić bardzo blisko Bydgoszczy, w dodatku nie angażując zbyt dużych środków.

My,
bydgoszczanie,
możemy uważać się za
szczęśliwców. Dlaczego? Za
bydgoską miedzą zaczyna
się bowiem Zakole Dolnej
Wisły, nieopodal miasta nad Brdą
swój początek ma Krajna. Naszym
sąsiadem są również Bory Tucholskie. Swojsko, sielsko, blisko. Dlaczego tego nie wykorzystać?
Nie musimy się obawiać, że
czeka nas nocleg w stodole na sianie i kąpiel w zimnej wodzie czerpanej wprost ze studni (chyba że
jesteśmy amatorami ekstremalnego wypoczynku). W powiecie
bydgoskim funkcjonuje bowiem 28
podmiotów oferujących „wiejski”
odpoczynek.
Gdzie Gzin, a gdzie...
Jednym z miejsc wartych polecenia jest gospodarstwo agroturystyczne Gzinianka. Położone na
terenie Zespołu Parków Krajobrazowych – Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, w miejscowości Gzin, na
trasie między Bydgoszczą a Chełmnem. Miejsce jest prawdziwą
oazą spokoju, ale niepozbawionym
atrakcji takich jak wiejskie zoo, boiska sportowe, staw rybny czy
miejsce na ognisko bądź grilla. Do
tego dochodzą dwie sale biesiadne.
Gospodarze dbają o zachowanie
domowej atmosfery również poprzez smaczne i pięknie podane posiłki. Do specjalności należą: chleb
gziński pieczony na liściach

„Czym chata bogata” – znaczenie tego porzekadła w pełni zrozumiemy w gospodarstwie Gzinianka.

chrzanu (nagrodzony tytułem
Smak Roku 2008 na Festiwalu
Smaku w Grucznie), lokalny smalec, szynka z własnej wędzarni,
pasztet, masło i sery dojrzewające z
własnej wędzarni (wyróżnione
jako Marka Lokalna Zakola Dolnej
Wisły 2013), potrawy z jagnięciny
czy powidła śliwkowe. Gospodarstwo uczestniczy chociażby w Lokalnej Gripie Działania „Zakole
Dolnej Wisły”.

Mennonici byli ludźmi pracowitymi i interesującymi kulinarnie. Ich dorobek można poznać
w Chrystkowie.

Po gęsinie ich poznacie
W rejonie Gzinianki znajduje się
Eko-Gościniec Pachotówko, który
serwuje m.in. potrawy z gęsi hodowanej na miejscu rasy kołudzkiej.
Jak mówią gospodarze, prowadzą
oni gościniec z poszanowaniem natury, a swoim gościom oferują „unikalne miejsce na mapie”. Ci ostatni
nie pozostają zresztą dłużni. Piszą:
„Nie ma takiego drugiego miejsca
na świecie! To, co tu dają do jedzenia, to jakieś cuda! Gospodarze są
jak matka, ojciec, ciocia i babcia…”.
Dla zainteresowanych gospodarze organizują zajęcia jedno- i dwudniowe połączone ze spacerem,
zwiedzaniem okolicy, wykładem
na łonie natury oraz warsztatami
praktycznymi w pracowni. Tematyka zajęć dopasowywana jest do
aktualnej pory roku oraz nastroju
i gustu uczestników, a także ich
wieku i umiejętności.
A tymczasem na Zaciszu
i u Mennonitów
Do odwiedzenia Zakola Dolnej
Wisły zachęca również gospodarstwo Zacisze zajmujące ponad
dwuhektarowy teren w sąsiedz-

twie
Basenu
Unisławskiego.
Piękna okoliczna przyroda zachęca
nie tylko do długich spacerów, ale
także do wycieczek rowerowych,
szczególnie dla wprawionych rowerzystów.
Na terenie gospodarstwa znajduje się także boisko do siatkówki,
a rozległy teren zachęca do uprawiania również innych sportów
zespołowych. Dwa duże stawy
rybne są miejscem, w którym można oddać się nie tylko wędkowaniu. Dla bardziej aktywnych gości
do dyspozycji jest łódka i rower
wodny, którymi opłynąć można
wyspę z piękną drewnianą wieżą.
W Chrystkowie można natraﬁć
na „Weekend z Mennonitami”, piknik rodzinny, podczas którego promowane jest dziedzictwo osadników olęderskich mieszkających
w rejonie Wisły. Dwudniowa impreza jest chętnie odwiedzana
przez bydgoszczan, głównie za
swoje walory smakowe. Goście
obok licznych degustacji mogą obserwować zmagania w turnieju
kulinarnym, a także zwiedzić zabytkową, XVIII-wieczną chatę.

Z Chrystkowa jest tylko „rzut
beretem” do Gruczna. A tam,
a jakże, odbywa się rokrocznie
wspomniany Festiwal Smaku. Jego
istotą jest promocja kulinarnego
bogactwa oraz kultury stołów regionu
kujawsko-pomorskiego.
Spotkamy więc licznych producentów tradycyjnej żywności, ale
także winiarzy, nalewkarzy czy
specjalistów od przetworów owocowych
bądź
warzywnych.
Wszystko okraszone jest w dodatku stoiskami z rękodziełem.
Śliwka, śliwka, śliwka,
ach, to ty!
Jeżeli jeszcze ktoś z bydgoszczan
nie był na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych, musi tam koniecznie
przyjechać. To przecież niepowtarzalna okazja przyjrzenia się procesowi smażenia powideł w kotłach
kuprowych i zaopatrzenia się w genialne powidła strzeleckie, które
znajdują się na liście produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.
Czarże z kolei staje się słynne
z racji Festiwalu Kultury Dawnej pokazów dawnych rzemiosł, walk
rycerskich, warsztatów garncarskich czy konkursu „Modni rycerze
XXI wieku”, podczas którego dzieci
prezentują stroje średniowieczne
wykonane z materiałów pochodzących z recyclingu. Czarże to
także miejsce zawodów mikrolotowych i charytatywnego pikniku
lotniczego oraz nadwiślańskiego
jarmarku.
Wymarzoną wsią na weekend
może stać się z kolei Topolno. Tamtejszy sad Krzysztofa Zielińskiego
ma ponad 100 lat. Rosną w nim
stare drzewa jabłoni, w tym niezwykle wyjątkowe – jabłka złotej
i landsberskiej renety, malinowej
oberlandzkiej, boskoop, bankroft
i dobrze wszystkim znanej papierówki. Okolice Bydgoszcz są więc
bogate w atrakcje. Nie tylko na papierze.
tekst i zdjęcia
Stanisław Gazda
napisz do autora:
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Nowa Scena w Bydgoszczy — miejsce stworzone z pasji do teatru

Grupa młodych artystów nie chce zaledwie biernie przyglądać się rozwojowi kultury w Bydgoszczy, lecz pragnie mieć w tym swój czynny udział. Kilka dni temu oﬁcjalnie wystartował ich autorski projekt: Nowa Scena w Bydgoszczy.

Grupa młodych artystów
nie chce zaledwie biernie
przyglądać się rozwojowi
kultury w Bydgoszczy, lecz pragnie
mieć w tym swój czynny udział.
Kilka dni temu oﬁcjalnie wystartował ich autorski projekt: Nowa
Scena w Bydgoszczy.
Inicjatywa skierowana jest do
mieszkańców miasta pragnących

zobaczyć spektakle, w których muzyka przeplata się z niebanalnymi
interpretacjami wokalno-aktorskimi. Inicjatorkami stworzenia miejsca pełnego pasji i miłości do teatru
są dwie bydgoszczanki: Judyta
Wenda i Agata Walczak. Nowa
Scena jest dobrze przemyślanym
projektem, którego pomysł zrodził
się już dużo wcześniej: - Kiedy za-

REKREACJA

Pierwsi widzowie zobaczyli artystów podczas spektakli premierowych, które odbyły się 10 czerwca.

czynałam studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku obiecałam sobie wraz z Agatą Walczak, która też
pochodzi z Bydgoszczy, że po studiach zaczniemy działać w naszym
rodzinnym mieście w kierunku
utworzenia tutaj sceny muzycznej
—mówi Judyta Wenda.
Dziewczyny nie poprzestały na
słowach i wspólnie z innymi młodymi, lecz doświadczonymi artystami, udowadniają, że najważniejsze są chęci. Ich działalność jest,
jak na razie, w całości prywatna,
lecz twórcy liczą na doﬁnansowanie ze strony miasta. Pragną pokazać osobom ważnym dla kultury
Bydgoszczy, że istnieje grupa młodych artystów, którym nie jest obojętna kulturalna strona miasta
i którzy szukają stałego miejsca do
dalszej swojej muzyczno-teatralnej
aktywności.
Artyści już mają pomysły na repertuar na najbliższe dwa lata. Jednak najważniejsze są dwa pierwsze

miesiące realizacji projektu. W tym
czasie okaże się, czy Bydgoszcz potrzebuje takiej sceny muzycznej.
Wnioski zostaną wyciągnięte na
podstawienie reakcji widzów oraz
liczby osób uczestniczących w spektaklach. W czerwcu i lipcu odbędzie się jeszcze 10 pokazów. Każdy
z nich będzie mogło w tym samym
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pokazów

odbędzie się w czerwcu i lipcu

czasie obejrzeć 120 widzów. Właśnie tyle osób pomieści sala Domu
Polskiego, w której odbywają się
spektakle. Dlaczego artyści wybrali
budynek przy ul. Grodzkiej 1? —
Dzięki życzliwości instytucji, która
Domem Polskim zarządza, gościmy
w tym miejscu przez czerwiec i lipiec bez żadnych zobowiązań ﬁnansowych z naszej strony. Jest to
w naszej działalności zapewne

tylko przystanek, bo sala Domu
Polskiego (chociaż przepiękna) nie
jest salą stworzoną do celów teatralnych — wyjaśnia Judyta Wenda.
W aktualnym repertuarze znajdują się dwie pozycje. Do wyboru
jest koncert piosenki francuskiej
"Wieczór nad Sekwaną" oraz spektakl "Zaczarowani", w którym są
prezentowane piosenki z bajek Disneya. Bilet na każde przedstawienie kosztuje 25 zł, a można go kupić
za pośrednictwem strony internetowej www.nowascenabdg.kupbilecik.pl.
Co będzie dalej? Na razie nie
wiadomo. Jednak artyści mają nadzieję, że Nowa Scena na stałe zagości na kulturalnej mapie Bydgoszczy. Ich poczynania można śledzić na fanpage'u Nowa Scena
w Bydgoszczy na Facebooku.
Justyna Wróblewska
napisz do autora:
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Rowerzyści wyjadą na rajd. Razem z Galerią Pomorską

Już 25 czerwca odbędzie się VIII Rajd Rowerowy. Uczestnicy tradycyjnie wyruszą spod Galerii Pomorskiej, a następnie będą się bawić w Myślęcinku.

Zbiórka uczestników ruszy o godzinie 9:00, zaś start
zaplanowano na 12:00. Trasa będzie wytyczona ulicami miasta – rowerzyści wyjadą
z Galerii Pomorskiej od strony ul.
Fabrycznej, a meta zlokalizowana
będzie na polanie przy stawach
w Myślęcinku, do którego rajd dotrze ok. godz. 13:00. Na uczestni-

ROZRYWKA

fot. Stanisław Gazda
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ków czekać będą napoje i ciepły
posiłek. Przejazd drogami publicznymi będzie w całości zabezpieczony przez policję. Udział jest bezpłatny, a tylko do piątku na liście
startowej widniało już 1230 osób.
Uczestnicy mogą liczyć na wiele
atrakcji. Każdy, zależnie od daty zapisania się, otrzyma koszulkę, czapeczkę lub odblaski rowerowe. Ci,

którzy potwierdzili swój udział najszybciej, odbiorą także imienne numery startowe. W Myślęcinku
zostaną rozegrane liczne konkurencje: „Rodzina rajdu” – najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie
(w przypadku tej samej ilości dzieci
zadecyduje wiek najmłodszego
dziecka); „Jazda żółwiem” – konkurs na najwolniejszą jazdę rowe-

rem, za którą będzie można wygrać
rower; ”Wyścig maluchów” dla
najmłodszych na dystansie 200 m.
oraz „Przebrany rowerzysta” –
wśród uczestników wybranych zostanie po pięć najlepiej przebranych kobiet i mężczyzn, którzy
wezmą udział w konkursie sprawnościowym, a do wygrania będzie
rower.

Włączają Letnie Pranie Mózgu. Już po raz siódmy

Koncerty, wystawy, instalacje multimedialne oraz kino letnie — tego typu atrakcje organizowane będą od 7 lipca do 28
sierpnia w klubie Mózg oraz na terenie przed lokalem w ramach wakacyjnego cyklu Letnie Pranie Mózgu.

To będzie siódma edycja
wydarzenia łączącego nie
tylko różne gatunki sztuki,
ale przede wszystkim jednoczącego
lokalną społeczność. Impreza traktowana jest jako wydarzenie lokalne, przyjacielskie, rodzinne. Celem festiwalu jest zgromadzenie
międzypokoleniowej grupy twórców i promowanie tego, co według
nich jest interesujące. A są to na-

prawdę przeróżne rzeczy! Wieczorne spotkania nie mają określonej tematyki. Organizatorzy zapewniają, że synkretyzm gatunkowy
i stylistyczny będzie wszechobecny, a uczestnicy nie powinni spodziewać się monotonii.
W ramach cyklu Letnie Pranie
Mózgu odbędzie się pięć większych
imprez. Wszystkie będą rozpoczynać się o tej samej porze: 22:00.

Pierwszą z nich zaplanowano na 15
lipca. Tego dnia muzykę na żywo
zapewnią: JAAA, Qba Janicki, MO,
MKO, Pufffa. Zobaczyć będzie
można też instalację wizualną Karoliny Głusiec oraz wystawę malarstwa i malowanie na żywo. Kolejne koncerty odbędą się 29 lipca,
12 sierpnia, 19 sierpnia i 26 sierpnia.
Każdy z nich będzie inny, a informacje o tym, czego mogą spodzie-

wać się uczestnicy, znajdują
się na stronie internetowej
www.lpm.mozg.pl
Oprócz koncertów, w każdy czwartek od 7 lipca do
25 sierpnia o 22:00 na podwórzu przed klubem odbywać
się będą seanse w ramach
kina plenerowego. Repertuar
dostępny jest na wspomnianej stronie internetowej.

Celem rajdu jest też pokazanie,
że rower może być doskonałym
środkiem komunikacji i umożliwić
zarówno codzienną jazdę po mieście, jak i dotarcie do atrakcji turystycznych. Organizatorzy – Galeria
Pomorska i stowarzyszenie Rowerowa Brzoza – przypomną też, że istotne jest również bezpieczeństwo.
| ST

Dworzec Wschód czy Dworzec Brud?

Niestety, jak to w wypadku wielu otwieranych z wielką pompą inwestycji bywa, po kilku miesiącach zapomina się o ich utrzymaniu - pisze na blogosferze MetropoliaBydgoska.PL Błażej Bembnista.

Mimo że linia tramwajowa do Fordonu budzi
wiele skrajnych emocji,
to większość z jej użytkowników
zgodzi
się
co do faktu, że konstrukcja węzła przesiadkowego Dworzec Wschód prezentuje się naprawdę imponująco. Szklana tuba
wygląda bardzo nowocześnie i osobiście jest dla mnie jednym z no-

wych symboli Bydgoszczy – miasta
dużego i dynamicznego, prawdziwej stolicy metropolii.
Oczywiście, węzeł ma też swoje
wady – brak parkingu "park and
ride", systemu informacji pasażerskiej na peronach kolejowych czy
biletomatu, ale w porównaniu
z dawnym wyglądem stacji Bydgoszcz Wschód to przeskok jakby
w inną galaktykę.

Niestety, jak to w wypadku
wielu otwieranych z wielką pompą
(i darmową grochówką) inwestycji
bywa, po kilku miesiącach zapomina się o ich utrzymaniu. Pomimo że na węźle dokonano już kilku napraw i przywrócono jego
elementy do stanu pierwotnego,
z dnia na dzień na szklanych elementach możemy zaobserwować
coraz większą warstwę kurzu

OPINIE Z FORUM

Linię tramwajową do Fordonu, w tym przystanek na estakadzie, otwarto w połowie stycznia br.

Czołg uderzył w klub w Szubinie
Arkadiusz Kostuch: Jak to się stało, że
nie może obalić muru zwykłej restauracji, a samochód osobowy wpadając niszczy pół domu.
Bydgoszcz to najbardziej zielone miasto
w Polsce
Moderator Inwestycje: Teraz musimy
jeszcze popracować nad wykorzystaniem walorów rzeki Brdy. Tylko się cieszyć z takich wyników.
Remont wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego
Przemysław Smoleński: Nareszcie! Ciekawe kiedy będzie remontowany pónocny i zardzewiała kładka.

Fot. Leszek Grabowski
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Błażej Bembnista
Od urodzenia
mieszkaniec Fordonu,
współzałożyciel proﬁlu
„Fordon na co dzień”
na portalu
społecznościowym
Facebook.
i pyłu, a także zacieków będących
efektem opadów deszczu.
Smutno patrzy się też na nawierzchnię peronów tramwajowych, pokrytą piaskiem i brudem.
Błędem projektantów było zastosowanie jasnej nawierzchni, przez
co zabrudzenia są bardzo mocno
widoczne i trudne do wyczyszczenia. Teraz nie jest jeszcze tak
źle, ale zimą możemy się spodziewać mieszaniny śniegu i piachu.
Wzrastająca z dnia na dzień
temperatura ujawniła też inną
wadę konstrukcji – w pełnym
słońcu pod dachem panuje zaduch.
Szkoda, że na jej górnej powierzchni nie zastosowano przyciemnianych paneli, które złagodziłyby nieco działanie promieni
słonecznych.

Inowrocław to miasto o najczystszym
powietrzu w Polsce
Halina Domanska Midura: W latach
osiemdziesiątych miastu groziła utrata
statusu uzdrowiska z powodu zanieczyszczenia powietrza. Udało sie odwrócić sytuację. Brawo Inowrocław.

lokali gastronomicznych zamyka się
we wczesnych godzinach, maks. 22.
Później już są czynne tylko kluby.
Albo więc restauratorzy muszą wydłużyć godziny otwarcia albo ta darmowa komunikacja powinna być nawet od godz. 17.

Arriva uruchamia wakacyjne połączenie Bydgoszcz - Hel
Marcin Mielcarski: W końcu ktoś pomyślał. Tylko dlaczego tak szybko z powrotem? Nie można 2 godz. później?

MZK planuje zakup kolejnych autobusów
Krzysztof Olo Olszewski: Dawać tramwaje a nie autobusy.

Tętniący życiem Stary Rynek - czy to
możliwe?
Sebastian Nowak: Pomysł nie jest zły,
ale... smutna prawda jest taka, że wiele

Tramwaj wyprodukowany przez Pesę
będzie woził papieża podczas Światowych Dni Młodzieży
Philip Jot: To powinna być naturalna kolej rzeczy, aż się zdziwiłem,

Szkoda, że zaledwie kilka miesięcy po oddaniu węzła wygląda on
na zaniedbany. A co będzie z nim
za, powiedzmy, pięć lub 10 lat?
Złożyłem zapytanie do władz, czy
planowane jest regularnie mycie
szklanej taﬂi oraz nawierzchni peronów, a także - co z przyciemnieniem górnych elementów konstrukcji. Czy doczekam się odpowiedzi?
Obawiam się, że tak jak w wypadku sprawy związanej z kosztem zajęcia pasa drogowego, omawianej
na Komisji Gospodarki Komunalnej,
przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie
przygotują się do rozmowy i nie
będą mieli nic do powiedzenia.
Czy nasza bydgoska "Stajnia Jednorożców", nasz „przystanko moderno” będzie rzeczywiście wyglądał
jak stajnia?

że nie zamówili jakiegoś chińskiego
bubla, bo w tym kraju zawsze daje
się zarobić nawet największym
nołnejmom, a nie własnym obywatelom.
Przebudowa parkingu w Zielonych Arkadach
Bartek Moroz: Ja w tym sklepie byłem
raz - szkoda mi auta na byle zakupy.
Nie wydaje mi sie, że mała zmiana
w czymkolwiek pomoże, ten parking
powinni zbudować od zera.
Artur Czarnecki nowym właścicielem
Zawiszy Bydgoszcz
Marcin Pawłowski: Jeszcze nie zaczął,
a już się skończył...

Gwiazdy królowej sportu przyjadą do Bydgoszczy. I to dwukrotnie

Bydgoszcz potwierdza status lekkoatletycznej stolicy Polski. W ciągu miesiąca odbędą się dwie bardzo ważne imprezy: jeszcze w czerwcu - 92. Mistrzostwa Polski
Seniorów, a kilka tygodni po nich - IAAF Mistrzostwa Świata do lat 20.

Konrad Bukowiecki jest w świetnej formie. Czy potwierdzi ją podczas bydgoskich imprez?

tego regulamin PZLA. Anita
Włodarczyk, Ewa Swoboda, Piotr
Małachowski i Paweł Fajdek, Tomasz Majewski, Konrad Bukowiecki, Adam Kszczot, Paweł

Wojciechowski, Marika PopowiczDrapała – lista rozpoznawalnych
asów jest długa. Medaliści igrzysk,
mistrzostw świata, rekordziści
globu. Lekkoatletyczni „wyjadacze”
i wschodzące gwiazdy będące jednocześnie naszymi nadziejami na
medale lipcowych mistrzostw
świata do lat 20, będą rywalizować
razem na Stadionie Zawiszy.
Dla organizatorów mistrzostw
Polski to test przed mistrzostwami
świata juniorów (19-24 lipca). Dla
kibiców jedna zmiana będzie kluczowa – MP to pierwsze lekkoatletyczne zawody tej rangi po
niedawnej całkowitej wymianie
przestarzałej tablicy świetlnej. Zamiast 19 tysięcy żarówek wyświetlających komunikaty zobaczymy
obraz wideo na zupełnie nowej diodzie. Nowa jest jeszcze chociażby
nawierzchnia syntetyczna na stadionie rozgrzewkowym. To nie koniec inwestycji - dobudowano też
mix zonę (strefę mieszaną, czyli

miejsce do wywiadów i przebierania się zawodników) z prawdziwego zdarzenia. Koszt miejskich
inwestycji wyniósł 3,7 mln zł.
Wspomniani już - sprinterka
Swoboda i kulomiot Bukowiecki
powrócą na obiekt w lipcu. Powalczą o medale w kategorii do lat
20. Bukowiecki będzie bronił tytułu. Niedawno pobił rekord świata
juniorów (21,14 m), debiutując
w zawodach Diamentowej Ligi
w Oslo. – Warto zbierać autografy
medalistów bydgoskich zawodów.
To przyszli mistrzowie świata i igrzysk. Potem już nie tak łatwo będzie o ich podpis – reklamuje
bydgoskie zawody Colin Jackson,
rekordzista świata w biegu na 110
m przez płotki, który został zwycięzcą pierwszych w historii MŚ juniorów. W lipcu zasiądzie na
trybunach stadionu im. Zdzisława
Krzyszkowiaka.
| red

Zawisza nigdy nie zginie? Stowarzyszenie kreśli plan awaryjny

Wszystkie sygnały płynące ze spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA wskazują, że klub nie chce w nadchodzą cym sezonie wystartować w żadnych rozgrywkach.
Podobny scenariusz kreśli prezydent Rafał Bruski. Odmienne plany mają za to reprezentanci Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.

Na łamach portalu Metzaniedbań przy formułowaniu kluropoliaBydgoska.PL prezes
bowych dokumentów), a nic nie
stowarzyszenia Krzysztof
wskazuje na to, że Zawisza będzie
Bess zadeklarował, że mniejszośchciał aplikować o miejsce w II
ciowy udziałowiec spółki jest golidze (termin składania wniosków
towy ponownie wziąć pod swoje
mija 20 czerwca). Z kolei III liga
skrzydła zarówno zespół piłkarski
(czwarty poziom rozgrywkowy –
seniorów, jak i drużyny młodprzyp. red.) od nowego sezonu bęzieżowe. Byłby to powrót do sytuadzie składała się z zespołów z cztecji sprzed 2009 roku, gdy miasto –
rech województw, co również
wespół z SP Zawygeneruje dodatkowe
Piłka seniorska na koszty.
wisza – powołało
do życia będącą Zawiszy nie może
Dlatego też koncepcja
obecnie co naj- zniknąć.
SP Zawisza zakłada grę
mniej w stanie
najwyżej w IV lidze
KRZYSZTOF BESS, obejmującej wyłącznie
zawieszenia
prezes SP Zawisza województwo kujawspółkę.
Sternik SP Zasko-pomorskie. - Nie
wisza przyznaje, że plan jest w fazie
chcę jednak tego jednoznacznie dewstępnej, ale jednocześnie zdaje
klarować. Piłka seniorska na Zawisobie sprawę, że kierowanego przez
szy nie może jednak zniknąć –
niego podmiotu nie stać na grę w
mówi w rozmowie z nami Krzyszlidze centralnej. Zresztą, drzwi do I
tof Bess. I dodaje, że prowadzi już
ligi zamknął już Polski Związek
w tej sprawie rozmowy z potenPiłki Nożnej (z powodu wyraźnych
cjalnym sponsorem, który miałby

“

zabezpieczyć budżet na nadchodzące rozgrywki.
Kluczowe w tej sprawie będą
również relacje z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej,
który mógłby umożliwić nowemu
Zawiszy grę w IV lidze (na przykład, w miejsce rezerw spółki). Na
razie jednak żadne ustalenia nie zapadły – prezes KPZPN Eugeniusz
Nowak przebywa bowiem obecnie
we Francji na turnieju Euro 2016.
Nie wiadomo z kolei, jak SP Zawisza poukłada relacje z miastem,
a konkretnie – prezydentem Rafałem Bruskim. To właśnie włodarz
miasta był inicjatorem procesu
usunięcia stowarzyszenia z obiektów Zawiszy przed kilkunastoma
miesiącami. - Liczę jednak na spotkanie z panem prezydentem – nie
ukrywa prezes Bess.

fot. Sebastian Torzewski

PIŁKA NOŻNA

Krajowy czempionat odbędzie
się od 24 do 26 czerwca. Nie zabraknie gwiazd. Choćby już miały
minimum na igrzyska olimpijskie,
muszą się stawić, bo obliguje ich do

fot. Marek Biczyk (PZLA)
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Eryk Dominiczak
napisz do autora:
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl

Prezes SP Zawisza Krzysztof Bess szuka finansowania dla zespołu w IV lidze.

