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Trasa W-Z po konsultacjach

Jak ma wyglądać jeden z najambitniejszych projektów
inwestycyjnych miasta?
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Hala targowa Miasto przejmie
zabytkowy obiekt. Czy ma na niego
pomysł?

O NAS DLA WAS

P

or t a lu na miarę metropolii: nowoczesnego, a zarazem
rzetelnego, w pełni mobilnego
i doskonale działającego w świecie
mediów społecznościowych. Portalu, który zakresem swojej tematyki
obejmie dosłownie każdą dziedzinę
życia - od sportu, rozrywki i kultury,
po politykę czy gospodarkę.
Internauci są na TAK
Blisko 4 miliony odsłon oraz około
150 tysięcy użytkowników odwiedzających portal w każdym miesiącu – liczby te są dla naszego zespołu
redakcyjnego najlepszą motywacją do działania! Świadczą bowiem
o tym, że internauci z entuzjazmem
przyjęli proponowaną przez nas
wizję portalu informacyjnego. Portalu opartego nie tylko na krótkich
newsach dostępnych już kilka chwil
po zdarzeniu, lecz również na dłuższych tekstach analitycznych, fotorelacjach czy wywiadach. Obecnie
docieramy głównie do mieszkańców Bydgoszczy, ale już w kolejnych
miesiącach planujemy rozszerzyć
obszar naszego działania o kolejne
miasta i powiaty. Chcemy stworzyć
w nich oddziały terenowe.
Facebook na medal
Miarą sukcesu firmy z pewnością
jest zakres jej obecności na największym serwisie społecznościowym
na świecie – Facebooku. Wpisy na
portalu pojawiają się niemal przez
całą dobę. Jesteśmy z Wami w stałym kontakcie, a profil Metropo-

Nakład: 40.000 egz.

www.metropoliabydgoska.pl
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Loteria Łuczniczka Jak gra losowa
sprzed 60 lat podziałała na wyobraźnię
mieszkańców

@Metropolia_BDG

MetropoliaBydgoskaPL

miastostr. 14

Nasza akcja Ulica Bydgoska w (prawie)
każdym mieście

To już rok z Metropolią
Bydgoską.pl!
15 października 2015 roku wystartował projekt, w którego stworzenie zaangażowała się grupa kilkunastu zupełnie różnych od siebie osób. Najmłodszy z dziennikarzy w niedzielę będzie świętował dwudzieste dopiero urodziny, najstarszy liczy sobie niemal sześćdziesiąt wiosen... Mamy różne
pasje, różne doświadczenie zawodowe czy poglądy, ale jeden wspólny cel - stworzenie portalu na
miarę aspiracji Bydgoszczy.

lia Bydgoska.pl stał się miejscem
Waszych dyskusji i wirtualnych spotkań. Przez ten rok udało się nam
pozyskać ponad 26 tysięcy fanów,
w tym wielu bardzo zaangażowanych. Tym samym staliśmy się trzecim największym medium w regionie na tej platformie!
Metropolia również w druku
Po kilku miesiącach w yłącznie
internetowej działalności podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu
papierowego wydania Metropolii
Bydgoskiej.pl. Pierwszy numer liczył
16 stron i wydany był w 20-tysięczny m n a k ł ad z ie. O b e cn ie k a żdy egzemplarz naszej gazety ma
32 strony i dociera do 40 tysięcy
czytelników! I najważniejsze – od
początku dostęp do przygotowywanych przez nas materiałów, zarówno
w internecie, jak i w druku, jest bezpłatny. I tak już zostanie.
Czas na działanie
Kolejne miesiące stać będą pod
znakiem jeszcze większego zaangażowania naszej redakcji. Poprzez
plebiscy t y, podsumowania cz y
akcje społeczne chcemy wskazywać kierunki potencjalnego rozwoju
metropolii, wspierać liderów tych
przemian, ale również samodzielnie je inicjować! Na dobry początek zabiegamy o nadawanie ulicom
w całej Polsce bydgoskiego patronatu. To już jednak temat na inną
historię, o której możecie przeczytać na stronie 14 tego numeru.
Zachęcamy do lektury i dziękujemy za miniony rok!
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
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kosztowała
modernizacja
bydgoskiego dworca
głównego.

P

rzypomnijmy, że latem brano
pod uwagę dwa warianty tej
inwestycji – druga, odrzucona
koncepcja zakładała budowę szlaku
tramwajowego na przedłużeniu ulicy Perłowej. Odpadła na podstawie
analizy kosztów, a także czynników
środowiskowych i ekonomicznych.
Jak przekonują urzędnicy, wymagała ona bowiem między innymi
w ykupu dodatkow ych gruntów.
Przy realizacji pomysłu wzięto także pod uwagę – jak zapewnia ratusz
– opinię mieszkańców, którzy kilka
tygodni temu mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. „Większość bydgoszczan wskazała na
wariant z budową mostu tramwajowego i drugiej jezdni na ul. Kazimierza Wielkiego” – informuje w komunikacie prasowym urząd miasta.
Ut worzenie alternat y wnego
torowiska tramwajowego w stronę
górnego tarasu miasta ma ułatwić
reakcję na ewentualne awarie bądź

Oprócz nowego budynku dworcowego w ramach inwestycji wyremontowano także przejścia podziemne.

Bydgoski dworzec
wyróżniony
Za ubiegłoroczną modernizację
Polskie Koleje Państwowe otrzymały Kryształ Przetargów Publicznych 2016 za realizację przebudowy dworca Bydgoszcz Główna i jego otoczenia. - Dla nas to ważne wyróżnienie, ponieważ udowadnia, że inwestycja była bardzo dobrze przeprowadzona - twierdzi Szymon Nowak, dyrektor Biura
Zamówień i Przetargów PKP SA.

Nowa przeprawa tramwajowa
przez Brdę
Miasto ogłosiło, gdzie powstanie
Nowy most tramwajowy wraz z przeprawą drogową przez rzekę Brda powstanie w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. To efekt konsultacji społecznych w sprawie tej inwestycji oraz analizy przeprowadzonej przez urzędników.

wizualizacja: materiały

inwestycje

fot. Eryk Dominiczak

Z

akończona jesienią ubiegłego roku modernizacja została doceniona przez kapitułę
konkursu w kategorii „Inwestycje z za k resu pr zebudow y lub
budow y obiek t ów u ż y t e cz ności publicznej lub rew it alizacji
przestrzeni publicznej”. PKP SA
otrzymały nagrodę jako inwestor.
Przypomnijmy, że w ramach prac
powstał nowy budynek dworcowy,
odnowiony został również tzw.
dworzec wyspowy znajdujący się
między trzecim a czwartym peronem, a otoczenie wokół obiektu
upor ząd kowa no i w y pos a żono
w system nowoczesnej informacji
pasażerskiej.
Przebudowa dworca Bydgoszcz
Główna wraz z uzupełniającymi
ją zadaniami kosztowała niemal
200 milionów złotych. Inwestycja była realizowana przez PKP SA
przy współpracy z jej spółką-córką
PKP PLK SA (remonty przeszły także perony i przejścia podziemne).
Znaczną część środków na budowę pozyskano ze Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej
2007-2013. Dofinansowanie wyniosło około 120 mln zł.
Jur y Kr yształów Przetargów
Publicznych przy ocenie wniosków
konkursowych brało pod uwagę
między innymi jakość postępowań
oraz ich realizację. - Podejmując decyzje o przyznaniu nagród
i wyróżnień kapituła badała nadesłany przez kandydatów materiał,
sprawdzając cały proces przetargowy i wykonanie inwestycji - wyja-

śnia Elżbieta Sobczuk, redaktor
naczelna miesięcznika „Przetargi
Publiczne”, który organizuje konkurs. Jak dodaje, na liście nagrodzonych znalazły się zarówno duże,
kosztowne przedsięwzięcia, jak
i zadania małe, ale istotne dla lokalnej społeczności.
Przewodniczącą kapituły konkursowej jest Ewa Wiktorowska,
inżynier budownictwa oraz prezes
zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także członek
Rady Krajowej Izby Gospodarczej.
W skład sześcioosobowego gremium wchodzą ponadto: wspomniana Elżbieta Sobczuk, mecenas
Zbigniew Pawlak, profesor Andrzej
Panasiuk, dr Włodzimierz Dzierżanowski i Grzegorz Mazurek.
Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są od 2009 roku.

*

 ięcej na temat inwestycji
W
w mieście znajdziecie na
www.metropoliabydgoska.pl.

prace remontowe. – Obok modernizacji ulicy Kujawskiej będzie to
najważniejsza inwestycja związana
z rozwojem transportu szynowego – przekonuje prezydent Rafał
Bruski. Inwestycja ma poprawić
również sytuację drogową – wpłynąć na zneutralizowanie korków
na istniejącej obecnie przeprawie
i skrócić czas przejazdu pomiędzy
Bartodziejami i Fordonem a Kapuściskami oraz Wyżynami. Dodatkowo, powstaną dwa prawoskręty z ul.
Kazimierza Wielkiego w ul. Fordońską. „To częsty postulat kierowców”
– zaznacza ratusz. W toku konsultacji uzupełniono koncepcję o wiaty
dla wszystkich przystanków oraz
udogodnienia dla rowerzystów.
Wstępny kosztorys inwestycji
opiewał na kwotę 80 milionów złotych. Niemal 50 mln zł ma pochodzić
ze środków unijnych – z puli Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Budowa ma zakończyć
się w 2018 roku.ED
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arząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił ostatniego dnia września przetarg na dostarczenie osiemnastu
niskopodłogow ych tramwajów.
Pierwsze trzy pojazdy trafią nad
Brdę już w przyszłym roku, a reszta – w 2018 r., gdy otwarte zostanie
torowisko na ul. Kujawskiej. - To
największe zamówienie w historii
bydgoskiej komunikacji miejskiej
związane z odnową taboru – podkreślał po ogłoszeniu przetargu
prezydent Rafał Bruski. - Przyjmując
plan transportowy, zdecydowaliśmy
się na tramwaje wyłącznie niskopodłogowe, klimatyzowane oraz
wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne – tłumaczył.
Do Bydgoszczy trafi piętnaście pojazdów o długości około
30 metrów i trzy o 10 metrów krótsze, które będą dedykowane obsłudze mniej popularnych linii. Faworytem przetargu już teraz wydaje
się Pesa. Cena zgodnie z nowymi
przepisami stanowi bowiem tylko 60 procent kryterium wyboru,
kolejnych 7 procent można otrzymać za serwis, a aż jedną trzecią
wagi stanowi unifikacja podzespołów ze stosowanymi w niskopodłogowych tramwajach już wdrożonych
do ruchu w mieście. A te dostarczał
dotąd tylko bydgoski producent.
Nowe będą nie tylko tramwaje,
ale też autobusy. Zgodnie z podpi-

Nowe tramwaje
i autobusy
Przyjadą w przyszłym roku
Bydgoski pasażer komunikacji miejskiej niedługo nie powinien już
narzekać na stan pojazdów, którymi podróżuje. W 2017 roku nad
Brdę trafią nowe tramwaje i autobusy, a w następnym – kolejne.

czas decyzji

Nie tylko place zabaw i chodniki

T

o już piąta edycja prog ramu, który zdobył bardzo dużą
popularność. Co roku zgłaszanych jest kilkaset pomysłów,
które są szczegółowo analizowane. Są to najczęściej parkingi, place
zabaw, siłownie plenerowe, chodniki. W głosowaniu w zeszłym roku
uczestniczyło ponad 23 tysiące
bydgoszczan. To więcej niż zakładaliśmy tworząc Bydgoski Budżet
Obywatelski.
Daje to pewność, że do realizacji trafiają najważniejsze zadania.
Liczę, że w tym roku bydgoszczanie
również chętnie wskażą inwestycje, które są najbardziej potrzebne.
W tej edycji BBO szczególnie warto
wziąć udział. W przypadku dobrego wyniku finansowego miasta na
koniec roku przeznaczymy na osiedlowe inwestycje większą kwotę
niż 5 mln zł. – podkreśla prezydent
Bydgoszczy, Rafał Bruski.
Jak zagłosować?
Głosowanie jest bardzo proste. Najłatwiej oddać głos poprzez aplikację internetową. W tym celu należy
wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/
bbo . Następnie podać swoje dane
osobowe, wybrać osiedle i inwestycję do realizacji. Zajmuje to około minuty. Można też skorzystać
z papierowej karty do głosowania.

saną w wakacje umową do końca
stycznia tabor Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych powiększy się
o jedenaście mercedesów. Wszystkie pojazdy – dziesięć jednoczłonowych i jeden przegubowy – będą
posiadały m.in. niską podłogę, klimatyzację, zaawansowaną informację pasażerską i wyposażenie
uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Bydgoska spółka zapłaci za nie firmie Evobus
11,8 mln zł.
Nowe autobusy wyjadą na ulice
w pierwszym tygodniu lutego, po
zarejestrowaniu i wgraniu niezbędnych danych do systemu informacji
pasażerskiej. Na razie nie wiadomo, jakie linie będą obsługiwać. –
Uzgodnimy to w styczniu z ZDMiKP.
Now y t abor jest dysponowany
na linie MZK równomiernie, aby
mogli z niego korzystać mieszkańcy wszystkich osiedli – mówi nam
Andrzej Wadyński, prezes MZK.
Po realizacji zamów ienia
w taborze miejskiego przewoźnika znajdzie się 56 autobusów z klimatyzacją i darmowym wi-fi, które
będą stanowiły 36 procent całej
floty spółki. Jak jednak zapowiada
Wadyński, to nie koniec zakupów.
- Nowe zamówienia będą realizowane systematycznie każdego roku
w oparciu o plan usług przewozowych na kolejne lata. MZK w Bydgoszczy ma jedną z najnowocześniejszych flot autobusowych w kraju – przekonuje, argumentując to
wyliczeniami - średnia wieku autobusów wynosi obecnie niemal 6 lat,
a po zrealizowaniu dostaw będzie to
już tylko 5,3 roku.

Mieszkańcy wybierają inwestycje
w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego
Od soboty (1 października) można głosować na projekty mieszkańców zgłoszone do Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego. Zadania, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wprowadzone
do budżetu i zrealizowane w 2017 roku. Na osiedlowe inwestycje może trafić więcej środków niż
w poprzednich latach.
Po wypełnieniu należy ją wrzucić do
jednej z blisko 200 urn ustawionych
w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury.
Głosowanie potrwa do 31 października. Mogą w nią wziąć udział
osoby zamieszkałe w Bydgosz-

czy, która ukończyły 16 lat. Głosować można na jedną inwestycję.
W sytuacji, gdy głosujący wziął
udział w głosowaniu kilkukrotnie,
wszystkie oddane przez niego głosy
będą nieważne. Do wyboru jest aż
175 zadań ulokowanych na wszyst-

kich, 29 osiedlach. W poprzedniej
edycji BBO do realizacji kierowane
były zadania, które zyskiwały od
kilku do nawet kilku tysięcy głosów. O tym które przedsięwzięcie wygrywało decydował czasem
1 głos.

W ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego najwięcej wniosków
dotyczyło doposażenia terenów
rekreacyjnych i sportowych, budowy
chodników i parkingów oraz rozbudowy monitoringu. Bydgoszczanie
zgłosili również projekty związane
ze stworzeniem punktów widokowych, stacji na książki udostępniane
w ramach bookcrossingu, czy wytyczenie kolejnych kontrapasów dla
rowerzystów w Śródmieściu.
Bydgoski Budżet Obywatelski
ma wpływ nie tylko na małe inwestycje na osiedlach. Wiedząc na
jakich zadaniach najbardziej zależy
mieszkańcom łatwiej przygotować
można również większe zadania
związane na przykład z rewitalizacją
terenów zielonych lub przy inwestycjach drogowych.
Dowiedz się więcej
Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
znajduje się :
- Na Facebooku www.facebook.
com/bdgbo.
- Na Stronie www www.bdgbo.pl.
Dodatkowe Informacje można
też uzyskać:
- pisząc na adres - budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
- dzwoniąc na nr - 52-58-58-926
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ak można się było spodziewać, w sali sesyjnej starły się
dwie koncepcje – ta popierająca pomysł zakupu nieruchomości
autorstwa nieobecnego podczas
wrześniowej sesji prezydenta Rafała
Bruskiego i dająca mu zielone światło w kwestii zagospodarowania
hali, jak i ta przeciwna temu rozwiązaniu i krytykująca włodarza miasta
za interwencjonizm i brak pomysłu
na halę. Ostatecznie, i to ze znaczną przewagą, wygrała ta pierwsza
– siedemnastu radnych zgodziło
się na zakup obiektu od Bydgoskiej
Spółdzielni Spoży wców za pięć
milionów złotych. Przeciwnego zdania było tylko siedmiu, a czterech
kolejnych wstrzymało się od głosu.
Od mogącego dać się przewidzieć rezultatu głosowania ważniejsze były głosy, które pojawiły się
w trakcie dyskusji o miejskiej inwestycji. Wyłączając doskonale znane już argumenty obu stron, należy
zwrócić uwagę, że dwa najbardziej
konkretne pomysły zaprezentowali pod koniec minionego miesiąca
radni, którzy zagłosowali… przeciw.
Stefan Pastuszewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował bowiem, żeby wziąć pod uwagę
przekazanie budynku hali Bydgoskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej i utworzenie w niej piwiarni.
– Mogłyby tam być sprzedawane
lokalne piwa rzemieślnicze. Planowana funkcja gastronomiczna byłaby
zachowana – przekonywał. Z kolei
Rafał Piasecki w toku debaty zaproponował, aby wynająć halę na dwa
lata, zastrzegając prawo pierwokupu.
Koncepcja Pastuszewskiego
wyraźnie ożywiła salę. Jakub Mikołajczak z Platformy Obywatelskiej
przypomniał, że intencją prezydenta jest przywrócenie hali funkcji
handlowej. – Wzorem mogłaby być
tutaj barcelońska La Boqueria (wielki bazar miejski w stolicy Katalonii – dod. red.) – wskazywał. Odpór

śledztwo
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

U

biegłoroczna impreza otrzęsinowa miała przebiegać tak jak
jej wcześniejsze edycje. Zabawa
trwała w najlepsze, gdy nagle wybuchła panika. W wąskim korytarzu
łączącym dwa budynki uczelni przy
ulicy Kaliskiego zgromadziło się zbyt
wiele osób. Zaczęło brakować powietrza, w wyniku czego niektórzy mdleli. Około godziny pierwszej w nocy
wezwano służby ratunkowe. Do szpitali przewiezionych zostało kilkanaście osób stratowanych na schodach
prowadzących na łącznik. Życia trojga
z nich - 24-letniej Pauliny, 20-letniej
Natalii oraz o rok młodszego Pawła nie udało się uratować.
Za imprezę odpowiedzialny był
samorząd studencki, który uzyskał

Piwiarnia w hali
targowej?

5 mln zł
tyle miasto zapłaci BSS
Społem za nabycie hali
targowej na Podwalu.

Radni zgodzili się na zakup
budynku
- Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy hala targowa jest
szczególnym miejscem na mapie Bydgoszczy – podsumowała
wrześniową debatę na temat jej kupna zastępczyni prezydenta
Maria Wasiak. Większość radnych odpowiedziała twierdząco.

fot. Stanisław Gazda

śródmieście

Ratusz chce tchnąć do hali targowej nowe życie. Wątpiących w powodzenie tej misji jednak nie brakuje.

Kwiaty, znicze i akt oskarżenia
Rok po tragedii na UTP
Dokładne rok temu, 14 października, na terenie kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy rozpoczęła się impreza Start Party UTP inaugurująca rok akademicki. W wyniku
zdarzeń, do których doszło podczas feralnej nocy, zmarło troje studentów. Dzisiaj na ich grobach
zapalone zostaną znicze i złożone kwiaty, a osoby związane z organizacją imprezy już wkrótce zapoznają się z aktem oskarżenia.
zgodę na jej organizację od władz
uczelni. Jednak podczas śledztwa
ujawniono wiele nieprawidłowości. Jedną z nich było niezgłoszenie
wydarzenia jako imprezy masowej.
Ponadto, nie powinna ona odbywać
się w dwóch budynkach, na co ustną
zgodę wydał były prorektor ds. studenckich Janusz P. Mężczyzna usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień.

Oprócz niego, oskarżono jeszcze
trzy osoby. Pierwsza z nich to była
przewodnicząca samorządu Ewa Ż.,
która odpowie za nieumyślne spowodowanie zagrożenia dla zdrowia
i życia wielu osób. Za niewłaściwe
rozlokowanie pracowników zabezpieczających imprezę oraz brak
zaznajomienia się z miejscem wydarzenia odpowie szef ochrony Andrzej

Z. Natomiast były rektor uczelni
Antoni B. został obwiniony o niedopełnienie obowiązków służbowych.
Wspomniana czwórka oraz ich
obrońcy wkrótce zapoznają się
z aktem oskarżenia. Na jego przygotowanie prokurator ma dwa tygodnie od zakończenia śledztwa, co
nastąpiło w czwartek. Dokument ma
trafić do sądu w październiku lub

dał mu Jarosław Wenderlich, który
przypomniał, że Wrocław i Gdańsk
właśnie przymierzają się do sprzedaży podobnych obiektów.
K luczowe dla prz yszłości
budynku pytania zadał wiceprzewodniczący rady Jan Szopiński (SLD
Lewica Razem). – Po pierwsze, czy
miasto ma profesjonalny biznesplan z oceną ryzyka tego przedsięwzięcia. I po drugie – jakie mamy
zamiar y w zakresie pozyskania
środków unijnych na jego potrzeby?
– wyliczał, dodając uszczypliwie, że
„przynajmniej tego pomysłu prezydentowi nikt nie ukradł” (nawiązał
tym samym do koncepcji wynajmu
lokali komunalnych przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach
- pomysł zgłosili radni lewicy, prezydent Bruski twierdzi, że wcześniej
pracował nad identyczną koncepcją). Odpowiedzi na pytania się nie
doczekał. Sam zagłosował jednak
„za”. – To koalicyjny kredyt zaufania.
On się zaczyna jednak wyczerpywać
– podkreślił.
W imieniu przebywającego na
urlopie prezydenta Bruskiego głos
zabrała jego zastępczyni Maria
Wasiak. – Nieekonomiczne byłoby
wynajęcie hali, poprawienie jej funkcjonowania przy prawie pierwokupu,
bo to podniosłoby jej końcową cenę
– mówiła, odnosząc się do pomysłu radnego Piaseckiego. Jak dodała, świadomie trzeba zaryzykować
przy tej inwestycji. – Było to jedno
z pierwszych miejsc, które zobaczyłam, gdy tu przyjechałam. Myślę, że
warto je przejąć – podsumowała.
Ratusz po zakupie planuje ogłosić konkurs na zagospodarowanie
hali. – Chcemy, aby było to miejsce
tętniące życiem – zapowiada prezydent Bruski.

listopadzie. Proces sądowy powinien ruszyć przed końcem roku.
W piątek odbędą się oficjalne uroczystości z okazji pierwszej
rocznicy tragicznych wydarzeń.
O godzinie 11:00 władze UTP i środowisko akademickie złożą wieńce i znicze przy „głazie pamięci”
ulokowanym pomiędzy budynkami 3.1 a 2.1 fordońskiego kampusu.
Natomiast około 13:00 odwiedzone
zostaną groby zmarłych studentów.
Podczas uroczystości nie
zabraknie przedstawicieli samorządu, którzy od zeszłego roku nie zorganizowali zbyt wielu imprez. Czy to
się zmieni? — Z planowanych wydarzeń pewne są tylko przyszłoroczne
juwenalia. Co do innych imprez, na
tę chwilę jesteśmy w trakcie konsultacji - mówi Bartłomiej Wawrzonkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Samorządu Studenckiego UTP.
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wysokościowcu przy ulicy
Grottgera, wyróżniającym
się kaskadową budową oraz
dwoma wcięciami, wykańczane są
klatki schodowe, części wspólne
i mieszkania. – Z końcem listopada spodziewamy się pozwolenia na
użytkowanie – mówi nam Natalia
Siuzdak z Nordic Development.
Budowa 55-metrowego apartamentowca tr wa już trzy lata,
ale inwestor nie może żałować
- w ykupiono 87 ze 129 apartamentów (metraże od 32 do nawet
260 metrów kwadratowych), choć
ceny oscylowały wokół 8-9 tys. zł za
mkw. Trudno jednak dziwić się zainteresowaniu, gdy zobaczy się widok
na Operę Nova lub Wyspę Młyńską.
Mieszkańcy ciekawe rzeczy
znajdą też w samym budynku -

Nowa wizytówka
Bydgoszczy
Budujemy coraz wyżej
Kończą się prace w najwyższym budynku miasta. Nordic Haven
będzie dzierżył palmę pierwszeństwa jednak jeszcze tylko przez
dwa lata, bo właśnie tyle czasu ma zająć wznoszenie River Tower.
W Bydgoszczy zapanowała moda na drapacze chmur, nie tylko
mieszkalne, ale też biurowe.

wizualizacja: materiały inwestora

Rafał Bruski

prezydent Bydgoszczy

cztery najniższe spośród osiemnastu kondygnacji zostaną przeznaczone na obiekty handlowo-usługowe takie jak biura, restauracja czy
klub fitness. Na poprawę ich komfortu wpłynie też np. system sterowania oświetleniem czy ogrzewaniem za pomocą smartfona.
To właśnie Nordic Development zainicjował bydgoską modę
na wysokie budowle. – Rozpoczęliśmy ten trend i kolejne firmy się
zainteresowały, więc rzeczywiście
Bydgoszcz idzie do góry – przyznaje
Siuzdak.
Kolejny wysokościowiec Nordica powstanie na dwóch z działek,
które deweloper otrzymał od miasta w rozliczeniu za Młyny Rothera. Nordic Astrum, bo tak będzie
się nazywał, obecnie oczekuje na
pozwolenie na budowę. Ma stanąć
na terenach o łącznej powierzchni ponad 4,5 tys. mkw. w miejscu,
gdzie dotąd ulokowany był parking
pomiędzy obiektami UTP a Bydgoskim Klubem Wioślarek. W piętnastopiętrowym budynku znajdą się
zarówno mieszkania, jak i lokale
handlowo-usługowe.
Nordic Haven będzie najwyższym
budynkiem w Bydgoszczy, ale ten
tytuł ma dzierżyć jedynie przez dwa
lata. Tyle ma bowiem zająć budowa
River Tower, pod którą w czwartek,
13 października wmurowano kamień
węgielny. Wcześniej firma Soletanche
Polska wykonała palowanie i wzmoc-

podczas uroczystości symbolicznie
inaugurującej uroczystość.
W drapaczach chmur można nie
tylko mieszkać, ale też pracować.
Rynek biurowy w ostatnich latach
rozwijał się dynamicznie np. w Trójmieście i Wrocławiu, a Bydgoszcz
pozostawała w tyle stawki. Zmienić ma to powstający przy rondzie
Fordońskim Arkada Business Park,
w którym zatrudnienie może znaleźć dwa tysiące osób. – Dostrzegamy razem z konkurencją duże zapotrzebowanie na kompleksy biurowe.
W Bydgoszczy rynek dopiero raczkuje, ale mamy nadzieję, że w najbliższych latach odnotujemy duży
rozwój – twierdzi Jakub Tomasik
z grupy Arkada Holding.
Budowa najnowocześniejszego
biurowca typu A w regionie ruszyła z początkiem września, gdy teren
przekazano generalnemu wykonawcy - firmie Skanska. W pierwszym
etapie powstanie 45-metrowy biurowiec mający dziesięć kondygnacji
nadziemnych oraz dwie podziem-

65 metrów

Położenie nad Brdą
sprawia, że muszą
to być budynki
najwyższej jakości
architektonicznej.

nienie terenu inwestycji, który przylega do rzeki Brdy.
6 5-met row y apa r t a ment owiec o konstrukcji podwójnej wieży powstanie przy ul. Toruńskiej,
w sąsiedztwie budowanego lodowiska. Znajdzie się w nim ponad
sto mieszkań o powierzchni od
40 do nawet 122 mkw., a także mające ponad 200 mkw. apartamenty.
Ceny – nie dla wszystkich. Od 5,9 do

nawet 7,9 tys. zł za metr kwadratowy. A to oznacza, że za najbardziej
prestiżow y lokal trzeba będzie
wyłożyć około 1,5 mln zł.
Znakiem rozpoznawczym River
Tower ma być przylegająca do
budynku marina. Według zapewnień
dewelopera, w budynku znajdzie się
również miejsce na siłownię oraz
blisko 50-metrową strefę zabaw dla
dzieci. – Chcemy, aby River Tower

był dla Bydgoszczy tym, czym dla
Gdyni jest Sea Towers, a dla Wrocławia – Sky Tower – zapowiada prezes
spółki KWK River Tower Waldemar
Kapczyński. Ambitne plany inwestora początkowo zaskoczyły nawet
prezydenta Rafała Bruskiego – Przyznam się, że początkowo nie wierzyłem. Nawet przyjechałem zobaczyć
plac budowy, jak tylko usłyszałem, że
inwestycja ruszyła – mówił prezydent

fot. sebastian torzewski

metropolia

ma mieć docelowo
River Tower, najwyższy
budynek mieszkalny, który
powstanie w Bydgoszczy.

ne, a także oferujący 11 tys. metrów
kwadratowych powierzchni najmu.
Jedna trzecia z nich została już
wynajęta. - Prowadzimy rozmowy
z wieloma firmami, również zagranicznymi. Dotąd w Bydgoszczy nie
brakowało kadr, ale dostępność biur
była mniejsza. Chcemy odwrócimy
ten trend – mówi Tomasik.
Gdy pierwszy biurowiec zostanie ukończony, mają ruszyć prace
związane z budową drugiego, bliźniaczego. Arkada Business Park ma
nie tylko dać pracę, ale też odmienić okolicę ronda Fordońskiego.
Na terenie kompleksu znajdzie
się pomnik przyrody, a inwestor
utworzy drogę rowerową i chodnik z ronda do pobliskich bulwarów. W podziemiach powstanie
parking na docelowo 300 miejsc,
a na parterze - lokale handlowo-usługowe.
Wszystkie z powstających wysokościowców łączy rzeka, bo to właśnie tereny w okolicach Brdy wybierają inwestorzy. – Takie położenie
sprawia, że muszą to być budynki
najwyższej jakości architektonicznej,
więc ich wygląd jest zawsze uzgadniany ze Społeczną Radą ds. Estetyki
i Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. Wszystko po to,
aby podkreślać walory Brdy i zachęcać bydgoszczan do spędzania nad
nią jak najwięcej czasu – mówił
w czwartek prezydent Bruski na
terenie budowy River Tower. Obecny
był tam także poseł Piotr Król, który
również dostrzegł rolę powstających
wysokościowców, zapowiadając: –
Wkrótce nasze miasto będzie miało
nową wizytówkę.

Catering
dietetyczny
od kuchni
Codzienne obowiązki domowe, praca, treningi,
spotkania z przyjaciółmi, hobby… Ciężko to pogodzić
z dbaniem o zdrową i zbilansowaną dietę, czyż nie?
Z myślą o wszystkich zabieganych, dla których dieta
nie jest bez znaczenia, z pomocą przychodzi catering
dietetyczny.

mgr dietetyk Katarzyna Jankowska

W

ystarczy jeden telefon, lub kilka
kliknięć i już następnego dnia całodzienny zestaw posiłków zostanie
dowieziony pod wskazany przez Ciebie adres.
Zatem jeśli chcesz zadbać o wysoką jakość
i zróżnicowanie swoich posiłków, a Twoją
notoryczną wymówką jest brak czasu to „dieta pudełkowa” jest właśnie dla Ciebie. Zaletą
korzystania z cateringu dietetycznego jest nie
tylko oszczędność czasu związana z zakupami i gotowaniem, ale również pewność
zbilansowanej i wysokiej jakościowo diety
o kaloryczności odpowiednio dobranej przez
wykwalifikowanego dietetyka oraz urozmaicone menu i świeże, smaczne jedzenie.
Zanim skusisz się na catering dietetyczny musisz sprecyzować cel, jaki zamierzasz
osiągnąć poprzez planowaną dietę. Dobiera
się ją indywidualnie w zależności od tego,
czy chcesz schudnąć, przybrać na masie ciała, czy po prostu przestać żywić się na mieście, lub wspomóc stan zdrowia. Następnie,
musisz zdecydować się na właściwą firmę.
Dieta z dowozem zyskuje na popularności, a firm cateringowych ciągle przybywa.
Decyzja nie jest prosta, zwłaszcza jeśli wybierasz catering po raz pierwszy. Nie trudno
o rozczarowanie. Jednak jeśli dokonasz trafnego wyboru, to na dostawę będziesz czekać
z utęsknieniem, a każde pudełko z jedzeniem
będziesz otwierał z podekscytowaniem.
Czym kierować się przy wyborze
cateringu dietetycznego?
- opieka dietetyka – wybierz catering nadzorowany przez dietetyka. Sprawdź jego kwalifikacje. Takie informacje powinny być podane na stronie internetowej firmy. Możliwość
bezpłatnego kontaktu z dietetykiem pozwala
na indywidualny dobór diety zgodny z zapotrzebowaniem, stanem zdrowia, ukierunkowany na osiągnięcie celu przy prawidłowo
zbilansowanym menu.
- personalizowanie diety – nie wszystkie firmy cateringowe dają wybór swoim klientom,
narzucając im gotowe pakiety. Zwróć uwagę
na zróżnicowanie poziomów kalorycznych

zestawów dietetycznych, liczbę serwowanych posiłków oraz czy catering uwzględnia dodatkowe aspekty takie jak: stan zdrowia czy nietolerancje/alergie pokarmowe.
Im większy wybór, tym większa szansa na
pełne zadowolenie.
- smak i urozmaicenie posiłków – oprócz
właściwości zdrowotnych i kaloryczności,
dieta to przede wszystkim uczta dla zmysłów.
Warto rozeznać się w opinii czy dany catering dietetyczny jest smaczny, uwzględnia
różnorodność dań i sezonowość produktów,
a wygląd posiłków cieszy oko. Przestrzeganie
diety jest dużym wyrzeczeniem, nie warto
dodatkowo katować się monotonnymi, nudnymi posiłkami.
- cena i jakość – nie daj się zwieść niskiej cenie.
Nic co dobre, nie jest tanie, a w przypadku
produktów spożywczych za ceną idzie jakość.
Koszt zestawu na jeden dzień jest zależny
od kaloryczności diety, jak również od czasu
zobowiązania się na korzystanie z usługi.
- lokalizacja firmy – sięgnij po catering
w swoim mieście, wtedy zyskasz gwarancję,
że zamówione posiłki są przygotowywane na
bieżąco i nie dopłacisz za dowóz. Codzienna
dostawa zapewnia najwyższą jakość i świeżość
surowca. Niemniej ważna jest godzina dostawzbyt wczesne mogą skutkować zepsuciem się
posiłków przed drzwiami, a zbyt późne grożą
pominięciem pierwszego posiłku.
Zawierz ekspertom,
którzy wyręczą Cię w planowaniu
i przygotowywaniu diety.
Catering dietetyczny Smakfit w Bydgoszczy tworzą osoby, które kochają jeść zdrowo
i mają wieloletnie zawodowe doświadczenie
w przygotowywaniu zdrowych i smacznych
posiłków. Firma oferuje zbilansowane, różnorodne posiłki z dowozem pod wskazany
adres, a także stały dostęp do porad profesjonalnej i doświadczonej dietetyczki.
Dieta w Smakfit sprawi, że Twój organizm
będzie pracować na najlepszych, właściwych
składnikach pozwalających na długie i sprawne funkcjonowanie. Za takie traktowanie
Twoje ciało szybko Ci podziękuje. Masz jedno
zdrowie, szanuj je.
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a b iu r ko p r z e d s t aw i c i e li Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej oraz
firmy Transprojekt Gdański trafiło ponad 150 kart konsultacyjnych
zawierających nierzadko po kilkadziesiąt propozycji. Rekordzista
złożył ich blisko pięćdziesiąt. Łącznie to kilkaset wniosków o różnym
poziomie zaawansowania i rozmachu. I to właśnie tym drogowcy tłumaczyli długi okres oczekiwania na
rezultaty konsultacji.
W miniony wtorek, 11 października, podczas ponad czterogodzinnego spotkania w siedzibie ZDMiKP,
omówiono jedynie część wniosków
– złożonych przez osoby, które
były obecne na sali. Pełny raport
będzie dostępny za kilka tygodni,
gdy zostanie zaakceptowany przez
kolegium prezydenckie. – Wówczas
trafi on do wiadomości publicznej
i zostanie opublikowany na naszej
stronie internetowej – wyjaśnia
nam Marek Stanek, p.o. naczelnika
Wydziału Przygotowania Inwestycji
w ZDMiKP.
Jednak już częściowe prześwietlenie propozycji mieszkańców
wykazało, że wiele z nich nie trafi
do realizacji. Tak ma się stać między innymi z flagową propozycją
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego, które
postulowało, aby część terenów po
bocznicy kolejowej (ma zostać zlikwidowana) ciągnącej się wzdłuż
ulicy Artyleryjskiej przeznaczyć
na rezerwę pod budowę torowiska
tramwajowego spinającego ulicę
Gdańską z pętlą na ul. Rycerskiej.
Zdaniem projektantów, wdrożenie
takiego rozwiązania wymagałoby dodatkowych wyburzeń, gdyż
obecnie dostępna powierzchnia
nie pozwala na takie rozwiązanie.
– W dodatku w żadnych opracowaniach takiego pomysłu rozbudowy
sieci tramwajowej nie ma – wskazywał Marek Stanek. Reprezentanci
stowarzyszenia ripostowali jednak,
że to rozwiązanie nie tylko perspektywiczne, ale również stawiające
projekt w dobrym świetle w wyścigu o ewentualne unijne wsparcie.
– Takie rozwiązania są preferowane przy rozpatrywaniu wniosków
o dotacje – przekonywali.
Nie da się również uniknąć
wywłaszczeń i wyburzeń części nieruchomości znajdujących się przy
ulicy Pułaskiego, gdzie rozbudowana będzie północna część arterii.
W rejonie skrzyżowania ul. Kamiennej z Wyszy ńskiego potrzebna

Trasa W-Z
od a do zet
Pół roku czekali uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących
kompleksowej rozbudowy trasy W-Z na wyniki analiz ich
wiosennych wniosków. Ale wielu z nich drogowcy oraz
projektanci efektami swoich prac nie usatysfakcjonowali.

wizualizacja UM Bydgoszczy
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Trasa W-Z w nowej odsłonie ma być oparta zarówno o rozwiązania nadziemne - estakady, jak i tunele.

będzie bowiem dodatkowa przestrzeń. Kilkoro mieszkańców domagało się, aby projekt przesunąć
w kierunku południowym, w stronę bloków wielorodzinnych. Takie
postulaty projektanci uznali jednak
za niemożliwe do spełnienia. Powoływali się na minimalne wymagania
dotyczące między innymi szerokości pasów ruchu – przy jednym pasie
to 4,5 metra, przy dwóch – 3,5 m dla
drogi głównej ruchu przyspieszonego, a taką klasyfikację ma mieć rozbudowana trasa W-Z.
O rozwiązania w rejonie ul.
Pułaskiego pytali również przedstawiciele zlokalizowanych tam firm.
Chodziło między innymi o wjazd
samochodów ciężarowych zarówno od strony Fordonu, jak i węzła
zachodniego. W tym drugim przypadku kierowcy będą musieli wykorzystać do zawrócenia rondo, które planowane jest na wysokości ul.

Łęczyckiej. – Umożliwi ono przejazd
wszystkim pojazdom normatywnym
– zapewniali projektanci.
Rola zmodernizowanej arterii
również była przedmiotem rozważań części wnioskodawców. – Jak ma
się ta wielomilionowa inwestycje do
koniecznej rozbudowy mostu Fordońskiego? – pytał pan Kazimierz,
jeden z uczestników spotkania podsumowującego konsultacje. Drogowcy uspokajali, że trasa W-Z ma pełnić funkcję drogi wewnątrzmiejskiej,
a nie stricte tranzytowej. – Przecież
nikt, kto dotrze do węzła w Pawłówku, nie będzie specjalnie przejeżdżał
przez miasto, jeśli nie będzie w nim
jego punktu docelowego – podkreślał Stanek, nawiązując do planowanej budowy drogi ekspresowej
S5 w osi północ-południe i S10 na
odcinku Bydgoszcz – Toruń.
Ważną deklaracją była zgodna
ocena, że zarówno drogowcom, jak

i reprezentantom Transprojektu
Gdańskiego najbliżej do koncepcji
zakładającej budowę dwupoziomowych skrzyżowań uwzględniających
tunele. Takie rozwiązanie popierało
m.in. SnrRTP, wskazując, że oznacza
ona najmniejszą ingerencję w tkankę miasta przy zachowaniu kluczowych funkcji, które ma spełniać
trasa W-Z. Nie oznacza to jednak,
że realizacja w takim kształcie jest
pewna. Choćby dlatego, że ZDMiKP
bierze pod uwagę także wariant
mieszany. Wiadomo, że estakady
powstaną na pewno na wysokości zakładów Pesy oraz przy węźle
wschodnim, gdzie ul. Kamienna ma
połączyć się z ul. Lewińskiego, tworząc alternatywny dojazd do Fordonu. Drogowcy ujawnili, że biorą
pod uwagę wariant budowy poziomu +1 także przy skrzyżowaniu z ul.
Wyszyńskiego. Budowa dwupoziomowych skrzyżowań oznacza nie-

mal na pewno, że z projektu trasy
znikną buspasy.
Obecny etap projektu nie rozwiał również wszystkich wątpliwości dotyczących rozwiązań zastosowanych podczas budowy. Nie wiadomo na przykład, czy i gdzie będą
musiały pojawić się ekrany akustyczne. Taką analizę ma wykonać Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, ale wiadomo, że nie
rozpoczęła ona jeszcze prac. Przedstawiciele zarządu dróg wskazywali
także, że materiały użyte do realizacji inwestycji (płytki zamiast kostki
brukowej, asfalt w miejsce kostki
na drogach dla rowerów, w których
przebieg wymagana będzie ingerencja) będą przedmiotem analizy na
etapie projektu budowlanego. Jest to
jednak o tyle zaskakujące rozwiązanie, że kolejnych konsultacji drogowcy nie przewidują. Na pytanie,
w jaki sposób nadzorować takie
postulaty, odpowiedź nie padła.
Spora część wniosków dotyczyła również rozwiązań o węższym
zakresie, ale kluczowych z punktu
widzenia bezpieczeństwa czy przystępności dla pieszych i rowerzystów. Postulowano m.in. poprawę
widoczności przy wyjeździe z ulicy
Rynkowskiej, budowę chodnika po
zachodniej stronie od ronda Trajtlera do przystanku autobusowego
w rejonie estakady nad ul. Zaświat
i budowę w jej rejonie wind. Kością
niezgody była liczba tuneli dla pieszych na odcinku trasy pomiędzy
ulicami Sułkowskiego a Wyszyńskiego. Miłośnicy komunikacji podtrzymali wniosek o utworzenie
dwóch – na wysokości ul. Lelewela
oraz Grabowej, projektanci zakładali utworzenie tylko jednego. Wiadomo, że kolejne przejście ma powstać
p om i ę d z y s k r z y ż ow a n i e m u l .
Kamiennej z Gdańską oraz właśnie
Sułkowskiego – z uwagi na plany
rozbudowy projektu Platanowego
Parku i planowaną budowę kampusu
Akademii Muzycznej po południowej stronie trasy W-Z.
Wizję projektantów czeka jeszcze zderzenie z twardą ekonomią.
Już według wstępnych szacunków rozbudowa trasy w ymagałaby nakładów od 530 do nawet
780 milionów złotych. Preferowany
przez drogowców wariant oznaczałby nominalne koszty bliższe tej
drugiej liczbie. Nie wiadomo także,
jakie miałoby być źródło finansowania inwestycji. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta znajduje się jedynie zapis o 5,3 miliona
złotych zabezpieczonych na prace
dokumentacyjne. A zastępczyni
prezydenta Maria Wasiak już kilka
miesięcy temu mówiła w rozmowie
z nami, że rozmiar rozbudowy każe
poważnie myśleć o jej etapowaniu.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W

iosną i latem 1957 roku na
podstawie wcześniej wydanych zez woleń r usz ył y
regionalne gry liczbowe. Było ich
siedemnaście - oprócz bydgoskiej
„Łuczniczki” pojawiły się: „Karolinka” (Katowice), „Liczyrzepka” (Wrocław), „Koziołki” (Poznań), „Kukułeczka” (Łódź), „Syrenka” (Warszawa), „Lajkonik” (Kraków), „Jantar”
(Gdańsk), „Koniczynka” (Rzeszów),
„Gryf” (Szczecin), „Karliczek” (Opole), „Koziołek” (Lublin), „Przepióreczka” (Kielce) czy „Szczęśliwa
Fala” (Koszalin).
Pierwsze losowanie „Łuczniczki”
(pięć liczb z 90) odbyło się 14 kwietnia 1957 roku podczas meczu żużlowego Polonii z Legią Warszawa.
W przerwie rozległo się z megafonów: „Tu Łuczniczka”. Przed trybunę
wyszła komisja. Do bębna szczęścia
podeszła uczennica IV LO Elżbieta
Pietryga i z zawiązanymi oczami sięgała po kolejne kule z numerami: 63,
29, 42, 83 i 54. Wielu widzów przyszło specjalnie na losowanie.
Czter y dni później ogłoszono oficjalnie, że złożono ponad
117 tys. kuponów za 352 tys. złotych,
z czego dokładnie połowa poszła
na wygrane. Piątki nie było, trafiona została jedna czwórka, 49 trójek
(wygrane po 897 zł) i 1881 dwójek
(po 23,20 zł). Popularność i wysokie
wygrane sprawiły, że bydgoszczanie
bez oporów dawali się ponieść magii
wirujących w bębnie piłeczek. Każdy przeciętnie wydawał na kupony
89 zł, czyli równowartość współczesnych 250 zł. Zakład kosztował
3 złote. Główna wygrana była ograniczona do kwoty 500 tys. zł. Wyniki ogłaszało lokalne radio, ponadto
można było je poznać, dzwoniąc
godzinę po losowaniu na każdą
pocztę w regionie i wszystkie centrale telefoniczne.
Regularnie grały tysiące, jednak
tylko nieliczni rzeczywiście zyskiwali fortuny. Wizja łatwego dojścia
do wielkich pieniędzy od zawsze
kusiła jednak wielu. Szczególnie
w biednej, siermiężnej polskiej rzeczywistości roku 1957 roku była to
wizja rzeczywiście magiczna. Przez
długie lata dla sporej liczby mieszkańców naszego regionu „Łuczniczka” była nadzieją na ogromne
pieniądze.
Kolejne losowania z zapartym
tchem śledziły tysiące mieszkańców
regionu. „Łuczniczka” wraz z bębnem
i komisją objeżdżała województwo.
Losowania odbywały się w Toruniu,
Grudziądzu, Piechcinie, Chełmży,
Mogilnie, Włocławku, Lipnie, Sępólnie, Chełmnie... Sprzedaż kuponów
prowadzona w kioskach „Ruchu”
szybko rosła. Wygrane również.
Jak wynikało z pierwszego bilansu, przedstawionego publicznie
w listopadzie 1957 roku, 28 losowań
przyniosło organizatorom prawie
12 mln zł zysku. Zgodnie z założeniami, rozdysponowano je między
poszczególne miasta i powiaty (proporcjonalnie do liczby grających).
Pieniądze miały być przeznaczone

Szczypta
kapitalizmu
w socjalizmie
Łuczniczka - gra liczbowa, która rozsławiła Bydgoszcz i była iskierką
kapitalizmu w PRL-owskiej rzeczywistości, gdyby nadal istniała,
wkrótce obchodziłaby jubileusz 60-lecia. „Trzy złotówki to niewiele,
graj w Łuczniczkę co niedzielę!” – tak reklamowała się loteria, która
zawładnęła umysłami bydgoszczan i dała początek… osiedlu.

fot. Stanisław Gazda
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na inwestowanie w budownictwo
mieszkaniowe. Bydgoszcz otrzymała
ponad 5 mln złotych, Toruń - 1,3 mln,
Grudziądz - 800 tys. zł. Spodziewano się, że w ciągu paru najbliższych
lat z wpływów z „Łuczniczki” Bydgoszcz zyska dwa duże nowe osiedla.
Społeczny Komitet Budownictwa Domów Jednorodzinnych przy
Prezydium Wojewódzk iej R ady
Narodowej w Bydgoszczy, który
powołał do życia loterię na podstawie zezwolenia ministra finansów,
z puli wpłat 46,5 mln złotych, połowę zagospodarował pod budowę
szeregu budynków mieszkalnych
w ramach budownictwa doświadczalnego. Tym sposobem w cieniu
wielkich Kapuścisk powstało nowoczesne osiedle Łuczniczki. W rok
później domki były gotowe, a szczęśliwi w ygrani (dziesięć nagród)
mogli się sprowadzać do nowoczesnych domów i w doborowe sąsiedz-

two (prominenci z Zachemu i elita
dyrektorska z innych zakładów).
- Byliśmy jednymi z pierwszych
zasiedlających to osiedle. Coś tam
słyszeliśmy o „Łuczniczce” i wygranych domach, ale dla nas ten dom na
osiedlu Łuczniczki wykupił Zachem,
który w ten sposób ściągał do Bydgoszczy specjalistów z całej Polski.
Myśmy przyjechali do Bydgoszczy
zwerbowani z zakładów chemicznych Rokita we Wrocławiu. Pamiętam, że osiedle stanowiło na początku osiemnaście domów – wspomina
Gertruda Danielkiewicz spod numeru trzynastego przy ulicy Perłowej.
Ogromne emocje pojawiły się
24 listopada, kiedy to wśród osób,
które w dwóch poprzednich edycjach trafiły dwójki i trójki, rozlosowano samochód Fiat 600. Szczęście
uśmiechnęło się do Jana Wrzeciono
z Inowrocławia. Ludzie nie zdawali
sobie sprawy, że była to próba rato-

wania wpływów z gry, które jesienią
zaczęły drastycznie maleć. Kryzys
pogłębił się jeszcze zimą na przełomie 1957 i 1958 roku, głównie za sprawą ogólnopolskiego „Totka”. Miał on
lepszy system (losowano sześć liczb
z 49), zapewniał częstsze trafienia i wyższe wygrane. Początkowo
„Łuczniczka” i inne gry regionalne
dysponowały jeszcze większą liczbą
kolektur (kupony „Totka” przyjmowały jedynie urzędy pocztowe), jednak z czasem uległo to zmianie.
R atunek dla „Łuczniczki”
dostrzeżono w zmianie systemu.
Po gdańskim „Jantarze”, który 10 marca 1958 roku przeszedł na system
siedmiu cyfr z 36, na to samo zdecydowała się „Łuczniczka”. I od razu
zanotowała rekordowe wpływy - 2,
18 mln zł. Jednak centrala, czyli Polski
Monopol Loteryjny, uznała te zmiany
za zamach na „Totka” i... zablokowała
„Łuczniczce” konto bankowe.

28 marca 1958 roku ukazała się
w prasie enigmatyczna wzmianka, że
w związku „ze zmianą finansowania,
wypłaty wygranych zostają wstrzymane do odwołania”. W regionie
zawrzało. Posypały się oskarżenia
o oszustwo i defraudację. Na szczęście minister finansów znalazł salomonowe rozwiązanie i zezwolił na
funkcjonowanie nowego systemu.
10 sierpnia znów nastąpiły zmiany. Odtąd losowano tylko sześć liczb
z 36, a stawkę za kupon podniesiono do 5 zł. Później wprowadzono
jeszcze dodatkową grę nazwaną
„5 strzał”. Losowano wówczas 5 liczb
z 25. Przetrwała ona tylko pół roku.
Spadek wpływów na jakiś czas
powstrzymywały dodatkowe losowania nagród rzeczowych. Wśród
nich znalazły się obiekty marzeń
i westchnień każdego obywatela PRL. Losowano między innymi
importowany samochód małolitrażowy P-70, skuter Peugeot, motorowery Komar, szwajcarskie zegarki, telewizory, walizkowe maszyny
do szycia, rowery, radioodbiorniki
Koliber, aparaty fotograficzne Fenix,
pianina, luksusowe szaf ki z adapterami Karolinka, roboty kuchenne, lodówki ZMW i namioty. Potem
wabiono graczy talonami do „Społem” i „Jubilera”, nagrodami pieniężnymi, książeczkami PKO - samochodowymi i motocyklowymi. A dziś
mało kto wie, że do upadku tej gry
przyczyniła się Milicja Obywatelska.
Załamanie nastąpiło w 1964 roku.
Jak napisano w sprawozdaniu finansowym, winni byli... kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Wynotowali
oni adresy wszystkich graczy, którzy
na grę konkursową złożyli większą
liczbę kuponów. Mimo zapewnień
inspektorów, że notatki te nie będą
wykorzystywane, adresy dotarły do
milicji, która zaczęła się interesować
źródłem dochodów zwycięzców.
„Kilku graczy zgłosiło się do nas
z pretensjami i pytaniem: Co to ma
znaczyć?” - czytamy w sprawozdaniu. - „Jakkolwiek na skutek interwencji z naszej strony w Wojewódzkiej Komendzie Milicji Obywatelskiej
zaprzestano dalszych dochodzeń, to
jednak przeprowadzone już wywiady
nabrały dość dużego rozgłosu wśród
graczy. Niewątpliwie przykry ten
incydent odstraszył wielu od składania większej liczby kuponów, a nawet
od brania udziału w grze i poderwał
zaufanie do przedsiębiorstwa”.
Żeby odzyskać wiarygodność
i prestiż, od roku 1966 gra fundowała infrastrukturę turystyczną,
na przykład molo w Charzykowach
czy Ośrodek PTTK w Przyjezierzu.
Ostateczny cios przyszedł ze strony
„Lotka”, który w 1973 roku wprowadził „Małego Lotka”, a w 1976 roku
„Express Lotka” i „Zakłady Specjalne”. To był wyrok na „Łuczniczkę”
i inne regionalne gry.
Wartość obrotów „Łuczniczki”
w 1977 r. spadła do 4,5 mln zł, przedsiębiorstwo poniosło wówczas po
raz pierwszy straty. W I kwartale
1978 r. spadek jeszcze się pogłębił. 2 maja 1978 roku dyrektor PGL
„Łuczniczka” Tadeusz Miąsko wniósł
o postawienie przedsiębiorstwa
w stan likwidacji. Ostatnie losowanie odbyło się 11 czerwca tego roku.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

C

eremonia odbyła się w jednej z dwóch hal wchodzących
w skład hangar u. Na uroczystości zgromadzili się nie tylko
reprezentanci firmy, ale również
zaproszeni goście - przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,
posłowie, senatorowie czy samorządowcy. – Można by wiele mówić, ale
ja jestem po prostu wzruszony tym,
że tak wiele osób przyjęło zaproszenie na dzisiejszą uroczystość
– mówił do zgromadzonych prezes
spółki Leszek Walczak.
Podczas swojego przemówienia
opowiedział on również o nowym
budynku. Hangar do zadań specjalnych przeznaczony jest zarówno
dla statków powietrznych wojskowych, jak i cywilnych. Składa się
z dwóch części: hali obsług, gdzie
odbywają się m.in. przeglądy samolotów oraz malarni wyposażonej
w najnowocześniejsze dostępne na
świecie wyposażenie i technologię do nakładania powłok lakierniczych na samoloty o rozpiętości do
52 metrów.
Całkowita powierzchnia hangaru wynosi 7,8 tys. metrów kwadratow ych. Koszt inwestycji to
ponad 60 mln zł. Wszystkie pieniądze pochodzą ze środków własnych
WZL nr 2. – Hangar do zadań specjalnych idealnie wpisuje się w realizację zadań dla Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej

wyróżnienia

U

roczystość, która odbyła się
8 października, wpisała się
w obchody Święta Ulicy Długiej. Tym razem kapituła zdecydowała się wyróżnić Beatę Mikołajczyk i Michała Kubiaka. - Wybór jak
zawsze był trudny. Mieliśmy siedmioro czy ośmioro poważnych kandydatów – zdradził prezydent Rafał
Bruski.
Beata Mikołajczyk zdobyła w Rio
de Janeiro trzeci w karierze medal
olimpijski, a na swoim koncie ma też
wiele krążków mistrzostw świata
i Europy.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2
zaprezentowały nowy hangar
W dniu swoich 70 urodzin
Ponad rok temu, dokładnie 29 maja 2015 roku, na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr
2 w Bydgoszczy wkopano kamień węgielny symbolizujący początek budowy hangaru do zadań specjalnych. Pod koniec września nastąpiło uroczyste otwarcie tego obiektu, które połączono z obchodami siedemdziesiątych urodzin spółki.

fot. Justyna Wróblewska

biznes

Budowa hangaru kosztowała WZL nr 2 ponad 60 milionów złotych. Obiekt prezentuje się jednak bardzo
okazale.

Nowe autografy na ulicy Długiej
odsłonięte
Aleja Bydgoskich Autografów wydłużyła się o dwa podpisy. W ubiegłym tygodniu doszło do uhonorowania tegorocznych laureatów.
Na ul. Długiej jest szóstym sportowcem, który został wyróżniony
autografem. - Nieraz tędy szłam na
tren ing i nigdy bym nie przypuszczała, że odsłonię tu swój podpis

– mówiła kajakarka UKS Kopernik
Bydgoszcz.
Michał Kubiak to rzeźbiarz, którego prace były prezentowane na
wystawach nie tylko w Polsce, ale

też w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Francji. Bydgoszczanie
mogą podziwiać jego dzieła na co
dzień – są to m.in. wystrój kościoła
św. Maksymiliana Kolbego, Drzwi

w zakresie rozwoju eksportu i usług
w zakresie sektora cywilnego – podkreślał Walczak. Bydgoski hangar
jest pierwszym tego typu w Polsce do tej pory w całym kraju nie istniała
certyfikowana malarnia samolotów
wojskowych i pasażerskich.
Hangar został oddany do użytku
już na początku 2016 roku, jednak
jego uroczyste otwarcie nastąpiło dopiero kilka miesięcy później.
Dlaczego? Ta ceremonia włączona
została bowiem w obchody 70-lecia
istnienia spółki. Podczas uroczystości nie zabrakło więc życzeń dalszego rozwoju. - Dzisiaj jest dzień historyczny, rocznica 70-lecia powstania
zakładów, które nie tylko wpisują się
w historię Kujaw i Pomorza, ale również w historię i tożsamość Polskiej
Grupy Zbrojeniowej – mówił przewodniczący rady nadzorczej WZL nr
2 Przemysław Przybylski.
Podczas spotkania snuto również
refleksje nad minionym czasem i rozwojem firmy. – Oddanie nowej inwestycji w tak krótkim czasie to przede
wszystkim wielka nadzieja i chluba
dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale
również pokazanie osiągnięć Wojskowych Zakładów Lotniczych nr
2 w Bydgoszczy. Nowa technologia,
dobry bilans finansowy firmy to
wielka nadzieja na to, że jak spotkamy się na następnym jubileuszu, to
będą nowe strategie i nowe osiągnięcia – przekonywał Przybylski,
który podziękował załodze za wkład
w rozwój bydgoskiej spółki.
Zw ieńczeniem uroczystości
było symboliczne przecięcie wstęgi
przez osoby reprezentujące zakłady,
jak i zaproszonych na nią gości.

Jubileuszowe w Katedrze Bydgoskiej
i ławeczka-pomnik Mariana Rejewskiego. Kubiak jest też autorem
tabliczek wmurowywanych w aleję autografów. W tym roku utworzył więc jedną dla Mikołajczyk,
a następną – dla siebie.
Laureaci dotarli w pobliże tablic
pod szpalerem wioseł utworzonym
przez kajakarzy Kopernika, a w uroczystości towarzyszyli im najbliżsi.
Po odsłonięciu nowych podpisów na
ul. Długiej znajdują się już trzydzieścidwa autografy.ST

R

E

K

L

A

M

A

13

Nowe
mieszkania
ul. Powstańców Warszawy
Osiedle Leśny Zakątek 2

tel. 52-342-09-52
www.psm.bydgoszcz.pl
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nasza akcja

rów Wietnamu. W większości miast
zmiany dotkną przynajmniej kilkunastu miejsc: ulic, skwerów i placów.

O

lsztyn, Poznań, Grudziądz,
Ił awa, K r ajen k a, R adom,
Szczecin, Piła czy też Gdańsk
– w każdym z tych miejsc znajdziemy ulicę Bydgoską. Nadal w kraju znajduje się jednak wiele miast,
które do tej pory nie dedykowały
miastu nad Brdą żadnej ze swoich
arterii. Postanowiliśmy więc przygotować plan, jak zmienić ten stan
rzeczy.
W pierwszej kolejności chcielibyśmy zawalczyć o nadanie „bydgoskiego patronatu” ulicom w miastach, które zostały w ten sam sposób uhonorowane przez Bydgoszcz.
Jako przykład podać możemy chociażby Koszalin, Złotów i Łomżę.
Każde z nich ma w grodzie nad Brdą
„swoją” ulicę - na Bartodziejach
znajdziemy przecież Koszalińską,
a na górnym tarasie - na Wyżynach
– Łomżyńską i Złotowską. Tego typu
przykłady można by mnożyć.
Pytanie - dlaczego podejmujemy
tę inicjatywę właśnie teraz.
W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął bowiem ustawę, która obliguje
samorządy do usunięcia z przestrzeni publicznej nazw, które jednoznacznie kojarzą się z ustrojem
komunistycznym (szerzej pisaliśmy na ten temat we wrześniowym
wydaniu MetropoliaBydgoska.PL).
I tak do końca marca przyszłego
roku nową nazwę zyskać powinny
między innymi ulice Armii Ludowej, Planu 6-letniego czy Bohate-

Jak będziemy działać?

Gdzie się podziała
ulica… Bydgoska?
Posiadanie „własnej” ulicy to niewątpliwa promocja dla miasta.
Niestety Bydgoszcz, chociaż sama posiada wiele tego typu nazw,
to sama nie może liczyć na podobną rekompensatę. Razem
możemy to zmienić.

Po pierwsze, przeprowadzimy szeroko zakrojoną akcję w internecie.
Postaramy się zachęcić internautów, polityków czy też dziennikarzy - przykładowo - z Koszalina do
przedstawienia naszego pomysłu
„odwdzięczenia się Bydgoszczy” na
szczeblu lokalnym.
Po drugie, jako redakcja wystosujemy oficjalne pisma do samorządów, w których przedstawimy naszą
koncepcję.
Po trzecie, postaramy się zjednoczyć wokół idei samych bydgoszczan, których poprosimy o przesyłanie kopii pisma w formie elektronicznej na adresy włodarzy danych
miast, a także o agitowanie na rzecz
tej idei na fanpage wspominanych
miast na portalu Facebook.
Przyłącz się do akcji promowania
ulicy Bydgoskiej!
Znasz miasto, w którym ulica Bydgoska już funkcjonuje albo takie,
w którym powinna się pojawić zapraszamy do dzielenia się swoimi
pomysłami pod adresem e-mailowym redakcja@metropoliabydgoska.pl, na wspomnianym Facebooku
lub Twitterze!DG
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nformacja o zbliżających się koncertach najbardziej ucieszy fanów
rapu. Niedługo odbędzie się kilka koncertów, na które warto się
wybrać. Już w piątek, 14 października o godz. 20:00 w klubie Estrada Stagebar zaprezentują się Łona,
Webber & The Pimps. Dzień później
w tym samym miejscu zagra Kękę.
Koncert promujący jego najnowszy
album „Trzecie Rzeczy” rozpocznie
się o 20:00. W przyszłym miesiącu,
czyli listopadzie, koncerty raperów
odbywać się będą przede wszystkim w lokalu pod nazwą Towarzyska Kafe mieszczącym się przy
ul. Poznańskiej 12 w Bydgoszczy.
4 listopada swój najnowszy krążek promować tam będzie Gedz.
Tydzień później (11 listopada) koncert zagra skład PRO8L3M. Natomiast pod koniec miesiąca, 26 listopada, w Towarzyskiej Kafe posłuchać będzie można Małpy.
Osoby preferujące inną muzykę
nie powinny czuć się zawiedzone.
Pod koniec tego miesiąca, 30 października w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka odbędzie się
koncert Sylwii Grzeszczak, której
utwór „Tamta dziewczyna” szturmem zdobył listy przebojów. Natomiast 21 listopada w Bydgoszczy
wystąpi legenda polskiej sceny rockowej — grupa T.Love. Zespół zagra
w klubie Kuźnia. Podobne klimaty
będzie można usłyszeć podczas jednodniowej imprezy CoRock Festiwal
2016, którą w tym roku zaplanowano
na 10 listopada. Gwiazdą festiwalu
będzie grupa Hey. Przed nią na scenie w Artego Arenie zaprezentuje się
Piotr Zioła i zespół Strachy na Lachy.
Tego samego dnia w znajdującej się

INternet

O

statnimi czasy można było
odnieść wrażenie, że większość bydgoszczan mających
konto na portalu Facebook przeprowadziła się do Jeleńcza w powiecie
tucholskim. Właśnie tak portal społecznościowy lokalizował miejsce
dodania przez nich wpisów. Co więcej, chciał bydgoskim internautom
dostarczyć informacji o tym, jaka
w Jeleńczu jest pogoda, gdzie warto
tam zjeść oraz jakie wydarzenia się
w nim odbędą. Mieszkańcy miasta
na Brdą nie pozostawali obojętni
i szybko popularna grupa „Bydgoszczanie” doczekała się kilku odpowiedników o nazwach „Jeleńczanie”.
- K ilkakrotnie zgłaszaliśmy
ten błąd administracji Facebooka,
wysłaliśmy także oficjalne pismo
w tej sprawie – tłumaczy Anna

Koncertowa jesień
w Bydgoszczy
Rap, pop czy jazz - nieważne, jakiej muzyki słuchasz. Tej jesieni
na pewno nie będziesz się nudził!

fot. Stanisław Gazda
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ROZRYWKA I KULTURA

Część wydarzeń podczas Bydgoszcz Jazz Festival odbędzie się w Operze Nova.

Bydgoszcz zniknęła
z Facebooka
Interweniowali urzędnicy i internauci
Największy portal społecznościowy zapomniał o istnieniu miasta.
W tej spawie interweniowali już nawet urzędnicy.

Strzelczyk-Frydrych z Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
bydgoskiego ratusza. Na początku października magistrat rozpoczął z kolei akcję „Bydgoszcz to
Bydgoszcz. Nie Jeleńcz”. Namawiał

w niej internautów, aby wchodzili na
stronę miejscowości, która bydgoskie wydarzenia i miejsca przypisywała zamieszkiwanej przez 200 osób
miejscowości w powiecie tucholskim
i zgłaszali Facebookowi błąd.

Akcja rzeczywiście przyniosła
skutek. Po kilku dniach powiązania
z Bydgoszczą usunięto. - Sprawdzaliśmy na kilka sposobów i wydaje
się, że problem faktycznie zniknął.
Na pewno będziemy jednak cały

tuż obok Łuczniczce trwać będzie
Bydgoska Gala Disco Polo. Podczas
kilkugodzinnej imprezy zagra siedem
grup: Boys, Akcent, Mig, Piękni i młodzi, Cliver, Playboys i Discoafera.
W paździer nik u powody do
zadowolenia powinni mieć również fani jazzu. Już w najbliższą
niedzielę (16 października) rozpocznie się Bydgoszcz Jazz Festival. Podczas imprezy promującej
muzykę jazzową w naszym mieście odbędą się koncerty i spotkania określane jako jam session.
W programie znajdują się wykonawcy o zróżnicowanej stylistyce: od jazzu akustycznego, przez
fusion, po muzykę elektroniczną
włącznie. Wydarzenia organizowane w ramach festiwalu odbywać
się będą w Operze Nova, Teatrze
Polskim oraz klubie Eljazz.
W znacznie bardziej oryginalnym miejscu trwać będzie festiwal
Muzyka u Źródeł. Koncerty odbywać się będą na terenie zabytkowej
stacji pomp należącej do bydgoskich
wodociągów. W programie tegorocznej, ósmej edycji akcji znajduje
się pięć koncertów. Pierwszy z nich
zaplanowano na czwartego listopada. Gospodarzem wszystkich koncertów jest zespół Barock Quartet,
który do wspólnego muzykowania
zaprasza wybitnych kameralistów
oraz uzdolnionych artystów młodego pokolenia.
To oczy wiście tylko niektóre koncerty organizowane w Bydgoszczy. Więcej zapowiedzi innych
imprez zamieszczanych jest na
naszym portalu: www.metropoliabydgoska.pl. Szczegółowe informacje
o wspominanych koncertach można
znaleźć m.in. na wydarzeniach promujących je na Facebooku.JW

Znany już wszystkim
bydgoszczanom Jeleńcz
to zamieszkiwana przez
200 osób miejscowość
w gminie Kęsowo
w powiecie tucholskim.
Przed reformą administracji
wprowadzoną w 1998 roku
należała do województwa
bydgoskiego.

czas kontrolować sytuację – mówi
Strzelczyk-Frydrych.
Najprawdopodobniej nierozwiązany pozostał za to problem lokalizacji miejsca, z którego dodano
post na portalu społecznościowym.
Nadal większość treści dodanych
z Bydgoszczy opatrzona jest dopiskiem Jeleńcz. ST
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

P

óki co, obowiązują zasady określone w art. 11 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z nim –
zgon i jego przyczyna powinny być
ustalone przez lekarza leczącego
chorego w ostatniej chorobie, a po
godzinie osiemnastej, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od
pracy, lekarza z rejonowej placówki
świadczącej usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednocześnie, drugi ustęp wspomnianego
artykułu stanowi, że w razie niemożności dopełnienia tego przepisu,
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny
powinno nastąpić w drodze oględzin
dokonywanych przez lekarza lub
w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez
właściwego starostę, przy czym
koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać
rodziny zmarłego. Nie określono
jednak zasad i źródeł finansowania
wynagrodzeń dla tych osób.
W styczniu 2013 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Igor Radziewicz-Winnicki, odpowiadając na interpelację poselską,
zasygnalizował, iż „stwierdzenie
zgonu przez osobę powołaną przez
starostę powinno mieć charakter
incydentalny”.
Jak jest w rzeczywistości? Nierzadko dochodzi do sytuacji, że
ciało pozostaje w miejscu publicznym nawet przez kilka godzin,
a w przypadku zgonu w karetce

Nie zapominajmy,
że pogotowie
ratunkowe jest
sztywno obwarowane
przepisami do kogo
może pojechać. Do ludzi
martwych – nie!
Krzysztof Tadrzak

dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy

doprowadza się do jej zawracania
na miejsce wypadku i pozostawiania tam zwłok, albowiem ratownicy medyczni nie są uprawnieni do
stwierdzania zgonu.
Prawdziwe problemy pojawiają się w przypadku rodzin, których
bliscy zmarli w domu na przykład
w weekend, kiedy lekarz rodzinny
może być trudno dostępny, a dyspozytor pogotowia ratunkowego odmawia przyjazdu lekarza pogotowia
na wezwanie, aby stwierdził zgon
i wypisał niezbędne dokumenty. A bez
nich rodzina nie może rozpocząć formalnie procesu organizacji pogrze-

Wołanie
o koronera
Biuro koronera jest jedną z najstarszych instytucji znanych prawu angielskiemu. Koroner jest tam
wyłączną osobą mogącą poświadczyć przyczynę śmierci oraz podejmującą decyzje o prowadzeniu
dalszego dochodzenia w sprawie zgonu. Instytucja ta występuje również w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce wciąż nie mamy precyzyjnych przepisów i procedur
dotyczących stwierdzania zgonu oraz pieczy nad zwłokami. Sprawa jest bardzo pilna, bo chodzi
o godność człowieka, przysługującą mu także po śmierci.

fot. FreeImages

społeczeństwo

Powołanie instytucji koronera w Bydgoszczy jest sprawą bardzo pilną, bo chodzi o godność człowieka
przysługującą mu także po śmierci.

bu. Jeszcze gorzej, gdy zgon nastąpi
w cudzym mieszkaniu bądź w wyniku
śmierci gwałtownej - urazu, uduszenia bądź zatrucia. Taka śmierć może
nasuwać podejrzenie popełnienia
przestępstwa i powinna być właściwie zakwalifikowana.
Wołanie o koronera jest sprawą,
która spędza Krzysztofowi Tadrzakowi sen z oczu od co najmniej
czterech lat, czyli odkąd pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
- Jak nie wiadomo, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o pieniądze. Według moich szacunkowych
wyliczeń, na funkcjonowanie koronera z budżetu miasta bądź starostwa trzeba byłoby wyasygnować
około 400 tysięcy złotych rocznie. Ale zawsze można dogadać się
z lekarzami, którzy nie musieliby
zajmować etatów – wystarczyłoby,
żeby pełnili dyżury pod telefonem.
Jest wielu lekarzy na emeryturach,
wciąż w pełni sprawnych – dlaczego
nie skorzystać z ich usług? - wyjaśnia w rozmowie z nami Tadrzak.
I dodaje, że takie rozwiązanie ograniczyłoby szacunkowe koszty o blisko połowę. - Nie zapominajmy, że
pogotowie ratunkowe jest sztywno
obwarowane przepisami do kogo
może pojechać. Do ludzi martwych
– nie! - podkreśla dyrektor WSPR.
Przepisy wyraźnie określają, że
zwłoki muszą zostać zabrane z miej-

sca, w którym nastąpił zgon, w czasie maksymalnie dwunastu godzin.
Pat decyzyjny to jednak utrudnia z jednej strony zrozpaczona rodzina
zmarłego, z drugiej - coraz częściej
policja wzywająca do topielców,
samobójców, of iar nieszczęśliwych wypadków, z trzeciej bezradne pogotowie, z czwartej zakład
pogrzebowy, który bez aktu zgonu
nie może przyjąć zwłok. Do czego
to prowadzi? Mówiąc wprost - do
omijania przepisów. Wzywa się więc
karetkę do zmarłego (twierdząc, że
nie wiadomo, czy żyje) i wiezie jako
żywego.
Czy może być inaczej - przykłady z polskich miast pokazują, że tak.
W oparciu o samorządowe środki osoby z obowiązkami koronera
funkcjonują między innymi w jedenastu miejscowościach i gminach
na Podkarpaciu. Nowa procedura
sprawdza się ponadto w Łodzi, Opolu, Będzinie czy Piotrkowie Trybunalskim.
Łódź - tam już kilka lat temu
dostrzeżono problem i wypracowano własne rozwiązania dotyczące konieczności wystawiania kart
zgonu oraz ustalania jego przyczyn.
W każdym roku kalendarzowym
miasto zawiera umowę na realizację usługi z wybranym w trybie
zapytania ofertowego podmiotem
wykonującym działalność leczniczą.
Od dłuższego czasu jest nim Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki

Powołanie instytucji
odpowiedzialnej za
stwierdzanie zgonu
i ocenę jego przyczyn
może kosztować budżet
Bydgoszcz nawet
250-400 tysięcy złotych
rocznie.

Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41.
Przedmiotem umow y jest
wystawianie kart zgonu oraz ustalanie przyczyn zgonów, które miały
miejsce w granicach Łodzi. Wykonawca umow y zapewni między
innymi całodobowy dyżur lekarza,
który dokonuje po wezwaniu oględzin zwłok. W praktyce centrum
udostępnia całodobowo linię telefoniczną, pod który swoje wezwania kierują: policja, straż miejska,
pogotowie czy wydziały magistratu. Koszt takiej umowy dla budżetu
miasta w roku 2016 wyniesie niespełna 28,5 tys. zł. - Rozwiązanie
łódzkie spotyka się z dużym zainteresowaniem innych miast, które starają się rozwiązać problem
przy braku aktualnych przepisów
prawnych – mówi Grzegorz Gawlik z zespołu prasowego łódzkiego
ratusza. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku lekarze tamtej-

szego centrum wystawili 170 kart
zgonu, rok temu - ponad pół tysiąca.
Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego od 2012 r. współpraca
w zakresie stwierdzania zgonów
oparta jest na podstawie dobrej
woli. Lista lekarzy chętnych do
współpracy została stworzona po
złożeniu ofert opublikowanych na
stronie internetowej urzędu miasta. Wykaz pięciu lekarzy udostępniony został policji, straży miejskiej
oraz wszystkim jednostkom służby
zdrowia funkcjonującym na terenie
miasta. - Za każdy stwierdzony zgon
urząd ustalił kwotę 250 zł płatnych
na podstawie faktury wystawionej
przez danego lekarza - tłumaczy
nam Anetta Adaszek z piotrkowskiego urzędu miasta.
Jak na tym tle wygląda sytuacja w Bydgoszczy? W związku
z n iepokojąc y m i infor m acja m i
o odmowach przy jazdu zespołów ratownictwa medycznego do
zgonów, temat ten był omawiany
na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. W efekcie prezydent Rafał Bruski wraz ze starostą bydgoskim
zapytali wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, czy
możliwe jest zapisanie w umowach
z jednostkami świadczącymi usługę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) obowiązku stwierdzania
zgonu. Z odpowiedzi NFZ wynika
jednak, że „czynność stwierdzenia zgonu oraz jego przyczyny nie
stanowi świadczenia zdrowotnego
ani świadczenia opieki zdrowotnej
i nie jest finansowana ze środków,
którymi zarządza fundusz.
Jednocześnie prezydent, również wspólnie ze starostą, wystosowali do ministra zdrowia list
z prośbą o przekazanie informacji
o zaawansowaniu prac nad wskazanymi wyżej przepisami wykonawczymi. Ta nadeszła dopiero
po wysłaniu pisma ponaglającego.
Wynikało z niej, że nowy projekt
ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych regulujący kwestię koronera miał być gotowy do 31 marca. Na początku maja br. prezydent Bydgoszczy i starosta wysłali
do Ministerstwa Zdrowia kolejne
pismo w przedmiotowej sprawie.
Tym razem resort zadeklarował, że
prace nad projektem ustawy przedłużono do grudnia. - O podejmowanych działaniach informowani
byli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego przyznaje Anna Strzelczyk-Frydrych
z biura prasowego Urzędu Miasta
Bydgoszczy.
Tyle że zdaniem urzędników,
sama informacja od ministerstwa
to za mało. - Powyższy problem
wymaga pilnego rozwiązania systemowego i tylko w przypadku wydania odpowiednich i spójnych aktów
prawnych w tym zakresie będzie
możliwe powoływanie przez starostów osób odpowiedzialnych za
stwierdzanie zgonu – podsumowuje Paulina Wengler, odpowiedzialna
z ramienia starosty bydgoskiego za
obsługę rady powiatu i sprawy obywatelskie.
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fer ta Pesy powiększy się
wkrótce o pojazd dwunapędowy spalinowo-elektryczny. Bydgoski producent podpisał już
z PKP Intercity list intencyjny zakładający współpracę, której pierwszym
efektem ma być właśnie hybryda.
Innowacje Pesy nie ograniczają się
jednak tylko do planów wyprodukowania nowej lokomotywy. W czasie berlińskich targów InnoTrans
bydgoszczanie pokazali możliwości PESA SmartTravel – platformy
stworzonej przez dział badań i rozwoju firmy, a obejmującej chociażby
interaktywny stół umożliwiający
dokonywanie zamówień w wagonie
restauracyjnym, oglądanie widoku
z przedniej kamery pociągu oraz
ładowanie telefonu, a także system
dynamicznej wizualizacji zajętości
miejsc, dzięki któremu od razu wiadomo, który przedział wybrać.
Dział badań i rozwoju jest jednym
z najszybciej rozwijających się w firmie – zatrudnia ok. 350 pracowników,
czyli pięć razy więcej niż dekadę temu.
Wkrótce konstruktorzy, technolodzy
i designerzy przeniosą się do Innowacyjnego Centrum Badań i Rozwoju,
którego budowa pochłonie 7,5 mln zł.
Swoją uwagę skupią w najbliższym
czasie na konstrukcji elektrycznych
zespołów trakcyjnych takich jak Elf
2, z których rozwiązania mają być
wdrażane do innych produkowanych
pojazdów, chociażby lokomotyw czy
tramwajów. – Dotąd działalność
badawczo-rozwojowa była realizowana w kontenerach biurowych i przy

W ubiegłym miesiącu pierwszy tramwaj Pesy trafił do Kijowa.

Pesa stawia na rozwój
Będzie bardziej nowoczesna
W ostatnich tygodniach bydgoska firma poinformowała
o budowie nowego pojazdu, a jej aplikacje były jednym z odkryć
targów kolejowych w Berlinie.

zakładach produkcyjnych, co ograniczało możliwości prowadzenia kompleksowych badań – tłumaczy Maciej
Grześkowiak, PR manager Pesy.
Prace nad autorskimi rozwiązaniami mają sprawić, że bydgoska firma stanie się bardziej konkurencyjna
na rynku i wprowadzi niespotykane
dotąd funkcjonalności. W tym celu
chce także współpracować z uczelniami - Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, z którym ma
długoletnią umowę, oraz z Politechniką Warszawską.
Podczas wspomnianych targów
InnoTrans bydgoski producent zaprezentował na swoim stoisku m.in. Krakowiaka, który na początku października, podczas londyńskiej gali Global
Light Rail Awards, został wyróżniony
w kategoriach „Projekt roku o wartości przekraczającej 50 mln euro” oraz
„Znakomite osiągnięcie inżynieryjne”.
Pobyt w Berlinie dał przedstawicielom Pesy okazję do rozmów biznesowych zwieńczonych ogłoszeniem
porozumienia z czeskimi EP Cargo
i Loco Train w sprawie dostarczenia lokomotyw Gama Marathon oraz
zawarciem memorandum dotyczącego
modernizacji taboru Kolei Ukraińskich.
Już po zakończeniu targów poinformowano, że realizacji doczeka się też jeden
z największych kontraktów w historii
Pesy - firma doszła bowiem do porozumienia z Mosgortransem. Dostawa tramwajów do Moskwy została
wstrzymana kilkanaście miesięcy temu
po przekazaniu 60 pojazdów. Teraz ma
być wznowiona, choć do stolicy Rosji
trafi „tylko” 30, a nie jak planowano –
kolejnych 60 Fokstrotów.
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trakcie wystawy centrum
handlowe odwiedziły setki
dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół oraz indywidualnych
małych fanów dinozaurów wraz
z rodzicami.
Podczas eventu dzieci mogły
skorzystać z takich atrakcji jak
w ykopaliska szkieletu dinozaura, warsztaty edukacyjne, ścianka
wspinaczkowa, wielkoformatowe
puzzle i monidło do zdjęć. Każde dziecko biorące udział w akcji
otrzymało dzienniczek, dyplom oraz
upominek. Dodatkowo za dokonane
zakupy klienci mieli okazję zebrać
całą kolekcję dinozaurów.
Tyranozaura można było spotkać również na Star ym Rynku
w Bydgoszczy. Zapraszał on dzieci
na wystawę do Galerii Pomorskiej.

Świat Dinozaurów
w Galerii Pomorskiej
Na przełomie września i października w Galerii Pomorskiej
odbyła się wystawa dinozaurów. Każdy miał okazję poznać
świat prehistorycznych gadów oraz porozmawiać z prawdziwym
paleontologiem.
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WYŻSZA SZKOŁ A BANKOWA
FORDOŃSKA 74, BYDGOSZCZ
PRELEKCJE
PANELE
WARSZTATY
NA TEMAT GRAFIKI KOMPUTEROWEJ,
TECHNIK INTERAKTYWNYCH ORAZ
SZTUK WIZUALNYCH I MARKETINGU.

www.digitalworkshops.pl
info@digitalworkshops.pl

edukacja
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Z

wiązkowcy zauważają kilka
poważnych błędów w planie
zmian ogłoszonym przez minister Annę Zalewską. Są to m.in.: źle
opracowana podstawa programowa, wysokie koszty realizacji reformy, zbyt szybkie wprowadzenie
zmian, brak stabilizacji zatrudnienia
nauczycieli. Członkowie ZNP nie
zgadzają się z takimi zmianami, lecz
podkreślają, że dostrzegają potrzebę przeprowadzenia ewolucji systemu edukacji i chcą zaangażować się
w tworzenie nowych zasad.
Zdanie naucz ycieli popiera
coraz więcej osób. Wśród sojuszników związkowców znajdują się
między innymi rodzice, uczniowie, politycy i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.
Poważne zastrzeżenia do reformy
szkół zgłosił już m.in. resort finansów, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, a także minister kultury. W gronie osób z województwa kujawsko-pomorskiego, które
popierają postulaty ZNP, znaleźli
się m.in. posłowie reprezentujący
nasz region w sejmie: Tomasz Lenz,
Krzysztof Brejza i Michał Stasiński
oraz prezydent Bydgoszczy Rafał
Bruski, wiceprezydent Anna Mackiewicz czy wojewódzki szef SLD
Ireneusz Nitkiewicz. Wspólne działanie zapowiedziały, wspierając ZNP,
PO, SLD, Nowoczesna, Partia Razem
i Komitet Obrony Demokracji.
Przedstawiciele poszczególnych
ugrupowań uczestniczyli w proteście przeciwko rewolucji w oświacie, który odbył się w poniedziałek,
10 października. Organizatorem
pikiety był ZNP. Przed budynkiem
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgromadziły się osoby z różnych miast
położonych w naszym województwie. Podczas protestu przeczytano m.in. postulaty związkowców,
o których następnie dyskutowano
z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem oraz kujawsko-pomorskim
kuratorem oświaty Markiem Gralikiem. Rozmowy reprezentantów
kujawsko-pomorskiego oddziału ZNP ze wspomnianymi przed-

zatrudnienie

G

iełda Pracy Work Park odbędzie się w godzinach 9:00 –
17:00. Pracodawcy poszukują
zarówno osób z doświadczeniem
na różnych stanowiskach, jak też
na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających dopiero swoje pierwsze kroki na rynku pracy.
Dla chętnych przygotowane będą
oferty pracy z różnych działów
m.in. z logistyki, administracji oraz
produkcji. Podczas giełdy pracy nie
zabraknie również kącika z doradcą zawodowym, który nie tylko na
bieżąco będzie poprawiał błędy
w CV, ale również podpowie, jak
dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

(R)ewolucja
w oświacie

18 X
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego
podejmie decyzje
o dalszych krokach
zmierzających do
zmiany założeń
reformy systemu
edukacji.

Nauczyciele protestują
i proponują
Przedstawione kilka miesięcy temu propozycje zmian w systemie
edukacji wciąż budzą ogromne kontrowersje. Członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego żądają, by zaczęto je z nimi
konsultować. Ich postulaty popiera coraz więcej osób.

fot. Justyna Wróblewska
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stawicielami władzy odbyły się za
zamkniętymi drzwiami. W ich trakcie przekazano petycję, którą wojewoda ma dostarczyć premier Beacie
Szydło.
Po proteście wojewoda Bogdanowicz i kurator Gralik wielokrotnie
podkreślali potrzebę i chęć dalszych
rozmów. – Ta sytuacja pokazuje, że jest obszar do dyskusji i my
w imieniu rządu, pani premier i pani
minister, związkowców i środowiska serdecznie zapraszamy – mówił
wojewoda. Jego słowa poparł Marek
Gralik, który dodał, że wierzy w dojście do porozumienia, lecz członkowie ZNP powinni również dopatrzyć
się więcej dobrych zmian w projekcie reformy, a nie tylko krytykować
pomysł likwidacji gimnazjów.
Rozmowy dotyczące przebudowy systemu edukacji mają być
prowadzone też podczas spotkań
Rady Dialogu Społecznego. Ponadto, 18 października odbędzie się
nadzwyczajne posiedzenie zarządu
głównego ZNP, na którym zapadnie
decyzja o dalszych krokach.

*

 ięcej na temat protestu
W
nauczycieli przeczytasz
na stronie www.
metropoliabydgoska.pl.

W proteście przed gmachem urzędu wojewódzkiego uczestniczyło co najmniej 300 osób.

Ponad 500 ofert pracy
na Giełdzie Pracy Work Park
Osoby poszukujące pracy bądź chcące ją zmienić 26 października powinny odwiedzić biurowiec
IDEA Przestrzeń Biznesu. Tam właśnie na chętnych czekać będą setki propozycji zatrudnienia.

Na terenie Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego cały
czas budują się nowe hale oraz rozbudowują kolejne firmy i tym samym
wciąż wzrasta zapotrzebowanie na
pracowników. Wśród Pracodawców,
którzy wezmą udział w targach będą
m.in. firmy: Lidl, ID Logistics, Kau-

fland, Metalbark, Metalko, Oponeo,
Cimat, Baumat, Hanplast, ale również
firma Orion, Time Work, Manpower.
Tego dnia będzie można również spotkać się z przedstawicielami z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
Specjalnie dla rodziców z dziećmi, którzy chcieliby się zjawić na tar-

gach z pociechami, zorganizowana
zostanie opieka animatorów, którzy
będą zabawiać najmłodszych. Natomiast dla uczniów, którzy wezmą
udział w tragach przygotowany
będzie konkurs z cenną nagrodą.
Na 3 zwycięskie klasy czeka spotkanie z doradcą zawodowym, któ-

ry podczas specjalnej lekcji pomoże
uczniom przygotować się do startu
na rynku pracy. Tematy zajęć to: jak
zaprezentować się przyszłemu pracodawcy oraz moja pierwsza rozmowa
kwalifikacyjna. Zajęcia będą składały
się z części teoretycznej i praktycznej. Poprzez aktywne uczestnictwo
każdy z uczniów pogłębi swoją wiedzę na temat pisania prawidłowego
CV, a także zminimalizuje stres przed
pierwszą rozmową kwalifikacyjną.
Ponad 500 ofert pracy w jednym
miejscu i czasie to najlepsza rekomendacja dla mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych powiatów, aby
wziąć udział w Giełdzie Pracy Work
Park, złożyć swoje CV, a nawet mieć
możliwość udania się bezpośrednio
na rozmowę kwalifikacyjną.

festiwal
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

T

ygodniowa impreza rozpocznie
się 12 listopada. W trakcie jej
trwania będzie można nie tylko
obejrzeć oryginalne projekcje, które
nie pojawiają się w kinowych sieciówkach, ale również wziąć udział
w warsztatach, wystawach i spotkaniach, na których zagoszczą znani
reżyserzy czy aktorzy. W poprzednich edycjach festiwalu udział wzięli
m.in. David Lynch, Oliver Stone czy
Roman Polański. W tym roku w centrum festiwalowym mieszczącym
się w budynku Opery Nova pojawi
się chociażby Michael Chapman,
który podczas Camerimage odbierze nagrodę za całokształt twórczości. Do naszego miasta przyjechać
powinien również Jay Rosenblatt
nagrodzony za wybitne osiągnięcia
w filmie dokumentalnym. Nazwiska
kolejnych laureatów będą stopniowo
ujawniane na stronie internetowej
festiwalu.
Tam też wkrótce powinien pojawić się dokładny program tegorocznej edycji Camerimage. Udział
w poszczególnych wydarzeniach
będzie płatny. Pojedyncze wejściówki będą dostępne w sprzedaży
dopiero w listopadzie. Jak na razie
nabyć można karty wstępu umożliwiające udział we wszystkich atrakcjach organizowanych w ramach
festiwalu. Cennik oraz informacje
o sposobie ich zakupu zamieszczone
są na wspomnianej stronie interne-
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Po Złotą Żabę
i nie tylko
- już za miesiąc
startuje Camerimage
Już za kilka tygodni do Bydgoszczy ponownie przyjadą gwiazdy
światowego kina. Okazją do wizyty w naszym mieście będzie
24. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
Camerimage.
towej. Przedsprzedaż trwa do końca
października.
Zakup karty wstępu to bardzo
dobra opcja dla tych, którzy chcą
uczestniczyć w większości wydarzeń organizowanych w ramach
festiwalu. Jednak osoby pragnące
wyjść z grona biernych obserwatorów, powinny rozważyć opcję

dołączenia do grupy wolontariuszy
i stać się współtwórcami tegorocznej edycji Camerimage. Zgłoszenia
można przesyłać do 15 października
za pomocą specjalnego formularza
dostępnego na witrynie internetowej festiwalu.
Wybrani kandydaci zostaną
zaproszeni na rozmowy kwalifi-

kacyjne, podczas których zostanie sprawdzona przede wszystkim
znajomość języka ang ielskiego.
To ta umiejętność jest najbardziej
poszukiwana wśród chętnych osób.
Z a d a n i e m wo l ont a r iu s z y j e s t
pomoc gościom i dbanie o porządek w całym centrum festiwalowym i innych obiektach wykorzy-

stywanych na potrzeby imprezy:
Multikinie, Wyższej Szkole Gospodarki i Miejskim Centrum Kultury.
Do wyboru jest pięć sekcji wolontariatu: grupa logistyczna, opiekunowie gości, recepcja, biuro obsługi prasy oraz sekcja techniczna.
Ilu ludzi poszukują organizatorzy?
- Zwykle mamy około 250 wolontariuszy i myślę, że w tym przedziale
będziemy się obracać - mówi Karolina Ciechońska z Fundacji Tumult
organizującej Camerimage.
Ponadto, do 23 października na
stronie internetowej imprezy można
również zgłaszać chęć nieodpłatnego przyjęcia pod swój dach studenta
na czas trwania festiwalu. Osoby,
które zdecydują się na ten krok,
otrzymają festiwalowe akredytację.
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bydgoskie kluby

Henryk Glücklich spędził
w bydgoskiej Polonii
osiemnaście lat. Niedługo
jedna z ulic może nosić jego
imię.

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

R

oboty w pobliżu hali Łuczniczka ruszyły w końcówce czerwca, ale dotąd większych owoców pracy nie było widać. – Trzeba
było wymienić grunt, a teraz budowa już rusza. Jestem spokojny, że
jesienią przyszłego roku będziemy
mogli cieszyć się z tego obiektu –
mówił podczas uroczystości prezydent Rafał Bruski.
Budynek o kształcie kryształu ma być gotowy 2 października
2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 23 miliony złotych. – Mam
nadzieję, że ten obiekt stworzy
wraz z Artego Areną i Halą Sportowo-Widowiskową Łuczniczka
bydgoski kompleks rekreacyjno-sportowy. Architekci zastosowali
wiele ciekawych i wymagających
rozwiązań, ale jestem pewien, że
sobie z nimi poradzimy – mówił
Piotr Linowiecki z firmy Alstal,
wykonawcy inwestycji.
Jak tłumaczył prezydent Bruski,
jedną z największych zalet obiektu ma być lokalizacja na Babiej Wsi.
– Łatwo będzie tu dotrzeć, jest
wiele parkingów oraz linii komunikacji miejskiej zatrzymujących się
w pobliżu – mówił włodarz miasta,
który wraz z Linowieckim i Magda-

Nazwa stadionu Polonii wywołała wśród radnych zamieszanie.

Polonia dba
o tożsamość
Ma dwie propozycje

Sympatycy Polonii Bydgoszcz starają się dbać o klubową
tradycję. Dlatego w ostatnim czasie do ratusza trafiły dwie
propozycje związane z nazwą stadionu i upamiętnieniem
legendy klubu.

Budowa nowego
lodowiska rozpoczęta

kibiców zostać zaakceptowane przez
radnych. – W mieście pojawiają się
tabliczki kierunkowe z napisem „Stadion Polonii” i nikt z tego powodu nie
robi problemów – podkreśla Rybski.
Czy jego argumenty przekonają radnych, dowiemy się prawdopodobnie
podczas październikowej sesji rady.
Kolejny sposób na upamiętnienie historii klubu z ul. Sportowej
zaproponował w drugiej połowie
września radny SLD Lewica Razem
Tomasz P uławski, k tór y złożył
wniosek o ustanowienie Henryka
Glücklicha patronem ulicy, skweru lub placu. Żużlowiec trafił do
Polonii w 1963 roku i spędził w niej
aż osiemnaście sezonów. Od połowy lat 90. mieszkał w Niemczech,
gdzie zmarł 23 września 2014 roku.
Jego pogrzeb na cmentarzu przy
ulicy Wiślanej przyciągnął tłumy
bydgoszczan.
„Jestem przekonany, że sportowa
biografia Henryka Glücklicha zasługuje na upamiętnienie” – podkreśla
we wniosku Puławski. Jego zdanie
podziela syn „małego wojownika”
Piotr Glücklich. – Tata zrobił bardzo
dużo dla Bydgoszczy, którą rozsławiał
na całym świecie – mówi. Najlepszą,
zdaniem Glücklicha, lokalizacją dla
ulicy byłoby miejsce w pobliżu stadionu. – Tata kochał żużel i oddałby
życie za Polonię. Dla kibiców na pewno byłoby to wyjątkowe, gdyby szli na
mecz ulicą Henia – zapowiada.

300 osób
Lodowisko na
Babiej Wsi będzie
posiadało trybuny
na 300 osób.

Po Torbydzie nie ma już śladu
6 października odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę lodowiska na
Babiej Wsi. Od teraz efekty prac mają być zdecydowanie bardziej zauważalne.

wizualizacje: TBiARCHITEKCI

inwestycje

fot. Leszek Grabowski
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1935 roku patronem stadionu przy ulicy Sportowej
został Józef Piłsudski, lecz
uchwały sprzed wojny nie udało się
znaleźć ani w urzędzie miasta, ani
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, dlatego też podczas wrześniowej sesji radni mieli przegłosować potwierdzenie historycznej
nazwy „Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Niespodziewanie jednak w czasie obrad
pojawiły się wątpliwości, czy zaproponowana w projekcie uchwał y
nazwa jest zgodna z oczekiwaniami
kibiców, którzy – jak zastanawiali się
rajcy – być może woleliby, aby nazwa
zaczynała się od zwrotu „Stadion
Polonii”. Ostatecznie projekt został
zdjęty z porządku obrad i wróci do
właściwej merytorycznie komisji.
- W piśmie z 11 lipca proponowana jest nazwa Stadion Miejski im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego – rozwiewa wątpliwości radnych Łukasz
Rybski z Biało-Czerwonego Pokolenia. Ale przyznaje też, że nie miałby
nic przeciwko, aby człon „Polonia”
wprowadzić do nazwy i dlatego kilka
dni po sesji razem z Jeremim Jurusiem
ze Stowarzyszenia Pomagamy Polonii
rozmawiał z szefem Wydziału Mienia
i Geodezji urzędu miasta Andrzejem
Beredą. W czasie spotkania wrócono
do propozycji z lutego, gdy oba stowarzyszenia wnioskowały właśnie
o nazwę „Stadion Polonii Bydgoszcz
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Właścicielem obiektu jest co prawda miasto, ale wspomnienie klubu
w nazwie stadionu powinno zdaniem

leną Brzezińską z biura TBiARCHITEKCI dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego.
L o d o w i s k o n a B a b i e j Ws i
ma zastąpić w yłączony z uży tku w pierwszej połowie ubiegłej
dekady Torbyd. Obiekt znajdujący
się w kwartale pomiędzy ulicami
Chopina, Moniuszki oraz Ogińskiego został w minionych miesiącach wyburzony, a teren po nim
– uporządkowany. Teraz miasto
chce sprzedać działkę prywatnemu
inwestorowi. W pierwszej połowie
grudnia odbędzie się ustny przetarg
na jej nabycie. Cena wywoławcza
wynosi 10 milionów złotych netto.
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Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Królowej Jadwigi ma powstać przed końcem dekady.

LEKKOATLETYKA

W

brew swojej nazw ie, na
starcie nie staną jedynie
zawodnicy chętni do zmierzenia się z niełatwym, 21-kilometrowym dystansem. Dla tych, którzy
również lubią biegać, ale nie chcą
pokonywać tak długiej trasy, organizatorzy przygotowali alternatywną propozycję – rywalizację na pięć
kilometrów.
Z uwag i na opcję star tu
w krótszym biegu liczba uczestników może być jeszcze wyższa
niż prognozowana. Zapisy trwają
bowiem – warto jednak dodać, na
obu dystansach - aż do 20 paździer-

Astoria w nowej
odsłonie
Miasto pokazało projekt pływalni
Do 2019 roku miałby, według planów bydgoskiego ratusza, powstać nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w miejsce obecnej hali i basenów Astorii.

Półmaratończycy,
na start!
Ponad półtora tysiąca uczestników zgromadzi tegoroczna edycja Półmaratonu Bydgoskiego, który
odbędzie się na terenie miasta już 23 października.
nika. Rejestracja odbywa się poprzez
platformę internetową dostępną
na stronie www.bydgoszcznastart.
pl. Do 18 października koszt pakietu startowego wynosi 45 złotych

(5 km) i 70 złotych (półmaraton),
w ostatnich dwóch dniach wzrośnie
– odpowiednio do 55 i 90 zł.
W tym roku organizatorzy zmienili trasę półmaratonu – biegacze

1962 rok
wtedy powstały
obiekty Astorii.
Obecnie są mocno
nadszarpnięte
zębem czasu.
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lagow y m elementem nowego gmachu ma być 50-metrowy kryty basen o parametrach
olimpijskich. Licząca dziesięć torów
pływalnia posiadałaby ruchome dno
i umożliwiała jej podział na części,
co pozwoliłoby na jej wykorzystanie także na inne cele. Rozwiązania
techniczne mają zapewnić funkcjonowanie nawet czterech poziomów głębokości w t ym samym
czasie. Przy basenie powstaną trybuny mogące pomieścić 450 osób.
W kompleksie mają znaleźć się
ponadto: hala rozgrzewkowa, siłownia, szatnie, sale odnowy biologicznej oraz część magazynowa.
Obiek t y miał yby powst ać
w miejsce istniejących od ponad
pięćdziesięciu lat budynków Astorii,
które przeznaczone są do wyburzenia. Prace rozbiórkowe według harmonogramu urzędu miasta miałyby
rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Prace nad wznoszeniem nowego kompleksu – pod
koniec 2017 roku. Planowane zakończenie inwestycji datowane jest na
rok 2019.
Tyle że jest to harmonogram
wstępny i uzależniony od czynników zewnętrznych. K luczow ym
jest finansowanie budowy – miasto chce bowiem pozyskać środki na ten cel z Programu Rozwoju
Kultury Fizycznej zarządzanego
przez Ministerstwo Sportu. Kompleks Astorii znalazł się już na liście
wieloletniego planu resortu, który grupuje zadania o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju krajowe-

będą mieli do pokonania dwie pętle.
Start nastąpi na obiekcie Zawiszy,
a następnie trasa będzie wiodła
ulicami: Gdańską, Czerkaską, Sułkowskiego, Modrzewiową, Wyszyń-

go sportu. Aby jednak otrzymać
wsparcie, potrzebny jest dodatkowo start w corocznym konkursie
ministerstwa. Śladem tegorocznych
rozwiązań, czas na aplikację na rok
2017 upłynie najprawdopodobniej
pod koniec wiosny.
Podczas wrześniowego spot k a n i a z p a r l a m e nt a r z y s t a m i
Rafał Bruski zaapelował o wsparcie tego projektu na korytarzach
sejmow ych i w ministerstwie. –
Takiego obiektu nie ma w regionie, a w całym kraju jest zaledwie
dwanaście basenów olimpijskich –
tłumaczył Bruski. – Obiekt będzie
sł użył spor tow y m k lubom pł ywackim i szkołom, między innymi
mistrzostwa sportowego. Będzie
można t am t ak że organizować
zgrupowania sportowe, na przykład reprezentacji Polski czy ekip
zag ranicznych. Możliwa będzie
rów n ież orga n i zac ja zawodów
pływackich.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 100 milionów
złotych. Połowę tej kwoty miasto
miałoby wyłożyć samodzielnie.

skiego, Powstańców Wielkopolskich, Paderewskiego, Markwarta
oraz Alejami Ossolińskich, po czym
nastąpi powrót w rejon stadionu ulicami: Powstańców Wielkopolskich,
Wyszyńskiego i Modrzewiową.
Osoby rywalizujące na dystansie 5 km pobiegną po śladzie półmaratonu z tą różnicą, że na wysokości skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z Kamienną zawrócą już
w kierunku wspomnianego stadionu Zawiszy, gdzie zlokalizowana
będzie meta.
Start do bieg u półmaratońskiego przewidziano na godzinę
11:00. Rywalizacja na 5 km rozpocznie się dziesięć minut później.RED

fot. www.sportfactory.pl
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ato powoli dobiega końc a,
a przed nami perspek t y wa
coraz krótszych dni i dopadającej wielu z nas jesiennej melancholii. Z czasu, w którym chętnie
wychodzimy na świeże powietrze,
aby pojeździć na rowerze, czy na
rolkach, lub też pobiegać, czy też
zwyczajnie pospacerować, przenosimy się w czas, w którym aura często nie zachęca do wyjścia z domu.
Odpowiedzią na związaną z tym
często jesienną apatię będzie na
pewno Akadamia SF. To nowy projekt, który powstaje przy klubie
SPORT FACTORY w Bydgoszczy.
Do Akademii może dołączyć każda
dorosła osoba bez względu na płeć
czy wiek. Wystarczy tylko chęć do
tego, aby po prostu nadal się ruszać
lub zacząć się ruszać.
Akademia SF to miejsce, gdzie
będą mogły spotykać się osoby, których pasją jest bieganie, rower oraz
pływanie. To najbardziej podstawowe aktywności fizyczne w naszym
życiu. Każdy z nas potrafi biegać,
jeździć na rowerze czy pływać. Dlatego warto pod okiem doświadczonych instruktorów rozwijać dalej te
umiejętności. Akademia SF to inicjatywa dla osób już zaawansowanych w swojej przygodzie ze sportem, ale także dla tych, którzy chcą
zrobić pierwszy krok lub wrócić do
uprawiania tych aktywności.
Uczestnicy Akademii po przyjściu do klubu będą mogli wziąć
udział w treningu biegowym na
zewnątrz, poćwiczyć na najbard ziej nowoczesnych rowerach
z pomiarem mocy oraz skorzystać
z basenu znajdującego się w klubie. Na wszystkich czeka oczywiście najbardziej nowoczesny sprzęt
sportowy, z którego będzie można
korzystać bez ograniczeń. Wszystko to w jednym miejscu i pod okiem
wyszkolonych instruktorów.
Nie będziemy ograniczać się
do zajęć w klubie. Przewidujemy
regularne treningi w terenie, chcemy organizować obozy sportowe
i wspólnie startować w zawodach
biegowych, kolarskich czy triathlonowych.

Akademia
Sport Factory

Akademia SF ma też za zadanie
utrzymywać motywację do treningów. Wiadomo, że zajęcia w grupie
osób o tych samych zainteresowaniach, działają stymulująco. To
znacznie ułatwia utrzymanie systematyczności , dodaje chęci do treningów i zwiększa zaangażowanie
podczas zajęć. W grupie znajomych
trening bywa bardziej przyjemny
i ciekawszy niż samotne przygotowania.
Wykorzystując siłę zajęć grupowych, będziemy jednak indywidualnie traktować każdą osobę. Pozwolą nam na to odpowiednie testy
oraz wykorzystywanie specjalnego
sprzętu takiego jak pulsometry oraz
mierniki mocy. Pozwala to efektywnie wykorzystać czas na trening,
podnosząc jego jakość oraz minimalizować ryzyko kontuzji. Dlatego
też będziemy prowadzić cykl szkoleń, warsztatów z zakresu treningu,
regeneracji, diety czy pracy z urządzeniami do pomiaru tętna.
Jednak przede wszystkim, Akademia SF ma być miejscem, gdzie
wszyscy będziemy się dobrze czuć
, chętnie ze sobą przebywać , ale
też ciężko pracować aby stawać
się coraz sprawniejszymi osobami.
Zadaniem Klubu jest dać możliwość
profesjonalnego przygotowania się
i korzystania z najlepszego sprzętu,
ale atmosferę Akademii będą tworzyć głównie uczestnicy. Wierzymy, że pojawienie się w Bydgoszczy
Akademii , przyciągnie osoby z pasją
i powstanie coś, czego wartość
będzie większa, niż tylko poprawa
własnych możliwości fizycznych.
Zapraszamy już od października
wszystkich, którzy chcą realizować
swoje wielkie i drobne marzenia
w swojej przygodzie z bieganiem,
kolarstwem oraz triathlonem.

Z NAMI URZĄDZISZ KAŻDE WNĘTRZE !

PONADTO W NASZEJ OFERCIE:

banery, blockouty,
siatki mesh

ażurowanie i frez
liter przestrzennych

oklejanie pojazdów

kasetony
reklamowe

systemy
wystawiennicze

identyﬁkacja
wizualna ﬁrmy

Zadzwoń do nas:
52 307 07 97

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

