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i bl iot ek a z g ł o si ł a proj ek t
„Droga do Nowoczesności.
Rozbudowa i prace konserwatorsko-remontowe w zabytkow ych budynkach Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy
wraz z niezbędną infrastrukturą,
wyposażeniem i zadaszeniem dziedzińca” do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach inwestycji planowane

Książkomaty i aplikacje
mobilne, czyli
biblioteka po nowemu

22 mln zł
to koszt przebudowy
biblioteki

Wkład własny w projekcie mają
zapewnić urząd marszałkowski
i urząd miasta. – Jeśli udałoby się
pozyskać środki finansowe, instytucję czekają duże zmiany, począwszy od budowy nowego, dodatkowego budynku, a skończywszy na
rozbudowanej ofercie kulturalnej.
Etap oceny formalnej mamy już za
sobą, teraz czekamy na wynik oceny
merytorycznej – informują władze
biblioteki.
Koszt całkowity inwestycji szacowany jest na 21,7 mln złotych, zaś
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego miałoby pochodzić
ponad 15 mln zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy stara
się o rozbudowę. Jeśli inwestycję uda się zrealizować, budynek
zmieni się nie do poznania.

Co nowego?
W ramach modernizacji
w bibliotece pojawiłyby się
między innymi książkomaty
(do odbioru książek)
i wrzutomaty (do ich
zwrotu).

 zytaj więcej o tym, jak
C
się zmienia Bydgoszcz –
MetropoliaBydgoska.PL –
zakładka INWESTYCJE.

O BIBLIOTECE

wizualizacje WiMBP Bydgoszcz

są prace konserwatorsko-remontowe budynku przy ul. Długiej 39,
a także jego rozbudowa w miejscu
wyburzonych oficyn od strony ul.
Zaułek. Taras budynku przy Starym Rynku 24 ma zostać zadaszony
szkłem.
- Głównym powodem podjęcia
decyzji o realizacji projektu były
istniejące ograniczenia infrastrukturalne w dostępie do kultury i brak
możliwości pełnego wykorzystania potencjału biblioteki – tłumaczą w placówce. Dzięki inwestycji
powiększy się też przestrzeń magazynowa oraz przeznaczona na działania edukacyjno-kulturalne.
Realizacja projektu ma pozwolić wdrożyć nową ofertę biblioteki, która obejmie wykorzystanie
nowoczesnych technologii. W program mają zostać włączone gry
miejskie oparte o rzeczywistość
rozszerzoną A RG (aug umented
reality games) i technologie cyfrowe. Stworzone zostaną mobilne
aplikacje do wypożyczania i korzystania z plików udostępnionych
przez bibliotekę, a także wrzutomat
do zwrotu książek i książkomat do
ich odbioru po godzinach funkcjonowania biblioteki.

*

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna jest najstarszą
tego typu placówką działającą w regionie – jej inaugurację
datuje się na rok 1903. Obecnie
jej główna siedziba znajduje się
w zabytkowym, pochodzącym
z XVIII wieku budynku przy Starym Rynku. Wcześniej funkcjonowała w gmachach przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Bernardyńskiej oraz Gdańskiej 27.
Od 2002 roku patronem
WiMBP w Bydgoszczy jest dr
Witold Bełza (1886-1955), literat, publicysta oraz działacz na
rzecz kultury, który dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora
bydgoskiej biblioteki – w latach
1920-1939 oraz 1945-1952).

Wizualizacje nowego budynku przygotowała firma JM Pracownia Projektowa z Gniezna.
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arbar y 5. Daw ne Zakłady
nr 3 Jutrzenki położone tuż
obok trasy tramwajowej do
dworca głównego. To właśnie tam,
na niespełna półhektarowej działce, Colian Developer chce postawić
czterokondygnacyjny blok mieszkalny z parterem zaadoptowanym
na potrzeby handlowe oraz usługowe. Spółka planowała rozpocząć
prace już we wrześniu ubiegłego
roku. Powstały nawet wizualizacje
nowego obiektu i…
…wywołały burzę. Na początku
– w internecie. Na Forum Polskich

Właściciel Jutrzenki
ma plany inwestycyjne
w centrum Bydgoszczy

W przeszłości
Przy ulicy Garbary
funkcjonował Zakład
nr 3 Jutrzenki. Teren
nadal należy do
właściciela znanej
bydgoskiej marki –
Grupy Colian.

Budzą kontrowersje
Grupa Colian, właściciel marki Jutrzenka, chce przy ulicy Garbary wybudować mieszkania.
Pod koniec lipca złożyła wniosek o pozwolenie na wyburzenie dawnych obiektów przemysłowych.
Ale nie brakuje głosów, że inwestycja zburzy, ale ład w centrum miasta.

Pod koniec roku ma
być gotowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obejmujący tereny
inwestycji. Da większe
pole manewru
inwestorowi.
Anna RembowiczDziekciowska

Wieżowców na projekcie wywodzącego się z Sieradza architekta
Sławomira Kolanusa nie zostawiono
suchej nitki. „Kwintesencja lat dziewięćdziesiątych”, „Ale gniot!” – to
tylko najdelikatniejsze określenia
kontestujące propozycję Kolanusa.
Gdy Colian 25 lipca złożył wniosek
o pozwolenie na rozbiórkę dawnych
zakładów produkcyjnych, temat ożył
na nowo. Kilku internautów pofatygowało się na stronę sieradzkiego
architekta na Facebooku, aby wyrazić niezadowolenia z jakości projektu. „Jedna gwiazdka to i tak za dużo,
jak na to, co zaproponował Pan nam
na ulicy Garbary” – pisał (pisownia
oryginalna) jeden z nich. A drugi
dodawał, że to „możliwie najgorsza
architektura, gdzieś na przedmieściach, schowana za drzewami jako
budynek do szkolenia komandosów”.
Najbardziej radykalna wypowiedź
nawoływała do… odebrania Kolanusowi uprawnień zawodowych.
Co na to sam architekt? Próbowaliśmy się z nim skontakto-

wizualizacja: materiały inwestora

szefowa MPU

Grupa Colian chce wyburzyć dawne budynki przemysłowe i zbudować zupełnie nowy obiekt.

wać. Nie odebrał naszego telefonu, odesłał wiadomość, że jest
na spotkaniu. Poprosiliśmy więc
o rozmowę, gdy będzie dostępny,
podając powód naszego kontaktu.
Do momentu publikacji artykułu
nasz telefon milczał.
Milczeć nie chcą za to nie tylko
internauci, ale również osoby, które
podjęły się działań na rzecz este-

tyki miasta. Szczególnie – w jego
ścisłym centrum. – Wizualizacji nie
widzieliśmy, ale koleżanka już pisała, że projekt nie zachwyca. Tyle że
jest to teren inwestora prywatnego,
stąd my jako rada de facto nie mamy
tu nic do powiedzenia – rozkłada
ręce prof. Dariusz Markowski, szef
działającej przy prezydencie rady
ds. estetyki. Większe pole manew-

ru będzie miał za to plastyk miejski,
do którego inwestor musi zgłosić się
z wnioskiem o zaopiniowanie projektu. – Na razie jednak taki dokument do mnie nie wpłynął – przyznaje w rozmowie z nami Marek
Iwiński.
Teren przy ul. Garbary 5 objęty jest planem zagospodarowania
przestrzennego „Brda Centrum”.

Tyle że pochodzi on z 2000 roku.
Zakładał on między innymi budowę jezdni na ul. Naruszewicza,
gdzie obecnie kursują tramwaje.
Ten sam plan wprowadził ograniczenie wysokości zabudowy do
czterech kondygnacji. – Teraz już
takich zapisów nie praktykujemy.
Piszemy raczej o wysokości obiektu – podkreśla Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej.
MPU jest w trakcie aktualizacji planu dla terenu ograniczonego Brdą, ul. Królowej Jadwigi oraz
Focha. – Nie ukrywamy, że da on
inwestorowi większe pole manewru
– dodaje szefowa miejskich urbanistów. A co, jeżeli będzie chciał on
stawiać obiekt w oparciu o aktualny
MPZP? Będzie musiał zmierzyć się
z dwoma jego zapisami – nawiązaniem do sąsiadującej zabudowy
historycznej oraz zastosowaniem
najnowszych trendów architektonicznych, ponadto „szczególnego
opracowania” ma wymagać wygląd
budynku od strony ul. Królowej
Jadwigi oraz Focha.
Nie jest jednak przesądzone,
że te zapisy kiedykolwiek zostaną
wykorzystane. Michał Ciemiecki,
prokurent spółki Colian Investment,
przekonuje, że prace przy inwestycji w centrum Bydgoszczy nadal
są w fazie koncepcyjnej. – Więcej będziemy mogli powiedzieć
w ostatnim kwartale – mówi (wówczas ma być gotowy również nowy
plan dla rejonu planowanej inwestycji). Na pytanie, czy opublikowane
w sieci wizualizacje są ostateczne,
uspokaja: Na sto procent będą one
jeszcze modyfikowane.

*

 ięcej wizualizacji nowego
W
budynku można znaleźć na
portalu MetropoliaBydgoska.
PL.
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znajdziesz tutaj:
SANO
1. Ku Wiatrakom 5a
2. Glinki 32
3. Ogrody 15
4. Chodkiewicza 17
5. Leszczyńskiego 107
6. Brzozowa 25
7. Nowodworska 24
DELIKATESY
TROJA SKIE
8. Ujejskiego 48
9. Baczyńskiego 15
10. Opławiec 162

PIEKU
11. Broniewskiego 4
12. Ogrody 20
13. Boya-Żeleńskiego 16
PIOTR & PAWEŁ
14. Nakielska 86
15. Fabryczna 5
16. Wojska Polskiego 1
MILA
17. Broniewskiego 4
18. Czerkaska 11
19. Konopnickiej 28

64

20. Nakielska 213
21. Tucholska 13a
22. Słowiańska 18

TWÓJ MARKET
48. Sandomierska 20
49. Pelplińska 41

VIANDO
23. Focha 2
24. Grunwaldzka 26
25. Konopnicka 30

REM MARCO
50. Solskiego 5
51. Bałtycka 45

BSS SPOŁEM
26. Baczyńskiego 35a
27. Nowodworska 2
28. Czerkaska 32
29. Drzycimska 1b
30. Kossaka 50
31. Władysława IV 18 a
32. Abrahama 8
33. Białogardzka 27
34. Gdańska 45
35. Chmurna 5
36. Wełniany Rynek 2
37. Ogrody 20
38. Skłodowskiej-Curie 84a
39. Powst. Wlkp. 32
40. Skłodowskiej-Curie 32
41. B. Żeleńskiego 16a
42. Ludwikowo
43. Czołgistów 3
44. Nakielska 173a
45. 11 Listopada 15a
46. Koszarowa 11
47. Brzozowa 86

BANK POCZTOWY
52. Jagiellońska 17
CARREFOUR
53. Aleja Jana Pawła II
54. Fordońska 141
55. S. Skarżyńskiego 2
56. Wyzwolenia 66
57. B. Głowackiego 49
58. Ks. I. Skorupki 98
59. Bł. F. Dechtery 6
60. Fordońska 141
PORT LOTNICZY
61. Paderewskiego 1
GALERIA OSIELSKO
62. Szosa Gdańska 49
ATOS
63. Kraszewskiego 1
JURA PARK
64. Solec Kuj., Sportowa 1
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soba niesłysząca czy głuchoniema nie odróżnia się od
innych osób na ulicy. Wszędzie dojdzie. Jak trzeba, to podskoczy, by czegoś sięgnąć. Bez kłopotu dobiegnie do obranego celu.
W czym więc jest problem? Gdy
staje przed druga osobą. Wówczas
zaczyna się dramat...
Centrum Bydgoszczy. Duży bank,
główna poczta, centralna apteka.
Tam bez użycia kartki papieru i długopisu głuchoniemy nie załatwi nic.
Co zrobić, gdy kartka papieru i długopis okażą się niewystarczającym
środkiem porozumienia?
- No to piszą do nas, do Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy
sms-y, dzwonią przez Skype’a albo
przychodzą i błagają o pomoc któ-

Wołanie ze
świata ciszy
Ktoś, kto nie jest osobą głuchoniemą, nigdy nie zrozumie
głuchego i niesłyszącego. Nie pojmie, jak to jest we własnym
kraju, we własnym mieście, na własnej ulicy, nie móc porozumieć
się z drugim człowiekiem. Każdy myśli: OK, on nie słyszy, ale
przecież może napisać na kartce i się dogada. Otóż problem jest
znacznie bardziej złożony...

fot. Stanisław Gazda

Osoby niesłyszące
często uważane są
bezpodstawnie za
opóźnione w rozwoju
bądź upośledzone,
pozostają same ze
swoimi problemami,
mając poczucie
osamotnienia
i niezrozumienia.
Barbara Borowska

kierownik Ośrodka Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego PZG
w Bydgoszczy

regoś z czterech tłumaczy języka migowego – wyjaśnia Bożena
Borowska, kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego PZG
w Bydgoszczy. - Jeżeli w danej chwili jest w związku wolny tłumacz,
w ychodzi do głuchoniemego do
miasta i udziela mu pomocy.
Nasz mózg cały czas pracuje
i cały czas zdobywa nowe informacje.
Zapisuje je, by wykorzystać w różnych sytuacjach naszego życia. Osoba niesłysząca jest tego pozbawiona.
Mózg takiej osoby jest w połowie
uśpiony. Rejestruje tylko to, co widzi.
Tylko to zapisuje się w jej pamięci.
W uszach osoby niesłyszącej jest
permanentna, totalna cisza.
- Ucząc osoby niesłyszące języka migowego, zawsze na początku
kursu proszę, by zamknęły oczy
i wyobraziły sobie, że stoją na ulicy Pekinu. Wszyscy gdzieś biegną,
spieszą się. A ty stoisz i nie wiesz,
dokąd iść. Zaczepiasz ludzi, próbujesz zapytać, gdzie jest to miejsce, do którego chcesz dojść. Część
osób macha ręką i biegnie dalej,
część podejmuje wyzwanie i próbuje ci coś wytłumaczyć, ale ty nic
nie rozumiesz z uwagi na barierę

Język migowy jest językiem rozwijającym się, więc trzeba go używać non stop, aby realnie pomagać osobom
głuchym – podkreślają specjaliści.

językową. Po kilku próbach zaczepiani rozmówcy machają rękami
i zostawiają cię z poczuciem bezradności i nierozwiązanym problemem. Tak właśnie jest z osobami
niesłyszącymi - niezrozumiane,
często uważane (bezpodstawnie)
za opóźnione w rozwoju bądź upośledzone, pozostają same ze swoimi
problemami, mając poczucie osamotnienia i niezrozumienia – mówi
pani Bożena.
Osoby niesłyszące posługują się
znacznie uboższym językiem niż
osoby słyszące. Język polski jest dla
nich „obcym” językiem. One znają
polski język migowy. Ma inną gramatykę, znacznie mniejszą liczbę
słów. To język, w którym nie używa się przenośni i porównań. Przykład? „Znalazłem dziesięć złotych
pod drzewem” - każdy słyszący
zrozumie to zdanie. Osoba niesłysząca pomyśli, że 10 złotych było
„pod drzewem” dosłownie - tzn.
pod ziemią.
- Umówiłam się kiedyś z grupą niesłyszących pod Multikinem.
Byłam już zniecierpliwiona, gdy nie
było nikogo o wyznaczonej porze.
Okazało się, że czekali na parkingu

600 osób
jest niesłyszących
zarejestrowanych
w Bydgoszczy. Szacuje się,
że kolejne pół tysiąca to
osoby niezrzeszone.

pod Multikinem – wspomina Bożena
Borowska.
W Oddziałe Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych
w Bydgoszczy poznajemy największe problemy tego środowiska,
zarówno jeżeli chodzi o bariery
utrudniające funkcjonowanie, jak
też związane z rozwiązaniami natury prawnej, przepisami, z którymi
na co dzień zderza się około sześćset pięćdziesiąt zarejestrowanych
czynnych członków PZG z terenu
powiatu bydgoskiego. Kolejne pięćset to osoby niezrzeszone.
Jedni i drudzy, będąc osobami
niesłyszącymi, idąc załatwiać jaką-

kolwiek sprawę, czy to do urzędu,
szkoły czy lekarza, najlepiej czują
się w obecności tłumacza języka
migowego. Niestety, pomimo ustawy o języku migowym, nie wszystkie instytucje zapewniają takiego
tłumacza. Ponadto zapis w ustawie
mówiący o tym, że potrzebę tłumacza w danym urzędzie należy
zgłosić z trzydniowym wyprzedzeniem jest – zdaniem niesłyszących
– żenujący. Życie, to także sytuacje
nagłe, nieprzewidziane. - Wówczas
pozostaje tylko bezradność – tłumaczą.
Gdzie jak gdzie, ale w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia
powinny być osoby, które byłyby
w stanie pomóc głuchoniemym
załatwić ich sprawy. Owszem, jest
kilka osób po kursach, ale…
- Cóż z tego?! Sama je uczyłam,
tyle że było to kilka lat temu – podkreśla Bożena Borowska. - Problemów osób niesłyszących nie załatwi
osoba, która przeszła nawet trzy
poziomy kursu języka migowego.
Dlatego że używa tego języka zbyt
rzadko. Aby być tłumaczem, trzeba tego języka używać codziennie. Każdego dnia kontaktować się

z osobami głuchymi, aby od nich
uczyć się nowych znaków. Język
migowy jest językiem żywym, ciągle
rozwijającym się.
W obecnych czasach technologia poszła bardzo do przodu. Istnieje możliwość korzystania z tłumacza
języka migowego w wersji online.
Powstało kilka firm, które podpisały
umowy z urzędami czy szpitalami
na tłumaczenia. Prowadzą dyżury, podczas których dostępny jest
tłumacz w określonych godzinach
i można się z nim połączyć. Urzędy i szpitale po podpisaniu umowy
mają odpowiednie aplikacje, dzięki
którym łączą się z tłumaczem, gdy
przybędzie do nich głuchoniemy
klient lub pacjent.
W Bydgoszczy z takich rozwiązań skorzystać można w urzędzie
miast a, urzędzie wojewódzkim
oraz na stacji Bydgoszcz Główna.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy oraz w komendach
miejskich i powiatowych w naszym
regionie również zapewniona jest
obsługa przy pomocy tłumacza
języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Problem w tym, że
i tu potrzebę skorzystania z usługi
tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania należy zgłosić co najmniej 3 dni roboc z e p r z e d p l a n ow a n ą w i z y t ą
w komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z 2011 roku organy administracji publicznej są zobowiązane
do zapewnienia realizacji usługi
pozwalającej na komunikowanie się
z osobami doświadczającymi trwale
lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie w kluczowych instytucjach stałego etatu tłumacza migowego, aby był to zawód
godnie opłacany. Najlepszym, ale nie
idealnym. Tłumacz języka migowego powinien zapewnić osobie niesłyszącej bezpieczeństwo i zaufanie.
Bardzo często załatwiane są przecież sprawy prywatne, intymne.
- My, ja ko stowarz yszenie,
w bieżącym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z urzędu
miasta na zatrudnienie tłumacza
na cały rok - dodaje Bożena Borowska. - Miasto dało 35 tysięcy złotych
na zatrudnienie jednej osoby, która jako tłumacz będzie wspierała
wszystkich niesłyszących, nie tylko
członków naszego stowarzyszenia.
Jesteśmy z tego powodu bardzo
zadowoleni. Poprzednie dotacje na
ten cel wynosiły w latach ubiegłych
po 5 lub 7 tys. zł na rok. Jesteśmy
wszędzie: w szpitalach, urzędach,
szkołach, zakładach pracy, przedszkolach, żłobkach. Tłumaczymy
dosłownie wszystko. Jednak na
nasze potrzeby jedna osoba to bardzo mało. Dlatego organizacja pozarządowa taka, jak nasza, musi pisać
projekty, pozyskiwać granty, żeby
pomagać osobom niesł yszącym
normalnie żyć. Tak być nie powinno.
A co jeśli organizacja nie otrzyma
dotacji, co jeśli wniosek nie spodoba
się osobie oceniającej go pod względem merytorycznym? Kto się wtedy
zajmie osobami niesłyszącymi?
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potrwa remont. Zakończy
się 10 września.

fot. Leszek Grabowski

potrzebie przeprowadzenia
remontu wiadomo było od
czerwca ubiegłego roku, gdy
tory w ciągu ul. Lewińskiego wygięły się i zmusiły drogowców do kilkunastogodzinnego zamknięcia linii,
a następnie do ograniczania prędkości przejazdu tramwajów. Spotkanie z wykonawcą inwestycji, firmą
Tor-Krak, nie wykazało nieprawidłowości przy budowie torów, ale
zgodnie stwierdzono, że potrzebna
jest modernizacja, która pozwoli
wyeliminować problemy.
Według pierwszej wersji prace miały odbyć się na przełomie
marca i kwietnia, a według kolejnej
– w ciągu dwóch ostatnich weekendach sierpnia. Opóźnieniom winna
była podbijarka z Pabianic, której
wypożyczenie przez kilka miesięcy nie było możliwe, a innej w całym
kraju nie było. Urzędnikom podsuwano pomysł zakupu własnej
(sygnalizowaliśmy to prezydentowi
podczas jednej z konferencji jeszcze
w 2016 roku), ale ratusz nie zareagował.
Głos na temat modernizacji zabrali
za to organizatorzy zbiórki podpisów pod referendum ws. odwołania
prezydenta Bruskiego. Ich zdaniem
remont jest przesuwany, aby w ostatnich dniach trwającej do końca sierpnia zbiórki podpisów nie irytować
mieszkańców. Gdyby losy akcji referendalnej ważyły się do ostatnich dni,

Na remont linii tramwajowej do Fordonu trzeba było czekać aż kilkanaście miesięcy.

Torowisko w remoncie
Do Fordonu pojadą autobusy
Długo trzeba było czekać na remont torów na trasie do Fordonu. W nadchodzący weekend prace
w końcu ruszą. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się więc na zmiany.
utrudnienia w komunikacji miałyby
zadziałać na niekorzyść prezydenta.
Ratusz szybko zdementował
plotki. Odpowiedział, że jedynie
spółka Tramwaj Fordon może decydować o terminie modernizacji,

a zaplanowane prace to standardowe roboty, które zawsze odbywają
się po kilkunastu miesiącach funkcjonowania linii i nie mają związku z „domniemaną awaryjnością”
otwartego w 2016 roku połączenia.

– Na niektór ych odcinkach,
szczególnie na nierównomiernie
obciążonych łukach torów, dochodzi
do obsuwania lub przemieszczania
się tłucznia. Wskazane jest wówczas
jego uzupełnienie i podbicie – infor-

mował urząd miasta. Przy okazji
zostaną również wykonane niezbędne roboty gwarancyjne.
Prace zostaną wykonane w ciągu
trzech weekendów (26-27 sierpnia,
2-3 oraz 9-10 września). Prowadzone
będą zarówno w dzień, jak i w nocy,
ale – wbrew pierwszym pogłoskom
– w piątki komunikacja będzie funkcjonować normalnie. W weekendy
linie tramwajowe nr 3, 5, 7 i 10 jadące
z centrum miasta zostaną skierowane do ul. Wyścigowej, a tamtejszą pętlę połączą z Fordonem autobusy linii zastępczych – Za T3, Za
T5 (obie do pętli Łoskoń), Za T7 oraz
Za T10 (obie do pętli Niepodległości).
Przesiadając się do tramwaju lub
autobus wymienionych linii będzie
można kontynuować podróż bez
konieczności kasowania nowego
biletu, a rozkład jazdy ma być tak
skoordynowany, aby oczekiwanie
było jak najkrótsze.

*

 ozkład jazdy znajdziesz na
R
stronie MetropoliaBydgoszcz.
PL - zakładka ROZKŁAD.
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W

przeciągu dwóch najbliższych lat z ustroju szkolnego zniknąć mają wszystkie
gimnazja. W Bydgoszczy obecnie
funkcjonuje 48 takich placówek
zarządzanych przez miasto. Większość z nich zostanie włączona do
szkół podstawowych, które staną się ośmioklasowe. Pozostałe
zaczną funkcjonować pod szyldem
liceów oraz techników. Zaledwie
trzy gimnazja staną się bazami do
utworzenia nowych szkół podstawow ych: Gimnazjum nr 5 prze-

Tydzień do zmiany
systemu oświaty

Nieustający sprzeciw
ZNP jest zresztą grupą, która najmocniej sprzeciwia się wprowadzanym zmianom. Jednak związkowcy
od początku podkreślają, że nie chodzi o samą kwestię reformy szkolnictwa, lecz przede wszystkim – o sposób jej wdrażania. Członkowie ZNP
nie chcą, by temat reformy zniknął
z przestrzeni publicznej i zapowiadają kolejny protest. – Manifestacja odbędzie się 4 września – mówi
Kaczyńska. Protest prawdopodobnie
odbędzie się w godzinach popołudniowych przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokładne
plany mamy poznać wkrótce.
Niedługo również okaże się, czy
Bydgoszcz dobrze przygotowała się
do reformy. Dotychczasowe dotrzymywanie terminów ujętych w harmonogramie działań oraz realizacja
obecnych zadań wskazuje na to, że
tak. Pozytywną opinię wystawia
również kuratorium. - W ocenie
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
samorząd Bydgoszczy jest dobrze
przygotowany do wdrożenia reformy
edukacji – mówi Oborska. Ostateczną
ocenę, jaką będzie można przyznać
miastu, wystawią zapewne już wkrótce sami uczniowie i ich rodzice.

Czy Bydgoszcz jest na to gotowa?
Dokładnie 1 września zaczną obowiązywać przepisy zawarte
w nowym prawie oświatowym. Sprawdziliśmy, jak przebiega
proces wdrażania reformy edukacji w Bydgoszczy.

Nauczyciele są
w blokach startowych
do tego, by przyjść
i zobaczyć, jak szkoła
będzie wyglądała
pierwszego września.
Mirosława Kaczyńska

kształci się w SP nr 17, Gimnazjum
nr 23 - w SP nr 30, a Gimnazjum nr
54 Mistrzostwa Sportowego – w SP
nr 44 Mistrzostwa Sportowego.
Wakacje
pod znakiem remontów
Zmiany organizacyjne w ymusił y konieczność przystosowania
budynków szkolnych do potrzeb
młodszych lub starszych dzieci.
W budynkach gimnazjów, w których
zostaną utworzone podstawówki,
muszą pojawić się między innymi sale dla najmłodszych uczniów.
Analogicznie – w obiektach pozostających szkół podstawowych mają
być utworzone pracownie, z których
będą korzystać starsi uczniowie.
W Bydgoszczy potrzeba przeprowadzenia tego typu prac remontowo-modernizacyjnych pojawiła
się w niemal trzydziestu szkołach.
W większości miejsc prace rozpoczęły się w lipcu i już dobiegły końca
lub nastąpi to w najbliższych dniach.
Zgodnie z założonym przez miasto
harmonogramem wdrażania reformy edukacji, adaptacje szkół powinny zakończyć się właśnie w sierpniu.
Na pewno inaczej będzie
w przypadku dwóch gimnazjów
przekształcających się w szkoły
podstawowe: Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 23. – W tych jednostkach
część prac będzie realizowanych
jeszcze na początku roku szkolnego
– informują przedstawiciele bydgoskiego ratusza. Wydłużony termin
realizacji prac wynika z tego, że to
w tych dwóch placówkach nastąpi
najwięcej zmian. Pojawią się one nie

fot. Justyna Wróblewska

prezes bydgoskiego oddziału
Związku Nauczycielstwa
Polskiego

Podpis: W tym roku do gimnazjów nie przyjdą nowi uczniowie.

tylko wewnątrz budynków, ale również z zewnątrz w postaci nowych
przyszkolnych placów zabaw.
Reforma
przeliczona na złotówki
Jak nietrudno się domyślić, to właśnie te szkoły otrzymały największe wsparcie finansowe od miasta.
Tylko na same remonty i inwestycje każda z nich dostała ponad
200 tysięcy złotych. Na realizację
najpilniejszych potrzeb w zakresie przystosowania szkół do zmian
wynikających z nowej sieci szkolnej
miasto przeznaczyło blisko półtora
miliona złotych.
Kwota ta nie uwzględnia jedn a k wsz yst k ich niezbędnych
wydatków. Zakup pomocy dydaktycznych i w yposażenia do pracowni chemicznych, fizycznych,
geograficznych czy technicznych
to koszt przekraczający 2,2 mln
zł. Znacznie mniej, bo 150 t ys.
zł, ma pochłonąć wzbogacenie
księgozbioru bibliotek szkolnych
umożliwiających realizację nowej
podst aw y prog ramowej. Wśród
z a p l a n o w a n yc h p r z e z m i a s t o
w ydatków znajdują się jeszcze
usł ug i w za k resie archiw izacji
likwidowanych jednostek budżetow ych, zak upu now ych t ablic
i pieczęci (360 tys. zł) oraz budo-

wa trzech przyszkolnych placów
zabaw (400 tys. zł).
Według obliczeń urzędników,
wprowadzenie reformy oświaty
w Bydgoszczy to koszt 4,5 mln zł.
I to tylko w obecnym roku. Większość wydatków musi pokryć miasto, ponieważ przyznane dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosło niecałe 640 tys. zł.
Niepewność
nauczycieli
Grupami osób najbardziej obawiających się zmian, które zaczną
obowiązywać pierwszego września, niewątpliwie są rodzice oraz
nauczyciele. Ci drudzy w wielu
przypadkach nie są pewni, czy będą
mieli gdzie pracować. Przewiduje się, że w Bydgoszczy około stu
nauczycieli nie będzie miało zatrudnienia, a prawie dwa razy więcej
osób nie będzie pracowało na pełny
etat. - Jak podali nam dyrektorzy,
zwolnionych będzie 78 nauczycieli – mówią przedstawiciele ratusza
i podkreślają, że nie są to ostateczne
liczby.
- Do tej pory do Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy nie dotarła
żadna informacja dotycząca utraty
pracy przez nauczycieli. Oficjalne dane dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli będą znane na

przełomie września i października
– komentuje wicekurator oświaty
Małgorzata Oborska.
Nauczycielom, którzy utracą
pracę w związku z wprowadzanymi zmianami, pomaga bydgoski
ratusz, któr y na początku roku
st worzył aplikację internetową
Miejski Bank Nauczycieli. W bazie
obecnie zarejestrowanych jest
222 osób, wśród których większość
poszukuje zaledwie kilku godzin
pracy. Największą grupę zarejestrowanych stanowią nauczyciele zespołów szkół – 148, w tym
82 w zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Następnie z samodzielnych gimnazjów – 45 i samodzielnych szkół podst awow ych
– 23. W bazie dominują nauczyciele wychowania fizycznego, języka polskiego, języka angielskiego
i edukacji wczesnoszkolnej. Pracę za pośrednictwem Miejskiego
Banku Nauczycieli znalazły jak na
razie 33 osoby.
- Nauczyciele są w blokach startowych do tego, by przyjść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało pierwszego września. Zapoznali się z programami nauczania i ci, którzy są
szczęśliwcami i tę pracę będą mieli,
przygotowują się na wrzesień –
mówi prezes bydgoskiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Mirosława Kaczyńska.

KOMENTARZ
Powrót do przeszłości.
Tylko – po co?
Wprowadzana w pośpiechu reforma edukacji budzi liczne zastrzeżenia. Moje także. Poza wspomnianym pośpiechem i wszechobecną
niepewnością trudno znaleźć
w niej choćby zalążki „dobrej zmiany”. Reforma miała nie generować
kosztów po stronie samorządów.
Już wiadomo, że jest inaczej.
Przypadek bydgoski i tak jest
przypadkiem mniejszego kalibru
– miasto wyasygnowało ze swojego budżetu około 4,5 miliona
złotych, podczas gdy od ministerstwa otrzymało jedynie niespełna
650 tysięcy. Skrajnym przykładem
jest z kolei Warszawa, gdzie koszt
dostosowania szkół do wymagań
reformy sięgnie 70 mln zł. Z MEN
stołeczne władze dostaną... trzy.
Dlatego coraz częściej przekonuję się do tezy, że poza wciskaniem do podstawy programowej
poppatriotyzmu (zamiast tego
prawdziwego) czy smoleńskich
wierszokletów, ta tak zwana reforma miała na celu wywołać jedynie
zamieszanie na polityczne zamówienie. Wszystko po to, aby rok
przed wyborami samorządowymi
zrzucić odpowiedzialność za jej
wdrożenie na samorządy i wskazywać, że miasta i gminy sobie z tym
nie radzą. Bo przecież, wbrew
dobremu samopoczuciu przedstawicieli kuratorium, wszystko wskazuje na to, żę część nauczycieli pracy w szkołach nie utrzyma.


Eryk Dominiczak
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rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

„Od jakiegoś czasu czułem, że coś
mnie z tą Łuczniczką połączy”.
To pana słowa z pierwszej konferencji prasowej w Bydgoszczy. Co to
więc było?
Jeszcze gdy grałem w siatkówkę,
miałem propozycję przyjścia do
Bydgoszczy. Później było blisko,
abym przejął zespół po Vitalu Heynenie, ale wtedy postanowiliśmy
zostać w Warszawie. Skoro więc już
kilka razy rozmawialiśmy, utrzymywaliśmy kontakt, to w końcu musiałem tu trafić.
Wcześniej rozmaw ia ł pan też
z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.
Może nie tyle rozmawiałem, co po
prostu byłem jednym z kandydatów.
Ale też nie mówię o tym, żeby tworzyć jakieś historie, jakie to miałem
oferty, ale żeby było wiadomo, że
polski trener też może być kandydatem do objęcia czołowego zespołu
w lidze.

Chcę wprowadzić
fantazję do
klubu i miasta
Jakub Bednaruk przyznaje, że zaryzykował, budując kadrę Łuczniczki na nowy sezon.
O poznawaniu nowych podopiecznych, wieczorze pod bydgoskim mostem, wyjeździe do
Potulic i wychowywaniu syna opowiedział w wywiadzie dla MetropoliiBydgoskiej.PL.

fot. Krystian Janik

wywiad
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Rozstanie
z Politechniką będzie
chyba dobre i dla
mnie, i dla klubu.

Ostatecznie padło jednak na Łuczniczkę. Jakie są więc pierwsze wrażenia? Warto było?
Przede wszystkim mogę wykorzystać moją fantazję na sali, bo nikt
mnie z niej nie wyrzuca. W Warszawie były z góry narzucone godziny,
a tutaj jest jedna hala dla dwóch
zespołów i możemy się nią dzielić z Piotrkiem Makowskim. Tylko
zawodnicy płaczą, bo cały dzień siedzą w hali i nie mogą wcześniej wracać do domów.
Piotr Makowski prowadził zespół
przez w iększoś ć poprzednie go sezonu. Rozmawiał pan z nim
o swoich nowych podopiecznych?
Rozmawiamy codziennie, bo nasze
biura sąsiadują ze sobą przez ścianę.
Najczęściej dyskutujemy o siatkówce, o tym, co było w poprzednich
latach, jak ten zespół funkcjonował i co teraz może się wydarzyć.
Mam już pewne spostrzeżenia.
Na razie postawił pan na integrację - escape room, wakepark, basen
u prezesa. Tego wcześniej w Łuczniczce nie było.
Nie wiem, czy nie było, może po
prostu teraz więcej tego pokazujemy. Chciałem zrobić jeszcze kilkudniowy obóz, ale Metodi Ananiew
przyjechał tydzień po rozpoczęciu
zajęć, Edi Goas dopiero teraz, więc
nie było sensu. Chcę, żeby ci zawodnicy spędzali razem czas, lubili ze
sobą przebywać, bo to na pewno
zaprocentuje na boisku.

To nie był mój cel, ale zdajemy sobie
sprawę, że musimy poprawić wizerunek klubu w kraju i wśród kibiców. Ja działam na trochę innych
zasadach niż większość trenerów.
Nie ograniczam się do zajęć, ale
przez osiemnaście godzin dziennie myślę o tym, co można byłoby zrobić w klubie, bo po prostu to
lubię. Mam kilka pomysłów jeszcze z Warszawy i chcielibyśmy je
tutaj przenieść, aby o Łuczniczce
i Bydgoszczy mówiono z uśmiechem na ustach. Dużo pracy przed
nami, ale już udało się zrobić fantastyczny moim zdaniem konkurs na
hashtag. Jeden z kibiców wymyślił
#BydziaDobrze i przez cały rok na
wszystkich możliwych platformach,
koszulkach i plakatach będziemy
wykorzystywać to hasło.
W Warszawie też angażował się
pan w akcje marketingowe, a nawet
szukał sponsorów dla klubu.
Jak przyszedłem do Politechniki, to
klub prowadziły dwie czy trzy osoby, a teraz jest ich pewnie z dwanaście. Było dużo wolnej amerykanki.
Łuczniczka jest bardziej poukładana, ma podstawy. Ja chcę wprowadzić trochę żywiołowości i fantazji
do klubu i miasta, choć najważniejszy będzie oczywiście wynik.
Jak będziemy grali słabo, to zaraz
nam wypomną aktywność marketingową, lecz to będzie normalne.
Na pewno nie wygramy wszystkich
meczów w tym sezonie, ale chcemy
pokazywać jakość.

Myśmy w tym
roku zaryzykowali.
Ściągnęliśmy dwóch
ludzi, którzy nigdy
nie grali w Polsce
i jednego, który jak
próbował, to mu się
krzywda działa.

Zawodnicy jeszcze się poznają,
ale pan szybko, bo już po tygodniu
w Bydgoszczy, napisał, że miastem
jest zachwycony. Które miejsca tak
przypadły do gustu?
Bardzo mi się spodobało centrum
miasta. Codziennie jeżdżę wzdłuż
rzeki z Miedzynia na halę, często
odwiedzam Myślęcinek, który bardzo polubiłem, ale w wielu miejscach jeszcze nie byłem, bo nawet
nie miałem po co. Na pewno polubiłem Wyspę Młyńską. Można na
niej spokojnie usiąść i uśmiechnąć
się, choć jak ostatnio wieczorem
spędziłem półtorej godziny pod
mostem w deszczu, to mi do śmiechu nie było. Ale w porównaniu do
tego, co inni ludzie przeżyli podczas
tych nawałnic, to nie jest to żaden
problem.

Trudno było po ośmiu latach opuścić stolicę?
Na pewno przez tyle czasu człowiek
się przyzwyczaja, ale w Warszawie
może nawet za bardzo się do siebie przyzwyczailiśmy. Powstawały
wymagania jednej i drugiej strony,
których nie powinno być. Ja do pewnych rzeczy przywykłem, ale Stephane (Antiga – dod.red.) na pewno
tego nie zrobi. A to rozstanie będzie
chyba dobre i dla mnie, i dla klubu.

Wśród komentarzy do tego wpisu
o Bydgoszczy znalazła się opinia, że
Jakub Bednaruk robi miastu dobrą,
promocyjną robotę i urzędnicy
powinni to wykorzystywać.

Ale nastąpiło w momencie, gdy po
latach ograniczonego budżetu klub
pozyskał nowego, dużego sponsora.
Pojawił się żal, że z efektów całej
pracy sportowej i marketingowej,

jaką zrobiliście w ostatnich latach,
będzie czerpał korzyści Stephane
Antiga, a nie pan?
Może przez kilka dni myślałem,
że wykonaliśmy mnóstwo pracy,
a teraz nie mogę z tego skorzystać
i nie zadzwonię do tych zawodników, do których Stephane będzie
dzwonić. Ale nie ma co przeżywać, bo spełniłem się w Warszawie
i mogę tam wrócić z wypiętą klatą.
Teraz bardziej interesuje mnie to,
że już w pierwszej kolejce zagramy
z Politechniką.
Zawodnicy, do których zadzwonił pan już jako trener Łuczniczki
to m.in. nieznani dotąd w Polsce
obcokrajowcy. Kibice mogą pytać,
co to za siatkarze.
Sam jestem ciekaw (śmiech). Drużyny są różnie budowane. Czasami chcesz utrzymać poziom, ale

Musimy wyjść
do kibiców
i przyprowadzić ich
na mecz za rękę.
Nikt nie przyjdzie
tylko dlatego, że my
jesteśmy Łuczniczka
Bydgoszcz.

uniknąć ryzyka. Myśmy w tym roku
zaryzykowali. Ściągnęliśmy dwóch
ludzi, którzy nigdy nie grali w Polsce
i jednego, który jak próbował, to mu
się krzywda działa.
Taki jednak jest ten zawód i potrzeba w nim odwagi. Najbliższy sezon
będzie bardzo w ymagający, bo
dwa zespoły spadną, a jeden zagra
w barażu. Ważne więc będzie, aby
zawodnicy, trenerzy, działacze
i kibice nie reagowali nerwowo.
Ten zespół ma potencjał, żeby stać
się kolejną odsłoną „Wilków Bednaruka”?
Na razie jeszcze się poznajemy.
Staram się dowiedzieć, kto ma
jaki charakter, kto będzie walczył do końca, a kto przy wyniku
12:24 będzie już myślał, co o nim
napiszą w gazecie. We wtorek mieliśmy iść do koszar na musztrę,
trochę się przetarzać, bo chciałem
zobaczyć jak zawodnicy zareagują. Nie udało się, ale w przyszłym
tygodniu na pewno pojedziemy.
Niezależnie od miejsca, które ostatecznie zajmiecie, pewną miarą
sukcesu tych wszystkich prowadzonych ostatnio akcji będzie frekwencja na trybunach?
Ocz y w iście. Gramy, bo lubimy
siatkówkę, a le sk ądś się nasza

cały nasz sierpień. Ale jak będę miał
chwilę, to pójdę, bo ja lubię futbol.

Łuczniczka jest
poukładana, ma
podstawy. Ja chcę
wprowadzić trochę
żywiołowości
i fantazji do klubu
i miasta.

pensja bierze. Jak są kibice, to są
sponsorzy. Za nimi idą pieniądze,
które przekładają się na lepszy
wynik. To jest koło, które cały czas
się nakręca. Poprzedniego sezonu Łuczniczka nie może uznać za
udany, ale średnia około dwóch
tysięcy widzów na mecz to jest
bardzo dobry wynik. Część klubów nieźle sobie te liczby zawyża,
ale widać, że w Bydgoszczy jest
potencjał dla siatkówki.
Tym bardziej, że piłka nożna i żużel
przeżywają w mieście największy
kryzys od lat. Łuczniczka może to
wykorzystać i ściągnąć kibiców do
siebie?
Z piłką nożna zawsze przegramy.
Z żużlem też, bo to bardzo atrakcyjny sport. Do tego człowiek potrzebuje jeszcze czasu na odpoczynek.
Dlatego my musimy wyjść do kibiców i przyprowadzić ich na mecz za
rękę. Nikt nie przyjdzie tylko dlatego, że my jesteśmy Łuczniczka Bydgoszcz.
A dzisiaj sport r y walizuje też
z innymi formami rozrywki jak
kino czy koncert.
To też zależy w jakim mieście,
b o i n a c z e j j e s t w J a s t r z ę b iu ,
Kędzierzynie czy nawet Rzeszow ie, w k tór y m jest jedna dyscyplina, a inaczej w Warszawie
czy Bydgoszczy. W dodatku nie
walczysz o kibica zw ycięst wami. Samych wygranych oczekują
może w Skrze albo Resovii, a tutaj
kibic chce obejrzeć dobre widowisko, fajnie się bawić i zbliżyć do
sportowca, który nie jest już tylko
zdjęciem w gazecie. Teraz dzięki rozwoju technologii zawodnik
wchodzi mu do domu, żeby zaprosić na mecz.
Pan za to zapowiedział, że pójdzie
na mecz Zawiszy. Udało się już?
Jeszcze nie, nie miałem okazji.
Muszę się przede wszystkim dowiedzieć, gdzie w ogóle jest ta miejscowość, w której grają. Na razie jednak
mamy dziesięć treningów w pięć
dni i wolne w weekendy, więc kiedy
jest możliwość, to staram się złapać
oddech. Widziałem, że w Myślęcinku jest fajne miejsce na golfa, ale też
się jeszcze nie wybrałem. Dzisiaj
o ósmej przyszedłem na trening,
później byłem jeszcze na godzinę
w domu i wrócę o 22. Tak wygląda

Rodzinie też się podoba w Bydgoszczy?
Na razie, jak jestem w pracy, to oni
często wyjeżdżają. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo
w Warszawie mieliśmy rzut beretem do szkoły, a teraz syn chce chodzić do klasy siatkarskiej w szkole
sportowej, więc trzeba będzie jeździć przez pół miasta. Miedzyń, na
którym mieszkamy, jest świetny.
Po Ursynowie, który lubiłem, ale
wszystko było tam tak blisko siebie, że sąsiad zaglądał sąsiadowi do
okna, fajnie jest zamieszkać w takim
spokojnym miejscu.
Syn już trenuje w Chemiku. Idzie
w ślady ojca jako rozgrywający?
A j a n awet n ie m a m p oj ę c i a .
Na początku podobała mu się piłka
nożna, teraz siatkówka. Trenował
w Metrze Warszawa, a w poniedziałek jedzie z Chemikiem na obóz.
Zauważyłem, że jest tak, że jeśli siedzisz w sporcie, to dajesz dziecku
większy luz, a jak nie, to naciskasz,
żeby został sportowcem. Na razie
mu się podoba. A ja mam bicz, bo jak
dostanie słabą ocenę, to mu zagrożę że nie pójdzie na trening i on się
wtedy na pewno poprawi.

*

 ięcej
W
o siatkówce przeczytasz na
MetropoliaBydgoska.PL zakładka SPORT.

Jakub Bednaruk
rocznik 1976, były siatkarz, rozgrywający, zawodnik wystęujący m.in. w Czarnych Radom
(wywalczył z nimi Puchar Polski), Skrze Bełchatów, Jastrzębskim Węglu (dwukrotny srebrny
medalista MP) i Itasie Diatec
Trentino. Karierę zakończył
w AZS Politechnice Warszawskiej w 2010 roku, po czym
dołączył do jej sztabu szkoleniowego – najpierw jako II trener
(do 2012 r.), a później pierwszy
szkoleniowiec (2012-2017). Z racji
aktywności w mediach społecznościowych nazywany siatkarskim królem Twittera.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

fot. archiwum
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ajwiększym zainteresowaniem maturzystów cieszyło
się, tak jak w latach ubiegłych, Collegium Medicum UMK.
Chęć studiowania na tej uczelni
wyraziło 7145 osób. Ponad połowa z nich zapisała się na kierunek
lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiega się aż 17 osób. Duża liczba kandydatów zgłosiła się także na farmację
(8 osób na miejsce) oraz kosmetologię (6 osób na miejsce).
CM UMK zamierza prz y jąć
1182 osoby. O około 800 osób więcej ma szansę rozpocząć studia na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zainteresowanie studiowaniem
na tej uczelni w pierwszym naborze
wyraziło ponad 4,5 tys. osób. – Bliższą rzeczywistości jest liczba ponad
3700 osób, które wniosły opłaty
rekrutacyjne. Daje to w ogólnym ujęciu blisko dwóch kandydatów na jedno miejsce – mówi Sławomir Łaniecki,
rzecznik prasowy uczelni. Dla porównania liczba kandydatów na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wyniosła
niespełna dwa tysiące osób. Jest to
o około 400 osób mniej niż tegoroczny
limit przyjęć. Jednak należy pamiętać,
że nie jest to ostateczny wynik rekrutacji, która zakończy się we wrześniu.
Na które kierunki zapisało się
dotąd najwięcej chętnych? W tej
kwestii nie zmieniło się zbyt wiele
w porównaniu do roku 2016. Najpo-

Największym powodzeniem w trakcie rekrutacji cieszył się kierunek lekarski na Collegium Medicum UMK.

Uczelnie rekrutują
nowych studentów
Chętnych nie brakuje tak samo jak wolnych miejsc
Ponad dziesięć tysięcy kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia odnotowały łącznie wszystkie uczelnie publiczne działające na terenie Bydgoszczy po pierwszym etapie rekrutacji.
Na najpopularniejszych kierunkach już nie ma wolnych miejsc, lecz na wiele innych wciąż można się
jeszcze zapisać.

pularniejszymi kierunkami na UKW
już od kilku lat są: psychologia i filologia angielska, gdzie na jedno miejsce przypada pięcioro chętnych.
Popularne są także: lingwistyka stosowana język angielski z niemieckim (bez znajomości niemieckiego),
humanistyka drugiej generacji oraz
kierunki inżynierskie – informatyka
i mechatronika.
Ponadto, w tym roku sporym
zainteresowaniem cieszyły się: pedagogika, administracja, ekonomia,
dziennikarstwo czy wychowanie
fizyczne. W przypadku UTP najpopularniejsze kierunki to: informatyka
stosowana, budownictwo, finanse
i rachunkowość, zoofizjoterapia oraz
mechanika i budowa maszyn. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się
architektura wnętrz, która w zeszłorocznej rekrutacji była w czołówce
najczęściej wybieranych kierunków.
Aktualnie wszystkie trzy uczelnie prowadzą dodatkowe rekrutacje.
Wolne miejsca wciąż są na nowych
kierunkach. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny na UKW cieszyło się
umiarkowanym zainteresowaniem.
Podobnie było w przypadku nowych
kier unków na UTP. Na inspekcję weterynaryjną oraz zielarstwo
i fitoterapię trwa dodatkowy nabór.
Wiadomo jednak, że trzecia propozycja, czyli inżynieria w biologii stosowanej, nie zostanie uruchomiona.
– Nie zgłosiła się wymagana liczba
chętnych – informuje UTP.
Listy kierunków, na które prowadzone są dodatkowe rekrutacje,
dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
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Jakub J.
Mendry

Ireneusz
Nitkiewicz

radny miasta
Bydgoszczy

radny miasta
Bydgoszczy

Wspólne wakacje
z SLD Lewica
Razem

Pośle Skutecki,
odejdź z polityki!

Pikniki rodzinne – Wspólne wakacje organizowane przez
samorządowców SLD Lewica Razem: Annę Mackiewicz,
Magdalenę Krysińską, Mirka Kozłowicza, Tomka Puławskiego,
Kubę Mendrego, Jana Szopińskiego, Kazimierza Drozda
i przeze mnie oraz SLD w Bydgoszczy są dla dzieci okazją do
dobrej zabawy na świeżym powietrzu, a dla dorosłych – do
rozmów z samorządowcami Lewicy o Bydgoszczy.
Tradycyjnie na każdym pikniku jest wielka zjeżdżalnia
i zamek do skakania, malowanie obrazów, malowanie
kredą, malowanie buziek, wata cukrowa i konkursy wiedzy
o Bydgoszczy.
Pikniki – Wspólne wakacje organizujemy od początku wakacji
na różnych bydgoskich osiedlach. Dziękuję wszystkim, którzy
przychodzą. Pogoda na ogół dopisuje, pomimo kapryśnego
lata.

Z niedowierzaniem przyglądam się nieudolnej akcji referendalnej
w Bydgoszczy. Prezydenta miasta odwołać chcą bowiem osoby
totalnie niezdolne do ewentualnego przejęcia władzy. Trudno
nawet wybrać największą z ich dotychczasowych wpadek.
Ubiegły tydzień zaowocował np. w konferencję prasową, o której
poseł Kukiz’15 Paweł Skutecki i jego pupile najzwyczajniej
w świecie zapomnieli. Skoro tak proste zadanie, jak zwykłe
spotkanie z dziennikarzami, przerasta tych ludzi, to w jaki
sposób mieliby oni zarządzań setkami milionów złotych
z bydgoskiego budżetu?
To nie tylko zwykłe bałaganiarstwo i niedbalstwo, ale też brak
szacunku dla pracy przedstawicieli lokalnych mediów. Buta,
którą prezentują warszawscy politycy prawicy dotarła również
do miasta nad Brdą.
Na tym jednak nie koniec wpadek. Prawa ręka tego samego
posła (Przemysław Skrzypek), również zaangażowana w próbę
odwołania prezydenta Bruskiego, zamieściła w internecie
wpis pełen gróźb karalnych i przekleństw skierowanych do
miejskiego urzędnika. Poseł Paweł Skutecki nie wyciągnął
jednak żadnych konsekwencji od swojego współpracownika,
dając tym samym przyzwolenie na tego typu zachowanie.
Do zakończenia akcji zbierania podpisów w sprawie
ewentualnego referendum pozostał tydzień. Już dziś jednak
wiadomo, że mieszkańcy nie stanęli tłumnie za tą kuriozalną
ideą. Wymaganej liczby podpisów raczej nie uda się zebrać,
co powinno być nauczką dla posła Skuteckiego. Mieszkańcy
pokazali mu bowiem żółtą kartkę: nie chcemy, by w mieście
rządzili ludzie tak nonszalancko podchodzący do władzy, którą
sami sprawują.

Reklama
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na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

w Bydgoszczy, Inowrocławiu
i Solcu Kujawskim...
KONTAKT:

tel. 512-951-051, marcin@metropoliabydgoska.pl
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W

ojciech Siwiak z pracowni
archeologiczno-konserwatorskiej w Bydgoszczy uważa, że w archeologii, tak jak w życiu,
ważne, żeby mieć szczęście. On je
miał i natrafił w samym sercu Bydgoszczy, przy ulicy Przy Zamczysku,
na największy zachowany fragment
ruin bydgoskiego zamku. Najprawdopodobniej przyporę narożnika.
- Gdyby rów w ykopany dla
i nwest ycji prowad zonej pr zez
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przebiegał o metr
w prawo, nie doszłoby do odkrycia.
Ujrzelibyśmy co najwyżej mnóstwo
gruzu porozbiórkowego – mówi, nie
kryjąc radości, odkrywca przypory.
Archeolodzy wymogli na inwestorze przeplanowanie przebiegu ciepłociągu, żeby móc poszerzyć wykop i odsłonić znajdującą
się w ziemi dalszą część przypory
z nadzieją na uchwycenie jej oryginalnego końca. Pod warunkiem,
że niegdyś, kładąc tam kanalizację
deszczową, nie zniszczono tego
fragmentu wraz z murem, do którego przypora przylegała.
Jaki przekaz dla przodków żyjących w czasach Kazimierza Wielkiego i dla nas współczesnych niosła niegdyś i niesie dziś informacja,
że Bydgoszczy ma (miała) zamek?
Jakie to miało wówczas i ma dzisiaj
znaczenie prestiżowe, militarne,
polityczne, promocyjne i lokalno-patriotyczne?

Gdyby nie zamek...
Bydgoszcz byłaby
wsią!
Ubiegłoroczne obchody 670-lecia nadania Bydgoszczy praw miejskich obeszły się z nim po macoszemu. Ilu Polaków wie, że w ogóle istniał? Ilu bydgoszczan wie? Bydgoski zamek. Potężna warownia
wybudowana za czasów króla Kazimierza Wielkiego niedawno sama przypomniała o sobie. Zupełnie
przez przypadek…

fot. Stanisław Gazda

historia

Zamek obronny
Lech Łbik, autor opracowania zatytułowanego „Zamek w Bydgoszczy”,
nie ma najmniejszej wątpliwości,
że zamek bydgoski wpisany był
w dobrze przemyślany przez Kazimierza Wielkiego program obrony
kraju, na co składało się zbudowanie lub przebudowanie czterdziestu ośmiu zamków i otoczeniu
dwudziestu czterech miast murami
obronnymi. Dlaczego w tym systemie, który przetrwał aż do Potopu Szwedzkiego, znalazła się Bydgoszcz? Bo za Wisłą, tam gdzie jest
dziś Ostromecko, była już część
chełmińska państwa krzyżackiego.
Patrząc na północ, ostatnią wsią
należącą do Królestwa Polskiego
był Trzeciewiec. Niewieścin należał już do Krzyżaków (komturstwo
świeckie). Tak bliskie sąsiedztwo
groźnych mnichów-rycerzy spowodowało, że w Nakle i właśnie w Bydgoszczy powstały zamki.
Bydgoszcz miała dla Krzyżaków
kluczowe znaczenie. Wierzyli, że jej
zdobycie otworzy im drogę do Kujaw,
a poza tym liczyli, że przejęcie jej we
wczesnej fazie wojny będzie można wykorzystać przy podpisywaniu
traktatu pokojowego i uda się wcielić
ją na stałe do ich państwa.
Budowa warowni, oprócz zadań
obronnych, oraz tego, że zamek był
też siedzibą starostów królewskich,
miała ogromne znaczenie miastotwórcze. Zamek stał się niejako
ważną północną bramą obronną

Wojciech Siwiak, archeolog, podkreśla, że niektóre odkrycia są wypadkową przypadku i szczęścia. Na zdjęciu:
przy makiecie zamku stojącej przy ul. Grodzkiej.

Królestwa Polskiego, a u jego boku
powstał garnizon, który wymagał
zaplecza demograficznego, gospodarczego, społecznego. Na jego zrębach zaczęło tworzyć się miasto.
Kto wie, czy gdyby nie było zamku,
nie byłoby również miasta i Bydgoszcz mogłaby być, może nawet do
dziś, jedynie małą wsią?
Zamek legendarny
Jak na szanujący się zamek, miał też
ten bydgoski swoją zjawę i ma swoją legendę. Przed wiekami mieszkał
w zamku okrutny kasztelan imieniem Karolus wraz ze swą przepiękną córką Angeliką. Ojciec tak bardzo
obawiał się rychłego zamążpójścia
dziewczyny, iż dzień i noc kazał ją
trzymać w zamkowej wieży. Pewnego dnia, gdy wrócił z kolejnej wygranej bitwy, przyprowadził ze sobą
i wtrącił do lochu młodego i przystojnego księcia Jarosława. Angelika,
zaaferowana nowym przybyszem,
zeszła nocą do lochu. Młodzi zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Co noc dziewczyna przynosiła
więc więźniowi jadło i napitki, aż ten
wydobrzał i poprosił ją o uwolnienie.
Angelika, nie licząc się z gniewem

ojca, wypuściła młodzieńca, który
obiecał jej, że wróci po nią i się jej
oświadczy. Czekała z utęsknieniem
dzień, tydzień, miesiąc. Aż w końcu, pewnej nocy usłyszała dźwięki
dochodzące z przedzamcza. To Jarosław przybył wraz ze swymi rycerzami, aby oswobodzić ukochaną.
Rozpoczęła się okrutna bitwa,
podczas której młodzieniec poniósł
śmierć z ręki rycerza w czarnej
przyłbicy. Angelika, chcąc pomścić
jego śmierć, zadała cios w plecy
tajemniczemu wojakowi. Gdy padł
martwy, a dziewczyna odsłoniła
jego przyłbicę, okazało się, że był to
jej ojciec. Zrozpaczona swym czynem niewiasta rzuciła się do rzeki
Brdy. Odtąd co noc przychodziła na
zamek jako zjawa i chodząc między
komnatami szukała swojego ukochanego, okropnie przy tym zawodząc.
Widywano ją także każdej nocy na
murach zamkowych z krwawym
mieczem w ręku. Ukazywała się tak
długo, jak długo istniał zamek.
Zamek promocyjny
Ostatecznej rozbiórce obiekt uległ
w 1895 r. Zasypano także pozostałości fosy, na której miejscu w latach

1900–1903 wybudowano świątynię ewangelicką, dzisiejszy kościół
Jezuitów przy placu Kościeleckich.
Obecnie w miejscu zniszczonych
ostatnich ruin twierdzy znajduje się
budynek przedszkola, a także hotel
Holiday Inn.
- A może warto byłoby to wykorzystać promocyjnie? - pytamy
Krzysztofa Augustynowicza, specjalistę ds. sprzedaży i marketingu
w hotelu Holiday Inn.
- Wiem, że już w trakcie prowadzenia wykopów pod fundamenty
hotelu znajdowano tam fragmenty
zamkowego rumowiska, ale wówczas nikt nie myślał o tym, że hotel
staje w tak historycznym miejscu,
a tym bardziej, aby wykorzystać tę
wiedzę w przyszłej jego promocji.
Dzisiaj warto do tego wrócić i zmienić sposób myślenia. Temat uważam
za otwarty. Pomysł Metropolii Bydgoskiej.PL, aby w hotelowym folderze i na stronie internetowej hotelu dopisana została informacja, co
znajdowało się w jego „korzeniach”,
jest warty podchwycenia.
- Kolejny relikt zamku mamy
odkryty, zamek przestaje dla nas
być wirtualny, staje się realny i co
z tego? - zastanawia się Lech Łbik.

- To nie może być zmarnowane, zaprzepaszczone. To powinno
umacniać w nas, bydgoszczanach,
dumę ze średniowiecznego miasta
z zamkiem. Fakt, zniknął z oczu na
wiele lat, więc zadziałało myślenie:
„Co z oczu, to z serca”... ale teraz jest
najlepsza okazja, aby to zmienić.
Swego czasu Robert Szatkowski
rzucił ideę odbudowy bydgoskiego
zamku, wykorzystując w tym celu
fundusze unijne na dziedzictwo
narodowe.
Główną ideą Fundacji „Zamek
Bydgoski” było ocalenie od zapomnienia roli zamku w średniowiecznej historii Polski. Dlaczego dzisiaj
milczy? Prezes Fundacji Michał
Pawlak wyjaśnia: Robiliśmy to przez
wiele lat, organizując inscenizacje, pokazy, widowiska o tematyce
historycznej, jak chociażby „Oblężenie Zamku Bydgoskiego 1409”,
organizując wykłady, seminaria,
odczyty, wystawy, dyskusje, pokazy
audio. Początkowo miasto wspierało
nasze działania non profit, z czasem
pozostaliśmy zupełnie sami. Wolontariat, zapał i chęci mają swoje granice. Dziś czekamy na nowe osoby,
które chciałyby przejąć temat.
Wydaje się, że sami bydgoszczanie przestali wierzyć, że potrafi
się u nas dbać o historię i przeszłość, widzieć w tym atut, szansę,
więc reagują na ostatnio dokonane
odkrycie części zamku specyficznie.
„Na pewno zakopią i postawią tam
Biedronkę” - to jeden z komentarzy.
A co na to wszystko władze miasta? - Prace archeologiczne przy
ul. Przy Zamczysko wciąż trwają.
Z powodu problemu z jednoznacznym określeniem odkrytego reliktu
struktury budowlanej (mur? przypora muru?) wykop zostanie prawdopodobnie powiększony. Dzięki
wynikom poprzednich i tegorocznych badań sondażowych powiększa się wiedza o rozplanowaniu
przestrzennym bydgoskiego zamku
oraz o zakresie jego XIX-wiecznej
rozbiórki. Jeżeli dalszym postulatem badawczym będzie konieczność
w ykonania dodatkow ych badań
archeologicznych, to sondaże zostaną sfinansowane z przyszłorocznego budżetu Biura Konserwatora
Zabytków. Będziemy rozmawiali
z ZDMiKP, by w trakcie zaplanowanego remontu ulic staromiejskich
w sposób widoczny w nawierzchni pokazano zarys murów zamku.
Zostanie też wykonana nowa tablica (poprzednia została zniszczona)
z tekstem wykorzystującym ostatnie ustalenia archeologów. Makietę
zamku wykonano na zlecenie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i jest ona bardziej atrakcją
turystyczną swobodnie odnoszącą
się do danych archeologicznych niż
modelem wykonanym na rzeczywistych wymiarach – powiedziała nam
Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Rafała Bruskiego.

*

 zy Waszym zdaniem historia
C
bydgoskiego zamku mogłaby
być atrakcją turystyczną
– komentujcie na naszym
portalu oraz Facebooku!
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reportaż
Eryk Dominiczak ze Lwowa
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

K

ontrast pierwszy. Na czwarte piętro windą. Potem jeszcze trzysta kilka drewnianych
schodów. Z perspekty w y wieży
lwowskiego ratusza można zobaczyć, czym Lwów był, jest i czym
może się stać. Na horyzoncie – kilkadziesiąt dźwigów budujących nowe
miasto. Oficjalnie – 750-tysięczne.
Nieoficjalnie – już nawet milionowe. Nieco bliżej – epoka socrealizmu. Nie brakuje głosów, że wyrządziła więcej szkód niż poprzedzająca
ją wojna. Wreszcie – na pierwszym
planie – tętniące życiem serce Lwowa, z doskonale znanymi, położonymi na głównym rynku (lub tuż obok
niego) restauracjami Atlas i Baczewski (podobno na stolik czeka się dwa

I gdybym się kiedyś
urodzić miał znów…
tylko we Lwowie?!

historyk z Uniwersytetu
Lwowskiego

tygodnie!), ale i eternitowymi dachami mocno nadszarpniętych zębem
czasu kamienic.
Kontrast drugi. Parking. Centrum miasta. Łada, rocznik tysiąc
dziewięćset siedemdziesiąt ileś.
Obok – nowe audi Q7, drugiej generacji. To też nowa generacja mieszkańców. Nierzadko bardzo majętnych, którzy po wybuchu konfliktu
na wschodzie Ukrainy przenieśli
się do Lwowa. To oni w dużej mierze odpowiadają za dźwigi na linii
horyzontu. – Ale oligarchów u nas
jednak nie ma – podkreśla dr Igor
Lylo, historyk, docent z Uniwersytetu Lwowskiego, przewodnik, a także
korespondent współpracujący między innymi z RMF FM. – Lwów był
zawsze silny siłą klasy średniej.
28 groszy, proszę…
W centrum miasta bawi się nie tylko
klasa średnia. Mnóstwo jest młodzieży, studentów… Język polski
słychać na każdym kroku. Ale osoby
odpowiedzialne za turystykę i promocję Lwowa nie ukrywają, że liczą
też na nowy typ turysty – biznesowego, który na Ukrainę przyleci
samolotem, a nie – przyjedzie autokarem, chcąc odbyć wyłącznie sentymentalną podróż do Cmentarza
Łyczakowskiego czy miejsc, gdzie
mieszkali jego przodkowie.

Mer z Ubera

Lwów. Miasto kontrastów. Miasto, które ogniskuje wiele problemów i wyzwań współczesnej Ukrainy. Miasto, gdzie jak nigdzie indziej krzyżują się historie – polska oraz ukraińska. I wreszcie miasto,
które – także z tych powodów – po prostu warto zobaczyć.

fot. Eryk Dominiczak

Ukraińcy są podzieleni
w opiniach na temat
Bandery i jego
działalności. Ale jako
naród jesteśmy na
etapie poszukiwania
swojej tożsamości.
dr Igor Lylo

tykał się z ważnymi politykami. Ot,
choćby Michaiłem Saakaszwilim,
byłym prezydentem Gruzji i gubernatorem Odessy, który pod koniec
lipca pozbawiony został ukraińskiego obywatelstwa nadanego mu
w 2015 roku.

Krajobraz Lwowa. Kopuła kościoła Bożego Ciała i Cerkiew Uspieńska z wieżą Korniakta. W tle po lewej wzgórze Wysoki Zamek.

Dlatego też lotnisko imienia
założyciela miasta – króla Daniela
Halickiego (nazwę miasto zawdzięcza z kolei imieniu jego syna – Lwa)
– jest lwowskim oczkiem w głowie.
Ale i z głową wydaje się zarządzane. Jeszcze w 2015 roku skorzystało z niego 570 tysięcy osób, ale już
w roku ubiegłym – blisko 740 tysięcy. – W tym roku celujemy w milion
pasażerów – nie ukrywa Tatiana
Romanowska, dyrektor miejscowego
portu lotniczego. Ze Lwowa dotrzemy obecnie w 28 miejsc. Od piątku,
4 sierpnia – także do Bydgoszczy.
Lot trwa nieco ponad godzinę. LOT,
który obsługuje połączenie (w każdy piątek i poniedziałek w nocy),
zapewnia, że ceny zaczynają się od
205 złotych w dwie strony.
A propos cen… te dla w ielu turystów mogą być zachętą do
wyjazdu. Kawę, namiętnie pitą we
Lwowie (opowiadają, że położenie
miasta w kotlinie warunkuje niskie
ciśnienie, stąd jej popularność)
można dostać za niecałe cztery złote. Piwo – także. Obiad w restauracji w rejonie centralnego rynku
również nie wydrenuje kieszeni.
To koszt kilkunastu złotych. Śniadanie u Baczewskiego – trzy euro
(13 złotych). Gdy kupujemy bilety na
komunikację miejską, mamy wrażenie, że ktoś się pomylił. Bilet normalny na tramwaj lub trolejbus (po mieście kursują także autobusy) kosz-

tuje dwie hrywny, czyli… 28 groszy.
Za brak skasowanego dziurkaczem
(tak, tak!) biletu grozi nam kara –
w przeliczeniu to niespełna sześć
złotych. Ale Ukraińcy dobrze wiedzą, że to efekt uboczny konfliktu na
Wschodzie – hrywna od 2014 roku
straciła dwie trzecie swojej wartości.
Wyszywanka i wyliczanka
– Konflikt, który obecnie jest operacją antyterrorystyczną, przyspieszył
proces scalania narodu – przekonuje
dr Lylo. Kilkadziesiąt miesięcy temu
Ukraińcy często robili sobie zdjęcia
do oficjalnych dokumentów stylizowani na Kozaków lub ubrani w stroje
ludowe. We Lwowie ukraińską flagę
widać na każdym kroku. W recepcji
hotelu Dnister Premier Hotel stoją
dwie. Pośrodku nich umieszczono flagę Unii Europejskiej. Przed meczem
piłkarskiej ekstraklasy – notabene
rozgrywanym na Stadionie Ukraina (na potrzeby Euro 2012 wybudowano ponadto na rubieżach miasta
nowoczesną Arenę Lwów) – odśpiewany został hymn narodowy.
Nie powinno więc dziwić, że
mer ( prezydent) miast a A ndr ij
Sadowy grupę dziennikarzy z Polski wita w tradycyjnej ukraińskiej
koszuli – tak zwanej wyszywance.
Wykonana z lnu, bogato zdobiona,
jest alternatywą dla garnituru czy
munduru. Zwłaszcza gdy za oknem

temperatura – i to w cieniu – przekracza 30 stopni Celsjusza. Można
ją kupić w przynajmniej kilku punktach centrum miasta. Średnia cena
– od 800 do 1100 hrywien (powyżej
100 złotych). – Jaka to wyszywanka! – macha ręką Rusłana, która od
ponad 20 lat trudni się ich wykonywaniem. – To wszystko wychodzi
z maszyn. Cena prawdziwej wyszywanki to przynajmniej 3500 hrywien. Ale to nawet miesiąc roboty!
500 złotych za miesiąc pracy? W Polsce kwota ta mogłaby
budzić zdziwienie, na Ukrainie
– bynajmniej. – Tutaj przeciętne wynagrodzenie to około czterech tysięcy hr y wien. Pracownik na uczelni ma trochę więcej,
pięć, może sześć tysięcy. Najlepiej
zarabiają specjaliści, na przykład
z zakresu IT – od 8 do 10 tysięcy –
wylicza Lina Ostapczuk, dyrektor
Lviv Convention Bureau (odpowiednik bydgoskiego Centrum Kongresów i Konferencji). Do Lwowa przyjechała z 200-tysięcznego Łucka,
kilka miesięcy spędziła na studiach
we Wrocławiu. Świetnie mówi po
polsku. Staje się jednym z naszych
przewodników po Ukrainie. Także
tej, której nie zobaczymy w oficjalnych dokumentach promocyjnych.
Siedzimy w Cukierni przy ulicy
Starojewrejskiej przy, a jakże, kawie
i czekoladzie. Na drugim (albo trzecim) piętrze prezydent Sadowy spo-

Sadowy jest sternikiem miasta od
jedenastu lat. Wcześniej był radnym miejskim. Podobnie jak wielu
Ukraińców ze Lwowa bardzo dobrze
posługuje się językiem polskim.
– Nauczyłem się go, mając piętnaście lat, gdy oglądałem kino nocne
po polsku – mówi. Rozmowa z nim
nie przypomina rozmowy z urzędnikiem. Sadowy chętnie wskazuje ulubione restauracje i dania. Jako środek transportu poleca… Ubera, który
działa w mieście do dwóch miesięcy.
– Bo jest o połowę taniej, a komfort
jazdy – wysoki – przekonuje otwartym tekstem. Ile kosztuje kilometr
podróży w taksówce – trudno zresztą ocenić. We lwowskich taxi nie ma
bowiem taksometrów.
Prezydent Sadowy zdaje sobie
sprawę, że przed miastem stoi
jeszcze wiele wyzwań. Choć śródmiejska strefa miasta została wpisana już w 1998 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, de
facto rewitalizowana jest dopiero
od dwóch lat. Sadowemu, liderowi
opozycyjnej partii Samopomoc, nie
po drodze z Kijowem – awanturą ( jak twierdzi sam – polityczną)
zakończyła się próba uruchomienia nowego wysypiska śmieci wraz
z zakładem przetwarzania odpadów.
Poprzednie, w pobliskich Grzybowicach, zamknięto w ubiegłym
roku po pożarze. Władze centralne podejrzliwie patrzą też na projekt
powstania nowego parku przemysłowego, który ma dać kilka tysięcy miejsc pracy i być obsługiwany
przez zewnętrzny podmiot. Zresztą,
Sadowy jest na cenzurowanym także u polskich nacjonalistów – wypominają mu choćby postawienie we
Lwowie pomnika Stepana Bandery.
Trudna historia polsko-ukraińska
jako temat dyskusji na pewno wraca
i będzie wracać. Dr Lylo: Ukraińcy
są podzieleni w opiniach na temat
Bandery i jego działalności. Ale jako
naród jesteśmy na etapie poszukiwania swojej tożsamości. Krzyżujące się
losy Polaków i Ukraińców doskonale
widać na Cmentarzu Łyczakowskim,
gdzie spoczywają Orlęta Lwowskie,
ukraińscy żołnierze polegli w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale także
wybitne postacie świata kultury –
Maria Konopnicka, Władysław Bełza,
Seweryn Goszczyński, Karol Szajnocha z jednej strony oraz Iwan Franko
czy Sołomija Kruszelnycka z drugiej.
– Polacy docierają tutaj także, aby tę
wzajemną historię poznać. Nie tylko
ze względu na przodków – podsumowuje Andrij Guzij, od 28 lat przewodnik po mającym status muzeum
cmentarzu.

*

ZOBACZ WIĘCEJ
– fotoreportaż ze
Lwowa dostępny na
MetropoliaBydgoska.PL.
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hcieliśmy zorganizować
i mpre z ę s p or t ow ą , k t óre
zapewni dobrą zabawę całym
rodzinom. Mamy nadzieję, że nasza
propozycja przypadnie do gustu
bydgoszczanom i na stałe zagości w miejskim kalendarzu – mówi
Kamil Błaszkiewicz, współorganizator FOCUS Bydgoszcz Fit Day 2017.
Na pierwszą część sportowej
soboty organizatorzy zapraszają
do CH Focus przy ulicy Jagiellońskiej. Tam odbędzie się rozgrzewka przed wydarzeniami na Wyspie
Młyńskiej. Od godziny 10:00 do
12:00 zaplanowano zajęcia fitness
na trampolinach poprowadzone
przez kadrę trenerską StepOne,
trening kalisteniki oraz zumbę.
Pojawi się również specjalne miniboisko, na którym – pod okiem trenerów z Juventus Academy – będzie
można rozegrać piłkarski pojedynek. - Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami
– zapewnia Błaszkiewicz.

Finisz wakacji
na sportowo

(choć nie tylko) będą czekały dwa
boiska i wspomniani już szkoleniowcy z Juventus Academy Bydgoszcz. Gra na małej przestrzeni
pozwoli im rozwijać umiejętności
techniczne i dobrą współpracę na
placu gry.
Najwyższych lotów będzie kolejna
atrakcja, którą zapewni Jumpin Place – na Wyspie Młyńskiej pojawi się
olbrzymia mata do skakania, a doskonale wyszkoleni akrobaci dadzą pokaz
naprawdę wysokich skoków.
Kto już będzie miał ochotę na
relaks i regenerację, będzie miał
taką możliwość. I to także w klimacie fit! Organizatorzy przygotowali
strefę odpoczynku z leżakami, na
Wyspie Młyńskiej zaparkują również foodtrucki – Gravity Drink Bar,
Pepper Mint oraz lody Willisch. Wszystko będziemy przeplatali serią
konkursów z licznymi nagrodami –
zaprasza Kamil Błaszkiewicz.
Sponsorem tytularnym imprezy
jest CH Focus, a partnerami medialnymi – MetropoliaBydgoska.PL oraz
Radio Eska.

Nadchodzi FOCUS
Bydgoszcz Fit Day 2017!
Fitness, zumba, fit and jump, joga, kalistenika, zawody
w wyciskaniu na ławeczce... i to wszystko jednego dnia? Tak!
W sobotę, 26 sierpnia w Centrum Handlowym Focus oraz na
Wyspie Młyńskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie łączące
wszystkie te dyscypliny.

*

 zczegóły i pełny
S
harmonogram wydarzenia
dostępny jest na
Facebooku – www.fb.com/
BydgoszczFitDay.

Kiedy?
Gdzie?
FOCUS Bydgoszcz Fit Day
2017 odbędzie się w sobotę,
26 sierpnia – od 10:00 do
12:00 w CH Focus przy ul.
Jagiellońskiej, od 13:00 do
19:30 – na Wyspie Młyńskiej.

fot. Stanisław Gazda

Po kilkudziesięciominutowej
przerwie arena FOCUS Bydgoszcz
Fit Day 2017 przeniesie się na bardzo
lubianą przez mieszkańców Wyspę
Młyńską. To właśnie tam na głównej
scenie będą czekali trenerzy, którzy
poprowadzą – co ważne, BEZPŁATNE – zajęcia z fit and jump (zajęcia
z trampolinami prowadzone przez
trenerów z BeeFit, Fit and Jump
Żnin oraz Fit Dance Fun), kalisteniki,
zumby (Paweł Paczyński), treningu
wielofunkcyjnego, fitnessu oraz jogi
(Szkoła Jogi Mandala).
Ale to nie koniec atrakcji – przez
całe popołudnie (od 13:00 do 19:30)
do dyspozycji uczestników imprezy
będą specjalne strefy.
Calisthenics Academy zaprezentuje na Wyspie Młyńskiej swoje
maszyny, a jej założyciel – Jordan

Harmonogram
FOCUS Bydgoszcz
Fit Day 2017

Grupa ambasadorów imprezy – od lewej: Paweł Paczyński, Radosław Drapała, Weronika Jóźwiakowska, Marika
Popowicz-Drapała i Jordan Ogorzelski. / fot. Krystian Janik

Ogorzelski (finalista Pucharu Świata) da pokaz swoich nietuzinkowych
umiejętności. Wisienką na torcie
będą zawody w podciąganiu na
drążku. Dla siłaczy (i siłaczek) klub
Maximus (firmowany przez znanego doskonale strongmana Rober-

ta Szczepańskiego) przygotował
rywalizację w wyciskaniu sztangi na
ławeczce z atrakcyjnymi nagrodami.
Akademia Motoryki, którą tworzy
lekkoatletyczne małżeństwo Mariki
Popowicz-Drapały i Radosława Drapały, zaprasza na nieoficjalne mistrzo-

stwa świata w biegu na 10 metrów,
zabawę z maszyną do badania czasu
reakcji oraz quickfeetem (świetnym
elementem treningu piłkarskiego).
A skoro piłka nożna zost ała wywołana do tablicy, to warto
wspomnieć, że na najmłodszych

10:00-12:00
rozgrzewka w CH Focus
(fitness na trampolinach,
kalistenika, zumba, piłka
nożna)
10:10 - f itness na trampolinach
10:45 - kalistenika
11:25 - zumba

13:00-19:30
na scenie głównej:
13:05 – fit and jump
14:40 – kalistenika
15:10 – zumba
16:35 – trening wielofunkcyjny
17:05 – fitness
17:45 – joga
R
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żużel
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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rugi rok rządów Władysława
Golloba skończył się sportową
i wizerunkową klęską. Prezes
przed sezonem deklarował walkę
o szóste miejsce, ale jego żużlowcy
nie byli nawet blisko siódmej lokaty.
Wygrali jeden mecz, jeden zremisowali i do przedostatniej Stali Rzeszów stracili aż siedem punktów.
Gollob przyznaje, że jego zespół
nie wypełnił planu. Mimo to chce
pozostać przy budowaniu składu
w oparciu o wychowanków. Wstępnie zainteresowanie kontynuowaniem kariery w Polonii wyraził Mar-

Smutek na Sportowej

Wątpliwości

Polonia
sięgnęła dna

budzi sprzedaż
klubu Władysławowi
Gollobowi. Radni Prawa
i Sprawiedliwości zwrócili
się już CBA o zbadanie
zarzutów RIO.

Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, stało
się faktem. Żużlowcy Polonii Bydgoszcz spadli do trzeciej klasy
rozgrywkowej.

Cieszę się
z zainteresowania
Polonii, ale na
konkretne rozmowy
i decyzje przyjdzie
jeszcze czas.
Wiktor Kułakow

cin Jędrzejewski, który w minionym sezonie był zdecydowanym
liderem zespołu. „Papa” widziałby
też w kadrze Damiana Adamczaka
i Mikołaja Curyłę, choć obaj miniony
sezon mieli zdecydowanie gorszy od
poprzedniego.
Z Polon i i o dejd zie A nd r iej
Kudriaszow. – Spadek jego formy
był wręcz kompromitujący – mówi
w swoim stylu Gollob. Kudriaszow
przed rokiem zdobywał średnio dwa
punkty w każdym biegu. W tym roku
spadł na średnią 1,790, czyli drugą
w zespole. Co ciekawe, podobnie jak
jego rodak Wiktor Kułakow, lepiej
jeździł na wyjazdach niż u siebie.
- Punktów zdobywanych u siebie
zdecydowanie zabrakło. Bez nich
trudno myśleć o utrzymaniu – mówi
nam młodszy z Rosjan.

fot. Stanisław Gazda

o pozostaniu w Bydgoszczy.

Żużlowcy Polonii Bydgoszcz żegnali sezon przy pustych trybunach.

Zdaniem Kułakowa Polonii brakowało też stabilnej formy. – W każdym meczu nie mieliśmy jakiegoś
ogniwa. Ja na przykład dobrze zacząłem w Tarnowie, ale kolejne dwa
mecze były już gorsze. Brakowało
tej równej jazdy przez cały sezon –
mówi żużlowiec, który zakończył
rozgrywki z niemal identyczną średnią jak przed rokiem. Gollob widziałby go w składzie, ale nie wiadomo,
czy klub dojdzie do porozumienia
z zawodnikiem. – Cieszę się z zainte-

resowania Polonii, ale na konkretne
rozmowy i decyzje przyjdzie jeszcze
czas – wyjaśnia żużlowiec.
Kułakow prawdziw y dramat
przeżył już po zakończeniu sezonu
w Polsce, gdy z jego garażu skradziono motocykle. Na razie złodzieja nie udało się złapać, ale dzięki
pomocy środowiska Rosjanin skompletował sprzęt, który pozwoli mu
na dalszą jazdę.
Polonię opuścić może także
Oskar Ajtner-Gollob. W pierwszym

sezonie w roli seniora spisał się
nieźle, choć na wyjazdach notował
dużo gorsze wyniki niż na Sportowej. Spytaliśmy go o plany na przyszły sezon, ale nie chciał ich komentować. Podobnie jak postawy drużyny w minionych rozgrywkach.
Problemem Polonii w ostatnich miesiącach byli juniorzy, którzy przez cały rok zdobyli tylko
35 punktów. Gollob chciałby ściągnąć nowych, którzy zagwarantowaliby okazalsze zdobycze. - Jagła

był nieudolnie przygotowany do
startów. Poprawił się i ma tę zaletę, że się nie przewraca. Jeździ jak
potrafi, ale w sposób pewny. Sitarkiem nie jesteśmy zainteresowani –
mówi o swoich młodzieżowcach.
Do marnego wyniku sportowego doszła w tym roku równie słaba
atmosfera. Oszczędzanie uderzyło
w podprowadzające, z których klub
postanowił zrezygnować. Na zawodach młodzieżow ych doszło do
bójki z udziałem teamów Damiana Stalkowskiego i Patryka Sitarka, w którą włączyć mieli się także
Władysław i Jacek Gollobowie, zaś
na sam koniec rozgrywek żużlowcy pojechali dla kilkuset osób, które
zdecydowały się zapłacić 40 złotych
za pójście na imprezę niemasową.
Tymczasem na 2018 rok, w którym Polonia toczyć będzie pojedynki z klubami z Krosna, Opola
i Rawicza, zaplanowano modernizację stadionu. W najbliższych
miesiącach na stadionie mogą pojawić się jednak nie tylko maszyny
budowlane, ale też funkcjonariusze
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tego chcieliby radni Prawa
i Sprawiedliwości, którzy wysłali
już odpowiednie pismo do siedziby CBA w Warszawie. Powołują się
w nim na wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
dopatrzyła się nieprawidłowości
przy sprzedaży klubu Gollobowi,
między innymi wykroczenia poza
przedmiot negocjacji poprzez dyskutowanie o wysokości wsparcia
finansowego od miasta w następnych latach.
Ratusz z zarzutami RIO się nie
zgadza i utrzymuje, że oferta Golloba była najlepsza. I o ile obecny
właściciel klubu rzeczywiście chciał
najmniej dofinansowania z ratusza,
tak teraz coraz częstsze są głosy, że
jako szef Polonii zawiódł.
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magania w ramach Roll&Run
adresowane są zarówno do
zawodników profesjonalnych,
doświadczonych, jak również amatorów i osób debiutujących. Dlatego
też organizatorzy przygotowali dwa
dystanse rolkowe:

ROLKI
SZYBKIE
18 kilometrów

Przewodnik po
Roll&Run Metropolia
Bydgoska.PL

Liczba pętli dla zawodników
poszczególnych konkurencji:

Rolki Fitness
2 pętle (łącznie 7 km),

Rolki Szybkie
5 pętli (łącznie 18 km),

Już 2 września w Bydgoszczy odbędzie się kolejna
edycja wyjątkowego sportowego wydarzenia – Roll&Run
MetropoliaBydgoska.PL. To jedyna impreza w Polsce, gdzie
uczestnicy mogą wziąć udział w rywalizacji w dwuboju – biegu
oraz jeździe na rolkach.

Bieg Główny
2 pętle (łącznie 7 km).

autobusowa Roll&Run MetropoliaBydgoska.pl na trasie Decathlon
Fordon - Sport Factory. Autobusy
będą kursowały co 15 minut z przystanku usytuowanego pod sklepem
Decathlon Fordon. Lina autobusowa będzie dostępna dla wszystkich
zawodników oraz kibiców.

ROLKI
FITNESS
7 kilometrów

NAGRODY

Dr ug i m elementem i mprezy będzie naturalnie bieg. Główna
rywalizacja odbędzie się na dystansie 8 kilometrów. - Długość trasy
jest w ymierzona pod względem
dostępności dla zawodników na
każdym szczeblu wytrenowania –
mówi Łukasz Telejko, dyrektor bydgoskich zawodów.
Ale to nie koniec – dla dzieci
oraz młodzieży przygotowano także dystanse krótsze, i to zarówno
biegowe, jak i rolkowe. - Wszyscy
uczestnicy zostaną podzielenie na
kategorie wiekowe – będą mieli
do pokonania różnorodne dystanse nieprzekraczające kilometra –
dodaje Telejko.

DYSTANSE DLA
DZIECI ORAZ
MŁODZIEŻY
D0 (do 6 lat) - 100 m,
D1 (7-9 lat) - 300 m,
D2 (10-12 lat) - 500 m,
D3 (13-16 lat) - 800 m.

fot. Stanisław Gazda

W zmaganiach na dłuższym
dystansie mogą zaprezentować się
wszyscy zawodnicy. W rolkach fitness – jedynie zawodnicy-amatorzy oraz debiutanci, którzy spełnią
wymóg regulaminowy.
“Prawo udziału w zmaganiach
rolek fitness mają tylko uczestnicy
poruszający się na rolkach z wysokim butem i kółkami nieprzekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
Osoby niespełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia rolek zawodników
przed startem”.

K ażde dziecko otrzyma
pamiątkow y medal oraz pakiet
startowy z niespodzianką. Dodatkowo zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymają nagrody oraz
puchary.
Pod względem liczby zawodników startujących na rolkach impreza Roll&Run MetropoliaBydgoska.PL
plasuje się w czołówce imprez krajowych. Organizatorzy przygotowali
limity uczestników:
- Rolki Fitness - 100 uczestników,
- Rolki Szybkie - 150 uczestników,
- Dwubój - 30 uczestników,
- Bieg Główny - 200 uczestników,
- Rolki Dziecięce - 100 uczestników,
- Bieg Dziecięcy - 100 uczestników.
W ramach Roll&Run Metropolia
Bydgoska.PL odbędzie się również
klasyfikacja drużynowa. Drużyny muszą liczyć minimum 4 osoby.
Klasyfikacja generalna będzie obejmowała konkurencje: Rolki Szybkie
oraz Bieg Główny.

HARMONOGRAM
ROLL&RUN
METROPOLIABYDGOSKA.PL
8:00 - otwarcie biura zawodów
9:30 - start zawodów dla dzieci
i młodzieży
10:30 - dekoracje dzieci i młodzieży
11:00 - start Rolek Fitness
12:30 - start Rolek Szybkich
14:30 - dekoracje Rolek Fitness
i Rolek Szybkich
15:30 - start Biegu Głównego
17:00 - dekoracja Biegu Głównego,
Dwuboju oraz zakończenie imprezy.
Biuro zawodów będzie czynne
w przeddzień Roll&Run – w piątek,
1 września w godzinach 16:00 –
20:00 w Decathlon Fordon.

PRZEBIEG TRASY
Ze względu na remont torowiska
wzdłuż ulicy Lewińskiego trasa
zawodów została zmieniona. Dzięki tej zmiane uczestnicy będą mieli
okazję rywalizować na najszybszej

Łączna pula nagród na zawody Roll&Run MetropoliaBydgoska.
PL przekroczyła 10 tysięcy złotych.
Zwycięzcy kategorii OPEN w konkurencjach: Rolki Szybkie, Rolki Fitness
oraz Bieg Główny otrzymają karty
podarunkowe do sklepu sportowego
Decathlon Fordon oraz puchary ufundowane przez Patronów Honorowych.
Zwycięzcy kategorii wiekowych
w konkurencjach Rolki Szybkie oraz
Bieg Główny otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe oraz statuetki. Dodatkowo prowadzona będzie
klasyfikacja drużynowa (4 osoby
w drużynie w konkurencjach Rolki Szybkie oraz Bieg Główny) oraz
Mistrzostwa Grupy Run Bydgoszcz.

PAKIETY STARTOWE
HARMONOGRAM
PRACY BIURA
ZAWODÓW
– 2 WRZEŚNIA
8:00 - 9:00
- dzieci oraz młodzież
8:00 - 10:30
- Rolki Fitness
8:00 – 12:00
- Rolki Szybkie oraz Dwubój
8:00 – 15:00
- Bieg Główny

trasie w Polsce. Wszystkie zmagania będą odbywać się na ulicy
Kamiennej.
Start oraz meta zlokalizowane
będą nieopodal skrzyżowania ulic
Kamiennej i Fordońskiej. Nawrót
będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Łęczyckiej.
W związku ze zmianą trasy uruchomiona zostanie specjalna linia

Każdy uczestnik imprezy otrzyma bogaty pakiet startowy, w którym znajdzie m.in. czapkę oraz okulary. Dodatkowo każdy uczestnik
dostanie pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz gadżety od
partnerów imprezy.

ATRAKCJE DODATKOWE
Roll&Run MetropoliaBydgoska.
PL to nie tylko rywalizacja na rolkach
oraz w biegu. To również mnóstwo
atrakcji dodatkowych. W miasteczku zawodów przy sklepie sportowym Decathlon Fordon odbywać się
będą gry i zabawy dla najmłodszych,
warsztaty oraz nauka jazdy na rolkach dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, pokazy oraz nauka tańca.
D o d at kowo s woj e at r a kc j e
i zajęcia przygotuje Sport Factory.
Będzie można również zrobić analizę składu ciała, o co zadba Studio
Zdrowia oraz skorzystać ze strefy
testowej Oxelo.

