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Rafał Bruski kontra...
Kto stanie do walki o fotel
prezydenta miasta?

Szukaj w środku
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ODBIERZ KARTĘ
LUB POBIERZ APLIKACJĘ
I SZALEJ NA ZAKUPACH

Akcja Szalona 5 trwa od 4.10 do 31.10.2017 r. Akcja nie obejmuje zakupu m.in.: alkoholi, papierosów i paliwa.
* Regulamin akcji dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta oraz na carrefour.pl
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rozmawiała Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Justyna Wróblewska: Od początku
swojej kadencji podkreśla pan, że
chce, aby teatr stał się miejscem
dla wszystkich. Jaki główny cel stawia pan przed sobą jako dyrektor
teatru?
Łukasz Gajdzis: Przede wszystkim artystyczny, ale też menadżerski. Ten cel w kontekście artystycznym przejawia się w pragnieniu
stworzenia repertuaru pełnego
ważnych treści ubranych w wysublimowaną formę. A drugi - to
poprawa substancji budynku i jego
funkcjonalności jako instytucji kultury w monoteatralnym mieście.
W nowocześnie działającym teatrze
istotną wagę bez wątpienia pełni
również edukacja kulturalna.
Jak na razie, po niespełna miesiącu, udaje się realizować te plany?
Co do tej pory działo się w teatrze?
Mówiąc lapidarnie - pracujemy.
Postawiliśmy sobie duże wyzwania do końca tego roku. Pierwszą
inicjatywą wynikającą z głębokiej
motywacji i chęci jest organizacja
odwołanego wcześniej Festiwalu
Prapremier. To obecnie angażuje nas
najbardziej, chociaż przygotowujemy też równolegle dwie premiery.
Nie da się ukryć, że wraz ze zmianą
dyrektora znacznie zmalała liczba
aktorów pracujących w bydgoskim
teatrze.
Osoby, które miały inną wizję
teatru, odeszł y z tego miejsca.
Pozost ało dziew ięciu a k torów
i zespół jest budowany na nowo.
Następuje naturalna zmiana, dość
popularna w działalności każdej
instytucji kultury. Doszły dwie nowe
aktorki, a niebawem dołączą kolejne
nowe twarze. Do najbliższych premier zostali zaangażowani młodzi
twórcy, a niektórzy z nich być może
zwiążą się z teatrem na dłużej.
We d ł ug p a n a wc z e ś n iej s z yc h
zapowiedzi będą to osoby nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Ich sprowadzenie to zapewne
dodatkowe koszty. Czy odbije się to
na cenach biletów na spektakle?
Jedno z dr ug im nie ma nic
wspólnego. Roczny budżet samo-

Nowa era
bydgoskiego teatru
Pod wodzą Łukasza Gajdzisa
Łukasz Gajdzis to 33-letni aktor i reżyser, który niespełna miesiąc temu rozpoczął swoją trzyletnią
kadencję na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Porozmawialiśmy z nim o dotychczasowej realizacji jego założeń, jak i planach na przyszłe miesiące.

fot. Stanisław Gazda

wywiad

Łukasz Gajdzis kilka lat temu debiutował w bydgoskim teatrze. Przez najbliższe trzy lata będzie nim zarządzał.

rządowej instytucji kultury, jaką jest
teatr, w pełni pokrywa honoraria
artystów, a współprace międzynarodowe funkcjonują w teatrze od lat.
Obserwowany w dłuższej perspektywie czasu wzrost ceny biletów
jest powiązany głównie z czynnikami makroekonomicznymi, inflacją
i polityką fiskalną kraju. Porównując do innych miast, ceny w bydgoskim teatrze są wciąż stosunkowo
niskie. Od października ceny biletów na spektakle będą kosztować
29 i 49 złotych, natomiast istnieje
szereg promocji, które umożliwia-

ją mieszkańcom miasta swobodny dostęp do naszego repertuaru.
Również na znakomite spektakle
tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier można zdobyć bilety w niższej cenie.
Jak wyglądają przygotowania do tej
imprezy?
Jak wcześniej mówiłem, przygotowujemy festiwal w bardzo krótkim czasie, niespełna w miesiąc.  
Obecnie trwają tak zwane wizyty
techniczne, przyjeżdżają tutaj montażyści i reżyserzy świateł, którzy
sprawdzają warunki. Tworzymy też

całą narrację, oprawę, promocję
festiwalu. Wszystkie prace idą ku
temu, by było to istotne wydarzenie.
Pamiętajmy, iż w realizację festiwalu zaangażowany jest również
doświadczony zespół specjalistów
naszego teatru.
W teatrze trwają też próby między
innymi do pierwszego spektaklu
o Beksińskich. Dlaczego właśnie
ten temat zostanie poruszony na
samym początku?
Myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby znalazł się on na
teatralnych deskach. Jest to bar-

dzo ciekawy temat funkcjonujący
w przestrzeni medialnej po sukcesie książki i filmu, a w teatrze jeszcze niepodjęty. Beksiński to artysta
totalny. W spektaklu poruszymy nie
tylko temat sztuki i jej oddziaływania, ale przede wszystkim zgłębimy
topos rodziny, problem skomplikowanych relacji, samotności i poświęcenia. Jeżeli chodzi o kontekst sztuki, zadajemy sobie pytania, czym
ona powinna być, co mówił o niej
Beksiński oraz jaką rolę odgrywa
dziś w społeczeństwie artysta. Piotr
Murawski, odpowiedzialny za dramaturgię, ma dostęp do wielu materiałów na temat tej wybitnej postaci, które nie są popularne w obiegu
publicznym. W związku z głęboką
chęcią eksplorowania znanej wielu
historii, pragniemy rozszerzyć ten
temat nie tylko w teatrze, ale także
wykraczając poza jego budynek.
Czy wiąże się to ze współpracą
z innymi instytucjami?
Rozmawiałem z dyrektorem
Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
Michałem Woźniakiem i okazało się,
że muzeum ma w posiadaniu zbiory
Beksińskiego. Nadchodząca premiera w teatrze byłaby dobrą okazją, by
tych kilka dzieł pokazać na nowo.
Powrócić do nich i przypomnieć
mieszkańcom Bydgoszczy o twórczości Beksińskiego, a niektórym
ukazać ją po raz pierwszy. Rozmowy o wspólnych działaniach z innymi instytucjami są już prowadzone.
Mam nadzieję, że zawiązana relacja
pomoże w również w trudnym dla
funkcjonowania teatru momencie,
jakim jest planowany remont.
Jest już zgoda na budowę. Co dalej
z realizacją tej inwestycji?
Przebudowa to bardzo złożony
proces, w którym dyrektor teatru,
poruszający się w odmiennej kulturze pracy projektanta i inwestora, jest zaledwie jednym z ogniw.
Należy dokonać gruntownej analizy kosztorysu, wprowadzić potencja l ne zm i a ny tech nolog iczne
i funkcjonalne w projekcie, a także
zdefiniować zakresy zamówień na
sprzęt obsługi sceny. To jedna z najważniejszych inwestycji nie tylko
w trakcie mojej kadencji, ale przede
wszystkim w całej historii bydgoskiego teatru. Wierzę, że uda mi się
ją zrealizować.
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oferujemy:
 umowę o pracę  wysokie zarobki  prowizję
 niezbędne narzędzia (laptop, telefon, samochód)
 pracę w miłym i młodym zespole

Prześlij swoje cv i list motywacyjny na: marcin@metropoliabydgoska.pl
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wynosi niemal 9,5 miliona
złotych. Z budżetu województwa na
modernizację opery popłynie dodatkowe blisko 1,9 mln zł. Łączna wartość projektu to ponad 13,5 mln zł.
Założono, że z tych środków,
w ramach projektu „Modernizacja Oper y Nova w Bydgoszczy”,
w 2017 rok u przeprowadzi się

5

Opera Nova
jak nowa
Termin składania wniosków był bardzo krótki, co groziło niesprostaniem wymogom. Mimo to dyrektor Opery Nova Maciej Figas nie zawahał się przystąpić do pierwszej edycji konkursu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Opera
znalazła się wśród zaledwie pięciu podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w części konkursu:
„Sprzęt i wyposażenie”.

Modernizacja Opery
Nova pozwoli nam
nie tylko nadgonić
zapóźnienia, ale wręcz
zrównać się ze światową
czołówką.

13,5 mln zł
tyle otrzyma Opera
Nova na nowe
elementy sceniczne
i wyposażenie

Wojciech Bartczak

Nie będą pożyczać fortepianów
- Konieczność podjęcia modernizacji opery wynikała z wyeksploatowania się i zestarzenia się technologicznego zamontowanych tu instalacji. Większość urządzeń i instalacji
ma ponad dwadzieścia lat i nie przy-

fot. mat. prasowe

zastępca dyrektora Opery Nova
ds. inwestycji

modernizację sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi oraz wymieni się
aparaty oświetleniowe, które są
już technologicznie przestarzałe; nagłośni scenę główną i scenę
kameralną oraz zakupi bezprzewodowe urządzenia radiowe. Pieniądze
wydane zostaną również na zakup
instrumentów muzycznych, przebudowę systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej, remont podłogi sceny, kieszeni
scenicznych oraz – już w 2018 roku
-   zascenia i magazynu dekoracji
wysokich, zakup sceny obrotowej
oraz słuchawek dla osób niedosłyszących i zakup profesjonalnych
instrumentów muzycznych.

wystawiania przedstawień, w których ona jest z założenia wymagana.
Nasza scena będzie miała możliwość
sterowania prędkością, kontem
nachylenia, zatrzymania w wyznaczonym punkcie. Wszystko to przyczyni się do poprawy atrakcyjności
i możliwości realizacyjnych przedstawień – mówi dyrektor Bartczak.
Modernizacja to przede wszystkim działania, których brak zatrzymałby Operę Novą w rozwoju. Wielu
przedstawień nie dałoby się zrealizować albo byłyby z tym duże kłopoty. Chodzi na przykład o zakupiony system sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny. Dotąd
używany bardzo często się psuł i, co
gorsza, nie było szans na jego serwisowanie, gdyż producent zniknął
z rynku. Z kolei dotychczas funk-

Spektakle operowe w nowym sezonie artystycznym będą wykorzystywały między innymi nowoczesne
oświetlenie.

staje do współczesnych wymagań
realizatorów, nie mówiąc o tym, że
są zawodne i kosztowne w eksploatacji – wyjaśnia Wojciech Bartczak,
zastępca dyrektora Opery Nova ds.
inwestycji.
Opera Nova wzbogaciła się już
o flety poprzeczne, flety piccolo,
puzon basowy, sześć pianin, celestę i wiolonczelę. W następnym
roku przybędą dwa fagoty, osiem
klarnetów, cztery saksofony, cztery oboje, rożek angielski, klawesyn,
harfa, instrumenty perkusyjne oraz

dwa duże fortepiany koncertowe. Tych ostatnich opera nie miała
w ogóle i w przypadku koncertów
wysokiej klasy światowych wirtuozów – instrumenty trzeba było
pożyczać.
Podczas konferencji prasowej
podsumowującej pier wszy etap
modernizacji Opery Nova usłyszeliśmy, że etapowa realizacja projektu ma charakter umowny, gdyż tak
naprawdę - zwłaszcza prace techniczne i zasadnicze zakupy - mogą
być realizowane jedynie podczas

przerw pomiędzy sezonami artystycznymi. My zapytaliśmy więc, co
modernizacja oznacza w praktyce
dla widza.
Co zyskają melomani?
- Szary Kowalski, o dobrze wyczulonym słuchu, powinien odbierać
koncerty na w yższym poziomie
artyzmu; zobaczy też o wiele więcej
efektów uzyskiwanych za pomocną
światła. Zainstalowana w przyszłym
roku scena obrotowa da możliwości

cjonujące nagłośnienie groziło pojawianiem się nieprzewidywanych
brzmień, które zakłócałyby odbiór
koncertów. Ważne jest także to, że
dostarczony sprzęt oświetleniowy
jest nie tylko najnowszej generacji, ale jest także energooszczędny.
Stan podłóg nie tylko uniemożliwiał
przesuwanie po nich dużych dekoracji, ale wręcz groził wypadkami
artystów.
- Gdy z początkiem tego stulecia
oddawaliśmy obiekt do użytku, nie
narzekaliśmy, że jest źle wyposażony – zauważa Wojciech Bartczak.
- Szybkość zmian, które następują
w technologiach związanych z prezentacją przedstawień jest jednak
tak ogromna, że tych kilkanaście lat,
które od tamtej pory minęło, sprawiło, że staliśmy się teatrem może
nie - przestarzałym, ale odstającym
od innych. To, co nazywamy modernizacją Opery Nova, pozwoliło nam
nie tylko nadgonić zapóźnienia, ale
wręcz zrównać się ze światową czołówką.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @Storzewski
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nwest ycje. Słowo-k lucz, k tóre przewija się w niemal każdej
wypowiedzi dotyczącej najbliższych miesięcy. Trudno zresztą,
żeby było inaczej, skoro mówimy
o mieście rządzonym przez prezydenta, który do wyborów szedł
z hasłem „Ja buduję”. Akurat tak się
złożyło, że Rafał Bruski najwięcej
budować będzie właśnie w ostatnim
roku swojej drugiej kadencji.
- Rok w yborczy oczy w iście
rządzi się swoimi prawami, ale nie

Budowanie
poparcia

musi odejść” był wymieniany wśród
głównych przyczyn porażki akcji
referendalnej.
Decyzji w k westii st ar t u
w wyborach nie podjęto jeszcze
w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska. Ugrupowanie kierowane
przez Piotra Cyprysa mocno zaznaczyło swoją obecność podczas
poprzedniej kampanii, prezentując
się jako nowa jakość na miejskiej
scenie politycznej,  jednak w ostatnich miesiącach rzadziej niż można
było się spodziewać zabierało głos,
aby przedstawiać kolejne propozycje zmian w mieście. – Na razie
zarząd nie podjął jeszcze decyzji
w kwestii startu w w yborach –
mówi nam Cyprys.

Przed prezydentem i radą miasta ostatni rok trwającej kadencji.
Czy najbliższe dwanaście miesięcy może zmienić układ sił
w bydgoskiej polityce?

Inwestycje zostały tak
rozplanowane, żeby
przeprowadzić je w roku
wyborczym.

Już jest powoli
wyczuwalne, że każdy
chce zaistnieć z myślą
o wyborach.

Mirosław Jamroży

Jakub Mikołajczak

powinno być tak, że prezydent
tak przygotowuje budżety, że ten
w roku w yborów jest w y pchany inwestycjami, jest rozwojowy
– mówi Mirosław Jamroży. Przewodniczący klubu radnych Prawa
i Sprawiedliwości tłumaczy, że rok
temu pokazywał, że plan na 2017 rok
jest nierealny do wykonania. – Jeśli
teraz zaczniemy przebudowywać
Grunwaldzką, Kujawską, trasę Uniwersytecką i jeszcze uliczki osiedlowe, to miasto będzie zakorkowane
– przestrzega.
We d ł u g sz efa op oz yc y jnego klubu, prezydent przez siedem
lat głównie realizował pomysł y
poprzednika, a autorskich sukcesów
miał dotąd niewiele. – Inwestycje
zostały tak rozplanowane, żeby były
przeprowadzone w roku wyborczym – podkreśla.
Z takimi zarzutami, co naturalne, nie zgadzają się politycy Platformy Obywatelskiej. Jak twierdzi
Jakub Mikołajczak, największe inwestycje drogowe  rozpoczną się już
po wyborach, a nawet jeśli w przyszłym roku na ulicach będzie widać
prace, to będzie to dobry znak. – Ja
bym chciał, żeby tempo robót było
widoczne. Przed nami rok, w którym będzie więcej merytorycznych
zadań niż dotąd, choć walka polityczna na sesjach też się zaogni.
Już jest powoli wyczuwalne, że każdy chce zaistnieć z myślą o wyborach – twierdzi radny PO.
Obaw Jamrożego nie podziela
– przynajmniej na razie – Jan Szopiński. Wiceprzewodniczący rady
miasta uważa, że najważniejsze
w najbliższych miesiącach będzie
dbanie o kształt budżetu, pozyskiwanie środków i pilnowanie realizacji inwestycji. – Szereg ich rze-

radny PO

fot. Sebastian Torzewski

przewodniczący
klubu radnych PiS

Rafał Bruski i Jan Szopiński myślą już o zbliżających się wyborach.

czywiście został przesunięty na
2018 rok. Mówi się, że to element
kampanii, ale ja bym, przynajmniej
na tym etapie, tego tak nie oceniał.
To raczej pewna inercja ze strony
tych, którzy za te inwestycje odpowiadają – tłumaczy Szopiński.
Były zastępca prezydenta przyznaje, że SLD, tak jak każda inna
formacja polityczna, pracuje już nad
listami na przyszłoroczne wybory,
ale na razie za wcześnie, żeby zdradzać szczegóły. Jak udało nam się
ustalić, jest on jednym z potencjalnych kandydatów lewicy na urząd
prezydenta. W najbliższych tygodniach działacze partii mają wybrać
między nim, A nną Mackiewicz,
Mirosławem Kozłowiczem oraz Ireneuszem Nitkiewiczem.
Ostatni z wymienionych, szef
zarówno miejskich, jak i wojewódzkich struktur partii, na brak
zajęć w ostatnich miesiącach nie
mógł narzekać. Zaangażował się
szereg inicjaty w, m.in. powstanie jadłodzielni, sadzenie drzew
w Myślęcinku, wraz z Tomaszem
Puławskim inaugurował pomysł
określany mianem „stypendium

radnego”. Teraz przewiduje, że na
sesjach może być gorąco. – Po każdych obradach widzimy, że polityki będzie coraz więcej, a kwestii
merytorycznych zacznie brakować.
Dlatego szczegół y pow inniśmy
ustalać na komisjach, bo wielogodzinne sesje niczemu nie służą –
mówił Nitkiewicz w czasie godzinnej przerwy w obradach podczas
środowej sesji, która skończyła się
po godzinie dwudziestej ogłoszeniem… przerwy do kolejnej środy,
4 października.
Merytorycznych wypowiedzi
często nie można odmówić także Szopińskiemu. W jego przypadku wątpliwości co do dalszej
działalności budzi jednak miejsce zamieszkania. Niewykluczone
bowiem, że zajmie się tym komisja, która ma sprawdzać, czy radni
mieszkają na terenie Bydgoszczy.
Jednym z tych, którzy chcieli, aby
tę k westię zbadać, był Bogdan
Dzakanowski. On jeszcze nie wie,
czym będzie zajmował się za rok.
Prezydent Bruski komentując działania podczas akcji referendalnej
mówił, że radny niezależny pró-

buje przygotować grunt pod zbliżające się w ybory. Dzakanowski
reaguje na te słowa z uśmiechem. –
Zobaczymy, jak mieszkańcy ocenią
to, co udało mi się zdziałać w tej
kadencji. Wtedy podejmę decyzję,
czy i w jakich wyborach wystartuję
– mówi radny.
We d ł u g D z a k a n o w s k i e g o
nagromadzenie inwestycji w ostatnim roku będzie przyczyną porażki Bruskiego. – Takie historie już
wiele razy się zdarzyły w wyborach. Jak ktoś chce zrobić wszystko w jednym roku, to przegrywa.
Bo Bydgoszcz powinna się rozwijać
cały czas – prorokuje jeden z największych przeciwników obecnego
prezydenta.
Akcję referendalną Dzakanowski organizował m.in. z Marcinem
Sypniewskim, który trzy lata temu
kandydował na prezydenta z ramienia Nowej Prawicy. Teraz będzie
reprezentantem Nowej Bydgoszczy. Gdy jednak w wakacje zbierano podpisy, nie przedstawiał
swojej wizji miasta. I to właśnie
brak konstruktywnych propozycji
ze strony inicjatorów akcji „Bruski

Za rok najgroźniejszym przeciwnikiem Bruskiego będzie kandydat z Prawa i Sprawiedliwości,
choć w tym przypadku także nie
wiadomo, kto nim będzie. Najczęściej mówi się o jednym z posłów:
Tomaszu Latosie, Łukaszu Schreiberze lub Piotrze K rólu. – Nie
mamy jeszcze decyzji w tej sprawie. Na pewno trzeba będzie to
uzgodnić z centralą w Warszawie,
bo Bydgoszcz to ważne dla nas
miasto – mówi radny wojewódzk i Mich a ł K r zem kowsk i, k tór y
w partii odpowiada za przygotowanie do wyborów. – Spotykamy
się z mieszkańcami. Motywuję też
radnych do organizacji konferencji, czego efektem był na przykład
wtorkowy protest ws. czynszów –
wyjaśnia.
Prawo i Sprawiedliwość największą rewolucję przed wyborami mogło przeprowadzić, gdyby
nie w ycofało się z ograniczenia
k adencji wójtów, bu r m ist r zów
i prezydentów miast. Ten pomysł
jednak nie zostanie zrealizowany,
więc najbliższy rok w Bydgoszczy
upłynie pod znakiem inwestycji.
Rafał Bruski budować będzie nie
tylko nowe drogi, ale też kapitał
pod trzecią kadencję. I od tego,
czy mieszkańcy zobaczą korki czy
postępujące prace, zależeć będzie,
z ja k st abi l ny m f u nd a ment em
obecny prezydent przyst ąpi do
walki o pozostanie w ratuszu.

*

 hcesz być na bieżąco
C
z lokalną sceną polityczną?
Czytaj więcej tekstów na
www.MetropoliaBydgoska.PL
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Z

przykrością informujemy, że
mimo wszelkich starań musiał
ulec korekcie wstępnie zadeklarowany przez wykonawcę termin
oddania do użytku przebudowywanej
ulicy Glinki - zakomunikował ZDMiKP.
Drogowcy tłumaczą jednak, że ani oni,
ani wykonawca - firma PBDiM Kobylarnia, nie są winne opóźnienia na
odcinku między ul. Boya-Żeleńskiego a Magnuszewską. - Podczas robót
gruntowych okazało się, że instalacje
podziemne, m.in. rury i kable, znajdowały się w innych miejscach niż wskazywały to mapy mające kilkadziesiąt
lat – tłumaczy Krzysztof Kosiedowski,
rzecznik drogowców.
Najbardziej problematyczny jest
gazociąg, który ułożono w linii budowanej jezdni. Dlatego teraz musi
zostać wykonany projekt dla stumetrowego odcinka gazociągu, który
dopiero po uzyskaniu wszystkich
pozwoleń zostanie przebudowany.
Dodatkowo okazało się, że grunty są
słabo zagęszczone i robotnicy muszą
pogłębiać wykopy oraz zwiększać grubość stabilizacji gruntu cementem.
W ten sposób remont, o którym
już dawno mówiło się, że nie zostanie wykonany na czas, został na dwa
dni przed upływem terminu oficjalnie prolongowany. Obecnie przewi-

Z numeru alarmowego 112 należy korzystać wyłącznie w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia – przypominają ratownicy.

Zatrważające dane
bydgoskiego pogotowia
Fałszywe zgłoszenia blokują linię 112
Aż 70 procent połączeń wykonywanych przez bydgoszczan na numer ratunkowy 112 nie powinno
mieć miejsca. Służby ratunkowe apelują, żeby nie zajmować linii, która dla innych dzwoniących może
być jedyną możliwością na uratowanie życia. Niestety, przytłaczająca większość zgłoszeń to fałszywe alarmy, żarty lub telefony z prośbą o poradę medyczną lub interwencję w błahej sprawie.

Przedłuża się remont
na Glinkach

28,5 mln zł
to całkowity koszt
inwestycji.

ZDMiKP: To nie nasza wina
Prace na ul. Glinki miały zakończyć się we wrześniu. W czwartek Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej potwierdził jednak obawy osób, które obserwowały tempo robót - modernizacja przedłuży się.

fot. Marcin Bratoszewski

komunikacja

fot. Stanisław Gazda

W

ojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy przypomina: niebawem zostaną zaostrzone przepisy, a wtedy za pochopne połączenie
z numerem 112 będzie można trafić
nawet do więzienia. Zmiany dotyczące bezzasadnego wzywania policji, straży pożarnej czy pogotowia
zaproponował prezydent Andrzej
Duda.
Zmiany w Kodeksie wykroczeń
zaproponowane przez prezydenta
Andrzeja Dudę zakładają, że za bezzasadne wykonywanie telefonów do
pogotowania ratunkowego lub straży pożarnej będą grozić kary więzienia. „Chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywą informacją lub
w inny sposób wprowadzając w błąd
instytucję użyteczności publicznej
albo organ ochrony bezpieczeństwa,
porządku publicznego lub zdrowia,
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer
alarmowy, utrudniając prawidłowe
funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych” –
czytamy w projekcie prezydenckiej
ustawy.
W skali kraju w zeszłym roku
numer telefonu alarmowego był
wybierany ponad 19 milionów razy,
z czego aż 9 mln z tych zgłoszeń
było fałszywych, niezasadnych lub
złośliwych.
Również w Bydgoszczy statystyki są zatrważające. Od począt-

Mieszkańcy ul. Glinki zaczekają jeszcze na zakończenie robót.

ku 2017 roku do końca sierpnia
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy odebrano (dokładnie) 888 927 zgłoszeń.
Aż 602 851 to były zgłoszenia bezzasadne,   głuche telefony, głupie
żarty, błahostki.
W pr z y bl i ż en iu a ż t r z y n a
cztery telefony nie powinny mieć
w ogóle miejsca. - Pomimo odbywających się od lat regularnych
a kc j i , j a k i e p r z e p r o w a d z a m y,
uświadamiając w jaki sposób należy odpowiednio korzystać z numeru alarmowego, liczba fałszywych
zgłoszeń cały czas jest ogromna
– ocenia Radosław Bogusławski,
kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy. –
Wciąż, i to często, odbieramy telefony w sprawie zamówienia pizzy
przez ucznia, koniecznie z dowozem jego do szkoły, nieprawdziwe zgłoszenia o pożarze, próby
wezwania karetek z powodu bólu
nogi – wymienia.
Przy pomnijmy: z numer u
112 możemy korzyst ać w yłącznie do powiadamiania w nagłych
sytuacjach zagrożenia zdrowia,
życia lub mienia, w tym: pożarów,
w ypadków drogow ych, kradzieży, włamań, w przypadkach użycia
przemocy, nagłych omdleń i utraty
świadomości, poważnych uszkodzeń ciała i silnego krwawienia,
przypadkach porażenia prądem,
rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję bądź innej nagłej
sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu
lub bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu.
DG

duje się, że trwające od maja prace
zakończą się do połowy listopada.
To na pewno nie jest dobra
informacja dla przedsiębiorców,
którzy działają przy remontowanej
ulicy. W ciągu ostatnich miesięcy
już kilka razy demonstrowali swoje
niezadowolenie z przebiegu prac,
tłumacząc, że po rozpoczęciu przebudowy utracili większość klientów,
którzy mają problem z dojazdem.
Prace na Glinkach wpisują się
w realizację II etapu trasy Uniwersyteckiej i zakładają m.in. budowę
czterowylotowego ronda na skrzyżowaniu z Magnuszewską oraz bezpiecznych przejść dla pieszych z azylami. Roboty można ominąć, decydując się na jazdę ul. Wojska Polskiego
lub drogami osiedlowymi na Boya-Żeleńskiego lub Komuny Paryskiej.
Razem z remontem na Glinkach
ruszyły prace w pasie zieleni między Wojska Polskiego a Ujejskiego,
zaś w połowie września drogowcy
zajęli się skrzyżowaniem Glinek
z Ujejskiego i Karpacką, które także
zostało zamknięte dla ruchu kołowego. Utrudnienia w tym miejscu
mają potrwać do 15 grudnia.
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polityka
Justyna Wróblewska

W tej sprawie nie
chodzi o korupcję
w rozumieniu przepisu
korupcyjnego, tylko
o nadużycie uprawnień
w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej.

j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

D

Agnieszka
Adamska-Okońska
fot. Eryk Dominiczak

o zatrzymania mężczyzny
doszło 26 września. Jeszcze
tego samego dnia został on
doprowadzony przez policję do prokuratury oraz przesłuchany. Podczas składania wyjaśnień Maciej
K. nie przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa. –
Trwają czynności mające na celu
między innymi zweryfikowanie treści tych wyjaśnień – informuje prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Bydgoszczy.
Wójtowi Białych Błot śledczy
postawili zarzut z artykułu 231 paragraf 2 Kodeksu karnego – dotyczy on
przestępstwa funkcjonariusza publicznego, który „działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub
osobistej”. Niewykluczone, że w toku
śledztwa liczba zarzutów się zwiększy.
Wiele zależy od zeznań świadków.
Tuż po zatrzymaniu Macieja K.
pojawiła się informacja, że ma to
związek z działaniami śledczych,
którzy od kilku miesięcy badają
wątki nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów w gminie.
Wiadomo, że 11 września w siedzibie
urzędu gminy zostały zabezpieczone dokumenty związane ze sprawą.
Jak udało nam się dowiedzieć,
zatrzymanie nie ma jednak związku
z przetargami. Prokuratura nie chce
podawać dokładnych powodów. – Na

Maciej K. został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Wójt Białych Błot
podejrzany o nadużycia
Na proces poczeka w areszcie
Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie wójt Białych Błot Maciej K. Włodarz gminy usłyszał zarzut
przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Bydgoszczy

tym etapie nie informujemy o treści zarzutów. Trwa postępowanie
przygotowawcze – informuje prok.
Adamska-Okońska. Wiadomo jednak,
że w zarzucie widnieje łączna kwota
25 tysięcy złotych. – W tej sprawie
nie chodzi o korupcję w rozumieniu
przepisu korupcyjnego, tylko o nadużycie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – podkreśla
Adamska-Okońska.
Maciej K. ma 51 lat. Funkcję
burmistrza Białych Błot sprawuje
od 2014 roku, od czasu zwycięstwa
z Katarzyną Kirstein-Piotrowską
w wyborach samorządowych. Jeżeli postawiony mu zarzut zostanie
utrzymany i potwierdzi się, wójtowi
Maciejowi K. może grozić nie tylko
utrata stanowiska, ale nawet dziesięć lat więzienia.
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prawnik

...mieszczące się przy ulicy
Jagiellońskiej 69/1 zapraszają od
październikowego wydania na
porady prawne na łamach naszego
czasopisma.

R

Kończak
przeprosił
Gęsikowską
Bernard Kończak przeprasza Małgorzatę
Gęsikowską, byłą prezes KujawskoPomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług
w Bydgoszczy.

W

2011 roku na łamach
„Ex pressu Bydgosk iego” oraz „Nowości ukazał
się cykl ar t ykułów zainicjowanych przez zwolnionego z pracy
w Kujawsko-Pomor sk im Zr zeszeniu Handlu i Usług Bernarda
Kończaka, które przedstawiał y
Małgorzate Gęsikowska w sposób, który miał doprowadzić do
jej odwołania z f unkcji prezes
byd go sk ie go K P Z H iU. M a ł gorzata Gęsikowska w ystąpiła do
sądu z oskarżeniem prywatnym
przeciwko osobom, które  „anonimowo” wielokrotnie pomawiały
ją, dokonując wpisów pod internetow y m i a r t yk u ł a m i. P ro ce s
trwał 5 lat i zakończył się 29 maja

2017 roku. Wszystkie osoby przeprosił y Małgorzatę Gęsikowską
już na początku procesu, natomiast inicjator – Bernard Kończak
i jego zięć Michał Maliński dopiero czerwcu 2017roku.
Przeprosiny   Bernarda Kończaka – obecnego wiceprezesa zrzeszenia, jako wykonanie zapisów
ugody,   ukazał y się pod koniec
czerwca br. Ich treść prezentujemy poniżej:
Ja, Bernard Kończak, przepraszam
panią Małgorzatę Gęsikowską za
to, że w lutym, marcu i k wietniu 2011 roku, działając wspólnie
i w porozumieniu z Michałem
Malińskim i w celu doprowadzenia do odwołania jej z f unkcji
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Prezesa KPZHiU w Bydgoszczy,
za pomocą środków masowego
komunikowania się, tj. internetu
i poprzez przekazywanie redaktor Grażynie Ostropolskiej szeregu informacji wykorzystanych
przez nią w artykułach prasowych
publikowanych w Expressie Bydgoskim i Nowościach w 2011 roku
– wielokrotnie pomówiłem panią
Małgorzatę Gęsikowską o to, że
jako Prezes KPZHiU w Bydgoszczy
dopuszczała się wielu nieuczciwych działań, czyli pomówiłem ją
o postępowanie mogące poniżyć
ją w opinii publicznej. narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla
zajmowanego przez nią stanowiska Prezesa ww. zrzeszenia”.

Reklama

R

na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

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

E

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

W

szystko zaczęło się
w 1959 roku. Szkoła otrzymała numer 52 i nikt nie
mówił o niej inaczej jak „szkoła szpitalna”. Z czasem powstał oddział
szkoły przy szpitalu na Kapuściskach. Później potrzebę uczenia
dzieci w szpitalach zgłaszali kolejni
ich dyrektorzy, a reforma oświaty powołała do życia Gimnazjum

Chcemy umożliwić
pacjentom
bezstresowy powrót
do macierzystych szkół
i swojego środowiska.

Szkoła inna
niż wszystkie

Specyfika nauczania w „szkole szpitalnej” zdecydowanie różni
się od tej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. W szpitalnej świetlicy uczą się nie uczniowie jednego
rocznika, lecz zespoły nauczania:
dzieci z klas I-III, IV-VI, gimnazjalne razem i licealne razem. To jest
niesamowite wyzwanie dla nauczycieli, żeby podczas jednej lekcji zrealizować kilka tematów, jednocześnie diagnozując, na jakim etapie są
poszczególni uczniowie, co trzeba
z nimi powtórzyć i jak dalej realizować materiał.
Najczęściej efekt pracy trzyd z ie s t u pię c iu z at r ud n ionych
nauczycieli jest niewymierny, co
nie zmienia faktu, że dzięki szpitalnej szkole wiele dzieci mogło
ukończyć „podst awówkę”, sporo zakończy też naukę w gimnazjach. Nauczyciele szkoły szpitalnej
pomogli wielu uczniom, u których
choroba i proces leczenia spowodował dużą absencję i które
w szkołach macierzystych miałyby
ogromny problem z nadrobieniem
zaległości i z promocją do następnych klas. Oceny uzyskiwane w ZS
nr 33 honorowane są przez bydgoskie szkoły, a wysyłane ze „szpitalnej szkoły” w ślad za uczniem informacje o jego postępach w nauce
i a k t y w ności poza lekc y jnej są
informacją dla nauczycieli szkół
masow ych o osiąg nięciach ich
uczniów i ich postrzeganiu przez
inne osoby.

Ta szkoła nie ma swojego gmachu, choć ma swój numer. Nie ma
w niej ławek, dużych klas, stresujących klasówek. Nierzadko brak
w niej tablicy. Na pewno nie zadzwoni tu dzwonek wyznaczający
czas lekcji i przerw. Nauczycieli wita się uśmiechem, choć zdarza się,
że lekcje prowadzone są przez łzy. Oto szkoła szpitalna na co dzień.

Izabela Maciejewska

dyrektor Zespołu Szkół nr 33

Szkoła dla każdego
Izabela Maciejewska, dy rek tor
placówki, mówi o misji szkoł y:
W poczuciu odpowiedzialności,
współpracy i życzliwości tworzymy warunki do wszechstronnego
rozwoju całej społeczności szkolnej. Zindy widualizowana praca
z uczniem ma na celu wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności
umożliwiające bezstresowy powrót
do szkoły macierzystej i własnego
środowiska.
Pani dyrektor zwraca uwagę na
jeszcze inne walory tej przyjaznej

Przerwa niechciana

fot. Stanisław Gazda

nr 42, które wespół z podstawową
„52”, Przedszkolem nr 81 oraz XIX
Liceum Ogólnokształcącym tworzą
dziś Zespół Szkół nr 33 Specjalnych
dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej z siedzibą administracyjną
w gościnnych progach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Skłodowskiej-Curie 4 w pokojach
205, 206 i 207.
Zespół Szkół nr 33 funkcjonuje
w trzech szpitalach na terenie Bydgoszczy - Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Jurasza i Wojewódzkim
Szpitalu Zakaźnym. Ze względu na
specyfikę, to nie uczniowie przychodzą do szkoły, lecz szkoła do
uczniów. Zajęcia odbywają się na  
oddziałach szpitalnych w wyznaczonych pomieszczeniach bądź
w salach chorych, jeśli uczniowie są
unieruchomieni. O wrażenia związane z nauką w „szpitalnej szkole” pytam dzieciaki uczestniczące
w zajęciach w świetlicy oddziału
neurologicznego Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego. Wszystkie
w yrażają się o niej z niekłamanym zachwytem: Tu nauczyciel ma
naprawdę czas i mnóstwo wyrozumiałości dla ucznia. To jest coś
wspaniałego!

Nauka w szpitalnej szkole to nietypowe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Zgodnie
twierdzą oni jednak, że bardzo wartościowe.

dzieciom szkoły. Każde z nich ma
zapewnioną możliwość osiągnięcia
mniejszego lub większego sukcesu
- może odzyskać wiarę we własne
siły i zdolności, które można rozwijać podczas zajęć plastycznych,
muzycznych, gier i zabaw, występów w teatrzyku czy biorąc udział
w najróżniejszych konkursach.
Duży nacisk kadzie się na nawiązywanie przez dzieci dobrych stosunków z rówieśnikami, na odpowiedzialność za siebie i innych
- bardziej chorych, a zwłaszcza niepełnosprawnych.
Poby t d z ie c i w „ sz pit a l nej
szkole” jest bardzo różny. Krótk i, k ilk udniow y, gdy w ią że się
z badaniami, diagnostyką. Dzieci leżące na oddziałach specjalistycznych, chorujące od dłuższego
czasu, mające za sobą wcześniejsze pobyty w innych szpitalach
i perspektywę pobytu na oddziale
specjalistycznym aż do wyleczenia - trafiając do szkoły szpital-

3 szpitale
Szkoła szpitalna funkcjonuje
w Bydgoszczy przy trzech
szpitalach: dziecięcym,
zakaźnym oraz im. dr.
Jurasza.

nadrobić zaległości, a nawet być na
bieżąco z programem szkolnym.
Ale są też takie szpitale i oddziały, w których dzieci przebywają bardzo długo albo powracają po krótkich przerwach. Mowa o onkologii
i psychiatrii. W tych przypadkach
rola szkoły jest nie do przecenienia. Gdyby nie ona, dzieci nie byłyby
promowane do następnych klas.
Lekcja dla nauczycieli

nej, łagodniej przeżywają traumę
związaną z nowym miejscem, stanem zdrowia, otoczeniem. Dzieje
się tak dzięki nauczycielowi, który
łączy w sobie środowisko szkolne, z którego dziecko się wywodzi, ze środowiskiem szpitalnym.
Wprowadza między nimi harmonię, równowagę. Nauka staje się
dla chorego dziecka okazją do
oderwania od myślenia o chorobie, rozłące z najbliższymi. Dziecko skupia uwagę na tym, że może

Czy w t akiej szkole poradziłby
sobie nauczyciel zaangażowany
do pracy wprost ze swojej macierzystej placówki? - Zapewne tak
- sądzi pani Izabela - pod warunkiem jednak, że byłby człowiekiem
otwartym, wyrozumiałym i bardzo czułym na cierpienie, potrafiącym docierać do serc i dusz
często zmieniających się dzieci.
W przeciwnym razie nie zostanie
zaakceptowany albo po prostu nie
podoła temu wyzwaniu.

Jedna z naucz ycielek opow iada, że nigdy nie zapomni swojego
doświadczenia w pracy nauczycielskiej na oddziale onkologii. Któregoś
razu z powodu obciążenia zajęciami
z większą niż zwykle liczbą dzieci na
oddziale nie przyszła do sali, gdzie
leżeli dwaj chłopcy. Gdy następnego
dnia malcy zapytali ją, czy ich stan
zdrowia jest już tak zły, że już nie
opłaca jej się ich uczyć, wybuchła
rzewnym płaczem. Zrozumiała wtedy, jak ważna w „szkole szpitalnej”
jest terapia obecnością.
- Tam leżą cisi bohaterowie.
Serce się kraje, gdy patrzy się, jak
dzieci, które mają świadomość, że
walczą o życie, że patrząc z punktu
widzenia zwykłego człowieka - zdobywanie wiedzy nie powinno być dla
nich priorytetem,  jednak garną się
do nauki, dzielą się swoimi planami
związanymi ze szkołą i chcą uczestniczyć we wszystkim, co niesie
codzienność. Lekcje w szpitalu są
dla nich tym, co łączy z ich naturalnym środowiskiem i pozwala przetrwać trudny czas leczenia. Stając
się uczniami, robiąc to, co robią ich
zdrowi rówieśnicy. Mogą im dorównać chociaż w tym jednym...
Zdarzały, się przypadki protestów dzieci przed wypisaniem ich
ze szpitala. Dlaczego? Bo on był
dla nich miejscem, gdzie mogły się
najeść, nauczyć, pobawić z kolegami
i koleżankami, gdzie były rozumiane i objęte opieką. Bo tam, za bramą szpitala, mimo tego, że znajduje się ich dom - zaczyna się świat,
w którym muszą stawiać czoła wielu
trudnościom.
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ŚRÓDMIEŚCIE W BUDOWIE
Dawid Gulczyński
d.gulczynski@metropoliabydgoska.pl

O

ży wienie miasta to jeden
z priorytetów, które wyznaczył sobie bydgoski magistrat. – Miasto może wyznaczać
kierunki działania, realizować inwestycje służące mieszkańcom, na
przykład - rozbudowywać ofertę
kulturalną czy też kreować przestrzeń miejską, rewitalizując parki
i ulice. To jednak w większej części inwestorzy prywatni realizują
projekty, które przyciągają życie do
centrum: otwierają hotele i restauracje, tworzą miejsca pracy, budują
mieszkania. Naszym zadaniem jest
ich wspierać w momencie otrzymywania decyzji administracyjnych,
a także zachęcać nowe podmioty do
inwestowania. Duże zmiany, które

Centrum
miasta ożyje?

stycję z pograniczna kultury zapowiedział również Moderator, który
został właścicielem nieczynnego od
lat Pomorzanina. W obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Gdańskiej
powstanie nie tylko sala kinowa,
lecz również restauracja i lokale
usługowe.
Po trzecie:
praca
Nowe ż ycie w centr um miast a
w prowadzą zapew ne dwa okazałe biurowce. To setk i miejsc
pracy, a co za tym idzie - setki
m ieszk a ńców robi ąc ych za k upy cz y w pad ając ych n a popoł udniow y lunch do rest auracji.
Ich obecność w obrębie Starego
Miasta z pewnością przyczyni się
do rozwoju rynku gastronomicznego, który w ostatnim czasie ma
się i tak bardzo dobrze. Pierwsza
z inwestycji realizowana jest przy
placu Kościeleckich – Immobile
K3 to 6 tysięcy metrów kwadratowych biur i kolejne 2 tys. mkw.
powierzchni usługowej najwyższej
klasy.
Kwadrat City Office przy ulicy Poznańskiej to z kolei kolejne 5 tys. mkw.  biur i 1,5 tys. mkw.
usług. Inwestycja ta nie ograniczy
się jedynie do gruntownego remontu istniejącego obiektu – inwestor
zabuduje również przyległą działkę, przez co zniknie kolejna wyrwa
w pierzei tej niezwykle popularnej
ulicy. Efektowniej wyglądać będzie
także ulica Wały Jagiellońskie, gdzie
trwa budowa nowego gmachu Sądu
Okręgowego.

Wysyp inwestycji
Biurowce, inwestycje deweloperskie, nowe obiekty kulturalne
– w ścisłym centrum miasta obserwujemy niespotykany dotąd
wysyp inwestycji. Za pięć lat oblicze Starego Miasta i jego
najbliższych okolic zmieni się diametralnie.

W większej części to
inwestorzy prywatni
realizują projekty, które
przyciągają życie do
centrum miasta.
Rafał Bruski

prezydent Bydgoszczy

wizualizacja: materiały inwestora

obserwujemy w centrum, pozwalają
mi przypuszczać, że spełniamy ich
oczekiwania – mówi Rafał Bruski,
prezydent Bydgoszczy.
Po pierwsze:
mieszkania
Nawet tysiąc nowych mieszkańców
pojawi się w najbliższych latach
w samym centrum miasta. Największy zastrzyk „świeżej krwi”
na obumierającym Starym Mieście
da Nordic Developement. Łącznie
w 15-piętrowym wieżowcu przy
ulicy Grottgera – tuż obok Wyspy
Młyńskiej – oddanych do użytku
będzie 130 mieszkań, w których
zamieszka około 350 osób. Kolejne
mieszkania powstaną tuż obok, przy
ulicy Garbary. W tym przypadku
inwestorem będzie firma Colian –
właściciel bydgoskiej Jutrzenki.
Kolejne inwest ycje deweloperskie prowadzone są przy ulicy
Czartoryskiego 18 oraz przy ulicy
Poznańskiej 24 i 25 (obie inwestycje realizuje Rodźko Deweloper).
Nowe budynki wyrosną także na
Starym Porcie, przy ulicy Chwytowo oraz Świętej Trójcy – jako projekt pod nazwą Nowa Wenecja. Tylko w tych obiektach swoje własne
M znajdzie około tysiąca osób.
A na tym nie koniec. Firma Allplan – autorzy koncepcji architektonicznej nowego dworca kolejowego
– przygotowują projekt o nazwie
Sean Tower. Kilkunastopiętrowy
budynek miały stanąć w pobliżu
placu Poznańskiego. Na zagospo-

Kwadrat City Office przy ulicy Poznańskiej zapewni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni
biurowej i usługowej.

darowanie czeka również działka
przy ulicy Focha, gdzie jeszcze kilka
lat temu galerię handlową chciała wznosić firma ECE. Ostatecznie
Niemcy zdecydowali się zainwestować w innym miejscu – zbudowali galerię Zielone Arkady przy
ulicy Wojska Polskiego. Prestiżowej
działki jednak nie sprzedali: planują wybudować na niej mieszkania
oraz biurowce. Co ważne, nowy plan
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam budowę nawet
36-metrowych obiektów – muszą
one stać jednak wewnątrz działki,
a nie przy samej ulicy.
Po drugie:
kultura
Tego typu rozwiązanie – budowa
wysokościowców przy ulicy Focha
- pozwoli na płynne przejście od
wysokiego Nordic Haven do niskiej
części Starego Miasta. Dużo lepiej

powinna się komponować z takim
otoczeniem również Opera Nova –
obiekt ikoniczny, bardzo masywny
jak na ścisłe centrum miasta. Warto w tym miejscu wspomnieć, że
również świątynia opery i operetki
doczeka się rozbudowy. To kolejne
miliony złotych, które będą wpompowane w samo centrum miasta.
Przyciągać do centrum ma również rozbudowane Muzeum Okręgowe przy ulicy Gdańskiej. Nieczynny od wielu lat obiekt zyska
nową elewację, a także nowoczesne
skrzydło, które będzie stanowić
swoiste połączenie XVII-wiecznego
klasztoru z nowoczesną Drukarnią –
obecnie Bydgoskim Centrum Finansowym. XXI wiek wkroczy również
do Biblioteki Miejskiej, którą czeka
gruntowna modernizacja. Jej obecny dziedziniec zamieniony zostanie
w nowoczesną czytelnię.
Życie powróci także do Teatru
Kameralnego – prace budowlane

1000 osób
może zamieszkać
w nadchodzących latach
w nowych budynkach
powstających w strefie
śródmiejskiej.

w tym miejscu mają rozpocząć się
już niebawem. Miłośników kultury przyciągną do centrum również
odnowione Młyny Rothera. Miasto
wyznaczyło trzy kierunki ich zagospodarowania: stworzenie przestrzeni związanej z promocją wiedzy dotyczącej mózgu, aranżacja
ogrodów wody będących centrum
innowacyjnej edukacji oraz ekspozycji dotyczącej techniki i przemysłu związanego z Bydgoszczą. Inwe-

Po czwarte:
przestrzeń publiczna
Same inwest ycje deweloperów
i innych inwestorów prywatnych
nie odniosłyby dużego skutku, gdyby nie związana z nimi rewitalizacja
przestrzeni publicznej. Nowe chodniki zyskają nie tylko pozostałe
uliczki w obrębie Starego Miasta,
lecz również ulica Wały Jagiellońskie. Najważniejsza będzie jednak
rewitalizacja płyty Starego Rynku.
Rewitalizacja czeka również plac
Kościeleckich. Łącznie na wszystkie
te inwestycje miasto wyda kilkadziesiąt milionów złotych.
Bydgoszczanie latami czekają na ożywienie Starego Miasta.
Kolejne puste witryny sklepowe
nikogo już nie dziwiły. Teraz widać
jednak, że coś ruszyło. Nie mówimy bowiem o dwóch czy trzech
inwest ycjach rea lizowanych
w centrum przez urzędników, lecz
o prawdziw ym boomie. Co najważniejsze potencjał dostrzegli
prywatni inwestorzy: a skoro oni
widzą sens w pompowaniu dziesiątków milionów swoich prywatnych środków w centrum miasta,
to muszą być tych planów pewni.
Ta pewność największych graczy –
Moderatora, Rodźko, Nordica czy
Mertisu – zachęci do inwestowania
kolejnych. A stąd już krótka droga do centrum miasta tętniącego
życiem od świtu do… świtu. Centrum miasta godnego metropolii
i naszych aspiracji.

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

M

odernizacja Rybiego Rynku,
wpisująca się w rewitalizację
Starego Rynku i jego najbliższego otoczenia, ma pozwolić uzyskać mu nowe oblicze i przywrócić
dawną, handlową funkcję. Miejscy
urzędnicy zakładają, że z jego terenu
znikną miejsca postojowe, a rynek
stanie się między innymi miejscem
okolicznościowych jarmarków. Chcemy, aby tętnił życiem. To cenny
teren – zauważa Marek Iwiński, plastyk miejski. I dodaje, że środkiem
do tego celu będzie również remont
nawierzchni, która zostanie ozdobiona motywem róży wiatrów.
Pierwszy sprawdzian Rybi Rynek
w nowej odsłonie miałby przejść już
przed najbliższymi Świętami Bożego Narodzenia. Wówczas miasto
planuje zorganizować na nim świąteczny jarmark. Na zlecenie Myślęcinka przygotowywane są specjalne mobilne pawilony handlowe.
Powstał już nawet prototyp takiego obiektu (więcej na jego temat
w ramce). - Konstrukcja jest gotowa w 99 procentach – mówi nam
Andrzej Zabłocki z bydgoskiej firmy Sęk, która odpowiada za kształt
pawilonu. - Do wykonania pozostały
już jedynie detale.
A te są efektem analizy przeprowadzonej przez miejskiego plastyka oraz rady do spraw estetyki,
której jest członkiem. Członkowie
rady uznali, że niewielkie obiekty

Rybi Rynek

– powrót do
kupieckiej przeszłości
Ratusz planuje gruntowne zmiany na placu położonym tuż obok
spichrzy. A przynajmniej – na jego miejskiej części. Zamiast
zatłoczonego parkingu ma być tłoczno, ale od ludzi.

fot. Stanisław Gazda

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Na początku XX wieku, już po oddaniu do użytku hali targowej na Podwalu, część handlowców przeniosła
się do jej gmachu, ale na Rybim Rynku nadal kwitł handel rybami sprzedawanymi prosto z beczek. Tradycja
ta zaczęła zanikać po II wojnie światowej. Od wielu lat plac służy głównie jako parking.
Je dy ny m a n k a ment R y biego Rynku stanowi fakt, że miasto
nie jest jego jedynym właścicielem. 650-metrowa działka w jego
zachodniej części, przylegająca do
spichrzy, znajduje się w rękach prywatnych. Została sprzedana, notabene przez miasto, w 2002 roku za
nieco ponad 800 tysięcy złotych.
Także tam dzisiaj funkcjonuje parking. I wszystko wskazuje na to, że
tak będzie nadal, chyba że władze
Bydgoszczy zdecydują się na radykalne ograniczenie ruchu w ścisłym
jej centrum.
Okazja do przywrócenia Rybiego Rynku funkcji miastotwóczych
jest zresztą znakomita. Zwłaszcza
w obliczu toczących się lub planowanych inwestycji w sąsiedztwie –
Łaźni Miejskich budowanych przez
Adama Sowę czy przygotowywanej
rewitalizacji Teatru Kameralnego
przy ulicy Grodzkiej.

*

Do tematu działki
położonej przy spichrzach
wrócimy na portalu www.
MetropoliaBydgoska.PL.

28
Na Rybim Rynku ma stanąć
28 pawilonów handlowych
według projektu i prototypu
przygotowanego przez firmę
Sęk z Bydgoszczy. Drewniana
konstrukcja, jak przekonują
urzędnicy, ma być lekka
i umożliwiać prowadzenie
handlu w komfortowych
warunkach. Rada ds. estetyki
działająca przy prezydencie
miasta zarekomendowała
uzupełnienie pawilonu o detale
takie jak herb miasta czy
motywy bydgoskie, a także
kujawskie.

fot. Eryk Dominiczak

muszą zyskać elementy nawiązujące zarówno do Bydgoszczy, jak i do
regionu. Dlatego też każdy pawilon
ma być przyozdobiony herbem miasta. Nie zabraknie również innych
lokalnych i regionalnych motywów.
- Szukaliśmy otwartej i lekkiej konstrukcji, która będzie dobrze współgrała z otoczeniem – przekonuje
Iwiński. - Stąd decyzja o umieszczeniu w niej elementów ażurowych.
W przypadku jarmarku bożonarodzeniowego pawilony mają być
dodatkowo oświetlone. Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej

#Stanislaw Sitarek
Teren po spalonych dwóch spichrzach powinien wrócić do
miasta i należy je w ramach rewitalizacji starówki odbudować.
Chociażby po to, aby muzeum
miejskie było w jednym miejscu. Pieniądze można uzyskać
po sprzedaży dawnego budynku
muzeum przy Gdańskiej.

Prototyp znajduje się obecnie na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.

wystąpił już o formalną zgodę na
wykonanie systemu ich zasilania.
Marek Iwiński zapowiada, że
Rybi Rynek powinien być częściej
wykorzystywany na cele handlowe. - Podobne jarmarki mogłyby
odbywać się nie tylko przy okazji
świąt. Jest duże spektrum możliwości organizowania wydarzeń o charakterze regionalnym, z tradycyjną

żywnością i wyrobami – wyjaśnia.
I dodaje, że wzorem – na razie niedoścignionym – mógłby być odbywający się cyklicznie w Gdańsku
jarmark dominikański.
Handel na Rybim Rynku nie jest
zresztą żadną nowością, bowiem
w przeszłości – zarówno też bliższej, jak i dalszej, służył on celom
k upieck im. Jak wskazuje sama

nazwa placu, handlowano na nim
głównie rybami. Tak było już w średniowieczu (teren nazywano wówczas Rybakami), gdy do nabrzeża
Brdy przybijały galery i łodzie. Później cumowały tu również barki,
a nawet parostatki. Jeszcze w XIX
wieku sąsiadujące z rynkiem spichrza pełniły funkcję magazynów
dla ryb przywożonych z Gdańska.

#Kaśka Cz
Nikt nie wpadł na to, że usuwając
parkingi pozbywamy się też turystów, jak i własnych mieszkańców? I nie chodzi tylko o wygodę,
ale czasem konieczność poruszania się autem - nie wspominając
o ekonomii, bo komunikacja miejska najtańsza nie jest!
#Robert Szatkowski
Tandetne budki przypominające szopy na narzędzia mają być
atrakcją Bydgoszczy? Stragany powinny być wystylizowane
i nawiązywać do tradycji Bydgoszczy. Mogłyby to być budki
przypominające minispichrze
albo beczki nawiązujące do handlu rybami, ale wyraźnie przerasta to możliwości wyobraźni
urzędników.
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ProNatura – z myślą o ekologii!

Produkujemy ciepło i prąd z odpadów
U

zyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów oraz
kompleksowe usługi w ramach
utrzymania czystości to domena
bydgoskiej spółki miejskiej Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Najważniejszym zadaniem spółki jest utrzymanie i eksploatacja
nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych, którego budowę
uroczyście zakończono 26 listopada
2015 r. Wartość tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji, jednej
z największych i najważniejszych
w historii miasta, to ponad 522 mln
zł, z czego połowę stanowią środki
unijne. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz
i Toruń wraz z okalającymi gminami. Znajduje się na terenie Bydgo-

skiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na obrzeżach miasta,
z dala od zabudowań mieszkalnych.
W zakładzie utylizowane są
zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz
odpady z sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych. Instalacja
nie tylko unieszkodliwia odpady,
ale jednocześnie odzyskuje zawartą w nich energię, zamieniając ją na
prąd i ciepło.
Łączna moc cieplna, jaką jest
w stanie w ygenerować ZTPOK,
wynosi 27,7 MW, z jednoczesnym
udziałem mocy generowanej do sieci
energetycznej na poziomie 9,2 MW.
Ilości te mogą zapewnić ciepłą
wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

B u d o w a Z T P O K p o z wo l i ł a
uzupełnić infrastrukturę regionu
o narzędzie pozwalające w bezpieczny i korzystny sposób rozwiązać problem odpadów, któr ych
nie da się poddać recyklingowi.
Dziś Bydgoszcz może pochwalić się,
że za sprawą instalacji ProNatury
posiada jeden z najbardziej nowoczesnych systemów gospodarki
odpadami w Polsce.
ZTPOK jest instalacją spełniającą kryteria najlepszej dostępnej
techniki i technologii, bezpieczną
dla ludzi i środowiska.
Edukujemy
ProNatura realizuje strategię mającą na celu rozw ijanie dobr ych
praktyk postępowania z odpadami,

począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych
śmieci, przez ich segregację, aż po
budowanie świadomości w zakresie
odpadów, które mogą być wykorzystywane jako surowiec energetyczny. Jest to największa tego typu
akcja edukacyjna w regionie kujawsko-pomorskim. Miniony rok pokazał, że zainteresowanie ekologią nie
słabnie – przeciwnie, działająca oficjalnie od lutego 2016 r. ekoelektrociepłownia cieszy się coraz większą
popularnością, nie tylko wśród młodzieży szkolnej!
Wszystko za sprawą tzw. „ścieżki edukacyjnej” – niemal każdego
dnia odwiedzają nas szkoły. Organizujemy drzwi otwarte i inne wydarzenia, podczas któr ych można
zobaczyć jak działa nasza instala-

cja. Każdego dnia działamy zgodnie
z hasłem – Z myślą o ekologii!
Zapraszamy!
Nauczyciele i opiekunowie grup
szkolnych mogą w prost y sposób skorzystać z naszego systemu
rezerwacji wizyt dla szkół online.
Wystarczy wejść na www.pronatura.bydgoszcz.pl – EDUKACJA EKOLOGICZNA.

*

 apraszamy do polubienia
Z
ProNatury na Facebook
www.facebook.com/
MKUOProNatura – bądźcie
na bieżąco i zobaczcie jak
kreatywnie działamy w trosce
o ekologię… i nie tylko!
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CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ

l

GDAŃSKA 163

l

BYDGOSZCZ

Wynajęcie kortu w Hali Tenisowej Zawisza - za każdą godzinę gry
l Apartament w Hotelu Zawisza - nocleg ze śniadaniem
l Kawa, herbata, przekąski w Lobby Barze w Hotelu Zawisza i Hali tenisowej
l

www.yves-rocher.pl

KRÓLOWEJ JADWIGI 16

1 3

/

BYDGOSZCZ

Odmładzanie laserem frakcyjnym twarzy
400zł / 800zł
Maximus TriLipo - liftingujący zabieg na twarz, szyję i dekolt
450zł / 900zł
Wyszczuplanie ciała - Medcontour MCA PLUS 1 okolica
400zł / 800zł
Oxybrazja twarzy, szyji, dekoltu
75zł / 150zł
Mezoterapia tlenowa twarzy, szyji, dekoltu
65zł / 130zł

Obroża America - Nevada
Smycz pojedyncza America - Nevada
Sznur - kość z rączką - różowy
Patyk z piórkami

G D A Ń S K A

l

Dingo / 3 maja 10 / Bydgoszcz

B Y D G O S Z C Z

C IA S T O S Z P IN A K O W E
K A WA ( C Z A R N A , B I AŁ A)
ZIM N E N A P O JE , S O K I TŁ O C Z O N E
C IA S T O Ś M IE T A N O W I E C
KFC ZIELONE ARKADY / ul. Wojska Polskiego 1

CH Rondo
Kruszwicka 1
Bydgoszcz
/// wybrane modele torebek
/// paski
/// wybrane modele portfeli

6.10.2017 wejściówki na godz. 10:00, 11:30 i 13:00
7.10.2017 wejściówki na godz. 10:00,11:30 i 13:00
8.10.2017 wejściówki na godz. 10:00,11:30 i 13:00

zestaw Hot Wings / zestaw Twister / 2x duże frytki
KFC CH FOCUS / ul. Jagiellońska 39-47
CH RONDO / UL. KRUSZWICKA 1
zestaw Hot Wings / zestaw Strips / 2x duże frytki

KĄKOLOWA 2 / OSIELSKO
n
n

LET’S PLAY A GAME
GRODZKA 17, BYDGOSZCZ

n
n
n

carpaccio wołowe
krem pomidorowo-paprykowy
antrykot wołowy
pieczony filet z kurczaka
szarlotka domowego wypieku
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(

)

walizki z kolekcji:
casablanca, copacabana, senator,
Kalk Bay, Torebki Puccini

wybrane koszule

www.sumatra-sklepy.pl

www.nowa.lavard.pl

-50%
Oferta 50%
na wszystko przy
zakupie min. 6 szt.

wybrane modele zegarków Atlantic

* Oferta dla nowych i obecnych członków Club Change. nie łączy się z innymi ofertami i promocjami.
nie dotyczy kolekcji przecenionej oraz męskiej kolekcji Cornette

www.timetrend.pl

www.change.shop.pl

50%

na wybrane produkty
Zestaw Hot wings za pół ceny
Zestaw twister za pół ceny
fb.com/levismustangvolcanogaleriapomorska

2x duże frytki za pół ceny

* 2 poduszki dormeo w cenie 1

wybrane modele koszul, spodni, kurtek, marynarek, garniturów

* rovus Pray Mop 50% taniej
* Blender ręczny delimano 50% taniej

do -50%

www.topshop.pl

fb.com/modarbyd
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wszystkie akcesoria
do telefonów
(m.in. pokrowce powerbanki, ładowarki)

-50%

www.t-mobile.pl

-50%

na jeden dowolny kosmetyk
poza produktami oznaczonymi zielonym punktem,
oferty promocyjne nie łaczą się

www.yves-rocher.pl

wybrane modele obuwia
damskiego i męskiego

/ -50%

www.wojas.pl

Rabat 50%

garnitur Three Pat 1213
wszystkie Krawaty

www.stevemadox.co.uk

na wybrane produkty
www.pl.ecco.com/pl-PL

Zupa pomidorowa za pół ceny
Zupa Gronn za pół ceny
fishburger z frytkami za pół ceny
Łosoś z burakiem i płatkami migdałów z dodatkami
w formule „nałóż ile chcesz” za pół ceny

Przy zakupie Sub 15cm, drugi sub 15cm

na wybrane marki, w tym: Gucci, fuzion, Enzzo, Heritage
www.visionexpress.pl

50% taniej
www.subway.pl

GO dAn STREfA UŚMIECHU

zdjęcia portretowe
(nie dot. zdjęć do dokumentów)

Balony foliowe 46cm
personalizowane
z własnym nadrukiem

50%

www.godan.pl/kontakt

fb.com/expresfoto

do

-50%

zdjęcia 10x15 powyżej 200 szt.
po 0,29 za szt. (linia stand)
dodatkowo 30% rabatu na fotoobraz
www.fotojoker.pl

-50%

na wybrany
asortyment
fb.com/wranglerleegaleriapomorska
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ZDZIERSK 1C

/

ŁABISZYN

Zupa Jesiotrawka
Sandacz na dzikim ryżu
Pyzy z mięsem podane z boczkiem i cebulką

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 (ZIELONE ARKADY)
do każdego zakupionego dania obiadowego:

l

zupa -50% ceny
deser -50% ceny
sok/koktajl/napój -50% ceny
www.expressmarche.pl
www.yves-rocher.pl

Strzyżenie męskie
Modelowanie włosów damskich
Przekłuwanie uszu
Zabieg kosmetyczny MezoPen
Szosa Gdańska 27 / Osielsko

olej kokosowy virgin bio 900ml

ORGANIC FARMA ZDROWIA
l

morele suszone bio 500mg

ORGANIC FARMA ZDROWIA
l

płatki drożdżowe nieaktywne bio 100g

EVERY DAY
l

migdały mielone (mąka migdałowa) bio 250g

EVERY DAY
l

ZIELONE ARKADY, BYDGOSZCZ

ser gouda młody (plastry) bio 150g

EVERY DAY

GIMNAZJALNA 8 / BYDGOSZCZ

13zł zamiast 26zł
PIZZA BOSKAIOLA 17.50zł zamiast 35zł
PANINI Z SZYNKĄ COTTO 5zł zamiast 10zł
PIZZA KOZIA

FORDOŃSKA 160 /// BYDGOSZCZ
Pakiet OPEN 12 miesięcy
(siłownia, fitness, aqua fitness, basen, SPA sauna)

1074 zł zamiast 2148!

Pakiet GYM & FIT 12 miesięcy (siłownia, fitness, sauna)

774 zł zamiast 1548!

Pakiet GYM 12 miesięcy (siłownia, sauna)

654 zł zamiast 1308!

Pakiet GYM STUDENT 9 miesięcy (siłownia, sauna) 490 zł*
Pakiet GYM & FIT STUDENT 9 miesięcy (siłownia, fitness, sauna) 590 zł*
*Promocja wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej dla osób od 16 do 26 roku życia.

FORDOŃSKA 54
BYDGOSZCZ
- wybrane modele

swetrów damskich
- wybrane modele

sukienek damskich

MAR-KOS / Kościuszki 27 C, Bydgoszcz
Lakiery hybrydowe marki IBD Just Gel Polish 14ml - wszystkie kolory
Lakiery do paznokci Pro Lacquer marki IBD 14ml - wszystkie kolory
Samoopalacz w sprayu QuickTan 170g oraz 56g
Rzęsy ARDELL model 120 oraz model WISPIES
Balsamy marki Body Drench 500ml oraz 59ml
Seche Vite Top Coat 14ml
Wybrane produkty do stóp marki GENA
SZKOLENIE KOSMETYCZNE Z PRZEDŁUŻANIA RZĘS METODĄ 1:1

PROLOG9
DŁUGA 18, BYDGOSZCZ
Piwo belgijskie „Kriek”
Piwo w stylu Aipa
Piwo w stylu Pilsner
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ALFA MAR CENTRUM POZDRÓŻY

DŁUGA 16, BYDGOSZCZ

GAJOWA 43, BYDGOSZCZ

-50% na coworking w październiku
-50% na wynajem sali konferencyjnej zarezerwowaną

EUROPA NA WEEKEND
SŁOWACJA
MAROKO
EUROPA Z DZIECKIEM
WIELKIE POZDRÓŻE

w dniach 6-8.10

-50% na usługę analizy potrzeb klientów
(kontakt zainicjowany w dniach trwania akcji)

ARTOM BIS
ŚNIADECKICH 25, BYDGOSZCZ

- kwiaty cięte luzem
- artykuły dekoracyjne
- kwiaty doniczkowe

Przewody głośnikowe oraz RCA firmy Melodika
Przegląd i czyszczenie klimatyzatora typu split
Kolumny Monitor Audio Bronze 6 Czarne
Kolumny Monitor Audio Bronze 2 Czarne

CANAPA SANDWICH BAR & CATERING
DWORCOWA 68, BYDGOSZCZ

- piramida ziarnista GRECKA + kawa 200 ml / 13 zł -> 6,5 zł
- panini AUSTRIACKIE + 0,33 l świeżo wyciskanego soku / 16,5 zł -> 8 zł
- zestaw 5 posiłków - catering dietetyczny na 1 dzień / 53 zł -> 26,5 zł

PARTNERZY AKCJI

METROPOLIA ZA PÓŁ CENY

Akademickie Centrum Medyczne, ul. A. Naruszewicza 11
Akademia Tenisowa DH Tenis, ul. Bałtycka 59
Alan meble, ul. Inwalidów 51
Atelier Wizerunku Magdaleny Andler AWMA, ul. Podwale 11/2
Autoawa, tel. 508 525 253
Baalbek, ul. Magdzińskiego 10 / Zielone Arkady”
Bajeczny Spa, ul. Lipowa 14
Biuro Matrymonialne i Partnerskie „Serduszka Dwa”,
Grunwaldzka 73/3
Blind Pig Porkownia, Magdzińskiego 7
Bookszpan, ul. Kruszwicka 1
Butomania, Kościuszki 27
Bydgoskie Centrum Informacji, Batorego 2
Cafe Kino, ul. Długa 32
Centrum Wspinaczkowe SPIDER, ul. Świecka 8
Cymbi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84A
Cytat a Syrenka, ul. Długa 24
Dance Academy, ul. Świecka 8
Dance Center, Nakło / Szubin / Dobrcz / Solec Kujawski / Bydgoszcz
DepilConcept, ul. Poznańska 7
Domino’s Pizza, ul. Skłodowskiej-Curie 33
Elite Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 10
English is easy, ul. Lelewela 25
Fenomed, ul. Paderewskiego 22
Fielmann, Zielone Arkady
Filharmonia Pomorska, ul. Szwalbego 6
Filiżanka ładne rzeczy i herbata, ul. Krasińskiego 2
Fishka, ul. Centralna 2L, Osielsko
Fit Dance Fun, ul. Rzeźniackiego 1C
Gabinet Fryzjersko-Kosmetyczny Ewelina Winkler,
ul. Braniewska 10

Długa 41, Bydgoszcz
- 50% na biżuterię srebną z kryształami marki Swarovski
- 20% na złote obrączki ślubne
- 20% na pierścionki z brylantami
- 10% na obrączki tytanowe i carbonowe

Gabinet Kosmetyczny ALFA, Nakielska 239
Gabinet Kosmetyczny dr Kalla – Marta Łozowska
ul. Kochanowskiego 8, Nakło
Gabinet Psychodietetyczny Justyna Kubacka, ul. Królowej
Jadwigi 16
Herbaciarnia Asia, ul. Wełniany Rynek 7
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
Hotel Homer, al. Powstańców Wielkopolskich 33
Hotel Pozyton, ul. dr I. Romanowskiej 1
Hotel Ratuszowy, ul. Długa 37
Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163
Justyna Kubacka Psychodietetyka, ul. Królowej Jadwigi 16
Karczma Młyńska, ul. Mennica 1
Kids’ Play Sala Zabaw, ul. Fordońska 140
Klink, ul. Szajnochy 2
Kocia Ferajna, ul. 11 Listopada 16B
Love to Escape, ul. Akademicka 23A
Manufaktura Karmelowa Kraina, ul. Długa 31
MGOSIR Koronowo, ul. Wąskotorowa 4, Koronowo
MOS Żnin, ul. Gnieźnieńska 7, Żnin
Muzeum Fotografii, ul. Królowej Jadwigi 14
Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul. Długa 13
Muzeum Oświaty, ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242
North Fish, Zielone Arkady / CH Focus / CH Rondo
Ocari, ul. Przysieckiego 19
Optyk na Gdańskiej, ul. Gdańska 37
Padella, ul. Magnuszewska 4
Pako Lorente, Zielone Arkady
Park17, ul. Chodkiewicza 17
Pin Up Pole Dance, ul. Popiełuszki 26
PRO OCULO - Salon Optyczny, ul. Gdańska 33
Przepis Bistro, ul. Dworcowa 96
Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2
Psia Elegancja, ul. Fromborska 6
Rem Marco

Białe Błota, Szubińska 3
Bartodzieje, Bałtycka 45,
Carrefoure Fordon, Skarżyńskiego 2
Kaufland Fordon, Skarżyńskiego 8
Kaufland Szwederowo, Solskiego5
Osowa Góra, Kolbego 42 (pasaż)
Zielone Arkady (Piotr i Paweł) – Wojska Polskiego 1
Wyżyny, Przyjazna 11, Fordon, Twardzickiego 1
Restauracja Brda, ul. Dworcowa 94
Restauracja No1 Restaurant & Wine Bar, ul. Staszica 1
Restauracja Ratuszowa, ul. Długa 37
Salon Kosmetyczny Lidia, ul. Daszyńskiego 1
Salon Princess, ul. Szubińska 63A, Białe Błota
Serduszka Dwa, ul. Grunwaldzka 73/3
Serwis Ślubny, ul. Chodkiewicza 17
Silverado City, Bożejewiczki koło Żnina
Soczewki 24, ZIelone Arkady
Spiżarnia, ul. Zbożowy Rynek 9
Sportway, ul. Połczyńska 3
Squash Point Bydgoszcz, ul. Portowa 1
Stolnica Kujawska, ul. Grudziądzka 3
STReFA, ul. Długa 11
Studio optyczne9
Optilook, ul. Dworcowa 8
Subway, ZIelone Arkady
Telepizza, Planu 6-letniego 36/7 Poznańska 10
Time Trend, Zielone Arkady / CH Focus
Ugotowany, Osówiec 138 (Droga krajowa nr 25)
Vigan, ul. Władysława IV 15a
Warzelnia Piwa, ul. Poznańska 8
Wena Sport Factory, ul. Fordońska 160
White & Beauty, ul. Jana III Sobieskiego 1
Wojas, ul. Fordońska 141
wySPA Kcynia, Sądowa 2a, Kcynia
Zajazd Pod Grzybkiem, Niwy 64 (Droga krajowa nr 5)
Zakłady Mięsne Śmiłowo
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BUDOWA LODOWISKA

P

486 osób
chciało nadania
nowej ślizgawce
nazwy Torbyd.

fot. Stanisław Gazda

owrotu do szyldu lodowiska,
które funkcjonowało w mieście przy ulicy Chopina przez
kilkadziesiąt lat (wyburzono je kilkanaście miesięcy temu, teren jest
obecnie w pr y watnych rękach),
chciało 486 osób, które wyraziły
swoje poparcie w głosowaniu zorganizowanym na stronie internetowej urzędu miasta. Torbyd pokonał
najgroźniejszego konkurenta, Arctic
Arenę o 42 głosy. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Tafla (286 głosów) oraz Torbyd Arena (104).
Pozostałe propozycje otrzymały
mniej niż sto wskazań. W tym gronie znalazła się Kryształowa Arena,
czyli zwycięzca pierwszego konkursu zorganizowanego przez ratusz
na Facebooku. Wówczas pojawiły
się jednak podejrzenia o fałszowanie głosowania (chodzi o możliwość zakupu polubień na portalu
społecznościowym niezbędnych do
wygranej), w związku z czym wybory zorganizowano raz jeszcze, tym
razem z wykorzystaniem skuteczniejszych narzędzi weryfikacji.
Uroczyste wmurowanie kamienia węg ielnego pod lodow isko
nastąpiło w październiku ubiegłego
roku. Obecnie prowadzone są prace
wykończeniowe. – Mamy już gotową płytę technologiczną lodowiska
łącznie z warstwą mrożeniową –
tłumaczy Radosław Guziński, kierownik budowy. Lodowisko stanie
tuż obok hali Łuczniczka i niedaleko Artego Areny. Z drugiej strony
będzie zaś sąsiadować z powstają-

Lodowisko na Babiej Wsi będzie gotowe do końca roku.W środku trwają prace wykończeniowe.

Zimą będziemy jeździć
na nowym Torbydzie
Nowe bydgoskie lodowisko powstające przy ulicy Toruńskiej będzie nosiło tę samą nazwę co kultowa
ślizgawka zamknięta w 2004 roku. Jego budowa zakończy się jeszcze przed startem sezonu zimowego.
cym najwyższym budynkiem w Bydgoszczy – KWK River Tower.
W ostatnich tygodniach
w ykony wano ozdobne okładziny z betonu architektonicznego,

cyjnych. – Jeśli chodzi o roboty na
zewnątrz, to przygotowujemy się
do układania kostki na parkingu,
a także do montażu płyty elewacyjnej – uzupełnia Guziński.

*

 historii „starego” Torbydu
O
piszemy na stronie 34.

Ostatnie lata to dynamiczny
rozwój na rynku biurowym na
przykład w Gdańsku i Wrocławiu, ale niekoniecznie w Bydgoszczy. Jednym z obiektów,
który ma zmienić ten trend,
będzie Arkada Business Park,
gdzie zatrudnienie znajdzie
nawet dwa tysiące osób.

Brda Smart City to najnowsza
inwest ycja Rodźko Dewelopment. Przyszli mieszkańcy będą
mogli cieszyć się z niewielkiej
odległości od linii brzegowej
i nowoczesnych rozwiązań zastosowanych na osiedlu.

nwestycja będzie realizowana
na działce przy ul. Toruńskiej
w pobliżu mostu Kazimierza Wielkiego. Znakiem rozpoznawczym
trzech budynków wchodzących
w skład osiedla będzie położenie
nad wodą. Mieszkańcy będą mieli
do dyspozycji 250 metrów linii brzegowej. Dlatego osiedle wyposażone
będzie m.in. w haki na sprzęt wodny.
– Idee komfortu, funkcjonalności i nowoczesności przełożyły się
tu na konkretne rozwiązania architektoniczne wpisujące się w koncepcję smart – informuje deweloper.
Nowocześnie ma być między innymi
dzięki utworzeniu stacji ładowania
pojazdów elektrycznych. Mieszkań-

Na początku września bryła budynku osiągnęła swoją ostateczną wysokość.

cy będą mieli do dyspozycji także
system smart home, wideodomofon,
okna trzyszybowe, halę garażową,
plac zabaw i zewnętrzną siłownię.
W o ś m i o k o n d y g n a c y j n yc h
budy n k ach pr z y p om i n aj ąc ych
kształtem literę T znajdzie się łącznie 290 mieszkań o metrażu od
26 do 100 metrów kwadratowych.
– Cena w przedsprzedaży wynosi
4900 złotych za metr kwadratowy
dla mieszkań z kompletem udogod-

nień i komórką lokatorską – tłumaczą przedstawiciele Rodźko.
Budowa została podzielona na
etapy i rozpocznie się od budynku T3 wysuniętego najbardziej na
wschód, a następnie będzie posuwać się w głąb działki w kierunku centrum miasta. - Brda Smart
City zostało zaprojektowane jako
nowoczesne miasteczko harmonizujące z otoczeniem – zapowiada
inwestor.

fot. materiały inwestora

Nowe osiedle Rodźko
powstanie tuż przy rzece

fot. Stanisław Gazda

Rondo Fordońskie z nowym
graczem na rynku biurowców

BIURA DO WYNAJĘCIA

I

montowano urządzenia, malowano, szpachlowano i podwieszano
sufity. Jednocześnie realizowane
są prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz wodno-kanaliza-

Bydgoszczanie pier wszy raz
wyjadą na lodowisko już w nadchodzącym sezonie zimowym. Za realizację inwestycji odpowiada firma
Alstal, która buduje w Bydgoszczy
także nową siedzibę Narodowego
Funduszu Zdrowia powstającą przy
ul. Łomżyńskiej. Jej realizacja –
podobnie jak w przypadku lodowiska – zbliża się już do finału. Wcześniej firma była wykonawcą m.in.
Motoareny, a także hali sportowej
w Toruniu.
Wartość kontraktu na budowę lodowiska wynosi 23,5 mln zł.
Obiekt wyposażony będzie m.in.
w nowoczesny system chłodzenia
tafli i trybuny, jednak nie wiadomo,
czy będą mogli korzystać z niego
hokeiści. Prace zakończą się pod
koniec bieżącego roku.ST

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

N

a początku września ukończono budowę ostatniego, dziesiątego piętra, a obecnie zamykany jest stan surowy. Rozpoczął się
montaż elementów ślusarki aluminiowej, a na dachu instalowana jest izolacja termiczna. Wewnątrz wykonywane są instalacje sanitarne i elektryczne. Następnym krokiem będzie m.in.
wykonanie aranżacji dla najemców,
a na przełomie września i października rozpocznie się montaż elewacji
wentylowanej z alukobondu (specjalnych paneli aluminiowych). Budynek
zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku.
45-metrowy Arkada Business
Park aspiruje do miana najnowocześniejszego biurowca typu A w województwie kujawsko-pomorskim.

Kompleks trzech budynków
powstanie na działce przy ulicy
Toruńskiej.

Do wynajęcia jest 11 tysięcy metrów
k wadratow ych. W podziemiach
budynku zaplanowano parking na
300 miejsc, a na parterze – lokale
handlowo-usługowe.
Klienci, którzy zdecydują się
utworzyć swoje biura w budynku
Arkada Invest, będą mogli liczyć
na komfort osiągnięty m.in. dzięki
wysokiej izolacyjności akustycznej
okien oraz zastosowaniu wydajnego
systemu wentylacyjno-klimatyzującego. Na terenie inwestycji znajduje się pomnik przyrody, powstanie
tam także infrastruktura przyjazna
rowerzystom.

projekt metropolia
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Budowa Sądu
Okręgowego wznowiona

Inwestor – firma Apro Investment już od 2013 roku posiada pozwolenie na budowę pawilonu handlowego
na terenie przy ul. Wojska Polskiego. Na potrzeby inwestycji przesunięto już nawet przystanek komunikacji
miejskiej.

Co powstanie obok
Hermesa?
Lidl, a może coś innego?
Jak na razie jedynie liczne spekulacje i kontrowersje wiążą się
z zagospodarowaniem obecnego placu targowego w Bydgoszczy
przy ul. Wojska Polskiego (w sąsiedztwie Hermesa). Mówiło
się m. in. o rzekomym przeznaczeniu tego miejsca pod sklep
Lidla, ale w grę wchodziło także inne wykorzystanie placu.
Postanowiliśmy to sprawdzić.
INWESTYCJE OSIEDLOWE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

N

a w ysłane przez nas pytanie, czy sieć Lidl rzeczywiście planuje w tym miejscu
swoją inwestycję, Barbara Dulewicz z biura prasowego Lidl Polsk a prz ysłała t a k ą odpow iedź:
„Jeżeli podejmiemy jakiekolwiek
wiążące kroki, na pewno podzielimy się tym z państwem w oficjalnym oświadczeniu prasowym.
Na tę chwilę nie ma jednak oficjalnych decyzji. Nasza sieć rozwija
się organicznie w stałym tempie
kilkudziesięciu sklepów rocznie
w całej Polsce i takie tempo planujemy też utrzymać”.
Tymczasem, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poważne plany
wobec placu na Kapuściskach ma
sieć Aldi. Są już ponoć gotowe plany

Na terenie
obok Hermesa na
zagospodarowanie czekają
także budynki Orange,
wcześniej Telekomunikacji
Polskiej.

zagospodarowania przestrzennego tego miejsca z uwzględnieniem
sklepu niemieckiej sieci. Niestety, mimo upływającego już okresu
dwóch tygodni, nadal nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od przedstawicieli Aldi.
Zapytaliśmy także urząd miasta, czy wie coś na temat planów
w ykorz yst a nia terenu pr z y u l.
Wojska Polskiego 23? R zecznik
prez ydent a M a r t a St achow i a k

poinformowała nas, że teren nie
jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. T y m niemniej, w prz ypad k u d z i a ł k i p o z acho d n iej
stronie istniejącego kompleksu
handlowo-usługowego Hermes,
już w 2013 roku wydane zostało
inwestorowi – firmie Apro Investment z siedzibą w Toruniu –
pozwolenie na budowę pawilonu
handlowego wraz z niezbędną
infrastrukturą. Kiedy rozpocznie
się budowa i ewentualnie jakiej
sieci będzie to obiekt, to już jest
sprawa inwestora.
R afał Reich, menedżer ds.
inwestycji Apro Investment powiedział w rozmowie telefonicznej
z nami, że „plany co do tego miejsca jeszcze się nie skrystalizowały – sprawa zagospodarowania
tej nieruchomości jest cały czas
otwarta”.

ŚRÓDMIEŚCIE W BUDOWIE

P

rzypomnijmy, że 27 lipca doszło
do zawalenia szalunku z elementami stropu o powierzchni
około 100 metrów kwadratowych.
Na szczęście na terenie budowy
nie było żadnego z pracowników.
Z uwag i na prace inspektorów
budowlanych oraz przedstawicieli
Powiatowej Inspekcji Pracy roboty
zostały zawieszone.
- Przyczyną awarii (tak zakwalifikowano zdarzenie – dod. red.) były
źle wykonane prace przed wylaniem stropu, a dokładnie – zbyt słabe
podparcie płyt stropowych – wyjaśnia Piotr Komiszak z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

fot. Stanisław Gazda

Po wykonaniu ekspertyzy nakazano
inwestorowi usunięcie trzech uszkodzonych płyt stropu, odkucie uszkodzonej warstwy betonu oraz usunięcia pozostałych zniszczeń powstałych
w wyniku lipcowego zdarzenia.
Decyzja zezwalająca na wznowienie prac zapadła 17 sierpnia.
Robotnicy wrócili na plac budowy
we wrześniu. Płyty stropowe zainstalowano zgodnie z wytycznymi,
trwa wznoszenie słupów na drugiej
nadziemnej (budynek będzie miał też
między innymi dwie podziemne) kondygnacji. Na poziomie parteru prowadzone są z kolei prace murarskie.
Budowa nowego gmachu Sądu
Okręgowego ma zostać zakończona
w drugiej połowie 2019 roku.

Hala (prze)targowa
Miasto szuka wykonawcy dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego hali targowej przy ulicy Podwale. To krok w stronę
ożywienia budynku, który decyzją rady miasta przejęto od Bydgoskiej
Spółdzielni Spożywców niemal rok temu.

fot. Stanisław Gazda

fot. Stanisław Gazda

Po lipcowym zawaleniu się części
stropu na budowie Sądu Okręgowego na Nowym Rynku prace
zostały na kilka tygodni wstrzymane. Wznowiono je dopiero we
wrześniu.

E
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kspertyzę stanu technicznego
zabytkowego budynku przeprowadzono dopiero po jego nabyciu. Przygotowania do przetargu na
projekt remontu poprzedziła inwentaryzacja architektoniczna oraz analiza miejskiego konserwatora zabytków. Zwycięzca postępowania zostanie wyłoniony na podstawie trzech
kryteriów – ceny, doświadczenia
projektantów oraz długości rękojmi
za ewentualne wady dokumentacji
budowlanej. Oferty urzędnicy otworzą właśnie w piątek, 29 września.
Dokumentacja ma być gotowa w ciągu siedmiu miesięcy od

m om e nt u p o d p i s a n i a u m ow y.
Rea lny ter min to w ięc po łowa
pr z yszłego rok u. Wówczas ma
zostać ogłoszony kolejny przetarg – na remont i doprowadzenie
obiektu do stanu deweloperskiego.
Po zakończeniu tych etapów bydgoski magistrat chce ogłosić konkurs na zagospodarowanie hali.
I t o wł a ś n ie br a k p omy s ł u
miejskich urzędników był przedmiotem k r y t yk i, gdy przedst awiano pomysł nabycia budynku
na Podwalu. Ost atecznie radni
przyst ali na propozycję prezydent a R a fa ł a Br usk iego. Kosz t
za k upu w y niósł pięć mi lionów
złotych.

Dawid Gulczyński
d.gulczynski@metropoliabydgoska.pl

Po pierwsze:
Siarzewo
Szansa na to, że w budżecie państwa znajdą się pieniądze na trzy
nowe mosty, dodatkow o na tak
krótkim odcinku Wisły, jest niewielka. Najmniej potrzebny, a zarazem najbliższy realizacji, jest most
drogowy w miejscowości Siarzewo
(między Nieszawą a Ciechocinkiem).
Inwestycja ta jest bezpośrednio
powiązana z drugim stopniem wodnym na Wiśle, a jego realizacja jest
w skali kraju priorytetowa. W tym
przypadku najłatwiej będzie też
o finansowanie: oprócz środków
unijnych wsparcie finansowe zadeklarowała Energa, która ma pokryć
ponad 30 procent wartości inwestycji i zbudować w tym miejscu elektrownię wodną. Szacowany koszt
projektu wraz z towarzyszącą infrastrukturą ma wynieść – bagatela 3,5 miliarda złotych.
Jeszcze w ubiegłym roku prezes Energi przekonywał, że budowa drugiego stopnia wodnego na
Wiśle w Siarzewie może ruszyć
nawet w 2018 lub 2019 roku. Budowę nowego mostu na Wiśle w rejonie Włocławka zapowiedział również minister Mateusz Morawiecki.
Deklaracja wicepremiera rządu
Beaty Szydło padła podczas lipcowej
konwencji Zjednoczonej Prawicy. –
Polska jest podzielona przez piękne rzeki: Wisłę, Bug, Narew, Wartę
i Odrę. Ale one często tak, jak są
piękne, to jednocześnie powodują
pewien rozdźwięk między poszczególnymi regionami. I jest co najmniej 8-10 mostów, których bardzo
brakuje – mówił latem Morawiecki.
W skali województwa zyskałoby
jednak stosunkowo niewielu mieszkańców - powiat lipnowski i aleksandrowski zamieszkuje bowiem
niespełna 120 tysięcy mieszkańców. Dla porównania - przeprawa
w Solcu Kujawskim ułatwiłaby przemieszczanie się między dwiema stolicami regionu, które zamieszkuje
łącznie ponad 600 tysięcy osób.
Po drugie:
Solec Kujawski
O kolejną przeprawę walczą samorządowcy z Solca Kujawskiego,
Czarnowa i Złejwsi Wielkiej. W tym
przypadku wykonano nawet pierwsze kroki w celu połączenia obu
ośrodków. We wtorek – 26 września
– w urzędzie marszałkowskim podpisano wielostronne porozumienie, którego celem jest uruchomienie przeprawy promowej na Wiśle
pomiędzy Czarnowem a właśnie
Solcem. – Mamy plan, aby pierwsze
kursy jednostki odbyły się już jesienią przyszłego roku – zapowiada
marszałek Piotr Całbecki.
Inwest ycja war t a niema l
14 milionów złotych ma umożliwić połączenie dróg krajow ych
nr 10 oraz 80 leżących po dwóch
stronach najdłuższej polskiej rzeki. Ma także ułatwić dostęp do

Nowy most
na Wiśle

Fordon jedną z trzech propozycji
Dziewięć lat temu, jeszcze za czasów prezydenta Konstantego
Dombrowicza, bydgoscy drogowcy podnieśli temat budowy
drugiego mostu drogowego w Fordonie. Problemem okazały
się jak zwykle pieniądze i spora konkurencja… nowe przeprawy
mają bowiem powstać również w Solcu Kujawskim i w okolicy
Ciechocinka. Nie brakuje również innych, chociaż mniej realnych,
pomysłów, m.in. rozbudowy wschodniej obwodnicy Bydgoszczy
wraz z mostem przez Wisłę.

Nowy most powinien
powstać w okolicy
węzła Makowiska na
trasie S10. Zamykałby
bowiem częściowo
obwodnicę Bydgoszczy.
Piotr Cyprys

przewodniczący
Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoska

Budowa stopnia wodnego w Siarzewie koło Ciechocinka jest rządowym priorytetem. Jego powstanie wraz ze
wzniesieniem mostu drogowego ma pochłonąć 3,5 mld zł.

soleckiego parku przemysłowego.
– Spora liczba mieszkańców Solca
Kujawskiego pracuje w Fordonie czy
Toruniu. Dla tych osób przeprawa
oznacza oszczędność 40 kilometrów
dziennie – dodaje burmistrz Solca
Kujawskiego Teresa Substyk.
Teoret ycznie budowa przeprawy promowej ma pokazać, jak
ważny dla regionu byłby most w tej
miejscowości. W praktyce nawet
największy sukces tej inwestycji
nie zmieni priorytetów warszawskich urzędników. - Plany budowy
przeprawy mostowej znajdują się
w dokumentach strategicznych
województwa, jednak wyłącznie
w kontekście ewentualnej budowy
stopnia wodnego w rejonie Solca
Kujawskiego – przyznaje Zbigniew
Stefański, rzecznik Urzędu Miasta
i Gminy Solec Kujawski. Do budowy trzeciej zapory droga jest bar-

dzo długa - najpierw musi bowiem
powstać ta zlokalizowana pod Ciechocinkiem. W praktyce projekt ten
realnych kształtów zacznie nabierać
dopiero za dziesięć lat.
Po trzecie:
Bydgoszcz
Już dzisiaj liczba samochodów pokonujących most przez Wisłę w Fordonie wynosi około 40 tysięcy na
dobę. Za dziesięć lat wzrośnie ona
do 50 tysięcy i przekroczy dopuszczalną przepustowość tej przeprawy. Jeszcze gorzej będzie w kolejnej
dekadzie - w porównaniu ze stanem
obecnym ruch ma być o połowę
większy. Skutek tego stanu rzeczy
nietrudno przewidzieć - to gigantyczne korki.
– Mostem Fordońskim im. R.
Modrzejewskiego zarządza GDD-
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spodarowania przestrzennego.
Zapewnienie możliwości  lepszego skomunikowania Bydgoszczy
z terenami za Wisłą też będzie
analizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną – wyjaśnia
Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Rafała Bruskiego.
Wątpliwości co do lokalizacji przeprawy w pobliżu obecnego
mostu na prezes Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoska Piotr Cyprys.
- Moim zdaniem sensownym byłoby, gdyby most został powiązany z węzłem Ma kow isk a trasy

wizualizacja: mat. prasowe

INWESTYCJE DROGOWE
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Projekt
budowy mostu na Wiśle
w rejonie Solca Kujawskiego
ma szansę realizacji dopiero
w perspektywie dekady.

KiA. Jednak w związku z tym, że
obiekt styka się z g ranicą Bydgoszczy, miejskie jednostki odpow iadające za planowanie przestrzenne i rozwój sieci drogowej
uwzględniają w swoich opracowaniach możliwość przyszłej rozbudowy obiektu lub budowy nowej
przeprawy. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja studium
uwarunkowań i kierunków zago-

S10. Zamykałby bowiem częściowo
obwodnicę Bydgoszczy – przekonuje Cyprys. I dodaje, że odciążyłoby
to duży fragment ulicy Fordońskiej,
która przecież, oprócz bycia drogą
miejską, musi też przyjmować na
siebie ruch tranzytowy. - Nie znam
warunków występujących na tym
obszarze, ale warto byłoby chyba
rozważyć utworzenie mostu pomiędzy Solcem Kujawskim a Bydgoszczą, niekoniecznie w samym Solcu
– dodaje Cyprys.
Nowa przeprawa w Fordonie
może jednak nie poprawić dostępności komunikacyjnej miasta nad
Brdą, a jest raczej koniecznością
w y nikającą ze wzrostu ogólnej
liczby pojazdów kursujących na
drogach. Charakter wschodniej
obwodnic y miast a pręd zej ni ż
węzeł Makow iska będzie miała
właśnie przeprawa w Solcu Kujawskim. To ona bowiem zdecydowanie zbliży do siebie Złąwieś Wielką i Bydgoszcz czy skróci czas
dojazdu z Solca do Fordonu. Przeciwko pomysłowi Piotra Cyprysa
przemawia wreszcie odległość do
mostu na tamie. Jeszcze kilka lat
temu region musiał żyć z zaledwie dwoma przeprawami: jedną
w Bydgoszczy i jedną w Toruniu.
Wiara w budowę trzech czy nawet
czterech kolejnych mostów w miarę bliskiej perspektywie czasowej
wydaje się naiwna. Wbrew pozorom dla Bydgoszczy priorytetem
nie powinien być Fordon, lecz właśnie Solec Kujawski. To właśnie ta
inwestycja mogłaby wyprowadzić
sporą część tranzytu z okolic ulicy
Fordońskiej. Co ważne, to właśnie
spięcie dróg S10 i DK 80 poprawiłoby dostępność komunikacyjną
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
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Bydgoszcz stawia na rowery
W nowym sezonie
w Bydgoszczy pojawi
się szereg udogodnień
dla rowerzystów.
Przybędzie nowych
tras rowerowych,
powstanie wiele
wygodnych miejsc
do zaparkowania
dla rowerzystów,
a mieszkańcy będą
mogli korzystać
z rozbudowanego
systemu
Bydgoskiego Roweru
Aglomeracyjnego.

Nowe stacje
i rowery

N

ajwiększych zmian można
spodziewać się wraz ze zmianą operatora Bydgoskiego
Roweru Aglomeracyjnego Obecnie kończą się procedury związane
z wyborem podmiotu odpowiedzialnego za to zadanie. System
zost anie rozbudowany do
51 stacji. 12 nowych stacji pojawi się
w Fordonie. Warto jednak dodać, że
będzie możliwe zwiększanie tej liczby, na przykład wraz z zakończeniem rozbudowy ważnych ulic na
Czyżkówku i Osowej Górze.
W stacjach do dyspozycji ma być
550 nowych  rowerów. Na to zadanie
na najbliższe 3 lata zagwarantowanych jest ponad 5 mln zł.

Łatwiej
zaparkujemy

D

o największej liczby podróży
na dwóch kółkach nadal najchętniej wykorzystywany jest
własny rower - dlatego zaplanowaliśmy też ustawienie do przyszłego
sezonu 500 nowych stojaków na
rowery. Obecnie
bydgoszczanie mogą proponować lokalizacje gdzie war to
stworzyć parkingi dla rowerów.
By wyrazić swoją opinię najprościej

wejść, na stronę www.bydgoszcz.
pl i wypełnić do 13 października
krótką,
elektroniczną  ankietę. Wszystkie propozycje będą oceniane przez
Zespół ds. Polityki Rowerowej.

Po nowych
drogach

R

ozwijana będzie też licząca już
85 kilometrów sieć dróg rowerow ych. Do użytku została
oddana już droga rowerowa wzdłuż

ul. Matki Teresy z Kalkuty licząca blisko 1,5 km długości. Dzięki
niej rowerzyści z osiedla Eskulapa zyskali komfortowe połączenie
z trasą Fordon-Myślęcinek.
Zupełnie nowy ciąg rowerowy
powstaje też wraz z budową II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Drogi
rowerowe zaplanowano na całym
1,5-kilometrowym odcinku. Pomiędzy ulicami Ujejskiego i Wojska
Polskiego ścieżki znajdą się po obu
stronach ulicy. Na Glinkach rowerzyści będą korzystać z drogi po
północnej stronie.
B u d owę d r ó g r owe r ow yc h  
zakłada też rozbudowa ulic  Grun-

waldzkiej i Kujawskiej. Obecnie
trwają procedury związane z wyborem w ykonawcy i podpisaniem
umów na roboty budowlane, które
Zajma około 2 lat.
Wcześniej zrealizowane zostaną
inne ważne inwestycje. Przygotowywana jest między innymi budowa kontrapasa na ul. Wiatrakowej.
Będzie on gotowy w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wykonawca. Pozwoli on rowerzystom ze
Szwederowa w bezpieczny i szybki
sposób dotrzeć na Stare Miasto.
Inwestycja zetknie się ze Zbożowym Rynkiem przebudowywanym
w ramach rozbudowy ul. Kujawskiej.

Trwają tez przygotowania do
ogłoszenia przetargu na budowę
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Łochowskiej wraz z rondem na
połączeniu z ul. Nakielską. W ten
sposób powst anie ważne połączenie z wcześniej wybudowaną  
ścieżką na terenie g miny Białe
Błota. Do ronda planowane jest tez
dobudowanie ścieżki rowerowej
podczas modernizacji ul. Nakielskiej. Dla tej inwestycji powstaje
koncepcja, która do 5 października jest poddawana konsultacjom
społecznym.

29
strefa polityków

Ireneusz
Nitkiewicz
radny miasta
Bydgoszczy

Drzewa Młodej
Bydgoszczy
wyrosną
w Myślęcinku
Od projektu do efektu – już
21 października br. w Leśnym Parku
Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
bydgoszczanki i bydgoszczanie
posadzą pierwszy raz drzewa na
pamiątkę narodzin dziecka. A wszystko
w ramach inicjatywy Drzewa Młodej
Bydgoszczy – tu są nasze korzenie.
Przypomnę, że pomysł sadzenia drzew z okazji narodzin
dziecka zgłosiłem do bydgoskiego ratusza wiosną tego roku.
W tym czasie identyczną koncepcję zgłosił Maciej Wojtczak.
Dlatego wspólnie z nim, prezesem Myślęcinka Marcinem
Heymannem oraz pracownikami LPKiW opracowaliśmy
wszystkie szczegóły. Każdy rodzic czy opiekun prawny osoby
niepełnoletniej, która urodziła się w Bydgoszczy, będzie miał
możliwość zasadzenia na terenie Myślęcinka liczby drzew
równej liczbie dzieci.
Miejsce zasadzenia drzew znajduje się u zbiegu ulic Konnej
i Hipicznej na obszarze Myślęcinka. Szczegółowe informacje
na temat naszej inicjatywy można znaleźć na www.
myslecinek.pl.

Jakub J.
Mendry
radny miasta
Bydgoszczy

PiS zmusza nas
do metropolii
z Toruniem
Powołana przez miasto Metropolia Bydgoszcz okazała się strzałem w dziesiątkę: nikogo bowiem w tym
przypadku nie trzeba zachęcać do współpracy. Solec
Kujawski, Koronowo, Nakło czy Białe Błota to naturalne zaplecze ludnościowe naszego miasta. Korzystanie
z bydgoskich kin, teatrów, galerii handlowych, szkół
czy uniwersytetów, współpraca przedsiębiorców są
codziennością, a projekt realizowany przez miasto jest
wyłącznie spełnieniem oddolnych oczekiwań.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wsłuchuje się jednak w głosy
mieszkańców i ponownie narzuca swoje, w ich mniemaniu
idealne, rozwiązania. Zmuszanie Bydgoszczy do tworzenia
tzw. ZIT-ów to gigantyczne nieporozumienie. Oderwanie się
od Torunia, które obserwujemy od kilku lat w Bydgoszczy,
wychodzi naszemu miastu na dobre. Nie ma co oglądać się
na mniejszego sąsiada, który do tej pory ciągnął nas w dół.
Najnowsze dane o bezrobociu – najniższym w historii –
pokazują, że podążamy dobrą drogą. Drogą, w której nie ma
miejsca na ciągłe przepychanki z Toruniem.
Doskonałym przykładem pokazującym nieszczere intencje
toruńskich polityków jest przykład Kujawsko-Pomorskiego
Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. W momencie
tworzenia tej instytucji przekonywano nas, że nie będzie ona
drenowała budżetu województwa, m.in. nie będzie konieczności
tworzenia dla niej odrębnych gmachów generujących koszty.
Minęło raptem kilkanaście miesięcy, a już wypłynęły projekty
budowy nowego, okazałego budynku kosztem 22 milionów
złotych. Pieniądze te nie będą jednak pochodzić z budżetu
miasta Torunia, lecz z pieniędzy wojewódzkich – należących do
wszystkich mieszkańców Kujaw i Pomorza. Czy Bydgoszcz też
może liczyć na tak hojne prezenty?
Bydgoszcz i Toruń to dwa różne światy, które chcą rozwijać
się odrębnie. Bagatelizowanie głosu ponad pół miliona
mieszkańców naszego miasta i przyległych gmin to
niewybaczalny błąd. Jarosławie Kaczyński, nie idź tą drogą.
Pozwól nam z dumą budować odrębną metropolię opartą na
zaufaniu, przyzwyczajeniach, realnych uwarunkowaniach.
Pozwól nam budować Metropolię Bydgoszcz.
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Nasz patronat
Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl
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owa Scena w Bydgoszczy to
autorska koncepcja polegająca na prezentowaniu spektakli, w których muzyka przeplata
się z niebanalnymi interpretacjami
wokalno-aktorskimi. Swoje umiejętności prezentują młodzi, ale bardzo
doświadczeni artyści z różnych polskich miast. -  Sprowadzenie ich tutaj
zapewni Bydgoszczy poziom ogólnopolski. To nie ma nic wspólnego
z amatorszczyzną – podkreśla Judyta
Wenda, która nadzoruje projekt.

Nowa Scena
w kolejnej odsłonie

REPERTUAR
29.10 Zaczarowani
11.11 Co nam zostało z tych lat
26.11 Wieczór nad Sekwaną
1.12
In love with musical
8.12 Zaczarowani
13.01 Szuja!
14.01	Ws z y s t ko j e s t d o b r e
w miłości
14.02 Siódma wieczorem
8.03 Kobieco

A na niej – artyści z całego kraju
Drugi sezon swojej działalności rozpocznie w październiku Nowa
Scena w Bydgoszczy. Jedna z bydgoszczanek odpowiedzialnych
za wprowadzenie w życie tej inicjatywy opowiedziała nam
o zmianach związanych z realizacją projektu.

* początek wszystkich spektakli
o godzinie 19:00

W tym roku chcemy
nadać naszemu cyklowi
wymiar ogólnopolski.
Judyta Wenda

O wysokim poziomie prezentowanych spektakli oraz koncertów
mogli przekonać się bydgoszczanie już w ubiegłoroczne wakacje.
W trakcie pierwszego roku działalności w repertuarze Nowej Sceny
znalazły się cztery pozycje, między
innymi koncert piosenki francuskiej
„Wieczór nad Sekwaną” oraz spektakl „Zaczarowani”, w którym prezentowano piosenki z bajek Disneya.
W rozpoczynającym się
w przyszł y m miesiącu sezonie
wybór będzie znacznie większy.
Oprócz zaprezentowanych już
widowisk pojawi się między innymi
koncert utworów z lat 20. i 30. pt.
„Co nam zostało z tych lat”, spektakl pt. „Szuja!” oparty na utworach z Kabaretu Starszych Panów
czy przedstawienie pt. „Wszystko jest dobre w miłości” stworzone na podstawie piosenek z lat 60.,

fot. archiwum prywatne

koordynatorka Nowej Sceny

Judyta Wenda (w środku) nie tylko koordynuje cykl Nowej Sceny, ale również występuje na scenie.

70. i 80. Nie zabraknie oczywiście
koncertów z okazji walentynek czy
Dnia Kobiet. Nowością w repertuarze jest również koncert musicalowy, podczas którego zostaną zaprezentowane kompozycje pochodzące
ze znanych spektakli, bardzo popularnych także poza granicami Polski.

W w iększości przedst aw ienia oparte będą na polskich utworach oraz tłumaczeniach polskich.
- Wszystkie powtórzone koncerty
w trakcie tego sezonu przypominają
te z zeszłej edycji, ale planowane są
w rozszerzonych wersjach. Nawet
jeśli ktoś uczestniczył w prezento-

wanych tytułach, to teraz zobaczy
coś nowego – mówi Wenda.
W każdym widowisku uczestniczyć będzie minimum czterech
odpowiednio dobranych wykonawców. Łącznie w projekt zaangażowało
się piętnastu wokalistów, a akompaniować występującym będą znako-

mici pianiści. W projekcie uczestniczy również akordeonista, którego
będzie można usłyszeć przy okazji
koncertu piosenki francuskiej i kwartet smyczkowy, który usłyszymy  
w koncercie „Co nam zostało z tych
lat”. Niewykluczone, że w najbliższym
czasie instrumentalistów będzie
znacznie więcej. Osoby zaangażowane w projekt nie wykluczają również
jego poszerzenia. – Wszystko zależy
od tego, ile funduszy będziemy mieć
– mówi Wenda.
Działalność Nowej Sceny jest
finansowana z prywatnych środków twórców projektu oraz funduszy pozyskanych od firm i instytucji
popierających ten pomysł. Jednym
z nich jest Cukiernia Sowa. Osoby
zaangażowane w realizację tego
planu mają nadzieję, że partnerów
przybędzie. Ci, którzy chcieliby do
nich dołączyć mogą kontaktować
się z twórcami Nowej Sceny między
innymi poprzez maila: nowascenabydgoszcz@gmail.com.
Pier wsza odsłona tegorocznego cyklu zaplanowana jest na
29 października. Wówczas widzowie będą mogli   obejrzeć wspomniany już spektakl „Zaczarowani”. Na sali kinoteatru Adria
będzie mogło zasiąść maksmalnie 400 widzów. Bilety w cenie
35 i 40 złotych dostępne są w kasie
Adrii, a także na platformie KupBulecik.pl (bezpośredni odnośnik
do niej można znaleźć na fanpage’u Nowej Sceny – www.facebook.pl/
NowaScenawBydgoszczy).
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Zapraszamy do zakupów w sklepach

Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców
w Bydgoszczy
które oferują naszym mieszkańcom towary najwyższej jakości od
1931 roku głównie znanych lokalnych producentów.
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PODRÓŻE
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

N

a spotkanie w naszej redakcji K arol, Rober t i Tomek
kolejno docierali spóźnieni.
– Jeśli umawiasz się z użytkownikiem UAZ-a, to nie możesz liczyć na
punktualność – stwierdzili. I wiedzieli, co mówią, bo w sierpniu wraz
z grupą przyjaciół pokonali radzieckimi terenówkami drogę z Bydgoszczy do Kirgistanu.
Skoda się nie zepsuła.
Nie zdążyła?

Urlop
niewypoczynkowy
Co można zrobić w wakacje? Leżeć na plaży. Pojechać w góry.
Wybrać się na wycieczkę po Europie. Można też przemierzyć
kilkanaście tysięcy kilometrów samochodami z epoki
komunizmu.

Na profilu

nas skończyło się siniakami, ale
skoda już dalej nie pojechała – opowiada Robert, który jeszcze dzień
wcześniej, gdy koleżanka przytarła
jego auto, śmiał się, że będzie miał
pamiątkę z podróży. Skoda musiała
zostać w Rosji, została sprzedana za
sto dolarów.
Po zderzeniu ekipa Eastern
Classics nie ruszyła od razu w dalszą drogę, ale skorzystała z okazji do
odpoczynku i przystanęła nad Wołgą, aby dopiero po kilku godzinach
pojechać do Kazachstanu. I wtedy
okazało się, że - w przeciwieństwie
do dróg federalnych - trasa do granicy jest w takim stanie, że podróż
znacznie się wydłuży. A trzeba było
dojechać w około sześć godzin, bo
wiza podróżniczki z Tajwanu, która jechała razem z nimi, kończyła
się o północy. - W tej części świata
podejście do dróg jest trochę inne.
Na przykład, gdy jakaś jest w budowie, to nie robi się ruchu wahadłowego, tylko kierowcy krążą między
koparkami – opisuje Robert. Tomek
dodaje, że to, co widać na popularnych w sieci filmikach przedstawia-

Bajka

fot. Eastern Classics on Tour

Robert wyruszył w podróż organizowaną przez ekipy z Bydgoszczy i Tczewa skodą forman. Reszta
ostatecznie pojechała dwoma UAZ-ami. Samochód czeskiego producenta szybko okazał się najlepiej
przygotowanym pojazdem i gdy
inne auta miały awarie, to on jeździł do pobliskich miast po części.
W Rosji musiał jednak przedwcześnie zakończyć podróż. – Wyszło
nasze zmęczenie – zaczyna opowiadać Robert. – Szukaliśmy gazu.
W pewnym momencie Karol nagle
przyhamował i skręcił na stację.
Kasia, która akurat kierowała skodą,
nie spojrzała i też skręciła. A to była
podwójna ciągła, na której w dodatku wyprzedzał nas przeładowany
MAZ. Na szczęście trafił w najmocniejszy punkt samochodu, więc dla

Eastern Classics na
Facebooku będzie można
niebawem obejrzeć film
z wyprawy.

rej policjanci mieli zastrzeżenia do
podróżników, w Kazachstanie funkcjonar iusze st arali się pomóc.
Do tego stopnia, że kiedy usłyszeli,
że Polacy szukają części do UAZ-ów,
eskortowali ich do sklepu, następnie
do baru, na stację benzynową, a gdy
zabrakło pieniędzy, to z włączonymi
sygnałami zawieźli dziewczyny do
kantoru. Waluty to zresztą szczególna kwestia w podróży. – Kilka
razy zdarzyło się pomylić. Płacimy
przy kasie, a pani odpowiada, że to
Kirgistan, a nie Kazachstan – wspomina Tomek.

UAZ wrócił.
W lepszym stanie

Podróż do Kirgistanu trwała dwa tygodnie, ale skończyła się sukcesem.

jących rosyjskich kierowców to…
prawda.
W drodze do granicy do polskich podróżników podjechali miejscowi i zaczęli krzyczeć. – Wyprzedzili nas, kiwali, zatrzymali się.
Ale Tomek powiedział, żeby jechać,
bo pewnie chcą nas napaść – wspomina ze śmiechem Karol. Jak wyjaśniło się już na granicy, z jednego
z UAZ-ów wypadła torba i miejscowi
jechali, żeby ją przekazać.
Impreza na końcu świata
Na przejście graniczne podróżnicy dotarli czterdzieści minut przed
północą. Tak przynajmniej im się
wydawało. – Okazało się, że zmieniła się strefa czasowa i spóźniliśmy
się o dwadzieścia minut – opowiada
Tomek, który następny dzień spędził w Saratowie, próbując przekonać miejscowych urzędników, aby
Pei mogła jechać dalej.
– Rosja to niezbyt przyjazny
kraj. Nikt nie wie, co może zrobić, wszystko trzeba byłoby załatwiać w Moskwie. Do tego ludzie.
W Kazachstanie i Kirgistanie chętnie pomagali. W Rosji - nie – tłumaczy.

Gdy on nieskutecznie walczył
z rosyjską biurokracją, reszta czekała w przygranicznych Ozinkach,
któr ych mieszkańcy, mający już
więcej wspólnego z Kazachstanem
niż Rosją, sami mówią o tym miejscu jako końcu świata. – Pei martwiła się, że gdy wrócimy z Saratowa, to reszt y już nie będzie.
A miejscowi urządzili nam imprezę. Samochody, światła, głośna
muzyka. Chyba przyszli z myślą
o n a s z yc h d z i e wc z y n a c h , b o
gdziekolwiek byliśmy, to chciano
sobie z nimi zdjęcia robić – śmieję się Tomek. Dzień później trzeba
jednak było kontynuować podróż
bez Pei.
K azachst an to był już inny
świat, inni ludzie. Po przejechaniu
30 kilometrów UAZ-y zatrzymały się
i zarządzono przerwę na malowniczym stepie. Ważnym przystankiem
był też Aralsk. W czasach komunizmu świetnie się rozwijający, dziś
– żywcem wyjęty z Mad Maxa. – Po
katastrofie ekologicznej nie ma tam
rolnictwa, zostali nieliczni ludzie.
O godzinie 23:00 facet potrafił biegać za krowami na skrzyżowaniu
o wielkości naszego ronda Kujawskiego – opowiada Robert.

Szybko po wjeździe do ostatniego w planie podróży kraju okazało się, że warto było przezwyciężyć słabości z Aralska. Kirgistan,
w którym można rozbijać namioty
w dowolnym miejscu, okazał się
najpiękniejszym miejscem. Decyzję
o przystanku szybko podjął UAZ,
psując się nocą kilka kilometrów po
przekroczeniu granicy. Rano okazało się, że za oknami samochodów zobaczyć można niezwykle
malowniczy krajobraz. - To jest
największa zaleta tego auta. W nocy
byśmy przejechali i nawet tego nie
zauważyli. Co prawda, trzeba go
było naprawić, ale w końcu to jest
nasz taki urlop niewypoczynkowy –
mówi Karol.  
Mieszkańcy Kirgistanu okazali
się jeszcze przyjaźniejsi niż Kazachowie i w każdej wiosce tłumnie
wychodzili na powitanie podróżnych. W stolicy - Biszkeku byli za
to… bardzo pomysłowi. – Na głównej
arterii w mieście jest tyle pasów, ile
akurat potrzeba. Na przykład rano
mogą być cztery do centrum i dwa
powrotne, a po południu odwrotnie
– opowiada Tomek.

„Jedź 700 kilometrów prosto”
W Aralsku pojawił się moment kryzysu i pierwsze myśli, aby przerwać podróż i odpocząć nad jeziorem. – Ostatecznie zdecydowaliśmy
się wyjść do miasta. Znaleźliśmy
lokal. Z zewnątrz jak nasza Soda,
a w środku jak Hotel Pod Orłem.
Dzień później mieliśmy jeszcze
zobaczyć statki na wyschniętym
jeziorze, ale okazało się, że nasi
miejscowi przewodnicy nie potrafią
ich znaleźć, więc odpoczęliśmy kilka
godzin i ruszyliśmy dalej – opowiada
Robert.
W K azachstanie droga prowadziła przede wszystkim przez
pustynie. – Była raczej monotonna.
Nawigacja pokazywała mi, że do
najbliższego skrętu w prawo jest
700 km. A po tym jednym zakręcie
znowu cały dzień prosto – opowiada Karol. Robert dodaje. – W pierwszą stronę było to fajne. Myśleliśmy:
„Wow, super, pustynia, jaki wypas”.
Jak już wracaliśmy, to dało się słyszeć. „No nie, znowu ta pustynia”.
Nawet jeśli drogi nie należały
do najlepszych, to trudy podróży potrafili wynagrodzić ludzie.
W przeciwieństwie do Rosji, w któ-

W największym mieście Kirigstanu,
po tysiącach kilometrów poszukiwań, udało się w końcu znaleźć
wentylator do UAZ-a. – Ten samochód wrócił inny. Tak naprawdę to
jest jedyne auto, które z podróży
wraca w lepszym stanie niż wyjechało – śmieje się Karol. Przez większość podróży UAZ wymagał mniejszych lub większych napraw, które
wiązały się z poszukiwaniem części. – W Kirgistanie potrzebowaliśmy spawacza. Jeden z miejscowych
powiedział, że poprosi o pomoc
znajomego. On przyjechał i nawet
maski nie założył. Tylko okulary
przeciwsłoneczne. Ale zespawał –
wspomina ze śmiechem Karol.
Awarie UAZ-a były zresztą jedyną okazją w drodze powrotnej, aby
zrobić przerwę. - Od niedzieli do
piątku jechaliśmy cały czas, żeby
zdążyć przed końcem wiz. I udało
się – opowiada ekipa Eastern Classics, która już myśli o następnej
podróży. – Może znowu pojedziemy do Kirigistanu. Ale tym razem
od drugiej strony – zapowiadają.
Po powrocie Robert zdążył już kupić
nowy samochód, który ma zastąpić
skodę. To Buchanka, czyli minibus
UAZ-a.
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W kinie Helios  
obejrzysz bardzo
dobre filmy za 10 zł

W

kinie Helios w Bydgoszczy,  
co czwartek o godzinie 18tej,
w yświetlane są polskie filmy
w cenie 10 zł w ramach projektu Kultura
Dostępna.
„Kultura Dostępna” w kinach to projekt, zaproponowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum
Kultury. W ramach projektu w każdy
czwartek, w kinie Helios o godzinie 18:00,
wyświetlane są polskie filmy za jedyne
10zł.  Dzięki powstaniu tego projektu szerokie grono odbiorców może zapoznać
się z polską sztuką filmową. Jednocześnie
zniwelowana została jedna z głównych
barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena biletów.
Ostatni kwartał tego roku to już ósma
edycja  projektu.
Oto tytuły , które pojawią się
w październiku:

5 października
„Pokot”
Reżyseria: Agnieszka Holland
Scenariusz: Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk
Obsada: Agnieszka Mandat, Tomasz Kot,
Andrzej Grabowski

Główną bohaterką nowego filmu Agnieszki Holland jest mieszkająca w Sudetach,
emerytowana inżynierka Janina Duszejko. Astrolożka z zamiłowania i wegetarianka. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy
odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są
niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady, które
znajdowały się wokół jego domu, to ślady
saren. Duszejko, widząc niemoc policji,
rozpoczyna własne, niekonwencjonalne
śledztwo. Film „Pokot” jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”.

12 października
„Szatan kazał tańczyć”
Reżyseria: Katarzyna Rosłaniec
Scenariusz: Katarzyna Rosłaniec
Obsada: M agdalena Berus, Łukasz Simlat,
Danuta Stenka

Karolina - jak wiele współczesnych 20-,
30-latek - żyje szybko, intensywnie, pragnie doświadczyć wszystkiego ze zdwojoną siłą. W odróżnieniu od większości
rówieśników, nie pracuje w korporacji
- jest artystką, jakiś czas temu wydała
pierwszą powieść, współczesną wersję
„Lolity”, która stała się międzynarodowym sukcesem. Dziewczyna wiedzie
nihilistyczny tryb życia, spędzając czas
na podróżach po świecie, romansach
i ostrych imprezach. Ale jej życie wypełnia pustka, której nie są w stanie pokonać
ani narkotyki, ani seks. Świat Karoliny,
żyjącej w cieniu nie radzącej sobie z przemijaniem matki i atrakcyjniejszej siostry
Matyldy, stopniowo się rozpada…

19 października
Maria Skłodowska-Curie

26 października: „BODO”
Reżyseria: Michał Kwieciński
Scenariusz: Piotr Derwenda, Doman Nowakowski

Reżyseria: Marie Noelle

Obsada: Tomasz Schuchardt, Antoni Królikow-

Scenariusz: Marie Noelle, Andrea Stoll
Obsada: K arolina Gruszka, Charles Berling,
Fabrizio Rongione

„Maria Skłodowska-Curie” to nie tylko
wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch
pierwiastków – polonu i radu, ale przede
wszystkim portret niezwykłej kobiety,
która dzięki swojej inteligencji i wiedzy
oraz nieprzeciętnym umiejętnościom
zdołała przekonać do siebie świat nauki,
od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie
uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku przy-

znano jej profesurę i równocześnie objęła
własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co
we Francji było wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która
zdobyła Nobla. W dziejach tej nagrody
nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych
dziedzinach naukowych. Film w reżyserii
Marie Noëlle to jednak przede wszystkim
portret Skłodowskiej-Curie, jakiej nie
znaliśmy – czułej matki, kochającej żony,
kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej,
choć pełnej dylematów i sprzeczności.

ski, Patrycja Kazadi, Roma Gąsiorowska

Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio,
ucieka z domu gdyż zamiast zostać
lekarzem, jak chciałaby rodzina, marzy
o karierze scenicznej. Jeszcze jednak nie
wie, że mu się to uda i wkrótce stanie
się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz
Bodo jest u szczytu sławy. Właśnie podpisał kontrakt z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać wraz z miłością swojego życia. Jego plany krzyżuje
wybuch okrutnej wojny.


źródło: www.helios.pl
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Artego Bydgoszcz
chce wrócić na
podium
Drużyna Tomasza Herkta rozpoczęła już zmagania w Basket Lidze
Kobiet. Cel zespołu może być tylko jeden – walka o medal.

SPONSOR
Metropolia Bydgoska
została sponsorem Artego
w sezonie 2017/18.

fot. Stanisław Gazda

KOSZYKÓWKA
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TERMINARZ

Kadra Artego Bydgoszcz
na sezon 2017/2018
nr

zawodniczka

kraj

wiek

wzrost

pozycja

12

Julia Adamowicz

Polska

23

179

niska skrzydłowa

25

Sylwia Bujniak

Polska

21

174

rozgrywająca / rzucająca

5

Katarzyna Kocaj

Polska

19

188

środkowa

24

Paulina Kuczyńska

Polska

20

177

niska skrzydłowa

13

Julie McBride

Polska

35

163

rozgrywająca

8

Elżbieta Międzik

Polska

34

180

rzucająca

21

Paulina Niedziółka

Polska

20

173

rzucająca

0

Jennifer O’Neill

USA

27

165

rozgrywająca / rzucająca

14

Karolina Poboży

Polska

21

188

silna skrzydłowa / środkowa

11

Denesha Stallworth

USA

25

191

środkowa

10

Dragana Stankovic

Serbia

22

195

środkowa

7

Agnieszka Szott-Hejmej

Polska

35

186

niska skrzydłowa

Justyna Żurowska-Cegielska

Polska

32

188

silna skrzydłowa

63

Artego już na inaugurację pokazało, że w tym roku będzie chciało wrócić na ligowe podium.
Tydzień temu podopieczne trenera Herkta rozbiły Widzew Łódź
87:51 i zostały pierwszym liderem tabeli.

W

najbliższą sobotę,
3 0 w r z e ś n i a ( p o cz ąt ek
o godz. 17:00), w pierwszym
meczu we własnej hali koszykarkom Artego przyjdzie zmierzyć się
z rywalkami zza miedzy. Energa
Toruń także rozpoczęła sezonu od
pewnej wygranej (77:58 z JAS-FBG
Zagłębiem Sosnowiec) i podobnie
jak bydgoszczanki jest upatrywana
w gronie kandydatów do medalu.
W trakcie sobotniego pojedynku
oczy wielu obserwatorów mogą być
zwrócone na Julie McBride. Rozgrywająca przed rokiem zamieniła
Artego na Energę, ale po dwunastu miesiącach zdecydowała się na
powrót. Wraz z nią kurs z Torunia
na Bydgoszcz obrała Julia Adamowicz. Działacze Artego namówili na
transfer także rodaczkę McBride,
Jennifer O’Neill, obiecującą Serbkę

Dejanę Stanković oraz doświadczone Agnieszkę Szott-Hejmej i Justynę
Żurowską-Cegielską. Spore nadzieje można wiązać także z Karoliną Poboży i Sylwią Bujniak, które
w ostatnich latach regularnie grały
w młodzieżowych reprezentacjach
kraju.
Szeroka kadra ma pomóc
Artego znieść trudy r y walizacji
na dwóch frontach. Pierwszy raz
w historii bydgoskie koszykarki
zagrają w europejskich pucharach.
W EuroCup Women zmierzą się
z rosyjskimi: Spartakiem Vidnoje oraz MBA Moskwa, a także ze
szwedzką Umeą. - Gdy już rozpoczną się rozg r y wki, to trzeba będzie się skupić na meczach,
a czasu n a t rening nie będzie
za dużo – przyznawała w czasie
przygotowań do sezonu Justyna
Żurowsk a-Ceg ielsk a, k tóra ma
już za sobą lata występów na arenie międzynarodowej. Wśród jej
sukcesów wymienić można także
liczne medale mistrzostw Polski.
W najbliższych miesiącach   była
koszykarka Wisły Kraków będzie
chciała zdobyć kolejny. Tym razem
w barwach Artego.ST

data

mecz

wynik

2017-09-22, 17:00

Widzew Łódź – Artego Bydgoszcz

51 : 87

2017-09-30, 17:00

Artego Bydgoszcz – Energa Toruń

:

2017-10-04, 18:00

TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Artego Bydgoszcz

:

2017-10-07

Artego Bydgoszcz – CCC Polkowice

:

2017-10-12, 18:00

MBA Moskwa – Artego Bydgoszcz

:

2017-10-15, 18:00

Basket 90 Gdynia - Artego Bydgoszcz

:

2017-10-19, 18:00

Artego Bydgoszcz – Umea Udominate

:

2017-10-27

Artego Bydgoszcz - Enea AZS Poznań

:

2017-10-25, 17:00

Spartak Vidnoje – Artego Bydgoszcz

:

2017-10-28, 18:00

Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin - Artego Bydgoszcz

:

2017-11-02, 18:00

Artego Bydgoszcz – MBA Moskwa

:

2017-11-04

Artego Bydgoszcz – InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.

:
:

2017-11-18

KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec – Artego Bydgoszcz

2017-11-23, 19:00

Umea Udominate – Artego Bydgoszcz

2017-11-29, 18:00

Artego Bydgoszcz – Spartak Vidnoje

2017-12-02

Artego Bydgoszcz - Wisła CanPack Kraków

:

2017-12-09

1KS Ślęza Wrocław - Artego Bydgoszcz

:

2017-12-16

Artego Bydgoszcz - PGE MKK Siedlce

:

2018-01-06

Artego Bydgoszcz - Widzew Łódź

:

2018-01-14, 17:00

Energa Toruń - Artego Bydgoszcz

:

2018-01-27

Artego Bydgoszcz - TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski

:

2018-02-04, 19:00

CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz

:

2018-02-17

Artego Bydgoszcz - Basket 90 Gdynia

:

2018-02-21, 18:30

Enea AZS Poznań - Artego Bydgoszcz

:

2018-02-24

Artego Bydgoszcz - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

:

2018-03-03

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. - Artego Bydgoszcz

:

2018-03-10

Artego Bydgoszcz - KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec

:

2018-03-21, 17:00

Wisła CanPack Kraków - Artego Bydgoszcz

:

2018-03-24

Artego Bydgoszcz - 1KS Ślęza Wrocław

:

2018-03-28, 18:00

PGE MKK Siedlce - Artego Bydgoszcz

:

Tomasz Herkt (trener Artego): Tak,
myślę, że to był dobry mecz w naszym
wykonaniu. Wymuszaliśmy błędy
przeciwnika, graliśmy agresywnie
w obronie, a atak był zbilansowany, więc jak na inaugurację, to było
naprawdę udane spotkanie.

Wywiad
z Tomaszem
Herktem

W sobotę zagracie z Energą Toruń.
Czego się pan spodziewa po derbowym pojedynku?
W każdym spotkaniu chcemy grać
o zwycięstwo i teraz nie będzie inaczej. Chcemy, żeby sala, w której się
dobrze czujemy, była naszym atutem
przez cały sezon. Jeśli mamy zamiar
odzyskać medal, to u siebie musimy
wygrywać. Wiadomo, że to derby,
a w dodatku początek sezonu, więc
nie wszystkie zespoły są jeszcze
zgrane. Już wyniki pierwszej kolejki
pokazały, że w każdym meczu trzeba
wyjść maksymalnie skupionym.

Tomasz Herkt: Chcemy wygrywać,
i w Polsce, i w Europie
Sebastian Torzewski: Na inaugurację Artego pokonało Widzew Łódź
87:51. Po takim początku sezonu
chyba musi być pan zadowolony
z podopiecznych.

W ten sposób potwierdzają się słowa Justyny Żurowskiej-Cegielskiej,
która na pierwszym treningu przed
tym sezonem przyznawała, że rozgrywki będą niezwykle zacięte.
Tak, ale już w zeszłym roku liga była
bardzo wyrównana i nawet 7-8 zespo-

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

łów liczyło się w walce o mistrzostwo Polski. Nawet Gdynia, która była
ósma, nie sprzedała Wiśle tanio skóry.
W tym roku to chyba pierwszy raz
w historii polskiego basketu, że siedem zespołów zagra w europejskich
pucharach. Już to świadczy o tym, że
to będzie trudna liga.   
A co start w europejskich pucharach oznacza dla Artego?
Nasze nastawienie jest identyczne
jak w lidze – chcemy wygrywać.
Natomiast jako zespół nie mamy
żadnego doświadczenia w g rze
w Europie, jedynie poszczególne zawodniczki miały okazję grać
w pucharach w bar wach innych
k lubów. Na ra zie liga rosy jsk a
nie wystartowała, więc nie wiemy nawet, jaka będzie siła tych
zespołów, z którymi się zmierzymy
w grupie. Będziemy grali przede
wsz ystk im d la k ibica, żeby on
zobaczył, jak wygląda gra w Europie, jaki to jest poziom. A jak my na
tym tle wypadniemy? W lidze polskiej na pewno będziemy walczyć
o medale, a tutaj musimy zaczekać z prognozami do pierwszych
meczów.

38
historia
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
obserwuj na Twitterze: @STorzewski

P

ołowa lat 50. ubiegłego wieku
przyniosła zawodnikom Gwardii dwa wicemistrzostwa Polski. Bydgoscy zawodnicy wygrywali
mimo warunków, jakie mieli. Łagodny klimat nie sprzyjał lodowisku
przy ulicy Zamoyskiego, więc gdy
tylko robiło się cieplej, zespół musiał
jeździć do Katowic na jedyne wówczas sztuczne lodowisko w kraju.
Czasami udało się zagrać w Warszawie. Tak było na przykład w sezo-

Zamrożone
wspomnienia
Były czasy, w których bydgoski kibic, jeśli mógł na coś narzekać,
to tylko na nadmiar wrażeń. Dostarczali ich chociażby hokeiści,
którzy przyciągali widzów na Torbyd.

Na
otwarcie

nie 1957, gdy spotkanie z ŁKS-em
rozpoczęło się o drugiej w nocy, bo
wcześniej tafla była zajęta.
Podobne problemy mieli hokeiści
w innych miastach, więc w całym
kraju ruszyły budowy sztucznych
lodowisk. Inwestycje realizowano
w stolicy, Łodzi oraz Toruniu, który ostatecznie wygrał z Bydgoszczą wyścig o pieniądze z budżetu
centralnego. Nad Brdą działacze
początkowo myśleli o modernizacji
stadionu przy Zamoyskiego, ale, gdy
to okazało się niemożliwe, zdecydowano, że jedyną dogodną lokalizacją
będzie plac w pobliżu Bydgoskich
Zakładów Mięsnych, które będą
umożliwiać utrzymanie lodowiska.
Powstał społeczny komitet, a istotną
rolę odgrywał w nim red. Zbigniew
Urbanyi z Ilustrowanego Kuriera
Polskiego.
Teren, na którym planowano
w ybudować lodow isko, należał
jednak do Centrostalu i mimo starań nie udało się go przejąć. Dlatego budowę rozpoczęto tuż obok,
w kwadracie ulic Moniuszki, Chopina. Jagiellońskiej i Ogińskiego.
W ekspresowym tempie, w dziewięć miesięcy (marzec – grudzień
1959) powstało czwarte w kraju
sztuczne lodowisko ochrzczone
mianem Torbydu. Bydgoszczanom udało się nawet wyprzedzić
sąsiadów z Torunia, choć wymiary
w ybudowanej taf li nie spełniały
wymogów dla rozgrywek hokejowych. PZHL przymknął jednak na
to oko.

fot. archiwum Budowlanego Klubu Sportowego

Torbydu Polonia
zmierzyła się
z Górnikiem
Katowice.
Do Bydgoszczy
przyjechali słynni
kanadyjscy bracia
Warwickowie.

Bydgoszczanie tłumnie wybierali się na mecze hokeja. Na zdjęciu: spotkanie BTH Bydgoszcz.

Do uroczystego ot warcia
doszło 19 grudnia 1959 roku. Najpierw była defilada, potem pokazy
łyżwiarzy figurowych, a na koniec
rozegrano mecz hokeja w obecności sześciu tysięcy kibiców. Polonia przegrała z Górnikiem Katowice 3:9, choć wzmocnili ją słynni
bracia Warwickowie. Kanadyjczycy zdobyli wszystkie bramki dla
bydgoskiej drużyny, a po meczu,
jak cy towano w książce w ydanej z okazji 50-lecia klubu, mieli twierdzić: Potrzeba nam było
dwóch tercji, aby się zrozumieć.
Ale potem grało się już całkiem
nieźle.
Drugi mecz na Torbydzie rozegrano już kilkanaście godzin później, a Polonia – już bez braci Warwicków – pokonała Piasta Cieszyn
10:0. Jeszcze przed końcem roku
podjęła imienniczkę z Bytomia, ale
tym razem przegrała 3:4. Nie byłby
to może wyjątkowy mecz, gdyby nie
fakt, że w zespole gości wystąpił
wtedy Zdzisław Masełko, który później – już jako trener – stał się jedną
z legend bydgoskiego klubu.
Wybudowanie nowego lodowiska na dłuższą metę nie okazało się
lekiem na całe zło i hokeiści nadal
musieli borykać się z różnymi awa-

riami, które uniemożliwiały im grę
lub treningi. Co więcej, przy lodowisku nie było szatni. – My jako dzieci
przebieraliśmy się pod starą trybuną Polonii, ubieraliśmy trampki
i z całym sprzętem szliśmy na lodowisko – wspomina Andrzej Mateja,
były bydgoski hokeista, a obecnie
trener. Czasami przed meczami
seniorów drużyny podjeżdżały pod
Torbyd autobusem.
Sy tuacji nie ułat w iał też
brak maszynowni. Dlatego
w 1975 rok u zrez yg nowano ze
współpracy z rzeźnią i skorzystano
z opuszczenia placu przez Centrostal. Hokeiści przenieśli się na tymczasową taflę, a na dotychczasowej
ruszyły prace.
W planach było nawet utworzenie budynku na wzór hali Olivia.
– Byłem w Gdańsku oglądać obiekt,
ale okazało się, że w Bydgoszczy
mamy za mało miejsca, więc zdecydowano się na zadaszenie – wspomina Andrzej Jałoszyński, który
kierował wtedy budową. W tamtych
czasach większy nacisk kładziono
już jednak na budownictwo mieszkaniowe, więc prace na Torbydzie
trwały aż pięć lat. Pomagali policjanci, więźniowie i hokeiści. – Czasem przychodzili na przykład po

70 dzieci
uczyło się
w Bydgoszczy
hokeja, gdy
podjęto decyzję
o zamknięciu
lodowiska.
meczach i wykonywali różne prace
– opowiada Jałoszyński, który na co
dzień miał do dyspozycji około dwudziestu ludzi.
Efektem prac było poszerzenie lodowiska, powstanie długo
wyczekiwanej maszynowni, trybun
i dachu. - Prace były trudne konstrukcyjnie, bo to był obiekt o wielkiej rozpiętości. Zdecydowaliśmy się
na nową wtedy metodę tworzenia
dachu, który był podobny do plastra miodu – opowiada Jałoszyński.
Pod ziemią znalazło się aż 21 kilometrów rur.

Torbyd był miejscem nie tylko dla hokeistów, ale też zwykłych
mieszkańców. – Każdej zimy to był
centralny punkt miasta. Ślizgawka była bardzo oblężona, bo całe
rodziny przychodziły od świtu do
nocy – wspomina Waldemar Matuszak, sędzia klasy międzynarodowej
i komentator hokeja. Latem, gdy nie
było lodu, jeżdżono na wrotkach
i organizowano koncerty.
Przez wiele lat hokej był obok
żużla i piłki nożnej najważniejszą
dyscypliną sportową dla bydgoszczan. Pierwsze powojenne pokolenia wzorowały się na bramkarzu
Andrzeju Tkaczu, a kolejne - na
olimpijczyku z Sapporo Marianie
Feterze. – Kiedy ja zaczynałem grać,
to miasto żyło hokejem – wspomina
Mateja. Z czasem jednak hokeistów
dotknął kryzys. Balansowali między
I a II ligą, sekcja na kilka lat trafiła
do Budowlanego Klubu Sportowego,
a w 1992 roku utworzono Bydgoskie
Towarzystwo Hokejowe, które funkcjonowało do 2003 roku. Dwanaście
miesięcy później zamknięto Torbyd.
Gdy ważyły się losy lodowiska,
do Bydgoszczy przyjechali nawet
działacze PZHL. Namawiali, aby
spróbować modernizacji. Pozwolenie na używanie systemów chłodzących obowiązywało jeszcze przez
kilkanaście miesięcy, ale władze
miasta zdecydowały się zamknąć
obiekt. - Prezydent Dombrowicz
podjął moim zdaniem błędną decyzję. Powinno się wcześniej wybudować nowe lodowisko albo spróbować zmodernizować istniejące, bo
tak właśnie zrobiono w wielu innych
miastach – ocenia Matuszak.
G d y l o d ow i s ko z a my k a n o,
w Bydgoszczy jeszcze ok. 70 dzieci
trenowało w grupach młodzieżowych. – Nikt wtedy nie myślał, że
przez kilkanaście lat będziemy bez
lodowiska. A Torbyd stał i straszył
wszystkich dookoła – wspomina
Mateja. Miasto chciało sprzedać
obiekt, jednak przez lata nie było
chętnych. Proponowana cena spadała, aż w końcu zdecydowano,
że budynek zostanie wyburzony
za symboliczne 2 złote. Rozbiórkę przedłużyły chronione gatunki
zwierząt, które osiedliły się na Torbydzie. Lodowisko przestało istnieć
w 2016 roku, a działka trafiła do
toruńskiej spółki ARD.
Pamięć o Torbydzie okazuje się
jednak ciągle żywa wśród bydgoszczan, bo to właśnie ta nazwa zyskała
największe poparcie w plebiscycie
zorganizowanym przy okazji budowy nowego lodowiska na Babiej
Wsi. Mateja liczy, że nowy obiekt –
wbrew pierwszym zapowiedziom
ratusza – pomoże odrodzić się bydgoskim hokeistom. – Teraz musimy
z naszymi grupami młodzieżowymi
jeździć do innych miast. Czekam
więc na oddanie nowego obiektu
i liczę, że znajdzie się w nim odrobina miejsca dla hokeja, chociaż młodzieżowego – zapowiada.

*

 djęcia z budowy Torbydu
Z
można znaleźć na
MetropoliaBydgoska.PL.
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