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omysł darmowej komunikacji
dla dzieci przedstawiła wiosną
ubiegłego roku Inicjatywa Bydgoszcz. Udało się jej zebrać podpisy
pod projektem, ale podczas weryfikacji większość głosów poparcia

Jestem zadowolony
z przyjętego kształtu
uchwały. Jest to kompromis
między prezydentem
Bydgoszczy a naszym
projektem „Dzieciaki bez
biletów”. Najważniejsze, że
najmłodsi bydgoszczanie
będą jeździć za 10 zł. Mamy
nadzieję, że czas pokaże, że to
dobry projekt i w przyszłości
zostanie jeszcze
rozwinięty do początkowo
proponowanego przez nas
rozwiązania, czyli zupełnie
darmowej komunikacji
miejskiej dla uczniów.

Szymon Wiłnicki

Inicjatywa Bydgoszcz

odrzucono. Sprawa w zmienionej
formie wróciła jako propozycja
koalicji PO i SLD Lewica Razem.
Jakie są założenia przyjętej
uchwały? Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkający

Tańsze bilety dla dzieci
Rada była jednogłośna
Radni przyjęli uchwałę zakładającą ulgi na bilety komunikacji
miejskiej dla uczniów bydgoskich podstawówek i gimnazjów.

fot. Sebastian Torzewski

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Inicjatorzy pomysłu ulg dla młodych bydgoszczan przekonują, że dzięki temu część mieszkańców przesiądzie
się z aut do komunikacji publicznej.

w Bydgoszczy, a także dzieci w wieku
od lat czterech do rozpoczęcia nauki
szkolnej kupią bilety miesięczne
i 30-dniowe za 10 złotych, a roczne - za 100 zł. Bilety będą dostępne w dystrybucji i będzie można je
samodzielnie zakodować. Podstawą przy kontroli będzie legitymacja
szkolna lub w przypadku najmłodszych - Karta Bydgoskiego Malucha.
– Taka karta będzie miała atrakcyjny wzór graficzny i kod, za pomocą
którego dzieci wejdą na naszą stronę
i będą mogły dowiedzieć się więcej
o transporcie zbiorowym – mówił
przedstawiający projekt Rafał Grze-

gorzewski, zastępca dyrektora ds.
transportu Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej.
Za darmo z komunikacji skorzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszkający w Bydgoszczy, którzy otrzymali
decyzją prezydenta stypendium
socjalne oraz będący wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oni będą mieli kodowany bilet w centrum obsługi klienta,
aby nie musieli wozić ze sobą pisma
z decyzją. – Wiadomo, że mogliby
zapomnieć kartki albo nie chcieliby jej pokazywać przy znajomych.

My zakodujemy bilet i dziecko przez
cały rok będzie mogło podróżować
– tłumaczył Grzegorzewski.
Łącznie zmiany będą kosztować
miasto półtora miliona złotych. –
Widzimy w tym wszystkim zachęcenie do osiedlania się na terenie Bydgoszczy, promowanie komunikacji
miejskiej wśród najmłodszych, ale
też zniechęcenie rodziców do podwożenia dzieci, co zmniejszy obszarowe obłożenie ruchu – wymieniał
zalety uchwały Grzegorzewski.
W trakcie debaty radni złożyli
kilka propozycji rozszerzenia ulg.
Komisja gospodarki komunalnej

wnioskowała, aby zniżkami objąć
wszystkie dzieci uczące się w bydgoskich szkołach, także te mieszkające
w okolicznych gminach. Jak wylicza ratusz, takich dzieci jest około
tysiąca. - Niech zobaczą, że dbamy
o nie od małego. Może wtedy miasto wyda im się przyjazne i w przyszłości będą chciały się tu osiedlać –
mówił Mirosław Jamroży, szef klubu
radnych PiS. Krystian Frelichowski
postulował, aby za darmo jeździły
też osoby mające Kartę Polaka, Jan
Szopiński zgłosił dawców organów
i szpiku, a Jarosław Wenderlich wrócił do październikowej uchwały rady,
w której ta uznała za zasadne, aby
represjonowani z powodów politycznych działacze opozycji antykomunistycznej mieli uprawnienia do
darmowych podróży komunikacją. –
To niewiele osób, bo większość i tak
skończyła 65 lat – tłumaczył.
Wenderlich za przykład podał
Wrocław, lecz prezydent Rafał Bruski
zauważył, że stolica Dolnego Śląska
nie ma takich zniżek dla seniorów
jak Bydgoszcz, która zapewnia darmową komunikację dla osób właśnie po 65. roku życia. Głos zabrał
także Bogdan Dzakanowski. – Niech
wszystkie dzieci jeżdżą za darmo.
Damy przykład i będziemy ewenementem w skali kraju – mówił radny
niezrzeszony. Gdy Monika Matowska
(PO) wyraziła obawę, że jeśli tak dalej
pójdzie, to do końca kadencji komunikacja będzie darmowa dla wszystkich, Dzakanowski stwierdził, że
byłaby to świetna informacja. Jakub
Mikołajczak wypowiedział się za to
przeciwko jakimkolwiek darmowym
przejazdom. – Co chwilę ktoś dostaje
ulgę, a cierpią ci, których w pierwszej kolejności powinniśmy zachęcać, czyli dorośli. Płaćmy wszyscy po
równo, niezależnie, czy mieszkamy
w Bydgoszczy czy nie, czy mamy
17 czy 70 lat albo czy zarabiamy
5000 czy 700 złotych – mówił.
Przez kilkadziesiąt minut radni
dyskutowali nad formą głosowania
nad poprawkami. Gdy już to ustalili,
wszystkie wnioski zostały odrzucone. Pierwotny projekt uchwały
został za to przyjęty jednogłośnie.
R

E

K

L

A

M

A

Wydawca Grupa Enjoy Media sp. j. Redakcja ul. Kościuszki 27B, 85-079 Bydgoszcz Dyrektor Generalny Dawid Gulczyński Dyrektor Finansowy Krzysztof Gutowski
Dyrektor Zarządzający Marcin Pawłowski, tel. 512-951-051, marcin@metropoliabydgoska.pl Redaktor naczelny Eryk Dominiczak, e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Zespół redakcyjny Błażej Bembnista, Szymon Chwaliszewski, Szymon Fiałkowski, Stanisław Gazda, Dorota Kowalewska, Mateusz Stępień, Sebastian Torzewski, Justyna Wróblewska
Kontakt do redakcji tel. 518-480-751, redakcja@metropoliabydgoska.pl Patronaty medialne Grzegorz Nowacki, patronaty@metropoliabydgoska.pl Projekt i skład Julian Cenkier
Dział reklamy Maja Dorawa, tel. 576-246-670, Małgorzata Kołecka, tel. 887-887-494 Drukarnia Express Media sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz Nakład 40.000 egz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów nadesłanych.

5
POLITYKA
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

A

ktualna sytuacja polityczna
w kraju sprawia, że z obawą
można spoglądać na to, co
może wydarzyć się przed jesiennymi wyborami. Będą one przeglądem
wojsk i pokazem siły przed przyszłoroczną elekcją do parlamentu. Bydgoska kampania może być całkowicie
zdominowana przez tematy narzucone z warszawskich centrali. Wielu kandydatów na radnych będzie
błyszczeć przy lokalnych parlamen-

To jest naprawdę
ważne dla bydgoszczan
Pięć tematów, które powinny być głównym
motywem kampanii wyborczej

(czego dowodzą głosy radnych PiS
o “sprzedawaniu samochodów” czy
stawania po stronie deweloperów
przy okazji głosowania nad planem
zagospodarowania dla okolic Rywala) oraz samych mieszkańców tęskniących za Kaskadą i sprzeciwiających się wszelkim inwestycjom,
często z niezwykle irracjonalnych
powodów.
4. Bieżące utrzymanie

Trwają przygotowania do wyborów samorządowych. Ratusz promuje inwestycje i zmienia strategiczne dokumenty miasta, by utrzymać wizerunek Rafała Bruskiego jako wielkiego budowniczego.
Coraz aktywniejsi są też przedstawiciele opozycji, którzy poza krytyką obecnej władzy przedstawiają swoje pomysły na ożywienie miasta.

Kolej
Typowa kolej miejska nie
byłaby w ogóle opłacalna,
natomiast koncepcja
kolei dojazdowej wymaga
porozumienia z trudnym
i sceptycznie nastawionym
nie tylko do Bydgoszczy,
ale i do samej kolei
partnerem - czyli urzędem
marszałkowskim.

W Bydgoszczy chwasty na bulwarach rosną przez lata, a odśnieżanie
i skuwanie lodu (ostatnio niezwykle
nomen omen gorący temat) to czynność rzadko spotykana. Publikacje
o zniszczeniach, niedoróbkach czy
awariach są codziennością. Bez szumu w mediach ciężko o załatwienie
z pozoru błahych spraw, jak ustawienie koszy na śmieci czy zakup
my jki czyszczącej chodniki na
Mostowej.
Najbardziej widoczny jest brak
nie tylko należytej dbałości o miasto, ale też specjalnego wydziału,
który mógłby odbierać wszelkie
możliwe zgłoszenia od bydgoszczan. Daleko nam do “kultury jakości” (jeden z tematów przewodnich
w dyskusji o marce miasta), skoro
oszczędzamy na codziennych, prostych pracach.

tarzystach, wierząc w to, że zyskają
tym ruchem więcej głosów. Czekają
nas codzienne konferencje, szarpanina w mediach społecznościowych
i przekonywanie do swoich racji.
W wojnie polsko-polskiej ginie
jednak interes Bydgoszczy. Wciąż
zmagamy się z wieloma problemami i nie znamy jasnej wizji miasta na
najbliższe lata. Przez osiem lat prezydent Bruski nie rozwiązał wielu
sporów i zaniedbał kilka istotnych
kwestii. Od wielu lat część bydgoszczan domaga się ich częstszego
poruszania, dlatego powinny one
stać się najważniejszymi motywami
kampanii. By przedwyborcze miesiące nie były wyłącznie okresem
prania brudów, przedstawiamy pięć
tematów, które powinny przykuć
największą uwagę samorządowców.
1. Kolej dojazdowa
Prezydent Rafał Bruski jest przeciwnikiem wykorzystywania bydgoskiego układu torowego jako
systemu kolei dojazdowej pełniącej również funkcję kolei miejskiej.
A szkoda, bo można na nim wiele
ugrać. Odpowiednie skomunikowanie z ościennymi gminami byłoby
idealnym przykładem działania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,
które na razie pełni rolę fasady
prawdziwej metropolii.
Idea kolei dojazdowej cieszy
się poparciem najbardziej znanych
bydgoskich społeczników, gdyż jej
realizacja w wieloaspektowy sposób
poprawiłaby jakość życia i pozycje
miasta - od zmniejszenia korków
i smogu po możliwość pozyskiwania
nowych pracowników. Z otoczenia
prezydenta płyną jednak sygnały, że
jest szansa na stworzenie niezależ-

fot. Sebastian Torzewski

5. Jakość elit miasta

Radni Prawa i Sprawiedliwości z pewnością będą bardzo aktywni w kampanii wyborczej. W krytyce
prezydenta Bruskiego może ich wspierać m.in. eks-prezydent Konstanty Dombrowicz.

nego studium wykonalności wykorzystania sieci kolejowej - pytanie,
kiedy to nastąpi?
Sama idea jest też doskonałym
tematem do debaty - zdaniem wielu typowa kolej miejska nie byłaby
w ogóle opłacalna, natomiast koncepcja kolei dojazdowej wymaga
porozumienia z trudnym i sceptycznie nastawionym nie tylko do
Bydgoszczy, ale i do samej kolei
partnerem - czyli urzędem marszałkowskim.
2. Nowa taryfa biletowa
i rozwój komunikacji publicznej
System kolei dojazdowej mógłby
być uzupełnieniem dla tradycyjnej
komunikacji miejskiej - zwłaszcza na
odcinku między Fordonem a Osową Górą. Tak odważne pomysły na
integrację różnych środków komunikacji padają jedynie w dyskusjach
społeczników. Lokalni polit ycy
mówią dużo o transporcie publicznym, ale ich słowa rzadko zamieniają się w czyny. Obecna władza boi
się postawić na rozwój komunikacji
kosztem ograniczeń w ruchu dla
transportu indywidualnego.
“Sieć na pięć” wciąż bardziej
zasług uje na dwa na szynach -

Wybory
mogą pokazać, na
ile politycy będą
w stanie współpracować
ze sobą w najważniejszych
bydgoskich sprawach
oraz czy chcą wsłuchać
się w postulaty strony
społecznej.

poczynając od częstych awarii,
podejścia serwisu Pesy i mechaników taboru do wykonywanej pracy, po powtarzany jak mantrę tekst
“ZDMiKP nie planuje wprowadzać
zmian w rozkładzie jazdy”. Nadzieję przynosi zapowiadana na wiosnę
rewolucja w taryfie biletowej - trudno oprzeć się wrażeniu, że czasówki
wprowadzimy jednak o kilka lat za
późno.
W k ampanii war to położ yć
nacisk na brak spójnej wizji rozwoju transportu publicznego, kiepską
komunikację wielu rejonów miasta
z parkiem przemysłowym, przyczyny braku jakichkolwiek korekt

w rozkładach czy faktyczny stan
utrzymania taboru tramwajowego.
3. Urbanistyka Bydgoszczy
Debaty i konsultacje w sprawie
zagospodarowania nabrzeży (bardzo dobrze, że w końcu takie inicjatywy mają miejsce) jeszcze bardziej spolaryzowały zwolenników
zagęszczania centrum i tych, którzy preferują niższą i mniej intensywną zabudowę. Jako przedstawiciel pierwszego obozu podpisuję
się pod licznymi stwierdzeniami, że
ankieta dotycząca otoczenia Brdy
była napisana tak, by preferować
og raniczenie realizacji now ych
budynków.
O co można k r usz yć kopie
przed wyborami? Przede wszystkim o to, dlaczego w pewnych
miejscach wysokość zabudowy jest
wciąż ograniczana, dlaczego wciąż
powstają budynki niespójne z otoczeniem, jak kreować strefy piesze
w centrum i czy potrzebujemy “city”
między hurtowniami na Bydgoszczy
Wschodzie, zamiast ożywić Śródmieście.
Osobna kwestia to widoczny
brak podstawowej wiedzy urbanistycznej wśród naszych radnych

Polityka to gra interesów, w której
ogromną rolę odgrywają wpływy
czy wzajemne koneksje. Doceniana
jest także jedność ponad wszelkimi
podziałami w sprawach dotyczących
dobra miasta. Dzięki tej taktyce
w ostatnich latach na arenie ogólnopolskiej nastąpił wzrost pozycji
Torunia. Bydgoscy politycy zbyt
często przedkładają interes własnych ugrupowań politycznych nad
interes bydgoszczan, czego skutki
widzimy cały czas.
Warto jednak dostrzec słabość
nie tylko samorządowców, ale też
przedst aw icieli nau k i, k u lt ur y
czy lokalnego biznesu. Skupienie
na swoich korzyściach, lansowanie się i tworzenie towarzyskich
koterii nie przynosiło pozostałym
bydgoszczanom większych korzyści. Bydgoskich VIP-ów nie interesował podupadający wygląd miasta, zmieniające się trendy urbanist yczne czy odpł y w młodych
mieszkańców do większych ośrodków. Dziś osobami, które bardziej
zasługują na miano elit są społecznicy łączący swoją pracę z aktywnością na debatach czy działaniami na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
Wybory mogą pokazać, na ile
politycy będą w stanie współpracować ze sobą w najważniejszych
bydgoskich sprawach oraz czy chcą
wsłuchać się w postulaty strony
społecznej. Gdyby przykładowo
przedstawiciele ZDMiKP zaczęli realizować pomysł doświetlania
przejść dla pieszych czy dopracowali działanie systemu informacji
pasażerskiej, krytyka ich działań
byłaby znacznie rzadsza, a nawet
z a sł u ż yl iby w końc u n a ja k ą ś
pochwałę.
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fot. archiwum prywatne

TEMAT Z OKŁADKI

Talent zimnej wody
Trzynaście minut. Pięć sekund. I siedemdziesiąt trzy setne. Tyle potrzeba, żeby zostać rekordzistką świata
w zimowym pływaniu na dystansie kilometra. Pod warunkiem, że nie liczymy setek godzin spędzonych na treningach
i tysięcy kilometrów przepłyniętych wcześniej.
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Pokochać pływanie. Ponownie
Kontuzja, która mogła zakończyć
wyczynową karierę Bakuniak, paradoksalnie ją uratowała. Przełom
roku 2016 i 2017. Operacja. Rehabilitacja. Oczyszczenie głowy. Kilka tygodni na zastanowienie. - Był
moment, że wydawało się, że pływanie nie sprawia mi już tyle satysfakcji, co wcześniej – przyznaje bez
ogródek Hania. Nuda, rutyna – to
odmieniane przez wszystkie przypadki słowa w karierze każdego
pływaka.
Szuka więc nowych bodźców.
Przegląda internet. A tam wyniki
mistrzostw świata w zimowym pływaniu w Rosji. Zaraz potem natrafia
na ogłoszenie, że poszukiwana jest
zawodniczka do sztafety mieszanej

fot. archiwum prywatne
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iepła! Za ciepła! - oznajmia
z uśmiechem, przygotowując się do startu w Pucharze
Świata w Mińsku. Woda ma może
dziewięć, może pięć, a może trzy...
setne stopnia Celsjusza. W takich
warunkach na początku drugiej
połowy stycznia Hanna Bakuniak
wygra na Białorusi sześć konkurencji – 25 i 50 metrów delfinem oraz
cztery wyścigi (25, 50, 100 i 200 m)
stylem dowolnym.
Medale za zw ycięst wa traf ią docelowo na pó ł kę w niewielkim pokoju w mieszkaniu na
bydgoskim Szwederowie. Ile ich
jest? 161. Plus dziesięć. Albo nie...
Już na pewno jest ich więcej, bo
od momentu ostatniego liczenia
doszły kolejne – choćby za zawody
w Katowicach. No i za Mińsk. Półka
z pucharami też się ugina i aż prosi o dodatkową podporę. Ale ten
łuk ma swoją wagę - przypomina
o wysiłku, który trzeba było włożyć,
aby znaleźć się w miejscu, w którym
się jest.
A wysiłek jest czasami ogromny. Nie tylko fizyczny. Skok, woda,
płytki, woda, płytki, woda, płytki,
nawrót. I tak dalej. Ile tak można?
Długo. Na przykład tysiąc dwieście czterdzieści razy. Jak podczas
Ot yliady 2017, k tórej bydgoska
odsłona miała miejsce na basenie
„Czwórka” na Błoniu. To 31 kilometrów przepłyniętych podczas
dwunastu godzin. - Oczy od chloru chyba nigdy mnie tak nie piekły – mówi dzisiaj Hania. - Ona
zawsze lubiła duże obciążenia.
I zawsze miała predyspozycje do
pł y wania długodystansowego –
wspomina Daniel Grzyb, k tór y
trenował Bakuniak w MUKS Piętnastka Bydgoszcz.
Obciążenia nie zawsze dobrze
znosił za to organizm. Strajk ogłosiło kolano. - Już w gimnazjum zmagała się z tym urazem. A w pływaniu kolano jest jednak kluczowe.
Decyduje o sile odbicia od ściany,
o nabraniu prędkości – podkreśla
Sławomir Gawinecki, który przez
pó ł tora rok u prowadził Ha nię
w Astorii.

W tym roku Hanna Bakuniak ma wiele powodów, żeby wznosić ręce do góry w geście triumfu.

Rekord
świata w zimowym
pływaniu może być
zatwierdzony, jeśli
temperatura wody
nie przekracza
pięciu stopni
Celsjusza.

podczas Pucharu Świata w Estonii. Zgłasza się. Jedzie na pilotażowe zawody do Belgii. - Musieliśmy sprawdzić, jak zareaguje mój
organizm – tłumaczy. Zaskoczyło.
Zimowe pływanie – raz. Zawody na
wodach otwartych – dwa.
Hania ma nowy cel – reprezentować Polskę na zawodach rangi międzynarodowej. Ale nie jest
łatwo. Zimowe pływanie to w kraju nadal nowa i szerzej nieznana
odmiana. Nie zajmuje się nią Polski Związek Pływacki. Zajmuje się
za to pł y waniem na otwar t ych
akwenach. Bydgoszczanka na wła-

sny koszt jedzie w połowie roku na
zawody Pucharu Świata do portugalskiego Setubal (impreza stanowi bezpośrednie kwalifikacje na
mistrzostwa świata), ale przepustki na czempionat na Węgrzech nie
zdobywa. Na mistrzostwach Polski
w Olsztynie, które odbywają się już
po najważniejszej imprezie sezonu, jest trzecia. Na kolejną szansę
liczy więc we właśnie rozpoczętym
2018 roku. - Chciałabym pojechać
na mistrzostwa Europy do Glasgow
– nie ukrywa.
Zanim jednak zacznie przygotowania do mistrzostw Polski
w basenie (z trenerką Katarzyną
Frajtak ustaliły, że w tym roku jeszcze w nich wystartuje) i będzie starała się o miejsce w kadrze na ME
w Szkocji (dystans na otwartych
wodach - 10 kilometrów), zbiera
medalowe żniwa w zimowym pływaniu. Punkt kulminacyjny nastąpił tuż po Nowym Roku. W pierwszy weekend stycznia grupa Polish
Ogrodnik Team, którego członkiem jest Hania, jedzie na zaproszenie Niemców (w tym Christofa
Wandratscha, wybitnego długodystansowca, medalisty mistrzostw
Europy i zwycięzcy Lake Zurich
Marathon Swim) do niewielkiej
miejscowości Veitsbronn na międzynarodowe mistrzostwa naszych
zachodnich sąsiadów.

W Bawarii biało-czerwoni rozbijają medalowy bank. Bakuniak jest
klasą dla siebie i przekleństwem
faworytki gospodarzy – Julii Wittig.
Na otwartym, 50-metrowym basenie pokonuje Niemkę czterokrotnie.
Ale najcenniejsze jest zwycięstwo
na prestiżowym dystansie kilometra. Przede wszystkim dlatego, że
wyczerpującą rywalizację kończy
rekordem świata – 13:05.73 (temperatura wody – 3,8 stopnia Celsjusza; aby rekord był zatwierdzony,
może być maksymalnie pięć stopni).
To wynik lepszy od dotychczasowego najlepszego wyniku w historii (notabene należącego do Wittig)
o prawie osiem sekund! - Po zawodach śmialiśmy się, że na kolejne
zaproszenie od Niemców nie mamy
już co liczyć – śmieje się bydgoszczanka.
Egzamin z zarządzania.
Nie tylko czasem
Wraca z Niemiec. W napięt y m
kalendarzu znajduje nawet czas na
przyjazd do Bydgoszczy. To jednak
tylko kilka godzin. Bo zaraz trzeba wsiąść w pociąg i jechać na
Śląsk. W Katowicach zaplanowano
bowiem (tydzień przed zawodami
w Mińsku) 3 Stawy – Silesia Winter
Swimming, czyli międzynarodowe
mistrzostwa Polski w zimowym pły-

waniu. Tam znowu może wznosić
ręce w geście triumfu. W wyścigu
na kilometr w katowickim stawie
osiąga nawet wynik poniżej dwunastu minut. Nie ma jednak mowy
o rekordzie świata. - Pływaliśmy
pętle, trasa była niedomierzona –
wyjaśnia.
Sporo czasu spędza w podróży.
Ale – jak na studentkę zarządzania
przystało – stara się i nim racjonalnie gospodarować. Wykorzystuje go na przeglądanie notatek.
Choć na Uniwersytecie Szczecińskim ma indywidualny tok studiów,
zaliczenia jej nie ominą. - O ile żadnego nie pominęłam, to będę miała ich siedem w cztery dni – pisze
na Facebooku w przerwie między
nauką. I dodaje: Studiowanie dla
mnie zimą jest trudniejsze niż pływanie.
W tym roku dojdzie jej jeszcze
jedno wyzwanie – obrona pracy
licencjackiej. Temat – a jakże - związany z pływaniem: Zachowania konsumentów na rynku asortymentu
pływackiego. W wywiadach podkreśla, że nauka jest ważna, bo w końcu
sportowcem nie jest się wiecznie.
A i gaże w pływaniu nie są przecież
takie jak w piłce nożnej. Słowem:
zimna woda – tak, kubeł zimnej
wody na głowę – nie. - Czasami miałem wrażenie, że więcej wymagała
od siebie, niż ja od niej – wspomina
trener Grzyb.
Zarów no Daniel Grz yb, ja k
i Sławomir Gawinecki zgodnie podkreślają, że cieszy ich nisza, którą
znalazła ich była zawodniczka. - Ma
swoją konkurencję i odnosi w niej
sukcesy. A pływać może w końcu jeszcze przynajmniej kilka lat.
Mocno jej kibicuję – mówi Gawinecki. Mocno ściska kciuki za nią
także rodzina. Tata Dariusz potrafi dostosować do jej kalendarza
imprez nawet swój urlop, a młodszy
brat Maciej (ma jeszcze starszego
– Waldemara) na pewno niebawem
zweryfikuje liczbę medali. A jest ich
w końcu już prawie dwieście.

Hanna
Bakuniak
(ur. 1996 r.) - bydgoszczanka,
reprezent a nt k a bydgosk ich
klubów pływackich (trenowała
w SP nr 63, Astorii oraz MUKS
Piętnastka), obecnie zawodniczka MKP Szczecin. Na początku stycznia podczas zawodów
German Open w bawarskim
Veitsbronn pobiła rekord świata w zimow ym pł y waniu na
dy st a n sie jed nego k i lometra (13:05.73); multimedalistka
mistrzostw Polski na dystansach
400, 800 i 1500 metrów oraz na
10 km; studiuje zarządzanie na
Uniwersytecie Szczecińskim.
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Ś

rodowa wizyta ministra nauki
była okazją do zapytania go
o dalsze losy inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Taką potrzebę
dostrzegło ponad 160 tysięcy osób,
które złożyły podpisy poparcia pod
projektem. Gowin już wcześniej
wyrażał się negatywnie o inicjatywie
i swojego stanowiska nie zmienia.
- Kierunek zmian w nauce światowej, a także w Polsce, wyraźnie
wskazuje na potrzebę konsolidowania
uczelni. Gdyby w Bydgoszczy pojawiła się koncepcja powstania na bazie
UKW, UTP i wydziału medycznego
jednego dużego ośrodka, wówczas
taki projekt mógłby być przez ministerstwo poważnie rozważany. Nie ma
w Bydgoszczy potencjału ani potrzeby
powołania osobnej uczelni medycznej. Byłoby to marnotrawienie środków finansowych i potencjału naukowego - stwierdził wicepremier.
Są za to szanse na rozbudowę
kampusu UTP w Fordonie. Gowin
pr z y zn a ł, że jest w kont a kcie
z władzami uczelni i ma nadzieję,
że w miliardzie złotych, które rząd
przeznaczył w tegorocznym budżecie na szkolnictwo wyższe, znajdą
się pieniądze na kampus.
W ostatnich dniach Gowin zaprezentował „Konstytucję dla nauki”,
czyli założenia reformy szkolnictwa

Jaką trasą będzie jeździć linia nr 8 po przebudowie ulicy Kujawskiej? Nowy układ komunikacji miejskiej na
Górnym Tarasie będzie jednym z tematów konsultacji społecznych.

Znamy plan konsultacji
na 2018 rok
Ratusz zapyta mieszkańców
o komunikację i nazwy basenów
W trwającym roku prezydent miasta zamierza zainicjować szereg istotnych dla rozwoju Bydgoszczy konsultacji społecznych. Mieszkańcy zostaną zapytani o kształt komunikacji po otwarciu linii
tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej, a także o zagospodarowanie terenów przy nowej Astorii, hali
targowej czy obszaru po wyburzonej muszli koncertowej w Parku Witosa.

Wicepremier przyjechał
do Bydgoszczy
Kampus UTP z szansami na rozbudowę
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyjechał do Bydgoszczy. Głównym tematem jego wizyty były zmiany w szkolnictwie wyższym, ale nie zabrakło także lokalnych wątków.

fot. Stanisław Gazda

uczelnie

fot. Sebastian Torzewski

O

głoszenie pla nu rozmów
z mieszkańcami na 2018 rok
jest jednym z zobowiązań
władz miejskich wywodzących się
z wprowadzonego wiosną zeszłego
roku nowego regulaminu konsultacji. Jego kształt został wypracowany
przez przedstawicieli Biura Komunikacji Społecznej oraz członków
organizacji społecznych aktywnie
udzielających się w sprawach dotyczących Bydgoszczy. Sam proces
konsultacji ma niebawem zostać
poddany ocenie i ewentualnym
modyfikacjom – w lutym swoją działalność ma rozpocząć rada
ds. partycypacji społecznej, która
będzie organem doradczym prezydenta w tej sprawie.
Jednym z głównych tematów,
o które zostaną zapytani mieszkańcy w tym roku, będzie kształt
komunikacji publicznej. W pierwsz ej p o ł ow ie rok u o db ę d ą się
konsultacje w sprawie kierunków
jej rozwoju. Jest to odpow iedź
na toczącą się debatę publiczną,
w której ścierają się różne poglądy na temat najbardziej efektywnego środka przemieszczania się
po mieście. Większość uczestników badań przeprowadzonych
w ramach procesu ak tualizacji
St r ateg i i Roz woju Bydgoszcz y
z adek l a rowa ł a chę ć kor z y st ania z usług komunikacji miejskiej
i popiera nadanie jej prior ytetu
inwestycyjnego. Po wakacjach pla-

Podczas ostatniej wizyty w Bydgoszczy Jarosław Gowin zadeklarował, że w budżecie powinny znaleźć się
środki na rozbudowę kampusu UTP przy ulicy Kaliskiego.

nuje się natomiast uruchomienie
badania ankietowego w sprawie
kształtu komunikacji po otwarciu linii tramwajowej wzdłuż ulicy
Kujawskiej.
Ratusz zareagował też na liczne głosy o nieuwzględnieniu opinii bydgoszczan odnośnie rewitalizacji parku Witosa. Mieszkańcy
w y pow iedzą się na temat koncepcji zagospodarowania terenu
po wyburzonej w grudniu muszli
koncertowej. Ponadto, odbędą się
konsultacje dotyczące ostatecznej funkcji obszaru wokół nowej
Astorii – aktualnie trwają prace
nad wielowariantową koncepcją
zagospodarowania. Bardzo istotne dla ożywienia Starego Miasta
będzie badanie w sprawie określenia przyszłej funkcji hali targowej na Podwalu. Obiekt przy ulicy
Magdzińsk iego zost ał przejęt y
przez miasto w 2016 roku, lecz
do dziś nie wiadomo, co w nim
powstanie.
Jak co roku odbędą się konsultacje w sprawie ewentualnych
zmian w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy w ybiorą
też nazw y dla now ych basenów
w Fordonie, na Miedzyniu i Kapuścisk ach. W pier wsz y m et apie
będzie można zgłaszać własne propozycje, a w drugim odbędzie się
głosowanie, które wyłoni najlepszą z nich. W pierwszym kwartale
2018 roku bydgoszczanie zyskają
możliwość wypowiedzenia się na
temat Gminnego Programu Rewitalizacji. Nieco później przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ostatecznego kształtu Strategii
Rozwoju Bydgoszczy.

wyższego. Według ministra pozwoli
ona na zrównoważony rozwój wszystkich uczelni, także tych z mniejszych
ośrodków. Nowa ustawa była szeroko
konsultowana ze środowiskiem akademickim, co według wicepremiera
jest jej największym atutem.
- Ta ustawa jest wspólną ustawą rządu, ministerstwa i środowiska naukowego. Do ministerstwa
dotarło łącznie 3300 rozmaitych
uwag i propozycji. Po wnikliwej
analizie uwzględniliśmy ich blisko
700. W obszarach, które uległy najpoważniejszym zmianom, są propozycje adresowane do uczelni takich
jak bydgoskie, czyli uczelni średniej
wielkości - powiedział Gowin.
Nowa ustawa zakłada wspieranie
„wysp doskonałości naukowej” obecnych również w województwie kujawsko-pomorskim. Jak tłumaczy Gowin,
projekt Regionalnych Inicjatyw Doskonałości przewiduje wsparcie ministerialne w formie trzech grantów na
województwo w wysokości do trzech
milionów złotych. Mają one trafić na
badania w wiodących dziedzinach
naukowych. Minister podkreśla, że
sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim jest specyficzna, gdyż
zupełnie inną pozycję ma Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, a inną bydgoskie
uczelnie. Granty będą przyznawane
na okres czteroletni. Ministerstwo
uruchomi też możliwość finansowania
czasopism i monografii.
BB, ST
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...mieszczące się przy ulicy
Jagiellońskiej 69/1 zapraszają od
lutowego wydania na nową porcję
porad prawnych na łamach naszego
czasopisma oraz na portalu.
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INTERWENCJA

Mądry Polak po
okazyjnym zakupie
Niestety, mimo ostrzeżeń, nadal jest jeszcze wiele osób, które wierzą, iż wszelkiego rodzaju pokazy są
„darmową rozrywką” organizowaną w celu umilenia emerytom wolnego czasu…
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

G

arnki. Pościel. Sokowirówk a . „C udow ne” m ater ace
masujące. Opaski magnetyczne likwidujące ból i stawiające
na nogi. Wszystko w rewelacyjnie
niskich cenach. Za gotówkę lub na
raty. Szczegóły można poznać na
pokazach, po których rozdawane są
prezenty: darmowa kawa, ciśnieniomierze, żelazka, odkurzacze, zegarki. I idą na takie spotkania głównie
emeryci i renciści. I kupują garnki
i Bóg wie, co tam jeszcze, widząc
w tym niesamowitą okazję. A później, gdy opadnie czar rozmów ze
sprzedawcami, gdy trzeba zapłacić pierwszą ratę - szukają pomocy
w wyplątaniu się z umowy.

Sk u sz en i d a r mow y m prezentem emeryci zostają na całym
spotkaniu. Bywa, że nie mają innego wyjścia, gdyż niektórzy organizatorzy tak się wycwanili, że pod
pretekstem stworzenia imiennej
listy z podpisami osób obdarowanych prezentami - już przy wejściu na salę zabierają dokumenty
tożsamości.
Większość uczestników takich
spotkań decyduje się na kupno
oferowanych w jego trakcie produktów. Stwierdzają później, że
nie bardzo wiedzieli, dlaczego to
zrobili. No bo nikt ich nie uprzedził, że sprzedawcami na takich
spotkaniach są specjalnie szkoleni
naciągacze potrafiący tak omamić,
że traci się kontrolę nad zdrowym
rozsądkiem.

Naciągacze
nie mają skrupułów…
aby od schorowanych ludzi wziąć
ostatnie grosze. Jednym ze sposobów jest namawianie emerytów
do kupna urządzenia wytwarzającego pole magnetyczne, które ma
wyleczyć wszelkie dolegliwości.
Magnetyzer kosztuje trzy średnie emerytury. Obecni na pokazie
nie wiedzą, że to bubel i może być
śmiertelnie niebezpieczny, że stosowanie magnetoterapii na własną
rękę może bardziej zaszkodzić, niż
pomóc. Trzeba być bardzo ostrożnym korzystając z tego urządzenia.
Ot, mając chociażby wszyty rozrusznik serca. Ale o tym dowiedzieć
się można jedynie, zaglądając do
instrukcji obsługi.

Nasz Cz y telnik poinfor mował nas niedaw no, iż of iarami
„okazyjnego” zakupu stali się jego
dziadkowie. Wrócili z sanatorium.
Tam uczestniczyli w spotkaniu
z doktorem, któr y prezentował
cudowne urządzenie A. sprzedawane przez firmę V. Za pomocą
zmiennego pola magnetycznego ten
wynalazek kształtem i wielkością
przypominający paletkę do tenisa
stołowego miał być w stanie wyleczyć 42 różne choroby takie jak:
alergia, artretyzm, choroby krążenia, astma, reumatyzm, bóle kręgosłupa, chore stawy, nadciśnienie,
hemoroidy, prostatę i nietrzymanie
moczu u kobiet.
Urządzenie A. kosztowało jedyne 5000 zł. Dziadkowie naszego
Czytelnika kupili je. Dziś już wiedzą,

że to bubel, za który przepłacili wielokrotnie. Zdają sobie sprawę z tego,
że ich próby anulowania transakcji
(na szczęście nie wyrzucili paragonu) mogą okazać się szalenie trudne
w realizacji, ze względu na warunki
kredytu.
Nas szczególnie zaciekawił adres
spółki V. oferującej pensjonariuszom
rewelacyjny produkt. Mieści się ona
bowiem pod Bydgoszczą. Obsługująca
biuro kobieta wyjaśnia, że tu nie prowadzi się sprzedaży, ale urządzenia do
magnetoterapii można nabyć na przykład w sanatorium podczas pokazu.
Urywa wypowiedź, by natychmiast
przejść do ofensywy. Pyta, skąd mamy
namiar na firmę, kto ją nam polecił
i czy jesteśmy zainteresowani zakupem. Jeżeli podamy źródło informacji,
to będzie można sporządzić korzyst-
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niejszą umowę „przez polecenie”. Nie?
No to dobrze będzie, jak zostawimy
swoje dane. Firma się z nami skontaktuje, poda najbliższy termin pokazu. Wykręty na nic się zdają wobec
taktyki przyjętej przez obsługującą
biuro. Wciąż nalega na pozostawienie
danych osobowych. Żegnamy się bez
odzewu.
Urządzenie A., G. oraz wcześniejsza edycja urządzenia pod
nazwą R.M. łączy nie tylko taki sam
wygląd, ale również umieszczony
na obudowie znaczek stylizowanej
litery „V” – logo firmy V., tym razem
z Poznania. Na swojej stronie internetowej firma podkreśla, że dystrybutorzy nie naciskają na decyzję o zakupie, widząc, że klient nie
jest do końca przekonany. A także,
że respektowane jest polskie prawo, zgodnie z którym kupujący ma
10 dni na odstąpienie od umowy
zawartej poza siedzibą firmy.
Aparat A. to dzieło wrocławskiego instytutu T. M. (utworzonego
przez firmę V. z Poznania). Firma
reklamuje go, twierdząc, że skupia
on wybitnych lekarzy, biochemików,
biofizyków i terapeutów. Na pytanie,
dlaczego aparat jest tak drogi, firma
V. odpowiada: „Nie znamy urządzeń
za 1,5 tys. zł, które miałyby takie
parametry jak nasze. To nie zabawka, tylko urządzenie do profesjonalnej terapii”. Szkoda, że firma nie
poczuwa się do odpowiedzialności

Jak nie dać się
oszukać:
•

•

•

•
•
•
•

 prawdź opakowanie i jego
S
zawartość. Zwróć uwagę na
etykietę. Jeśli po obejrzeniu
produktu masz wątpliwości
dotyczące jego autentyczności – nie kupuj.
Zwróć uwagę na brakujące
informacje dotyczące terminu ważności produktu, brak
dokumentów g warancyjnych i nalepek zabezpieczających przed kradzieżą.
Nie kupuj na ulicy towarów,
które zwykle sprzedawane są w sklepach: lekarstw,
artykułów elektronicznych
i gospodarstwa domowego.
Nie kupuj, jeśli sprzedawca
nie nalicza obowiązującego
podatku od sprzedaży.
Zgłaszaj przypadki oszustw
policji i instytucjom broniącym praw konsumenta.
O strzeż przed oszustami
swoich znajomych i rodzinę, o fałszywych produktach
rozmawiaj z dziećmi.
Ufaj swojemu instynktowi.
Jeśli okazja kupna jest zbyt
atrakcyjna, by mogła być
prawdziwa, możesz stać się
ofiarą oszustwa.

poinformować, że… wspomniany
instytut nie działa już od co najmniej
dwóch lat. Obecnie jest pod rządami syndyka masy upadłościowej.
Zapewne z tego powodu poznański V. od jakiegoś czasu przestał sam
prowadzić dystrybucję, zdając się na
przedstawicieli w oddziałach franczyzowych w terenie. W Bydgoszczy też. Od pani z V. otrzymujemy
numer telefonu, który… nie istnieje. Ale mamy też potwierdzenie, że
różne nazwy urządzenia wiążą się
z różnymi jego producentami. Jedno jest pewne - emitują takie same
pole magnetyczne. Pierwszy aplikator pola magnetycznego powstał we
Wrocławiu w instytucie T.M. Tam też
stworzono jego ulepszoną wersję
pod nazwą G. Z kolei R.M., a obecnie
A. produkuje firma L.
Zgodnie z decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz
z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności
wyrobów medycznych - wszystkie
wymienione wcześniej urządzenia
do magnetoterapii muszą mieć dołączoną przy sprzedaży obowiązkową „Deklarację Zgodności WE”
(oświadczenie wytwórcy lub jego
autoryzowanego przedstawiciela
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
z wymaganiami). Deklaracja zawiera
oznaczenia potwierdzające zgodność
z dyrektywami Unii Europejskiej: LVD,
czyli z dyrektywą niskonapięciową
oraz z dyrektywą EMC, czyli z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. To dziwne, ale wszystkie trzy
magnetyzery, choć pochodzą od różnych wytwórców i mają różne nazwy,
legitymują się identycznymi „Deklaracjami Zgodności WE”.
Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy „Deklaracje Zgodności
WE” dołączone do reklamowanych
w sieci magnetyzerów. Sprawdziliśmy również kopie takich deklaracji
przysłanych nam przez internautów
– użytkowników sprzętu z terenu
całego kraju.
Sprzedaż
z pogwałceniem prawa
Okazało się, że duża część znajdujących się na rynku urządzeń od dawna sprzedawanych jest z pogwałceniem prawa. Ustawa o wyrobach
medycznych zakłada bowiem, że
zabrania się sprzedawania urządzeń, których certyfikaty zgodności wygasły, zostały wycofane bądź
zawieszone. A tak jest w przypadku
aplikatorów – na ich deklaracjach
widnieje nieaktualne oznaczenie
(jest EMC 2004/108/WE, powinno
być 2014/30/UE). Dotyczy to także tzw. norm zharmonizowanych –
najnowsza (oznaczona jako PN-EN
62353) pojawiła się w 2015 roku.
Firma V. chwali się, że jej produkty stosowane są „w ośrodkach, szpitalach i klinikach na całym świecie”
(takie stwierdzenie pada w filmie
opublikowanym na YouTubie dotyczącym działania urządzenia R.M.).
Na tzw. pasku widać, że jednym
z pierwszych szpitali korzystających

Pole magnetyczne
rzeczywiście jest pomocne
w wielu schorzeniach, ale
może być stosowane tylko
pod okiem specjalisty, który
ma pełną wiedzę o wszystkich
przeciwwskazaniach.
We wczesnym stadium
nowotworu używanie
magnetyzerów może
przyspieszyć rozwój komórek
rakowych. Pod żadnym
pozorem nie można ich
stosować bez kontroli.

Krzysztof Radziszewski
kierownik Kliniki Rehabilitacji
w X Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Polikliniką
w Bydgoszczy

z niego ma być Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu.
Kierownictwo placówki zaprzeczyło w rozmowie z nami, aby dawało
kiedykolwiek zgodę na komercyjne
wykorzystanie nazwy. „ Wojskowy
Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
we Wrocławiu nie korzysta z aparatu
R.M. Nigdy też nie wyraziliśmy zgody na umieszczenie nazwy naszego szpitala w kontekście placówek
medycznych leczących pacjentów
tym urządzeniem. Sprawą zajmuje
się już nasz dział prawny” - czytamy
w oświadczeniu przesłanym naszej
redakcji. Tym samym firma V. łamie
ustawę o wyrobach medycznych
w jeszcze jednym punkcie – wprowadza bowiem do obiegu materiały
promocyjne i informacje mogące
wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd.
Pokrzywdzeni
przez firmę V…
nabywcy magnetyzerów postanowili przeprowadzić własne śledztwo
dotyczące niedozwolonych praktyk
stosowanych przez tę firmę. Zwracają uwagę na to, że w promujących sprzęt materiałach wideo jako
autorytety zachwalające cudowne
właściwości urządzeń A. lub R.M.
wypowiadają się nikomu nieznani fizjoterapeuci, aktorzy udający
lekarzy albo wklejane są pozytywne
opinie autentycznych lekarzy (dotyczące bardziej samej magnetoterapii niż konkretnego urządzenia).
Tyle że owi lekarze (warszawski irydolog dr Izabela Borowiecka, prof.
Dariusz Kwolka, specjalista rehabilitacji i zdrowia publicznego) nie
mieli świadomości, że ich nazwiska
zostaną wykorzystane w celach
marketingowych.

Małgorzata Cieloch, rzecznik
prasowy UOKiK, bez zająknięcia
wymienia nam skargi na sprzedawców bezpośrednich oferujących
właśnie magnetyzery. Każdego roku
z tych powodów wszczynanych jest
kilkadziesiąt postępowań zakończonych wydaniem decyzji o ukaraniu.
Wśród ukaranych znalazła się także firma V. Postępowanie przeciwko spółce sprzedającej urządzenia
paramedyczne na pokazach UOKiK
wszczął we wrześniu 2013 roku.
Spółka została ukarana karą w wysokości 90 tys. zł. Wprowadzała konsumentów w błąd, stosując fikcyjną
promocję – uznał UOKiK.
Z kolei D ele g at u r a UOK i K
w Poznaniu uznała za nieuczciwą
praktykę rynkową przypisywanie
generatorowi pola magnetycznego G. nagród i wyróżnienia, które
spółka V. otrzymała za R.M., czyli
urządzenie wcześniejszej generacji.
Z kolei firma V.G. z Poznania została ukarana karą wynoszącą ponad
54,5 tys. zł. Ona także na pokazach
sprzedaje urządzenie G.
Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciel Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji SA
zwrócił naszą uwagę na to, że dołączane do magnetyzerów „Deklaracje
Zgodności WE” są jedynie przyznaniem, że wyroby są bezpieczne dla
użytkownika jako urządzenie elektryczne i elektromagnetyczne, co
jeszcze nie stanowi podstawy do
wprowadzenia ich do sprzedaży.
Jest to możliwe dopiero po uzyskaniu certyfikatu zgodności (zgodnego
z Dyrektywą Rady nr 93/42/EWG)
wydanego przez centrum. Jeżeli
aplikatory nie miały tego certyfikatu, sprzedawane były nielegalne.
Co więcej, powinny być również
zgłoszone do Urządu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. Wspomniany urząd ma za
zadanie sprawdzić dowody kliniczne
wyrobów medycznych. Próbowaliśmy odszukać w jego bazie danych
aplikatorów pola medycznego A., G.
oraz R.M. Bez rezultatu.
Jedynym obecnie producentem
generatorów pola magnetycznego
jest LB ENERGIA Lecha Bronowickiego. Wytwórca przyznaje, że jeszcze do niedawna były czasy, kiedy
„Deklarację Zgodności WE” wystawić sobie mógł każdy i nikt się tym
świstkiem nie przejmował. Bałagan
prawny i co rusz zmieniające się
ustawy sprawiały, że te same urządzenia występowały pod różnymi nazwami, co sprzyjało różnego
rodzaju manipulacjom i ułatwiało
dokonywanie oszustw po wypuszczenie na rynek podróbek. Na pewno sprzedawane generatory pola
magnetycznego nie miały statusu
wyrobów medycznych.
- Jedynie te produkowane przeze mnie od dwóch lat urządzenia są
wyrobami medycznymi i odpowiadają wszelkim koniecznym do uzyskania prawa do sprzedaży badaniom klinicznym, normom oraz certyfikatom i rozprowadzane są przez
jednego dystrybutora – firmę Aldher
– przekonuje Lech Bronowicki.

Tymczasem na portalach sprzed a żow ych jest m nóst wo ofer t
sprzedaży prawie nieużywanych
magnetyzerów za cenę zbliżoną
do dwóch tysięcy złotych. Rodziny
pozbywają się tego feralnego sprzętu, aby odzyskać choć część pieniędzy na spłatę horrendalnego kredytu zaciągniętego przez skołowanych
podczas pokazów rodziców, dziadków lub teściów. I za każdym razem
jest to na pewno taki sam bezwartościowy towar. Czy uda się jeszcze wcisnąć go kolejnym naiwnym
uczestnikom okazyjnych prezentacji, zależeć będzie tyko i wyłącznie
od ich czujności.

UOKiK radzi
starszym osobom
uczestniczącym
w pokazach:
•

•

•

•
•

•

•

I dziesz na pokaz, aby odebrać
„nagrodę”? Uważaj: zostaw
dowód i odcinek emerytury
w domu; w przeciwnym razie
sprzedawca „pomoże” tobie
zaciągnąć kredyt na produkty, których nie potrzebujesz.
Zaproszenie na „bezpłatne
badania”, „odbiór nagrody”
czy „pokaz kulinarny” może
oznaczać sprzedaż kosztownych produktów. Nie daj się
zmanipulować;
Jeśli pokaz i sprzedaż odbywa się poza siedzibą firmy,
to mamy prawo w ciąg u
10 dni zrezygnować z takiego zakupu, nawet jeśli był
kupiony na raty, a sprzedawca ma obowiązek nas o tym
poinformować;
Z awsze sprawdzajmy, czy
miejsce, gdzie odbywa się
pokaz, nie stało się właśnie
siedzibą firmy; zdarza się,
że sprzedawcy celowo rejestrują firmę w miejscu, gdzie
odbywa się pokaz, by wymigać się od obowiązku przyjęcia zwrotu;
Nie należy do końca ufać słowom sprzedawcy, wszystko,
o czym zapewnia, powinno się
znaleźć w umowie na piśmie;
Szczególnie należy zwracać
uwagę na pokazy sprawiające wrażenie refundowanych
badań medycznych, w rzeczywistości to tylko działania
marketingowe zachęcające
do kupna;
A kwizytor ma obowiązek
się wylegitymować i pokazać dokumenty firmy; jeśli
odmawia, powinno to wzbudzić podejrzenia;
Z a k upów dokonujmy po
przemyśleniu, nie pod wpływem impulsu.
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Piotr
Król
Prawo i Sprawiedliwość
poseł na Sejm RP

Jakub J.
Mendry
SLD Lewica Razem
radny miasta Bydgoszczy

Perspektywa rozwoju
elektromobilności szansą
dla polskiego przemysłu
11 stycznia 2018 roku sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, co stanowi dobry krok naprzód do rozwoju nowych technologii w Polsce.
Ustawa zakłada powstanie w najbliższych latach sieci bazowej infrastruktury
stacji ładowania samochodów elektrycznych składającej się z sześciu tysięcy
punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów dużej
mocy.
Niewątpliwie jest to szansa dla naszego przemysłu, której nie możemy
zmarnować. Wierzę, że jest to początek dobrych zmian w do niedawna odległym
świecie elektromobilności w Polsce. Mamy wiele do nadrobienia, aby dogonić
takie kraje jak Norwegia, Holandia czy Niemcy, a ta ustawa niewątpliwie daje
impuls do działania i rozwoju technologii urządzeń do ładowania samochodów
elektrycznych na rodzimym rynku.
Polska, wzorem krajów zachodnich, już w najbliższych latach będzie miała
infrastrukturę stacji ładowania pozwalającą nam wszystkim swobodnie poruszać
się po kraju samochodami o napędzie elektrycznym. Pytania, które musimy
sobie zadać, to, czy tę szansę wykorzystają polscy producenci, polska myśl
techniczna i polskie firmy czy gotowe rozwiązania, które oferują zachodni
i światowi producenci. Czy będziemy patrzeć na tyle perspektywicznie naprzód,
aby budować infrastrukturę w standardzie, która umożliwi szybkie ładowanie
samochodów o dużych pakietach akumulatorów pozwalających przejechać ponad
400 km? Czy też zatrzymamy się na standardzie małych miejskich samochodów
o niewielkim zasięgu i będziemy ponownie kilka lat za naszymi zachodnimi
sąsiadami.
Do tego ostatniego, według mnie, nie możemy dopuścić, bo w ten sposób zawsze
będziemy z tyłu. Musimy być nowocześni i patrzeć w przyszłość. Obecnie, aby
zrealizować założenia ustawy i wykorzystać szansę, którą ona daje, musimy
silnie wspierać polskie firmy oraz start-upy chcące rozwinąć lub zbudować swoje
know-how. Wszystko po to, aby w tej gałęzi przemysłu mieć polskich liderów,
zwłaszcza że elektromobilność to przyszłość całego świata.
W 2025 roku zakładamy, że na naszych drogach będzie jeździć milion
samochodów elektrycznych i chciałbym, by były one ładowane na stacjach
wyposażonych w szybkie ładowarki wyprodukowane przez polskich producentów.
Zdaję sobie sprawę, że taka infrastruktura będzie wymagała energii, która musi
być wyprodukowana i dostarczona, a to na pewno obciąży Krajowy System
Elektroenergetyczny i nasze elektrownie. W tym przypadku musimy również
rozwijać inne technologie np. banków energii celem magazynowania energii
w nocy, gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe, a następnie udostępniać ją
w ciągu dnia, w godzinach szczytu zapotrzebowania, co pozwoli na częściowe
odciążenie sieci i elektrowni.
Wierzę, że uda nam się wypracować i udostępnić kolejne mechanizmy dla
wsparcia polskiego przemysłu, by ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych była początkiem nowej gałęzi polskiej gospodarki, jaką są
samochody elektryczne i nowoczesne stacje ładowania.

Schreiber jak Piasecki
powinien wylecieć
z PiS-u
Znany na cały kraj damski bokser, klubowy kolega posła Łukasza
Schreibera, pod wpływem nacisków opinii publicznej odszedł
z partii – Prawa i Sprawiedliwości. Nękanie żony nie uszło mu
zatem na sucho. Zastanawia mnie jednak, dlaczego posłowi tej
samej partii – wspomnianemu wcześniej Schreiberowi – puszczane jest płazem nękanie mniejszości seksualnych. Na tym jednak
nie koniec jego przewinień: jak bowiem nazwać ironizowanie na
temat ofiar molestowania seksualnego?

Obrzydzenie
na widok gejów
– Mnie jednak cieszy, że „dyskryminacją homoseksualistów” nie są
przerażeni moi rówieśnicy. Wręcz przeciwnie. U wielu z nich (także
tych mających generalnie poglądy lewicowe) widok dwóch gejów
wywołuje raczej odruch obrzydzenia, a nie współczucia – napisał na
swoim blogu potencjalny kandydat na prezydenta Bydgoszczy. Słowa
te szokują tym bardziej, że zaledwie kilkanaście dni temu w centrum
miasta napadnięty został działacz LGBT – Kosma Kołodziej. Tego typu
sytuacje nie powinny nas jednak dziwić, skoro przykład idzie z góry.

Molestowanie…
sprawa wątpliwa
Przyjrzyjmy się kolejnemu wpisowi Schreibera, tym razem na
temat molestowania seksualnego wychowanków Ogniska św.
Brata Alberta w Szczecinie: – Ksiądz- staruszek zaprasza do
swojego pokoju 15-18-letnich silnych chłopaków, którzy wcześniej
dokonywali rozbojów, kradzieży, brali pewnie udział w niejednej
bójce. I o to ten chłopak bezwładnie leży, kiedy jest wbrew swojej woli
wykorzystywany przez podstarzałego księdza. Dlaczego coś mi tutaj
nie pasuje? – napisał w 2008 roku.
Chociaż od tego czasu minęło już 10 lat, to wpis nigdy
z sieci nie zniknął. Jak widać Schreiber ma swoistą tendencję do
minimalizowania problemów wielkiego kalibru. Jak nie próbuje
namówić maltretowanej kobiety do „dogadania się z mężem”, to nie
wierzy w możliwość molestowania nieletnich przez księdza.
Czy ktoś o tak zakrzywionym poczuciu sprawiedliwości powinien
zasiadać w poselskich ławach z ramienia partii, która sprawiedliwość
wpisaną ma w swoją nazwę?
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Michał
Stasiński
Platforma Obywatelska
poseł na Sejm RP

Przyspieszone
wybory
Do urn pójdziemy nieco wcześniej
W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą Kodeksu wyborczego. Oprócz zmian w funkcjonowaniu samorządów czy przebiegu głosowania inna niż pierwotnie planowano
będzie także data tegorocznych wyborów.

- Tato, a w radiu mówili, że trzeba skrócić tydzień pracy
do 28 godzin w tygodniu, bo Polacy za długo pracują. A my
w szkole mamy 36 godzin w tygodniu i jeszcze zadania
domowe. Dlaczego?
- Nie wiem.

***
- Tato, a my uczymy się zupełnie nowego przedmiotu, czyli
biologii w siódmej klasie. I to z tego samego podręcznika,
którego używają w drugiej klasie gimnazjum.
- Niemożliwe!
- Możliwe, możliwe! Nawet zdjęcie na okładce jest takie samo!
Sprawdzaliśmy! Dlaczego?
- Nie wiem!

***
- Tato, ale z geografią jest jeszcze gorzej! W szóstej klasie
nie mieliśmy geografii, ale teraz już mamy. I uczymy się jej
z podręcznika dla trzeciej klasy gimnazjum!
- Niemożliwe!
- Popatrz, treść jest taka sama, tylko zdjęcia są poprzesuwane
w inne miejsca. O, tutaj górale są na dole, a tutaj wyżej.
Dlaczego?
- Nie wiem!

***
- Tato, a pani mówiła, że z fizyki i chemii mamy to samo, co
gimnazjum, tylko musimy się spieszyć i przerobić materiał
z trzech lat w dwa lata. Dlatego mamy dwa razy grubsze książki
i takie ciężkie plecaki! Dlaczego?
- Nie wiem!

***
- Tato, ty lubisz historię, to pewnie znasz nazwiska ministrów
spraw zagranicznych Francji, Austrii i Rosji z Kongresu
Wiedeńskiego, który odbył się w 1814 roku?
- Dziecko! Nie denerwuj mnie, dobrze?
- Dobrze już, dobrze, ale w telewizji mówili, że to wszystko
kosztowało 502 miliony złotych... to może dorzucą naszej
szkole i z chemii będziemy robić doświadczenia, bo na
razie pani nam pokazuje na komputerze... bo siarka jest
przeterminowana z 2009 roku i inne substancje też i nie
możemy ich używać.

fot. Stanisław Gazda

Tato, a pani
mówiła . . .
Wybór komisarzy wyborczych został, zdaniem opozycji, upolityczniony.

głosowanie

P

rzed nowelizacją Kodeks wyborczy zakładał ściśle określoną
datę. Co prawda wyznaczał ją
premier, ale nie miał żadnego pola
manewru i musiał zarządzić wybory
na ostatni dzień wolny przed upływem kadencji samorządów. Zgodnie
z tymi zapisami wynikało, że najbliższe wybory samorządowe powinny
odbyć się 11 listopada. A to z uwagi
na wiele imprez związanych z setną
rocznicą odzyskania niepodległości
czy też spodziewaną większą frekwencją na marszach budziło obawy o przebieg wyborów. – Wszyscy
w Sejmie byli zwolennikami tej zmiany. Mamy stulecie niepodległości,
więc uroczystość ta mogłaby i lokalnie, i ogólnopolsko wpisać się w kampanię wyborczą, a szkoda byłoby zabijać to święto walką polityczną – mówi
Łukasz Schreiber, bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Zgodnie z now ymi zapisami
wybory odbędą się między połową
października a 4 listopada. – Nie jest
to żadna przeszkoda. O wiele bardziej boję się chaosu spowodowanego
funkcjonowaniem komisarzy wyborczych, których sposób wybierania
został upolityczniony – mówi poseł
Platformy Obywatelskiej Michał Stasiński. Wpływ na wybór komisarzy
zyska Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji. – Zmiany były przedstawione na szybko i bez konsultacji.
Z niektórych się wycofano, ale pozostawione są niebezpieczne dla transparentnego przeprowadzenia wyborów – dodaje parlamentarzysta.
Nowelizacja wprowadza m.in.
dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną
dopiero od tegorocznych wyborów, a kadencja rad gmin, powiatów
i sejmików wojewódzkich zostanie
przedłużona do pięciu lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze będą

obowiązywać tylko w gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców.
W miastach na prawach powiatu
obowiązkowy będzie za to budżet
obywatelski o wartości co najmniej
0,5 proc. wydatków gminy w ostatnim
sprawozdaniu z budżetu. – Chcemy
zwiększyć udział obywateli w funkcjonowaniu samorządu – tłumaczy
Schreiber i dodaje, że przysłuży się
temu np. obowiązek transmitowania
obrad, głosowań elektronicznych i ich
archiwizacji.

Wszyscy w Sejmie byli
zwolennikami zmiany
terminu wyborów.
Łukasz Schreiber
poseł PiS

Nadal nie wiadomo, co z referendum konstytucyjnym, które 11 listopada chciał przeprowadzić prezydent Andrzej Duda. W ubiegłym
tygodniu w wywiadzie dla radiowej
Jedynki marszałek senatu Stanisław
Karczewski stwierdził, że jego „środowisko polityczne nie jest zachwycone tą datą”. – Chcemy, żeby Polacy
świętowali w tym okresie – stwierdził polityk PiS.ST
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S

aga związana z jedną z najważniejszych bydgoskich inwestycji infrastrukturalnych trwa.
Jej kolejny odcinek miał miejsce
podczas styczniowego posiedzenia
Komisji Gospodarki Przestrzennej,
podczas której radni mieli poznać
stan zaawansowania robót. Warto
dodać – robót, które budzą coraz
większe zniecierpliwienie mieszkańców. Choćby przy ulicy Glinki, która
od kilku miesięcy – na odcinku od
skrzyżowania z Magnuszewską do
Boya-Żeleńskiego – jest zamknięta
dla ruchu przelotowego. - Powodem opóźnień były wykryte kolizje
z sieciami, które musieliśmy usunąć
– tłumaczył na komisji Maciej Gust,
zastępca dyrektora ZDMiKP odpowiedzialny za inwestycje.
Konieczność przebudowy podziemnej infrastruktury ma swoje konkretne konsekwencje – jak przyznał
Gust, na dniach drogowcy spodziewają się wniosku wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Kobylarnia – o przedłużeniu terminu
zakończenia inwestycji. I to o przynajmniej trzy miesiące (pierwotny
termin to 30 czerwca br.). Właśnie tyle
pochłonęły bowiem roboty przy usuwaniu kolizji chociażby z rurą gazową,
która biegła wzdłuż wspomnianego
odcinka ul. Glinki.
To jednak nie koniec problemów,
na które natrafia zarówno inwestor
(czyli miasto), jak i wykonawca. Cieniem kładzie się bowiem trwający już kilkanaście miesięcy o spór
wokół terenu tartaku mieszczącego
się przy ul. Ujejskiego 44. Jego właściciel Krzysztof Pietrzak (również
obecny na komisji) konsekwentnie
powtarza, że nie zgadza się z wyce-

ZABYTKI W NOWEJ ODSŁONIE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

N

owego ducha w to miejsce
tchnął Łukasz Gliński, prezes firmy Les Higiena, który
zdecydował się na remont obiektu.
24 stycznia w ramach Drzwi Otwartych oprowadził on gości po budynku, opowiedział o jego przeszłości
oraz o kolejnych fazach remontu.
W odpowiedzi na kluczowe pytanie – co się w nim znajdzie – mają
pomóc mieszkańcy za pomocą specjalnych ankiet. - Sam chciałbym, że
był to obiekt otwarty dla mieszkańców. Widzę go jako ambitne miejsce
eventowe połączone z inkubatorem
przedsiębiorczości. Jednym z pomysłów tematycznych jest skorzystanie
z bliskości Brdy i postawienie obok
budynku stanicy kajakowej – wylicza Gliński.
Prezes Les Higiena przypomniał mieszkańcom dzieje stoczni. Rozpoczęła ona swoją działalność 150 lat temu, w 1867 roku.
Była jedną z trzech stoczni funkcjonujących w Bydgoszczy i zajmowała

Trasa Uniwersytecka
na ostrym zakręcie

Prace
przy przedłużeniu
trasy Uniwersyteckiej
miały zakończyć się do
30 czerwca. Już dzisiaj
wiadomo, że ten termin nie
zostanie dochowany.

Inwestycja nie zostanie oddana w terminie
Przynajmniej o trzy miesiące opóźni się zakończenie prac przy przedłużeniu trasy Uniwersyteckiej
z uwagi na problemy z infrastrukturą podziemną i koniecznością jej przebudowy. O ile opóźni się ze
względu na konflikt wokół tartaku przy ulicy Ujejskiego – nie wiadomo.

fot. eryk dominiczak
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Właściciel Tartaku Bydgoszcz Krzysztof Pietrzak (w środku) przekonuje, że nie ma prawnych możliwości, aby
egzekucji jego i jego rodziny dokonać do końca marca.

Stocznia Lloyda
otworzyła swoje podwoje
Co się w niej znajdzie?
Dawna stocznia przy ulicy Fordońskiej wraca do przestrzeni miejskiej. Właśnie na nowo zaistniała w świadomości bydgoszczan, którzy podczas Drzwi Otwartych mogli zobaczyć odrestaurowane
wnętrze jednego z obiektów byłej fabryki.

obszar sięgający aż do Siernieczka.
Ale pierwsze produkcyjne kroki stawiała, wytwarzając wyposażenie
gorzelni. W kolejnych latach próbowała różnych możliwości rozwoju,
przekształcania produkcji i powiększania kapitału.
W końcu zdecydowano się na
wejście w przemysł stoczniowy.
Około 1915-1920 roku, w latach największej świetności, stocznia zmonopolizowała całą żeglugę na trasie
Bydgoszcz – Gdańsk. Barki z Byd-

goszczy nie miały tu żadnej konkurencji. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości zmieniło się kierownictwo firmy. Od tamtej pory, aż do
drugiej wojny światowej, znane było
pojęcie „Lloyd Bydgoski”.
O wyjątkowości firmy świadczy fakt, że w jej radzie nadzorczej
zawsze uwzględniany był prezydent
miasta. Po wojnie, po odtworzeniu
zniszczonego kapitału, powoli odbudowywała dawną pozycję i świetność, rozwijając się aż do lat sie-

demdziesiątych minionego wieku.
W czasach największej prosperity
posiadała ponad sto barek motorowych, sporo zwykłych, a także tzw.
holowniki oraz pchacze, przewożąc
towary po niemal całej Europie.
W latach osiemdziesiątych rozpoczął się powolny zmierzch firmy.
W miejscu, które zostało właśnie
odremontowane, był zakład produkcyjny. Goście odnowionej stoczni Lloyda mogli obejrzeć fotografie
Bydgoszczy z rzeką oraz z samą

ną dokonaną przez rzeczoznawcę
i z zajmowanego terenu nie zamierza się wyprowadzić. - Naszą nieruchomość wyceniono na 259 złotych
za metr (za cały teren, na którym
stoi dom i firma, wszyscy właściciele mieliby otrzymać ok. 750 tysięcy złotych), podczas gdy naszego
sąsiada – na 570 złotych – wskazuje
Pietrzak. I zapowiada dalszą, także
sądową, walkę z urzędnikami.
O krok nie zamierza się cofnąć
również ratusz, który jesienią skierował do wojewody Mikołaja Bogdanowicza wniosek o egzekucję
nieruchomości przy ul. Ujejskiego.
I niemal w ślad za tym zarzucił służbom wojewody opieszałość przy jego
realizacji. - Działamy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki. Nie wiem,
dlaczego prezydent Rafał Bruski szuka w tej sprawie konfliktu. Być może
taka jest decyzja polityczna – odpiera zarzuty miasta Bogdanowicz.
Nie chciał jednak odpowiedzieć na
pytanie, kiedy zamierza dokonać
egzekucji. Krzysztof Pietrzak twierdzi, że przynajmniej do końca marca
jest to prawnie niemożliwe. - Chroni
nas prawo lokatorskie – zapewnia.

*

 o tematu będziemy
D
wracali na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.

stocznią w rolach głównych, a także
eksponaty wypożyczone z Muzeum
Kanału Bydgoskiego. Można też było
obejrzeć film ze wspomnieniami
ludzi związanych z żeglugą oraz ze
stocznią Lloyda.
Nam w trakcie Drzwi Otwartych udało się spotkać Ryszarda
Tuszyńskiego i Zbigniewa Warskiego. Ten pierwszy zna tę halę produkcyjną jak własną kieszeń. Nawet
dziś potrafi pokazać miejsce, gdzie
stała jego szaf ka z narzędziami.
Tu zaczynał się uczyć zawodu, tu
remontował silniki barek, stąd na
jednej z nich płynął do Rotterdamu.
Drugi, który pracował w żegludze,
uważa, że skoro żegluga się znowu
odradza i nabiera znaczenia, tu - jak
dawniej - powinna być stocznia.
Obaj, gdy znaleźli się w tym miejscu
po tylu latach, czują przede wszystkim żal i rozczarowanie, że kiedyś
dopuszczono do zmarnowania tak
dobrze prosperującej firmy.

*

Zdjęcia z Fabryki
Lloyda dostępne są na
MetropoliaBydgoska.PL.

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

D

ecyzję środowiskową wydano w po łow ie st ycznia,
gdy przedstawiciele RDOŚ
i Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przyjechali do
Fordonu. W Starym Fordonie wiele
sobie po niej obiecują. – Wydanie
decyzji to taki przełom, który pokazuje, że sprawa idzie w dobrym kierunku – mówi Rafael Pretki, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Starego
Fordonu, które od kilku lat zabiega
o rewitalizację.
Prace trwają, ale dotąd zdecydowanie więcej zajęć mieli projektanci niż robotnicy. Przygotowywanie dokumentacji rozpoczęło się
w 2016 roku. Już wtedy w budżecie
miasta na rewitalizację zabezpieczono 6 milionów złotych. W kolejnym roku Stary Fordon otrzymał
13 milionów, ale środki nie zostały
wykorzystane, gdyż przedłużały
się prace nad projektem. Obecnie ratusz podaje, że w lat ach
2018-2020 rewitalizacja pochłonie
50 milionów złotych.
Prace na ulicy Bydgoskiej, która
zyska nową nawierzchnię bitumiczną, choć z elementami przypominającymi o historycznej kostce, mają
ruszyć w czerwcu. Jak zadeklarował zastępca dyrektora ZDMiKP
ds. inwestycji Maciej Gust, drogowcy planują zacząć roboty zaraz
po Święcie Starego Fordonu, które zaplanowano na 9-10 czerwca.
Zaczną od głównej ulicy osiedla,
a następnie zajmą się też ulicami
Promenada oraz Zakładową. W planach jest też przebudowa innych
pobliskich uliczek oraz powstanie
infrastruktury rekreacyjnej.

projekt metropolia

Zakurzona
perła
Stary Fordon wciąż czeka

Rewitalizacja Starego Fordonu od kilku lat znajduje się w gronie
najbardziej ambitnych planów urzędu miasta. Co roku jednak
niewiele z niej wychodzi. Teraz jest szansa, że prace w końcu ruszą.
Projekty są na ukończeniu, a pozytywną opinię dla inwestycji wydała
niedawno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

projekcie muralu. Malunek, który
ma pojawić się na ścianie zakładu
karnego od strony rzeki, nie wszystkim się spodobał. Koncepcja łuku
triumfalnego zostanie utrzymana,
ale dodane do niej będą akcenty fordońskie. W przyszłości inne dzieło
miałoby ozdobić także ścianę od
strony rynku.
Ostatnia część rewitalizacji
ma dotyczyć nabrzeża. Pierwotnie
ZDMiKP planował, aby prace przeprowadzić w ramach trybu „zaprojektuj i buduj”, ale prawdopodobnie
porzuci ten pomysł i zdecyduje się
na standardową formę. - Najpierw
powstanie projekt, a potem będzie
wyłoniony wykonawca, bo inaczej
projektant mógłby nie dać rady
i rewitalizacja znowu stanęłaby
w miejscu – tłumaczy nam Prętki.
Społecznicy planują też odnowę
synagogi (Fundacja na rzecz UKW
chciałaby w niej urządzić ośrodek
kulturalny), a także spichlerza, który
miałby zostać dodany do Gminnego
Programu Rewitalizacji. Znalazłyby

9-10.06
odbędzie się Święto
Starego Fordonu. Po nim
mają ruszyć prace na ul.
Bydgoskiej.

50 mln zł

fot. Stanisław Gazda

tyle łącznie ma kosztować
rewitalizacja Starego
Fordonu.

Wkrótce prace ma zakończyć
również firma PAS Projekt z Nadarzyna, która już kilka razy była
wzywana przez ZDMiKP do uzupełnienia dokumentów. – Teraz
też nanoszone są poprawki – mówi
Prętki. Na etapie projektowania jest
też Administracja Domów Miejskich
przygotowująca się do odświeżenia
kilka budynków przy ul. Bydgoskiej.
W niektórych pojawiły się już instalacje gazowe. – W końcu mieszkańcy
zobaczą realne działania – uspokaja
prezes SMSF.
Drugi etap ma dotyczyć starofordońskiego rynku. Na początku grudnia rozstrzygnięty został
przetarg na koncepcję przebudowy, a najlepszy okazał się pomysł
poznańskich architektów Łukasza
Pieńczykowskiego i Jakuba Bartkowiaka. Nie przyznano im jednak
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Drugi etap prac w ramach rewitalizacji Starego Fordonu ma objąć tamtejszy Rynek.

pierwszego miejsca, lecz drugie,
gdyż przedstawione plany odbiegają nieco od życzeń mieszkańców.
Komisja konkursowa zgłosiła już
swoje poprawki, wnioski złożyło też
stowarzyszenie. Wkrótce ma odbyć
się spotkanie poświęcone przebudowie rynku.
Na razie koncepcja zakłada scalenie pierzei z płytą i ograniczenie

ruchu kołowego oraz parkowania
na rynku, co sugerowali mieszkańcy
w wypełnianych w okresie wakacyjnym ankietach. Aby podkreślić
wielokulturowy charakter dzielnicy, materiały wykorzystane przy
przebudowie płyty mają nawiązywać do ceglanej struktury dawnego
kościoła ewangelickiego, jasnej elewacji kościoła św. Mikołaja i drewna

wykorzystanego w synagodze przy
ul. Bydgoskiej oraz charakterystycznych szałasów (kuczek) budowanych
w święto Sukkot. Powstać ma także
nowe oświetlenie, w ybudowana
zostanie fontanna, a chodniki –
kosztem zatoczki autobusowej przy
ul. Wyzwolenia – będą poszerzone.
Zmiany zostaną wprowadzone
także na niedawno przedstawionym

się w nim sala przyjęć i spotkań kulturalnych lub biznesowych, wystawa poświęcona dzielnicy, a także
kawiarnia. Dotychczas istniało Cafe
Rynek, ale po zakończeniu dofinansowania miejsce przestało istnieć.
Wiosną ma wystartować jadłodzielnia. Na razie zakończono prace
na zewnątrz budynku przy ul. Bydgoskiej. Wiadomo, że oprócz spiżarni znajdzie się w niej też miejsce,
w którym będzie można zostawić
rzeczy dla potrzebujących matek.
Urząd miasta zapowiada, że
osiedle ma stać się jedną z wizytówek Bydgoszczy. - Cieszę się, że
nie czekając na zakończenie prac
projektowych wspólnie z naszymi partnerami ze Stowarzyszenia
Miłośników Starego Fordonu udało
się już wcześniej rozpocząć wiele innych przedsięwzięć: festyny,
projekty społeczne czy remont ul.
Wyzwolenia – mówił po uzyskaniu
decyzji środowiskowej prezydent
Rafał Bruski.
W stowarzyszeniu przyznają,
że rewitalizację społeczną udało
już się zrobić, ale teraz potrzebna
jest terenowa, która pozwoli m.in.
przyciągnąć nowych inwestorów. W gruncie rzeczy jesteśmy perełką,
którą ma Bydgoszcz i którą trzeba
troszkę wypolerować – tłumaczy
Prętki.

*

 bszerny wywiad
O
z Rafaelem Prętkim
przeczytasz na portalu
MetropoliaBydgoska.PL.
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Z

aniedbane od wielu lat okolice ulicy Rycerskiej mają niebawem zyskać now y blask.
W miejscu zrujnowanych kamienic
oraz nieużytku, pełniącego obecnie funkcję dzikiego parkingu, ma
powstać zabudowa mieszkaniowa.
W październiku ubiegłego roku
BTBS ogłosiło konkurs na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic
Zygmunta Augusta i wspomnianej
Rycerskiej.
Rozstrzyg nięcie r y walizacji
architektów nastąpiło 28 grudnia. Jury, w którym zasiedli m. in.
architekt Andrzej Malingowski czy
dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska, przyznało pierwszą nagrodę firmie PROAMAR. Spółka ta już
wcześniej realizowała wizję budynków dla BTBS – między innymi przy
ulicy Grunwaldzkiej czy Posłusznego. Drugie miejsce zajęła pracownia
Arsplan Grzegorza Rosy, a trzecie –
Studio Projektowe MUFA. Wszystkie
z nich mają swoją siedzibę w Bydgoszczy.
Zwycięska koncepcja zakłada,
że nowy budynek, który powstanie
od strony ul. Zygmunta Augusta ma
mieć siedem kondygnacji. Na parterze planowane jest stworzenie lokali
usługowych. Obiekt od strony ul.
Rycerskiej ma być niższy – będzie
miał cztery kondygnacje. Architekci
z PROAMAR zaprojektowali mieszkania z balkonami oraz loggiami.
Łącznie w pierwszym etapie inwestycji powstanie około stu mieszkań.
Radca prawny BTBS Krzysztof Ludwiczak informuje, że budowa kompleksu ma rozpocząć się
w przyszłym roku.
– W najbliższym czasie, zgodnie
z procedurami, będziemy negocjować z autorem zwycięskiej pracy.
Potem podpiszemy umowę. Po opracowaniu projektu zostanie złożony
wniosek o pozwolenie na budowę.
Liczę, że budowa ruszy w przyszłym
roku. Warunkiem jest otrzymanie
promesy z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Wtedy ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę. Warto pamiętać, że wcześniej trzeba

Całkiem nowe
oblicze Bocianowa

1500
mieszkań chce wybudować
Moderator Inwestycje na
terenie dawnego dworca
towarowego.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
rozstrzygnęło konkurs na koncepcję zabudowy mieszkaniowej
na terenie przy pętli Rycerska. Zmiany czekają też teren po
dawnym dworcu towarowym.

materiały Urzędu Miasta Bydgoszczy
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Wizualizacja koncepcji zabudowy terenu między Rycerską a Zygmunta Augusta autorstwa pracowni
PROAMAR.

będzie dokonać rozbiórek – wyjaśnia Ludwiczak.
Poza BTBS, duże plany wobec
terenów na Bocianowie mają również prywatni inwestorzy. Tuż obok
pętli realizację wielkiego projektu
mieszkaniowego rozpoczyna Moderator Inwest ycje. Na początk u
grudnia spółka złożyła wniosek
o pozwolenie na prace rozbiórkowe obiektu magazynowego (nie-

gdyś będącego siedzibą dworca
towarowego) znajdującego się tuż
obok bocznicy kolejowej. Na terenie
o łącznej powierzchni pięciu hektarów powstać ma od 1200 do nawet
1500 mieszkań.
– Moderator Inwestycje scalał
grunty pod dużą inwestycję w Śródmieściu. Będzie to zadanie ważne
nie tylko dla firmy, ale także dla
miasta ze względu na aspekt rewita-

lizacyjny, który ma dla nas ogromne
znaczenie przy planowaniu osiedla.
Teren, zgodnie z diagnozą opracowaną dla potrzeb Gminnego Programu Rewitalizacji, uznany został
za obszar zdegradowany. Koncentracja negatywnych zjawisk dotyczy
m. in. sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej – mówi nam
kierownik marketingu Moderatora
Małgorzata Dysarz.

Aktualnie firma prowadzi konsultacje projektów architektonicznych, które powstaną w ramach
inwestycji. Jednym z jej wyróżników ma być zachowanie elementów
historycznych charakterystycznych
dla obszaru Bocianowa. By poznać
lepiej oczekiwania mieszkańców,
Moderator niebawem zorganizuje
konsultacje społeczne w sprawie
kształtu nowego projektu. Bydgoszczanie mają zabrać głos nie
tylko w kwestii zagospodarowania
przestrzennego nowego kompleksu,
ale także wybrać jego nazwę. Warto wspomnieć, że nowe inwestycje
w rejonie Bocianowa ma ułatwić
przygotowywany w MPU nowy plan
zagospodarowania przestrzennego
obejmujący m.in. ulicę Artyleryjską,
Ogrodową czy Chocimską.
Istot ny m cz y n n i k iem, k tóry może wpłynąć na atrakcyjność
kompleksów mieszkaniowych, jest
planowana rozbudowa trasy W-Z.
W ramach tej inwestycji zlikwidowana zostanie bocznica kolejowa
przy ulicy Artyleryjskiej. PKP PLK na
razie nie określiło jednak, w jakim
terminie można spodziewać się
likwidacji dotychczasowej bocznicy. - Dotychczas nie została jeszcze
uzgodniona koncepcja zakładająca
m.in. likwidację obecnej infrastruktury i budowy nowej w rejonie stacji
Bydgoszcz Towarowa – informuje
Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
Część terenu dzisiejszej bocznicy ma zostać przeznaczona pod
rezerwę na budowę linii tramwajowej łączącej ulicę Gdańską z pętlą
Rycerska. O realizację tego połączenia, które byłoby przydatne
w razie awarii w centrum miasta
oraz poprawiłoby skomunikowanie
Bocianowa z resztą miasta, zabiegały m. in. Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Transportu Publicznego czy Stowarzyszenie Społeczny
Rzecznik Pieszych.
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Karboksyterapia

czyli gaz cieplarniany pod skórą
Żyjemy w czasach, gdzie faktem jest stałe ocieplanie klimatu i wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
W mediach co rusz, słyszy się o konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych w tym głównie dwutlenku
węgla, którego stężenie w 2016 roku przekroczyło magiczną granicę 400 ppm w atmosferze. Pomimo tych alarmujących informacji dotyczących naszego klimatu i środowiska, dwutlenek węgla może mieć również pozytywny
wpływ, szczególnie na nasz organizm, a dokładnie skórę i tkankę podskórną.

O co właściwie chodzi?
Metoda karboksyterapii jest stosunkowo prosta, jak i bezpieczna
dla pacjenta. W trakcie zabiegu, przez cienką igłę (cieńszą niż
w standardowych strzykawkach do podawania insuliny) wtłacza
się do skóry właściwej lub bezpośrednio w powierzchowne warstwy tkanki podskórnej dwutlenek węgla. Gaz rozprzestrzenia
się swobodnie w obrębie drobnych naczyń, jak i pomiędzy włóknami skóry, dając początek wielu procesom, które ostatecznie
aktywizują komórki tkanki łącznej oraz fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych i elastycznych. Dodatkowo w wyniku wydzielania czynników wzrostu rozwija się układ drobnych
naczyń. Nie są znane do końca mechanizmy w jakich odbywa się
cały proces. Dwutlenek węgla dostając się pod skórę, rozpuszcza się w płynie tkankowym wytwarzając słaby kwas i zmienia
miejscowo pH. Dodatkowo generuje stan hipoksji, czyli krótkotrwałego niedotlenienia tkanki. Te, jak i inne możliwe przyczyny
prowadzą do rozszerzenia naczyń, a także wtórnego zwiększenia przepływu krwi przez dany obszar, a co za tym idzie zwiększonego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Postulować
można jeszcze jeden mechanizm, a mianowicie mechaniczne
rozciągnięcie skóry właściwej, które może być odbierane jako
uraz, który włącza miejscowo mechanizmy naprawcze, takie jak

widzimy w regenerującej się ranie. Wszystkie znane jak i postulowane mechanizmy prowadzą ostatecznie do zwiększenia produkcji nowych włókien kolagenowych i elastycznych oraz sieci
naczyń krwionośnych.

Wskazania
Wskazań do karboksyterapii jest wiele, jednakże ta metoda,
jak i wiele innych stosowanych w medycynie estetycznej, nie
stanowi panaceum dla wszystkich problemów. Do najważniejszych i najlepiej udokumentowanych należą:
• Leczenie rozstępów skóry, zarówno powstałych w przebiegu ciąży jak i rozstępów powstałych na tle otyłości
• Zmniejszenie wiotkości skóry i poprawa jej elastyczności
• Zmniejszenie zacienienia skóry w okolicy oczu
• Skóra z cechami starzenia, w postaci jej ścieńczenia
wiotkości i marszczenia
• Redukcja cellulitu
Istnieją próby zastosowania tej metody w leczeniu łysienia, jednakże ocena skuteczności wymaga dalszych badań. Niezaprzeczalnie stosunkowa prostota zabiegu w porównaniu do innych
metod czyni ją bardzo atrakcyjną alternatywą. Przeglądając

bazy medyczne (medline, pubmed) trafiamy na pojawiające się
w ostatnich latach artykuły potwierdzające dobry efekt metody,
jak i próbę jej standaryzacji. Pojawiają się również bardzo cenne
prace porównawcze z innymi zabiegami stosowanymi w medycynie estetycznej, jak podawanie osocza bogatopłytkowego i fale
RF. W świetle tych prac opisywane metody mają dość zbliżoną
skuteczność, jednak często różnią się znacznie, jeżeli chodzi
o ilość i długość trwania skutków ubocznych. We wszystkich
pracach wymienia się relatywnie niewielkie powikłania w trakcie
karboksyterapii takie jak pieczenie i ból w trakcie ostrzykiwania,
zaczerwienienie i obrzęk utrzymujące się kilka godzin po zabiegu oraz możliwe zasinienia. Są to objawy relatywnie nieznaczne
i dobrze tolerowane przez pacjentów. Dobry efekt końcowy uzyskuje się po serii 3 do 7 zabiegów wykonywanych w odstępach
1-2 tygodniowych. Jednakże w celu trwałego efektu, jak przeciwdziałanie wiotkości skóry związanej z wiekiem, zabiegi te warto
powtarzać z częstotliwością raz na miesiąc. Niezaprzeczalnie
skuteczność metody zależy od wielu innych czynników. Mniejsza jest w przypadku palenia papierosów i nadmiernej ekspozycji
na promienie UV. Pozytywnie wpływa ogólnie zdrowy tryb życia,
w tym dieta, odpowiednia ilość snu oraz prawidłowa podaż płynów. Nie zapominajmy, że właściwe nawodnienie organizmu
wpływa na warunki mikrokrążenia w skórze.

A

KONTROWERSJE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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en przypadek miał miejsce
przed czterema laty, ale mógł
w ydarzyć się wczoraj, dzisiaj… może wydarzyć się też jutro.
Bo przez cztery lata nie udało się
w Bydgoszczy wyjść poza sztywne
procedury. Liczy się kasę, stawiając
pieniądze ponad życie. Jeśli w grę
wchodzi jego zagrożenie, trzeba po
prostu zacząć działać. Nawet, jeśli
oznacza to dla kogoś kłopoty i straty (sic!).
Oddychanie czystym tlenem
w komorze hiperbarycznej zwiększa pojemność oksydacyjną osocza.
Dzięki temu niedotlenione narządy mogą otrzymać więcej tlenu.
Co istotne, gdy dostarczamy więcej tlenu, wypiera on z połączeń
z hemoglobiną toksyny np. tlenek
węgla. Na tej właśnie zasadzie opiera się leczenie zaczadzonych.
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Zaczadzeni i…
oczadziali
Procedury droższe od życia?
23-latek podtruty czadem potrzebował leczenia w komorze hiperbarycznej. Ale nie mógł z niej skorzystać w Bydgoszczy, bo jedyna w mieście działała do godziny piętnastej. Został przewieziony do
Gdyni. I nie przeżył…

130

K linika Medycy ny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
w Gdyni była pierwszym tego typu
ośrodkiem w Polsce. Ratowała życie
24 godziny na dobę, więc tam transportowani byli zatruci tlenkiem
węgla mieszkańcy naszego regionu.
Mogą oni tam trafić także obecnie.
Nic się nie zmieniło, poza nazwą.
Teraz jest to bowiem Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej.
Są późne godziny wieczorne.
W centrum dyżuruje doktor Piotr
Góralczyk. - Czy istnieją jakieś ramy
czasowe, w których trzeba się zmieścić, aby zdążyć uratować osobę
zatrutą tlenkiem węgla? - Leczenie
tlenem hiperbarycznym stosujemy
w średnio ciężkim i ciężkim stopniu
zatrucia tlenkiem węgla. Optymalny
czas rozpoczęcia leczenia to tzw.
okienko mózgowe, a ściślej okno
terapeutyczne - jest przedział czasowy od czterech do maksymalnie
sześciu godzin. To optymalny czas,
w jakim pacjent powinien dotrzeć
do ośrodka hiperbarycznego. Rozpoczynamy leczenie w maksymalnym przedziale do 24 godzin od
zatrucia zgodnie z w ytycznymi
European Underwater and Baromedical Society – wyjaśnia doktor
Góralczyk.
Wracam myślami do przypomnianej na wstępie dramatycznej
nocy sprzed czterech lat. Będąca ostatnią deską ratunku komora
hiperbaryczna w Centrum Hiperbarii Tlenowej przy ulicy Powstańców
Warszawy czynna była do godziny
piętnastej. Zastanawiam się głośno,

fot. Stanisław Gazda

Od początku września
w regionie kujawskopomorskim odnotowano
ponad 130 przypadków
zatrucia tlenkiem węgla.

Leczenie w komorze hiperbarycznej powinno rozpocząć się maksymalnie od czterech do sześciu godzin po
zatruciu. Na zdjęciu: komora hiperbaryczna mieszcząca się w szpitalu wojskowym.

czy w sytuacjach alarmowych uruchomienie jej w nocy byłoby problemem nie do pokonania? Pamiętam, że prof. Wojciech Gaszyński,
kierownik Zakładu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zagorzały
propagator terapii hiperbarycznej
w przypadku zatruć tlenkiem węgla,
powiedział kiedyś: No jasne, że mnie
też brakuje ludzi i pieniędzy. Ale jak
trzeba, to dzwonię po lekarzach
w środku nocy. A potem szybko uruchamiamy komorę.
Doktor Piotr Góralczyk z Gdyni,
słysząc moje rozterki, studzi emocje: Sam rozruch urządzenia nie
trwa zbyt długo. Problem polega
na tym, że wielomiejscowa komora hiperbaryczna jest urządzeniem
medycznym, do obsługi którego
potrzeba kilku wyszkolonych osób:
lekarza, atendenta medycznego
(pielęgniarki lub lekarza opiekującego się pacjentem w środku komory)
i technika.
Ekipę składającą się z kadr y
medycznej i pielęgniarskiej wojsko-

wego szpitala można by było przyuczyć w prowadzącym szkolenia
Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Pieniądze też może by się udało jakoś
wygospodarować. Rzecz w tym, iż
właścicielem komory jest prywatna
toruńska spółka HbOT Hiperbariatlenowa, na rzecz której pracują lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i operatorzy komory
hiperbarycznej.
- NFZ zawarł umowę na osiem
godzin funkcjonowania komory, bo
takie warunki przedstawiła spółka,
czy zawarliście umowę na osiem
godzin, bo taką umowę chcieliście
ze spółką zawrzeć? – pytam Barbarę
Nawrocką, rzeczniczkę kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Świadczenia w komorze hiperbarycznej są świadczeniami udzielanymi w trybie ambulatoryjnym,
zgodnie z harmonogramem czasu
pracy, który ustala świadczeniodawca, a zatwierdza NFZ. Obecnie
kontrakt na komorę hiperbarycz-

1 komora
w Bydgoszczy funkcjonuje
całodobowo jedna
(i jednoosobowa) komora
hiperbaryczna – znajduje się
w szpitalu im. Jurasza.

ną na pierwsze półrocze 2018 roku
wynosi niecałe 930 tysięcy złotych.
Planowany jest konkurs ofert na te
świadczenia. W związku z powyższym - jaki będzie poziom finansowania na drugie półrocze, okaże się
po rozstrzygnięciu przedmiotowego
konkursu. Fundusz (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia)
może zakontraktować świadczenia
wyłącznie w komorze wieloosobowej. Zgodnie z raportami dotyczącymi czasu oczekiwania, które placówki przesyłają do NFZ wynika, iż
pierwszy wolny termin (przypadek

stabilny) w Centrum Hiperbarii Tlenowej wskazywany jest na 7 marca,
a świadczenie w trybie pilnym – na
15 lutego – wylicza rzeczniczka funduszu.
Co stoi na przeszkodzie, żeby
r a t u j ą c a ż yc i e w i e l o o s o b o w a
komora hiperbar yczna dostępna była w bydgosk im Centr um
Hiperbarii Tlenowej przez całą
dobę? Anna Lipińska, właścicielka komory, twierdzi, że zawieranie umów z instytucją państwową
( jaką jest NFZ) w niczym nie przypomina kontraktów zawieranych
między prywatnymi podmiotami.
Negocjowanie kontraktu z Narodow y m Funduszem Zdrow ia to
złożony, w ieloet apow y proces,
gdzie poza aspektem słusznościowym i ekonomicznym jest jeszcze
cały szereg obwarowań prawnych
i proceduralnych. A co się tyczy
utrz y mania centr um w peł nej,
24-godzinnej gotowości – wymagałoby to dw u k rotnie w y ższej
wartości kontraktu.
Lipińska uspokaja jednak, że
w szpitalu im. Jurasza znajduje się
jednoosobowa komora ratującą
życie, czynna w dodatku 24 godziny
i przez siedem dni tygodnia.
Tyle że jest to komora typu
monoplace, do której wchodzi jedynie pacjent. Pod warunkiem, że jego
stan nie jest ciężki i nie ma utraty
przytomności. W większości przypadków osoby zatrute tlenkiem
węgla są nieprzytomne i nie można
ich umieścić w komorze bez stałego
nadzoru lekarza.
Jak w ygląda więc codzienne
funkcjonowanie komory w szpitalu
Jurasza? - Komora hiperbaryczna
znajdująca się w naszym szpitalu
faktycznie pracuje w trybie całodobowym. Poddawani terapii są
w niej trafiający do szpitala pacjenci z zatruciem tlenkiem węgla, jak
również prowadzone są w niej terapie dla pacjentów naszego szpitala szczególnie w zakresie leczenia
ran przewlekłych – wyjaśnia Marta
Laska, rzeczniczka Jurasza. I dodaje, że pacjentami korzystającymi
z terapii komorą hiperbaryczną
mogą być osoby dorosłe i nastolatki
oraz, co najbardziej istotne, niewymagające wentylacji mechanicznej
(czyli pacjent nie może być zaintubowany).
Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
otrzymaliśmy dane, które powinny przemówić do rozsądku tych,
którzy patrzą na kasę, stawiając
pieniądze ponad ludzkie życie. Tylko dwadzieścia trzy dni stycznia
naznaczone były w województwie
kujawsko-pomorskim trzydziestoma ośmioma przypadkami zatruć
tlenkiem węgla, w wyniku czego
życie straciły trzy osoby (w tym
9-letnie dziecko). W okresie grzewczym – od 1 września do 23 stycznia
stwierdzono z kolei aż 132 przypadki
zaczadzenia.
W statystyce wypadków zatruć
tlenkiem węgla pierwsze miejsce
w województwie zajmuje powiat
g r ud zi ąd zk i (29 pr z y pad ków).
W Bydgoszczy było ich 14. W powiecie bydgoskim – 8, w nakielskim –
9 i w inowrocławskim – 6.
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Panie doktorze, jest wiele reklam
leków sprzedawanych bez recepty. Wiem również, że czasami leki,
nawet te wydawane na receptę,
polecają sobie na przykład znajomi.
Znam ten problem. Niestety, zdążyłem się już zetknąć z poważnymi powikłaniami, które mieli
pacjenci po przyjęciu leku, który nie był dla nich przeznaczony.
Wynika to niestety z małej wiedzy na temat tego, jak działają leki.
Lek lekowi nierówny?
Dokładnie! Na przykład leki na nadciśnienie. Jest ich bardzo wiele.
Zawierają różne substancje, które
w różny sposób obniżają ciśnienie
krwi. Każdy z leków ma inne działanie na inne narządy. Lekarze to
wykorzystują i np. łączą niektóre
leki, by pewne niekorzystne dzia-

Przestrzegam przed
braniem leku, który
pomaga sąsiadce

Czasami można
wyrządzić
organizmowi więcej
krzywdy, łykając leki
czy suplementy niż
nie stosując niczego.

W rozmowie z kardiologiem dr. Bartoszem Topolińskim sprawdzamy,
czy przy zażywaniu leków zawsze potrzebna jest konsultacja lekarza,
czy można ufać reklamom i jak traktować suplementy diety.

klinicznych, w których bada się
ich działanie, działania niepożądane itp. Suplement diety musi tylko
zawierać substancje dozwolone do
spożycia. Nic więcej. W tym preparacie może być więc wysoka dawka jakiejś substancji lub niska, ale
nie mamy pojęcia, jak ona zadziała
na organizm. Czy w ogóle zadziała,
a w jeszcze gorszym przypadku czy nie spowoduje szkód. Suplement
diety nie jest traktowany jak lek, ale
jako produkt spożywczy. A herbatki?
Wiele z nich zawiera silnie działające substancje. Są przecież oparte na
ziołach. Tak jak wiele leków.

Rozmawiała Dorota Kowalewska

Lek dobiera się
do stanu zdrowia
pacjenta, innych
leków, które stosuje,
wieku, a nawet
aktywności w czasie
dnia.

Zawsze potrzebna jest konsultacja
lekarza?
Prawie zawsze. Oczy wiście nie
mówię o przeziębieniu, kiedy kupuje się lek bez recepty w aptece,
a potem zażywa przez kilka dni.

fot. Stanisław Gazda

łania znosiły. Są też leki, których
nie wolno ze sobą łączyć. Leki mają
różne dawki. Lek dobiera się do stanu zdrowia pacjenta, innych leków,
k tóre stosuje, w iek u, a nawet
aktywności w czasie dnia. Trzeba
też pamiętać, że niektóre leki mają
inne nazwy handlowe, ale taką samą
substancję czynną. Dlatego przestrzegam przez braniem leku, który na przykład doskonale reguluje
ciśnienie sąsiadce.

Warto poradzić się lekarza.
Warto. Czasami można wyrządzić
organizmowi więcej krzywdy, łykając leki czy suplementy niż nie stosując niczego.

Ale zażycie każdego innego specyfiku, szczególnie na receptę, trzeba
skonsultować z lekarzem.
I nie ufać reklamom?
W Polsce wolno reklamować leki
sprzedawane bez recepty. Co nie
jest jednoznaczne z tym, że są to
bezpieczne preparaty. To są leki,
czyli zawierają substancje, które
mogą mieć działania niepożądane.
Nie warto też wierzyć we wszystk ie rek lamy. W rek lamach nie

uwzględnia się potrzeb konkretnego pacjenta. Dobrym przykładem
jest popularna aspiryna. Kardiolodzy często ją przepisują pacjentom
i jest to doskonały lek. Ale okazuje
się, że profilaktyczne przyjmowania preparatu przez osoby, które nie
mają choroby sercowo-naczyniowej
nie tylko nie przynosi im żadnych
korzyści, ale nawet podnosi ryzyko
krwawienia. Dlatego kardiolodzy
przepisują aspirynę tylko pacjentom
z chorobą niedokrwienną serca, po

zawale, angioplastyce, po przebytym udarze. Nie widziałem reklamy,
która w czasie kilkunastu sekund
przedstawiłaby takie rzetelne wyniki badań i grupę osób, które ten lek
powinny zażywać.
A suplementy diety? Na przykład
herbatki na odchudzanie?
To kolejny temat, któremu warto poświęcić chwilę. W przeciwieństwie do leków nie muszą one
przechodzić długotrwałych badań

dr Bartosz
Topoliński
jest związany z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Pracuje
w Oddziale Kardiologii Nieinwazyjnej i Elektroterapii. Specjalizuje się w kontrolach i programowaniu urządzeń wszczepianych: st y mu l at orów serc a ,
stymulatorów resynchronizujacych i implantowanych kardiowerterów – defibrylatorów.
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Leona Janty
Połczyńskiego

Rada miasta przyjęła symboliczną uchwałę, oddając hołd Leonowi
Jancie Połczyńskiemu w upamiętnieniu jego roli w powrocie
Miasta Bydgoszczy do Macierzy w 1920 roku. Inicjatorem takiego
stanowiska był senator RP Andrzej Kobiak.

„Leon Janta Połczyński należy do najwybitniejszych polskich polityków Pomorza w okresie międzywojennym, jest
wielce zasłużony dla Bydgoszczy. Jego zasługi w przyłączeniu naszego miasta do macierzy są ogromne, co Rada Miasta
Bydgoszcz upamiętnia niniejszym stanowisku” – czytamy
w uchwale, której przyjęcie zbiegło się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i 98. włączenia Bydgoszczy
w granice Rzeczypospolitej.
Leon Janta Połczyński wywodził się spod Tucholi, był
działaczem niepodległościowym w czasie zaborów, współtworzył Radę Ludową w Gdańsku, która przygotowywała
powstanie zbrojne na Pomorzu, na wypadek niekorzystnych, też dla Bydgoszczy, rozstrzygnięć Konferencji Pokojowej w Paryżu. Tam zapadały decyzje dotyczące przyszłych
granic Polski. Zgodnie z tezami prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, w punkcie dotyczą-

cym Polski, głównym kryterium powstałych granic miała
być liczba mieszkańców danej narodowości. Dzięki działaniom dyplomatycznym Janty Połczyńskiego, jego osobistym
relacjom z dyplomatami amerykańskimi, w ostatecznym
raporcie kryteria rozszerzono o poczucie patriotyzmu grup
narodowościowych, ich siły ekonomicznej, przywiązania do
kultury. Ta poprawka umożliwiła w sposób jednoznaczny
przypisanie Bydgoszczy do Polski.
Powrót miasta do Macierzy miał miejsce 22 stycznia
1920 roku na Starym Rynku. Dowódca wojsk polskich generał
Józef Dowbor-Muśnicki ogłosił wówczas, że Bydgoszcz jest od
tej chwili miastem polskim i przekazał jurysdykcję nad miastem Leonowi Janta Połczyńskiemu, przedstawicielowi rządu
Rzeczypospolitej.
W wolnej Polsce Janta Połczyński był senatorem dwóch
kadencji i ministrem rolnictwa w pięciu rządach. Został rów-

nież uhonorowany najwyższymi odznaczeniami polskimi
i zagranicznymi, w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju
II Rzeczypospolitej. Wielokrotnie gościł w Bydgoszczy, w mieście odbył się ślub jego syna.
W czasie II wojny światowej ukrywał się przed Niemcami, po wojnie komuniści ogłosili go wrogiem ludu. Majątek
Janta Połczyńskich pod Tucholą został zagrabiony przez
państwo, on sam miał zakaz zbliżania się do Tucholi na
odległość 50 km. Osiadł na Dolnym Śląsku. Do 91 roku życia
był kustoszem w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu nad
Odrą. Zmarł w 1961 roku, jest pochowany w Raciążu koło
Tucholi.
W zeszłym roku, także z inicjatywy senatora Andrzeja Kobiaka, 150 rocznicę urodzin Leona Janty Połczyńskiego
uczcił Senat RP.MS
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inke prz yszedł na św iat
w styczniu 1916 roku przy ulicy Podolskiej. Tam też spędził
dzieciństwo, a w wieku 15 lat wstąpił
do Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół. Z boksem na dobre związał się rok później, gdy rozpoczął
treningi w Polonii. Sukcesy przyszły szybko. Najpierw na lokalnych
ringach, gdy został mistrzem miasta i Pomorza, a następnie w ogólnopolskiej rywalizacji. Należał do
krajowej czołówki w wadze muszej,
a później także w koguciej i lekkiej.
W 1936 roku awansował do półfinału mistrzostw Polski, w którym uległ
na punkty olimpijczykowi Edmundowi Sobkowiakowi.

Na ringu
życia

Walka była wyrównana i o werdykcie decydowali sędziowie. Uznali, że wygrał Niemiec. Wtedy rozległy się gwizdy. Wtedy komendant
obozu Frans Ziereis, ten sam, który
w trakcie wojny był odpowiedzialny
za gazowanie więźniów, a 11-letniemu synowi pozwalał do nich strzelać, krzyknął: „Wy durnie! Przecież
tę walkę wygrał Polak!”.
Wychował następców

Losy Edwarda Rinkego nadają się na hollywoodzki scenariusz.
Przed wojną należał do czołowych polskich bokserów.
Jego karierę sportową przerwała wojna, ale bydgoszczanin nadal
walczył na pięści - w obozie koncentracyjnym, aby przeżyć.

Wieści

Wojna przerwała karierę
W 1939 rok u boksera spotk ało
to, co wielu innych sportowców
w całej Europie – świetnie zapowiadającą się karierę przerwała
wojna. R inke, pracow nik domu
towarowego (późniejszego „Jedynaka”), przyłączył się do obrony
cywilnej i uczestniczył w tłumieniu niemieckiej dywersji. Wydała
go sąsiadka - Margarette Ummerle. W styczniu 1940 roku sportowiec został aresztowany.
Rinke został skazany na pięć
lat więzienia. Często był przenoszony, aż w końcu trafił do Mauthausen, gdzie w czasie wojny zginęło około 100 tysięcy osób. Jeden
z najcięższych obozów koncentracyjnych III Rzeszy był miejscem,
w którym zamordowano znaczną
część polskiej inteligencji. Miał też

fot. Galeria Sportu Bydgoskiego

o bokserskich
umiejętnościach
Edwarda Rinkego
szybko rozniosły
się po obozie
Mauthausen, do
którego trafił po
aresztowaniu na
początku 1940 roku.

Edward Rinke (z prawej) z synem Januszem, który trenowany przez ojca został mistrzem Polski juniorów.

inną cechę szczególną. Ulubioną
rozr ywką strażników były walki
bokserskie.
Koledzy z Sokoła pomogli Rinkemu dostać się na blok 7, którego
zarządca zajmował się wyszukiwaniem rywali dla słynącego z okrucieństwa obozowego kapo Palzera.
Wieść o umiejętnościach nowego więźnia szybko się rozeszła.
Testowa walka wypadła pomyślnie, wiec bydgoszczaninowi dano
pracę w kotłowni i trzy tygodnie
na przygotowanie się do pojedynku z Palzerem. Polacy pomagali, czasem nawet oddając swoje
jedzenie. Również niemiecki blokowy w tajemnicy przynosił chleb
i margarynę.

Bił za tysiące zamordowanych
- Tego, co my przeżyliśmy, nikt nie
jest w stanie zrozumieć. Jak pani
napisze, że my w obozie rozgrywaliśmy walki bokserskie, to ludzie
pomyślą, że my byliśmy na wczasach. A przecież te nasze wysiłki
były formą walki o życie – wspominał Rinke w 1980 roku, gdy opowiedział o swoich doświadczeniach
„Dziennikowi Wieczornemu”.
W starciu z Palzerem niewielu na
niego stawiało. Walka odbywała się
jako ósma, ostatnia tego wieczoru.
Kapo stanął naprzeciwko bydgoszczanina z bezczelną miną, był zdecydowanie większy i pewny zwycięstwa.
- „Bij!” – krzyczeli koledzy, z trudem

hamując obelżywe słowa. I ja biłem.
Za siebie i za innych, za tysiące zamordowanych ludzi, za jego bezczelną
gębę – wspominał Rinke.
Walka zakończyła się remisem.
Rewanż zorganizowano dwa tygodnie później i tym razem Rinke już
wygrał. Podobnie w kilku następnych
starciach. Po każdym z nich do baraku Polaków przynoszono dodatkowe
porcje zupy. W końcu Palzer zaproponował zmianę zasad. Następna walka,
w czerwcu 1943 r., miała być dłuższa,
aby regularnie trenujący kapo wygrał
dzięki wytrzymałości. Niemiec chciał
sześciu dwuminutowych rund. –
Odparłem z tupetem, że dobrze, ale
rundy będą trzyminutowe – mówił po
latach Rinke.

Palzerowi nigdy nie udało się pokonać Rinkego. Bydgoszczanin opuścił
obóz w maju 1945 r. i – choć Amerykanie proponowali mu wyjazd
do Stanów – wrócił do Bydgoszczy.
Zamieszkał przy ul. Grunwaldzkiej,
pracował w Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych i do
1950 roku boksował dla Zrywu i Zjednoczonych. Później zajął się szkoleniem następców. Pracował w Brdzie,
a od 1958 roku w Zawiszy. Wychował
m.in. późniejszych medalistów olimpijskich: Henryka Niedźwiedzkiego
i Jerzego Adamskiego. – Dla mnie
był pierwszym trenerem. Pamiętam
go jako bardzo dobrego człowieka,
doświadczonego, niezwykle sprawnego – wspomina Adam Koźlik, który
dziś jest szkoleniowcem w Zawiszy.
– Był zasadniczy, dużo wymagał, ale
zarazem potrafił pochwalić, każdego dostrzegał i poklepał po plecach
- dodaje kierownik sekcji boksu Tadeusz Januszewski.
Rinke był trenerem także swojego
syna Janusza, który w 1969 roku został
mistrzem Polski juniorów. Mówi się,
że bardzo chciał, aby syn został bokserem, być może nawet trochę przesadzał z treningami. Gdy syn przedwcześnie zmarł, Edward Rinke mocno
to przeżywał. Do końca życia był jednak aktywny w środowisku bokserskim. Nawet gdy był już ciężko chory
i przebywał w szpitalu, przygotowywał się do planowanego poświęcenia
klubowego sztandaru. Zmarł w dniu
uroczystości - 10 lipca 1999 roku.
Od 2000 roku odbywa się turniej bokserski jego imienia. – Możemy liczyć na wsparcie miasta przy
organizacji. Początkowo obawialiśmy się o frekwencję, ale teraz na
memoriał przyjeżdżają bokserzy
z różnych krajów. Na pewno należy
mu się taka forma upamiętnienia –
kończy Januszewski.

*

 isząc artykuł, korzystałem
P
z książki „Zapomniane
pokolenie: Polonia Bydgoszcz
1920-1949” autorstwa
Sławomira Wojciechowskiego
oraz archiwalnych wydań
„Expressu Bydgoskiego”,
„Gazety Pomorskiej”
i „Dziennika Wieczornego”.
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Szymon Fiałkowski: Po sezonie
kończysz sportową karierę. Nie jest
żal schodzić z parkietu?
Wojciech Jurkiewicz (kapitan Łuczniczki Bydgoszcz): Na pewno jest żal
kończyć karierę, bo siatkówka stanowi ogromną część mojego życia,
a nadal uwielbiam grać. Nie można
jednak tego tematu ciągnąć w nieskończoność. Już w zeszłym sezonie borykałem się z tym tematem,
ale zdecydowałem, że jeszcze jeden
sezon będę w stanie rywalizować
z młodzieżą, bo do gry już wchodzą
coraz młodzi gracze. Żona często
się śmieje, bo gdy mnie ogląda na
boisku, to nie poznaje tego Wojtka,
bo w domu aktywności fizyczne są
mi obce. Ja na boisku, a ja w życiu
codziennym to dwie różne osoby.
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Ostatni sezon
kapitana

pół sezonu gry. Niekoniecznie luty
będzie miesiącem prawdy, ale to
równie dobrze mogą być kolejne
miesiące prawdy, czy się utrzymamy. Nasza sytuacja nie jest różowa
i wszyscy sobie z tego doskonale
zdajemy sprawę. Wydawało się, że
jesteśmy na dobrej drodze, nasza
gra wyglądała dobrze. Jechaliśmy
do Będzina z wiarą, że jesteśmy
w stanie się zrewanżować MKS-owi
za porażkę z pierwszego meczu.
Walczyliśmy do końca, ale bez happy-endu. Bez względu na to, jaka
będzie nasza sytuacja, będziemy
walczyć do ostatniej piłki.

Wojciech Jurkiewicz bierze rozbrat z siatkarskim parkietem.
W wywiadzie z MetropoliaBydgoska.PL wspomina swoją
karierę, dziewięć sezonów gry w Bydgoszczy i – choć częściowo odpowiada na pytanie o swoje plany na przyszłość.

Masz już jakieś plany na to, co
będziesz robił po zakończeniu
sportowej kariery?
Nigdy nie mów nigdy. Nie widziałem siebie nigdy w roli trenera lub
asystenta, więc to ma w tej chwili
najmniejsze szanse na powodzenie.
Na razie skupiam się na grze w Łuczniczce, na dokończeniu tego sezonu,
a później poważnie się zastanowię.
Po pozostaniu w Bydgoszczy żona
założyła firmę, pracuje w branży
nieruchomości i tam też jest dużo do
zrobienia. Są również inne plany, ale
będę nad nimi się zastanawiał bliżej
końca kwietnia lub w maju.

Przewidywałeś, że tak dużo czasu
(obecny sezon jest dziewiątym dla
Jurkiewicza w Łuczniczce – red.)
będziesz grał właśnie w Bydgoszczy?
Nie, ale nie jestem typem zawodnika, który w klubie grałby jeden
sezon. To były przygody dwu-, trzy,
czteroletnie. Po czterech sezonach
spędzonych w Bydgoszczy wraz
z żoną podjęliśmy decyzję, że na
tyle dobrze się tutaj czujemy, że
czas zakotwiczyć w jednym miejscu i wybraliśmy Bydgoszcz, z czego jesteśmy zadowoleni. Trzymam
się tego i to właśnie tutaj zakończę
swoją karierę siatkarską.
Przez dziewięć sezonów gry w Bydgoszczy, miałeś okazję współpracować z szóstką trenerów: czterema
polskimi (Waldemar Wspaniały,
Piotr Makowski, Marian Kardas
i obecnie Jakub Bednaruk) oraz
dwoma zagranicznymi (Vital Heynen, Dragan Mihailović). Jak oceniasz pracę tych trenerów? Jaka
była różnica w pracy szkoleniowców, zwłaszcza podczas treningów?
Każdy trener ma swoją koncepcję
na prowadzenie zespołu. Pamiętajmy też, że trener Marian Kardas,
jak i Dragan Mihailović prowadzili
nas tylko przez pewien czas. Zebrałem bardzo dużo doświadczeń od
wszystkich trenerów, z którymi pracowałem. Najbardziej ekscentrycznym czy też oryginalnym trenerem

fot. Stanisław Gazda

Tak jak zupełnie przez
przypadek zaczęła
się moja przygoda
z siatkówką, tak mogę
teraz powiedzieć –
jestem człowiekiem
szczęśliwym
i spełnionym.

był Heynen, którego metody były
dość rewolucyjne, ale wchłonęły się
w obraz polskiej siatkówki. To była
największa różnica, ale teraz pod
wodzą Jakuba Bednaruka mieliśmy
bardzo intensywny okres przygotowawczy. Niedoskonałości trzeba
nadrobić pracą i zawsze tak postępowałem.
Coraz częściej pojawiają się informacje, że Vital Heynen ma zostać
trenerem kadry siatkarzy. Uważasz, że to dobry wybór?
O t ym decydują włodarze polskiej siatkówki, ale było głośno na
początku o tym, że tę kadrę ma
poprowadzić tylko polski trener.
Ja myślę, że Vital Heynen to dobra
postać i dobry kandydat, zna polskie realia. Jest bardzo niekonwencjonalnym trenerem i można będzie
się spodziewać wielu ciekawych
rozwiązań. Jeśli zostanie trenerem
kadry siatkarzy, to będę trzymał
bardzo mocno kciuki za całą polską
siatkówkę.

W sezonie 2013/2014 zajęliście
czwarte miejsce w PlusLidze, dzięki czemu występowaliście w europejskich pucharach. Dla Ciebie
sportowo w Bydgoszczy to najważniejsze osiągnięcie?
Tutaj na pewno tak, to był nasz
najlepszy sezon dotychczas – tak
klubowo, jak i dla mnie. Ale też
był duży niedosyt, bo po wygraniu fazy zasadniczej, apetyty na
medal były duże. Wówczas mieliśmy znakomity okres, ale nie przełożyło się to na utrzymanie trzonu
kadry, bo niektórzy zmienili kluby,
poszli do mocniejszych zespołów.
Ten sukces nie odbił się pozytywnie i zaczął się powoli gorszy okres.
Chociaż w sezonie 2014/2015 pod
wodzą Vitala Heynena potrafiliśmy zaskoczyć pozyty wnie i po
dwumeczu z ZAKSĄ zajęliśmy piąte
miejsce.
Wpływ na to, co dzieje się w zespole, ma to, że zespół jest budowany
od podstaw?

To jest pokłosie tego, co się stało
po sezonie 2013/2014. Kiedy przychodziłem do Bydgoszczy, również
spora część składu została zmieniona. Wówczas ta drużyna z dolnych
rejonów ligowej tabeli miała dużo
większe aspiracje (sezon 2009/2010),
ale nie wyszło to tak, jak byśmy oczekiwali (bydgoski klub zakończył na
6 m-cu, dod. red.) i jak był budowany
zespół. Od kilku lat jest wietrzenie
szatni i szukamy transferów. Tutaj
jest tak, że szukamy tego złotego
środka, ale pamiętajmy, że to ma też
podłoże ekonomiczne. Były problemy ze sponsorami, a drużyna jest co
roku budowana na miarę możliwości.
Walczycie w dolnych rejonach ligowej tabeli. Zabolała mocno ubiegłotygodniowa porażka 1:3 w wyjazdowym meczu z MKS-em Będzin?
Luty to będzie miesiąc prawdy dla
zespołu?
Na pewno zabolała, ale nie rozdzieramy szat i walczymy dalej. To nie
jest koniec, bo przed nami jeszcze

Schodzisz z siatkarskiego parkietu
w poczuciu spełnienia się w grze?
Jesteś zadowolony z tej kariery, czy
też jest myśl, że jeszcze coś więcej
można było z tej kariery wyciągnąć
więcej?
Nie zastanawiałem się nad tym mocno, ale na pewno jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. Ambicje
na pewno były większe, można było
mocniej pokazać się w reprezentacji. Tak jak zupełnie przez przypadek zaczęła się moja przygoda
z siatkówką, tak mogę teraz powiedzieć – jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Chcę powiedzieć dziękuję po ostatnim meczu
ligowym, a nie w sytuacji, w której
przydarzyłaby mi się kontuzja. Cieszę się z każdego dnia spędzonego
na boisku, bo już wiem, że tych dni
będzie coraz mniej.

Wojciech
Jurkiewicz
ur. 21 czerwca 1977 roku w Lubinie, środkowy i kapitan Łuczniczki Bydgoszcz, w której występuje od 2009 roku; w latach
2005-2007 występował w reprezentacji Polski, z AZS-em Częstochowa sięgnął po srebrny i brązowy medal mistrzostw kraju (lata
2004-2005), kolejny brąz wywalczył w barwach Jastrzębskiego
Węgla (2009 r.); prywatnie żonaty
z Agnieszką, z którą mają córkę
Aleksandrę oraz syna Igora, brat
Mariusza Jurkiewicza, reprezentanta Polski w piłce ręcznej.
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ak naprawdę ten sukces do
nas nie dociera, nie byłyśmy
faworytkami całego turnieju. Marzenia się spełniają - mówiła
zaraz po końcowej syrenie Agnieszka Szott-Hejmej. Koszykarka Artego
wraz ze swoimi koleżankami mogła
cieszyć się z największego sukcesu w historii bydgoskiego klubu.
Zawodniczki Artego sięgały już po
wicemistrzostwo kraju, ale jeszcze
nigdy nie miały w kolekcji krajowego
pucharu. Aż do ubiegłego weekendu.
Sukces odniesiony w Trójmieście cieszy tym bardziej, że za bydgoskimi koszykarkami były trzy
mecze, w których Artego rozbiło bardzo mocne przeciwniczki.
Zaczęło się w ćwierćfinale, kiedy
to podopieczne Tomasza Herkta
nadspodziewanie łatwo wygrały
z mistrzyniami kraju Ślęzą Wrocław. - Myślę, że to było dobre
spotkanie w naszym wykonaniu.
Każda wygrana nad mistrzem Polski cieszy - komentował po meczu
szkoleniowiec bydgoskiej drużyny
Tomasz Herkt. Grę bydgoszczanek
w ćwierćfinale komplementował
także trener mistrzyń Polski. - To
był bardzo dobry występ Artego
w grze ofensywnej - mówił szkoleniowiec Ślęzy Arkadiusz Rusin.
I dodawał: W zasadzie każda zawodniczka rywalek trafiała, do przerwy
zdobyły 58 punktów. Przy takiej
postawie Artego, my powinniśmy
zagrać bardziej agresywnie w obronie. Dopiero w drugiej połowie
w naszej grze było trochę więcej
energii, ale mecz był już wówczas
rozstrzygnięty - dodawał Rusin.
Trzynastopunktowa wygrana nad
Ślęzą podbudowała bydgoszczanki.
W półfinale zadanie było jednak dużo trudniejsze. Na drodze
do finału stanęło CCC Polkowice jeden z czołowych polskich zespołów, który występuje w rozgrywkach Euroligi. I w pierwszej połowie
półfinałowego boju to polkowiczanki dyktowały warunki gry. Bydgoszczankom szwankowała skuteczność w rzutach z półdystansu i zza
linii 6,75 m. Rywalki za to spokojnie
kontrowały i w pewnym momencie
prowadziły różnicą nawet jedenastu

Dokonały Tego!

podczas turnieju, a każda zawodniczka dawała dużo pozytywnego
w grze drużyny – oceniała.
Jednocześnie po raz kolejny
przekonaliśmy się, jak wiele dla
Artego daje Julie McBride. Rozgrywająca rozegrała kapitalny turniej,
zdobywając zarówno w półfinale przeciwko CCC, jak i finałowym
meczu z Wisłą Can-Pack Kraków
po 25 punktów. Dzięki temu została wybrana najbardziej wartościową
zawodniczką całego turnieju. W półfinale i finale jej dorobek uzupełniało też 10 asyst. McBride, podobnie
jak Dennishę Stallworth, wybrano
do najlepszej piątki całego turnieju.
Wyróżnienie przyznano także Julii
Adamowicz, którą wybrano najbardziej perspektywiczną zawodniczką
i zawodniczką przyszłości.

Artego z triumfem w Pucharze Polski!
Zwycięstwo w Gdyni to największy sukces w historii kobiecego
zespołu koszykarskiego z Bydgoszczy.

fot. Kuba Skowron / PZKosz
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Justyna Żurowska-Cegielska, Julie McBride oraz Agnieszka Szott-Hejmej świętujące największy triumf w historii
Artego – zdobycie Pucharu Polski.

punktów (22:11). Pościg za rywalkami Artego rozpoczęło w drugiej
połowie. Sygnał dały Julie McBride i Elżbieta Międzik, które trafiły
z dystansu, ale miejscowym udało
się utrzymać dwupunktową zaliczkę do końca trzeciej kwarty (59:57).
Ostatnie dziesięć minut to jednak
popisowa gra zawodniczek z miasta
nad Brdą. Artego wygrało tę część
gry 20:9 i cały mecz 77:68. - W tej
ostatniej kwarcie byłyśmy zdecydowanie słabsze od przeciwniczek komentowała po zakończeniu pojedynku Angelika Stankiewicz z CCC.
- Jeszcze w piątek marzyłyśmy o tym, żeby zagrać tutaj jak
najdłużej - przyznała Ag nieszk a S z ot t-He j m e j . P o z w yc i ę stwach w meczach 1/4 i 1/2 finału,

w finale poprzeczka przed bydgoskimi koszykarkami zawieszona
była bardzo wysoko. Rywalem była
bowiem Wisła Can-Pack Kraków,
najbardziej utytułowany zespół
w kobiecej koszykówce. Wielokrotne mistrzynie kraju, trzynastokrotne triumfatorki zmagań o Puchar
Polski i praktycznie co roku grające w rozgrywkach euroligowych.
Początek finału to nerwowa gra
po stronie bydgoskiej drużyny.
Koszykarki Artego nie trafiały rzutów tak spod kosza, jak i dystansu,
a rywalki szybko objęły prowadzenie 7:0. Jak się później okazało, był
to tylko stan chwilowy. Zawodniczki
prowadzone przez trenera Herkta
zaczęły budować wysoką przewagę. - Jesteśmy na dobrej drodze do

triumfu w rozgrywkach, ale pamiętajmy, że mamy za sobą dwa ciężkie
mecze na tym turnieju - mówiła
w przer wie Justyna Żurowska-Cegielska. I druga połowa była tylko potwierdzeniem bardzo dobrej
i mądrej gry bydgoskiego zespołu, który co chwila konsekwentnie
powiększał swoją przewagę. - Na
początku meczu przegrywałyśmy
0:7, ale potem zafunkcjonowała
w naszej grze zespołowa obrona
i dobra gra na tablicach. Wypracowałyśmy sobie szesnastopunktową
przewagę, grałyśmy spokojnie i kontrolowałyśmy przebieg wydarzeń
na parkiecie - komentowała Szott-Hejmej. Wyraziła także uznanie dla
sztabu szkoleniowego i koleżanek.
- Trener mądrze rotował zmianami

Tak grało
Artego
Puchar Polski
koszykarek - Gdynia
1/4 finału - 19.01
ŚLĘZA WROCŁAW
– ARTEGO BYDGOSZCZ
80:93 (13:31, 23:25, 17:23, 25:12)

1/2 finału - 20.01
CCC POLKOWICE
– ARTEGO BYDGOSZCZ
68:77 (25:17, 20:21, 14:19, 9:20)

Finał - 21.01
ARTEGO BYDGOSZCZ
– WISŁA CAN-PACK KRAKÓW
77:53 (19:14, 25:14, 12:14, 21:11)
ARTEGO: McBride 25, Stallworth 12,
O’Neill 11, Międzik 9, Stanković 8 – Adamowicz 8, Szott-Hejmej 4, Żurowska-Cegielska, Kuczyńska, Poboży.
WISŁA CAN-PACK: Labuckiene 11, Ziętara 7, Reid 6, Parker 5, Rodriguez 4 –
Abdi 8, Radocaj 6, Greinacher 6, Niedźwiedzka, Suknarowska-Kaczor.
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SPORT MŁODZIEŻOWY
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzymFial
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istoria piramidy szkoleniowej zapoczątkowana została
18 maja 2015 roku, kiedy to
sternicy Basket 25 - prezes Czesław Woźniak i wiceprezes Waldemar Kotecki parafowali umowę
z prezydentem Rafałem Bruskim
i szefem Polskiego Związku Koszykówki Grzegorzem Bachańskim.
Tak powstało jedno z nowatorskich
rozwiązań szkolenia dzieci i młodzieży chcącej grać w koszykówkę.

Koszykarska
piramida szkoleniowa
Basketu 25
Budowana jest nie tylko w Bydgoszczy
W ciągu niespełna trzech lat program szkoleniowy objął – poza
miastem nad Brdą – także osiem innych ośrodków w regionie.

System

Jak mówi w rozmowie
z nami prezes Basket 25, ten pomysł
początkowo miał obejmować tylko
miasto Bydgoszcz. - Ale okazało się,
że z roku na rok ewoluuje. Od tego
roku działają filie, które powstały
w ośmiu miastach województwa:
Brzozie, Białych Błotach, Koronowie, Mroczy, Paterku, Szubinie,
Sępólnie Krajeńskim i Więcborku
– wylicza Czesław Woźniak. I jak
podkreśla, takiego przedsięwzięcia nie ma w Europie, ani w innym
polskim mieście. - Pojawił się też
pomysł, aby patronat nad piramidą szkoleniową objęła europejska federacja koszykarska FIBA –
dodaje prezes Basketu 25. Wówczas

fot. mat. prasowe

szkolenia
wprowadzony
w Baskecie
25 obecny jest
już w Bydgoszczy
oraz ośmiu innych
miejscowościach
regionu. W kolejce
czekają następni
chętni.

Zespół juniora starszego Basketu 25 od kilku lat regularnie występuje w finałach mistrzostw Polski.

byłby to ewenement na skalę międzynarodową.
O co chodzi w piramidzie szkoleniowej? - Chcemy, aby Artego
w przyszłości miało zapewniony
dostęp do zawodniczek młodych
(z naszego miasta, regionu – red.)
aspirujących do pierwszej drużyny
– przekonuje Czesław Woźniak.

Jak ie kategor ie w iekowe są
włączone w tę piramidę? Jest ich
siedem, najmłodsze zuchy to kategoria U-11. Potem są grupy żaczek,
młodziczek, kadetek młodsze, kadetek, wreszcie - juniorek i juniorek
starszych. - W tej chwili szkolimy
blisko pół tysiąca dzieci. To też
ogromne wyzwanie organizacyjne

i logistyczne – przyznaje Woźniak.
Podkreśla jednak, że w ramach
działania piramidy jest jeszcze sporo rzeczy do poprawienia. - Nawet,
gdybyśmy mieli ogromne pieniądze,
to znalezienie odpowiedniej liczby
godzin i klas, a przede wszystkim
odpowiednich trenerów, nie zależy
wyłącznie od funduszy – zauwa-

ża. Oficjalnie zarejestrowane są
192 zawodniczki. - Organizujemy
nabory, cały czas jest sporo zainteresowanych – dodaje Woźniak.
Piramida szkoleniowa okazała się trafionym pomysłem. Blisko
dwieście młodych zawodniczek
przyjedzie na najbliższy mecz ligowy z Ostrovią (niedziela, 27 stycznia,
17:00 – red.). Jak się jednak okazuje,
budżet tego przedsięwzięcia nie
jest zbyt wysoki. - Działamy w systemie, który promuje finansowanie sportu młodzieżowego za tak
zwane punkty. Dostaje się kilkanaście punktów więcej na przykład
za tytuł mistrzowski w rywalizacji
młodziczek – zwraca uwagę prezes
Basket 25. Gromadzenie finansowe na budowanie budżetu między
innymi na składkach rodziców. Byłem z tym projektem w resorcie
sportu, ale usłyszałem, że ministerstwo nie ma w tej chwili środków
na jego wsparcie. Nie ma w resorcie
takiego konkursu, a jeśli zostałby
on ogłoszony, to i tak trzeba byłoby aplikować przez Polski Związek
Koszykówki – rozkłada ręce sternik
bydgoskiego klubu. Podkreśla jednak, że cały czas trwa poszukiwanie
darczyńców, którzy wsparliby ten
pomysł.
Prezes Basketu 25 przyznaje, że
widać już efekty działania w ramach
piramidy. - Dla nas sukcesem jest
chociażby obecność w finałach
mistrzostw kraju juniorek starszych, a tak jest od ponad sześciu lat
– zaznacza Woźniak. - Ta piramida
to fantastyczny przykład aktywizacji młodych ludzi. Proszę zauważyć,
że młodzi ludzie dzisiaj nie mają
aktywności. Pokazuję w resorcie
sportu: spójrzcie, mamy tylu zainteresowanych i tylu równocześnie
objętych szkoleniem. I pytam, czy
urzędnicy ministerialni nie są zainteresowani powszechnym sportem?
- mówi nam Woźniak.
Prezes Basketu 25 dodaje także,
że w kolejce są już inne miasta zainteresowane projektem, chociażby
Żnin oraz Kruszwica. - Pytali nas,
czemu do nich dotąd nie dotarliśmy? - wskazuje. A jednocześnie
zapewnia, że w planach jest rozwój
przedsięwzięcia. - Zobaczymy, co
przyniesie patronat FIBA. Liczę na
to, że być może wówczas włodarze
miast, w których jesteśmy, w jakiś
sposób wesprą nas także finansowo
– kończy prezes bydgoskiego klubu.
R

E

K

L

A

M

A

31

