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Podczas prezentacji zagospo-
darowania Młynów Rotherta 
dyrektor Parku Kultury Sła-

womir Czarnecki podkreślał, że 
instytucja ma budować „kulturę 
miejską” i stanowić bezpieczne 
miejsce prezentowania idei zwią-
zanych z Bydgoszczą. – Chcemy, 
aby Młyny były silne pomysłowo-
ścią bydgoszczanek i bydgosz-
czan. Aby były miejscem, któ-
re pokaże ich aktywność i były 
przestrzenią do przedstawiania 
inicjatyw bydgoskich – takiego 
przebudzenia myślenia o kontek-
ście lokalnym, tożsamości lokal-
nej. To jest dla nas bardzo istotne 
– zaznaczał dyrektor. 

Poza byciem miejscem spo-
tkań i tworzenia nowych idei, 
przestrzeń na Wyspie Młyń-
skiej ma dawać także niezwykle 
potrzebną w obecnych czasach 
radość. – Pierwszym symbolem 
tej radości będzie fontanna przy 
Młynach, która wszystkich nas 
zachwyci – podkreślił Czarnecki.

To właśnie taras z fontan-
ną zostanie otwarty w pierwszej 
połowie 2021 roku jako pierw-
szy element kompleksu. Będzie 
to miejsce ogólnodostępne, płyn-
nie łączące się z terenami rekre-
acyjnymi Wyspy Młyńskiej. Impo-
nujących rozmiarów przestrzeń 
wyłożona naturalnym drewnem 
zostanie uzupełniona elementa-
mi małej architektury i podzie-
lona na strefy, dzięki czemu ma 
być przystosowana do potrzeb 
różnych odbiorców. Taras ma 
być miejscem spotkań, integra-
cji, przestrzenią aktywnego spę-
dzania czasu. – Wykorzystamy 
go także do przeprowadzania 
pierwszych działań programo-
wych w nowej siedzibie: warszta-
tów czy koncertów – nie ukrywają 
pracownicy Parku Kultury.

Młyn Rothera

Park Kultury będzie składał 
się z trzech części: ich sercem 
będzie Młyn Rothera, od któ-
rego odchodzą dwa skrzydła 
Spichrzy – Zbożowy i Mączny. 
W Młynie Rothera znajdzie się 
główne wejście do gmachu, ulo-
kowane od strony ulicy Mennica. 
Komunikacja będzie odbywać się 
w jego najbardziej reprezentacyj-
nej części – holu z przeszklonym 
dachem i stalową, monumental-
ną antresolą. Na pierwszym pię-
trze Młyna Rothera swoje miej-
sce znajdzie nowoczesna sala 
konferencyjna, która pomieści 
do 150 osób. Na drugim poziomie 
znajdzie się przestrzeń na stałą 
wystawę interaktywną „Młyn-

-Maszyna”. Aktualnie trwają pra-
ce nad jej koncepcją.

– Będzie ona opowiadać 
o dziedzictwie przemysłowym 
Bydgoszczy. Chcemy, aby przeka-
zywała informacje o przeszłości 
technicznej, architekturze i dzia-
łaniu bydgoskiego młyna przemy-
słowego, jakim był Młyn Rothe-
ra. Funkcjonował w nim bowiem 
niesamowity mechanizm, który 
stał się inspiracją dla tej wystawy 
– podkreśliła Sylwia Mularczyk, 
główna specjalistka ds. progra-
mowych Parku Kultury. Jak doda-
ła, wystawa będzie wyposażona 
w 20 modułów przeznaczonych 
do samodzielnego eksperymen-
towania. „Młyn-Maszyna” ma być 
atrakcją dostępną dla wszyst-
kich, niezależnie od wieku. Prze-
strzeń na trzeciej kondygnacji 
zostanie natomiast przeznaczo-
na na wystawy czasowe. Gmach 
Młyna Rothera zwieńcza punkt 
widokowy, z którego podzi-
wiać można będzie panoramę 
Wyspy Młyńskiej, Starego Miasta 
i wszechobecnej rzeki, a także 
znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie tarasu z fontanną 
i zabytkowym kominem.   

Spichrze Mączny 
i Zbożowy
We wschodnim skrzydle Mły-
nów – Spichrzu Mącznym – na 
parterze ulokowane zostanie 
bistro oraz sklep z pamiątkami, 
designem i książkami. Na kolejnej 
kondygnacji powstanie klubo-
kawiarnia i przestrzeń ogólno-
dostępna. W Spichrzu Mącznym 
znajda się również pracownie 
edukacyjne. Według Mularczyk, 
mają one stanowić kontynuację 
wystawy „Młyn-Maszyna”. – Pra-
cowni będzie kilka: jedną z nich 
będzie pracownia kreatywna 
przeznaczona dla najmłodszych, 
w której będą odbywać się zaję-
cia dla grup zorganizowanych, 
ale także zajęcia indywidualne. 
W weekendy chcemy zapraszać 
na warsztaty rodziny z dziećmi – 
podkreśliła. Oprócz pracowni 
kreatywnej, we wschodniej czę-
ści Parku Kultury znajdzie się 
również pracownia biologicz-
no-chemiczna „Laboratorium 
Nasion” oraz edukacyjny fab-lab.

– W fab-labie będą odbywać 
się zajęcia techniczne – wyja-
śniła Mularczyk. W przestrzeni 

tej znajdą się zarówno nowocze-
sne sprzęty do majsterkowania 
( jak drukarki 3D), ale też narzę-
dzia do nauki programowania 
czy robotyki. W Spichrzu Mącz-
nym powstanie także pracow-
nia kulinarna. W jej przestrzeni 
umieszczone zostaną elementy 
wyposażenia dawnej piekarni 
Bigońskich. Pracownie edukacyj-
ne znajdą się zarówno na drugim, 
jak i na ostatnim piętrze Spichrza 
Mącznego – trzecia kondygnacja 
zostanie przeznaczona na Cen-
trum Wiedzy o Mózgu.

– Osią edukacyjnego Centrum 
Wiedzy o Mózgu będzie wysta-
wa stała adresowana do mło-
dzieży i dorosłych. Jej celem jest 
budowanie społecznej empatii 
poprzez edukowanie o mózgu, 
procesach w nim zachodzą-
cych, zaburzeniach, profilaktyce 
w kontekście dobrostanu. Nowo-
czesna ekspozycja, zaprojekto-
wana z myślą o jej uaktualnianiu 
o najnowsze doniesienia nauko-
we, ma łączyć w sobie aspekty m. 
in. medycyny, biologii czy neuro-
nauk i w przystępny dla odbior-
cy sposób pogłębiać jego wie-
dzę, świadomość  i wrażliwość. 

Centrum zaprosi także na wykła-
dy, spotkania, warsztaty i będzie 
prowadziło programy eduka-
cyjne, także dla najmłodszych – 
informuje Park Kultury.

W zachodnim Spichrzu Zbo-
żowym na pierwszych dwóch 
kondygnacjach znajdzie się 
wystawa „Węzły. Miasto w sieci”. 
– Będzie to ekspozycja interak-
tywna i narracyjna z akcentem 
na opowieść o Bydgoszczy, o jej 
związkach z wodą i jej tożsamo-
ścią – zarówno tą przemysłową, 
jak i rekreacyjną czy przyrod-
niczą. Marzy nam się, aby na tej 
wystawie można było zobaczyć 
nie tylko historię Bydgoszczy, ale 
przede wszystkim historię budo-
waną przez ludzi i miasto, które 
zostało zbudowane pracą, kul-
turą, rekreacją i edukacją. Chce-
my, aby goście przyjeżdżający 
do Bydgoszczy mogli przez nią 
odkryć miasto – snuła wizję Dag-
mara Gortych, główna specjalist-
ka ds. programowych. Multime-
dialny projekt związany z wysta-
wą jest już dostępny w Internecie. 
Ponadto, dolny poziom Spichrza 
Zbożowego wypełni restauracja. 
Drugim akcentem w Spichrzu 
Zbożowym będzie przestrzeń 
wielofunkcyjna oddana do dyspo-
zycji bydgoszczan, przeznaczona 
na potrzeby organizacji, artystów 
i innych podmiotów. 

Otwarcie podzielone na 
etapy
Obecnie w Młynach Rothera 
trwają ostatnie prace budow-
lane pierwszego etapu inwe-
stycji we wnętrzach budynków 
i na przyległym do nich terenie. 
W przyszłym roku miasto roz-
pocznie drugi etap prac: aranżację 
i wyposażanie wnętrz oraz budo-
wę wystaw. Pierwszy etap inwe-
stycji, czyli prace remontowo-
-konserwatorskie kosztowały 
95 milionów złotych, z czego 
25 milionów pokryło dofinanso-
wanie unijne. Warto dodać, że 
ramach tej kwoty sfinansowana 
zostanie także część wyposaże-
nia Młyna i Spichrza Zbożowe-
go. Koszt drugiego etapu inwesty-
cji, czyli aranżacji obiektu szacuje 
się w tej chwili na 35 milionów zło-
tych. W projekcie przyszłorocz-
nego budżetu miasta na działania 
Parku Kultury przeznaczono pięć 
milionów złotych, które zostaną 
wydane m.in. na wyposażenie Spi-
chrza Zbożowego.

Otwarcie Młynów Rothe-
ra ma odbywać się sukcesyw-
nie: po planowanym na wiosnę 
przyszłego roku udostępnieniu 
tarasu i fontann władze miasta 
chcą, aby w styczniu 2022 roku 
mieszkańcy mogli korzystać ze 
Spichrza Zbożowego. Następnie 
( jesienią 2022 roku) ma zostać 
otwarty Młyn Rothera, a wiosną 
2023 roku – Spichrz Mączny.

MIASTo Skarb bydgoskiej 
tożsamości
wiemy, co znajdzie się w Młynach Rothera
Park Kultury – instytucja zajmująca się zagospodarowaniem Młynów Rothera – przedstawił szcze-
gółowy plan wypełnienia ich wnętrz. W budynkach na Wyspie Młyńskiej znajdą się wystawy 
poświęcone Bydgoszczy oraz Centrum Wiedzy o Mózgu, a także przestrzeń dla ludzi kultury i orga-
nizacji pozarządowych. Cały kompleks zostanie uruchomiony w 2023 roku, jednak jego poszcze-
gólne elementy będą oddawane etapami.

Młyny Rothera mają budować kulturę miejską i stanowić bezpieczne miejsce prezentowania idei związanych 
z Bydgoszczą. 
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Pierwsze koncepcje odnowienia 
bulwarów pomiędzy mostami 
Bernardyńskim i Pomorskim 

sięgają 2010 roku, lecz właściwe 
przygotowania do tej inwestycji 
nastąpiły siedem lat później. Wtedy 
bowiem zaczęto zmieniać istnieją-
ce projekty, dostosowując je m.in. 
do uwag społecznych

Zaktualizowana dokumen-
tacja została odebrana przez 
ratusz w styczniu tego roku. 
W marcu urzędnicy złożyli wnio-
sek o pozwolenie na budowę, obej-
mujący rewitalizację odcinka od 
mostu Bernardyńskiego do ulicy 
Uroczej. I to właśnie ten fragment 
będzie odnowiony jako pierwszy 
– w projekcie przyszłorocznego 
budżetu zapisano pięć milionów 
złotych na prace budowalne. 

- Pozwolenie w zakresie 
nabrzeży na odcinku od mostu 
Bernardyńskiego do Uroczej jest 
już prawomocne. Jeśli chodzi 
o ciąg pieszo-rowerowy, otrzy-
mamy je w najbliższych tygo-
dniach. Zakładamy, że jeszcze 
w tym roku poznamy ostateczną 
decyzję o dofinansowaniu zadania 
środkami unijnymi z Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Przypo-
mnę, że mówimy o kwocie ponad 
5 mln zł, od których inwestycja 
jest uwarunkowana – podkre-
śla Marta Stachowiak, rzecznik 

prasowy prezydenta Bydgoszczy. 
Jeśli bydgoski ratusz otrzyma 
dofinansowanie, na które liczy – 
czyli stanowiące 85 % wartości 
zadania  - urzędnicy będą mogli 
już w I kwartale 2021 roku ogłosić 
postępowanie na prace budowla-
ne. Modernizacja odcinka Bernar-
dyńska – Urocza obejmie budowę 
nowej nawierzchni dla pieszych 
i rowerzystów: przy dawnej przy-
stani wioślarskiej powstanie 
nowa, szersza kładka.

Rew it a l i zac ja  kole jnych 
odcinków bulwarów w kierunku 
Mostu Pomorskiego jest uzależ-
niona od pozyskania środków 
zewnętrznych. Ratusz ma już jed-
nak dokumentację potrzebną do 
dalszych prac. - Dla odcinka Uro-
cza-PKS posiadamy koncepcję, 
a dla odcinka Krakowska-hotel 
Słoneczny Młyn projekt budowla-
ny – dodaje Stachowiak.

Mieszkańcy w ostatnich latach 
naciskają na kontynuację przy-
wracania Brdy miastu, apelując 
także o inwestycje na odcinku 
w kierunku Brdyujścia. Sygnałem 
do działań są projekty poddane 
pod trwające głosowanie BBO. - 
Wśród projektów jest m.in. udroż-
nienie ciągu spacerowego wzdłuż 
Brdy na Bartodziejach – podkreśla 
rzeczniczka prezydenta. I doda-
je, że miastu docelowo zależy na 
estetycznym zagospodarowaniu 
całego północnego nabrzeża, rze-
ki, ale w najbliższych latach prio-
rytetem będzie realizacja odcin-
ków, dla których powstały już 
koncepcje bądź projekty.

BRdA

W ramach remontu bulwarów od mostu Bernardyńskiego do ulicy Uroczej, przy dawnej przystani 
wioślarskiej powstanie nowa - szersza niż obecna - kładka dla pieszych i rowerzystów. 

Nowy etap 
rewitalizacji nabrzeża
odnowa pierwszego odcinka rozpocznie się 
w przyszłym roku
Po kilku latach od ostatnich inwestycji, urząd miasta planuje w przyszłym roku rewitalizację pierw-
szego odcinka bulwarów nad Brdą między Mostem Bernardyńskim a Mostem Pomorskim. Zakres 
prac obejmie fragment od ulicy Bernardyńskiej do Uroczej. Na ten cel w budżecie miasta zarezer-
wowano pięć milionów złotych.
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Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej BBO jako pro-
g ram będący najbl i żej 

mieszkańców pozostaje w przy-
szłym roku bez zmian - mówił 
prezydent Bydgoszczy Rafał 
Bruski. Kwota, przeznaczona na 
realizacje zadań zgłoszonych 
przez mieszkańców nie została 
obniżona i wyniesie 16 milionów 
złotych. O tym, na co zostanie 
wydana, decydują bydgoszcza-
nie. I to właśnie teraz, gdyż od 
1 grudnia trwa głosowanie na 
projekty BBO.

Do głosowania dopusz-
czono 352 pomysły. Najwięcej 
– 280 – to projekty osiedlowe. 
Największy wybór mają miesz-
kańcy takich bydgoskich osie-
dli jak Kapuściska, Śródmieście, 
Szwederowo i Fordon. Realizacji 
doczeka się kilkadziesiąt zadań 
na terenie całej Bydgoszczy – ich 
łączna wartość to 12 milionów 
złotych. Każdy pomysł ma takie 
same szanse.

Drugą kategorią są zadania 
ponadosiedlowe, których w tym 
roku jest 16. Wśród propozycji 
znajdziemy m.in. te o charakte-
rze rekreacyjnym, sportowym, 
a także rewitalizacje terenów 
zielonych i propozycje ekolo-
gicznych rozwiązań w mieście.

- Bydgoski Budżet Obywatel-
ski jest także po to, żeby integro-
wać bydgoszczan. Taką rolę speł-
niają inwestycje z najmłodszej 
kategorii, która jest w progra-
mie od zeszłego roku, czyli małe 
projekty społeczne – podkreśla 
urząd miasta. W tym roku do 
wyboru jest 56 tego typu zadań. 
Ich tematyka i forma są dowolne: 
mogą to być warsztaty, festyn, 
koncert czy spotkanie. Jak zazna-
cza ratusz, małe projekty spo-
łeczne mogą służyć integracji 
dzieci i młodzieży czy aktywiza-
cji seniorów.

W tegorocznej edycji każdy 
mieszkaniec ma trzy głosy: jeden 
na projekt osiedlowy, jeden na 
projekt ponadosiedlowy i jeden 
na mały projekt społeczny. Wybór 
zadań trwa od 1 do 30 grudnia, 
wyłącznie za pośrednictwem 
strony www.bydgoszcz.pl/bbo. 
Głosować może każdy mieszka-
niec Bydgoszczy, który najpóźniej 
w dniu głosowania ma ukończo-
ne 16 lat. Osoby, które potrzebują 
pomocy w wypełnieniu elektro-
nicznego formularza i nie mają 
dostępu do Internetu mogą liczyć 
na pomoc pod numerem telefo-
nu: 660 240 004. Wyniki głoso-
wania poznamy do 20 stycznia 
2021 roku. 

* Głosowanie na projekty 
odbywa się na stronie  
www.bydgoszcz.pl/bbo

INwESTYCjE

Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do 30 grudnia 2020 roku. 

Trwa głosowanie w Bydgoskim 
Budżecie obywatelskim
do wyboru 350 projektów
Grudzień przebiega nie tylko pod znakiem przygotowań do świąt, ale także pod znakiem głoso-
wania na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy decydują, na co zostanie 
przeznaczone aż 16 milionów złotych. Do wyboru mają 352 różnorodne projekty osiedlowe, pona-
dosiedlowe i społeczne.
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W naszej piekarni czujemy 
już świąteczny klimat. 
Dla naszych pracow-

ników to czas wytężonej pra-
cy, ale i tak wszyscy uwielbiamy 
ten okres – słyszymy na placu 
Piastowskim, czyli w jednym 
z czterech sklepów firmowych 
Poćwiardowskich w Bydgoszczy. 
Ich piekarnia niedługo będzie 
obchodzić stulecie – powstała 
w 1922 roku. Przy ul. Śniadec-
kich funkcjonuje od 1956 roku, 
a jej prowadzenie jest przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. 
Obecnie rodzinną firmą zarządza 
Krzysztof Poćwiardowski. 

Właśnie ki lkadziesiąt lat 
temu powstał przepis na ciasto 
piernikowe, który do dzisiaj jest 
wykorzystywany w niezmienio-
nym kształcie. W recepturze są 
m.in. przyprawa korzenna i miód, 
dzięki którym zapach pieczone-
go piernika roznosi się po całym 
zakładzie. 

– Nasi klienci uwielbiają kost-
kę piernikową z powidłami śliw-
kowymi. Dużym uznaniem cieszy 
się również surowe ciasto pier-
nikowe, z którego sami w domu 
możemy zrobić własne piernicz-
ki oraz gotowe już pierniki do 
zdobienia lub ozdobione, które 
możemy powiesić na choince – 
mówią Poćwiardowscy. 

Kolejną pozycją obowiąz-
kową na świątecznym stole jest 
makowiec. Tajemnicą jego smaku 
jest masa, której produkcja roz-
poczyna się od parzenia maku. 
Później jest używana nie tylko 
do makowców, ale też do tortów 
makowych z bezą. 

– One zdecydowanie przy-
padły bydgoszczanom do gustu. 
Święta to też okazja do nacieszenia 
się smakiem innych ciast. W tym 

roku wprowadziliśmy nowość, 
czyli roladę z kremem pomarań-
czowo-czekoladowym – słyszymy 
w cukierni. Uroku roladzie dodaje 
delikatny biszkopt z lekką nutką – 
jakżeby inaczej – piernika. 

Wiadomo jednak, że nie 
samymi słodkościami człowiek 
żyje. Na stole nie może zabrak-
nąć też pasztecików z kapustą 
kiszoną i grzybami, które otulone 
są ciastem francuskim. W połą-
czeniu z wigilijnym barszczem, 
jest to wyjątkowo bożonarodze-
niowy smak. 

A po świętach przychodzi czas 
na powitanie Nowego Roku. – 
W sylwestra nie powinno zabrak-
nąć naszych pączków – przekonu-
ją Poćwiardowscy. - Najbardziej 
uwielbiane przez klientów są 
pączki z nadzieniem adwokato-
wym, ale również te z malinami 
czy powidłami śliwkowymi cieszą 
się niezwykłą popularnością. 

Korzystając z okazji Piekarnia-
-Cukiernia Poćwiardowski składa 
życzenia dla klientów, odbiorców 
i współpracujących firm, a także 
dla pracowników. - Życzymy Pań-
stwu radosnych i spokojnych, peł-
nych ciepła i nadziei świąt Bożego 
Narodzenia, dużo zdrowia, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności, 
osiągnięcia sukcesów, wytrwałości 
w realizacji planów i dalszej wspa-
niałej współpracy w nadchodzą-
cym roku 2021.

kUCHNIA

Świąteczne 
słodkości
Co musi znaleźć się na bożonarodzeniowym stole?

Wyczekiwany przez wszystkich okres świąt Bożego Narodzenia jak co roku oczarowuje nas swoją 
magią. Już niedługo zasiądziemy do stołów i… no właśnie. Co na nich znajdziemy? O ulubione bożo-
narodzeniowe wypieki pytamy w Piekarni-Cukierni Poćwiardowski. 
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Tegoroczna
nowość to rolada 
z kremem pomarańczowo-
czekoladowym.

Kilkadziesiąt
lat temu powstał przepis 
Poćwiardowskich na ciasto 
piernikowe. 

Dużym
uznaniem cieszy się surowe 
ciasto piernikowe, z którego 
samemu można zrobić 
pierniczki.

ul. Śniadeckich 57 
ul. Bałtycka 43

ul. Długa 11 
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
 Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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W  tym roku niestety nie 
możemy liczyć na hucz-
nego sylwestra, więc 

portier nie wyda komuś innemu 
naszego płaszcza. Ograniczona 
jest też możliwość podróżowa-
nia, więc nie musimy obawiać się 
o standard naszego pokoju czy 
o jakość wyżywienia.

Możemy jednak poświęcić 
sobie wzajemnie czas i obdaro-
wać się prezentami. Jeśli jednak 
otrzymana przez nas rzecz nie 
działa – nie świeci się, nie bie-
ga lub po prostu nie robi czegoś, 
co powinna robić, należy zgłosić 
sprzedawcy wadę z tytułu rękoj-
mi lub wystąpić do producenta 
z roszczeniem w ramach gwa-
rancji. W zależności, którą formę 
uznamy za bardziej efektywną, 
należy jasno sformułować swoje 
żądanie i jego adresata.

Jakie mamy roszczenia wobec 
sprzedawcy?

1. Naprawa
2. Wymiana towaru
3. Obniżenie ceny
4.  Gdy wada jest istotna – 

zwrot pieniędzy.
Te roszczenia przysługują 

nam z tytułu rękojmi. Jeśli sprze-
dawca nie ustosunkuje się do nich 
w terminie 14 dni, nasze żądanie 
uważa się za uwzględnione. Prze-
pis mówi, że jeżeli kupujący będą-
cy konsumentem zażądał wymia-
ny rzeczy lub usunięcia wady albo 
złożył oświadczenie o obniżeniu 

ceny, określając kwotę, o którą 
cena ma być obniżona, a sprze-
dawca nie ustosunkował się do 
tego żądania w terminie czterna-
stu dni, uważa się, że żądanie to 
uznał za uzasadnione.

Ważne! przy reklamacji 
towaru, zwrot pieniędzy na kar-
tę podarunkową jest niedopusz-
czalny.

Teraz inna sytuacja. Prezent 
działa, ale nie jest w naszym guście. 
Jeśli św. Mikołaj kupił nam prezent 
przez internet tuż przed świętami, 
to nie ma większego problemu, jeśli 
prezent otrzymaliśmy w terminie 
14 dni od daty otrzymania przesyłki 
z towarem przez św. Mikołaja, gdyż 
możemy odesłać nasz prezent, a za 
zwrócone pieniądze kupić sobie 
coś innego, co będzie spełniało 
nasze oczekiwania czy też odpo-
wiadało naszym gustom.

W gorszej sytuacji znajdzie-
my się, jeśli prezent został nabyty 
w sklepie stacjonarnym. Wtedy 
wszystko zależy od dobrej woli 
sprzedawcy, gdyż nie ma on obo-
wiązku przyjęcia zwrotu towaru. 
Przyjęcie zwrotu jest wyłącznie 
dobrą wolą sprzedawcy. Często 
w sklepach widnieje informacja, 
że towar można zwrócić w okre-
ślonym terminie, jeśli nie ma 
zdjętych metek. 

*W razie pytań czy też 
wątpliwości, napisz do mnie 
maila na adres: prawnik@
metropoliabydgoska.pl

PoRAdY PRAwNE

Czasami prezenty znalezione pod choinką okazują się nietrafione. 

Co zrobić, gdy 
prezent nie działa?
 Zbliża się okres świąteczno-noworoczny, a więc – czas prezentów. Czasami jednak zdarza się, 
że to, co znajdziemy pod choinką, nie trafia w nasze gusta albo jest niesprawne. Co wtedy zrobić? 
Pytamy radcę prawnego Przemysława Piątka.
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Skala odzewu, z jakim spo-
tkały się te apele, na pewno 
cieszy. W ostatnim czasie 

do Centrów Krwiodawstwa zgła-
sza się wiele osób, które często 
po raz pierwszy decydują się na 
oddanie krwi, aby pomóc innym. 
Niestety, nie każdy może zostać 
dawcą. 

Podst awowe w y magania 
to: wiek między 18 a 65 rokiem 
życia, waga ciała min. 50 kg oraz 
dobry stan zdrowia. Dodatkowo, 
aby zakwalifikować kogoś jako 
ozdrowieńca, musi on oczywiście 
wcześniej uzyskać pozytywny 
wynik testu na COViD-19, a od 
czasu zakończenia izolacji powi-
nien upłynąć okres minimum 
14 dni. 

Następnie należy zgłosić się 
do RCKiK lub jednego z oddzia-
łów terenowych (dane kontak-
towe znajdują się na stronie 

www.rckik-bydgoszcz.com.
pl). Po zarejestrowaniu, dawca 
wypełnia ankietę na temat sta-
nu zdrowia, przebytych chorób, 
ma pobieraną próbkę krwi do 
badań oraz jest kwalifikowany 
przez lekarza. Osocze uzyskać 
możemy na dwa sposoby. Pierw-
szym z nich jest proces plazma-
ferezy, gdzie oddzielenie osocza 
następuję już podczas donacji, 
a reszta składników krwi pozo-
staje w organizmie dawcy. Dru-
gim sposobem jest natomiast 
pobranie krwi pełnej i późniejsze 

podzielenia jej na poszczególne 
składniki - w tym osocze.

Nie trzeba jednak być ozdro-
wieńcem, aby pomóc. W szpita-
lach, poza chorymi na COViD-19, 
przebywa wielu pacjentów, dla 
których ratowania życia i zdro-
wia codziennie potrzebna jest 
krew. Niestety, pandemia wpły-
nęła na zmniejszenie liczby daw-
ców krwi, którzy np. ze względu 
objęcia kwarantanną nie zawsze 
mogą zgłosić się do punktów 
pobrań. Dlatego tak ważne jest, 
aby jak największą liczba osób, 
które spełniają wyżej wspomnia-
ne wymagania, oddawała krew. 

Zwłaszcza teraz, w okresie 
przedświątecznym, jest to świet-
na okazja, aby zrobić coś dobre-
go i pomóc innym. Nie ma chyba 
piękniejszego daru niż bezintere-
sowne ofiarowanie cząstki siebie, 
aby ratować obcą osobę. Jest to 
bezcenny prezent, na który stać 
każdego, a którego nie można 
kupić. Dodatkowo, na każdego, 
kto odda krew czeka w prezencie 
kalendarz na rok 2021 od RCKiK 
w Bydgoszczy.

ZdRowIE

 Każdy, kto odda krew, otrzyma w prezencie kalendarz. 

Zostań św. Mikołajem!
Pomóż ratować zdrowie i życie potrzebujących!
Pandemia koronawirusa po raz kolejny pokazała nam, jak ważna jest misja Publicznej Służby Krwi. 
Dziś codziennie słyszymy apele do osób, które pokonały chorobę, o oddawanie osocza jako ozdro-
wieńcy. Zanim wprowadzona zostanie skuteczna i bezpieczna szczepionka, to właśnie osocze 
ozdrowieńców jest najskuteczniejszym sposobem walki z COViD-19. 
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14 dni
musi minąć od zakończenia 
izolacji, aby ozdrowieniec 
mógł oddać osocze.
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Wojciech „Szczapa” Romanowski

Kolejka była drewniana, miała 
trzy wagoniki i lokomoty-
wę. Próbowałem odnaleźć 

podobną na Allegro – trzeba by 
wyłożyć w takiej konfiguracji ok. 
25 zł. Kiedy ok. 1960 roku odna-
lazłem ją pod choinką w naszym 
mieszkaniu w kamienicy przy 
Grunwaldzkiej 1a, wydawała 
się bezcenna. Spędziłem w tym 
mieszkaniu pierwsze sześć lat 
życia, trudno się dziwić, że 
wspominam ten czas ze szcze-
gólnym sentymentem. A już 
szczególnie dni, w których wujek 
ze wsi tarmosił do przedpokoju 
żywą choinkę. Z rodzeństwem 
wycinaliśmy z kolorowych zeszy-
tów i kleiliśmy papierowe łańcu-
chy, rodzice zapalali na drzew-
ku świece (era przed chińskimi 
lampkami choinkowymi). My cze-
kaliśmy na jedno – prezenty, któ-
re w szarym PRL-u rozświetlały 
niebo nad Bydgoszczą bardziej 
niż betlejemska gwiazda. 

Nie wiem, gdzie mama kupi-
ła ten pociąg, mogę się domyślać, 
że na rogu Mostowej i Grodzkiej. 
Zawsze gromadziły się tam dzie-
ci i wpatrywały w wystawę jak 
w obrazek. Ja również wystałem 
niejedną godzinę, a kiedy byłem 
starszy, maszerowałem dalej, na 
Jagiellońską, do sklepu Składnicy 
Harcerskiej, w której można było 
podziwiać kolejki elektryczne – 
TT oraz PICO (dzisiaj w serwisach 
z używanymi gratami od 25 zł). 

C a ł k iem sporo m ie j sc a 
w moim rankingu zajmują pre-
zenty odzieżowe. Zacznę od 
obuwia – o butach ZUCH marzył 
na początku lat 60. każdy chło-
pak, nie tylko w Bydgoszczy. 
Posłużę się opisem z Muzeum 
Miejskiego w Tychach: „Buty 
w brązowym kolorze, ze skó-
ry, z sznurowadłami w ciem-
nobrązowym kolorze. Przeszy-
cia w kolorze jasnobrązowym, 
podeszwa w kolorze czarnym. 
Na podeszwie napis <Zuch>. 
Ten rodzaj obuwia był niezwy-
kle popularny w okresie PRL-u. 
Przeznaczony głównie do użyt-
ku turystycznego, dzięki swojej 
budowie i wysokości za kostkę 

chronił przed jej skręceniem 
oraz innymi tego typu urazami. 
Podeszwa była głęboko żłobio-
na, co umożliwiało swobodne 
przyleganie stopy na nierównym 
terenie. Pionierki były charakte-
rystycznym obuwiem noszonym 
m.in. przez harcerzy”. 

Autor notki zapomniał o jesz-
cze jednym ich przeznaczeniu 
– podeszwa odciskała na śnie-
gu (w tamtych czasach jeszcze 
padał!) traktor, dzięki czemu 

w wielu miejscach kraju dało 
się zauważyć młodych ludzi 
w ZUCHACH człapiących w cha-
rakterystyczną jodełkę. 

Z prezentów obuwniczych 
wspomnę jeszcze jeden, z czasów 
nastoletnich – buty bitelsówki, 
z podniesionym czubkiem, pro-
dukowane i sprzedawane przez 
szewca z ulicy Długiej. Chłopak 
bez bitelsówek z Długiej miał 
nikłe szanse na powodzenie 
u płci przeciwnej. 

Przejdę do działu „motory-
zacja”. Prezent pierwszy, pewnie 
jeden z najtańszych i najwspa-
nialszych, jakie przypadły mi 
w udziale – oryginalna kierowni-
ca od Stara. Trudno powiedzieć, 
skąd ojciec ją wytargał. Przypusz-
czam, że kupił za flaszkę wódki 
od magazyniera w Eltrze, gdzie 
pracował. Wprawiła mnie w szał 
radości, spałem z nią i kąpałem 
się w wannie, na dłoniach zrobi-
ły się odciski, ale dobre dwa lata 

towarzyszyła mi niemal przez 
całą dobę. Zamiast chodzić na 
lekcje, wsiadałem w autobus 
miejski (Jelcz 043), zajmowa-
łem miejsce tuż za kierowcą, 
i jechałem na dworzec Bydgoszcz 
Główna. W zeszyciku zapisywa-
łem ilość obrotów kierownicy 
na każdym zakręcie, a następnie 
w domu pokonywałem tę samą 
trasę już w wyobraźni, ze swoją 
kierownicą. Marzenia o karierze 
kierowcy ojciec rozwiał skórzaną 
dyscypliną, kiedy się wydało, że 
notorycznie wagaruję.

Kolejny prezent motoryza-
cyjny był równie ekscytujący, 
co kierownica, ale również miał 
swoją dramaturgię. Swój pierw-
szy w życiu samochód elektrycz-
ny postanowiłem przetestować 
u ciotki w Osiu, z dala od brata, 
który, tak mi się wydawało, zdo-
minuje zabawę. Spakowałem 
więc auto do kartonu, a mama 
odprawiła mnie na pociąg. Już na 
miejscu okazało się, że w kar-
tonie nie ma samochodu, tylko 
papiery – braciszek mnie prze-
chytrzył. Przeżyłem kilka naj-
straszniejszych dni w życiu, sie-
dząc z ciotkami i wyobrażając 
sobie, co też brat wyprawia wła-
śnie z moim autem! 

Zakończę wspomnieniem 
o prezentach muzycznych. 
Była ich cała masa, ale szczegól-
nie w pamięci tkwi NRD-owskie 
radio Stern. Radio, jak radio, 
było jednak o tyle oryginalne, że 
można było zarzucić je na ramię, 
ruszyć na miasto i szpanować 
dopóki nie wyczerpały się bate-
rie. Zerkam na Allegro - Stern, 
identyczny jak mój, na chodzie, 
już za 120 zł. A dla mnie wciąż 
pozostaje bezcenny, jak te kil-
ka prezentów, które pamiętam, 
mimo że od ich wręczenia minęło 
ponad pół wieku. 

Jak widać, to nie cena pre-
zentu powoduje, że staje się on 
wyjątkowy.

* Magazyn VIP Wojciecha 
Romanowskiego znajdziecie 
na portalu www.
MetropoliaBydgoska.pl.

FElIEToN

Świąteczne 
prezenty
Zastanawiasz się, jaki prezent gwiazdkowy wybrać dla 
najbliższych? Świetnie trafiłeś. Osobliwy ranking Wojtka 
„Szczapy” Romanowskiego ułatwi zadanie.
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Wigilie towarzyskie
W ostatnich latach bardzo popularne stały się spotkania przedświąteczne. Był to świetny okres dla byd-
goskich restauratorów i hotelarzy. Spotykali się na przeróżnych wigiliach zarówno współpracownicy 
z zakładów pracy, lekarze, adwokaci czy też grupy przyjaciół. W tym roku z wiadomych względów trady-
cję tę trzeba było przerwać, wszyscy czekają więc i umawiają się już na najbliższy rok. 
 
Wojciech „Szczapa” Romanowski

Alina Granuszewska zwana przez przyjaciół „towarzyską matką miasta” od kilkunastu lat zaprasza przyjaciółki na 
wigilię do swoich restauracji. Wiele lat panie spotykały się w Gallery, a ostatnio w Karczmie Młyńskiej.

Jerzy Derenda organizuje spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To zdjęcie z 2009 roku 
zrobione w Operze Nova

Od 25 lat organizowałem tradycyjną wigilię dla grupy towarzyskiej przyjaciół redaktora VIPA. Oto zdjęcie 
z 2010 roku z Hotelu Brda.

viP

Świąteczne 
tradycje
Jakie zwyczaje mają 
znani bydgoszczanie? 
Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. 
Choć będzie różnić się od poprzednich, 
spytaliśmy osoby związane z Bydgoszczą, 
jakie są ich świąteczne zwyczaje.

Rafał Bruski

Prezydent Bydgoszczy

Zbigniew Ostrowski 

wicemarszałek 
województwa kujawsko-
Pomorskiego

P ielęgnując tradycje rodzin-
ne u mnie zawsze jest karp. 
Oczywiście mamy też na 

przykład barszcz z dodatkami, 
ale to karp zajmuje szczególne 
miejsce.

Najpierw składamy sobie 
życzenia, a prezenty czekają już 
pod choinką. Kolędy albo śpie-
wamy, chociaż już niestety coraz 
rzadziej, albo odtwarzamy je 

i nucimy. Dotąd zawsze święta 
spędzaliśmy w domu, w gronie 
najbliższych. Od kilkunastu lat 
zawsze odwiedzali nas teścio-
wa i mój ojciec.  W tym roku nie 
wiemy jeszcze, jak to będzie 
w związku z pandemią, ale świę-
ta zawsze były typowo rodzinne. 
Nie mamy w zwyczaju nigdzie 
wyjeżdżać.  To czas dla domow-
ników i najbliższych.

Całą tę opowieść o świę-
tach chciałbym poprze-
dzić pew ną ref leks ją . 

W tym roku święta będą inne, 
wielu osób zabraknie przy sto-
le. Mimo to niech każdy będąc 
w domu zadba, aby jednak pach-
niały świątecznymi potrawami 
i były opatrzone rodzinnymi roz-
mowami. My w tym roku połą-
czymy się z bliskimi z innych czę-
ści kraju za pomocą komunikato-
rów internetowych, więc będzie 
to taka Wigilia Online. 

Ja akurat należę do tej czę-
ści społeczeństwa, która zwra-
ca uwagę na postny wymiar 
wieczerzy wigilijnej. Przebo-
jem w naszym domu są pierogi 
z kapustą i grzybami, barszcz 
czerwony i oczywiście ryby. 
Lubimy wręczać sobie prezen-
ty i mamy taką zasadę, że aby 
dostać prezent, trzeba zaśpie-
wać przynajmniej jedną zwrot-
kę kolędy. To nasz taki rodzinny 
zwyczaj.
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Iwona Waszkiewicz 

Zastępca Prezydenta 
Bydgoszczy

Piotr Król 

poseł na Sejm RP

Krzysztof Gawkowski

poseł na Sejm RP

Joanna Franczak

współwłaścicielka hotelu 
Bohema i wiodących 
bydgoskich restauracji

Czesław Abramczyk 

przedsiębiorca

Paweł Olszewski

poseł na Sejm RP

Jan Szopiński

poseł na Sejm RP

Paweł Rajewski

lekarz, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie 
chorób zakaźnych

Choinkę staramy się przy-
stroić w jak najwięcej świa-
tełek i drobiazgów, które 

nas wprowadzają w świąteczny 
nastrój. Każdy każdemu robi pre-
zent pod choinkę i oczywiście 
otwieramy je w Wigilię po kolacji. 

Bardzo mile wspominam 
świąteczne wizyty u dziadków, 
którzy żyli na wsi. Zawsze zjeż-
dżało się tam kilkanaście osób. 
Dzisiaj rodzina jest rozproszona, 

ale zawsze staramy się, żeby być 
razem.

Jeśli chodzi o potrawy, to 
zawsze są pierogi z kapustą i grzy-
bami, śledzie w oleju i śmietanie, 
ryba po grecku i w galarecie, ser-
nik, piernik i sałatki. W pierwsze 
święto mamy za to kaczkę, pie-
czeń z wołowiny i bigos. Kiedyś 
gotowała moja mama, a ja się tego 
uczyłam. Ponoć całkiem dobrze 
mi to wychodzi. 

U  mnie na Wigil i i musi 
być karp, chociaż mam 
z nim pewne wspomnie-

nie z dzieciństwa. Na rynku 
w Starym Fordonie był sklep 
rybny i któregoś roku, chyba na 
początku szkoły podstawowej, 
wysłano mnie po karpia. Byłem 
chyba pierwszy raz i nie wiedzia-
łem, że karpie sprzedaje się też 
żywe. Takiego kupiłem i jak mi się 
poruszył pierwszy raz w rekla-
mówce, to strasznie się wystra-

szyłem, że on się dusi. Szybko 
pobiegłem do domu i wrzuci-
łem go do wanny. Potem przez 
tydzień nikt nie mógł się kąpać.

Teraz bardzo brakuje śniegu. 
Kiedyś dawał on wiele radości. 
Pamiętam, że w ogródku w Sta-
rym Fordonie mogliśmy tworzyć 
różne budowle. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku nasze życie 
wróci do normy i kiedyś też zno-
wu zacznie padać śnieg na święta. Jestem z Lewicy, ale wierzę, 

chodzę do kościoła i bie-
gam z dziećmi na pasterkę. 

Dla mnie wyjątkowe znaczenie 
podczas świąt Bożego Naro-
dzenia ma kolęda Wśród nocnej 
ciszy. Zakorzeniła mi się w głowie 
w czasie dzieciństwa, użyłem jej 
w jednej z moich książek i jest dla 
mnie szczególna.

Jestem też fanem dobrze 
wysmażonego karpia. Mój teść 
jest mistrzem przyrządzania go. 
Ta ryba nie jest u nas na co dzień 
podawana, jem ją tylko w Wigilię 
i wtedy mam wielką satysfakcję.

Lubię św ięt a rodzinne, 
z bliskimi osobami. Można wtedy 
odłożyć na bok politykę i zajęcia 
naukowe.

Ja mam taką tradycję, że raz 
w roku przed Bożym Naro-
dzeniem  zamykam się na pięć 

dni w kuchni i tam się wyżywam. 
Wspólnie z rodziną i znajomymi 
pieczemy  i dekorujemy pierni-
ki wg przepisu mojej babci Basi. 
Żeby wszyscy mieli co jeść przy 
pracy, wcześniej gotuję jedy-
ny w swoim rodzaju świąteczny 
bigos, w którym jest niezmierzo-
na liczba gatunków mięs, suszo-
nych śliwek i grzybów oraz piekę 
wielką szynkę w piwie. W ostatni 
dzień przed Wigilią robię makow-
ce zawijane  z kruszonką i w tym 
czasie zbieramy się rodzinnie, aby 
udekorować choinkę. 

Co roku, gdy nasza Karczma 
Rzym już pustoszała po wydaniu 
ostatnich dań i cateringów, zbie-
raliśmy się w niej całą rodziną 
i ustawialiśmy długi wigilijny stół. 
Każdy przygotowuje jedną potra-
wę i opiekuje się nią w naszej kar-

czemnej kuchni. Jedno z dzieci 
zawsze odczytuje fragment z Biblii, 
później jest opłatek, życzenia  i – 
ponieważ są u nas w rodzinie dzie-
ci uzdolnione muzycznie – wspól-
ne śpiewanie kolęd. Oczywiście 
przychodzi też Święty Mikołaj.

Mamy mnóstwo nagrań z wie-
czorów wigilijnych, a na koniec 
zawsze robimy sobie wspólne 
zdjęcie. Mam już całą kolekcję 
takich fotografii, co daje niesa-
mowity obraz i skłania do reflek-
sji. Dzięki tym zdjęciom widzę, jak 
każdy się zmienia, ktoś odchodzi, 
a ktoś inny się pojawia. Nigdy nie 
ma dwóch takich samych spotkań 
wigilijnych.

Żona właśnie dzisiaj pie-
cze ciasteczka. Jest świet-
ną gospodynią, kuchar-

ką, zawsze robi cudowne rze-
czy na święta. Ma na imię Ewa, 
więc dodatkowo w Wig i l ię 
świętujemy jej imieniny. Kolęd 
i prezentów też u nas nie braku-
je. No i na stole są też oczywiście 
ryby – mówi Czesław Abramczyk. 
Pani Ewa dodaje: - Co roku sta-
ramy się spędzać święta rodzin-
nie, z dziećmi. Wszyscy razem 
składamy się na wspólne paczki 
z prezentami.

Moje święta od ośmiu lat, 
czyli od kiedy pojawił się 
mój syn, wyglądają trochę 

inaczej. Ważnym momentem sta-
ło się przybycie gwiazdora, który 
wręcza prezenty. 

Poza tym co roku są oczywi-
ście kolędy i tradycyjne potrawy.

U  mnie święta zawsze są 
św ięt ami rodzinny mi , 
co sobie bardzo cenię. 

Musi być tradycyjna choinka 
i musi być tradycyjna Wigilia 
z daniami postnymi i różnymi 
odmianami pierników zrobio-
nych jeszcze przed świętami. 
Są też różne makowce i strucle. 

Oczywiście są kolędy i prezen-
ty. Będę może mało oryginalny, ale 
dla mnie takim najbardziej pamięt-
nym momentem jest zawsze tra-
dycyjne dzielenie się opłatkiem. 
Nieważne, jaki ma się stosunek do 
wiary, to opłatek zawsze jest sym-
bolem wzajemnego pojednania, 
szacunku i to właśnie bardzo lubię 
tego dnia.

Co roku czekam na święta 
z uwagi na potrawy, szcze-
gólnie barszcz czerwony. 

Nie jestem za to zwolennikiem 
karpia, ale z uwagi na polską 
tradycję jem go także. Przede 
wszystkim jednak święta koja-
rzą mi się z czasem spędzonym 
z najbliższymi. Zawsze śpiewa-
my kolędy, a dzieci zapewniają 
występy artystyczne, grają na 
pianinie. Są oczywiście prezen-

ty, które przynosi Gwiazdor. 
Aby je dostać, trzeba powiedzieć 
wierszyk. 

Zawsze też odwiedzamy gro-
by bliskich, których z nami już 
nie ma.  Ja przez ostatnich pięt-
naście lat wiele Wigilii spędziłem 
w pracy, ale zawsze starałem się 
dzielić dyżur albo zaczynałem 
go o 19, żeby móc spędzić trochę 
czasu z rodziną.

 

 
 

 

 

*  Artykuły na temat 
świątecznych zwyczajów 
i tradycji znajdziesz 
także na portalu 
MetropoliaBydgoska.Pl.
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Czym żyliśmy 
w 2020 roku?
Najważniejsze wydarzenia

wybrał zespół redakcyjny MetropoliaBydgoska.PL
redakcja@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @Metropolia_BDG

Za kilkanaście dni rok 2020 przejdzie do historii. Ostatnich 
dwanaście miesięcy przyniosło wydarzenia, których nikt się 
nie spodziewał. 

 

Jubileuszowe obchody roz-
łożone były na kilka dni. 
Nie zabrakło oczywiście gry 

miejskiej, inscenizacji historycz-
nej i okolicznościowego tortu dla 
mieszkańców, ale wyjątkowych 
wydarzeń były znacznie więcej. 
Rodzinne zdjęcia bydgoszczan 
zaprezentowano na wyjątkowej 
wystawie, na Starówce urządzo-
no clubbing w stylu retro, a w kil-
ku miejscach odsłonięto pamiąt-
kowe tablice. 

Specjalnie powołana kapituła 
przyznała także tytuły Bydgosz-
czan Stulecia – wyróżniono po 
5 osób ze wszystkich dwudzie-
stoleci składających się na histo-
rię miasta po 1920 roku. Wyróż-
nienia wręczono podczas gali 
zorganizowanej w Filharmonii 
Pomorskiej. 

W obchody włączyła się też 
MetropoliaBydgoska.PL, która 
styczniowy numer czasopisma 
poświęciła w całości jubileuszowi.

W ciągu zaledwie dwóch 
tygodni kwietnia część 
bydgoskich osiedli utonę-

ła w śmieciach, a naszą skrzynkę 
mailową zalały zdjęcia odpadów 
wysypujących się z wiat, konte-
nerów bądź zalegających w ich 
otoczeniu. Powodem była zmia-
na firmy odbierającej odpady 
z trzech sektorów miasta obej-
mujących m.in. Fordon, Śródmie-
ście, Bielawy czy Osową Górę.

Początkowo zarzuty pod adre-
sem Komunalnika dotyczyły bra-

ku kontenerów na odpady. Póź-
niej jednak okazało się, że jeszcze 
większy problem dotyczy wywozu 
śmieci.  W kolejnych tygodniach 
firma nadrabiała zaległości, ale nie 
udało się jej opanować sytuacji. 
Ostatecznie została wyrzucona 
z jednego z sektorów, który obej-
muje m.in. Śródmieście. Obecnie 
odpowiada za odbieranie odpadów 
z Fordonu oraz północno-zachod-
niej części Bydgoszczy, gdzie nadal 
pojawiają się zgłoszenia o niepra-
widłowościach.

Po stwierdzeniu pierwszych 
przypadków zakażenia koro-
nawirusem w Polsce wpro-

wadzano kolejne obostrzenia 
– odwoływano imprezy maso-
we, zamykano galerie handlowe, 
a szkoły i uczelnie przechodziły 
na nauczanie zdalne. Ogromne 
znaczenie zyskała akcja „Zostań 
w domu”. 

W połowie marca wykryto 
pierwsze przypadki koronawi-
rusa w województwie kujaw-
sko-pomorskim. Tamtego dnia 

potwierdzono pozytywny wynik 
28 testów, w tym 7 w naszym 
regionie. Pięć osób zakażonych 
pochodziło z Bydgoszczy, a po 
jednej – z powiatu nakielskiego 
oraz powiatu żnińskiego.

Jesienią byliśmy świadkami 
drugiej fali epidemii, gdy liczba 
zakażeń zdecydowanie przewyż-
szała wiosenne raporty. Koro-
nawirus nie opuścił nas do dzi-
siaj i będzie miał duży wpływ na 
przebieg nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia.

Prace na prawie pięciokilome-
trowym odcinku od granicy 
miasta do węzła zachodnie-

go trwały ponad dwa lata i były 
realizowane w trzech etapach. 
Kosztowały ok. 90 milionów zło-
tych, z czego większą część sta-
nowiło dofinansowanie unijne.

W ramach inwestycji wybu-
dowano dodatkowe pasy ruchu, 

przebudowano skrzyżowania 
oraz wykonano liczne prace na 
ulicach dojazdowych. W obrę-
bie całej trasy nasadzone zostały 
drzewa i krzewy. Łącznie jest ich 
ponad 10 tysięcy. Droga będzie 
odgrywać znaczną rolę przy 
dojeździe do budowanej trasy 
ekspresowej S5. 

20 STyczNIa

kwIecIeń

17 Marca

16 czerwca

100-LECIE POWROTU  
ByDGOSZCZy DO POLSKI

PROBLEMy Z WyWOZEM ODPADóW 
PRZEZ FIRMę KOMUNALNIK

KORONAWIRUS W WOJEWóDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM

ZAKOńCZENIE PRZEBUDOWy  
UL. GRUNWALDZKIEJ

2020

BYdgoSZCZ 2020
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Wybory pierwotnie mia-
ły odbyć się w maju, ale 
ostatecznie – mimo że 

wydrukowano słynne już karty 
do głosowania – zostały przeło-
żone na lipiec. Dzięki temu Koali-
cja Obywatelska mogła zmienić 
kandydata i Małgorzatę Kidawę-
-Błońską zastąpił Rafał Trzaskow-
ski. To właśnie on był głównym 
kontrkandydatem Andrzeja Dudy. 

Najważniejsze dla regio-
nu momenty kampanii odgry-
wały się w połowie drogi mię-
dzy Bydgoszczą a Toruniem. 
Obaj najwyżej notowani kandyda-
ci mówili bowiem o budowie tra-
sy S10. Prezydent Duda podczas 
wizyty w Solcu Kujawskim zapo-

wiedział, że droga będzie budo-
wana ze środków budżetowych, 
podkreślając że taką decyzję pod-
jął wspólnie z premierem Mate-
uszem Morawieckim. Zadekla-
rował też, że trasa powstanie co 
najmniej trzy lata szybciej niż było 
to przewidywane, choć opozycja 
przypominała mu, że pierwotnie 
miała powstać… w 2020 roku.

Walka między Dudą a Trza-
skowskim była wyrównana, ale 
ostatecznie urzędujący prezydent 
został wybrany na drugą kaden-
cję. Czy dotrzyma obietnicy doty-
czącej drogi S10? Według infor-
macji ministerstwa przetarg na 
projekt i budowę drogi ma zostać 
ogłoszony w przyszłym roku.

Październikowy wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego 
zaostrzający przepisy doty-

czące aborcji wywołał protesty 
w całym kraju. W Bydgoszczy 
największa manifestacja odbyła 
się 26 października, gdy demon-
stranci tłumnie zgromadzili się 
na ul. Focha i Gdańskiej, przy 
bazylice i zablokowali rondo 
Jagiellonów. 

W kolejnych tygodniach 
odbywały się kolejne manifesta-

cje. Przełom października i listo-
pada upłynął też pod znakiem 
protestów innych grup – między 
innymi przedsiębiorców doma-
gających się wsparcia wobec 
obostrzeń gospodarczych zwią-
zanych z koronawirusem. Swoje 
niezadowolenie demonstrowali 
między innymi przedstawiciele 
branż gastronomicznej i trans-
portowej.

Spór o podpisanie umowy na 
utrzymanie lamp pomię-
dzy ratuszem a spółką Enea 

Oświetlenie trwał przez kilka 
miesięcy. Przez ten czas na kil-
kunastu osiedlach Bydgoszczy 
niedziałające latarnie ulicz-
ne należące do spółki nie były 
naprawiane. Problem nasilił się 

wraz z końcem lata, wraz z coraz 
krótszym dniem.

W październiku Miasto Byd-
goszcz zaakceptowało warunki 
Enei dotyczące nowej umowy 
na utrzymanie latarni ulicznych. 
Usuwanie kilkuset przypadków 
awarii rozpoczęło się natychmia-
stowo.

To była jedna z największych 
inwestycji w historii miasta. 
Połączenie zostało zainau-

gurowane w Mikołajki. Nową tra-
sę obsługują pojazdy oznaczo-
ne numerami 2 i 9 oraz zupeł-
nie nowa linia nr 11. Przy okazji 
budowy powstał też najdłuższy 
w mieście mural. Nowy układ 
komunikacyjny wymusił zmiany 
na liniach autobusowych, któ-
re nie wszystkim się spodobały. 
Najwięcej mówi się o skróceniu 

trasy linii nr 61 do placu Koście-
leckich. 

Mimo że tramwaje jeżdżą już 
ul. Kujawską, nadal trwają pra-
ce drogowe. Roboty na rondzie 
Kujawskim oraz w rejonie Wałów 
Jagiellońskich i Wojska Polskiego 
mają zakończyć się do połowy 
przyszłego roku. Taki sam ter-
min przewidziano dla wykonania 
dróg rowerowych i chodników. 
Wiosną planowane jest nasadze-
nie nowych drzew i krzewów.

czerwIec

26 PaźDzIerNIka

7 PaźDzIerNIka 

6 GruDNIa

KANDyDACI NA PREZyDENTA 
W REGIONIE

STRAJK KOBIET 

POROZUMIENIE MIASTA I ENEI  
WS. NAPRAWy OŚWIETLENIA

OTWARCIE TRASy TRAMWAJOWEJ 
NA UL. KUJAWSKIEJ

2021
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Radosnych i  spokojnych,  pełnych ciepła i  nadziei 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz zdrowia,  pomyślności ,  sukcesów i  wytrwałości
w realizacj i  osobis tych planów w nadchodzącym 2021 roku

życzy
J a n  S z o p i ń s k i

P O S E Ł  N A  S E J M  R P

R E K L A M A

Zapraszamy do zakupów w sklepach

Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców
w Bydgoszczy

które oferują naszym mieszkańcom towary najwyższej jakości od 1931 
roku głównie znanych lokalnych producentów.

R E K L A M A

Strefa rozrywki
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R E K L A M A

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

C ielasiński był kluczowym 
zawodnikiem „niebiesko-
-czarnych”. Grał na pozycji 

pomocnika, ale także obrońcy. 
33-latek miał też epizody gry 
w innych klubach, m.in. Cuiavii 
Inowrocław, KS Łochowo, Spój-
ni Białe Błota, Czarnych Nakło 
i Dębu Potulice, ale w głównej 
mierze związany był z bydgoskim 
Zawiszą. Jak przytacza strona 
klubu, w barwach Zawiszy zade-
biutował w sierpniu 2006 r., kiedy 
to bydgoski zespół w meczu IV 
ligi z Olimpią Grudziądz przegrał 

1:2, a on wpisał się wtedy na listę 
strzelców. Z niebiesko-czarny-
mi związany był także w ostat-
nich latach, kiedy klub odbudo-
wywał swoją pozycję na mapie 
regionalnej piłki. Grał w sezo-
nie 2017/2018 w A klasie, walnie 
przyczynił się do awansu klu-
bu do grupy I klasy okręgowej, 
a następnie do IV ligi. 

W tym sezonie IV ligi zagrał 
w siedmiu meczach, przy czym 
dwa z nich – ze Sportisem Łocho-
wo (2:1) i Włocłavią Włocławek 
(2:2) od pierwszej do ostatniej 
minuty. Łącznie na boisku spędził 
jesienią 366 minut. I to właśnie 
starcie z drużyną z Włocławka, 
które odbyło się pod koniec listo-
pada, było ostatnim w karierze 
Cielasińskiego. Po jego zakończe-
niu zawodnik oficjalnie ogłosił, że 
kończy swoją piłkarską przygodę. 

W rozmowie z oficjalnym 
profilem klubu, piłkarz zdradził 

powody decyzji. - Chodzi o zdro-
wie. mój organizm jest już tak 
wyeksploatowany, że w ostat-
nich tygodniach bez środków 
przeciwbólowych nie funkcjono-
wałem normalnie – powiedział, 
dodając, że problemy rozpoczę-
ły się na początku sierpnia, tuż 
przed meczem finału Pucharu 
Polski KPZPN na szczeblu woje-
wództwa z Unią Janikowo. - Bolał 
mnie Achilles, jednak podjąłem 

decyzję, że zagram w tym meczu 
pomimo bólu – opowiada Ciela-
siński, który w trakcie pojedyn-
ku został zmieniony w końcówce 
podstawowego czasu gry przez 
Dawida Deresiewicza. - Cały 
mecz odczuwałem ból i niestety 
okazało się, że naderwałem ścię-
gno Achillesa – dodaje zawodnik.

Przez kontuzję stracił nie-
mal pół rundy jesiennej, którą 
„niebiesko-czarni” zdominowali. 

Dość powiedzieć, że zespół tre-
nerów Przemysława Dachtery 
i Sławomira Bigalke wygrał dwa-
naście z szesnastu ligowych poje-
dynków (sześć u siebie i sześć na 
wyjeździe), raptem trzy mecze 
zremisował i tylko jeden prze-
grał. W tabeli Zawisza ma trzy 
punkty przewagi nad Włocła-
vią i Liderem. - Zawisza to klub 
z tradycjami, kibicami i przede 
wszystkim z wielką historią oraz 

ambicją. Podejmując się przyj-
ścia do takiego klubu, musisz 
wiedzieć w jakie środowisko 
wchodzisz i czego będą od ciebie 
wymagać przełożeni – podkre-
śla Artur Cielasiński. Nie ukrywa 
przy tym, że w Zawiszy spędził 
wiele lat. - Nigdy nie miałem pro-
blemu z presją, zawsze wiedzia-
łem, po co jestem w klubie, a to 
co robiłem, zawsze sprawiało mi 
przyjemność – przyznaje.

Zawieszenie korków pił-
karskich na kołku nie oznacza, 
że Cielasiński pożegna się cał-
kowicie z piłką i swoim uko-
chanym klubem. W rozmowie 
z klubowym profilem zdradza, 
że ostatnio rozmawiał z dyrek-
torem sportowym Zawiszy Mar-
cinem Łukaszewskim. - Z tego, 
co mówił Marcin, to zarząd klu-
bu chce, abym został w Zawiszy 
– mówi. Nie ukrywa przy tym, 
że otrzymał już kilka propozycji, 
ale szczegóły mamy poznać nie-
bawem. - Zawsze sobie mówi-
łem, że jak zakończę przygodę 
z piłką, będę chciał wrócić do 
trenowania piłkarzy – opowia-
da. Jak zapatruje się on na drugą 
część sezonu piłkarskiej IV ligi? 
- Uważam, że mamy naprawdę 
solidnych zawodników. Jesteśmy 
mocni personalnie, ale co naj-
ważniejsze tworzymy jedność. 
Mamy charakter, co pokazali-
śmy w niejednym meczu – mówi 
piłkarz i ostrzega jednocześnie, 
że druga część ligowego sezonu 
ze względu na podział tabeli na 
grupy mistrzowską i spadkową, 
będzie trudniejsza. - Będziemy 
grać mecz i rewanż z pierwszą 
siódemką w lidze. Mecze będą 
trudne w każdym weekend – nie 
ukrywa Cielasiński, który roze-
grał w sumie 130 spotkań w nie-
biesko-czarnych barwach, strze-
lił w nich 15 bramek, a na boisku 
spędził 8360 minut.

PIŁkA NożNA kapitan Zawiszy 
kończy karierę
Ale z klubem się nie żegna
Przez lata był z jednym podstawowych, by nie rzec – kluczowych zawodników bydgoskiego Zawi-
szy. W rundzie wiosennej IV ligi nie zobaczymy już Artura Cielasińskiego. Jest jednak prawdopo-
dobne, że w przyszłości nadal związany będzie z klubem z Gdańskiej 163.

Artur Cielasiński w tym sezonie rozegrał siedem spotkań w rundzie jesiennej IV ligi. 
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Nigdy nie miałem 
problemu z presją. 
Zawsze wiedziałem, po 
co jestem w klubie. 

Artur Cielasiński

130
meczów rozegrał 
w barwach zawiszy artur 
cielasiński.




