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Budowa
numer jeden
Przebudowa młynów Rothera w tętniący życiem
Park Kultury, który ma być lokomotywą nowego
wizerunku Bydgoszczy, to najważniejszy cel miasta

ziś w Tygodniku Bydgoszcz
proponujemy czytelnikom spacer. Wchodzimy do młynów
Rothera, czyli Parku Kultury, i wędrujemy po kolejnych
miejscach, jakie w nim powstaną. Jesteśmy
w Ogrodach Wody, Muzeum Mózgu i Centrum Przemysłowego Dziedzictwa naszego
miasta, które złożą się na całość Parku Kultury. Wychodzimy na zewnątrz, na taras
z fontanną i ławkami. Próbujemy, choć raczej bez powodzenia, wjechać na parking
pod tarasem.
Poznajemy przestrzeń, która na razie
powstaje. W spichrzu mącznym, zbożowym i właściwym młynie trwają obecnie
intensywne prace budowlane, ich adaptacja
na potrzeby przyszłych ekspozycji. Ten budowlany, deweloperski etap przywracania
XIX-wiecznych młynów Rothera bydgoszczanom ma się zakończyć pod koniec 2020
roku. Ale oczywiście później rozpocznie
się to, co najważniejsze w tym projekcie
– wypełnianie przestrzeni przeznaczonych
na ekspozycje treścią, produkcja i sprowa-
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dzanie eksponatów. Od tego, w jaki sposób upora się z tymi zadaniami powołany
przez ratusz dyrektor Parku Kultury – trwa
spływanie ofert na konkurs na to stanowisko – zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia. Termin zakończenia tej sfery
prac to minimum 12 miesięcy od końca
2020 roku. Wychodzi więc grudzień 2021,
ale realnie patrząc, należy się spodziewać,
że całość zostanie ukończona w 2022 roku.
Ratusz rozważa jednak ewentualne otwieranie Parku Kultury etapami – zaczynając
od najbardziej zaawansowanego spichrza
zbożowego, gdzie znajdą swoje miejsce
Ogrody Wody.
Park Kultury to przedsięwzięcie dla
miasta kluczowe. To miejsce ma określać
na całe lata świeży wizerunek Bydgoszczy
i przyciągać gości. Diabeł oczywiście tkwi
w szczegółach i poziomie ekspozycji, a ten
zależy od pieniędzy. W ratuszu twierdzą,
że na Parku Kultury nie będą oszczędzać.
– Wiemy, że będzie kosztowało wiele milionów, ale to kwestia wyboru priorytetów,
a młyny są priorytetem – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
Wirtualny spacer w Parku Kultury
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Wpłaty na kampanię

Sport

Zarobili,
więc wpłacili

Trener Artego
się cieszy

Siedmiu bydgoszczan wpłaciło
w ub. roku ponad 8 tys. zł na kampanię
wyborczą PiS. Wszyscy pracowali wtedy
w spółkach należących do państwa,
gdzie kluczowe decyzje podejmują
politycy PiS.
3

– Mamy mocny skład, z którego jestem
zadowolony. Artego będzie w nowym
sezonie kandydatem do miejsca na podium – mówi szkoleniowiec koszykarek
Artego Tomasz Herkt.
14
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Tyczyno
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Plusy i minusy
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Sylwetki
Laureaci Autografów
Tomasz i Marek Sekielscy

Jan Rulewski, Antoni Tokarczuk
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Nie ma dialogu

N

ajbardziej dojmująca w awanturze o zrewitalizowany
Stary Rynek jest niemożność podyskutowania na ten
temat. Nadworni klakierzy ratusza sprowadzili osoby,
którym nie podoba się efekt ﬁnalny, do poziomu co
najmniej malkontentów, a wręcz antybydgoszczan.
Podczas Steru na Bydgoszcz rozmawiałem z kilkoma
przedstawicielkami nomen omen Agory, które organizowały
imprezę. – Jak wam się podoba Stary Rynek? – pytam. – Bardzo ładny macie rynek, ale dlaczego go tak zabetonowaliście?
Aż gorąc bije od tego betonu – odpowiedziały zgodnie. Wiem,
wiem zaraz usłyszę, że przywołuję słowa „warszafki”. Szkoda,
że PR-owcy ratusza i przede wszystkim nadworni jego klakierzy sprowadzili dyskusję do takiego poziomu, że wszyscy
wyrażający krytyczne uwagi to co najmniej malkontenci,
„nie znają się”, albo ostrzej – osoby wręcz występujące wbrew
bydgoskiej racji stanu, czyli antybydgoszczanie. Jakież to
bliskie PiS-owskiej retoryce „Kto nie jest z nami, ten zdrajca”,
nieprawdaż? Oczywiście nie wrzucam do jednego worka
wszystkich urzędników czy sympatyków, np. menedżer starówki Maciej Bakalarczyk potraﬁ dyskutować na argumenty,
przyznając, że nie wszystko wyszło idealnie.
Po głosach krytycznych płynących z zewnątrz, w ramach
ogólnopolskiej dyskusji na temat zabetonowania miejskich
placów, rozpoczęła się bydgoska kontrofensywa. Głównie
na Facebooku zaczęły pojawiać się zdjęcia letnich ogródków
pełnych ludzi (tak, jakby przed remontem tak nie było), jakieś
fotograﬁe wykonane przez kwiaty w tychże miejscach czy
mgiełkę z dysz znajdujących się przy siedziskach od strony
ratusza. Oczywiście na tych fotograﬁach nie zobaczymy samej
płyty, bo ta do linii obrony nie pasuje. Kampanię uzupełniają
przykłady z innych europejskich miast, najlepiej o uznanej
marce, na których też na rynkach króluje pusta przestrzeń (tu
obowiązkowe są słowa, że krytycy to osoby niebywałe w świecie, które się po prostu nie znają).
Wspomniany Bakalarczyk mówi, że Stary Rynek za jego
życia nigdy nie wyglądał lepiej. I trudno się z nim nie zgodzić.
Ale jak ma wyglądać po trwającym rok generalnym remoncie
za kilkanaście milionów złotych? Gorzej? Sęk w tym, że te
długie prace i wydane pieniądze nie dały efektu „wow”. Nikt
zdroworozsądkowy (bo pomijam posługujących się zazwyczaj knajackim językiem krytyków dla krytykowania) nie
neguje designerskich rozwiązań, małej architektury, nowego
oświetlenia etc. Owszem, są niedoróbki, ale efekt psuje przede
wszystkim pusty plac ze złym pomysłem niezrozumiałych
przez przechodniów konturów dawnego ratusza. Przecież nie
bez kozery rok temu wywiązała się dyskusja, w której uczestniczył sam prezydent Rafał Bruski, na temat przenosin pomnika króla Kazimierza Wielkiego w to miejsce. Wtedy myślałem,
że to temat zastępczy; dziś widać, jak był ważny. Ale teraz
udajemy, że nie ma problemu. l
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Sukces Steru
W ciągu trzech dni na
różnych wydarzeniach
Steru na Bydgoszcz było
aż 50 tys. ludzi. To rekord
tej imprezy. Bardzo udał
się pomysł spotkań z podróżnikami. Przebojem
był trwający trzy dni cykl
koncertów zwieńczony
występem Kasi Nosowskiej.

Nieobecność
na pogrzebie

FOT. ARCH. PRYWATNE / AG

Autorzy ﬁlmu, który wstrząsnął
Polską, będą mieli swoje Autografy na ul. Długiej. Ich dokument
„Tylko nie mów nikomu” o pedoﬁlii wśród księży i mechanizmach
jej ukrywania przez biskupów
obejrzało na YouTube ponad 22
miliony ludzi. Bracia Sekielscy są
bydgoszczanami. Tomasz uczył
się w technikum budowlanym.
Zaczynał jako dziennikarz radiowy w Radiu VOX. Potem długo
pracował w TVN, w duecie z Andrzejem Morozowskim prowadzili program „Teraz my”. Razem
z bratem, Markiem, otrzymali
w maju 2019 roku Nagrodę Specjalną Press Club Polska za „Tylko
nie mów nikomu”. Marek Sekielski był producentem ﬁlmu.

W poniedziałek pochowany został gen.
Zbigniew Nowek. Ani
na mszy pogrzebowej,
ani na ceremonii na
cmentarzu nie było oﬁcjalnych przedstawicieli
bydgoskiego ratusza.
Tłumaczyli się w fatalny
sposób, że nie dotarło
zaproszenie.

Bydgoscy działacze NSZZ Solidarność, liderzy związku w latach 80.
Jan Rulewski był szefem Regionu
Bydgoskiego Solidarności i członkiem krajowych władz związku.
Był rywalem Lecha Wałęsy w wyborach na pierwszego przewodniczącego. Pobity przez milicjantów
w marcu 1981 roku w gmachu
Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Po 1990 roku wielokrotny poseł
i senator. W obecnej kadencji
senator Platformy Obywatelskiej.
Ogłosił, że odchodzi na polityczną
emeryturę.
Antoni Tokarczuk, podobnie
jak Rulewski, pracował w bydgoskim Romecie i działał w NSZZ
Solidarność. Był członkiem władz
Regionu Bydgoskiego. Tak samo jak Rulewski – internowany
w stanie wojennym. W latach 90.
senator i poseł. Był również ministrem środowiska. Po roku 1990
obie legendy bydgoskiej „S” się ze
sobą skłóciły, ale ostatnio doszły
do porozumienia.

Słowo na piątek

frechowny
PYSKATY, BEZCZELNY, NIEMIŁY
W tym miejscu przypominamy słowa gwary bydgoskiej.
Swoje propozycje przesyłaj na
miejski@bydgoszcz.agora.pl

REKLAMA 33924696

1 BS

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

TygodnikBydgoszcz

3

Wpłaty na kampanię PiS

Zarobili dobrze, więc wpłacili dużo
Siedmiu bydgoszczan
wpłaciło w zeszłym
roku ponad 8 tys. zł na
kampanię wyborczą Prawa
i Sprawiedliwości. Łączy ich
jedno. Wszyscy pracowali
wtedy w spółkach należących
do państwa, w których
kluczowe decyzje podejmują
politycy PiS

Remigiusz Jaskot
rzed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi
pieniądze, które były wpłacane komitetom wyborczym partii politycznych, mogły
pochodzić wyłącznie z funduszu
wyborczego. Limit wpłaty wynosił 31 tys. zł. Rekordowym darczyńcą na rzecz PiS w Bydgoszczy
jest Błażej Najdowski – przekazał
ponad 21 tys. zł. Sprawdziliśmy,
że wśród tych, którzy wpłacili ponad 10 tys. zł, jako jedyny nie jest
aktywnym politykiem. Pracuje
jako dyrektor techniczny Zespołu
Elektrociepłowni Bydgoszcz. Jej
właścicielem jest państwowy gigant, Polska Grupa Energetyczna.
Najdowski jest też związkowcem,
członkiem „Solidarności”. Udało nam się do niego dodzwonić
w miejscu pracy. – To linia do roz-
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mów służbowych. Z oczywistych
względów nie będę przez nią rozmawiał na tematy dotyczące mojego światopoglądu – mówi. Kiedy skontaktowaliśmy się z nim
po godzinach pracy, stwierdził,
że nad wypowiedzią musi się zastanowić. Dodał, że powód, dla
którego wpłacił taką kwotę, jest
banalny. Jak bardzo banalny –
nie wyjaśnił.
14 tys. zł wpłacił Michał
Krzemkowski, zastępca ko mendanta wojewódzkiego OHP
i członek rady nadzorczej TDM
ARRTRANS spółki córki Elewarru. W wyborach był liderem listy
do sejmiku i ponownie zdobył
mandat. 13,6 tys. zł na komitet
wyborczy przekazał Jarosław
Wenderlich, kandydat na radnego. Zastrzega, że dobrze zarabiał,
zanim PiS doszedł do władzy.
– Liczyliśmy na zwycięstwo PiS-u w wyborach samorządowych,
mieliśmy dobrego kandydata
na prezydenta Bydgoszczy, stąd
taka kwota – mówi. Jako radca
prawny obsługuje Wody Polskie,
jest też członkiem rady nadzorczej Polskiego Radia.
11,2 tys. zł wpłacił były już bydgoski radny, Mirosław Jamroży,
wiceprezes Enea Pomiary. W poprzedniej kadencji, z rekomen-

• Mirosław Jamroży FOT. LUKASZ ANTCZAK / AG

Kampanijne kwoty
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• wpłacił Błażej Najdowski,
dyrektor techniczny ZEC
Bydgoszcz

Laser ekscymerowy AMARIS 750S

• Michał Krzemkowski FOT. ŁUKASZ ANTCZAK / AG

dacji posła Tomasza Latosa, był
szefem klubu. W ostatnich wyborach nie mógł wystartować
ze względu na partyjny zakaz
kandydowania dla członków
kadry zarządzającej w spółkach
skarbu państwa. – Zawsze pomagałem i będę pomagał. Jeśli
chodzi o rządy prawicy, zawsze
będę wspierał dobrych kandydatów – mówi Mirosław Jamroży.
Sugestie, że działacze PiS zatrudnieni w spółkach skarbu państwa muszą wpłacać na fundusz
wyborczy, kwituje krótko: – To
cios poniżej pasa. Takie pytania
są niegodne – stwierdził. Inny

działacz PiS, który po wyborach
znalazł zatrudnienie w spółce
skarbu państwa, Tomasz Rega,
dyrektor oddziału Totalizatora
Sportowego, wpłacił 11 tys. zł. Nie
startował w wyborach z tego samego powodu co Jamroży.
9 tys. zł przekazał Maciej
Narożny, któr y w 2017 roku
został członkiem zarządu Centrum Operacyjnego Sp. z o.o.,
spółki zależnej Banku Pocztowego. Tyle samo na komitet
wyborczy PiS przekazał Sławomir Obrębski, który w 2017
roku został członkiem zarządu
Nitrochemu. l
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Wielkie fiasko rządowego programu

Piecki

Elektrycznie nie zajedziemy

Czyściej
na plaży
Będą kontenery na śmieci
w Pieckach. Wójt Nowej Wsi
Wielkiej Wojciech Oskwarek dogadał się w tej sprawie z leśnikami.

Na autobusy elektryczne
w Bydgoszczy poczekamy
dłużej, niż myśleliśmy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
unieważniło przetarg, którego
wartość mogła przekroczyć
3 mld zł.

Małgorzata Czajkowska

Remigiusz Jaskot
śród 26 miast, które zgłosiły się do
programu, są m.in.
Warszawa, Kraków,
Lublin, Wrocław, Częstochowa
i Bydgoszcz. Miało do nich traﬁć
nawet tysiąc nowoczesnych elektrycznych autobusów. Rządowy
projekt po półtora roku zakończył
się fiaskiem, a rządowa agencja
szuka nowego producenta pojazdów.
Procedury przetargowe ruszyły
na początku zeszłego roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
rozmawiało wtedy z kilkunastoma
producentami. Do przetargu nie
stanęła sprzedająca w całej w Europie autobusy elektryczne spółka
Solaris Bus & Coach ani żaden ze
światowych producentów. Wycofało się posiadające fabrykę we
Wrocławiu Volvo. Inni producenci
narzekali, że NCBR chce przejąć
prawa autorskie do pojazdu.
Ostatecznie wybierano spośród
trzech ofert – Politechniki Śląskiej,
Konsorcjum Ursus Bus i konsorcjum z udziałem Autosana (lider)
oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy.
Po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych dwie oferty odrzucono
i na stole została tylko ta z Ursusa.
Opiewała na 3,12 mld zł brutto za
badania, rozwój i wdrożenie. Kiedy ogłoszono zwycięzcę przetargu,
akcje Ursusa na Giełdzie Papierów Wartościowych poszybowały

W

• Samorządy własnym sumptem kupują już elektryczne autobusy – na zdjęciu stacja ich ładowania
w Rzeszowie FOT. GRZEGORZ BUKAŁA / AGENCJA GAZETA

w górę o 250 procent. Kolejny etapem miało być zawarcie umowy,
ale ﬁrma ma problemy ﬁnansowe.
NCBR trzy razy przekładał terminy złożenia dokumentów. Kiedy
Ursus poprosił czwarty raz, usłyszał odmowę.
W rządowej agencji tydzień temu ruszyły przygotowania do kolejnego przetargu.

Program rządu
polskiego autobusu
elektrycznego jest
opóźniony ok. 1,5 roku
MIROSŁAW KOZŁOWICZ
zastępca prezydenta Bydgoszczy

Samorządy chętnie podpisywały umowy z NCBR-em i wiązały z projektem spore nadzieje.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska miał przekazać na
ten projekt 2,2 mld zł. – Kluczowy program rządu dotyczący
polskiego autobusu elektrycznego jest opóźniony o ok. 1,5 roku
– komentuje Mirosław Kozłowicz,
zastępca prezydenta Bydgoszczy.
– Miasta zaangażowane były zaledwie w opracowanie wymagań
dot. specyfikacji funkcjonalnej
pojazdu, takich jak liczba siedzeń
czy wyposażenie. Po stronie NCBR
leżało wskazanie na innowacyjne
cechy autobusu i przeprowadzenie przetargu. Zdecydowano się
m.in. na zapisy dotyczące modułowej budowy pojazdu, napędu elektrycznego zamiennego z opcjonalnym napędem wodorowym.
Autobusy miały charakteryzować
się częściową autonomicznością.
Być może w obszarze wymaganej

innowacyjności należy szukać odpowiedzi, dlaczego do przetargu
nie stanął żaden ze znanych na
świecie producentów autobusów
elektrycznych – dodaje.
Bydgoszcz planowała kupić
pięć zeroemisyjnych autobusów
MAXI (do 13 m długości) wraz
z infrastrukturą umożliwiającą
przetestowanie pojazdów. Miasto
miałoby też możliwość kupienia
jeszcze 10 autobusów klasy MEGA
(do 24 m długości) oraz kolejnych
15 pojazdów MAXI. W sumie 30
innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu. Samorząd
przewidywał, że na ich zakup
otrzyma zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 60 proc.
Bydgoszcz uczestniczy w jeszcze jednym konkursie na niskoemisyjny transport. Miasto stara
się w Centrum Unijnych Projektów Transportowych o doﬁnansowanie zakupu ośmiu autobusów
elektrycznych. l

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

Klinika Leczenia Niepłodności
GAMETA Łódź

Realizuje dla mieszkańców
Bydgoszczy:
„Program polityki zdrowotnej z zakresu
wsparcia leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro
dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy
w latach 2019-2022”

że w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (budynek
Ratusza) oraz Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15
na tablicach ogłoszeń wywieszono informację o nieruchomościach do
wynajęcia położonych w Bydgoszczy.
Wykaz zostaje wywieszony na okres od dnia
1.07.2019 r. do dnia 21.07.2019 r.

W SKRÓCIE
ŻŁOBKI

Punkty
za szczepienia
Zaszczepione dzieci będą miały
łatwiejszy dostęp do miejskich
żłobków – tak zdecydowali bydgoscy radni. Maluchy, które
przeszły obowiązkowe szczepienia uzyskają dodatkowe punkty
przy rekrutacji do placówki.
Zgodnie z podjętą uchwałą,
dodatkowe 15 punktów rekrutacyjnych dostanie dziecko, które
przeszło wszystkie wymagane
w jego wieku szczepienia. Nie
dotyczy to maluchów, które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą
zostać zaszczepione. Liczba
dzieci nieszczepionych w Polsce
z roku na rok wzrasta. l
dyz
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W KAŻDY WTOREK
Z „WYBORCZĄ”

Szczegółowe informacje o kwalifikacji do programu
oraz zasady przyznawania dofinasowania dostępne
na stronie: www.gameta.pl
REKLAMA 33926628

Kilka dni temu pisaliśmy o bałaganie, jaki zostawiają po sobie
na dzikim kąpielisku plażowicze. Śmieci przybywa z godziny
na godzinę, bo upalna pogoda
ściąga na darmowe kąpielisko tłumy. Wszędzie walały się
odpadki pozostawione przez
plażowiczów: butelki, węgiel
z grilla. Dotąd nie było gdzie tu
wyrzucić śmierci. Właścicielem terenu jest Nadleśnictwo
Bydgoszcz. Leśnicy twierdzą, że
w Pieckach „żadnego kąpieliska,
a tym bardziej pola namiotowego teoretycznie nie ma”. Po krytycznych publikacjach na temat
bałaganu na plaży i kąpielisku
coś drgnęło. Wójt Nowej Wsi
Wielkiej spotyka się leśnikami,
aby omówić szczegóły ustawienia w Pieckach kontenerów na
odpady. – Wstępnie ustaliliśmy,
że gmina dostarczy kontenery, a leśnicy będą płacić za ich
opróżnienie – mówi Oskwarek. – Jeszcze w tym tygodniu
będziemy rozmawiać o tym,
ile pojemników potrzeba i jak
często powinny być opróżniane
– zapowiada Oskwarek. l
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Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska informuje,
że Powiat Inowrocławski
realizuje projekt pn.

„BUDOWA PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KRUSZWICY”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 6.1.2
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu
do usług społecznych na terenie powiatu
inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.
Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej
w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z zagospodarowaniem
terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu
socjalizacyjnego zostanie przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja
zostanie zlokalizowana w Kruszwicy, przy ul. Kasprowicza. Projektowany
budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest dwukondygnacyjny
(w tym poddasze użytkowe) niepodpiwniczony. Obiekt podzielony
będzie na dwie niezależne części: główna dla osób wymagających opieki,
zlokalizowana od frontu obiektu, druga dla osób usamodzielniających
się, zlokalizowana w tylnej części budynku, od podwórza. W ramach
obiektu powstanie 7 pokoi dla wychowanków maksymalnie
2-osobowych. Parter budynku zostanie dostosowany do osób
z niepełnosprawnościami (pokój, łazienka).

Okres realizacji projektu:

luty 2017 r. – listopad 2019 r.
Całkowita wartość projektu zgodnie
z umową o doﬁnansowanie
projektu wynosi:

1 340 384,80 zł
Wydatki kwaliﬁkowane:

1 340 384,80 zł
Doﬁnansowanie UE – Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):

690 030,10 zł
Wkład Beneﬁcjenta – Powiatu
Inowrocławskiego (51,48%):

650 354,70 zł

Dotychczas wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe, konstrukcję dachu, podłoża pod posadzki
oraz częściowo zamontowano stolarkę okienną. Wykonano roboty zewnętrzne w zakresie instalacji gazowej oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej. W trakcie realizacji jest docieplenie elewacji, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej i elektryczna oraz instalacja elektryczna zewnętrzna.

Zdjęcie z budowy.
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Raport z przebudowy młynów Rothera

Młyny, które nas odmienią

• Wszystkie pomieszczenia w młynach są objęte opieką konserwatora zabytków – na zdjęciu wnętrze spichrza zbożowego FOT. ROBERT SAWICKI

Mennica 10 i 12 – to ma być najważniejszy
adres w Bydgoszczy – rok w rok odwiedzany
przez 100 tys. ludzi
Wojciech Borakiewicz

pichrz zbożowy, ten od strony wody, stojący naprzeciwko Przystani
Bydgoszcz; spichrz mączny – od ul.
Mennica i łączący je najwyższy budynek – właściwy młyn. Od niego
potężny przemysłowy obiekt górujący nad
Wyspą Młyńską bierze swoją nazwę – młyny Rothera.
Rok 2022 – to najbardziej prawdopodobna data otwarcia całego i w pełni skompletowanego Parku Kultury, w który zamieniają się młyny Rothera.

S

Jak ma wyglądać Park Kultury
Na ul. Mennica pod Park Kultury można
podjechać samochodem. Z tym nie będzie
problemu, jak dziś. Ale na zaparkowanie
auta w tym miejscu, przy głównym wejściu do młynów, nie będzie raczej można
liczyć. Nadzieja na to jest znikoma, bo
przed budynkiem nie będzie żadnych,
ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
Z przodu młynów, od strony Wyspy Młyńskiej, można jeszcze spróbować zaparkować auto na parkingu pod tarasem. Trzeba tylko objechać cały obiekt, ale i tam
mocno wątpliwa jest szansa na znalezienie miejsca parkingowego. Miejsc będzie
38 – raczej w większości zajęte i tak przez
obsługę i pracowników Parku Kultury.
Trudno więc raczej powiedzieć, że będzie
to parking ogólnodostępny. Warto więc
raczej przyjechać tramwajem lub autobusem.
A samochody turystów spoza miasta?
– pytamy.
– Zdajemy sobie sprawę, że dla jednych
to jest problem, ale dla innych to zjawisko
normalne, że ograniczamy liczbę miejsc
parkingowych. Goście skorzystają z parkingów wielopoziomowych w pobliżu. Działa
Pod Blankami, a zostanie wybudowany nowy przy ul. Grudziądzkiej. Przejście na wy-

spę nie powinno sprawiać problemów – tłumaczy zastępca prezydenta Michał Sztybel.
Z przeciskaniem się między samochodami do głównego wejścia poprzez młyn
Rothera kłopotów więc nie będzie. Tam, na
parterze młyna jest główny hall Parku Kultury razem z recepcją, szatnią, sklepem dla
turystów i kasami biletowymi.
To podstawowe miejsce do obsługi gości.
W kasie można kupić bilety na wszystkie elementy składające się na Park Kultury lub tylko
na poszczególne części usytuowane w trzech
budynkach, obu spichrzach i młynie.
Z hallu w młynie na wprost mamy wejście do spichrza zbożowego. Tam znajdzie
się ekspozycja pod nazwą Ogrody Wody:
Stany Skupienia i Strefa Relaksu. Jedna
część Ogrodów – na parterze, a kolejna na
pierwszej kondygnacji – w sumie prawie
1000 metrów powierzchni oraz antresola.
Na kolejnych piętrach, w sumie są cztery:
sale na potrzeby ekspozycji czasowych, sale
konferencyjne i audiowizualne.
Prace budowlane w spichrzu zbożowym
są obecnie najbardziej zaawansowane.
Od strony deweloperskiej będzie gotowy
w przyszłym roku. Ogrody Wody to część
Parku Kultury, która być może będzie najszybciej udostępniona – Ale będziemy musieli decydować, że ekspozycja będzie wówczas na tyle atrakcyjna, że można ją będzie
już otworzyć. Być może poczekamy na przygotowanie całości, aby uzyskać kompleksowy efekt – mówi Sztybel.
Z głównego hallu w młynie można
także wybrać kierunek w górę – tam na
pierwszym i drugim piętrze znajdzie
się ekspozycja poświęcona dziedzictwu
przemysłowemu Bydgoszczy. To drugi
element Parku Kultury w młynach Rothera. Trzecim jest Muzeum Mózgu, które
zaproponował prof. Marek Harat współpracujący przy projekcie.
To już odnajdziemy na dwóch piętrach
spichrza mącznego – 650 m kw. powierzchni z antresolą.

Na dwóch kondygnacjach, parterze
i pierwszym piętrze spichrza mącznego
znajdzie się także restauracja z wyjściem na
nowy taras na Wyspie Młyńskiej.
Aby skorzystać z restauracji, nie trzeba wchodzić do Parku Kultury i kupować
biletu – będzie dostępna dla wszystkich ze
swobodnym zejściem na drewniany taras
przed młynami. To już przestrzeń typowo
rekreacyjna dla mieszkańców i turystów
z centralnymi punktami: zabytkowym kominem i fontanną przed nim. Tam można
odpocząć na ławeczkach albo wstąpić do
nowej kawiarni. Wieczorem dużą atrakcją
będzie iluminacja świetlna tego miejsca.

Z hallu w młynie
na wprost mamy wejście
do spichrza zbożowego.
Tam znajdzie się ekspozycja
pod nazwą Ogrody Wody:
Stany Skupienia
i Strefa Relaksu
– w sumie prawie 1000 metrów
powierzchni oraz antresola

Diabeł tkwi w pieniądzach
100 mln zł kosztuje pierwszy etap przygotowania młynów Rothera, aby w ich
wnętrzach stworzyć później Park Kultury,
który ma stać się najbardziej atrakcyjnym
miejscem w Bydgoszczy, budującym nowy
wizerunek miasta. Do końca roku 2020
mają się zakończyć prace budowlane. Dziś
wiadomo, jak jak będą wyglądały wnętrza,
ale nieznane są szczegóły poszczególnych
ekspozycji, poza trzema ogólnymi tematami, znanymi od dawna: woda, mózg, dziedzictwo przemysłowe.
Do 100 milionów trzeba będzie dołożyć
następne wielkie kwoty.
Na jaki wydatek miasto jest przygotowane? – pytamy.
– Za wcześnie, bym mógł podawać kwoty, tym bardziej że chcemy jeszcze skorzystać z funduszy unijnych. Wiemy, że to
będzie kosztowało wiele milionów. Dziś to
kwestia wyboru priorytetów, a młyny są
priorytetem. Siłą rzeczy na nie muszą się
znaleźć pieniądze. Wszystko w młynach
musi być najwyższej jakości. Nie rozmawialiśmy o kosztach, ale o czasie i jakości.
Kiedy pytamy: co ma być w młynach, to nie
stawiamy ograniczeń ﬁnansowych. To byłby błąd, jeśli mamy osiągnąć efekt maksimum. To nasz cel numer jeden, jeśli chodzi
o budowę wizerunku i marki Bydgoszczy
– mówi Sztybel.
Opracowaniem koncepcji ekspozycji
zajmie się wyłoniony w drodze konkursu
dyrektor Parku Kultury: Ogrodów Wody,
Muzeum Mózgu oraz Dziedzictwa Przemysłowego. l

Młyny w mieście

1
• Kiedy młyny Rothera przemienią się w Park
Kultury, mają być numerem jeden
w budowaniu nowego wizerunku miasta
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Rozmowa o młynach Rothera

Po rząd dusz
w regionie

ą

– Rywalizujemy o weekendowy
rząd dusz. Długo panowało przyzwyczajenie, że jedzie
się do Torunia. Park Kultury
w młynach Rothera to będzie
nasz ważny argument – mówi
Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy
FOT. ŁUKASZ
ANTCZAK / AG

ROZMOWA Z
MICHAŁEM SZTYBLEM,
ZASTĘPCĄ PREZYDENTA

• Tak teraz wygląda młyn – w nim znajdzie się wystawa poświęcona dziedzictwu przemysłowemu FOT. ROBERT SAWICKI

Rozrywka
Park Kultury dla dzieci

WOJCIECH BORAKIEWICZ: Nowy szef Parku Kultury będzie
miał wiele, a właściwie niemal
wszystko, co najważniejsze do
wymyślenia. Gdzie poszukacie
takiego człowieka?
MICHAŁ SZTYBEL: Dlatego nie
szukamy administratora, ale osoby
o kompetencjach menedżerskich,
która będzie potrafiła tak wykreować wnętrza Parku Kultury, aby
przyciągnął jak najwięcej osób.
Bardzo ważną jego cechą musi być
nakierowanie na pozyskiwanie nowości. Bo nam chodzi o to, żeby do
młynów wracano. Nasi goście mają
być świadomi, że gdy znowu się pojawią, zobaczą coś nowego w ekspozycji. Wiemy, że podobne instytucje
funkcjonują w ten sposób, że same
produkują eksponaty. Zatrudniają
osoby, które projektują je i tworzą.
Jeśli to jest dobrze i pomysłowo wykonane, wymieniają się wystawami.
Idealnym będzie dojście do poziomu, w którym podobna instytucja
w Londynie chciałaby się z nami
wymienić wystawą. Szukamy człowieka, który będzie miał kompetencje i wiedzę, jak stworzyć przestrzeń
przyjazną dla ludzi. Wzbraniamy
się przed słowem muzeum, bo celem dla Parku Kultury jest jego masowość. Ma traﬁć do jak najszerszej
rzeszy ludzi, pokazując także pozytywne aspekty miasta.

Młyny Rothera mają być bydgoską wieżą Eiffla, zachowując
wszelkie proporcje?
– Wieża Eiffla mogłaby stanąć
w gruncie wszędzie i, jak wiem, nie
była planowana na stałe. Bydgoską
tożsamością jest woda i rzeka. Tych
cech chcemy poszukiwać w Parku
Kultury i je podkreślać. Wizerunek
miasta trzeba konstruować nie na
fundamencie jednego wydarzenia,
ale budowania trwałych elementów. Młyny mają utrwalać wizerunek miasta na wodzie. To jeden
z ciekawszych tego typu budynków
w Europie. Powstający w nim Park
Kultury ma stać się powodem, żeby
zostać w Bydgoszczy, od poniedziałku do niedzieli i zawsze być pewnym, że się coś ciekawego zobaczy.
Nie ma takich rzeczy w mieście zbyt

Wzbraniamy się przed
słowem muzeum,
bo celem dla Parku
Kultury jest jego
masowość. Ma trafić
do jak najszerszej rzeszy
ludzi, pokazując także
pozytywne aspekty
miasta
MICHAŁ SZTYBEL
zastępca prezydenta Bydgoszczy

wiele, a przynajmniej nie mamy ich
na międzynarodowym poziomie.
Młyny mają wypełnić takie kryterium. Mówi się potocznie o prestiżu
miast. Bydgoszczy niczego funkcjonalnie nie brakuje do poziomu pięciu największych miast w Polsce.
Brakuje nam rzeczy, która awansuje nas do ligi największych. Młyny
może od razu tego nie spowodują.
Ale dadzą Bydgoszczy mocne argumenty. l

Historia młynów
Rother był ministrem
• To zdjęcie z muzeum w Chicago – podobne zabawy z wodą będą także urządzone dla
dzieci w Parku Kultury FOT. ANN SCHERTZ / MATERIAŁY PRASOWE

A
1 BS

ktywizacja i przyciąganie dzieci do tego
typu placówek, jaką
ma stać się bydgoski Park
Kultury w młynach Rothera, to jedno z najważniejszych zadań postawionych
także przed przyszłym
szefem bydgoskiej instytucji. W zagranicznych
i polskich muzeach to standardowe działanie. Jednym

z najbardziej wyrazistych
przykładów jest Children’s
Museum w Chicago – to
specjalna ekspozycja przygotowana wyłącznie dla
dzieci. Poznają tam różne
aspekty życia codziennego,
podstawy nauki. Jedną
z atrakcji jest możliwość
wspięcia się, całkowicie
bezpiecznie, na „maszt”
żaglowca.

Bydgoski Park Kultury
ma także interesować dzieci
– także po to, by namawiały
swoich rodziców do kolejnej wizyty. Ekspozycje nie
mają być wielogodzinnymi,
nużącymi seansami, a mózg,
woda i technika to dziedziny,
w ramach których można
wiele takich pomysłów
atrakcyjnych dla dzieci
i młodzieży zaproponować.

C

hristian von Rother, od którego pochodzi nazwa młynów
w Bydgoszczy, był w połowie
XIX wieku pruskim ministrem
rolnictwa. Z jego polecenia na terenie zajętym przez ogrody powstał
wielki przemysłowy kompleks
zbożowo-mączny. Zbudowano go
w Bydgoszczy z powodu położenia
miasta nad rzeką. Powstał w latach
1849-1850. Budynki zostały osadzone na drewnianych palach.
Zboże mielono w głównej części
obiektu, a wielkie koła młyńskie
były napędzane oczywiście energią
przepływającej wody. Po powrocie

Bydgoszczy do Macierzy młyny
zostały przejęte przez skarb państwa polskiego, zarządzały nim
Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe. Działały aż do lat 90. XX
wieku, a zboże było dostarczane
barkami.
Po zamknięciu młyna budynki
kupił prywatny właściciel z przeznaczeniem na hotel, a potem
obiekt mieszkaniowo-usługowy.
Planów nie zrealizowano. W 2013
roku miasto postanowiło za 25
mln zł kupić młyny Rothera, które
nie były ozdobą zrewitalizowanej
Wyspy Młyńskiej. l
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SZPITAL
IM. J. BIZIELA
W BYDGOSZCZY

Olivier Rydelski z
Bydgoszczy, 1.06, godz.
17.20, 3266 g, 55 cm

Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

Mia Golańska z Bydgoszczy,
1.06, godz. 16.08, 2870 g,
53 cm

Alan Kluza z Chojnic, 31.05,
godz. 16.05, 3844 g, 56 cm

Julia Kurzyńska z Łasina,
2.06, godz. 4.45, 3430 g,
58 cm

Laura Partyka z Bydgoszczy,
1.06, godz. 16.28, 3830 g,
58 cm

Oliwier Otwinowski z
Bydgoszczy, 31.05, godz.
16.13, 2700 g, 51 cm

Dawid Dombrowski z
Wierzchucina Królewskiego,
2.06, godz. 14.10, 3360 g, 57 cm

Jerzy Brachowski z
Bydgoszczy, 1.06, godz. 1.55,
4010 g, 56 cm

Aleksander Zabiegło z
Bydgoszczy, 1.06, godz.
11.37, 4060 g, 59 cm

Dawid Andrearczyk z
Bydgoszczy, 28.05, godz.
3.20, 3520 g, 53 cm

Wiktoria Jakubiak z Małych
Łąk, 6.06, godz. 6.20, 3560
g, 57 cm

Ignacy Reszka z Bydgoszczy,
5.06, godz. 19.05, 3464 g,
57 cm

Emilka Urbielewicz z
Bydgoszczy, 6.06, godz.
10.15, 3670 g, 57 cm

SZPITAL
MSWIA
W BYDGOSZCZY
Mikołaj Matusiak z Niemcza,
2.06, godz. 23.05, 3760 g,
57 cm

Jakub Biernacki z
Maksymilianowa, 4.06, godz.
11.55, 3300 g, 54 cm

Elena Predela z Grupy, 3.06,
godz. 10.43, 2770 g, 55 cm

Kordian Kuter z Dąbrowy
Chełmińskiej, 1.06, godz.
23.15, 2500 g, 46 cm

Franciszek Hamerski z
Szubina, 7.06, godz. 13.30,
3290 g, 56 cm

Adrianna Krzych z
Murowańca, 3.06, godz.
9.05, 3040 g, 53 cm

Jagoda Kilińska z Przyłęk,
2.06, godz. 15.09, 4260 g,
59 cm

Hubert Rogalski z
Bydgoszczy, 30.05, godz.
10.30, 4250 g, 62 cm

Adam Kaczor z Bydgoszczy,
1.06, godz. 13.47, 3970 g,
58 cm

Michalina Straube z
Bydgoszczy, 3.06, godz. 4.24,
3090 g, 54 cm

Aleksander Pujszo z
Bydgoszczy, 3.06, godz.
12.50, 4160 g, 59 cm

Wiktor Górecki z
Bydgoszczy, 5.06, godz.
18.42, 4140 g, 58 cm

Franciszek Wojciechowski
z Bydgoszczy, 6.06, godz.
10.30, 3840 g, 59 cm

Barbara Sęk z Solca
Kujawskiego, 5.06, godz.
14.55, 3220 g, 52 cm

Franciszek Bystrzanowski z
Balczewa, 6.06, godz. 10.14,
3700 g, 59 cm

Hubert Czajkowski ze
Świekatowa, 5.06, godz.
9.10, 3960 g, 57 cm

Zuzanna Łabuz z Korytowa,
5.06, godz. 5.14, 3900 g,
58 cm

Stefania Babiarz z Niemcza,
4.06, godz. 9.22, 3640 g,
58 cm

Aleksandra Przybył z
Bydgoszczy, 6.06, godz. 2.54,
3670 g, 58 cm

Maja Bartyna z Bydgoszczy,
2.06, godz. 13.19, 3800 g

Antonina Falkiewicz z
Bydgoszczy, 31.05, godz.
8.50, 3000 g, 52 cm

Tomasz Świton z Dąbrówki
Nowej, 2.06, godz. 21.58,
4360 g, 58 cm

SZPITAL IM.
E. WARMIŃSKIEGO
W BYDGOSZCZY

Olaf Tarnowski z Wałdowa,
3.06, godz. 1.36, 3270 g,
55 cm

Bianka Olszewska z
Bydgoszczy, 5.06, godz.
17.05, 3570 g, 58 cm

Wojciech Kozioł z
Bydgoszczy, 4.06, godz. 2.06,
3040 g, 54 cm

Jakub Kondrusiewicz z
Bydgoszczy, 4.06, godz.
11.25, 3330 g, 57 cm

Mikołaj Zenon Kaizer z
Koronowa, 3.06, godz. 5.16

Aleksander Goliński z
Kotomierza, 3.06, godz. 4.25,
3800 g, 57 cm

Ignacy Krawczyk z
Bydgoszczy, 1.06, godz.
19.23, 3680 g, 56 cm

Robert Żurawski z
Bydgoszczy, 1.06, godz.
19.07, 3780 g, 57 cm

Juliusz Szymański z
Bydgoszczy, 2.06, godz.
11.24, 3120 g, 54 cm

Helena Smarzyk z
Bydgoszczy, 1.06, godz. 2.44,
2980 g, 54 cm

Laura Posłuszna z
Bydgoszczy, 4.06, godz. 1.05,
3460 g, 56 cm

Feliks Stelter z Bydgoszczy,
5.06, godz. 19.57, 2250 g,
50 cm

Antoni Klesiński z Nakła n/
Notecią, 6.06, godz. 8.00,
3100 g, 58 cm

Maksymilian Woźniak z
Torunia, 5.06, godz. 10.01,
3326 g, 56 cm

Alicja Cyganek z Bydgoszczy,
4.06, godz. 0.02, 3680 g,
56 cm

Klara Moskal z Bydgoszczy,
4.06, godz. 17.34, 3370 g,
56 cm

Zosia Tomaszewska z
Tucholi, 5.06, godz. 13.30,
2310 g, 47 cm

Zuzia Tomaszewska z
Tucholi, 5.06, godz. 13.31,
2270 g, 49 cm

Franciszek Ząbek z
Grudziądza, 5.06, godz.
20.13, 3770 g, 56 cm

Barbara Górecka z Włók,
5.06, godz. 21.37, 3630 g,
56 cm

Laura Lipińska z
Białorzewina, 5.06, godz.
14.12, 2790 g, 54 cm

Lilianna Ziąber z Nowej Wsi
Wielkiej, 4.06, godz. 14.10,
3490 g, 58 cm

Julek Kwieciński z Solca
Kujawskiego, 3.06, godz.
22.22, 2770 g, 50 cm

Ulka Kwiecińska z Solca
Kujawskiego, 3.06, godz.
22.24, 2650 g, 49 cm

Tymoteusz Jan Brzozowski z
Kruszyna Krajeńskiego, 6.06,
godz. 10.31, 4140 g, 58 cm

1 BS
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Najczcigodniejszy

Księże Prałacie!
Tą drogą pragnę Księdzu Prałatowi z całego serca podziękować
za to, co Ksiądz Prałat zrobił dla naszego Miasta i jego mieszkańców.
Dziękuję za stworzenie I Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana Sobieskiego w Bydgoszczy, szkoły, która w krótkim czasie
– za sprawą Księdza Prałata – stała się ważną placówką edukacyjną
nie tylko w naszym Mieście, ale w całej Polsce.
Dziękuję za wzorowe prowadzenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
od 2010 r. do dziś, trzeciej bydgoskiej parafii – która może chlubić się tym,
że jednym z jej proboszczów był błogosławiony Ksiądz Narcyz Putz.
Dziękuję za niezwykłą i bardzo inspirującą aktywność medialną Księdza Prałata.
Dziękuję także za to, że wskrzesił Ksiądz Prałat w Bydgoszczy tradycję
Trydenckiej Mszy Świętej, mszy, która przez setki lat jednoczyła Europę, mszy,
która przypomina wszystkim, że Kościół Katolicki jest najstarszą, wciąż czynną
instytucją europejską, która europejską cywilizację rozprzestrzenia w całym
świecie, i wciąż – nieustannie – przyczynia się do rozwoju świata.
Dziś – w pełni sił – odchodzi Ksiądz Prałat na emeryturę.
Dziękuję także za to, że przyjmuje Ksiądz Prałat rozstrzygnięcia Przełożonego.
Wierzę, że na emeryturze znajdzie Ksiądz Prałat dla siebie zajęcie, które sprawi,
że będzie Ksiądz dalej działał ad maiorem Dei gloriam!

z wyrazami najwyższego szacunku

Kosma Złotowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
1 BSL
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Raport o kolei w bydgoskiej części województwa

Walczą o dobre
połączenie ze światem
Podobną opinię wyraził burmistrz Koronowa, Patryk Mikołajewski: – Gdybym mógł ocenić
poziom transportu publicznego na
terenie gminy Koronowo w skali od
jeden do pięć, to postawiłbym dwa,
ponieważ komunikacja skupiona
jest, z wyjątkiem kilku kursów do
Wiskitna, wyłącznie na jednym
ciągu: Bydgoszcz – Wtelno/Samociążek – Koronowo – Mąkowarsko.
Wielu walczących o kolej
w swoich miejscowościach uważa,
że Urząd Marszałkowski wspiera
powstawanie nowych linii po toruńskiej stronie województwa, po bydgoskiej zaś, mimo wielu apeli społeczników i ustawowego obowiązku
zapewnienia mieszkańcom gmin
transportu publicznego – ignoruje
podobne prośby. Zapytałem urzędników o to rzekome ignorowanie.
Ale nie otrzymałem odpowiedzi.

Od kilku lat po bydgoskiej
stronie województwa kujawsko-pomorskiego jest
problem z dostępem do
komunikacji publicznej.
– To oznacza mniej szans na
dobre wykształcenie, pracę
i turystów – alarmują kolejowi aktywiści.

Paweł Marcinkiewicz
XV LO W BYDGOSZCZY
W Polsce po 1990 roku zaczęto
sukcesywnie likwidować połączenia kolejowe oraz autobusowe.
Efektem takiej polityki jest pozbawienie 30 proc. Polek i Polaków
publicznego transportu i zmuszanie do korzystania z prywatnych
samochodów. Do wielu miejscowości nie docierają żadne autobusy poza dowożącymi dzieci do
szkół, a ponad sto miast powyżej
10 tys. mieszkańców posiada linię
kolejową, po której od lat nie kursują pociągi. Nie inaczej jest w województwie kujawsko-pomorskim.

„DWÓJA”
ZA TRANSPORT
Zapytałem włodarzy gmin po
zachodniej części regionu, jak
oceniają stan transportu publicznego. Gminy jednym głosem mówią o potrzebie przywrócenia
zawieszonych przed laty połączeń
kolejowych oraz komunikacji autobusowej tam, gdzie nie dociera
kolej. – Poziom transportu publicznego na terenie gminy Kcynia? Niewystarczający – ocenia
Marek Szaruga, burmistrz Kcyni.
I podkreśla, że konieczna jest rewitalizacja linii numer 356. – Umożliwi dojazd i podjęcie zatrudnienia
przez mieszkańców naszej gminy
i ościennych. Należy kontynuować
także działania zmierzające do
wznowienia przewozów pasażerskich na liniach kolejowych numer 356 i 281.

AKTYWIŚCI WALCZĄ
O POCIĄGI

• - Gęsta sieć połączeń kolejowych wyrówna szanse mieszkańców mniejszych miejscowości w dostępie
do pracy, edukacji, służby zdrowia – przekonują społecznicy FOT. CZYTELNIK

Brak połączeń
to utrudniony dojazd
na uniwersytety,
wyższe bezrobocie,
mniej turystów,
gorsze warunki leczenia.
Cóż z tego, że lekarz
jest dostępny
w promieniu
50 kilometrów,
skoro nie ma do niego
dojazdu?

• Połączenia kolejowe z mniejszymi miejscowościami od lat są sukcesywnie wygaszane FOT. CZYTELNIK

Przykładem jest wspomniana
przez burmistrza Kcyni linia 356
(Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – Gołańcz), o której kursowanie od lat
postulują kolejowi aktywiści. Inną
linią, o której uruchomienie apelują społecznicy, jest ta o numerze
241 relacji Tuchola – Koronowo.
Postulowano również jej wydłużenie do Maksymilianowa dla
utworzenia połączeń Bydgoszcz
– Koronowo – Gostycyn – Tuchola.
Kolejną, trzecią już, jest linia 281
(Chojnice – Sępólno Krajeńskie
– Więcbork – Mrocza – Nakło nad
Notecią – Kcynia – Janowiec Wlkp
– Gniezno). Jest to jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce
i UE, zwana Magistralą Portową
BiS Północ Południe relacji Katowice – Gdynia. Cała magistrala jest
czynna dla ruchu pasażersko-towarowego na ponad 600 kilometrach
z wyjątkiem wspomnianego wyżej
krótkiego odcinka Gniezno – Więcbork – Chojnice, którego uruchomienie jest blokowane. Warto
dodać, że nawet Ministerstwo Infrastruktury za sprawą wniosku
więcborskiego aktywisty, Tomasza
Bracki, deklaruje udział środków
z programu Kolej+ dla linii 241 i 281

REKLAMA 33926275
1 BS
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Co oznacza brak połączeń
Gminy ponoszą straty. Czasem naprawdę ogromne

B

rak kolei to nie
tylko umniejszenie pozycji danej
gminy. Co w praktyce on
oznacza? Bez wątpienia
wiąże się z utrudnieniami w dostępie do
edukacji, w szczególności uniwersytetów, a co
za tym idzie – redukcji
sumy wykształconego
społeczeństwa z uwagi
na brak dojazdu do szkół
wyższych. Wszak gminy
mają obowiązek dowozu
dzieci tylko do szkół
podstawowych. Podobnie z opieką zdrowotną.
Cóż z tego, że lekarz
dostępny będzie w promieniu 50 kilometrów,
skoro nie ma do niego
dojazdu? Brak połączeń
może się również wiązać
ze wzrostem bezrobocia.
Bez komunikacji publicznej dla osób uboższych tudzież nieposiadających aut dotarcie do

1 BS

miejsca pracy lub samo
jej znalezienie stanowić
będzie spory problem.
Przykład? Gmina
Gostycyn, która poniosła
sporą stratę właśnie
z powodu niedostatecznego skomunikowania. Z uwagi na brak
transportu publicznego
(w tym linii kolejowej
Tuchola – Koronowo) jeden z inwestorów wybudował zakład w gminie
Tuchola, choć wcześniej
planował w gminie
Gostycyn. Gdyby wspomnianą relacją kursowały pociągi i mieszkańcy
mogliby docierać do
miejsc zatrudnienia
– wspomniany zakład
powstałby w gminie
Gostycyn i jej mieszkańcy mogliby aplikować
o posadę w nowych
miejscach pracy. – Jakiś
czas temu pewna ﬁrma
chciała w naszej gminie

zainwestować w nowy
zakład, zatrudniając
przy tym ok. 150 pracowników. Niestety, bardzo
szybko okazało się, że
ﬁrma nie znajdzie tylu
pracowników z obszaru
naszej gminy, a dowożenie z różnych zakątków
autobusami było mało
opłacalne – uzupełnia
burmistrz Gostycyna
Ireneusz Kucharski.
Z jakimi jeszcze
korzyściami wiąże się
obecność kolei? – Powrót
połączeń kolejowych
wpłynąłby na dalszy
rozwój turystyczny
Pojezierza Krajeńskiego
obﬁtego w tereny objęte
obszarem Natura 2000
oraz gospodarczy (łączność z dużymi aglomeracjami). Powyższe twierdzenie można uzasadnić
rosnącą liczbą korzystających z przewozów
pasażerskich związanych

(rewitalizacja i uruchomienie stałych połączeń pasażerskich), jeżeli
marszałek woj. kujawsko-pomorskiego podejmie się wkładu 15 proc.
wartości ze środków województwa.
Poparcie dla wniosku Bracki wyrazili wojewoda kujawsko-pomorski
oraz sępoleński starosta z Zarządem Powiatu. W świetle rządowego projektu marszałek województwa musi zapewnić, że będzie
uruchamiał i dotował połączenia
na doﬁnansowanych przejazdach.
Oprócz zapisów tego programu do
wznowienia kursów pasażerskich
na linii 281 zobowiązuje marszałka rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 8 grudnia 2016 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego, w którym
owa linia cała została ujęta.
O komentarz w tej kwestii poprosiłem burmistrza Sępólna
Krajeńskiego, Waldemara Stupałkowskiego. – Mimo wieloletniej
przerwy w kursowaniu pociągów
na linii 281 relacji Oleśnica – Nakło
powtórne uruchomienie przewozów pasażerskich spowodowałoby
powrót do korzystania z powyższych przewozów. W chwili obecnej osoby chcące korzystać z dalekobieżnych pociągów zmuszone
są do dojazdu własnym transportem do węzłów kolejowych, takich
jak: Bydgoszcz, Chojnice, Nakło
– opisuje włodarz gminy.

Równolegle Piotr Całbecki
wspiera rozwój kolei po toruńskiej
stronie województwa. Przykładem
takich działań jest rewitalizacja
linii 209 z Bydgoszczy Wschód
przez Unisław Pomorski do Chełmży oraz 207 (Toruń Wschodni
– Chełmża – Grudziądz). Inwestycje te realizowane były ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego, o rozdziale funduszów z którego decyduje właśnie marszałek.
Samorządy lokalne skupione
przy liniach 281 i 241 od wielu lat
interweniują w urzędzie marszałkowskim w sprawie realizacji tej
inwestycji, która jest bardzo ważna dla rozwoju tych gmin. – Tematem reaktywacji linii kolejowej
bardzo interesują się nasi społecznicy, którzy przez ostatnie lata
włożyli w ten temat mnóstwo pracy – mówi Patryk Mikołajewski,
burmistrz Koronowa. – W roku
2012 odbyły się dwa spotkania lokalnych społeczników z przedstawicielami województwa w urzędzie marszałkowskim w Toruniu
oraz przez kolejne lata były prowadzone różnego rodzaju społeczne
akcje promocyjne tego przedsięwzięcia. 16 maja 2018 r. w koronowskim urzędzie z przedstawicielami województwa spotkali się
wszyscy samorządowcy skupieni
przy linii 241. Byłem obecny na
tym spotkaniu jako ówczesny radny gminy Koronowo.

PO TORUŃSKIEJ
STRONIE DUŻO
LEPIEJ

POCIĄG I AUTOBUS
Z JEDNĄ TARYFĄ

Z informacji uzyskanych od PLK
Bydgoszcz wynika, że w ramach
plac planistycznych spółki, jak
i samorządu na lata 2021-2027
zrewitalizowana ma być LK 281
na odcinku Kcynia – Nakło nad
Notecią, co daje nadzieję na pozytywny ﬁnał sprawy. Niestety jednak, dalszy bieg tejże linii (Nakło
nad Notecią – Więcbork – Sępólno
Krajeńskie) został uznany jedynie
za ewentualność w obliczu inicjatywy urzędu marszałkowskiego,
którą ten niechętnie wykazuje.

Jednym z bardziej aktywnych
w sprawie powrotu kolei do Koronowa jest Rafał Wąsowicz, współdzierżawca tamtejszego dworca
i rekordzista Polski w liczbie przejechanych pociągiem kilometrów.
– Polska w dziedzinie transportu zachłysnęła się kapitalizmem
i zaczęła likwidować wszystko co
nieekonomiczne, a należy pamiętać, że transport publiczny zawsze
będzie nierentowny. Podobnie
jak w innych krajach Unii Europejskiej, tak i w Polsce autobusy
powinny pełnić rolę dowozową

INSTA (de)presja
z turystyką, pracą, dojazdem młodzieży w celach
edukacyjnych oraz udogodnieniami, np. szybszy
przejazd, możliwość
odpoczynku, brak problemu parkowania aut
itp. – uważa burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski.
– Gmina Gostycyn
może pochwalić się
pięknymi lasami i czystymi jeziorami. Przygotowanych jest też wiele
atrakcji. Na weekendowe
wypady mieszkańcy
Bydgoszczy i Torunia
mogliby przyjeżdżać
pociągiem do stacji
Gostycyn i stąd dalej wypożyczonym rowerem
jechać nad nasze jeziora,
lasy lub zwiedzać liczne
atrakcje – zachwala
burmistrz Gostycyna
Ireneusz Kucharski,
wtórując sępoleńskiemu
włodarzowi. l

do stacji kolejowych i być skoordynowane z rozkładami jazdy oraz
zintegrowane jedną taryfą z koleją
– komentuje.
Spor ym zaangażowaniem
w powrót kolei na linię 281 wykazuje się inny fascynat kolei, Tomasz Bracka, redaktor naczelny
„Gazety Więcborskiej”. – Od 20 lat
walczę o rewitalizację i uruchomienie codziennych przewozów
pasażerskich na linii kolejowej
nr 281. Od dwóch dekad ludzie są
odcięci od połączeń kolejowych
i autobusowych za sprawą bezczynności sejmiku wojewódzkiego
i marszałka w Toruniu.

PLK:
ZAINTERESOWANIA
NIE MA
Lekceważeniem inwestycji kolejowych po bydgoskiej stronie województwa wykazują się też Polskie
Linie Kolejowe. Nie zezwalają na
uruchomienie wspomnianej już linii 241 relacji Tuchola – Koronowo,
o którą wnioski składano wielokrotnie. Poprosiłem o komentarz
w sprawie. – Przewozy Regionalne
w 2018 r. zwróciły się z wnioskiem
o przejazd pociągu na odcinku
Tuchola – Pruszcz Bagienica – Koronowo, na którego realizację nie
została udzielona zgoda, z uwagi
na niedostateczny stan infrastruktury. Natomiast ﬁrma Cargo Master nie złożyła do naszego zakładu żadnego wniosku w sprawie
przejazdu linią kolejową nr 241.
O zainteresowaniu przewoźników
moglibyśmy mówić w przypadku
planowania uruchomienia przez
przewoźnika kolejowego regularnych, zgodnych z rozkładem pociągów kursów na tej linii. Takiej
formy zainteresowania od czasu
zawieszenia kursowania pociągów na omawianej linii kolejowej
nie było – pisze PLK. Z naszych informacji wynika jednak, że ﬁrma
Cargo Master od czerwca do września ubiegłego roku składała wnioski o pojedyncze kursy na linii 241.
Za każdym razem spotykały się
z odmowami spółki. l

Przeglądanie zdjęć z czyjegoś „idealnego życia” na
chwilę niweluje poczucie
osamotnienia u młodych.
Ale jest zgubne: młodzi
ludzie wyobrażają sobie, że
są „w kontakcie” z obserwowanymi, a nawet mogą być
częścią ich życia. To miewa
poważne konsekwencje.

Magdalena Bródka
LICEUM AKADEMICKIE
W TORUNIU
Życie wielu ludzi, nie tylko młodzieży, toczy się w dużej mierze
na portalach społecznościowych.
Bez przerwy komunikujemy się
za pomocą Messengera, przeglądamy Facebooka, Twittera,
pokazujemy przypadkowe chwile z życia na Snapchacie, a te najważniejsze i najładniej uwiecznione prezentujemy na Instagramie. Na tym ostatnim często obserwujemy gwiazdy, celebrytów,
inﬂuencerów, którzy codziennie
dostarczają nam świeżej porcji
ślicznych obrazków: ﬁt jedzenia,
wakacyjnych widoków, markowych ubrań, dużych imprez
w gronie innych znanych ludzi.
Specjaliści przekonują, że to „instażycie” wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jak? Zapytałam
o to Jolę Lewandowską, nauczycielkę i psychologa.
MAGDALENA BRÓDKA: Skąd
bierze się potrzeba śledzenia
„ładnych” proﬁli?
JOLA LEWANDOWSKA: Jedną
z przyczyn jest samotność i epizody depresyjne wśród młodzieży. Młodzi ludzie tworzą sobie
wyobrażenie kontaktu z obserwowanymi osobami, wydaje im
się nawet, że mogą stać się częścią ich życia.
I to niweluje poczucie samotności?
– Wręcz przeciwnie. Może na
chwilę to uczucie się zmniejsza,
jednak bardzo szybko przychodzi świadomość, że ktoś teraz
bawi się ze znajomymi, a my siedzimy sami i możemy tylko na to
patrzeć. Przez spędzanie wielu
godzin na portalach społecznościowych, zwłaszcza takich jak
Instagram, który daje możliwość
przeglądania co sekundę nowych
zdjęć, zaniedbujemy kontakty
z ludźmi i faktycznie stajemy
się samotni.
Czy oglądanie zdjęć gwiazd
i inﬂuencerów może powodować zaburzenia, takie jak zaniżona samoocena czy fałszywy
obraz własnego ciała?
– Oczywiście. Wystarczy pomyśleć, że ktoś zarabia o wiele
więcej, nie ma problemów, bo
przecież tego się nie pokazuje, wszystko wie i umie. Już to
skłania do myślenia o sobie, jako o kimś gorszym. W dodatku
szerzy się moda na blogi i proﬁle
o tematyce fitnessu, odchudzania, kultu ciała. Zdjęcia na takich
stronach często są edytowane
i nie pokazują faktycznego wyglądu osób. Oglądający widzą
po prostu piękne, wyrzeźbione

sylwetki. Przez to wielu z nich
popada w kompleksy, mogące
skutkować nawet zaburzeniami
odżywiania czy treningiem ponad siły.
Dlaczego czujemy taką presję,
żeby nasze życie też wyglądało
w internecie jak najlepiej?
– Nikt nie chce być gorszy, odstawać. Przeglądając social media
bardzo często porównujemy się
z innymi, ale też czujemy podziw,
zachwyt i chcemy, żeby i nasze
życie takie odczucia budziło.

Spędzając wiele
godzin na portalach
społecznościowych,
zwłaszcza takich jak
Instagram, który daje
możliwość przeglądania
co sekundę nowych zdjęć,
zaniedbujemy kontakty
z ludźmi i faktycznie
stajemy się samotni
JOLA LEWANDOWSKA,
PSYCHOLOG

Czy dążenie do idealnego wyglądu, statusu materialnego
i stylu życia, żeby pokazywać je
na portalach, może być niebezpieczne?
– Jak już wspomniałam, często
popadamy przez to w błędne
przekonania i zaburzenia. Ale
istotne jest też to, że poświęcając za dużo czasu na doskonalenie tych nieznaczących przecież
kwestii, zapominamy o tych naprawdę ważnych – szczęściu, rodzinie, zdrowiu.
Przeprowadzała pani badania wśród młodzieży, ale czy
możemy uznać, że w jakimś
stopniu te wnioski dotyczą też
osób dorosłych?
– Nie mogę stwierdzić, czy prezentowałyby się tak samo. Myślę jednak, że negatywne skutki
spędzania godzin na portalach
mogłyby być podobne. W końcu
dorośli też czasem czują się samotni i też są podatni na bodźce.
Jak w takim razie bronić się
przed konsekwencjami?
– Chyba nie ma jednej odpowiedniej strategii. Ważne jest, żebyśmy umieli ograniczać sobie czas
spędzany w internecie i uświadomili sobie, że niczyje życie nie
jest perfekcyjne, wbrew temu, co
pokazuje nam Instagram. Człowiek naturalnie porównuje się
do innych, ale pamiętajmy, że
zdjęcia i wpisy na portalach społecznościowych nie mogą być
racjonalnym wyznacznikiem
takich porównań. Warto więc
pamiętać, że ładne fotki to nie
wszystko i zastanowić się dwa
razy, zanim poddamy się zgubnej presji. l
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Święto województwa

WIELKIE ŚWIĘTOWANIE

FOT. ROMAN BOSIACKI / AGENCJA GAZETA

W dniach 1-9 czerwca obchodziliśmy Święto Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Świętowanie rozpoczęliśmy we Włocławku, od II Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Kapel. Potem
odbył się show muzyczno-taneczny Stefano Terrazzino, a następnie koncert Kayah. W kolejnych dniach imprezy odbyły
się w niemal całym regionie. W Grudziądzu – m.in. Parada
Orkiestr Dętych Województwa, koncert grupy Rebel Babel
& L.U.C i występ Krzysztofa Zalewskiego. W Inowrocławiu –
pokazy tańca poprowadzone przez Roberta Kochanka, a później występ Katarzyny Skrzyneckiej. A w Bydgoszczy odbył
się rodzinny festyn „Bajkowa Bydgoszcz” (na zdjęciu), koncert muzyki filmowej powiązanej z Kujawami i Pomorzem,
a także „Wyspa Kina”, w której wystąpili m.in.: Maria Sadowska, Filip Lato, Reni Jusis, Monika Kuszyńska czy Marek Dyjak. W Toruniu w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
odbył się koncert „Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem” w wykonaniu Anny Marii Staśkiewicz z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgosiensis i uczniów szkół muzycznych wyłonionych
w przesłuchaniach.
7 czerwca w bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej odbył się koncert upamiętniający dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Bydgoszczy. Następnego dnia w malowniczej scenerii ruin
zamku krzyżackiego w Brodnicy odbył się AstroFestiwal. l
Patryk Libront ZSM nr 1 w Bydgoszczy

Dyskusja o męskości

Globalne ocieplenie

Chłopcy już tacy są. Serio?

Wyzwanie

Toksyczna męskość to
m.in. dominacja, agresja,
homofobia. Trudno się
z tym nie zgodzić. A jednak
gdy te cechy zostały poddane krytyce, odezwali się
oburzeni.

Raport APA (podobnie jak spot
reklamowy Gillette) spotkał się
z falą krytyki. Próby zwrócenia
uwagi na szkodliwość cech przypisywanych „toksycznej męskości” odbierają jako atak, czego wynikiem jest złość, widoczna już na
pierwszy rzut oka.

CO NAPRAWDĘ
OBURZA?

Lena Bojakowska
LICEUM AKADEMICKIE
W TORUNIU
Istnieją tematy, które należy poruszać z wielką ostrożnością. Nieostrożna okazała się ostatnio marka Gillette, która w styczniu tego
roku postanowiła wydać spot reklamowy traktujący o społecznym
problemie, jakim jest toksyczne
pojęcie męskości.
Dobrze znane hasło Gillette dotyczące maszynek do golenia, „the
best a man can get”, uległo zmianie.
Zamiast niego pojawiło się: „the
best men can be”, z towarzyszącymi
mu ujęciami mającymi za zadanie
wywołać dyskusję w społeczeństwie. Reklama stara się przekazać
swojej głównej grupie odbiorców
– mężczyznom, by byli najlepszymi wersjami samych siebie, by interweniowali, gdy widzą krzywdę
innych. Okazało się, że spot został
odebrany nie tak, jak życzyłby sobie
tego jego producent. Podczas zaledwie miesiąca osiągnął półtora miliona łapek w dół w serwisie YouTube,
a mężczyźni, którzy deklarowali,
że byli wiernymi klientami Gillette,
zdecydowali się bojkotować markę.
Pojawiały się zarówno komentarze,
że reklama jest „antymęska”, odbiera mężczyznom jedne z istotniejszych cech ich płci, jak i te mówiące,
że prezentuje ona przerysowane
stereotypy. Nie wszyscy jednak odnieśli się do ﬁlmiku krytycznie – nie
zabrakło osób, które odebrały go,
jak się wydaje, zgodnie z tym, co
marka zamierzała przekazać i nie
uważają, by zasługiwała na aż tak
negatywne podejście.

• Kadr z reklamy Gillette FOT. PRINT SCREEN YOUTUBE

Co sprawiło, że klip wywołał
tak sprzeczne reakcje? Prezentuje
jednoznacznie negatywne sceny,
których sprawcami są mężczyźni. Widzimy żarty poniżające kobiety, chłopców prześladujących
swojego kolegę, który wypłakuje
się w ramionach matki, ojców patrzących na bójkę swoich synów
i reagujących na nią tylko powiedzeniem zdania „chłopcy już tacy
są”. Spot uwypukla także kulturę gwałtu i związaną z nią akcję
#metoo, która była głośna trochę
ponad rok temu. Nie jest to jednak
jedyny obraz mężczyzny prezentowany w reklamie. Istotne w niej są
także te jednostki, które starają się
powstrzymać agresywne zachowania, nie pozostają obojętne na
to, co ich otacza. W spocie zostaje podkreślone, że dają oni dobry
przykład młodym chłopcom, którzy „są mężczyznami jutra”.

TOKSYCZNA
MĘSKOŚĆ
Toksyczna męskość jest pojęciem,
które określa część stereotypowych
męskich cech – niemalże w całości
tych negatywnych. Zalicza się do
nich zarówno obsesję związaną
z dominacją, ciągłą rywalizację,
agresywne zachowania, dewaluację kobiet, odrzucanie wszystkie-

go, co uważane jest za stereotypowo kobiece, jak również wypieranie
się emocji, chęć polegania tylko na
sobie, a nawet zachowania homofobiczne. Pod nazwą „tradycyjnej
męskości” zostały uznane one za
szkodliwe przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w opublikowanych przez nie w 2018 r.
wskazówkach dla terapeutów
pracujących z chłopcami i mężczyznami. Podkreślone w nich zostaje,
że wzorzec ten krzywdzi nie tylko
kobiety, tych, którzy w jakikolwiek
sposób nie wpasowują się w jego
sztywne ramy, ale również mężczyzn, którym od dzieciństwa wpaja się obraz męskości, do którego
powinni dążyć. W końcu zaczynają
w niego wierzyć, przez co mierzą
się z konfliktem wewnętrznym,
z samym sobą. Niechęć do otrzymania pomocy, słabość, z którą kojarzy
im się zabieganie o nią, sprawia, że
mężczyźni nie są skorzy do zwracania się do terapeutów czy psychiatrów o pomoc, co stanowi problem,
zważywszy na to, że wskaźnik
samobójstw jest u nich znacznie
wyższy niż u kobiet. Przewodnik
zwraca uwagę także m.in. na fakt
oddziaływania „władzy, przywileju
i seksizmu” na rozwój chłopców.
Mają przez to skłonności do prześladowania słabszych – tych, którzy
„zachowują się jak dziewczyny”, do
agresywnych zachowań.

Na reklamę Gillette odpowiedział
Egard Watches, producent zegarków, pod hasłem: „we see the good
in men”, emitując spot, w którym
podkreślił wysoki współczynnik
samobójstw wśród mężczyzn
(o czym mowa była już wcześniej),
pokazał ich pomagających słabszym w potrzebie oraz jako kochających ojców. Klip ten spotkał
się z nieporównywalnie lepszym
odbiorem niż jego poprzednik,
chociaż pojawiły się także głosy,
że prezentuje on te same wartości
co Gillette, a reklama zegarków
po prostu zrobiła to w sposób
łagodniejszy, nieprzejawiający
jakiejkolwiek krytyki. W podobny sposób na reklamę maszynek
zareagowali także odbiorcy. Wydawało się, że nie zauważyli tego,
co kluczowe – spot Gillette nie
popiera biernego przyglądania
się złemu traktowaniu innych,
nawołuje, by pomagać ofiarom,
by dać dobry przykład. Nie wydaje się on nakazywać zrezygnowania z siły, także utożsamianej ze
stereotypową męskością. Jednak
nie zmienia to faktu, że pojawiły się liczne głosy naśmiewające
się z postaw promowanych jako
właściwa reakcja w sytuacji, gdy
mężczyzna stara się komuś pomóc. Można zauważyć problem,
jaki społeczeństwo (nie tylko
mężczyźni) ma z oddzieleniem
pozytywnych i negatywnych cech
od siebie, by starać się wyeliminować te drugie. „Chłopcy już tacy są” – i w tym właśnie wydaje się
leżeć problem. l

Plastikowe słomki, kubeczki
i talerzyki to tylko garść
rzeczy, bez których dasz
radę w codziennym życiu.
Wystarczy chcieć.
Prawdą na pewno jest to, że
świat się mocno zmienia pod
względem klimatu i temperatury. Przed laty, za czasów naszych dziadków polska zima
była mroźna i pokryta śniegiem, co w przeciągu tych kilku
lat diametralnie się zmieniło.
Nasz kraj staje się coraz bardziej cieplejszy. Dlaczego tak
jest i co jest tego przyczyną?
Z czego wynika globalna zmiana naszego środowiska?
Problem leży po stronie ludzi
i ich zachowania. Wyrzucane
śmieci oraz pierwiastki chemiczne występujące np. w lodówkach. Nie tylko wyrzucane przez
nas odpadki źle oddziałują na
środowisko, lecz wszystkie ﬁrmy
wydobywcze, jak i produkujące
w dużym stopniu przyczyniają
się do niszczenia naszej cywilizacji, uwalniając miliony cząsteczek ciężkich metali uszkadzających ochronę ozonową.
Wszystkie takie zachowania negatywnie wpływają na warstwę
ozonową planety i przyczyniają
się do jej uszkodzenia.
Jak zapobiec globalnemu ociepleniu? Odpowiedź jest banalnie
prosta i zarazem trudna. Musimy
zadbać o naszą planetę i przestać
jej szkodzić nie tylko śmieceniem,
ale także naszymi codziennymi
przyzwyczajeniami.
Chcesz pomóc światu? Zacznij
od niewielkiej rzeczy i wyeliminuj plastik do minimum w twoim codziennym życiu. Są to tak
drobne przedmioty, bez których
da się żyć, lecz niestety rozstanie
się z nimi może okazać się niełatwym wyzwaniem. Podejmij je.
Plastikowe słomki, kubeczki i talerzyki to tylko garść rzeczy, bez
których dasz radę w codziennym
życiu, wystarczy chcieć. l
Rafał Kujawiński
i Patryk Olszewski
ZSM nr 1 w Bydgoszczy
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Licealista pyta Rulewskiego

Ciało już słabe, ale dusza gorąca
Legenda „Solidarności”
Jan Rulewski o tym, jakie
dostrzega podobieństwa
między czasami Marca ‘81
a dzisiejszą sytuacją polityczną w Polsce. I dlaczego
mówi „nie!” polityce.
Paweł Marcinkiewicz
XV LO W BYDGOSZCZY
Jak historia Marca ‘81 i doświadczenie z tych czasów wpływa na
pana dzisiejsze postrzeganie rzeczywistości politycznej w Polsce?
– Ciągle uważam, że w polityce,
i tamtejszej, i dzisiejszej, trzeba
być odważnym. Jeśli nie stawiać
twierdzeń, to chociaż pytania,
żeby uzyskać odpowiedzi. To nas
łączy z Marcem ‘81, kiedy też tylko stawialiśmy pytania. Postulaty,
które tam artykułowaliśmy, były
właśnie pytaniami do władz.
Niewygodnymi.
– Tak, ale w końcu podpisali się
pod nimi. Władza wówczas odpowiedziała interwencją prokuratora, milicji, pobiciem, a dziś są lepsze metody... Można albo w ogóle
nie odpowiedzieć, albo przemilczeć, albo skłamać.
Doszukiwałby się pan jakichś
podobieństw, zależności pomiędzy sytuacją polityczną wtedy
a dziś, jakichś zaczątków podobnej cenzury czy narzucania swojej narracji?
– Jak najbardziej. Tylko że tamta
narracja miała za sobą obóz socjalistyczny, ze swoimi interesami,
wyrażanymi wówczas przez Związek Radziecki. Była zatem pewna
łatwość. Nikt im nie ufał, bo oni nie
reprezentowali nas. Tamci radni,
którzy się zbuntowali właśnie z tego powodu, uznali, że czas na to,
by rozmawiać z Polakami o Polsce.
Dzisiaj sytuacja jest odmienna. Nie
jest dramatyczna, jest i powinna

być rozgrywana w kategoriach demokracji. Zagrożenie dla wolnego
słowa zawsze istnieje ze względu
na to, że ludzie chcą narzucić swój
sposób myślenia, poglądy.

mach – wobec swoich dzieci, bliskich i znajomych.
Porozmawiajmy chwilę o przyszłości. Jak długo widzi pan jeszcze siebie w społecznej, politycznej aktywności?
– Odpowiem szczerze: to już koniec.

To ademokratyczne!
– Chcą narzucić to demokratycznie, traktują to jako dialog. Gdy
są u władzy, tym bardziej pragną
to zrobić. W oparciu o swoje instrumenty władzy zamykają usta
innym. Zwłaszcza wtedy, kiedy
im nie wychodzi. Jak wychodzi, to
pozwalają sobie na dyskusje. Jak
nie – boją się, że będą rozliczeni.
Nawet politycy państw demokratycznych nie lubią, jak odsyła ich
się do narożnika.
A co należy zrobić dzisiaj, żeby
w jakiś sposób zwrócić uwagę
społeczeństwa na to zjawisko,
ten problem?
– To, co robisz ty! Pisać i pobudzać wyobraźnię oraz wrażliwość
innych, ujawniać kłamstwa, bo
one niestety od tysiącleci istnieją.
Wszelkie władze, nie tylko w Polsce, lubią się nimi otaczać. Dla
przykładu: wojna w Iraku. Najpierw strona amerykańska słusznie interweniowała, a później to
ukrywała. Ludzie przyjmowali to
z mała dozą krytyki, co w efekcie
doprowadziło do katastrofy cywilizacyjnej: miliony rozpędzonych
po wielu sąsiednich krajach ludzi,
w tym niektórzy z bronią. Co najmniej trzydzieści-czterdzieści milionów jest poza swoim miejscem
zamieszkania, domami, rodzinami i napiera na spokojną, w miarę
urządzoną Europę. A zaczęło się to
wszystko od kłamstw.
Jest pan w stanie wymienić
jakieś konkretne przykłady
takich kłamstw w Polsce czy
w Europie?
– One same się narzucają. To jest
np. katastrofa smoleńska, która dawała niektórym ludziom
w Polsce mandat do wyjaśnienia
tej sprawy. Ów mandat do wyjaśnienia prawdy stał się hasłem wy-

• Senator Jan Rulewski FOT. TYMON MARKOWSKI / AGENCJA GAZETA

Zawirowania na scenie
politycznej i biologia –
to dwa najważniejsze
powody, dla których
mówię: „nie”. Trzeci
rodzi się w głowie, gdy
patrzę na was, młodych.
Widzę, że mamy
następców
JAN RULEWSKI
senator

borczym, a później stał się mandatem do piastowania władzy. Jednak dziś mało już kto o tym wspomina. Stanęliśmy na dziewiątym
bodaj scenariuszu tej katastrofy.
O dochodzeniu do prawdy było
mówione podczas miesięcznic

smoleńskich, a tak naprawdę
nie wiemy nic więcej...
– Prawda? Mimo że ludzie ci byli
niejako po drugiej stronie, bardzo
mnie bolało, że sądzili oni, iż dokonuje się na nich gwałtu, ograniczając im dysputę i zabraniając
dochodzenia do prawdy. Teraz
myślą, że ktoś ich okłamał, tak jak
władza komunistyczna okłamywała nas, że komunizm to jest najlepszy z ustrojów, występują tylko
chwilowe trudności.
Czyli są takie podobieństwa?
– Zawsze. Za władzą nie kryje się
tylko jedna osoba, jak to było dawniej w ustroju monarchicznym,
gdy całkowita władza znajdowała się w rękach króla. Kryje się za
nią mnóstwo janczarów, którzy ją
wspierają, z czego mają różnego
rodzaju korzyści i w momencie,
gdy dochodzi do weryﬁkacji, oni
stają się najpierw przegranymi.
Jednak najgorsze, czego się boję,
to bycie pajacami w swoich do-

Dlaczego?
– Po pierwsze: z powodu zawirowań na obecnej scenie politycznej.
Swego czasu walczyłem z komuną w różnych postaciach. Nie była
ona tak jednolita – zdarzało się, że
w czasie Solidarności „partyjni”
brali udział w strajkach w obronie
takiego łobuza jak Jan Rulewski.
Robili to wbrew wezwaniom partii.
Istotne jest to, że my dokonujemy
sanacji ludzi z tamtego systemu. Dla
mnie człowiekiem tamtego systemu, czynnym uczestnikiem Marca
‘81 był obecny europoseł, a wówczas
pierwszy sekretarz PZPR (Janusz
Zemke znajdujący się na liście Koalicji Europejskiej do PE – przyp.
red.). To dla mnie granica w zakresie
wartości nie do przekroczenia. Nie
mogę występować w koalicji z taką
osobą. A drugi czynnik motywujący
moje odejście to biologia. A po trzecie: patrzę na was, młodych. Mamy
następców – trochę wolnego...
Będzie pan w stanie usiąść na
soﬁe przed telewizorem i przyglądać się różnym wydarzeniom
na polskiej scenie politycznej, nie mogąc brać czynnego
w nich udziału?
– Masz rację – bardzo bolesna sytuacja. Bo o ile ciało już słabe, to dusza ciągle jest gorąca – w wysokiej
temperaturze, nie mylić z gorączką.
Boję się tego, że nie będę mógł przekazać doświadczenia. Doświadczenia, które w powołaniu do polityki
rośnie w miarę wieku. Są takie zawody jak sędzia, adwokat, pedagog,
gdzie dzieje się podobnie. Trudno,
żeby człowiek młody był doskonały. Niestety, tej wiedzy nie będę
mógł przekazać, bo znowu, tak jak
w sprawie bydgoskiej, będzie trzeba powiedzieć „nie!”. l

Nagrody marszałka

Wkładają serce w to, co robią. I są nagradzani
Władze województwa od 2001
r. nagradzają ludzi, przedsiębiorstwa i instytucje wyróżniające się w regionie. Kto zdobył
je w tym roku?

Patryk Libront
ZSM NR 1 W BYDGOSZCZY

1 BS

Tegoroczna Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w CKK
Jordanki w Toruniu. – Już po raz
dziewiętnasty uhonorowaliśmy
zasłużone osobistości i zespoły
z Kujaw i Pomorza. Promujemy
w ten sposób warte naśladowania,
aktywne i odważne postawy – podkreślał marszałek Piotr Całbecki.
Nagrody przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów znalazły się 24 osoby, zespoły i instytu-

• Gala rozdania nagród marszałka FOT. MIKOŁAJ KURAS

cje, wręczono też 33 wyróżnienia.
– Jury doceniło też za całokształt
działalności Muzeum Etnograﬁczne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Wśród

nagrodzonych znaleźli się m.in:
Spółka Lafarge Cement z Barcina
(powiat żniński), Zgromadzenie
Sióstr Albertynek Posługujących
Ubogim z Bydgoszczy, prof. dr

hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz.
Nagrody wręczane są nieprzerwanie od 2001 r. Od 2012 r. organizowane są w drugiej połowie
czerwca. Wśród laureatów Nagród
Marszałka na przestrzeni wszystkich edycji znalazły się m.in.:
przedsiębiorstwa (np. Marwit, PESA Bydgoszcz SA, Krajowa Spółka
Cukrowa SA), dyrektorzy i prezesi firm oraz stowarzyszeń (m.in.
Jan Nawrocki z Politech Sp. z o.o.
w Osielsku, Ewa i Marian Buławka
z MEDOS w Chełmnie, Piotr Madej
z Agro-Siec Sp. z o.o. w Chełmnie,
Zenon Nienartowicz ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnych i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Jestem”),
prezydenci i burmistrzowie miast
regionu, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, osobowości związane ze
sportem. Nie zabrakło też nagród
specjalnych m.in. dla Urzędu Miasta Inowrocławia, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
PKP Polskich Linii Kolejowych,
Miasta Torunia za budowę Sali na
Jordankach, Portu Lotniczego Bydgoszcz za wprowadzenie oraz rozwój połączeń z węzłem transportowym we Frankfurcie nad Menem.
Ponadto przyznawano nagrody
specjalne za całokształt działalności m.in. biskupowi toruńskiemu
Andrzejowi Suskiemu czy Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis. l
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Tomasz Herkt o sile nowego Artego

Skład na medal
– Silny duet pod koszem, bardzo
mocny obwód z Jennifer O’Neill jako
rozgrywającą. Udało się zbudować zespół,
który będzie kandydatem do medalu
– mówi „Wyborczej” szkoleniowiec
Artego Tomasz Herkt

Nasz nowy duet
podkoszowy: Shanta
Evans i Laura Svaryte
nie będzie słabszy niż
para Dragana Stanković
i Ziomara Morrison
TOMASZ HERKT
trener Artego

WOJCIECH BORAKIEWICZ:
W jaki sposób na konstruowanie drużyny wpłynęła zmiana
przepisów. Nie trzeba już ciągle trzymać na boisku dwóch
polskich koszykarek. Będzie
jeszcze więcej zagranicznych
zawodniczek w Artego?
TOMASZ HERKT: Nie miało to zasadniczo wpływu, bo i w poprzednich sezonach mieliśmy zawsze
w drużynie cztery, pięć koszykarek z zagranicy. To się nie zmieniło
i obecnie liczba tych zawodniczek
zagranicznych się nie zmieni.
Oczywiście przepis regulujący
kwestię opłat za potwierdzenie
szóstej i kolejnych cudzoziemek
do gry w lidze jest ewentualnie
bonusem dla bogatszych klubów.
Być może znajdą się takie, które są
w stanie zapłacić za grę swej szóstej cudzoziemki dodatkowo sto
tysięcy złotych. To będzie dla nich
jakiś przywilej.
Artego nie będzie chciało z niego skorzystać?
– Na obecną chwilę nie. Sądzę
zresztą, że nie znajdzie się wiele
klubów, które z tego skorzystają.
Wiem, że zrobi tak klub z Gorzowa, bo rozmawiałem z trenerem

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Bory Tucholskie, zabudowane, 9 ha
w tym 7,5 ha lasu sprzedam, 600 91 31 31

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
56 649 40 30, 52 388 22 73, 509 574 644

Maciejewskim. Może będą sobie
mogły na to pozwolić Polkowice,
aczkolwiek budżet CCC nie jest
tak imponujący, jak był w ostatnich dwóch latach. Może jeszcze
Arka Gdynia. W sumie obserwuję, że wydatki w lidze nie będą tak poważne jak poprzednio.
Trzeba podkreślić pozytywnie
postępowanie tych klubów, które
nie jechały po bandzie pod tym
względem i racjonalnie wydawały
pieniądze. W tym gronie znajduje
się także Artego. Inne postępowanie kończy się często źle. Oczywiście to także wynikało z tego, że są
kluby i ich sponsorzy oczekujący
natychmiastowego sukcesu – bez
względu na koszty i oglądanie się
na skutki. Ale w każdej sytuacji
także w sporcie, racjonalność
się przydaje.
Trzon zespołu będzie złożony
z nowych zawodniczek. Jaki to
będzie zespół? Czy ma potencjał medalowy?
– Sądzę, że tak. Jestem zadowolony z tego składu i zakontraktowanych zawodniczek.
Oczywiście wszystkie nasze
rozważanie zweryfikuje boisko
i rywale. Wydaje mi się, że nasze
możliwości ofensywne powinny
być zdecydowanie większe niż
w poprzednim sezonie.

Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
cz 2.
w czwartek

6NDOD

POLSKA
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

2

2019

/2

Skala 1:300 000

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

duet, ze wsparciem Karoliny Poboży, nie będzie gorszy od poprzedniego. Liczę, że będzie mocniejszy.
Tak samo dobrze jest z koszykarkami obwodowymi?
– O tak, bo mając Briannę Kiesel, czyli drugą snajperkę ligi,
a także Jennifer O’Neill oraz Melę
Międzik i Karinę Szybałę, także na
obwodzie będziemy groźni.
Jaka będzie rola powracającej do Artego po roku przerwy
O’Neill?
– Cieszę się z jej powrotu. Poprzedni sezon spędziła w Spar-

taku Widnoje, grając na pozycji
numer jeden. Pokazała już u nas
dwa sezony temu, że potraﬁ prowadzić grę i być jednocześnie
skuteczna. Kiedy kontuzjowana
była Julie McBride, to ona fantastycznie pociągnęła zespół
w czwartym meczu play-off
z Gdynia. Rzuciła 17 punktów,
miała 11 asyst. Świetnie grała akcje pickandrollowe. Sądzę, że po
tegorocznych doświadczeniach
w Spartaku będzie zdecydowanie
lepsza. Nie będziemy mieć kłopotów na jedynce. Naprawdę mamy
ekipę, która będzie kandydatem
do medalu. l

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019

ATLAS SAMOCHO'2:<

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl

• Tomasz Herkt prowadzi Artego od 2012 roku FOT. ŁUKASZ ANTCZAK / AG

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913813052 www.owzastal.pl

Nawet pomimo utraty tak kluczowej koszykarki jak Dragana Stanković?
– Jestem o tym przekonany.
Porównajmy nasze duety podkoszowe. Para Stanković i Ziomara
Morrison zostaje zastąpiona przez
Shantę Evans i Laurę Svaryte. Litwinka miała w Toruniu podobne
osiągnięcia jak Dragana, a była zawodniczką lepiej zbierającą. W sumie drugą w polskiej lidze, a w sytuacji, w której gra wiele podkoszowych ze Stanów, to jest bardzo
dobry rezultat. Dragana zdobywała średnio ponad 16 pkt, a Svaryte
blisko 12. Biorąc pod uwagę, że
grała krócej przeciętnie w meczu,
robiła ten wynik bardziej efektywnie. One są naprawdę są bardzo
porównywalne. Svaryte ma 27 lat,
podobnie jak Evans, zawodniczka
z doświadczeniem w Eurolidze. To
dobry, rozwojowy okres dla koszykarek. Evans jest sprawna, szybko
biega do kontrataku. Nasz nowy

cz 1.
w środę

POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413
O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33925390
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W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”
Cena „Wyborczej” i każdej części atlasu 14,99 (z VAT 8%)

Rozmowa z Tomaszem Herktem

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33927707
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K I N A
Bydgoszcz
CINEMA CITY
Jagiellońska 37-49, tel. 52 554 37 77

• Agent Kot (85) dubbing pt., pon.-czw.
13.50, 16; sob.-niedz. 11.50, 13.50, 16;
• Aladyn (128) dubbing pt., pon., śr. 10.10,
15.30, 18.10; sob.-niedz. 10.10, 12.50, 15.30,
18.10; wt. 10, 15.30, 18.10; czw. 11, 16.20;
• Anna (118) codz. 14.10, 16.40, 19.10, 21.40;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
codz. 10.50;
• Dzień czekolady (75) codz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20.20, 21.45; 3D dubbing pt.-śr. 15.45,
18.30; czw. 15.15;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 15, 17.20,
19.40, 22;
• John Wick 3 (130) codz. 21.30;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 15.40;
• Krew Boga (100) codz. 12.40;
• Królowa Kier (127) codz. 18.50;
• Laleczka (120) codz. 15, 17, 19, 21;
• Ma (99) codz. 17.50, 20;
• Men in Black: International (120) pt.-śr.
13.20, 16.50, 19.20, 21.15; czw. 12.50, 16.50,
19.20, 20.45;
• Niedobrani (125) codz. 22;
• Oszustki (94) codz. 10.50, 13, 15.10, 17.20,
19.30, 21.40;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 11.40,
13.40;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11, 13, 18.10;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 21;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt., pon.-czw. 11.30, 16.20, 18.40;
sob.-niedz. 11.30, 13.50, 16.20, 18.40; 3D

1 BS

33926208

dubbing pt.-śr. 11; czw. 10.30;
• Polaroid (88) codz. 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30;
• Rocketman (121) pt.-śr. 16.10, 20.50; czw.
16.10, 21.45;
• Sekretne życie zwierzaków domowych
2 (92) dubbing pt.-śr. 10, 12, 14, 16, 18, 20;
czw. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135) czw.
19; 3D napisy czw. 18;
• Słońce też jest gwiazdą codz. 11.50;
• Tajemnice Joan (110) pt., pon.-czw. 11.30;
sob.-niedz. 11.50;
• Trzy kroki od siebie (116) pt., pon.-śr.
12.50; sob.-niedz. 11.10, 13.30; czw. 13.40;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
22.10; dubbing pt., pon.-czw. 13.50; sob.niedz. 14.20;

HELIOS
Fordońska 141, tel. 525810053

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.-czw.
12.45, 16.30; wt. 11.15, 16.30;
• Aladyn (128) dubbing pt. 10; sob.-pon.,
czw. 11.45; wt. 10, 12.15; śr. 10, 10.30;
• Anna (118) pt.-śr. 15, 17.45, 20.40; czw. 15,
18.20, 20.40;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 2
niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz. 20;
dubbing pt., pon.-czw. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 14, 18.45, 21.15;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 20.50;
• Kraina cudów (85) dubbing pt.-pon., czw.
10.45; wt. 10.15; śr. 12.15;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie noc
(114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.15, 21.30; czw.
20.15;

• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.,
pon.-czw. 14.30;
• Oszustki (94) pt.-śr. 17, 20.30; czw. 17, 21;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pon. 10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt., wt. 10.30, 13, 18.20; sob.niedz. 10.30, 13, 15.30; pon. 11, 13.10, 18.20;
śr. 10.30, 13; czw. 10.30;
• Polaroid (88) codz. 19.40, 21.45;
• Rocketman (121) codz. 11.15;
• Sekretne życie zwierzaków domowych 2
(92) dubbing pt. 10, 10.10, 11, 12.10, 12.30,
13.10, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30,
18, 18.30; sob. 10, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40,
14.20, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30;
niedz. 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20,
15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; pon. 10, 11,
11.20, 12, 13, 13.20, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20,
17.30, 18, 18.30; wt. 10, 11, 11.30, 12.10, 13.10,
13.40, 14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18,
18.30; śr. 10.30, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40,
14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.20;
czw. 10, 10.30, 11, 11.50, 12.10, 13.10, 13.50,
14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135) czw.
19.15;
• Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 14.30, 18.15;

JEREMI
Gen. Fieldorfa-Nila 13

• Magiczny dywan (81) czw. 10;
• Wicher (101) pon.-śr. 10;

MULTIKINO
Marsz. Focha 48, tel. 52 552 38 10

• Agent Kot (85) dubbing pt. 11.30, 13.35;
sob.-czw. 10.45, 13.35;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.-niedz.
10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt. 10, 13.05; sob.

10.30, 15.45; niedz.-czw. 10.30, 13.05;
• Anna (118) codz. 12.55, 15.30, 18.15, 20.50;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni (756)
pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
19.30; dubbing pt.-niedz., wt.-śr. 12; pon.
11.50; czw. 10;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 13.15, 15.40,
18.05, 20.40;
• John Wick 3 (130) pt.-niedz., wt.-czw.
19.45; pon. 21.05;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) pt., niedz., wt., czw. 14.50,
20.30; sob. 13.40, 20.30; pon. 15.45, 20.30;
śr. 16, 20.30;
• Ma (99) pt., niedz., wt., czw. 16.15, 20.50;
sob., śr. 14.50, 20.50; pon. 14.40, 20.50;
• Men in Black: International (120) pt.niedz., wt.-czw. 17.10; pon. 17;
• Oszustki (94) codz. 15.50, 18, 20.10;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing sob.czw. 11.10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.20, 12.45, 18.30;
• Polaroid (88) codz. 15.05, 17.10, 19.15,
21.20;
• Rocketman (121) pt.-niedz., wt.-śr. 21.05;
pon. 21.40;
• Sekretne życie zwierzaków domowych
2 (92) dubbing pt. 10, 10.40, 11.10, 11.35,
12.10, 12.45, 13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.50, 18.25, 19,
19.55; sob.-niedz. 10, 10.40, 11.10, 11.40,
12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19,
20; pon. 10, 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; wt. 10,
10.40, 11.10, 11.30, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19, 20; śr. 10, 10.40, 11, 11.10,
12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19,
20; czw. 10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45,

13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135) czw.
19;
• Trzy kroki od siebie (116) pt. 10.20; sob.czw. 11;

ORZEŁ
Marcinkowskiego 12, tel. 523255540

• Krew Boga (100) pt. 15.45; niedz. 18;
• Petra (107) pt. 17.45; niedz. 20.15;
• Tajemnice Joan (110) niedz. 16;

Inowrocław
KINOMAX
Jana Molla 3, tel. 523530555

• Anna (118) pt.-śr. 16.30, 20.45; czw. 16.30,
20.55;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 15, 20;
• Laleczka (120) codz. 13, 19;
• Ma (99) codz. 17, 21;
• Oszustki (94) codz. 12.30, 18.45;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 11, 14.30;
• Sekretne życie zwierzaków domowych 2
(92) dubbing codz. 12, 14, 16, 18;

Świecie
STUDYJNE KINO CYFROWE
WRZOS
Wojska Polskiego 139, tel. 52 562 73 76

• Agent Kot (85) dubbing pt., pon., śr.-czw.
12.15; sob.-niedz. 10.30;
• Anna (118) codz. 21;
• Men in Black: International (120) codz.
19.10;
• Sekretne życie zwierzaków domowych
2 (92) dubbing pt., pon., śr.-czw. 10, 14,
15.45, 17.30; sob.-niedz. 12.15, 14, 15.45,
17.30; wt. 14, 15.45, 17.30;

Bydgoszcz
F E S T I WA L S Z T U K I

Oko Nigdy Nie Śpi
Od otwarcia wystawy amerykańskiej malarki i performerki
Colette Lumiere (na zdjęciu)
rozpocznie się w Bydgoszczy
festiwal Oko Nigdy Nie Śpi.
Tegoroczny festiwal sztuki Oko
Nigdy Nie Śpi ma bardzo bogaty
program. W niedzielę o godz. 18
w galerii miejskiej bwa wernisaż
wystawy amerykańskiej artystki
– Colette Lumiere. Jej prace oglądali wielbiciele sztuki w największych galeriach świata. Tworzy
od lat 70. Zajmuje się malarstwem, instalacją, rzeźbą, ﬁlmem.
Jest jedną z prekursorek street
artu. W dniu otwarcia wystawy
o godz. 19 zaplanowano premierę
ﬁlmu Czarnego Karła „Wieczór”
w reżyserii Marcina Giżyckiego
oraz koncert Atma Quartet.
Również w niedzielę od 20.30
w ostromeckim Pałacu Nowym
otwarcie wystawy Dany Widawski, o 21 performance Mariusza
Czajki, a o 21.30 Eriko Makimury.

Do tego o 22. koncert Kaspra
T. Toeplitza i instalacja Kuby
Elwertowskiego. W kolejnych
dniach na festiwalu w Ostromecku będzie można uczestniczyć
w spotkaniach m.in. z Krystyną
Mazurówną (poniedziałek, 12),
Andą Rotenberg (poniedziałek,
17), prof. Zbigniewem Mikołejko
(wtorek, 16), Agnieszką Taborską
(wtorek, godz. 12 i 23). Warto wybrać się w poniedziałek o 21.30 na
specjalny koncert performance
Eriko Makimury z okazji 100-lecia
polsko-japońskich stosunków
dyplomatycznych. Natomiast we
wtorek o godz. 22 wystawione
zostanie oratorium „Phoebe”
na podstawie książki Agnieszki
Taborskiej „Niedokończone życie
Phoebe Hicks”. W bogatym programie środy zwraca uwagę również rozmowa prof. Zbigniewa
Mikołejko i Tomasza Dostatniego
– „Kościół w grze o polską duszę”.
Poprowadzi ją Michał Nogaś. l

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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NIEDZIELA-CZWARTEK.

Cały program na
bydgoszcz.wyborcza.pl

NA MIEŚCIE

KONCERT

Otwieracz 2019 w Myślęcinku Otwarcie

2

Starego Rynku

FOT. MICHAŁ GROCHOLSKI / AGENCJA GAZETA

NIEDZIELA, GODZ. 14.
Zespół Perfect, a wraz z nim Grzegorz i Patrycja Markowscy będą gwiazdami tegorocznego
powitania lata w Myślęcinku.
Jako pierwsza o godz. 15 na scenie w Myślęcinku
zaprezentuje się Anna Hnatowicz, po niej o 16.30
dla publiczności zaśpiewa wielki wokalny talent
– bydgoszczanin Maks Łapiński, ﬁnalista programu „The Voice of Poland”.
O godz. 18 rozpocznie się koncert gwiazd tegorocznego Otwieracza.

Na scenie pojawi się jedna z najbardziej
zasłużonych dla polskiego rocka grup – Perfect.
Począwszy od pierwszej płyty jej piosenki stały
się hymnami pokoleniowymi. Wokalista Perfectu – Grzegorz Markowski zaśpiewa również
kilka piosenek razem ze swoją córką – Patrycją.
Będzie też okazja posłuchania jej autorskich piosenek.
Oprócz koncertów na polanie Różopole zaplanowane są dwie imprezy niezwiązane bezpośrednio z Otwieraczem. W sobotę i niedzielę odbędzie
się Ogólnopolski Zlot Brodaczy (od godz. 12.).
W niedzielę od 15 na Różopolu – Holi Festival. l

3

PIĄTEK-SOBOTA
Z okazji uroczystego otwarcia Starego
Rynku miasto
zaprosiło
artystów.
W piątek o godz.
20 rozpocznie
się koncert „Pięknie
FOT. GRAŻYNA MARKS / AG
Żyć”. Na scenie pojawią
się m.in.: Olga Bończyk,
Katarzyna Pakosińska, Hanna Śleszyńska,
Piotr Gąsowski czy Robert Rozmus.
W sobotę w samo południe nadejdzie czas
na atrakcje dla dzieci, najpierw koncert,
a później bajkową imprezę z bohaterami ulubionych animacji. Oprócz tego o godz. 16
zobaczymy „Beczkę śmiechu” – komediowy
spektakl Teatru na Walizkach, a o godz. 17
z programem satyrycznym wystąpi Piotr
Bałtroczyk – znany z konferansjerki na występach kabaretów, tym razem przedstawi swój
autorski program. l
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