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24-stronicowy 
dodatek

Gdzie szukać 
i jak rozpozna-
wać jadalne 
grzyby? 
Przepisy na 
pyszne potrawy 
z wykorzystaniem grzybów. 
Konkurs fotograficzny 
z nagrodami. strona 6
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Kwiaty pod „Listem z przeszłości”.
Tłumy uczniów bydgoskich szkół 
pożegnały ofiarę hitleryzmu strona 7

BYDGOSZCZ

Hałas nie daje 
ludziom spać

Ulica Kormoranów na Oso-
wej Górze, godzina 22. Choć 
o tej porze zaczyna się cisza 
nocna, w okolicy rozlega się 
buczący dźwięk. I tak prawie 
w każdą noc. strona 9

CYTAT DNIA  
Brawo siatkarze! Jesteśmy 
z was dumni! Wystarczyło 
uporządkować PZPS 
i już jedzie... Może kiedyś 
PZPN...

Sławomir Nowak (PO) w portalu 
twitter.com, komentując wygraną 
Polaków w mistrzostwach Europy

RAPORT EXPRESSU

Niewielu 
ze średnią krajową

Urzędnicy w województwie 
kujawsko-pomorskim zara-
biają przeciętnie od 2000 
do 6500 złotych brutto 
miesięcznie.  strona 4

W CZWARTEK AŻ DWA DODATKI 

 Gdzie i co mogą ćwiczyć 
dzieci i młodzież w mieście?

 Aktualny rozkład jazdy 
pociągów

?

Słowenia - Polska 76:60.
By zagrać w ćwierćfinale EuroBasketu, 
musimy pokonać Hiszpanię. strona 18

Lekarze twierdzą, że nic się nie stało.
Poparzony mężczyzna wyszedł ze szpitala 
i błąkał się pół nocy po Brodnicystrona 6

Dzisiaj:
10o do 20o

noc dzień

Jutro:
10o  do  22o

noc dzień

Jarosław Jakubowski
j.jakubowski@express.bydgoski.pl

Miasto chce odtworzyć dawne 
koryto Starego Kanału Bydgo-
skiego. Na razie na niewielkim 
odcinku między rondem Grun-
waldzkim a ulicą Wrocławską. 

Szansą dla Starego Kanału Bydgo-
skiego jest projekt REURIS (Revi-
talisation of Urban River Spaces) 
realizowany w ramach programu 
Central Europe Cooperating For 
Success (CECFS).  Miasto Byd-
goszcz, które bierze udział w reali-
zacji projektu, w ciągu najbliższych 
trzech lat zagospodaruje w celach 
rekreacyjnych okolice kanału na 
odcinku od ronda Grunwaldzkiego 
do ul. Wrocławskiej. - Projekt jest 
rozpisany na trzy lata. Na początku 

Wypuścić kanał z kanału
Za trzy lata jedna z najoryginalniejszych atrakcji Bydgoszczy może odzyskać dawny blask
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W Fordonie wyrosła „Brama do Nieba”
Wczoraj w Fordonie uroczyście 

odsłonięto „Bramę do Nieba”, XII 
stację Drogi Krzyżowej Kalwarii 
Bydgoskiej-Golgoty XX wieku. 
Imponujący monument z 12-
-metrowym krzyżem i ażurową 
figurą Chrystusa Zwycięskiego 
widoczny jest dla wjeżdżających 
do Bydgoszczy od strony Torunia. 
Miejsce jego powstania jest sym-
boliczne. To w fordońskiej Doli-
nie Śmierci w 1939 roku Niemcy 
wymordowali 1200 Polaków. 
Podczas uroczystości odczytane 
zostało przesłanie przedstawicie-
li rodzin pomordowanych. Mszę, 
która została odprawiona przed 
odsłonięciem monumentu, cele-
brował biskup ordynariusz byd-
goski Jan Tyrawa. Więcej w sobot-
nim dodatku fordońskim.(jar)

i jak rozpozna-

pyszne potrawy 
z wykorzystaniem grzybów. 

poprosiliśmy o propozycje archi-
tektów. Wyższa Szkoła Gospodarki 
przeprowadziła badania, na pod-
stawie których nasi urbaniści przy-
gotują plany. Wykorzystamy też 
pomysły studentów architektury z 
Polski i Holandii. Chcemy w pierw-
szej kolejności sprawić, by na tym 
odcinku Stary Kanał przypominał 
ten z czasów świetności. Zagospo-
darowane zostaną też przyległe te-
reny - zapowiada Grzegorz Boroń, 
wicedyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

Pomysł odbudowy części stare-
go koryta kanału popiera Wojciech 
Banach, znany bydgoski kolek-
cjoner dawnych pocztówek, autor 
albumu „Nad Starym Bydgoskim 
Kanałem”. - Szkoda jednak, że re-
witalizacji ma zostać poddany tak 
krótki odcinek. Aż się prosi, żeby 

nad istniejącymi do dziś śluzami 
powstały punkty gastronomiczne, 
gdzie można spokojnie wypić piwo. 
Przed drugą wojną światową Stary 
Kanał był ulubionym miejscem roz-
rywek bydgoszczan. Szczególnie 
upodobali go sobie wojacy, którzy 
zapraszali tu panny na przejażdż-
ki łódkami - przypomina Wojciech 
Banach. Jego zdaniem, miasto po-
winno symbolicznie odtworzyć cały 
bieg Starego Kanału. - Można by 
choćby zaznaczyć nieistniejący ka-
mienny most jakimiś elementami 
na rondzie Grunwaldzkim - dodaje 
kolekcjoner. - Nie widziałbym prze-
szkód nawet w odtworzeniu całego 
kanału. Wszystko jest kwestią pie-
niędzy. Liczmy na to, że rewitaliza-
cja odcinka zachęci inwestorów do 
zakładania restauracji czy barów 
- uważa Grzegorz Boroń. Wczo-
raj minął termin składania ofert 

w przetargu na bieżące utrzymanie 
Starego Kanału Bydgoskiego. Ten, 
kto go wygra, przez 3 najbliższe lata 
będzie, m.in., konserwował śluzy, 
oczyszczał koryto i przycinał trawę 
na brzegach kanału. 

U nas strona 2
komentuj: www.express.bydgoski.pl
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Reklama

Ogromne zainteresowanie ofertą Ku-
jawsko–Pomorskich Szkół NEKS w

Bydgoszczy sprawiło, że uruchomiliśmy
wszystkie kierunki kształcenia od wrześ-
nia 2009 r.  Nasza Szkoła daje możliwość
nauki w Liceum Profilowanym, Uzu-
pełniającym Liceum Ogólnokształcącym
oraz w Szkole Policealnej. 
Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie
wieczorowym lub zaocznym, dzięki cze-
mu nie muszą rezygnować z pracy, a nau-
ka nie koliduje z ich obowiązkami. 

Ponadto mogą w trakcie nauki przejść z
jednego trybu kształcenia na drugi (z wie-
czorowego na zaoczny lub na odwrót). 
Mamy doskonałą kadrę nauczycielską,
więc słuchacze na pewno będą zadowo-
leni z poziomu kształcenia.
Dysponujemy dobrze wyposażonymi sa-
lami wykładowymi. Szkoła posiada
uprawnienia szkoły publicznej. 
Wybierz darmowe szkoły średnie i poli-
cealne.

Dokończenie na stronie 3  

Dlaczego warto rozpocząć naukę od września 2009 r.
w Kujawsko-Pomorskich Szkołach NEKS w Bydgoszczy?
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KANAŁ PRZED LATY

Było to ulubione miejsce roz-
rywki mieszkańców miasta. 

Kawalerowie (szczególnie woja-
cy) chętnie zapraszali panny na 
przejażdżki łódkami. 

W miejscu obecnego ronda 
Grunwaldzkiego znajdował się 
kamienny most.


