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Nadine Masshardt – najmłodsza radna kan-tonu Berno oraz Rady Miasta w Langenthal od-wiedziła Bydgoszcz.W spotkaniu Szwajcarki z przewodni-czącym MłodzieŜowej Rady Miasta PawłemPiątkowskim uczestniczyli prezydent KonstantyDombrowicz oraz przewodnicząca Rady MiastaDorota Jakuta. Rozmawiano w głównej mierzeo moŜliwości podjęcia współpracy międzymłodzieŜą obu miast. Podjęto teŜ temat sytua-cji ludzi młodych na rynku pracy.–Musimy pokazać jak waŜne jest łączenie
wszystkich pokoleń w politycznym procesie de-
cyzyjnym. Mój cel jest jasny: obywatele poniŜej
30. roku Ŝycia muszą być lepiej reprezentowani
w parlamencie – mówiła Nadine Masshardt.Dzięki staraniom Szwajcarki udział w wybo-rach do Rady Miasta Langenthal mogą braćjuŜ 16-latkowie.

Nieco Szwajcarii

1,5 kilometra nowych ulic
Blisko 1,5 kilometranowych ulic osiedlowychzostało oddanych douŜytku na przełomie kwiet-nia i maja br.Estetyczną, a przedewszystkim wygodną na-wierzchnię zyskały ulice:Kolejarska, Krzemieniecka,Olsztyńska, Zamknięta,śurawia, świrowa, Mo-chelska i Rytelska.Nowe jezdnie oraz progi zwalniające wy-konane zostały z kostki betonowej. KaŜdaz dróg osiedlowych zyskała równieŜ kanaliza-cję deszczową i system odwadniania na-

wierzchni. Ponadto na nieoświetlonych do tejpory ulicach zamontowano lampy. Terenyprzyległe zagospodarowano natomiast este-tycznymi trawnikami. Budowa wszystkich oś-miu dróg osiedlowych kosztowała 3,8 mln zł.

Mieszkańcy ul. śurawiej mogę teraz bezpiecznie spacerować

„Potop” juŜ w Bydgoszczy!
Trudno byłoby wyobra-zić sobie lepszy prezent na663. urodziny miasta.Dokładnie 19 kwietniaw Bydgoszczy pojawiła sięzrekonstruowana część fon-tanny „Potop” - niedźwie-dzica.- Przez wiele lat ma-

rzyłem o tym dniu. Teraz na
pewno akcja odbudowy
przyspieszy. Przyjechałem
z wnukiem specjalnie z For-
donu. Gdy będzie w moim
wieku, na pewno wspomni
z sentymentem ten dzień –mówił jeden z mieszkańcówmiasta, pan Zygmunt.Przypomnijmy: fontanna„Potop” autorstwa Ferdynanda Lepcke usytuo-wana była w parku im. Kazimierza Wielkiego wlatach 1904-1943. Po 66 latach nieobecnościczęść rzeźbiarskiej kompozycji stała się znówfragmentem pejzaŜu miasta. Do co najmniej

października rzeźbę będzie moŜna podziwiaćprzed galerią „Drukarnia” przy ul. Gdańskiej.Stowarzyszeniu Odbudowy Bydgoskiej Fon-tanny „Potop” przewodniczy prof. ZygmuntMackiewicz.

Stary Rynek pozbawiony jest obecnie swo-jego historycznego kształtu. Brakuje zarównozabudowy od strony zachodniej – przed ratu-szem oraz północnej – w miejscu restauracji„Kaskada”. Jesteśmy jednak na jak najlepszejdrodze, by przywrócić ścisłemu centrum Byd-goszczy niepowtarzalny charakter.Jeszcze w tym roku rozpocznie się roz-biórka szpecącego obiektu przy ul. Mostowej.W jego miejscu stanie m.in. luksusowy hotel,który projektuje dwójka wybitnych polskich ar-chitektów: Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mu-cha. Za miesiąc natomiast mija termin składa-nia prac w konkursie na projekt zachodniejpierzei Starego Rynku. Chęć zaprojektowanianowego oblicza rynku wyraziło aŜ 140 pra-

cowni z całej Europy. Nowa pierzeja ma stwo-rzyć z sąsiednią - zabytkową - niepowtarzalnykontekst przestrzenny, nadający lepszą jakośćkrajobrazowi miasta.Bydgoszczanie mogą być spokojni o jakośćprzyszłej zabudowy; w jury konkursowym za-siada bowiem czołowa postać europejskiej ar-chitektury - prof. Konrad Kucza-Kuczyński.W obiekcie planowane są m.in. pomieszczeniadla Rady Miasta, sala ślubów, pomieszczeniadla władz metropolii. Całe skrzydło budowli zaj-mie muzeum - na jego parterze sala martyrolo-gii bydgoszczan.Nowe oblicze zyska równieŜ płyta StaregoRynku, która zostanie przebudowana kosztemblisko 13 mln zł.

BliŜej nowego symbolu

W ramach organizowanej w Perth – mie-ście bliźniaczym Bydgoszczy – „PolskiejWiosny” zaprezentowała się orkiestra symfo-niczna Filharmonii Pomorskiej.Jak poinformowali organizatorzy, bydgoskiwystęp (przejazd orkiestry sfinansowałomiasto) był jedną z głównych atrakcji polsko-szkockiej inicjatywy artystycznej. Filharmoniaprzyjechała z programem, który otwierał egzo-tyczny Koncert Wiolinowy Szymanowskiego,a kończyły poruszające Symfonie SmutnychPieśni Góreckiego. Podczas „Polskiej Wiosny”zaprezentował się jeszcze jeden znany bydgo-ski zespół – Sing Sing Penelope.

„Polska Wiosna” w Perth

Nie przegap wyborów!
Liderzy PO, PiS, PSL i SLD apelują do miesz-kańców Bydgoszczy o uczestniczenie w wy-borach do Parlamentu Europejskiego. Wy-bory odbędą się w niedzielę, 7 czerwca br.Jeśli nie weźmiemy udziału w głosowaniu,nasz region nie będzie miał reprezentantaw europarlamencie. Ponad politycznymi po-działami walczymy o frekwencję (pełen tekstapelu w kolejnym Kurierze).WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH!


