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Tenorzy na balkonie

Widowisko
„Miasto nad Kanałem”
Weekend upłynie pod znakiem urodzin Kanału Bydgoskiego. Aktorzy
ARLETeatru pokażą widowisko
„Miasto nad Kanałem”. Adaptacja
fragmentów powieści „Most Królowej Jadwigi” bydgoskiego literata
Jerzego Sulimy-Kamińskiego zostanie pokazana w wodnej scenerii
dziś, 13 września, o godz. 20 na
barce Lemara (Rybi Rynek) oraz
w niedzielę, 14 września, o tej samej porze w parku przy IV śluzie (ul.
(dw)
Wrocławska). Wstęp wolny.
P O L E CA MY

obejrzyj...
Łąki stanowią nieodłączny element
naszego krajobrazu. Niechronione
- zanikają. Wraz
z nimi giną też, czasami bezpowrotnie, cenne gatunki roślin użytkowych - paszowych, leczniczych, miododajnych. Dlaczego należy chronić
łąki ? Czy chronimy je należycie ?
Koła, opony, części samochodowe,
a także puszki czy butelki to plon
sprzątania jezior w naszym regionie.
Śmiecą turyści, pseudowędkarze
ale także miejscowi. Czy problem
śmieci wyrzucanych do cieków
wodnych narasta czy się zmniejsza?
Na wszystkie pytania odpowiemy
w programie Ewy Lewandowskiej
i Wojciecha Klicha EKO-OPCJA.
„EKO-OPCJA”
dziś o godz. 17.50

Choć mają problemy ze wzrokiem, tańczą i czerpią z tego niesamowitą radość
Warszawę czy Lublin - mówi tancerka, która w kolekcji ma około 10
medali, cztery puchary i mnóstwo
Pochodzą z różnych miast i wsi, ale
dyplomów. Jej partnerem na parkiełączy ich miłość do tańca. Członkowie cie jest Dawid Krasiński, debiutant
grupy Swing, mimo swej niepełnow tym gronie. - Trochę się wzbraniasprawności, udowadniają, że można
łem przed treningami, ale w końcu
pokonywać bariery. Trzeba tylko
za namową pani Anety Posert, rochcieć.
dziców i brata Kamila, postanowiłem spróbować i nie żałuję. NajtrudGrupa taneczna Swing działa od 14 lat niej trzymać ramę, bo trochę bolą
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy- mięśnie - zdradza. Najkrótszy staż
chowawczym im. L. Braille’a w Byd- w grupie Swing mają Karolina Zagoszczy. Na swoim koncie ma sporo brocka i Mariola Racka. - Czasami
sukcesów, w tym kilkadziesiąt medali zjada nas trema przed treningami,
mistrzostw Polski w tańcu sportowym. ale z każdym dniem jest coraz lepiej
Wszyscy jej członkowie są osobami - przyznają nastolatki. Marzeniem
słabowidzącymi. Jednak dla nich to 10-letniej Emilki Kubiak, najmłodszej
żaden problem, bo - jak zapewniają członkini zespołu, jest występ na za- taniec dodaje im skrzydeł.
wodach. - Tańczę od roku i bardzo mi
Krystian Wasielewski tańczy od się spodobało - mówi.
dwóch lat. - Jestem jedyną osobą
Troskliwą opiekę nad tancerzaw grupie, która
mi
sprawują
ma kłopoty ze
wychowawczyDla mnie taniec stał się
wzrokiem i słunie z internatu
oknem na świat. Dzięki wychem. Tacy luośrodka Aneta
jazdom na mistrzostwa Polski czy
dzie zazwyczaj
Posert, Krystyna
turnieje poznałam wielu fajnych
nie mają poczuWalkowiak i Joludzi i zwiedziłam wiele miast.
cia rytmu, a ja
anna Janeczek.
Ewelina Pawlewicz,
mam! - przyznaje
- Wszystko zatancerka z grupy Swing
z dumą. - Uwielczęło się w 2000
biam jeździć na
roku. W ramach
zawody. To fajne
międzynarouczucie, gdy publiczność bije nam dowej konferencji w Krakowie, pobrawo.
święconej osobom z dysfunkcją
Filarem zespołu jest 20-letnia wzroku, wystąpiliśmy z programem
Ewelina Pawlewicz. - Pochodzę taneczno-muzycznym w Filharmoz małej wsi Piórkowo koło Golubia- nii Krakowskiej. Tańczyliśmy też na
-Dobrzynia. Dla mnie taniec stał się Rynku przed Sukiennicami. Nasze
oknem na świat. Sprawia mi wielką występy bardzo się spodobały i poprzyjemność. Dzięki wyjazdom na łknęliśmy bakcyla - mówi Aneta Pomistrzostwa Polski czy turnieje po- sert. - W grupie jest dość duża rotaznałam wielu fajnych ludzi i zwie- cja. Niestety, niektórzy ze względów
dziłam wiele miast, m.in, Chorzów, zdrowotnych muszą rezygnować.
MAłGORZATA PIECZYŃSKA

»

W interaktywnej
audycji poruszającej tematykę
popularnonaukową, prezentującej zagadnienia z zakresu nowych
technologii, szeroko pojętej nauki
i rozrywki, m.in. o znaczeniu słów
kluczowych przy pozycjonowaniu
stron internetowych oraz o nowinkach w ofercie irmy Apple. Do
wysłuchania audycji wysłuchania
zaprasza Adam Droździk.
„Dodaj do Ulubionych”,
dziś godz. 21.05
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Występy w grupie tanecznej to dla dzieci i młodzieży niewidomej lub słabowidzącej nie tylko frajda, ale też szansa na rozwój
FOT.: TOMASZ CZACHOROWSKI
Taniec dla osób niewidomych czy
słabowidzących to ogromna szansa
na rozwój orientacji w małej i dużej
przestrzeni. Przed każdymi zawodami jest próba parkietu. Sporą pomocą są tzw. ograniczniki, czyli taśmy,
balony, które zamykają przestrzeń,
po której poruszają się tancerze. Nasi
podopieczni na mistrzostwach Polski
startują w kategorii młodzieżowej.
Jeden taniec trwa zwykle minutę i 30
sekund, a takich występów jest zazwyczaj kilka. Dla niektórych osób to
spory wysiłek, więc musimy to brać
pod uwagę - dodaje.
Grupa trenuje pod okiem instruktorki z Centrum Tańca Siwka, która
chwali młodych tancerzy. - To wyjątkowa młodzież. Są otwarci, zdyscyplinowani, potraią słuchać. Nie ma
z nimi żadnych problemów - zapewnia instruktorka.

Wszyscy tancerze z grupy Swing
zrzeszeni są w KSN Łuczniczka.
Klub pokrywa, m.in., koszty dojazdu na zawody, wyżywienia czy instruktora. - Wsparcia udziela nam
także dyrekcja naszego ośrodka,
która pomaga nam w wyposażeniu
zawodników w stroje i wszystkie
niezbędne akcesoria - mówią wychowawcy. - Dzięki życzliwości pani
dyrektor Małgorzaty Szczepanek
możemy szkolnym busem jeździć
na turnieje. Dotychczas otrzymywaliśmy też pieniądze ze stowarzyszenia „Cross”. Taniec sportowy
osób niewidomych i słabowidzących nie jest jednak dyscypliną międzynarodową i dlatego te dotacje
z roku na rok są mniejsze - mówi
Aneta Posert.
m.pieczynska@express.bydgoski.pl

gdy umiera człowiek, rodzą się silne emocje
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Urzędnik Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostał zawału serca w pracy, ludziom puściły nerwy
Wczoraj rano zdążył jeszcze poprosić
portiera o klucz, po czym upadł.
Przyjechały dwie karetki pogotowia,
reanimację kontynuowano jeszcze
w szpitalu „Jurasza”, niestety, mężczyzny nie udało się uratować...
W tym czasie sporo ludzi wchodziło
właśnie do pracy. Jednemu z bezpośrednich świadków zdarzenia
puściły nerwy po tym, gdy pierwsza karetka, która bardzo szybko
przyjechała na miejsce, wezwała
drugą ekipę ratunkową. - Dlaczego
to zrobili, czyżby nie mieli na stanie

deibrylatora? A może deibrylator
powinien być na terenie urzędu?
Czy nie straciliśmy zbyt wiele czasu, oczekując na drugą załogę ratunkową? - gorączkuje się świadek
zdarzenia.
Trudno się dziwić, że na taki widok puściły mu nerwy, choć kierownictwo Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, gdy pytamy
o dochowanie procedur, nie kryje
zawodu. - Dokładnie przeanalizowałem sprawę i jest mi przykro, że
postronni obserwatorzy pozwalają
sobie na podobne zarzuty - mówi

H ALO E XPRE S S

... i posłuchaj
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Taniec ich uskrzydla

W SK R Ó CIE

W niedzielę o godz. 20 na balkonie kamienicy przy placu Wolności w Bydgoszczy pojawi się...
trzech tenorów, by wziąć udział
w nietypowych zawodach śpiewaczych. Z balkonu kamienicy Józefa
Święcickiego zaśpiewają: Paweł
Krasulak, Łukasz Ratajczak oraz
Albert Memeti, na fortepianie towarzyszyć im będzie Artur Pilch.
Publiczność poprzez głosowanie
SMS zdecyduje, który z tenorów
otrzyma stypendium artystyczne
senatora Andrzeja Kobiaka w wysokości 3000 zł. - SMS-y będzie
można słać przez cały koncert, odpowiednio z treścią „1”, „2” i „3”,
na planszy będą informacje, jaki
numer jest komu przypisany - wyjaśnia Jędrzej Kubiak z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kultury,
organizatora konkursu. - SMS-y
będą po kosztach operatora, my
płacimy za usługę. Potem, po zakończeniu koncertu, z balkonu podamy wynik. Imprezie patronuje
(ec)
„Express”.

www.express.bydgoski.pl

Rubryka redagowana jest
na podstawie opinii Czytelników

Jesteśmy brudasami
W tej rubryce jedna pani skaryła się na nasze ekipy sprzątające,
że są niedokładne i tak dalej. A ja
mówię, że to nasza wina, mieszkańców. Nie wiem, ile ekip by zatrudniono, to i tak nie nadążą ze
sprzątaniem miasta i okolic, bo
jesteśmy brudasami. Jeżdżę po lasach w okolicy Trzcińca i Białych
Błot. Czego tam nie ma... Weźmy
się najpierw za siebie, a dopiero
potem żądajmy od innych.

Tadeusz Stępień, rzecznik prasowy.
Dodaje, że zmarły pracownik wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego był jego dobrym
znajomym.
- Standardem jest, że na miejsce
zdarzenia jedzie dwuosobowa ekipa ratowników. Mamy jedenaście
karetek z podwójną obsadą. Ratownicy są doskonale przygotowani
do pełnienia swoich obowiązków,
jednak proces reanimacji jest niezwykle wyczerpujący, a bywa też
tak, że trzeba jeszcze dojechać do
szpitala i wtedy jeden z ratowników

prowadzi karetkę, a drugi kontynuuje reanimację - wyjaśnia Tadeusz
Stępień. W tym przypadku załoga
postanowiła wezwać karetkę specjalistyczną, żeby nie przerywać
reanimacji, która jest bardzo wyczerpująca izycznie. Karetki są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt,
w deibrylatory, w aparaturę do
monitorowania akcji serca. Mieliśmy do czynienia z nagłym zatrzymaniem akcji serca. Dowiedziałem
się, że pacjent zmarł w szpitalu.
Zrobiliśmy wszystko, co było w na(kb)
szej mocy....

tel.: 52 322 26 14 (w godz. 10.30 - 13.30) • mail: halo@express.bydgoski.pl

Parking na boisku zrobili
Na boisku szkoły podstawowej przy
Hetmańskiej urządzono parking.
Pytam, na jakiej podstawie prawnej dyrekcja placówki postanowiła
urządzić tam miejsca parkingowe?
Boisko rozjeżdżone, dzieciaki uciekają przed samochodami. Ostatnio
jeden rozjechałby moją synową,
która szła z dzieckiem.

Niepokorny synek wójta
Chodzi mi o synka pewnego wójta spod Bydgoszczy. Narozrabiał,
a teraz nie ma odwagi, żeby się

przyznać. Tatuś to samo. Z nikim
nie będzie rozmawiał, nie będzie
się tłumaczył za latorośl. To nieporozumienie, bo odpowiedzialność
za dziecko, nawet jeśli jest dorosłe, obowiązuje. Brak wam pokory
panowie. To przypadłość ludzi ze
świecznika.

Te autobusy to porażka
Nowe autobusy na linii 69 Fordon
- Błonie to porażka i kpina z pasażerów. Tłok, bo są za małe, duszno,
bo klimatyzacja jest nieskuteczna,
a okna na sztywno zamknięte. Od
rana kłótnie i przepychanki, ponie-

waż drzwi otwiera się przyciskiem
przy wyjściu. Kierowca nie raczy
otworzyć. Za co my płacimy?

Kierowcy śmieciarze
Wybrałam się z koleżanką i jej niepełnosprawnym synem do Inowrocławia. Z nudów zaczęłyśmy liczyć
butelki w rowie. Łatwo było, bo
błyszczały w słońcu. Na trasie od
lotniska w Bydgoszczy aż do przejazdu kolejowego w Jaksicach naliczyłyśmy 95 sztuk. Puszek i innych
śmieci nie liczyłyśmy. Żenujący widok. Gratuluję naszym kierowcom
kultury.
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