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a początku tego punktu obrad
dyrektor wydziału zintegrowanego rozwoju Grzegorz
Boroń przedstawił informacje na
temat zanieczyszczeń na terenie Zachemu. Swoje wystąpienie
zaczął od podkreślenia, że teren po
dawnych zakładach stał się problemem nie tylko środowiskowym, ale
i zdrowotnym. Pierwsze ostrzeżenia dotyczące zanieczyszczeń pojawiły się już w latach 60. XX wieku
- w 1963 roku odkryto pogorszenie
jakości wody w studniach gospodarczych wsi Plątnowo-Łęgnowo.
Odpady poprodukcyjne nie wyjeżdżały poza teren zakładu - były
składowane w miejscach do tego
wyznaczonych, m. in. w dawnych
wyrobiskach kruszywa. Nie odpowiadały one jednak obecnym standardom składowania odpadów.
W 2003 roku, przy największym
kompleksie składowisk „Zielona”,
wybudowano przesłonę przeciwfiltracyjną, Nie była ona jednak skuteczna. Obecnie składowisko należy do prywatnej spółki, która nie
podjęła działań zabezpieczających
teren, ani nie uruchomiła ujęcia
barierowego.
Ja k pow iedział Boroń, czas
migracji zanieczyszczeń z ognisk
na terenie Zachemu do rzeki Wisły
może potrwać sto lat. Wydobywa-

Polski
Czarnobyl

Prezydent
zadeklarował pełne
zaangażowanie
w prace zespołu
powołanego przez
wojewodę

Radni rozmawiali o Zachemie
- Dramat sytuacji na Zachemie polega na tym, że źródło
zanieczyszczeń jest w jednym miejscu, a skutki są widoczne
w drugim - powiedział na wczorajszej sesji rady miasta poseł
Piotr Król.

Dzakanowski
fot. Stanisław Gazda

zarzucił
prezydentowi
manipulację. Wtedy
Bruski opuścił salę
sesyjną.
Teren po Zachemie określany jest „polskim Czarnobylem”.

nie wody na terenie Łęgnowa może
spowodować obniżenie poziomu
wód gruntowych i przyspieszenie
dopływu zanieczyszczeń w obszar
osiedla. Syndyk zakładu nie poczuwa się jednak do walki z problemem, czego przykładem jest niekontrolowana sprzedaż składowiska
„Zielona” i regularne odwoływanie
się od decyzji RDOŚ, nakładającej
na niego obowiązek przeprowadzenia działań w rejonie składowisk.
Likwidacja skażenia, według wyliczeń Akademii Górniczo-Hutniczej,
kosztowałaby nawet 3 miliardy złotych. Boroń podkreślił, że ani miasto, ani województwo nie da sobie
rady z tym problemem i koniecznie
powinien się z nim zmierzyć Skarb
Państwa.
Po informacji na temat zanieczyszczeń głos zabrał poseł Piotr

Król. Parlamentarzysta powiedział,
że jest gorący m zwolennik iem
st worzenia umow y społecznej,
aby zająć się problemem Zachemu ponad partyjnymi podziałami.
- Muszę przyznać rację dyrektorowi Boroniowi. Nie sprzyja nam to,
że zakłady chemiczne nie istnieją.
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie terenu powinien ponosić
syndyk. Nie przejmuje się on jednak działaniami na rzecz ochrony środowiska. Niektóre zapisy
aktów notarialnych, zawieranych
przez syndyka, budzą wątpliwości.
Mam nadzieję, że w tym roku osamotnione RDOŚ i WIOŚ będą miały
wsparcie ze strony specjalnej instytucji zajmującej się takimi zagrożeniami, która ma zostać powołana
przez ministra środowiska - powiedział parlamentarzysta.

Król poprosił też, aby szczegółowo kontrolować, jakie ładunki są
wwożone na teren po Zachemie. Istnieją bowiem podejrzenia, że wjeżdżają tam ciężarówki przewożące
niebezpieczne odpady. Zdaniem
posła tego typu działania mogliby
przeprowadzać strażnicy miejscy.
Ponadto zaproponował on też przeprowadzenie audytu instalacji, które
pozostały na terenie Zachemu.
Swoje zdanie na temat problemu
terenów pozachemowskich wyrazili też radni. Bogdan Dzakanowski
skrytykował Rafała Bruskiego za
opieszałość w kwestii zanieczyszczeń. - Szkoda, że czerpie pan informacje z ulotki, a nie badań AGH.
To nie jest tylko wina syndyka, tylko
byłego dyrektora Zachemu, kolegi partyjnego prezydenta. Bruski
uznał wypowiedź radnego nieza-

leżnego za wystąpienie polityczne
i manipulację. - Wróg jest w ziemi.
Zasłania się pan za innymi osobami,
to jest typowa metoda na pomówienia. Jeśli jeszcze raz będę obrażony
na tej sali, to przestanę przychodzić
na sesje. Po wystąpieniu prezydenta
głos ponownie zabrał Dzakanowski,
który także zarzucił prezydentowi
manipulację. Wtedy Bruski opuścił
salę sesyjną.
Tom a sz Re ga z a ap elow a ł
o merytoryczną dyskusję i zastanawiał się, dlaczego na sali nie jest
obecny Piotr Całbecki. - Znowu
bohaterem sesji są nerwy i emocje.
Brakuje mi na niej marszałka lub
jego przedstawiciela. Przedstawiciel koalicji Jakub Mikołajczak zakomunikował, że Rafał Bruski poprosił o pomoc europosła Tadeusza
Zwiefkę, by zainteresował on tema-

tem Zachemu Komisję Europejską.
Zwiefka zapytał KE, czy w budżecie
Unii Europejskiej znajdują się środki finansowe na likwidację skażenia oraz czy są dostępne programy
dodatkowe na ten cel. Na odpowiedź trzeba poczekać 2-3 tygodnie. Wcześniej musi się jeszcze
wypowiedzieć polski rząd. Mikołajczak zaapelował do bydgoskich parlamentarzystów o aktywność w tej
kwestii. Jan Szopiński przedstawił
za to pomysł zorganizowania we
wrześniu debaty poświęconej problematyce bomby ekologicznej.
- D z i si aj j e st e śmy b ogat si
o wiedzę i zainteresowanie tematem - powiedział prezydent Bruski. Stwierdził on, że polskie prawo
przez lata rozproszyło odpowiedzialność za stan środowiska. Prezydent zapewnił, że podejmował
wszelkie możliwe prawnie kroki, by
walczyć z zanieczyszczeniem. Zadeklarował też pełne zaangażowanie
w prace zespołu powołanego przez
wojewodę oraz rozwinął pomysł
Szopińskiego, by wzorem informacji na temat budowy dróg ekspresowych poprosić służby odpowiedzialne za środowisko o przedstawianie co trzy miesiące wiadomości
na temat Zachemu.
Ciekawą informacją, o której
na sesji mówił dyrektor Boroń jest
fakt, że jeden z terenów pozachemowskich został kupiony przez
dewelopera. Zgodnie z przewidy waniami sesja nie przyniosła
przełomu w kwestii ograniczenia
zanieczyszczeń - bardziej posłużyła nagłośnieniu tematu i podania
informacji o najnowszych działaniach w tej sprawie. Poza podanymi
wyżej działaniami (m. in. zapytania do Komisji Europejskiej) padła
też zapowiedź przekazania wyników analizy AGH urzędowi miasta, w celu przygotowania założeń
badań lekarskich dla mieszkańców. Poseł Król powiadomił też, że
w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska tr wa procedowanie
dwóch wniosków na projekty (m.
in. powstanie specjalnego sarkofagu na jednym ze stanowisk), które mają zatrzymać „rozciągnięty
w czasie polski Czarnobyl” - takim
określeniem wobec problemu terenów pozachemowskich posłużył się
radny Stefan Pastuszewski.
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Robimy muzykę

Niezależnie od wszystkiego dookoła
Najpierw zmieniło się ich życie, a potem muzyka. Ich uczucie wzmocniła podróż autostopem. Od tego momentu
zaczęli działać jako zespół, a nie duet indywidualności. Dziś efekty przemiany możemy sprawdzić, sięgając po album
„BadGirl & BadBoy”. Marta „Ziuta” Rembecka i Łukasz „CgN” Cigenhagen– czyli Sativa opowiadają, jak tworzyli
ostatnią płytę, co zmieniło się w ich życiu od słynnego „Dla Fordonu” i czym jest dla nich Bydgoszcz. Marta i Łukasz
nie stoją w miejscu nie tylko w kwestiach muzycznych - planują kolejną wyprawę po Europie, ale też własny biznes.

fot. Stanisław Gazda

temat z okładki
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Sativa to nie tylko muzyka. To tez
przyjaźń, przygody, podróże, zabawa, połączenie dusz i ciał dwojga
ludzi. To wszystko usłyszeć możecie na ich najnowszym albumie,
którego odsłuch wraz z kolejnym
klipem pojawił się w zeszłym tygodniu na kanale 55Rec. Płyta jest
utrzymana w koncepcji damsko-męskiej. Jak mówią jej twórcy, jest
pierwszą ich tak spójną produkcją.
Bity wyprodukowane przez mainstreamowych graczy takich jak np.
Poszwixxx czy Pham oraz mix/
mastering Waldemara „Wdk” Dańczaka dodają albumowi jeszcze
większej wartości muzycznej. Płyty
można zamówić, pisząc na ziutasativa@gmail.com, poprzez Allegro
lub kupić w sklepie 4freaks przy
Gdańskiej 22. Płyta jest też dostępna
w wersji cyfrowej na Spotify, iTunes,
Tidalu czy Deezerze.

Ziuta: To, że my się nie zatrzymujemy, świadczy o naszej miłości do
muzyki. Robimy ją niezależnie od
wszystkiego dookoła. To też nasze
szaleńst wo i war iact wo, k tóre
w sobie mamy – oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Sprawia nam to
dużą przyjemność, więc dlaczego
nie mielibyśmy robić muzyki? Na
scenie pojawia się wiele składów,
których głównym celem jest sława i szybkie zaistnienie, nieważne
w jaki sposób. Myślą, że w pół roku
będą miały miliony wyświetleń. Kiedy widzą, że nie zawsze każdemu
przychodzi to tak od razu, szybko
porzucają rapowanie. Nasza droga
się zmieniła, tak jak my dojrzeliśmy.
Jeżeli człowiek stałby pod blokiem
przez osiem lat i poruszał tylko taką
tematykę, to źle by to o nim świadczyło. Ta płyta jest już taką dojrzalszą Sativą. Oczywiście z pazurem
i pikanterią.
Zastanawia mnie, jak tworzycie
kawałki. Czy piszecie je osobno, czy
razem? Jak wygląda rytm tworzenia w duecie?
Dojrzeliśmy jako skład. Wcześniejsze nasze produkcje był y często połączeniem dwóch solistów.
Łukasz miał swoją wizję, ja miałam swoją i wyglądało to tak, że ja
dogrywałam się do jego pomysłu, on
do mojego i tak tworzyliśmy kawałki. Teraz robimy to wspólnie. Jeśli
któremuś z nas się coś nie podoba,
to odchodzimy od tego. Czasami
jest tak, że siadamy do bitu i wspólnie wymyślamy jakaś koncepcję.
Przy pracy nad „BadGirl & BadBoy”
było dużo takiego wspólnego tworzenia. Lubiliśmy czasami gdzieś
wyjść, na przykład nad Brdę i pisać
zwrotki na łonie natury.
CgN: Wielu ludzi interesuje to, czy
się nie kłócimy. Tę płytę pisaliśmy
razem. Zawsze artysta ma swoje

fot. Stanisław Gazda

Błażej Bembnista: Od waszego
pierwszego głośnego kawałka „Dla
Fordonu” minęło prawie osiem lat.
Co się u Was zmieniło? Po dokonaniach muzycznych widać, że nie
stanęliście w miejscu, tylko działacie dalej.

pierwszy śpiewany refren. Zawsze
wzbraniałam się przed śpiewaniem, bo miałam z tyłu głowy słowa mojej nauczycielki od muzyki,
która mówiła, że wykonuje piosenki poprawnie, ale nie mam dobrego
głosu do śpiewania. Zakodowała mi
w głowie, że mój głos nie jest ładny i już tak chętnie nie śpiewałam,
wstydziłam się. Zdobyłam jednak
większą pewność siebie, przestałam przejmować się zdaniem innych
ludzi i stwierdziłam, że spróbuję.
Odważyłam się, zaśpiewałam w studiu – wyszło fajnie, więc stwierdziliśmy „czemu nie”. Z utworu na
utwór miałam większą odwagę i tak
wyszło, że trochę podśpiewuję.

Marta „Ziuta” Rembecka i Łukasz „CgN” Cigenhagen wydali nową płytę.

ambicje solowe. My się już jednak
dotarliśmy i teraz jest ok. Kiedy
zaczynałem, to działałem częściej
z kolegami, ale oni już przestali
rapować. Były głosy, że jesteśmy ze
sobą dla muzyki. Jesteśmy już razem
dziewięć lat, nikt nie wytrzyma tyle
czasu tylko ze względu na muzykę
(śmiech).
Nie macie wrażenia, że poprzez
swoje zwrotki komunikujecie się
ze sobą?
Ziuta: Myślę, że czasami mówimy
w nich o rzeczach wewnętrznie
trudnych, które łatwiej jest powiedzieć w muzyce niż bezpośrednio drugiej osobie. My ostatnio się
jednak bardzo dobrze dogadujemy. Dużo ze sobą rozmawiamy na
wszelkie tematy. Bardzo nad tym
pracujemy.
Czy „BadGirl & BadBoy” to płyta
o relacjach damsko-męskich?
Ziuta: Tworząc tę płytę chcieliśmy zrobić coś, co nam wcześniej
nie wychodziło, czyli płytę spójną
i muzycznie i tematycznie. Są na
niej utwory i bardziej imprezowe,
i bardziej poetyckie, ale jej główny
szkielet to relacje damsko-męskie.
Patrzymy na nie z różnych stron –
wspólnego szaleństwa, biegania po
nocach i wspólnych podróży, ale też
z romantycznej, typowo miłosnej
strony.
Mocny klip do tytułowego kawałka,
jak i tematyka poruszona w kilku
utworach wymagała od was sporej odwagi. Obawialiście się, jak to
zostanie przyjęte?
Chcieliśmy zrobić szalony teledysk.
Bardzo inspiruje nas zespół Die
Antwoord. Oni są parą tak jak my
i mają różne nietuzinkowe pomysły, często na pograniczu dobrego

Bydgoszcz zaczyna
iść w stronę
artystyczną.
Odkrywamy coraz
więcej lokali,
w których czas
na chwilę staje.
Brakuje tu tylko
dużego klubu
koncertowego.

smaku i nie przejmują się jak zostaną odebrane. Ograniczony budżet
sprawia, że niestety nie zawsze
możemy rozwinąć się z koncepcją,
musimy okrajać nieco naszą pomysłowość.
Mówiliście, że w płytę zainwestowaliście spore pieniądze. Czy to się
zwróci?
Ziuta: To się nie zwróci. Może w jakimś
procencie.
CgN: Nawet jak zarobimy trochę
pieniędzy, to myślimy „a może jeszcze jeden teledysk zrobimy”?
Czym się inspirujecie, tworząc własną muzykę?
Ziuta: Na pewno wspomnianymi Die
Antwoord – niekoniecznie muzycznie, bo oni tworzą inny gatunek, ale
przede wszystkich ich osobowością. Ich różne kreacje i artystyczna
otoczka nam się podoba. Jesteśmy
również parą, co na polskiej sce-

nie hiphopowej jest ewenementem. Nowa scena – ci 18-, 20-latkowie, rapujący o braku szacunku do
kobiet, pieniądzach, narkotykach –
nie do końca odpowiada nam tematycznie, ale odnajdujemy się w obowiązujących trendach, jeśli chodzi
o bity. Idziemy z duchem czasu i nie
słuchamy już typowych oldskuli.
CgN: Kiedyś szukałem więcej inspiracji u kogoś, teraz znajduje je
w swoim życiu. Jak byłem młodszy,
inspirowałem się tymi, których słuchałem – Ziperą, WWO i innymi ze
sceny warszawskiej. Teraz słucham
innej muzyki niż sam tworzę, kieruję
się swoim własnym, indywidualnym
artyzmem.
Jak łączycie pasję z życiem zawodowym? Muzyka nie jest raczej hobby,
które musicie wykonywać regularnie, jak treningi na siłowni.
Ziuta: Powiem ci, że tak to do końca nie jest. Jeżeli chcesz coś zrobić w odpowiednim czasie, musisz
się trzymać terminów. Pod koniec
robienia płyty pojawiło się ciśnienie na zasadzie „jeszcze mamy trzy
numery do skończenia”. Czas gonił,
a nie mogliśmy się wybrać do studia, bo praca. Ostatni rok to przede
wszystkim praca, muzyka i siłownia.
Mieliśmy mało czasu tylko dla siebie.
CgN: Podczas pracy nad płytą zmieniało się nasze życie. Z niektórymi
tekstami nie utożsamiam się już tak
bardzo, życie potrafi mocno zmienić
się przez dwa lata. Najpierw powstawały melanżowe kawałki, a potem,
wraz z przemianą – te spokojniejsze.
Marta, na tej płycie pokazujesz
swoje umiejętności wokalne. Jak się
do tego przygotowywałaś?
Ziuta: To było dość spontaniczne.
Do jednego z utworów napisałam

Bydgoszcz to specyficzne miasto.
Czy odczuwacie, że wywiera ono na
was duży wpływ?
CgN: Daje nam dużą inspirację. Każde miasto jest inne – warszawiacy maja swój specyficzny styl, taki
wylansowany, co przekłada się na ich
rap. W Bydgoszczy jest mniej lansu,
a dużo artyzmu. Gdybym mieszkał
w Barcelonie, to bym miał zupełnie
inne inspiracje i inaczej pisał teksty.
Byłyby bardziej plażowe, słoneczne.
A jak wam się tutaj żyje? Bydgoszcz się zmienia – jak oceniacie
te zmiany?
Ziuta: Bardzo dobrze się zmienia
i fajnie się tu żyje. Zaobserwowałam,
że powstaje coraz więcej alternatywnych miejsc, małych kawiarenek
i warsztatów. Bydgoszcz zaczyna iść
w stronę artystyczną. Odkrywamy
coraz więcej lokali, gdzie czas na
chwilę staje, można się fajnie zrelaksować. Wcześniej z tym było słabo,
nie było gdzie pójść. Brakuje tu tylko
dużego klubu koncertowego.
Odbyliście wyprawę autostopem do
Hiszpanii. To dość popularne, ale
ryzykowne hobby. Nie da się jednak
ukryć, że przynosi sporo świetnych
historii.
CgN: Znajomi mówili, że nie ma
szans, by oni na coś takiego pojechali. Była to trzymiesięczna wyprawa - przez miesiąc podróżowaliśmy,
a pozostały czas spędziliśmy w Barcelonie. Tylko raz spaliśmy w hotelu - postawił nam go człowiek, który nas podwiózł. Spaliśmy między
innymi na górze Montserrat, gdzie
rozbiliśmy namiot. W nocy spotkaliśmy biegaczy, którzy się dziwili, co
my tam robimy. My powiedzieliśmy,
że śpimy. Zapytali, skąd jesteśmy
- odpowiedzieliśmy „Polaco”, a oni
mówią „A, Polaco. Pięć lat tu biegamy
i nie spotkaliśmy się z tym, by tu ktoś
nocował”. Teraz jedziemy na krótszą,
dwutygodniową wyprawę do Bośni.

*

 la Czytelników
D
MetropoliaBydgoska.PL
Sativa przekazała swoją
najnowszą płytę. Szczegóły
konkursu już wkrótce na
portalu!
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Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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rojekt przebudowy ulic Kamiennej, Artyleryjskiej i Pileckiego
zaprezentowano mieszkańcom
dwa lata temu. Zakładał on m. in.
budowę drugiego mostu na Brdzie
w ciągu ulicy Pileckiego, realizację
Węzła Wschodniego i połączenie
Kamiennej z Lewińskiego. Spory
zakres prac dobrze obrazuje koszt
inwestycji, który ma wynieść blisko
800 milionów złotych.
Wizja rozbudow y “w uzetki”
wzbudziła spore zainteresowanie
mieszkańców. W marcu i kwietniu 2016 roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w tej
sprawie - zwane formalnie wyłożeniem projektu do wiadomości
publicznej. Mieszkańcy mogli wówczas wypowiedzieć się na temat
trzech wariantów. Po ponad roku
ZDMiKP zdecydował się przeprowadzić ponowne konsultacje, tym
razem tylko nad jedną koncepcją.
Uwzględniła ona część uwag społecznych złożonych w pierwszym
etapie konsultacji. Według projektu
trasa W-Z u zbiegu z ul. Gdańską
i Sułkowskiego zostanie poprowadzona tunelem, ale na wysokości ul.
Wyszyńskiego będzie przebiegała na
poziomie +1. Jesienią ubiegłego roku
ZDMiKP omówił z wnioskodawcami
ich propozycje zmian w koncepcji
projektowej. Oczekiwany raport
z konsultacji ukazał się jednak
dopiero teraz - warto dodać, że lista
uwag mieszkańców z poprzedniego
etapu nigdy nie została podana do
publicznej wiadomości.

Raport Wreszcie
Zamieszczony

Rezerwa jest
zarezerwowana?
W obliczu licznych awarii i zmian
w kursowaniu tramwajów zasadny m w n io sk iem sp orej g r upy
mieszkańców było uwzględnienie w planach rozbudow y trasy

może wynieść koszt
inwestycji

Co dały konsultacje w sprawie trasy W-Z?

Bydgoszcz Wschód. Zatoki nie miały
bowiem bezpośredniego połączenia
z peronami - według koncepcji zejście na peron wymagałoby od pieszego wejścia… na estakadę tramwajową.
Zaa kceptowane zost ał y też
wnioski o poszerzenie i zaokrąglenie wlotów do przejść podziemnych,
które powstaną między Bielawami
a Leśnym. Wykonana zostanie też
ponowna analiza lokalizacji ekranów
akustycznych, które mają powstać
na odcinku między Wyszyńskiego
a Sułkowskiego. Drogowcy przychylili się również do wniosku o pozostawienie istniejącego przejścia dla
pieszych i przejazdu rowerowego
przez łącznicę ulicy Zaświat z trasą
W-Z oraz budową przezroczystych,
a nie tak jak w przypadku linii tramwajowej do Fordonu - całkowicie
zabudowanych wind. Dzięki wnioskom mieszkańców udało się przekonać ZDMiKP do uwzględnienia
wjazdu z łącznicy trasy W-Z w ulicę
Grabową i wybudowania chodników wzdłuż całego projektowanego
odcinka ulicy Kaplicznej - powstanie tam zjazd na nową bocznicę
kolejową.

Po wielu miesiącach oczekiwania i interwencji redakcji
MetropoliaBydgoska.PL ZDMiKP przedstawił raport
z konsultacji w sprawie rozbudowy trasy W-Z.

Pierwszą łopatę wbiją
nieprędko
wizualizacja UM BydgoszczY

Węzeł Gdańska węzłem
gordyjskim
Najwięcej uwag mieszkańców do
koncepcji przedstawionej przez
inżynierów z firmy Transprojekt
Gdański dot yczyło skrzyżowania ulic Kamiennej i Artyleryjskiej
z Gdańską. Społecznicy złożyli wniosek o rezygnację z budowy
łącznic w tym miejscu i zmniejszenie powierzchni węzła drogowego. Według nich budowa wyłącznie
tunelu pod Gdańską zmniejszyłaby
zakres prac (nie doszłoby do wyburzenia kamienic przy bocznicy kolejowej) oraz ograniczyłaby wjazd aut
do Śródmieścia.
Projektanci i ZDMiKP zgodnie sprzeciwiają się tej propozycji.
Swoje zdanie uzasadniają tym, że
Gdańska obsługuje komunikacyjnie
dużą część Śródmieścia, jak i osiedla
Leśnego, a uniemożliwienie wjazdu
na nią z trasy W-Z spowodowałoby
przeniesie ruchu na inne ulice, m. in.
Chodkiewicza, Pomorską czy Chocimską, czego drogowcy nie chcą.

800 mln

Projekt przebudowy trasy W-Z zaprezentowano dwa lata temu

rezerw y pod budowę torowiska
tramwajowego łączącego Gdańską
z pętlą Rycerska, co byłoby przydatne w w ypadku utrudnień na
węźle Garbary czy przy Klaryskach.
Na spotkaniu pokonsultacyjnym p.o.
zastępcy dyrektora ZDMiKP Maciej
Gust przyznał, że wniosek zostanie uwzględniony, lecz w raporcie
czytamy, że “miasto nie ma aktualnie w planach strategicznych połączenia tramwajowego pomiędzy ul.
Rycerską a Gdańską. Wiązałoby się
to z koniecznością dalszych wyburzeń. W przyszłości takie rozwiązanie będzie możliwe do wykonania
(kosztem w yburzeń przy Gdańskiej)”. Według ZDMiKP tego typu
rozwiązanie nie jest sensowne.
Ewentualna trasa powstałaby kosztem części planowanego parkingu
Park&Ride, który powstanie obok
ronda Trajtlera.

Jak połączyć Platanowy
Park z Akademią
Muzyczną?
Rozbudowana trasa W-Z oddzieli od
siebie osiedle Leśne i Śródmieście
oraz dwie ważne dla Bydgoszczy
inwestycje - powstający na terenie po Makrum Platanow y Park
oraz planowany kampus Akademii
Muzycznej. Wielopasmowa jezdnia
znacznie utrudni komunikację między nowym kompleksem biurowo-mieszkaniowym a zmieniającym
swoje oblicze terenie wokół ulicy
Chodkiewicza. Te dwa miejsca ma
połączyć kładka - wizja jej kształtu według mieszkańców znacznie
różni się od propozycji ZDMiKP.
Jednym z pomysłów było wybudowanie kładki w poziomie 0 - jezdnie
„wuzetki” miałyby zostać popro-

wadzone w wykopie. Ułatwienie
przejścia pieszym i rowerzystom
poprzez obniżenie jezdni nie cieszy
się aprobatą urzędników - byłoby to
rozwiązanie zbyt kosztowne. Na ten
moment rekomendowana jest budowa tradycyjnej kładki z windami.
Warto dodać, że Akademia Muzyczna wnioskowała o przesunięcie
kładki o około 30 metrów na zachód,
ponieważ w proponowanej lokalizacji może zasłaniać planowany budynek nowego kampusu. Drogowcy
deklarują, że rozważą ten wniosek
i zaakceptowali propozycję niedobudowywania ramp do kładki.

Co udało się zmienić?
ZDMiKP zrezygnował z absurdalnego pomysłu wybudowania zatok
przyst ankow ych na est akadzie
drogowej, tuż nad peronami stacji

Plan rozbudow y trasy W-Z jest
ambitny, ale w najbliższych latach
nie ma co liczyć na rozpoczęcie
prac. Inwestycja nie jest wpisana w wieloletnią prognozę finansową miasta Bydgoszczy, a sami
urzędnicy ostrożnie deklarują, że
start budowy jest możliwy dopiero w kolejnej perspektywie unijnej.
Szansą dla miasta jest pozyskanie
funduszy, które zostaną w obecnej
puli dofinansowania, choć nie jest
wykluczone, że “wuzetka” zostanie
rozbudowana przede wszystkim
z środków własnych.
Ze strony społecznej da się usłyszeć liczne głosy, że rozbudowa trasy
dla aut w tak szerokim zakresie i za
takie pieniądze przeczy idei zrównoważonego transportu. Środowiska
związane ze stowarzyszeniami transportowymi nie zamierzają składać
broni i chcą dalej walczyć o zaniechanie realizacji węzła przy Gdańskiej
czy budowę kładki na wysokości Platanowego Parku w poziomie 0. Szans
na w ysłuchanie ich postulatów
upatrują w nadchodzących wyborach samorządowych, które mogą
przynieść nowe rozdanie w ZDMiKP
i innych miejskich instytucjach.

*

 ięcej o przebudowie dróg
W
w Bydgoszczy przeczytasz
w dziale INWESTYCJE na portalu
MetropoliaBydgoska.pl
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Wykorzystywane są
specjalistyczne trenażery,
fantomy i symulatory.

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

fot. Stanisław Gazda

P

lacówka została zlokalizowana w obiekcie przy ul. Kurpińskiego 19 , w którym wcześniej
swoją siedzibę miała Katedra i Klinika Psychiatrii. Centrum Symulacji Medycznych powstało w wyniku
udziału Collegium Medicum w projekcie współfinansowanym przez
Unię Europejską. Dzięki wsparciu
finansowemu ze środków unijnych
w wysokości blisko 11 milionów złotych oraz dotacji z Ministerstwa
Zdrowia o wartości 6 mln złotych
w ostatnich dwóch latach udało
się wyremontować i kompleksowo
wyposażyć pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, na parterze
oraz na pierwszym piętrze. Znajdują się tam doskonale wyposażone
sale symulacji wysokiej wierności
z zaawansowanymi urządzeniami
do nauki umiejętności chirurgicznych, laboratoryjnego nauczania
umiejętności klinicznych, ćwiczeń
z pacjentem standar yzowanym,
debriefingu, symulacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, karetki pogotowia, nauki umiejętności
technicznych i bloku operacyjnego.
Idealną do kształtowania umiejętności interpersonalnych pomiędzy
pacjentem a zespołem medycznym
jest sala z pacjentem symulowanym.
Osoby odpowiednio przeszkolone
odtwarzają w trakcie zajęć realizowanych w tej sali role pacjenta lub jego
rodziny. Placówka dysponuje również

W Centrum Symulacji Medycznych studenci mogą uczyć się w doskonałych warunkach.

Centrum Symulacji
Medycznych otwarte
Studenci mają wielkie możliwości
W środę uroczyście zainaugurowało działalność Centrum
Symulacji Medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy.

salą komputerowego wspomagania
nauczania z pacjentami wirtualnymi.
Tu bez fizycznej obecności przedmiotów i ludzi można uczyć się podejmowania decyzji, diagnostyki różnicowej czy planowania leczenia. Oprócz
zajęć dydaktycznych będą organizowane obiektywne i standaryzowane
egzaminy kliniczne OSCE. Do prowadzenia takich egzaminów służy
zespół sal egzaminacyjnych z pełnym
monitoringem z możliwością nagrywania i odtwarzania egzaminów.
Od października ubiegłego roku
przy użyciu specjalistycznych trenażerów, fantomów i zaawansowanych symulatorów studenci kierunku
lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa. mogą sukcesywnie poszerzać wiedzę - zdobywać praktyczne
umiejętności i uczyć się pracy zespołowej przy wykorzystaniu metod
symulacji medycznych polegających
na odwzorowaniu rzeczywistego
procesu z zachowaniem takiej wierności, która pozwala na doświadczenie, refleksję i informację zwrotną
w kontrolowanym środowisku - bez
ryzyka jakie niesie podobne doświadczenie w praktyce rzeczywistej.
Wczoraj (28.03) dokonano uroczystego przecięcia wstęgi do tego
nowoczesnego obiektu i zaprezentowano jego możliwości.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazejbdg
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race budowlane przy rozbudowie gmachu rozpoczęły się na
początku stycznia. Jak poinformował kierownik Działu Administracji MOB Damian Burzyński, aktualny stan zaawansowania
robót wynosi już 10%. - Udało się
już bardzo dużo zrobić. Pogłębiono
piwnice, dokonano badań archeologicznych, rozebrano część stropów
i wykonano nowe, oczyszczono konstrukcję więźby dachowej – mówił
Burzyński. Przez najbliższe trzy
miesiące zostanie położona nowa
dachówka, zakończą się prace przy
fundamentach istniejącego budynku
i na poddaszu, a zaczną roboty przy
nowym gmachu.
Całkowita wartość remontu
konserwatorskiego wraz z rozbudową obiektu muzeum wynosi nieco
ponad 24 miliony złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 14,5 mln, zaś miasto Bydgoszcz
zapewniło sfinansowanie wkładu
własnego w wysokości 2,5 mln oraz
pokrycie kosztów niekwalifikowanych w wysokości 7,1 mln. Zastępca
prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz podkreśliła, że złożenie dokumentacji projektowej i wniosku
o dofinansowanie unijne wymagało
olbrzymiej pracy. Pierwsza wersja
rozbudowy muzeum miała kosztować blisko 40 mln zł, ale w związku
z wymaganiami konkursu została ona skorygowana do obecnego
poziomu. Miastu udało się więc
zdobyć fundusze konkursowe, choć
konieczne było zwiększenie wkładu
własnego.
- Prezydent nie wahał się ani
chwili, aby zwiększyć środki, gdyż
obiekt jest tego wart. Rozbudowa
gmachu na Gdańskiej jest zadaniem
kluczowym. Trzeba było bardzo
mocno wytłumaczyć ministerstwu,
dlaczego przekraczamy kwotę konkursową. Prezydent zaangażował do
tego zadania wszystkie swoje służby
- powiedziała Waszkiewicz.
Dyrektor muzeum Michał Woźniak stwierdził, że kosztorys był
przygotowany z najwyższą możliwą
starannością i zaprezentował szczegółowe informacje na temat tego, co

Więcej sztuki
w centrum miasta

24 mln zł
kosztować będzie
remont. Większość
tej kwoty to unijne
dofinansowanie.

Postępuje rozbudowa gmachu Muzeum Okręgowego przy ul.
Gdańskiej 4. Znane są już szczegółowe plany wykorzystania
nowego budynku.

wizualizacja UM Bydgoszczy

inwestycje

Wyremontowany budynek muzeum zyska nowe skrzydło.

znajdzie się w rozbudowanym gmachu. - Po rozbudowie osiągniemy
powierzchnię 3062 metrów kwadratowych, czyli prawie dwa razy więcej niż dotychczas. Stary budynek
muzealny był kompletnie niedostosowany do współczesnych standardów. Do tej pory był on wyposażony
w tylko jedną zaporę mechaniczną
pomiędzy ulicą a przestrzeniami

ekspozycyjnymi, co powodowało
wzrost potencjalnego zagrożenia zakomunikował dyrektor.
Impulsem do rozbudow y
muzeum było... powstanie CH Drukarnia (obecnie Bydgoskiego Centrum Finansowego). Konkretniej
- stworzenie placu przy ulicy Gdańskiej, który odsłonił zaplecze starego
budynku i ujawnił nieprzystawalność

bryły muzeum do bryły domu handlowego. Woźniak podkreślił, że projekt
rozbudowy służył nie tylko powiększeniu przestrzeni wystawienniczej, ale też podniesieniu walorów
przestrzeni miejskiej. - Po pierwsze
nastąpi zamknięcie placu elewacją, a nie postrzępioną, częściowo
otwartą bryłą. Place miejskie powinny mieć zwartą strukturę. Ta nowa

część ma stanowić łącznik między
starym budynkiem a „świątynią handlu”. Architekt zaproponował zmianę
koloru elewacji istniejącego obiektu,
chcąc dostosować się do charakteru architektury eklektycznej. Jednocześnie inspirował się wystrojem
hotelu Pod Orłem - powiedział szef
muzeum. Warto dodać, że widoczny
na wizualizacjach kolor ma ulec zmianie. Władze muzeum będą niebawem
omawiać szczegółowe ustalenia dotyczące kolorystyki.
W rozbudowanym gmachu będzie
mieściła się duża sala konferencyjna,
kawiarnia z tarasem widokowym,
sklep muzealny, biblioteka, archiwum,
magazyny, przestrzenie do ekspozycji
stałej i czasowej oraz podziemny parking dla kilku samochodów i rowerów. Znajdzie się w nim także główne
wejście do muzeum - dotychczasowe wejście od strony ulicy Gdańskiej
będzie pełniło jedynie funkcje administracyjne, ponieważ nie jest ono
dostosowane do potrzeb zwiedzających. Gmach zostanie wyposażony w windy i wszelkie ułatwienia dla
osób niepełnosprawnych. Pracownie
konserwatorskie będą oddzielone od
przestrzeni wystawienniczej przeszklonymi drzwiami, co umożliwi
podejrzenie pracy specjalistów od
opieki nad dziełami sztuki.
Jak zapewnia dyrektor Woźniak,
muzeum będzie ponownie otwarte dla zwiedzających na początku
2020 roku.

*

Więcej o inwestycjach
w mieście na portalu
MetropoliaBydgoska.pl
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75 przejść

Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazejbdg
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W

lutym bydgoscy radni zgodzili się przekazać urzędowi
wojewódzkiemu 500 tysięcy
złotych na poczet kosztów egzekucji tartaku przy ulicy Ujejskiego.
Było to konieczne, gdyż wojewoda
nie zaplanował środków na ten cel
w swoim budżecie. – Taka kwota nie
mogła się znaleźć, bo budżet przygotowywany jest, co pan prezydent
doskonale wie jako były wojewoda,
w połowie poprzedniego roku, zaś
wniosek o egzekucję ratusz złożył pod koniec roku – tłumaczył
w miniony piątek Bogdanowicz.
Środki przekazane przez miasto miały rozwiązać problem, ale
ostatecznie wojewoda nie dogadał
się z ratuszem co do formalnych
kwestii przejęcia przez magistrat
kosztów egzekucji. – Nie chcemy hamować inwestycji, dlatego
poszukamy środków we własnych
budżecie – zapewnił w piątek Bogdanowicz. Czemu nie zrobił tego
wcześniej, zanim zwrócił się do
miejskich urzędników o pożyczkę?
– Budżet wojewody zawsze jest za
mały – argumentował, dodając, że
w tej kwestii napisał już do ministerstwa. Odradził także pośpiech.

docelowo zostanie
doświetlonych

fot. Błażej Bembnista

ost atnich miesiącach
doszło do kilku przypadków potrąceń na przejściach dla pieszych. Szczególnie
niebezpiecznym miejscem była ulica Nakielska – 22 stycznia kierujący
oplem astra potrącił na pasach przy
ul. Wrocławskiej 14-letnią dziewczynę. Kolejny wypadek na tej ulicy
wywołał falę powszechnego oburzenia, która dotarła do urzędu miasta. Prezydent Rafał Bruski podjął
decyzję o przeprowadzeniu audytu
przejść dla pieszych.
Potrzeba wykonania inwentaryzacji przejść oraz ich doświetlenia była od miesięcy podnoszona
przez Stowarzyszenie Społeczny
Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.
Tego typu audyt został przeprowadzony w Warszawie – na blisko
930 sprawdzonych przejść tylko
wobec czterech nie stwierdzono
żadnych uwag. Porażające wyniki
skłoniły stołeczny zarząd dróg do
wykonania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, między innymi
doświetlenia przejść dla pieszych.
Doświetlenie przejść jest szczególnie ważne, ponieważ pieszy jest
najmniej chronionym uczestnikiem ruchu. Działania polegają na
doświetleniu pasów lampą wertykalną ustawioną pod odpowiednim kątem, oświetlającą zarówno
przejście, jak i strefę oczekiwania.
Rzecznik pieszych zgłosił w ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego projekt doświetlenia przejść przy szkole podstawowej
nr 2 przy ulicy Hetmańskiej oraz
przejść przez ulicę Kamienną (przy

Przejście na ul. Hetmańskiej jest już zabezpieczone poprzez progi wyspowe i zawężenie jezdni. Teraz zyska
ono doświetlenie.

Drogowcy wreszcie
wysłuchali
społeczników
Przejścia będą doświetlone!
Po serii potrąceń zwrócono uwagę na konieczność poprawy
widoczności na przejściach dla pieszych. Po wykonaniu audytu
bezpieczeństwa ratusz podjął decyzję o zamontowaniu lamp
w 13 newralgicznych miejscach.

Wojewoda nie dogadał
się z ratuszem.
Chętnych na egzekucję tartaku nie ma
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz nie porozumiał się z bydgoskim
ratuszem w sprawie pożyczki na egzekucję tartaku przy ul.
Ujejskiego, ale zapewnia, że znalazł inne wyjście z sytuacji.
Procedura jednak przedłuża się.
– W sprawach z czynnikiem ludzkim trzeba zachować szczególną
ostrożność. Pan prezydent powinien pamiętać, że również w czasach, gdy on był wojewodą, zdarzały się egzekucje, które trwały
choćby i trzy lata – dodawał Bogdanowicz.
Na konferencji prasowej pojawił
się też szef zespołu prawnego ratusza Zbigniew Cichowski. Początko-

wo wojewoda i jego rzecznik Adrian
Mól nie chcieli umożliwić mu zadania py tania, lecz po namowach
dziennikarzy zgodzili się. Mecenas odniósł się do fiaska rozmów
pomiędzy urzędem wojewódzkim
a ratuszem. - Tr udności, jak ie
występowały w zakresie stosowania ustawy o finansach publicznych blokowały i jedną, i drugą
stronę, ale przeszkodę podstawo-

wą stanowi ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
która nie przewiduje możliwości
tzw. zaliczkowania. Czy zatem pan
wojewoda reprezentujący państwo
polskie nie powinien podjąć inicjatywy, aby zmienić w tym miejscu
ustawę tak, aby można spokojnie
pobrać zaliczkę od miasta? – spytał
Cichowski. – Przeanalizuje to, choć
myślę, że to taki szczegół w całym

Lelewela i Grabowej). Propozycje nie
znalazły się jednak wśród inwestycji
wybranych do realizacji.
Doświetlenie przejść długo było
uznawane za „fanaberię społeczników”. Przeprowadzony w lutym
audyt wykazał jednak, że problem
słabej widoczności dotyczy wielu
miejsc w Bydgoszczy – na podstawie rozmów Społecznego Rzecznika Pieszych z drogowcami ustalono
miejsca, które niebawem zostaną
wyposażone w dodatkowe lampy.
W pierwszym etapie planowane jest
doświetlenie 13 przejść: Jagiellońska
– Kolberga, Jagiellońska – Rumińskiego (przy Pałacu Młodzieży),
Grudziądzka (na wysokości Podgórnej), Nakielska – Wrocławska
(przy przystanku tramwajowym),
Kamienna – Lelewela, Kamienna –
Grabowa, Wojska Polskiego – Polna,
Nakielska – Owocowa, Powstańców
Wielkopolskich – Jastrzębia, Grunwaldzka – Graniczna, Grunwaldzka – Czarna Droga, Fordońska 428,
Hetmańska przy SP nr 2.
Planowany koszt doświetlenia
wyżej wymienionych przejść dla
pieszych to około 300 tysięcy złotych. ZDMiKP pracuje już nad programem funkcjonalno-użytkowym,
który posłuży do przeprowadzenia
przetargu. Miasto zapowiada, że
docelowo doświetlonych zostanie
75 przejść.

500 tys. zł
miasto miało
pożyczyć
wojewodzie.

tym problemie, że nie warto o tym
mówić na tym etapie – odpowiedział wojewoda.
Na razie urzędnicy Bogdanowicza muszą znaleźć chętnego
na wykonanie egzekucji. Wczoraj,
czyli 28 marca, zakończył się drugi
już przetarg na „wykonanie usług
załadunku, transportu i rozładunku
urządzeń oraz materiałów będących
na wyposażeniu tartaku”. I podobnie
jak przy pierwszej próbie, tak i tym
razem nie wpłynęła żadna oferta.
–Przygotowujemy już unieważnienie postępowania – usłyszeliśmy
w oddziale zamówień publicznych
i inwestycji KPUW. Teraz wojewoda
ma dwa wyjścia – kolejny przetarg
lub zamówienie z wolnej ręki
ST
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Nowe ulgi
w komunikacji miejskiej

fot. Stanisław Gazda

Dla opozycjonistów i represjonowanych

Tramwaje przejeżdżające przez estakadę tworzą hałas uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domostw.

Głośna sprawa
Przedstawiciele mieszkańców ul. Harcerskiej, Maratońskiej,
Weteranów oraz Inwalidów w Bydgoszczy skierowali do radnych
petycję w sprawie wykonania ekranów akustycznych na
estakadzie tramwajowej.
Tramwaj do Fordonu
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze:@blazejbdg
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roblem hałasu tramwajowego
na osiedlu Bydgoszcz Wschód
był jednym z tematów poruszonych na sesji rady miasta w lutym.
Mieszkańcy od kilkunastu miesięcy
informowali urzędników o uciążliwościach, które wynikają z przejazdu składów. W styczniu Bydgoskie
Porozumienie Rad Osiedli wystosowało list do prezydenta Rafała Bruskiego, prosząc o interwencje w tej
sprawie oraz wprowadzenie rozwiązania, które ograniczyłoby hałas.
Jak st w ierdziła w tedy Iwona Styś, mieszkanka ul. Harcerskiej, badania natężenia hałasu,
które przeprowadzono niedaleko
domostw, wskazywały, że przejazd
tramwaju powoduje hałas o średniej
wartości 77 decybeli, a w niektórych przypadakch – nawet 82 dB.
Dla porównania - to tyle, co głośna muzyka w pomieszczeniu czy
dźwięk klaksonu. – A badania i tak
wykonywano w momencie, gdy ruch
tramwajów był spowalniany z uwagi
na problemy z torowiskiem na trasie
do Fordonu. W dodatku, za każdym
razem o badaniach informowano
z wyprzedzeniem zarządcę infrastruktury, czyli spółkę Tramwaj Fordon – dodawała Styś.
Jed ny m z p omy sł ów, k t ór y
poprawiłby komfort życia mieszkańców jest budowa ekranów akustycznych na estakadzie. Lokalna

Badania
wykazały hałas
o wartości nawet
82 dB. To tyle co
głośna muzyka
w pomieszczeniu lub
dźwięk klaksonu.
społeczność zgłosiła taki projekt
w ost atniej edycji Bydgoskiego
Budżet u Oby watelsk iego. P ropozycja zdobyła prawie 500 głosów poparcia, co było najlepszym
w ynikiem na osiedlu Bydgoszcz
Ws c h ó d-S i e r n i e c z e k . Kwe s t i a
montażu ekranów budzi jednak
kontrowersje – miasto twierdzi,
że mogłoby to nar usz yć tr wałość projektu unijnego, jakim jest

1 mln zł
tyle kary grozi
spółce Tramwaj
Fordon.

budowa linii tramwajowej do
Fordonu. Ponadto część społeczników uważa, że ich realizacja
wpłynie negatywnie na estetykę
estakady.
O działania na rzecz ograniczenia hałasu apeluje również
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska. Maria Dombrowicz
zwróciła się do prezesa spółki
Tramwaj Fordon o zastosowanie
dodatkowych zabezpieczeń (mimo
że badania klimatu akustycznego
po realizacji inwestycji wykazały, że dopuszczalne normy hałasu w dzień i w nocy nie zostały
przekroczone). Tramwaj Fordon
nie wykonał jednak badań oraz
nie opracował analizy porealizacyjnej we wskazanym terminie,
dlatego RDOŚ wystosował wniosek do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o wymierzenie kary pieniężnej na spółkę.
Może ona sięgnąć nawet miliona
złotych.
Interpelację w sprawie estakady napisał radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wenderlich.
W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz
tłumaczy, że skoro pomiary nie
wykazały przekroczenia norm, to
nie można wydać decyzji administracyjnej nakazującej naprawdę
szkód. - Spółka Tramwaj Fordon
nie ma w takiej sytuacji podstaw
prawnych do wydatkowania środków publicznych na przedsięwzięcie ochrony akustycznej – tłumaczy Kozłowicz.

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane
z powodów politycznych wkrótce będą mogły korzystać z komunikacji
miejskiej w Bydgoszczy bez ponoszenia opłat. W środę uchwałę w tej
sprawie przyjęli radni.

komunikacja
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazejbdg
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omysł wprowadzenia darmow ych przejazdów dla osób
represjonowanych zgłaszał
w swoich interpelacjach radny Jarosław Wenderlich. W styczniu, gdy
przyjmowano ulgi w opłatach za
przejazdy dla dzieci, polityk Prawa
i Sprawiedliwości ponownie zwrócił się do władz miasta o wyrażenie opinii dotyczącej jego wniosku.
W odpowiedzi prezydent Rafał Bruski poinformował Wenderlicha, że
trwają prace nad przygotowaniem
skutków finansowych zastosowania
takiej ulgi. Po ich poznaniu miała
zapaść decyzja, czy zostanie ona
wprowadzona.
W minionym tygodniu ratusz
przekazał, że prezydent Bruski skie-

rował projekt uchwały o bezpłatnych przejazdach do rady miasta.
Uprawnienie dotyczy osób, które
w latach 1956-1989 z narażeniem
własnego życia, wolności, majątku
lub praw pracowniczych angażowały się w działalność antykomunistyczną. Według szacunków wprowadzenie ulg poskutkuje zmniejszeniem dochodów budżetu miasta ze
sprzedaży biletów o ok. 41 tysięcy
złotych rocznie.
Radni przyjęli uchwałę podczas
środowej sesji. - Dla mieszkańców
Bydgoszczy wartości demokratyczne
zawsze były niezwykle ważne. Świadczą o tym chociażby wydarzenia
Bydgoskiego Marca, których rocznicę niedawno obchodziliśmy. Dziś tą
uchwałą chcielibyśmy w symboliczny
sposób uhonorować te osoby, które
o te wartości walczyły – mówił Rafał
Bruski. Uchwała wejdzie w życie
14 dni po ogłoszeniu jej w dzienniku
urzędowym przez wojewodę.

REKLAMA
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Błogosławionych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary,
nadziei
i odrodzenia duchowego.
Niech ten wyjątkowy czas
napełni nas wszystkich
pokojem i radością.

Wesołego Alleluja!
życzy

Piotr Król
Poseł na Sejm RP
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fot. Stanisław Gazda

U

mowa z nowosądecką spółką
Park-M, opiewająca na ponad
8 milionów złotych, została
podpisana w listopadzie ubiegłego roku. Urząd miasta deklarował
wtedy, że rewitalizacja ma rozpocząć się wiosną. Dokładnie tak się
stało – w ubiegłym tygodniu ratusz
poinformował, że w pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny pracownicy
Park-M weszli na plac budowy. Wcześniej usunięto ponad 60 drzew, które
zagrażały bezpieczeństwu. Były to
między innymi klony oraz kasztanowce, które zostały zniszczone
podczas ubiegłorocznych wichur.
Pierwszy etap rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha.
W ramach prac przewidziano utworzenie niewielkiej górki saneczkowej (na bazie istniejącego nasypu
w pobliżu ulicy Markwarta), a we
wschodniej części parku – budowę
placu z urządzeniami do uprawiania
kalisteniki oraz powstanie mniejszego placu zabaw. Wyremontowane zostaną wszystkie alejki spacerowe wraz z ich oświetleniem. Jedną
z wytycznych rewitalizacji jest także
wyeksponowanie popiersia patrona
parku – Wincentego Witosa.
Jedną z ciekawszych atrakcji
parku ma być fotoplastykon, który pozwoli zapoznać się z historią tego miejsca. Pojawią się także
nowe elementy małej architektury

W pierwszy dzień wiosny ruszyły prace w parku Witosa.

Wystartowały prace
w parku Witosa
Co powstanie w miejscu muszli?
Ruszyła rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa.
21 marca wykonawcy przekazano plac budowy.

(m. in. altana, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz kamery miejskiego monitoring u. W ramach
rewaloryzacji zieleni projektanci
stworzą łąkę kwiatową, stanowiska
z kwitnącymi krzewami i żywopłotami; planuje się również nasadzenia 20 nowych drzew. Prace budowlane mają zakończyć się w tym roku,
a nowe nasadzenia zostaną wykonane wiosną 2019 roku.
Park-M nie będzie prowadzić
prac w centralnej części parku –
tam, gdzie znajdowała się wyburzona w grudniu muszla koncertowa. Rozbiórkę przeprowadziła firma
Budimax z Łochowa, co kosztowało
61,5 tysiąca złotych. Przewodniczący rady ds. estetyki prof. Dariusz
Markowski wypowiedział się za
utrzymaniem dotychczasowej funkcji miejsca. W najbliższym czasie
ma zostać przygotowane osobne
opracowanie dla tego terenu, które powstanie na podstawie opinii
mieszkańców. Urząd miasta planuje
zorganizowanie w maju konsultacji
społecznych w sprawie zagospodarowania centralnej części parku
Witosa. W związku z tym zostanie
przeprowadzony spacer badawczy. Zdanie opinii publicznej będzie
badane w trzech częściach – w ostatecznym głosowaniu nad funkcją
tej części terenu zielonego zostaną
uwzględnione propozycje wybrane
przez specjalnie zwołaną komisję.
Park Ludowy im. Wincentego
Witosa ma powierzchnię niespełna
6,5 ha i został założony w 1953 roku
na miejscu Cmentarza Ewangelickiej
Gminy Zjednoczonej.
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d wielkich zmian w komunikacji miejskiej, związanych
z otwarciem linii tramwajowej do Fordonu, minęły dwa lata.
Układ linii oraz wszelkie aspekty
dotyczące funkcjonowania transportu publicznego są przedmiotem
licznych dyskusji mieszkańców,
którzy mają swoją wizję rozwoju
komunikacji oraz liczne zastrzeżenia co do jej działania. Na wtorkow ym posiedzeniu komisji ds.
przedsiębiorczości i rozwoju miasta
zastępca dyrektora ZDMiKP Rafał
Grzegorzewski przedstawił szczegóły przygotowanego przez siebie raportu o sytuacji komunikacji
publicznej. Z ust dyrektora padło
też kilka deklaracji, dotyczących
oczekiwanych zmian w transporcie
zbiorowym.
ZDMiKP wskazuje, że w przeciągu ostatnich kilku lat bardzo
rozwinął się transport międzygminny – w 2010 roku autobusy
podmiejskie obsłużył y dziennie
średnio 2389, a w 2017 – 5276 pasażerów. Grzegorzewski dodał, że
ogólna dotacja gmin ościennych
na komunikację wynosi blisko trzy
miliony złot ych. Zasady dopłat
ba z ują n a bad a n i ach p ot oków
pasażerskich.
Przedstawiciel ZDMiKP przyznał, że procent wykonania pracy
przewozowej za 2017 roku wynosi
99,6%. Dodał, że te wskaźniki nie
są złe, ale zarząd zmierza do tego,
by były one jak największe. Warto
jednak dodać, że wskaźniki są nieco lepsze dla linii autobusowych –
w ubiegłym roku wskaźnik wyniósł
99,77%, podczas gdy dla tramwajów
– 99,06%. Co ciekawe, transport
publiczny w Bydgoszczy emituje
jedynie 5% całej emisji spalin.
– Niestet y w Bydgoszczy –
powolnie, ale regularnie – liczba
pasażerów spada. Wynika to z demografii i wzrostu wskaźnika motoryzacji – mówił zastępca dyrektora
ZDMiKP. Według Grzegorzewskiego wprowadzenie ITS usprawniło
przejazd transportu zbiorowego, ale
też transportu indywidualnego, co
wpłynęło na zmniejszenie atrakcyjności komunikacji publicznej.

Autobusy i tramwaje
pod lupą

Linia 77
może zostać
poprowadzona
ulicami
Bronikowskiego
i Mińską.

Jakie plany mają drogowcy?
W przyszłym roku przedstawiona zostanie koncepcja linii autobusowej na Górny Taras Miedzynia
– dowiedzieli się radni na wtorkowym posiedzeniu komisji do spraw przedsiębiorczości i rozwoju
miasta.

fot. Sebastian Torzewski

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przedstawił wyliczenia i plany dotyczące komunikacji
miejskiej.

Być może mieszkańcy zaczną
chętniej korzystać z usług komunikacji miejskiej po wprowadzeniu
now ych biletomatów w każdym
pojeździe. Jak infor mowaliśmy
wcześniej, pier wsze urządzenia
umożliwiające kupno biletu i zakodowanie go na karcie płatniczej
zostaną zamontowane w pojazdach
już w czerwcu. Zastępca dyrektora ZDMiKP tłumaczył, że decyzja
o wprowadzeniu automatów bez
opcji zakupu biletu gotówką ma
uzasadnienie ekonomiczne – jeżeli
kaseta z bilonem zostałaby zapeł-

niona podczas jazdy, osoby zajmujące się urządzeniem miałyby
ograniczoną możliwość odbioru
pieniędzy. Grzegorzewski opowiadał także o planowanej budowie
nowych buspasów, które powstają
dzięki nowatorskiej metodzie analizy ekonomicznej i ruchowej, której
twórcą jest sam zastępca dyrektora
zarządu dróg.
R adny Szy mon Róg zapy t ał
przedstawiciela Zarządu Dróg o losy
projektu komunikacji na Górny
Taras Miedzynia i kontrole czystości taboru autobusowego, w szcze-

gólności prywatnego przewoźnika
Irex-Trans. Jest szansa, że oczekiwana przez mieszkańców linia autobusowa powstanie, ale na pewno nie
w takim kształcie, jaki proponowała rada osiedla, która chciała, aby
autobus jeździł ulicą Maciaszka.
–  Przeanalizowaliśmy sytuację
– z symulacji komputerowej wynika,
że potoki pasażerskie nie są duże.
Propozycja rady, ze względu na stan
ulic, nie będzie brana pod uwagę,
ale ja w przyszłym roku chciałbym
coś zaproponować. Ze względu na
wyniki symulacji byłem sceptycznie

do tego nastawiony, ale ze względu na różnice wysokości na osiedlu będziemy w najbliższym czasie
myśleć na wypracowaniem propozycji – zakomunikował Grzegorzewski. Zastępca dyrektora dodał
również, że po interpelacji radnego
odnośnie kontroli czystości autobusów ich harmonogram został zmieniony i mają one być znacznie częstsze. Zaznaczył jednak, że kontrole
nie są przeprowadzane, jeśli temperatura spada poniżej zera.
ZDMiKP na razie nie rozważa
jednak przedłużenia linii tramwajowej wzdłuż ulicy Nakielskiej do
ulicy Plażowej. Grzegorzewski nie
ukrywa jednak, że w najbliższych
latach miasto musi pomyśleć o przebudowie pętli na Wilczaku i Bałtyckiej oraz w Lesie Gdańskim, by były
one lepiej przygotowane na zmiany
tras linii tramwajowych. Istnieje
za to szansa na zmianę trasy linii
77 – drogowcy analizują poprowadzenie jej przez ulice Bronikowskiego i Mińską, lecz ewentualna zmiana nastąpi dopiero po przebudowie
mostu nad Kanałem Bydgoskim.
Przewodniczący komisji Ireneusz Nitkiewicz zapytał o kwestie niedziałających tablic systemu
informacji pasażerskiej. Rozbite
ekrany są owijane folią i często
przez wiele tygodni psują estetykę
miasta. Jak wyjaśnił Grzegorzewski,
długi czas oczekiwania na naprawę
wynika z tego, że tablice są objęte
różnymi gwarancjami, a likwidacje
szkody można wykonać dopiero po
pozyskiwaniu pieniędzy od ubezpieczyciela. Nierzadko naprawa
tablicy SIP wymaga sprowadzenia
odpowiednich podzespołów, co też
wpływa na termin jej ponownego
oddania do użytku.
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KPEC ma sposób na smog
W

budynku Zespołu Szkół
nr 9 w Bydgoszczy przy
ul. Cichej 59, 22 marca
2018 roku, KPEC Spółka z o.o. podczas konferencji prasowej, zainaugurowała autorski program pn.
„Ciepło bez smogu”, którego celem
jest promowanie postaw proekologicznych. Misją KPEC jest dostarczanie ciepła do odbiorców oraz
dbałość o środowisko. Ciepło z miejskiej sieci jest w pełni ekologiczne
a każdy, kto przyłączy się do KPEC
dba nie tylko o swój komfort, ale
również o środowisko naturalne.
To bardzo ważne w czasach,
k ie dy j e d ny m z n aj w ięk sz ych
wyzwań cywilizacyjnych stała się
walka ze smogiem. Według danych
Europejskiej Agencji Środowiska
zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku w Polsce blisko 50 tys.
osób rocznie. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją
- spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych.
Świadczy o tym skrajne nasilenie
zjawiska w miesiącach zimowych,
czyli w sezonie grzewczym. W Bydgoszczy tej zimy odnotowano wielokrotnie przekroczenia norm jakości
powietrza w całym mieście.
Odbiorcy ciepła z KPEC nie
przyczyniają się do powstawania

zjawiska smogu. KPEC korzysta
z paliwa najwyższej jakości a system filtrów, monitoring procesów
ciepłowniczych na każdym etapie,
to gwarancja, że ciepło z KPEC jest
w pełni ekologiczne.
Świadectwa „Ciepło bez smogu”
nadawane są tym, którzy korzystają z ciepła świadomie i w trosce
o środowisko naturalne. Promujemy w ten sposób postawy proekologiczne. O świadectwa i tabliczki
„Ciepło bez smogu” do oznaczenia
budynków mogą się ubiegać wszyscy, którzy są odbiorcami ciepła
z KPEC.
Program nie ogranicza się do
przyznawania świadectw. Kapituła
„Ciepło bez smogu” będzie również
promować działania edukacyjne
w zakresie walki ze smogiem oraz
różnorakie inicjaty w y przyczyniające się do ograniczenia smogu
w naszym otoczeniu. Jedną z nich
jest nadawanie świadectw „Ciepło
bez smogu” firmom dystrybuującym
kotły centralnego ogrzewania, które wycofają się ze sprzedaży pieców
węglowych nie spełniających norm
ekologicznych.
Podczas konferencji Świadectwa
Partnera otrzymali:
- Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Panią Marię Wasiak

- Zastępcę Prezydenta Bydgoszczy, jako główny udziałowiec Spółki
i duży odbiorca ciepła z KPEC Spółka z o.o.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa
Budowlani reprezentowana przez
Pana Marka Magdziarza - Prezesa Zarządu, jako jeden z największych odbiorców ciepła z KPEC
Spółka z o.o.
- Moderator Inwestycje Spółka
z o.o. reprezentowana przez Pana
Adama Gudella - Prezesa Zarządu,
jako deweloper i zarządca wielu
nieruchomości na terenie miasta
Bydgoszczy, odbiorca ciepła z KPEC
Spółka z o.o.
- BIMs PLUS Spółka z o.o. reprezentowana przez Pana Piotra Grabana - Właściciela, jako dystrybutor
urządzeń grzewczych, który zdecydował się, by nie sprzedawać pieców
na paliwa stałe.
Dodatkowo na ręce Pani Prezydent Marii Wasiak zostało przekazane świadectwo oraz tablica
infor mująca, iż budy nek R at usza jest zasilany ciepłem z miejskiej sieci KPEC i spełnia kryteria
prog ramu „Ciepło bez smog u”,
podobnie jak budy nek Zespoł u
Szkół nr 9, dla którego świadectwo i tablicę otrzymał Dyrektor
Mirosław Chojecki.

„Ciepło bez smogu” nie jest jednorazową
akcją, a konferencja rozpoczęła długofalowe
działania na rzecz ochrony powietrza. KPEC
Spółka z o.o. zaprasza zainteresowane
podmioty do uczestnictwa w Programie
„Ciepło bez smogu”.

*

Szczegóły na:

www.bezsmogu.bydgoszcz.pl
https://www.facebook.com/KPECBydgoszcz
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siedlowa ulica na Przylesiu
początkowo nie znajdowała się na liście tych, które
miały zmienić patrona w związk u z ust awą dekomunizacy jną.
W grudniu ubiegłego roku Mikołaj
Bogdanowicz podjął jednak decyzję o zast ąpieniu Piechockiego
Zbigniewem Raszewskim. Decyzja
wywołała sprzeciw mieszkańców,
którzy wystosowali list protestacyjny do wojewody. Bogdanowicz
nie podjął jednak działań w tej
kwestii. W ubiegłym tygodniu Rada
Osiedla Nowy Fordon zorganizowała spotkanie poświęcone Piechock iemu, na k tór y m obecna
była także córka dotychczasowego
patrona, Ewa.

Patroni
w ślepej uliczce

Nie jest
wykluczone, że
dalszym etapem
działań społeczności
ulicy na Przylesiu
będzie akcja
protestacyjna

Ulica Piechockiego została zdekomunizowana bez powodu?
Mieszkańcy Fordonu mają wątpliwości co do decyzji wojewody.
Problem zupełnie innej natury znalazła w nazewnictwie
bydgoskich ulic Inicjatywa Polska.

21

- Piechocki miał niekwestionowane zasługi dla Bydgoszczy.
Był profesorem w gimnazjum, był
też nadzwyczajnie aktywny jako
recenzent teatralny. Podczas II
wojny światowej dwukrotnie został
osadzony w koszarach przy ulicy Artyleryjskiej, podczas odsiadki odbył „marsze hańby” na Stary
Rynek. W czasie okupacji pracował na budowie dróg w Łęgnowie i w fabryce maszyn. Po wojnie
został inspektorem szkoły, zaczął
organizować szkolnictwo i angażować się w życie kulturalne miasta.
Był członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Towarzystwa Literackiego – mówił historyk dr Krzysztof Halicki.
G łów ny m powodem objęcia
Piechockiego dekomunizacją była
jego przynależność do Stronnict wa Demokrat ycznego – par tii
satelickiej wobec PZPR. Doktor
współ t worzył bydgoski oddział
ug r upowania, zasiadał również
w jej zarządzie wojewódzkim i krajowym. Halicki uważa, że Jan Pie-

fot. Błażej Bembnista

bydgoskim ulicom
patronują kobiety

Ulica Raszewskiego – kiedyś Piechockiego - znajduje się na osiedlu Przylesie w Fordonie.

chocki nie zasłużył na takie traktowanie, ponieważ pracował jako
pedagog i twórca, działając zawsze
na rzecz Bydgoszczy. Według niego dalsze zmiany w polityce historycznej mogą doprowadzić do tego,
że obecny patron ulicy – Zbigniew
Raszewski – za jakiś czas także
może paść ofiarą dekomunizacji,
ponieważ w 1955 toku otrzymał
Złoty Krzyż Zasługi.

Mieszkańcy ulicy oczekują podjęcia dalszych kroków i przekonania
Instytutu Pamięci Narodowej do
swoich racji. Na razie prośby o spotkanie nie zostały jednak wysłuchane ani przez wojewodę Bogdanowicza, ani przez posła PO Pawła
Olszewskiego. Nie jest wykluczone,
że dalszym etapem działań społeczności ulicy na Przylesiu będzie akcja
protestacyjna i regularne wysyła-

nie pism w sprawie przywrócenia
poprzedniego patrona.
Wątpliwości – ale już zupełnie
innej natury - co do nazw ulic ma
także Inicjatywa Polska. Działacze tego ugrupowania wyliczyli, że
jedynie 21 ulic (czyli 1,5%) w mieście
ma kobiece patronki. – Powiedzieć,
że to żałosny wynik, to mało. Apelujemy więc, żeby uwzględnić postaci zasłużonych kobiet dla naszego

miasta i całej Polski – tłumaczy Piotr
Malich. IP proponuje, aby w Bydgoszczy pojawiły się ulice, których
patronkami miałyby zostać: Pierwsze Polskie Parlamentarzystki, Teresa Ciepły, Maria Dulębianka, Izabela
Jaruga-Nowacka, Paulina Kuczalska-Reinshmit, Irena Krzywicka,
Pola Negri, Aleksandra Piłsudska,
Felicja Gwincińska, Irena Sendlerowa, Elżbieta Śliwińska i Narcyza
Żmichowska.
Działacze IP złożyli petycję do
prezydenta i chcą podjąć rozmowy z zespołem ds. nazewnictwa.
Jego przewodniczący Janusz Czwojda do pomysłu odnosi się ostrożnie.
– Oczywiście nie jesteśmy przeciwko kobietom, choć raczej nie oceniamy zasłużonych osób pod kątem
płci. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że nie ma ulic, a jak
już są, to najczęściej małe uliczki
i wnioskodawcy takich nie chcą –
tłumaczy radny. W kolejce czeka
obecnie pięćdziesiąt potencjalnych
nazw, w tym niektóre ze zgłoszonych przez IP.
Na kwietniowej sesji rady miasta ma pojawić się projekt uchwały
dotyczący czterech nowych uliczek w pobliżu Nakielskiej i Lisiej.
W Fordonie za to może powstać ul.
Studencka. Taka nazwa wygrała
w plebiscycie organizowanym w ub.
roku przez Fordońską Spółdzielnie
Mieszkaniowa, gdy wskazano ją jako
następczynię ul. Berlinga, ale ostatecznie nowym patronem został
gen. August Fieldorf „Nil”. Teraz
zespół zaproponował nazwę „Studencka” dla nowej dwustumetrowej
ulicy odchodzącej od Akademickiej.
W tej kwestii musi się jeszcze wypowiedzieć rada osiedla.
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Rodzaje wydarzeń, które
na podstawie podpisanych
umów odbędę się w 2018 r.:
• Szkolenia
• Uroczystość wręczania medali
dzieciom za dokonania sportowe
• Akademia Budowy
• Targi INNOFORM
• Forum Szkół CV
• Giełda Pracy
• 2 uroczyste gale dla klientów
biznesowych
• Gala Biznesu
• Imprezy okolicznościowe

BCTW rośnie w siłę
Na targowej mapie kraju Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze pojawiło się na jesieni 2015 roku. Od razu
zaznaczyło swój udział. W pierwszym roku w Centrum podpisano prawie 70 umów z partnerami, w kolejnym – ponad
sto. Już wiadomo, że 2018 rok będzie pod tym względem rekordowy.

M

iniony rok był udany dla Bydgoskiego Centrum Wystaw i e n n i c z e go. D o k ł a d n e
106 umów na organizację wydarzeń
(najwięcej – 77 – na szkolenia i konferencje) to o niemal czterdzieści
więcej niż rok wcześniej. Wzrosła
także liczba najemców – zarówno tych z województwa kujawsko-pomorskiego, jak i tych z pozostałych części kraju.
– Był to przede wszystkim pracowity rok - podsumowuje prezes
Andrzej Półgrabski. - Skoncentrowaliśmy się na pozyskaniu nowych
najemców i wzmocnieniu relacji
biznesowych z dotychczasowymi.
Dobrze poznaliśmy oczekiwania
rynku. Zależy nam, żeby nasi partnerzy i ich goście byli zadowoleni
z naszej oferty i współpracy. Wymaga to dużego wkładu pracy, elastyczności i zrozumienia indywidualnych
potrzeb organizatorów – dodaje.
W tym roku w BCTW zaplanowano 11 dużych wydarzeń targowych i konferencji. W kwietniu
odbędą się m.in. Giełda Pracy WORK
PARK, Targi CV, Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemy-

słu Narzędziowo – Przetwórczego
INNOFORM oraz prestiżowe i uznane w Europie WOD-KAN.
Organizacja tak wielu różnych
wydarzeń jest możliwa dzięki nowoczesności centrum. Od momentu
otwarcia BCTW przez 16 tys. m²
powierzchni: w lokalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach, wzięło udział prawie 85 tys.
osób (w tym roku już niemal 10 tys.
osób). Goście odwiedzali targi,
w ydarzenia biznesowe, imprezy
artystyczne i rozrywkowe. - Rozwijamy się zgodnie z planem. Osiągnęliśmy konkretne cele, ale cały
czas widzimy pole do działania.
Już dzisiaj pracujemy na wynik, który wypracujemy w 2019 roku. Będzie
to okres organizacji dużych wydarzeń, zarówno tych, które były już
w BCTW, ale też szeregu nowych,
dotąd w Bydgoszczy nieznanych mówi prezes Półgrabski.
Hala wystawiennicza ma prawie 11 tys. m² powierzchni targowej
i można ją podzielić na mniejsze
części. Do dyspozycji są przestronne i nowoczesne sale konferencyjne. Na terenie obiektu znajduje się

650 miejsc parkingowych, w tym
postojowe dla autobusów i samochodów ciężarowych. – To świetne
warunki do organizacji każdej imprezy, od małej po ogromną – twierdzi
Andrzej Wierciński, prezes Tomex-u.
- Zabudową targową zajmujemy się
od lat, działamy w kraju i za granicą.
Rozwój BCTW śledzę od początku,
obserwuję rosnące zainteresowanie
ze strony klientów. Taki obiekt był
potrzebny w mieście, organizatorzy
wydarzeń mają nowe możliwości.
Zgłasza się do nas coraz więcej osób,
które chcą robić imprezy w BCTW
lub przenosić je z różnych miast właśnie do Bydgoszczy – dodaje.
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze stara się wsłuchiwać w oczekiwania klientów i podpowiadać im optymalne rozwiązania. Partnerzy spoza miasta i ci
mniej doświadczeni mogą liczyć na
pomoc i wsparcie na każdym etapie
współpracy. Każda oferta jest dedykowana konkretnemu klientowi. Ma to duże znaczenie. Na bieżąco
śledzimy oferty konkurencyjnych
obiektów, uczestniczymy w branżowych wydarzeniach. Najlepsze

wzorce przenosimy na bydgoski
rynek – tłumaczy Półgrabski.
Na działalności BCTW korzysta
Bydgoszcz i współpracujące z nim
lokalne przedsiębiorstwa. W szczególności widać to po branżach hotelarskiej i gastronomicznej. Podobnie
jest w przypadku firm, które realizują usługi dla centrum podczas
wydarzeń. Przykładem jest TANDEM
Agencja Marketingowa. - Jesteśmy
agencją specjalizującą się w organizacji dużych imprez. Gdy podejmowaliśmy decyzję o zrobieniu
konferencji Biznes Trendy pod własną marką, korzystaliśmy ze swoich
wieloletnich doświadczeń i wiedzieliśmy, jak ważne jest miejsce. Podczas spotkania przekazywaliśmy
uczestnikom wiedzę o aktualnych
trendach, wyzwaniach biznesowych
i najnowszych inspiracjach. Wybraliśmy BCTW, bo najlepiej do tego
pasował - jest komfortowy i spełnia
kryteria nowoczesności. Ma oryginalną architekturę i funkcjonalną
przestrzeń. Znaczenie miał dla nas
też duży parking. Poza tym wykorzystaliśmy VIP-roomy, żeby prelegenci
mieli duży komfort. Centrum spełni-

ło nasze oczekiwania, podobało się
uczestnikom. I nie mieliśmy żadnych
wątpliwości, że w tym roku Biznes
Trendy również odbędą się w BCTW
– mówi prezes Małgorzata Pelc.
Jakie cele BCTW będzie realizować w kolejnych latach? Prezes Półgrabski odpowiada: Kiedy na terenie
miasta powstaje coś nowego, od razu
pojawiają się oczekiwania np. co do
jego maksymalnego wykorzystania.
Trzeba jednak zaznaczyć, że tak,
jak pozyskanie klienta i organizacja
imprezy jest poprzedzona wielomiesięcznymi negocjacjami, tak samo jest
z rozwojem takiego obiektu jak nasz.
Zanim bowiem wizja klienta zacznie
się realizować, wcześniej konieczne
jest doprowadzenie do końca wielu spraw, często skomplikowanych.
Ich efekty nie są widoczne od razu.
I przekładając to na BCTW - Bydgoszcz jest ośrodkiem, który w swojej historii ma tradycje targowe i daje
nam to doskonałą okazję, żeby zabiegać o powrót do czołówki. Mocno nad
tym pracujemy. Ma to szansę nastąpić
wraz z rozwojem Centrum, które my
– w BCTW i bydgoszczanie obserwujemy każdego dnia – podsumowuje.
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Poznaj bydgoski Unilever
i dołącz do naszego zespołu!
Unilever pomaga ludziom czuć się i wyglądać dobrze,
a także pełniej korzystać z życia.

J

esteśmy jedną z fabryk globalnego koncernu Unilever. Wśród
naszych marek jest Knorr, Amino, Lipton, Saga, Algida, Dove, Rexona, Clear, Ciff, Domestos i wiele
innych. W Bydgoszczy produkujemy
środki do mycia i pielęgnacji włosów
i ciała oraz kostki toaletowe.
Aktualnie nasza fabryka jest jedną z największych w Europie spośród fabryk Unilevera. W ciągu kilku ostatnich lat nasz zakład potroił
wielkość produkcji. Obecnie z bydgoskich linii produkcyjnych schodzi
codziennie do półtora miliona sztuk
gotowych produktów. W związku ze
wzrostem zamówień, systematycznie się rozbudowujemy, unowocześniamy i automatyzujemy nasz park
maszynowy. Regularnie zwiększamy
także zatrudnienie.

Nasz zespół operatorski
W fabryce w Bydgoszczy zatrudniamy już ponad 1000 osób. Większość
naszej załogi stanowią operatorzy,
którzy w zależności od wydziału
obsługują miksery wytwarzające
półprodukt (Operatorzy Wytwarzania) albo linie pakujące o różnym
stopniu zautomatyzowania (Operatorzy Linii Pakujących). To na tych
stanowiskach prowadzimy rekrutację. Przyjmujemy do pracy zarówno
doświadczonych operatorów, jak
i osoby na początku swojej kariery zawodowej, nie związane dotąd
z sektorem produkcyjnym, za to
chętne do nauki. Wymagania wobec

Dlaczego warto u nas pracować?

kandydatów na operatora są różne
w zależności od wydziału i linii, na
której mają pracować. Na zautomatyzowane linie pakujące przydzielamy operatorów z wykształceniem
techniczny m, dośw iadczonych
w pracy z urządzeniami albo wykazujących zainteresowanie rozwojem w zakresie mechaniki ogólnej.
Z kolei na Wydziale Wytwarzania
Kosmetyków, gdzie praca polega
na precyzyjnym i dokładnym przygotowywaniu półproduktu zgodnie
ze specyfikacją, zatrudniamy osoby cechujące się przede wszystkim
odpowiedzialnością i dobrą organizacją pracy – tu zmysł techniczny
ma mniejsze znaczenie.

Kogo szukamy?
Zachęcamy do aplikowania przede
wszystkim osoby z wykształceniem
średnim. Ważna jest dla nas gotowość do pracy w systemie 4-bryga-

dowym oraz chęć do nauki. Młodego
pracownika przyuczamy na początku do podstawowej obsługi maszyn
wchodzących w skład linii, zapewniając mu przez 6 miesięcy doświadczonego opiekuna oraz szkolenia
Działu Technicznego. W ten sposób
kształtujemy samodzielnego operatora. Dla osób przejawiających
potencjał do pracy z urządzeniami
przemysłowymi oferujemy kolejne
etapy doskonalenia na tym stanowisku - rozwój w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych,
udział w różnego rodzaju projektach,
powiązanych szkoleniach, zdobywanie uprawnień.

*

 szystkie nasze bieżące
W
oferty publikujemy na
www.pracuj.pl.

• Jesteśmy dużym stabilnym, stale inwestującym i rozwijającym
się pracodawcą, z którym warto
się związać. Od początku podpisujemy umowę o pracę, szybko
związujemy się umową na czas
nieokreślony.
• Oferujemy konkurencyjną stawkę godzinową, premię kwartalną, premię roczną, bogaty pakiet
benefitów tj. dofinansowanie do
wypoczynku, karta Multisport,
tanie zakupy w sklepiku zakładowym, bezpłatna opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne,
pracowniczy program emerytalny, benefity świąteczne.
• Z apewniamy wysoki poziom
zaawansowania technologicznego, dostęp do najnowocześniejszych narzędzi.
• Zapewniamy komfortowe warunki pracy w zakresie bezpieczeń-

stwa, ergonomii, czystości, standardów organizacyjnych.
• T worzymy zgrany, wspierający i dzielący się wiedzą zespół.
Nasi liderzy, opiekunowie linii
i trenerzy wewnętrzni to pełni
energii i pasji fachowcy, chętni
i gotowi do przekazywania wiedzy nowym kolegom na swoich
liniach. Każdy nowozatrudniony
może liczyć na półroczny okres
adaptacyjny, w trakcie którego
zostanie przyuczony.
• Mocną stroną naszej fabryki jest
przyjazna atmosfera w zespołach liniowych – takie zdanie
ma ponad 70% respondentów
fabrycznego badania opinii pracowników.
• Doceniamy i nagradzamy zaangażowanie i dodatkowe starania
naszych pracowników oraz proponowane usprawnienia techniczne.

Jak aplikować?
Prześlij nam swoje CV: rekrutacja.bydgoszcz@unilever.com
Dodatkowe informacje o naszej fabryce znajdziesz na fabrycznym
fanpage’u na FB @UnileverPolskaFabryki, a o działaniach Unilever
w skali globalnej przeczytasz na stronie www.unilever.pl. Znajdziesz
nas na Kraszewskiego 20, dojazd 51, 58, 61, 71, 77
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święta

Ciekawostka

tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

N

ie, gdyż data tych świąt co
roku jest inna, stąd określenie:
święta ruchome. Najwcześniej Wielkanoc możemy obchodzić 22 marca, najpóźniej - dopiero
25 kwietnia. Jak łatwo zauważyć
różnica wynosi aż 35 dni!
Daty świąt kościelnych liczone
są dwojako: okres od Adwentu przez
Boże Narodzenie, do soboty przypadającej 70 dni przed Wielkanocą
według rachuby czasu słonecznego, czyli kalendarza powszechnego.
A od niedzieli zwanej „Siedemdziesiątnicą” lub „Starozapustną” - wg
kalendarza księżycowego. Tak więc,
Wielkanoc powinna być obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca, po wiosennym
zrównaniu dnia z nocą 21 marca.
Dlaczego...?
Przyczyną są zmiany rachub
czasu, których dokonywano w dziejach świata kilkakrotnie. Pierwszej
poważnej reformy rachuby czasu
i wprowadzenia tzw. kalendarza

W 325 r. n.e
podczas soboru
nicejskiego
ujednolicono datę
Wielkanocy.
juliańskiego dokonał w 46 r. p.n.e.
Juliusz Cezar, nakazując by na obszarze Cesarstwa Rzymskiego rok dzielić na 365 dni, 5 godzin, 38 minut
i 14 sekund, co skrupulatnie wyliczyli
ówcześni astronomowie. Dla wyrównania kalendarzowych rachunków,
raz na cztery lata dodawano w lutym
1 dzień (stąd rok przestępny).
Obliczenia starożytnych nie były
jednak precyzyjne, bowiem w 128 lat
później pojawił się jednodniowy...
„poślizg”, który w wieku XIII dał
już 7-dobową niezgodność kalendarza z rachunkami gwiezdnymi,
a w wieku XVI „opóźnienie” wzrosło
do dni dziewięciu. Specjalna komisja
powołana przez papieża Grzegorza
XII, w celu zniwelowania tej różnicy, wyliczyła, że rok ziemski składa
się z 365 dni, 5 godzin, 49 minut
i 2 sekund. Trzeba było pozostawić
rok przestępny, ale pojawił się inny
problem. Co zrobić z dniami, które
gdzieś „przepadły” na skutek matematycznej niedokładności rzymskich astronomów?
Bu l l ą papiesk ą „Inter Gr av issim as”, d atowa n ą 21 lutego
1582 r. wprowadzony został tzw.
kalendarz gregoriański, a dokument papieski rozwiązywał problem wręcz chirurgicznym cięciem,
nakazując - ni mniej, ni więcej opuszczenie w dotychczas używanych kalendarzach 10 dni, bez

Zgodnie
z bullą papieską
ci, którzy zasnęli
4 października
1582 roku obudzili
się rankiem...
15 października.

Jak się wyznacza
termin
Wielkanocy?
Temperatury nie rozpieszczają. Trawa się nie zieleni. Skowronki
nie śpiewają. Tymczasem Wielkanoc tuż-tuż. 1 kwietnia? Czy aby
nie za wcześnie?

względu na niedzielę. W ten sposób,
ci którzy zasnęli błogim snem wieczorem 4 października obudzili się
rankiem... 15 października 1582 r.
Jak łatwo przypuszczać, nie cała
ówczesna Europa przyjęła reformę
kalendarza z radością. Nie inaczej
było na ziemiach polskich. Prekursorem w korzystaniu z nowej rachuby czasu był Gdańsk, który nowy
kalendarz wprowadził natychmiast.
Kraków podszedł do sprawy „po
krakowsku”, czyli konserwatywnie. Źródła podają, że na Wawelu
i w królewskim mieście z kalendarza gregoriańskiego zaczęto korzystać co najmniej w kilkanaście lat
później. Ostatecznie w całej Polsce
akceptowano kalendarz gregoriański w latach 1630-1650.
Jednym z krajów najdłużej opierających się reformie była Rosja,
w której nowy sposób odliczania
lat wprowadzono dopiero w 1918 r.,
co spowodowało obchodzenie - na
przykład - rocznic Rewolucji Październikowej w listopadzie. Kalendarz juliański funkcjonuje jednak
nadal, ale już tylko jako liturgiczna
miara czasu dla chrześcijan obrządku wschodniego (prawosławnych,
grekokatolików, Ormian).
Ws p ó ł c z e s n y, l i t u r g i c z n y
kalendarz kościelny - jak już było
wspomniane na wstępie - w zdecydowanej większości jest zgodny z kalendarzem gregoriańskim
i oparty na rachubie czasu słonecznego. Specyficzne jest w nim
jednak to, że przy ustalaniu terminów świąt kościelnych korzysta się
również z cyklu… księżycowego.
Ta k a lit urg iczna rachuba czasu wprowadzona została podczas
sobor u nicejskiego, zwołanego
przez cesarza Konstantyna Wielkiego 20 maja 325 r. n.e. Wtedy
to ujednolicono datę Wielkanocy.
Sobór Nicejski ustalił, że Wielkanoc
winna być obchodzona w pierwszą
niedzielę po pierwszej pełni księżyca, po wiosennym zrównaniu dnia
z nocą przypadającym 21 marca.
Dzięki temu terminy kolejnych
Wielkanocy wyliczone są na setki
i tysiące lat mających nastąpić. Chociaż… w 4582 roku pojawi się kolejny problem „kalendarzowy”, kiedy
trzeba będzie „zgubić” jeden dzień.
Ale to już będzie zmartwieniem
wielu pokoleń mających przyjść
po nas, więc do tego czasu świat
z pewnością zdoła rozprawić się
z tym problemem…

21

Jesteśmy otwarci również w niedziele wolne od handlu w godzinach 11-18 !
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agda Kempa grała w siatkówkę przez zdecydowaną większość swojego sportowego
życia. Przez sześć lat reprezentowała młodzieżowe zespoły bydgoskiego Pałacu, w których podobnie jak
jej starsza siostra Emilia występowała na pozycji libero. - W pewnym
momencie uznałam, że w siatkówce
nic więcej już nie osiągnę. Trenerzy
często patrzyli na wzrost, a nie na
umiejętności – przyznaje niespełna
17-letnia Magda, wspominając przygodę z tą dyscypliną sportu.
W tym samym czasie działacze klubu postanowili ściągnąć do
zespołu kilka zawodniczek spoza
Bydgoszczy, aby poprawić wyni-

Rękawice
zamiast piłki

Kempa
rozpoczęła
przygodę z boksem
niedawno. Wcześniej
uprawiała siatkówkę.
Po sześciu latach gry
w Pałacu Bydgoszcz
zaprzestała
treningów,
a następnie zaczęła
walkę na pięści
w barwach Zawiszy.

Ta dziewczyna potrafi się bić!
Kiedyś uderzała piłkę, a dziś uderza rywalki. Magda Kempa
przez wiele lat chciała być siatkarką, ale niedawno została
wicemistrzynią Polski… w boksie. Sukcesy w ringu przyszły
szybko i niespodziewanie.

mi byłam chora, nie zdążyłam się do
końca wyleczyć, więc ten wyjazd
można ocenić pozytywnie – ocenia
wicemistrzyni kraju w kategorii do
48 kilogramów. – Srebrny medal już
w pierwszym roku jako juniorka to
duże osiągnięcie – dodaje dumny
ze swojej zawodniczki trener Matuszewski.
Bokserka musi pamiętać jeszcze
o nauce. Po szkole jeździ na treningi,
a do domu wraca późnym wieczorem. – Jest ciężko i czasem wpadną
złe oceny, ale większych problemów
na szczęście nie ma – uspokaja.
I myśli już o kolejnych wyzwaniach.
W najbliższym czasie ma zaplanowane starty w międzynarodowych
mistrzostwach Śląska i w Pucharze
Polski. Decyzji o zamianie siatkówki
na boks raczej nie może żałować.

Niesamowite, że w tak
krótkim czasie osiągnęła
taki sukces.
trener Paweł
Matuszewski

ki i Kempa ostatecznie zaprzestała treningów. Zaczęła za to myśleć
o sporcie indywidualnym. – Chciałam się przekonać, jak to jest. Z boksem to akurat śmieszna historia,
bo brat zażartował, że od dzieciństwa „trenowaliśmy”, więc powinnam spróbować. Ja to podłapałam
i poszłam z koleżanką na trening,
czym wszystkich zaskoczyłam –
wspomina Magda.
Zaskoczeni byli między innymi
rodzice młodej bokserki. Najpierw
zgodzili się na dwa miesiące treningów, do zakończenia wakacji.
Gdy jednak rok szkolny się zaczął,
Kempa nie przestała ćwiczyć walki
na pięści. – W końcu i ja poszedłem
sprawdzić, jak sobie radzi. I zobaczyłem, że naprawdę ciężko pracuje – mówi pan Piotr, ojciec Magdy.
Kibicowanie córce bardzo mu się
spodobało i dziś towarzyszy jej na
praktycznie wszystkich turniejach. – Jak pan włączy na YouTube
nagrania z walk córki, to będzie
słychać takiego jednego gościa,
który się drze jak wariat. To właśnie ja jestem – mówi ze śmiechem,
zapytany o emocje podczas walk
Magdy.
Pierwsze miesiące w ringu nie
były łatwe dla nastolatki. Okazało się, że w boksie potrzebne jest
dużo lepsze przygotowanie kondycyjne niż w siatkówce, a podczas
pierwszych walk Kempa śmiała się,
odwracała i w niczym nie przypominała dziewczyny, która już niedługo miałaby toczyć walki o medale mistrzostw Polski. - Wszyscy
obstawiali, że zrezygnuję i ja też nie

fot. Stanisław Gazda

o srebrnym medalu Magdy na
mistrzostwach Polski

Magda Kempa odnosi coraz większe sukcesy w bokserskim ringu.

nastawiałam się na jakieś wielkie
sukcesy – przyznaje Magda.
Kempa od początku trafiła na
zajęcia do trenera Pawła Matuszewskiego, który jest szkoleniowcem
wszystkich pięściarek bydgoskiego
Zawiszy. Tę nietypową dla dziewczyn dyscyplinę obecnie uprawia
przy Gdańskiej pięć dziewcząt:
trzy juniorki i dwie kadetki. – Nie
jest z nimi łatwo w tym sporcie, ale
trzeba im przyznać, że są bardzo
sumienne. Starają się, często chyba
nawet bardziej niż chłopacy – mówi
trener.
Po pi er w s z ych t r e n i n g ach
w wykonaniu nowej podopiecznej
Matuszewski nie obiecywał sobie
zbyt wiele. – Początki były straszne.
Myślałem, że nie będzie się nada-

wała - ładna, szczupła dziewczyna, która bała się uderzeń. Wydawało mi się, że sobie nie poradzi.
Ale w końcu się przełamała i to, jaki
wynik zrobiła dla siebie i dla klubu,
przez tak krótki czas trenując boks,
to jest niesamowite – przyznaje
szkoleniowiec.
Okazało się, że gdy młoda bokserka już się przełamała, to zamiast
wątpliwości zaczęła dostarczać
Matuszewskiemu wielu powodów
do radości. W ubiegłym roku, jeszcze jako kadetka, wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Puchar
Polski i gwardyjskie mistrzostwa
kraju. W tym roku przeszła do kategorii juniorek i w lutym wystartowała w mistrzostwach Polski w Grudziądzu.

Najpierw już w pierwszej rundzie wygrała z Natalią Żygadło
(Boks Team Oława), a po walce
z Roksaną Giersz (Boxing Team
Chojnice) awansowała do f inału. W nim zmierzyła się z Wiktorią
Łabuś (Fight Dąbrowa Górnicza).
W pierwszym starciu zdominowała
rywalkę i była na dobrej drodze do
złota, lecz w kolejnej odsłonie dwa
razy padła na deski. Po drugim nokdaunie, na zaledwie trzy sekundy
przed końcem rundy, sędzina przerwała pojedynek i poddała bokserkę
Zawiszy. Złoto pojechało na Śląsk.
- Wydaje mi się, że walka została zbyt szybko przerwana. Zostałaby jeszcze jedna runda i wszystko
mogłoby się inaczej potoczyć. No ale
i tak nie jest źle. Przed mistrzostwa-

Magda
Kempa
urodzona 29 lipca
2001 roku. Była siatkarka
zespołów młodzieżowych
Pałacu Bydgoszcz, a obecnie
bokserka Zawiszy. W lutym
została wicemistrzynią
Polski juniorek w kategorii
do 48 kilogramów.
Wcześniej jako kadetka
wygrała Ogólnopolską
Olimpiadę Młodzieży,
Puchar Polski i gwardyjskie
mistrzostwa kraju
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ydgoscy hokeiści po chwilowym kryzysie i kilku porażk ach w końcówce sezonu
zas ad n iczego od z ysk a li for mę
w samą porę. Najpier w w barażowym dwumeczu na Torbydzie
uporali się z Mad Dogs Sopot
(11:4 i 18:7). W ubiegł y weekend
triumfowali w rozgrywkach II ligi,
grupy zachodniej, gdy w finałow ym meczu pokonali stołeczny
zespół Warsaw Capitals 11:3 (4:2,
4:1, 3:0) i wywalczyli sobie prawo
do występów na zapleczu Polskiej
Hokej Ligi.
Czy bydgoscy hokeiści skorzystają z awansu i będą występować
w I lidze? Jak mówi w rozmowie
z nami Błażej Baumgart, dyrektor Budowlanego Klubu Sportowego, toczą się rozmowy z ratuszem i potencjalnymi sponsorami
w sprawie pozyskania środków na
grę w w yższej klasie. - Dotychczasowy budżet opiewał na kwotę
400-500 tysięcy złotych. W minio-

Doyle, Woffinden,
Zmarzlik, Dudek

fot. Stanisław Gazda

– to tylko część nazwisk,
które na liście startowej
widzą działacze Polonii.

Po wypadku Tomasza Golloba na stadionie przy Sportowej rozegrano mecz ligowy dla byłego mistrza świata.
Teraz czas na turniej indywidualny.

Jesienią turniej dla
Golloba
Przyjadą prawdziwe asy
W tym roku na stadionie bydgoskiej Polonii ma odbyć się towarzyski turniej żużlowy „Asy dla Golloba”. Został już wyznaczony wstępny termin rozegrania zawodów, a działacze zdradzili, kogo widzieliby na liście startowej.

BKS triumfował w II lidze
Czy wystąpi w wyższej klasie rozgrywkowej?
Trwają rozmowy włodarzy klubu z ratuszem i sponsorami w sprawie finansowania klubu.

fot. Stanisław Gazda

ak przekazał nam Jerzy Kanclerz,
zmagania żużlowców na stadionie przy ul. Sportowej miałyby się odbyć w październiku, czyli
tydzień po ostatnim turnieju Grand
Prix, który zostanie rozegrany na
toruńskiej MotoArenie. – Odpadają
wcześniejsze terminy, czyli takie,
w których odbywać się będą pozostałe rundy cyklu zmagań o indywidualne mistrzostwo świata, a także
te, kiedy rozgrywane będą mecze
PGE Ekstraligi – mówi menadżer
bydgoskiego klubu Jerzy Kanclerz.
Działacze utworzyli już – po
konsultacjach z Tomaszem Gollobem - listę zawodników, którzy
mieliby wziąć udział w turnieju.
Plany są ambitne i jeśli uda się
zrea lizować zapow iedzi, to na
Sportowej pierwszy raz od dawna
zobaczymy światową czołówkę.
– Nie ukr y wam, że bardzo bym
chciał, aby ścigał się tutaj aktualny mistrz globu Jason Doyle,
a także Brytyjczyk Tai Woffinden
– w ymienia Kanclerz. I podkreśla, że do grodu nad Brdą mieliby
przyjechać także czołowi polscy
zawodnicy. W tym gronie wymienił Bartosza Zmarzlika, Szymona
Woźniaka, Patryka Dudka, Macieja Janowskiego oraz braci Piotra
i Przemysława Pawlickich.
Kanclerz zapewnia, że w organizacji zawodów ma pomóc bydgoski
urząd miasta, który zadeklarował
przyznanie „dość dużej” dot acji. Turniej oczywiście nie mógłby
odbyć się bez obecności Tomasza Golloba. Najlepszy żużlowiec
w historii polskiego speedwaya
zadeklarował, że chciałby pojawić

Hokeiści Budowlanego KS Bydgoszcz wywalczyli awans do I ligi.

się na stadionie chociaż na trzydzieści minut, ale na razie nie da się
przewidzieć, jaki za pół roku będzie
stan jego zdrowia.
W połowie marca były mistrz
świata wrócił do kraju po niespełna dwóch miesiącach spędzonych
w klinice w Nanning. 47-latek poleciał do Chin z nadzieją, że tamtejsi lekarze będą w stanie poradzić
sobie z bólami spastycznymi, z jakimi zmaga się on po ubiegłorocznym
wypadku na torze motocrossowym
w Chełmnie. Metoda akupunktury
nie dała jednak oczekiwanych efektów i Gollob ma kontynuować leczenie w kraju.
Na razie działacze bydgoskiego
klubu myślą nie tylko o zakończeniu
sezonu, ale też o jego rozpoczęciu. W najbliższy wtorek II-ligowy
zespół ma pierwszy raz w tym roku
wyjechać na tor przy ul. Sportowej. Na piątek zaś zaplanowano II
Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy
połączone z prezentacją drużyny
i sztafetą lekkoatletyczną.
Pierwotnie zawody miały odbyć
się jesienią ubiegłego roku, ale
z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych przesunięto
je na wiosnę. Najpierw na 23 marca,
a następnie na 6 kwietnia.

nym sezonie w I lidze było 28 spotkań rund zasadniczej i do tego
doszła faza play-of f – w ylicza
Baumgart. I dodaje, że klub już
prz ygotował w niosek do rat usza o dodatkowe dofinansowanie.
Przedstawiciele klubu są już po
pierwszych rozmowach z Adamem
Soroko, któr y w urzędzie miasta odpowiada za sprawy sportu.
Na razie jednak działacze nie chcą
zdradzić, o jaką sumę zawnioskowali. Dyrektora Baumgar ta
zapy taliśmy również o w ymog i
związane z infrastrukturą, które są stawiane klubom chcącym
otrzymać licencję na pierwszoligowe zmagania. - Tutaj jesteśmy
w niezłej sytuacji. Lodowisko Torbyd w zupełności w ystarcza na
ten poziom rozgrywkowy – uspokaja. Podkreśla jednak, że do lekkiej poprawki będą sprawy czysto
kosmetyczne, jak poprawienie linii,
które były źle wymalowane. - Na
razie bardzo cieszymy się z tego
sukcesu, jaki osiągnęliśmy – kończy dyrektor Baumgart.
Hokeiści mimo awa nsu nie
zakończyli jeszcze sezonu, bo zaraz
po świętach (6/7 kwietnia) udadzą
się do Krynicy na towarzyski turniej.

