s. 12-13

2 4 51- 0181

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

ISSN

Najnowsze informacje z Osielska i Białych Błot

Numer
4 / 2019
(42)
16
kwietnia
2019
@Metropolia_BDG

s. 4

Czego potrzebują osiedla?

r emont uj ą
ludz k ie ż yci a

Ratusz ma naszkicować mapę

s. 6

s. 8

w w w.metropoliabydgoska.pl

Projekt czwartego kręgu
nabiera kształtów

Dzięki
Wam

MetropoliaBydgoskaPL

Taras widokowy
na dachu opery

TRANSPORT PUBLICZNY
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

W

ramach projektu obejmującego budowę linii
tramwajowej do największego obszaru mieszkaniowego
Bydgoszczy, miasto zdecydowało
się na zakup 12 tramwajów Pesa
Swing. Otrzymały one numery taborowe od 111 do 122, a ich
właścicielem nie jest MZK, tylko
stworzona w celu realizacji wielkiego kontraktu spółka Tramwaj
Fordon.
Do 1 kwietnia naprawą dwunastu tramwajów zajmował się
ser wis producenta w ramach
g warancji. Pod koniec marca
spółka Tramwaj Fordon podpisała jednak dwuletnią umowę z f ir mą Saat z, k tóra na
k ażdą naprawę zobow iązała
się – zgodnie z w ymaganiami przet argow y mi – udzielić 12-miesięcznej g warancji.
Jak się dowiedzieliśmy, do pracy w Bydgoszczy oddelegowano
dwie osoby. Bazę spółki Saatz
stanowi kontener postawiony
na terenie zajezdni tramwajowej
przy ulicy Toruńskiej.
W związku z realizowaną
przez Pesę sukcesywną dostawą nowych tramwajów zakupionych w ramach rozbudowy
ulicy Kujawskiej, MZK stopniowo włączały kolejne Swingi do
ruchu. Ze względu na konieczność przejścia obligatoryjnego
testu sprawności na odcinku
500 kilometrów oraz prace na
Górnym Tarasie, składy z nowej
dostawy były też kierowane na
linie fordońskie. Jeszcze w połowie marca Swingi obsługiwały
niemal wszystkie kursy na liniach
3, 5 i 10. Sytuacja uległa jednak
zmianie kilkanaście dni temu –
jak się okazało, przyczyną jest
odstawienie tramwajów zakupionych w ramach budowy trasy do
Fordonu.
Jak przekazał nam informator, obecnie na naprawę czeka siedem składów należących
do T ra mwaj Fordon. Większość z nich - od końca marca.
Brak składów niskopodłogowych
wymusił na ZDMiKP konieczność
poinformowania mieszkańców
o tym, że na linii nr 10 nie pojawi
się tego typu tramwaj.
Co mogło być przyczyną?
Kończąca się gwarancja nie zmobilizowała pracowników Pesy do
wykonywania usług – twierdzi
jedna z teorii. Pomimo różnych
opinii o jakości pojazdów, kluczem do utrzymania ich sprawności jest odpowiednie serwisowanie. – W całym okresie eksploatacji awaryjność tramwajów
falowała. Były okresy dobre, kiedy 11 z 12 wozów było w ruchu,

Swingi na
bocznym torze

Do 1 kwietnia
naprawą dwunastu
tramwajów
zajmował się
serwis producenta
w ramach gwarancji.

Siedem tramwajów zakupionych od bydgoskiej PESY w ramach
budowy linii do Fordonu zostało odstawionych do zajezdni na
naprawę. Czy pojazdom grozi los dwóch Tramicusów, które
w wyniku licznych awarii nie wyjeżdżają na trasy?

Fot. Leszek Grabowski
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Siedem z dwunastu Swingów zakupionych do obsługi linii tramwajowej do Fordonu zostało w ostatnich
dniach wycofanych do zajezdni.

Miesiąc
temu Swingi
obsługiwały niemal
wszystkie kursy na
liniach 3, 5 i 10.
aby za chwilę połowa floty stała
w naprawie, najczęściej z różnych przyczyn. Właśnie mamy
ten drugi okres. Jeden wypadek
i konieczność naprawy poszycia,
trzy awarie związane z łożyskami
wózków i trzy tramwaje wymagające szlifowania bądź wymiany

obręczy. Naprawa powypadkowa
to nasza sprawa (już załatwiona),
naprawy łożysk to powinność
serwisu – jeszcze PESY, a obręcze to obowiązek MZK – tłumaczy sprawę prezes spółki Tramwaj Fordon Maciej Kozakiewicz.
Według zapisów, jakie został y umieszczone w odpowiedziach na pytania potencjalnych
oferentów w ramach przetargu
na naprawy serwisowe, władze
spółki TF informowały, że zobowiązały PESĘ do przywrócenia
stanu technicznego taboru do
31 marca – jednakże z wyłączeniem napraw reklamacyjnych.
Prezes Kozakiewicz podkreśla,
że producent taboru ma kłopoty
z nabyciem części zamiennych,
a ekipa serwisowa często zmienia
swój skład. – Efekty tego serwisu są cały czas niezadowalające.

Monitorujemy na bieżąco pracę
serwisu i wg ostatnich ustaleń
w tym tygodniu 2 z 3 tramwajów powinny wrócić na tory.
Mamy również, wspólnie z MZK
określone trudności z toczeniem i wymianą obręczy – mówi
Kozakiewicz. Toczenie obręczy
na razie jest wykonywane albo
przez PESĘ, albo przez MPK
Łódź. - W Bydgoszczy nie dysponujemy w swoim zakresie podtaczarką torową. Ta ma się pojawić
dopiero w ramach przewidywanej przebudowy zajezdni tramwajowej na ul. Toruńskiej – dodaje Kozakiewicz.
K iedy uszkodzone Swingi wrócą na tory? Kozakiewicz
szacuje, że w okresie najbliższego tygodnia/dziesięciu dni
dziewięć z dwunastu tramwajów powinno powrócić do ruchu.

Należy wiedzieć, że codziennie
dwa niskopodłogowe tramwaje
przechodzą regularny przegląd
i nie wyjeżdżają na linię. – Trochę wspomaga nas fakt, że południowa część Bydgoszczy jest
wyłączona z ruchu tramwajów
ze względu na przebudowy torowisk – mówi Kozakiewicz. Warto dodać, że już w piątek jeden
z odstawionych niedawno składów – nr 115 – pojawił się na trasie linii nr 5.
Umowa z nową firmą serwisującą została podpisana – jak
wspominaliśmy – na dwa lata.
Co dalej? – Po tym okresie bądź
ponowimy postępowanie przetargowe, bądź serwis będzie prowadzony siłami MZK. W dużym
stopniu będzie to zależało od
postępów związanych z modernizacją zajezdni – tłumaczy
Kozakiewicz.
O tym, że w Bydgoszczy
z utrzymaniem taboru by wa
źle, pokazuje przykład zakupionych w 2008 roku dwóch sztuk
tramwajów Pesa 122N Tramicus.
Pierwsze niskopodłogowe składy
w mieście są od dłuższego czasu
niesprawne – jeden przechodzi
długo trwający remont, a los drugiego jest na razie nieznany.
W związku z budową linii
tramwajowej na ulicy Kujawskiej
i kolejnymi planami rozwoju sieci pojawiły się społeczne oczekiwania, że udział transportu
publicznego w przemieszczaniu
się mieszkańców ulegnie zwiększeniu. Zakup nowych tramwajów miał bowiem wpłynąć na
wzrost częstotliwości ich kursowania, tak by były one prawdziwą alternatywą dla samochodu.
Jednak szeroko zakrojone plany kasowania starych Konstali
(kilka już zezłomowano) podają
w wątpliwość założenia o zwiększeniu częstotliwości na liniach
2 czy 8. Czy tramwaje będą jeździć o takich samych porach, tylko inną trasą? Ratusz co prawda
planuje konsultacje społeczne
w sprawie kształtu i rozwoju komunikacji po zakończeniu
inwestycji, ale ostateczny kształt
siatki połączeń będzie zależał od
drogowców.
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rwająca od kilkunastu mies i ę c y ro z budow a u l ic y
Grunwaldzkiej napotkała
problemy związane z przekazaniem nieruchomości na odcinku inwestycji pomiędzy rondem
Maczka a skrzyżowaniem z ulicą
Filtrową. Miesiąc temu na konferencji prasowej z udziałem m.in.
wiceprezydenta Michała Sztybla
poinformowano, że wykonawca
rozbudowy Grunwaldzkiej nie
może rozpocząć prac na terenie
trzech działek, ponieważ wojewoda przez niemal rok nie przekazał ich miastu, mimo że wnioski złożono w maju 2018 r.
Tego samego dnia na zarzuty
ratusza odpowiedział wojewoda.
Mikołaj Bogdanowicz stwierdził,
że władze miasta, podobnie jak
w wypadku sporu związanego
z terenem po tartaku, próbują narzucić narrację skierowaną
przeciwko niemu. Potem przyznał jednak, że kwestia działek
przy Grunwaldzkiej jest problematyczna. – Pan prezydent nie
rozwiązał kłopotów i zrzuca je na
mnie – bronił się.
W poniedziałek rzecznik
wojewody Adrian Mól przesłał
oświadczenie, w którym poinformował, że nieruchomości przy
Grunwaldzkiej zostały przekazane polubownie, a osoby wywłasz-
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rzypomnijmy: Na początku
kwietnia, bez wcześniejszej zapowiedzi, PKP S.A.
zamknęło przejście dla pieszych
przez mosty kolejowe nad Brdą,
łączące Okole z ulicą Unii Lubelskiej i okolicami Dworca Głównego. Jak poinformował Zarząd
Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej, przyczyną zamknięcia był zły stan skarpy obejmującej ciąg pieszy prowadzący
na most. Jednak z oświadczeń
publikowanych zarówno przez
bydgoskich drogowców, jak i PKP
S.A. da się wywnioskować, że
obie strony spierają się o to, kto
ma być odpowiedzialny za przywrócenie przejścia do użytku.
ZDMiKP wyraziło chęć przejęcia
gruntów sąsiadujących z mostami, ale tylko wtedy, jeżeli kolejarze wykonają naprawy na terenie
skarpy. PKP za to stwierdziło, że
drogowcy nie zadeklarowali podjęcia pilnych działań mających
na celu utrzymanie tego ciągu
komunikacyjnego.
Nagłe zamknięcie popularnego ciągu pieszego wywołało
spore zaskoczenie wśród mieszkańców. Natychmiastową reakcje w tym temacie podjęli lokalni

Działki przy Grunwaldzkiej
przekazane miastu
W atmosferze politycznego sporu
Ostatnie nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej zostały przekazane miastu – poinformował
w poniedziałek urząd wojewódzki. Mikołaj Bogdanowicz przy okazji wytknął błędy ratuszowi.
Na odpowiedź wiceprezydenta Sztybla nie musiał długo czekać.

Fot. Jakub Soboczyński

INWESTYCJE DROGOWE

Największe problemy z rozbudową Grunwaldzkiej są na odcinku od Ronda Maczka do ulicy Filtrowej.

czone opuściły już zajmowane
nieruchomości. - Ubolewam,
że prezydent Bruski widzi tylko
liczby, a nie dostrzega za nimi
ludzkich dramatów. Działania
zostałyby zakończone wcześniej,
gdyby była dobra wola prezyden-

ta i służb jemu podległych – podkreśla cytowany w oświadczeniu
Mikołaj Bogdanowicz.
Wojewoda odniósł się też
do konferencji urzędu miasta.
A konkretniej - do słów Sztybla. Jego zdaniem, podległe mu

służby nie wystąpiły o wznowienie jednego z postępowań
egzekucyjnych, zawieszonego
w lipcu 2018 roku. - Nie pozwalało to wojewodzie na prowadzenie działań egzekucyjnych.
Było to możliwe dopiero 11 dni po

Przejście przy mostach nad Brdą
nadal zamknięte
Czy jest szansa na porozumienie?
Przejście obok mostów kolejowych nad Brdą może być zamknięte przez dłuższy czas – informuje
dyrektor ZDMiKP. W tle zaskakującego wygrodzenia popularnego ciągu pieszo-rowerowego bydgoscy drogowcy negocjują z kolejarzami przejęcie terenów obejmujących dojście do przeprawy.

aktywiści: dr Grzegorz Kaczmarek i Adam Dziura. Zaraz po
zamknięciu przejścia skierowali
oni do ZDMiKP pisma w tej sprawie, pytając o przyczyny i czas
trwania utrudnień.
W odpow iedzi udzielonej
bydgoskim społecznikom dyrektor ZDMiKP Jacek Witkowski
potwierdza, że przejście przy
most ach kolejow ych zost ało zamknięte przez PKP S.A. ze
względu na zły stan techniczny.
Podkreśla, że dojścia do przeprawy stanowią własność Skarbu Państwa i w obecnym stanie
prawnym ZDMiKP nie ma podstaw do żadnych żądań. – Jednakże, zostało wysłane pismo do
PKP S.A. z propozycją przejęcia
gruntów niezwiązanych z infrastrukturą kolejową. Zbiegło się

to z podobną propozycją ze strony PKP S.A. – pisze Witkowski.
Jak czytamy, pismo od kolejarzy wpłynęło do zarządu dróg
4 kwietnia.
W odpowiedzi na pisma Dziury i Kaczmarka Witkowski stwierdził, że ZDMiKP „podejmuje próbę
ustalenia warunków porozumienia, na mocy którego miasto Bydgoszcz mogłoby przejąć grunty”.
Jednak warunkiem urzędników
jest doprowadzenie dojścia do
mostu do stanu, który umożliwi
jego użytkowanie. O konieczności
poprawy stanu skarpy już w marcu pisał do kolejarzy zastępca
dyrektora ZDMiKP ds. inwestycji
drogowych Maciej Gust.
– Stoimy na stanowisku, że
konieczne są dalsze rozmowy z uwagi na fakt, że przyję-

to w Polsce zasadę oddawania
gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa na własność samorządom po doprowadzeniu ich
do dobrego stanu technicznego, zgodnego z obowiązującymi
regulacjami prawa. Rozważamy
przejęcie tych ciągów na własność lub w zarządzanie i utrzymanie co najmniej po usunięciu
stanów awaryjnych w miejscach,
w których one występują – podkreślił w piśmie z 6 marca Gust.
Z dalszej części korespondencji wynika jednak, że ten proces
może potrwać, a PKP dąży do
wygaszenia przejścia. Pierwszym
symptomem problemów był y
ustalenia, które padły podczas
rozmów przedstawicieli ZDMiKP,
PKP PLK i PKP S.A. w lutym.
Według spółek kolejowych, ciąg

wspomnianej konferencji prasowej i przesłaniu odpowiedniego
wniosku do urzędu wojewódzkiego - czytamy. - To tylko obrazuje brak kompetencji jednego
z wiceprezydentów Bydgoszczy,
który zabiera głos w sprawie,
o której nie ma żadnego pojęcia –
podsumował Bogdanowicz.
Poprosiliśmy Sztybla o komentarz do słów wojewody. - Gratuluję panu wojewodzie poczucia
humoru, jeśli jako swój sukces
przedstawia przekazanie terenu
inwestycji około 300 dni później
niż wynika to z obowiązku ustawowego. Ta sytuacja już drugi raz
pokazała jak nieudolność wojewody opóźnia miejskie inwestycje. Niestety straconego z winy
wojewody czasu nie da się cofnąć.
Wojewoda nie ma czasu na odpowiedź na pisma prezydenta miasta, za to ma czas na manipulowanie opinią publiczną. Szkoda, że jej
kosztem - podkreśla Sztybel.
Według ostatnich informacji,
prace na Grunwaldzkiej - przede
wszystkim ze względu na problemy z przekazaniem działek
na Czyżkówku - miałyby ulec
opóźnieniu. - Zaawansowanie
robót zbliża się do 40 procent.
W ocenie wykonawcy zakończenia wszystkich prac można
spodziewać się latem przyszłego roku. To dłużej niż wcześniej zakładaliśmy - przekazał
przed weekendem urząd miasta.
Początkowo zapowiadano, że
inwestycja zakończy się w grudniu tego roku.

pieszy przebiegający przez most
stanowił ciąg technologiczny dla
obsługi PKP, który stał się jednak
uczęszczany przez mieszkańców. – W obecnej sytuacji przejście dla pieszych jest zbędne dla
celów PKP i stanowisko PKP jest
takie, że może być zamknięte –
czytamy w notatce ze spotkania.
– Funkcjonowanie przejścia dla pieszych na moście
leży wyłącznie w interesie miasta, a nie spółek kolejowych, co
wynika z przesłanej nam korespondencji. Możemy więc przypuszczać, że w związku z zaangażowaniem Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawę zamknięcia przejścia, ponowne otwarcie dla użytkowników nie będzie w najbliższym czasie możliwe – kończy
Witkowski.
Jak informuje nas Aleksandra
Rudzińska-Rdzanek z biura prasowego PKP, spółka jest otwarta na współpracę w zakresie
przekazania miastu ciągu pieszego łączącego ulicę Czarna Droga
z Zygmunta Augusta. – Proponujemy wydzierżawienie działek lub
ich części, na których jest usytuowany wspomniany chodnik. PKP
SA nie planują remontu przejścia, z racji tego, że nie jest ono
publicznym ciągiem pieszym, ale
drogą technologiczną – podkreśla przedstawicielka wydziału
prasowego spółki.
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rojek t rozbudow y Oper y Nova o czwar ty krąg
powrócił do łask w ostatnich
dwóch latach. Wiosną 2017 roku,
podczas Bydgoskiego Festiwalu Operowego, po raz pierwszy
ujawniono wizualizacje koncepcji architektonicznej czwartego kręgu. Pomysły pracowni
WAPA wzbudziły jednak wiele kontrowersji ze względu na
niedopasowanie do kontekstu
miejsca. Liczne uwagi mieszkańców wyrażane na internetowych forach dotyczyły łącz-

Czwarty krąg
z tarasem widokowym
Ratusz informuje o postępach prac projektowych
Wraz z końcem tego roku pracownia projektowa WAPA ma
zakończyć prace nad projektem budowlanym czwartego kręgu
Opery Nova. Jak informuje urząd miasta, na dachu nowego
obiektu ma znaleźć się taras widokowy.

fot. Pracownia Architektury WAPA

To może być jeden
z najpiękniejszych
punktów widokowych.
Maciej Bakalarczyk

menedżer Starego Miasta
i Śródmieścia
o tarasie Opery Nova

ników nowej budowli z istniejącymi budynkami, przeszklonej,
sześciennej klatki schodowej
od strony Brdy, która burzyła
kształt kręgu, umiejscowienia
wjazdu na parking podziemny
tuż przy bulwarze oraz zagospodarowania placu przed nową
częścią budynku.
Władze miasta przychyliły się
do licznych uwag zarówno mieszkańców, jak i członków społecznej
rady ds. estetyki miasta. Mimo że
inwestycja jest realizowana przez
zarządzający operą samorząd
województwa, dyrektor placówki Maciej Figas latem 2018 roku
wyraził zgodę na propozycję
prezydenta Rafała Bruskiego, aby
gremium opiniujące miejskie
inwestycje wyraziło swoje zadanie na temat rozbudowy opery.
Kilkanaście dni później nowy
pomysł na wykorzystanie poten-

Tak wygląda pierwsza koncepcja kształtu czwartego kręgu Opery Nova. Dzięki działaniom rady ds. estetyki
kontrowersyjny projekt ma zyskać znacznie lepszy wygląd.

cjału lokalizacji czwartego kręgu
ogłosił menedżer Starego Miasta i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk, który przedstawił wizję
stworzenia na dachu nowego
budynku tarasu widokowego.
Byłby on sporym atutem nowej
inwestycji i swoistym prezentem
dla bydgoszczan.
– To może być jeden z najpiękniejszych punktów widokowych. Jesteśmy w samym centrum, nad rzeką, przy moście,
niedaleko katedry i Wyspy Młyńskiej. Taras mógłby też służyć
samej operze jako miejsce koncertów plenerowych – mówił we

wrześniu ubiegłego roku menedżer. Pomysł od razu po prezentacji spodobał się rzeszy mieszkańców.
Dziś wiele wskazuje na to, że
pomimo początkowych problemów taras na czwartym kręgu
opery znajdzie się w projekcie
budowlanym. W ostatnim komunikacie na temat zaawansowania
prac bydgoski ratusz zapewnia,
że taras powstanie. – Pracownia
Autorska Krzysztofa Kozłowsk iego, k tóra pr z ygotow uje
projekt budowlany przewiduje
usytuowanie na dachu tarasu
widokowego na miasto. Na eta-

pie ustaleń zrodził się pomysł,
by na dachu budynku odbywały
się koncerty. Jednak ze względu
na znajdujący się obok amfiteatr
i przestrzeń na Wyspie Młyńskiej uznano, że taras widokowy będzie większą atrakcją
dla odwiedzających. Wszystkie
planowane rozwiązania są szeroko konsultowane z różnymi
środowiskami, w tym z Radą ds.
Estetyki Miasta czy przedstawicielami Miejskiego Centrum
Kultury – informuje urząd miasta. Ostateczny projekt ma być
gotowy do końca tego roku, ale
w porównaniu z wstępną, kon-

trowersyjną koncepcją ma on już
uwzględnić szereg uwag, m.in.
dotyczących wjazdu na parking
tuż przy bulwarach nad Brdą.
Pierwsze „dobre wieści” na temat
czwartego kręgu mamy usłyszeć
już w czerwcu.
Pracownia WAPA wciąż prowadzi również szereg innych
prac projektow ych, dotyczących m.in. wymagań ewakuacji
i bezpieczeństwa pożarowego.
– Projektanci odbyli także wizytę w centrum kultury w Oslo,
by zapoznać się z systemem
odpowiedzialnym za prawidłową akustykę. Ten odpowiadający najwyższym standardom
system będzie zapewniał wydarzeniom muzycznym doskonałą
jakość. Trwają także konsultacje
dotyczące wyboru foteli – ofertę przedstawił wiodący na rynku europejskim producent foteli
do sal kinowych i teatralnych.
Na początku kwietnia odbyły się
konsultacje dotyczące rozwiązań w sali kinowej – podaje urząd
miasta.
Czy przenosiny festiwalu
Camerimage z Bydgoszczy do
Torunia – a to właśnie potrzeby
tej imprezy były jedną z przyczyn
powrotu do koncepcji rozbudowy
Opery – wpłyną na spowolnienie realizacji inwestycji? Zdaniem ratusza takiego zagrożenia
nie ma. – Należy podkreślić, że
wycofanie się z organizacji festiwalu Camerimage w Bydgoszczy nie miało wpływu na dalsze
projektowanie. Podtrzymano
rozwiązania architektoniczne
przyjęte w koncepcji z 2018 roku
– komunikuje UMB.
Koncepcja rozbudowy Opery Nova zakłada budowę czterokondyg nacy jnego obiek tu,
w którym znalazłaby się sala
kameralna dla około 500 osób
oraz wielofunkcyjna przestrzeń
w ystawiennicza. W dodatkowym kręgu umieszczona będzie
też sala kinowa dla 250 widzów.
Now y k r ą g l i c z ył b y oko ł o
4800 mkw. powierzchni użytkowej. Od strony południowo-zachodniej na elewacji dominować mają przeszk lenia.
W ramach budowy czwartego
kręgu planowana jest także realizacja dwupoziomowego parkingu
podziemnego na 330 pojazdów.
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Wykonawcy S5
na cenzurowanym

Linia nr 201 do modernizacji
Pociągi towarowe pojadą szybciej
Za kilkanaście milionów złotych zostanie wyremontowana trasa
z Nowej Wsi Wielkiej do Maksymilianowa. Będzie to kolejny etap prac
mających usprawnić przewóz towarów z Górnego Śląska.

Drogowcy mówią: Sprawdzam!

kolej
Szymon Fiałkowski

fot. GDDKiA Bydgoszcz

W poniedziałek upłynął termin ultimatum, które w połowie marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła wykonawcy trzech z siedmiu odcinków drogi ekspresowej S5 w regionie – włoskiej spółce Impresa Pizzarotti. - W ciągu jednego, dwóch dni sprawdzimy, w jakim stopniu zrealizowano nasze postulaty i podejmiemy decyzję co do dalszych działań – mówią drogowcy.

Droga ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim będzie liczyła 130 kilometrów.

inwestycje
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak
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apięta sy tuacja na linii
GDDKiA – Impresa Pizzarotti utrzymuje się już
od kilku miesięcy. Włosi domagają się bowiem od drogowców
dodatkowo ponad 760 milionów
złotych, jednocześnie notując
najniższe wskaźniki zaawansowania robót przy kluczowej dla
Bydgoszczy i regionu inwestycji.
Na odcinkach S5 z Nowych Marz
do Dworzyska oraz z Dworzyska do Aleksandrowa wykonano
zaledwie jedną piątą prac, przez
co zakończenie ich w tym roku
jest nierealne.
Dlatego też GDDKiA bierze
pod uwagę rozwiązanie umowy
z Włochami (odpowiedzialni są
jeszcze za odcinek Białe Błota
– Szubin). W połowie ubiegłego
miesiąca, gdy minęła przerwa
zimowa w pracach drogowych,
postawiła im ultimatum – albo
zwiększą swoje zaangażowanie
na poszczególnych odcinkach,

albo muszą liczyć się z zerwaniem kontraktu i żądaniami kar
umownych, które mogą sięgnąć
10 procent jego wartości, czyli –
bagatela – ponad 100 milionów
złotych.
Termin wspomnianego ultimatum upłynął w poniedziałek.
W najbliższych dniach GDDKiA
sprawdzi w terenie, czy jej postulaty trafiły na podatny grunt.
Ale patrząc na liczby, wielkie
zmiany nie nastąpiły. Stopień
zaawansowania prac na odcinku
Nowe Marzy – Dworzysko wzrósł
z 21 do 22 procent, a Dworzysko
– Aleksandrowo z 19 do 21. Jeszcze gorzej jest na odcinku Białe
Błota – Szubin, gdzie na koniec
marca (w stosunku do lutego)
współczynnik w ogóle nie drgnął
(wynosi 38 procent). Dla porównania – najbardziej zaawansowane są roboty na odcinku od Jaroszewa do granicy województw:
k ujawsko-pomorsk iego ora z
wielkopolskiego. Tam wykonano
już 70 procent zaplanowanych
prac.
Spór z Impresa Pizzarotti to
niejedyny problem GDDKiA na
budowie S5. W ostatnich dniach

kłopoty sygnalizowano także
na odcinku Szubin – Jaroszewo, za który odpowiada konsorcjum Trakcja PRKiI oraz
Intercor. Z powodu zaległości
finansowych z placu budowy
miała zniknąć część maszyn.
Sam wykonawca tłumaczył, że
prowadzi reorganizację działań, a w komunikacie z ubiegłego tygodnia zapewnia, że liczba
firm zaangażowanych w budowę odcinka „w dalszym ciągu
wzrasta” (obecnie wynosi 180).
Droga ekspresowa S5 łącząca węzeł Nowe Marzy przy autostradzie A1 z województwem
wielkopolskim miała być gotowa
jesienią 2019 roku. Z powodu już
zanotowanych opóźnień realnym terminem jest połowa przyszłego roku. Kłopoty z Impresa
Pizzarotti mogą tę datę jeszcze
wydłużyć, i to nawet o kilkanaście miesięcy.

*

 o tematu wrócimy
D
w najbliższych dniach na
MetropoliaBydgoska.PL.

s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski
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KP Polskie Linie Kolejowe
podpisały umowę na opracowanie i wykonanie robót
na linii kolejowej nr 201 łączącej
Nową Wieś Wielką z Maksymilianowem. Prace wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe. Jak informuje
Martyn Janduła z biura prasowego PKP, całkowity koszt inwestycji ma wynieść ok. 14,2 mln zł.
Na mocy podpisanej umowy
zaplanowano roboty w ramach
trzeciego etapu prac związanych
z projektem udrożnienia podstawowych ciągów wywozowych
z Górnego Śląska. W ich trakcie
całkowicie wymienione zostaną
tory i rozjazdy na dwóch stacjach
do obsługi składów towarowych:
Bydgoszcz Emilianowo i Bydgoszcz Leśna. Dzięki zmianom
ma skrócić się czas przewozu
ładunków i zwiększyć konkuren-

cyjność względem innych środków transportu.
Linia kolejowa nr 201 Nowa
Wieś Wielka – Maksymilianowo to tzw. towarowa obwodnica Bydgoszczy. Martyn Janduła
z PKP przypomina, że wcześniej
zrealizowano dwa inne etapy
prac. - Za ponad 115 mln zł ze
środków budżetowych wymieniono ok. 60 km torów i ok.
25 km sieci trakcyjnej. Dało to
możliwość jazdy z prędkością do
100 km/h – mówi. Wylicza, że
prace objęły sześć wiaduktów
kolejowych i jeden most, a nowa
nawierzchnia pojawiła się na
dwunastu przejazdach kolejowo-drogowych.
Realizacja trzeciego et apu ma zakończyć się do końca 2020 roku, ale nie będzie to
jeszcze finisz działań. W latach
2020-2023 zaplanowano modernizację linii kolejowej 201 od Maksymilianowa przez Kościerzynę
do Gdyni, dzięki czemu możliwy
będzie sprawniejszy przewóz
ładunków do tamtejszego portu.

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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Społeczeństwo
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

O

gień rozprzestrzeniał się szybko. Płonęły
meble, ubrania, pamiątki.
Pani Teresa opuściła swój dom
przy pomocy zięcia. Mieszkanie, w którym spędziła prawie
50 lat, a jeszcze kilka dni wcześniej obchodziła z rodziną Dzień
Babci, właśnie przestawało istnieć. Przybiegli dwaj policjanci,
którzy akurat po służbie przejeżdżali obok i zobaczyli dym
wydobywający się z okien. Zaraz
po nich pojawili się strażacy,
którzy ugasili pożar. Gdy ogień
dogasał, trzeba było odpowiedzieć sobie na pytanie: Co dalej?
Niedługo miną trzy miesiące
od tamtego feralnego wieczoru. W mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej praca wre. Nowa instalacja elektr yczna została już
położona, podobnie jak wodno-kanalizacyjna. Kształtu nabiera
nowa łazienka. Wkrótce pojawią
się płytki. Zdecydowanie lepiej
wygląda już także klatka schodowa. Nie ma już wszechobecnej
czerni ani zapachu powstałego po pożarze. Gdy skończy się
w ymiana belek podtrzymujących strop, robota przeniesie się
do pokoju obok. Tego, w którym
wybuchł pożar.
– To jedno pomieszczenie
spaliło się w wyniku pożaru, ale
wszystkie inne też wyglądały tak,
jakby urządzono w nich ognisko
– mówi bydgoski przedsiębiorca,
który prowadzi nas do spalonego
mieszkania. Akurat w tym czasie
pracuje w nim nauczyciel bydgoskiej „budowlanki”. Co oni dwaj
robią w mieszkaniu pani Teresy?

***
W mieszkaniu przy ul. Tucholskiej wybuchł pożar. Spalił się
jeden pokój, pozostałe zostały
zniszczone. Pani Arletta straciła
nie tylko dom, ale też psa Oliego,
który był z nią dziesięć lat. To był
listopad 2017 roku. Właśnie w tym
mieszkaniu na Wzgórzu Wolności
poznali się Adam Jaworski i Kazimierz Wrotkowski.
– To była nasza pier wsza
wspólna akcja. Potem stwierdziliśmy, że trzeba pomagać
dalej – tłumaczy właściciel firmy AdamPol, bydgoskiego producenta opakowań i folii stretch.
Społecznicy rzeczywiście nie
przestali pomagać. Remontowali
kolejne mieszkania, aż w końcu na początku marca tego roku
powołali Stowarzyszenie Dzięki
Wam. – Nazwa wynika z tego, że
wiele osób nam pomaga. Chcemy im podziękować – tłumaczy
pan Adam, który wraz z panem
Kazimierzem należy do założycieli stowarzyszenia. Członków
jest więcej. Pomagają im także
uczniowie bydgoskiej budowlanki i szkoły branżowej. Młodzież
z bydgoskiego elektryka położyła

Remontują
ludzkie życia

Gdy utknęły
prace na Grunwaldzkiej,
społecznicy pomogli pani
Rosicie z Piotrowskiego.

Pożar. Utrata własnego domu. Niewiele jest chyba bardziej traumatycznych przeżyć. Trudne jest
zarówno pogodzenie się z tragedią, jak i późniejsze stanięcie na nogi. W takich chwilach nieoceniona jest pomoc innych. Za przykład niech służy Stowarzyszenie Dzięki Wam.

Fot. Szymon Fiałkowski
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Kazimierz Wrotkowski i Adam Jaworski wraz ze Stowarzyszeniem Dzięki Wam pracują obecnie nad remontem
mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej.

instalację w mieszkaniu na Grunwaldzkiej.
Jak tłumaczy Wrotkowski,
chętnych uczniów jest tak wielu, że trzeba robić selekcję. –
Mamy zwyczajnie za mało miejsc.
Na zajęciach w szkole najpierw
coś tworzymy, a potem to rozbieramy. Tutaj uczniowie mają
możliwość zrobienia czegoś, co
będzie służyć przez lata – wyjaśnia. Jak dodaje, nawet ci uczniowie, którzy w szkole sprawiają
kłopoty, podczas prac stają się
doroślejsi, bardziej odpowiedzialni. Łącznie zaangażowanych
jest ok. 50 uczniów. Każdego dnia
przychodzi inna grupa, z różnymi
nauczycielami. Każdy wie, co ma
robić.
Obecność młodych ludzi ma
jeszcze jedną zaletę. Oprócz
chęci do pracy wnoszą oni także
radość, wygłupy i uśmiech, tak
bardzo potrzebny ludziom, którzy
niedawno przeżyli traumę związaną z pożarem. Pani Arletta była
w mieszkaniu przez cały czas,

gdy trwał remont. Nie znała osób,
które spędzały z nią całe dnie,
usuwając skutki pożaru. – Tuż
przed Bożym Narodzeniem na jej
twarzy po raz pierwszy pojawił
się uśmiech. Na koniec przyszła
nawet do szkoły na podsumowanie akcji i podziękowała uczniom.
Wtedy też były łzy, ale radości –
wspomina Adam Jaworski.
On sam był kiedyś po drugiej
stronie. Jego dziecko chorowało, potrzebował pomocy innych.
Pięć lat temu w firmie sąsiadującej z jego przedsiębiorstwem
wybuchł pożar. Dobytek pana
Adama także ucierpiał. Odbudowa potrwała trzy lata. – Gdy
mówię ludziom, że sam mam
takie doświadczenia, to łatwiej
jest im zaufać – wspomina.
Zapytany, czy z własnej przeszłości wyniósł motywację do
pomagania inny m, odpow iada: Mnie pomagania nauczyli rodzice. Nigdy nam się nie
przelewało, ale gdy trzeba było
się z kimś podzielić, to rodzice

znajdowali sposób. Na pewno
jednak dobroć, którą otrzymałem, gdy sam tego potrzebowałem, jest dziś takim motorem
napędowym.

***
Pożar przy ulicy Piotrowskiego wybuchł w końcówce lutego.
Najbardziej ucierpiała kuchnia.
Mieszkanie musiała opuścić
8-osobowa rodzina, w tym pani
Rosita, która od lat pomaga ubogim w jadłodajni przy bydgoskiej Bazylice. To właśnie księża
udostępnili dwa pomieszczenia, które tymczasowo stały się
domem poszkodowanych. W tym
samym czasie na Grunwaldzkiej remont utkwił w martwym
punkcie przez prace ze stropem.
Decyzja zapadła szybko. Społecznicy i uczniowie bydgoskich
szkół przenieśli się na Piotrowskiego. Na koniec marca pani
Rosita weszła do wyremontowanego mieszkania.

- Mamy możliwości i umiejętności, więc je wykorzystujemy,
aby pomóc innym – mówi Wojciech Mrozik-Gliszczyński, kierownik szkolenia praktycznego
w Zespole Szkół Budowlanych,
który pojawia się w mieszkaniu
przy Grunwaldzkiej w trakcie
naszej wizyty. Pomaga w remoncie przychodząc z uczniami
w trakcie zajęć, ale też angażując się po godzinach pracy. Stowarzyszenie wspierają również
pracownicy firmy pana Adama.
To w jej siedzibie odbierane są
dary przekazywane stowarzyszeniu. Do remontów najbardziej
przydają się wszelkie materiały
budowlane, farby, gładzie, kleje do płytek. Ale Dzięki Wam
prowadzi także zbiórki odzieży,
zabawek, żywności i wszelkich
sprzętów domowych, które później trafiają do potrzebujących.
Od niedawna stowarzyszenie ma też logo. Ogłosiło konkurs, na który wpłynęły 24 prace.
Wygrał projekt nadesłany z Warszawy, przedstawiający domek
w różnych odcieniach z sercem
w środku. – Tak pomyśleliśmy, że
to symbol serca dawanego innym
ludziom – tłumaczy Jaworski.
Wrotkowski dodaje: Nasza działalność to taki łańcuch wielu
dobrych serc. Czasem jesteśmy
nawet zaskoczeni, że aż tyle osób
chce pomagać. Ludzie nam ufają
i to jest sympatyczne.
W dobie mediów społecznościowych zbiórki i akcje charytatywne nabrały nowego wymiaru.
Do stowarzyszenia zwróciła się
osoba, która potrzebowała wózka
inwalidzkiego. Wystarczyło wstawić ogłoszenie na Facebooku i już
po paru godzinach znalazła się
osoba, która napisała, że nie tylko może przekazać wózek, ale też
łóżko szpitalne. Okazało się jednak, że pani, która potrzebowała
pomocy, mieszka 1000 kilometrów
od Bydgoszczy, w okolicach Dortmundu. Na Facebooku pojawił
się więc kolejny post, tym razem
z pytaniem o transport. Po kilkudziesięciu minutach, dzięki pomocy firm Biuromax - Balcer i Skonex, sprawa była już załatwiona.

***
W ubiegły czwartek doszło do
pożaru w mieszkaniu przy ul.
Nowogrodzkiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Wstępne ustalenia mówią o wybuchu gazu.
Ta historia może skończyć się
jak poprzednie. Stowarzyszenie
Dzięki Wam prowadzi już zbiórkę na rzecz poszkodowanych.
Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu społeczników.
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pinie w Internecie to jedno – a realia drugie. Gdańska nie jest już handlową
mekką, ale pogłoski o jej śmierci
są zdecydowanie przesadzone. W ostatnich miesiącach ulica, bez specjalnych bodźców,
zaczęła zmieniać swój charakter. Otworzyły się na niej nowe
lokale gastronomiczne – Moodie
Foodie, Falla czy piekarnia Marukyan, a w planach jest otwarcie
kolejnych. Na wartości zyskuje też główny odcinek ulicy –
pomiędzy Dworcową a Klaryskami. Impulsem do zmian stały się
inwestycje społeczno-kulturalne
– w kamienicy po „Współczesnej”
powstało centrum organizacji
pozarządowych, trwa modernizacja Muzeum Okręgowego,
a niebawem rozpocznie się rewitalizacja budynku Pomorzanina.
Duży wpływ na to, czy na
Gdańskiej zajdą kolejne pozytywne zmiany mają prywatni
właściciele – patrz Bydgoskie
Centrum Finansowe i poszukiwanie pomysłu na wykorzystanie
budynku – ale jest jedna, kluczowa rzecz, która zależy wyłącznie od władz miasta. A jest nią
remont nawierzchni. Na Gdańskiej występuje spore natężenie
ruchu pieszego, a ostatni remont
chodników na trasie K lar yski – Rywal miał miejsce prawie
dwadzieścia lat temu. - Odcinek
Gdańskiej, od ulicy Dworcowej
do Śniadeckich, wyremontowano w ubiegłym roku. Położono
nową kostkę brukową, wymieniono instalację oraz torowisko.
Na ten cel miasto wydało 3 miliony złotych – pisała w 2002 roku
„Gazeta Pomorska”. Odcinek od
Dworcowej do Klarysek wyremontowano nieco wcześniej.

osiedla
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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ładze gmin, chcąc lepiej
poznać oczekiwania
m ieszk a ńców, czę sto
decydują się na stworzenie mapy
potrzeb. To rozwiązanie polega
na zbieraniu uwag dotyczących
wszelkich zagadnień znajdujących się w gestii samorządu.
W wielu miejscowościach mapa
potrzeb faktycznie jest mapą, na
której można zaznaczać miejsca,
które zdaniem obywateli wymagają interwencji władz. Szczecinianie mogą za to wyrazić zdanie na temat swoich oczekiwań
za pomocą ankiety internetowej.
Na podstawie w yników tworzony jest raport, który trafia
na biurko prezydenta miasta –
wskazane w nim propozycje są
umieszczane w budżecie gminy.

Gdańska
potrzebuje odnowy
Czas na nową nawierzchnię
Główny odcinek ulicy Gdańskiej – od skrzyżowania z Jagiellońską i Focha do Śniadeckich – był
remontowany dwadzieścia lat temu. Zastosowana tam nawierzchnia z kostki brukowej nijak ma
się do współczesnych standardów i oczekiwań mieszkańców. By utrzymać tendencję odrodzenia
potencjału tej ulicy, konieczny jest jej remont.

Fot. Błażej Bembnista

ŚRÓDMIEŚCIE

Chodnikom na ulicy Gdańskiej przyda się odświeżenie. Zwłaszcza na jej najczęściej uczęszczanych odcinkach.

Brukowa, kamienna kostka
ze względu na swoją chropowatą strukturę nie jest przyjemnym
materiałem do poruszania się.
Ale czy w obliczu licznych gruntówek i zniszczonych chodników
remont Gdańskiej to fanaberia?

Zdaniem zwolenników remontu,
miasto powinno priorytetowo
inwestować w obszary reprezentacyjne, odwiedzane przez turystów. Nowa nawierzchnia mogłaby przekonać do odwiedzenia
ulicy tych, którzy dawno na niej

nie byli i mogą być krytykami
inwestycji.
Idea dodania Gdańskiej nowej
jakości jest już nośnym tematem
w ratuszu. Pierwsze działania
w tej sprawie podjął menedżer
Starego Miasta i Śródmieścia

Mapa potrzeb jest potrzebna
Ratusz ma ją naszkicować
Mapa potrzeb to projekt, którego celem jest zidentyfikowanie potrzeb i problemów lokalnych społeczności. Rozwiązanie jest wykorzystywane w wielu gminach na terenie całej Polski. Czy swoją
mapę potrzeb będzie miała też Bydgoszcz?

Mapy potrzeb są też tworzone oddolnie – czy to przez społeczników, czy przez komitety
wyborcze jako element kampanii.
Starania o stworzenie bydgoskiej mapy potrzeb trwają już od
kilkunastu miesięcy. W 2017 roku
bydgoska Nowoczesna rozpoczęła akcję społeczną „Potrzeby Bydgoszczan”. Podczas niej
mieszkańcy mogli umieszczać na
mapie miasta swoje uwagi. Obecnie potrzebę powstania miejskie-

go projektu skupiającego oczekiwania, ale i bolączki bydgoszczan,
akcentują społecznicy z Miedzynia i Prądów. Na początku kwietnia ogłosili oni stworzenie mapy
potrzeb dla swoich osiedli.
Patrząc na przykład Szczecina, dobr y m rozw iązaniem
dla Bydgoszczy byłoby jednak
powstanie inicjatywy, która swoim zasięgiem objęłaby całe miasto – i za którą odpowiedzialny
byłby ratusz. O tym, że bydgo-

scy urzędnicy myślą nad stworzeniem mapy potrzeb, mówił
w wywiadzie dla MetropoliaBydgoska.PL zastępca prezydenta
Michał Sztybel.
- Na każdym osiedlu są spore
oczekiwania. Na pewno jednym
z mechanizmów, które chciałbym wdrożyć, jest przygotowanie mapy potrzeb, która byłaby
swego rodzaju wskaźnikiem.
Już budżet obywatelski niejako jest takim narzędziem, które

Brukowa,
kamienna kostka
ze względu na
swoją chropowatą
strukturę nie
jest przyjemnym
materiałem do
poruszania się.
Maciej Bakalarczyk, wypowiadając się na temat okolicy kina
Pomorzanin. - Poza sąsiednimi
remontami brakuje m.in. nowej
nawierzchni i przestrzeni na tym
odcinku Gdańskiej. Estetycznej
i przyjaznej zarówno pieszym
i niepełnosprawnym. Z nowym
wydaniem zieleni – pisał na Facebooku. Rozmowy o pracach na
Gdańskiej wciąż trwają – jest to
jeden z priorytetów menedżera.
Osobną kwestią – zwłaszcza dotyczącą odcinka od ulicy Dworcowej w kierunku Lasu
Gdańskiego – jest parkowanie aut. Forma miejsc postojowych nie jest zbyt wygodna dla
pieszych, a kierowcy w wielu
przypadkach i tak parkują na
chodnikach. Jednak nie jest to
nowy problem – powróćmy do
2002 roku. - Ulica nie może
funkcjonować w takiej postaci jak teraz, gdzie samochody są
najważniejsze. Nie chcemy, żeby
wydane na remont pieniądze
zostały zniszczone. Tymczasem
mam sygnały, że na kostce, którą
położyliśmy, są już plamy oleju –
mówił ówczesny prezydent miasta Roman Jasiakiewicz. Po siedemnastu latach nadchodzi czas,
aby w końcu to zmienić.

pozwala nam określać, gdzie coś
bardziej jest potrzebne, a gdzie
nie – stwierdził w listopadzie
ubiegłego roku Sztybel.
Do deklaracji, która padła z ust
zastępcy prezydenta w połowie
marca powrócił w swojej interpelacji radny Szymon Róg. Powołując się na nasz wywiad zapytał się
władz, czy przedmiotowa mapa
potrzeb Bydgoszczy jest w przygotowaniu i kiedy można spodziewać się jej publikacji. W odpowiedzi Sztybel przekazał radnemu, że
wciąż trwają prace nad aktualizacją Strategią Rozwoju Bydgoszczy
do 2030 roku. Jej nowa wersja ma
zostać uchwalona w listopadzie
tego roku. – Przyjęcie zaktualizowanej wersji „Strategii Rozwoju
Bydgoszczy”, jako obowiązującego dokumentu, będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia prac,
w oparciu o programy sektorowe,
nad stworzeniem mapy potrzeb
bydgoskich osiedli – przekazał
zastępca prezydenta.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

H

istoria uniwersytetu sięga
1969 roku. To właśnie wtedy powstała Wyższa Szkoła
Nauczycielska, która następnie
otrzymała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 2000 roku
została ona przemianowana na
Akademię Bydgoską, zaś sejm
RP podczas posiedzenia, które
odbyło się 21 kwietnia 2005 r.,
podjął decyzję o przekształceniu
Akademii w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. To najmłodszy
szerokoprofilowy uniwersytet
w całym kraju. Uczelnia obecnie ma w swojej ofercie blisko
60 kierunków studiów i to nie
koniec, bo wraz z początkiem
nowego roku akademickiego
zostanie uruchomiony kolejny –
kryminologia.
Na 50-lecie uczelnia przygotowała szereg wydarzeń mających uczcić jubileusz. Pierwsze z
nich odbyło się w miniony piątek,
gdy świętowano w auli Collegium
Copernicanum. W tym wydarzeniu udział wzięli absolwenci
uczelni, wykładowcy, byli rektorzy oraz przedstawiciele władz
miasta i województwa kujawsko-pomorskiego. Galę, która odbyła się pod tytułem „Pamiętajcie
o ogrodach...”, okraszono filmowymi wspomnieniami z historii
uczelni oraz występami muzycznymi. Swoimi wspomnieniami

Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
świętuje jubileusz

25 kwietnia
odbędzie się święto uczelni,
które także wpisze się
w jubileusz 50-lecia.

czyni Katedry Edukacji, Teorii
i Animacji Muzyki), dr hab. Rafał
Zimny, prof. UKW (wykładowca
katedry Dziennikarstwa, Komunikacji Społecznej i Now ych
Mediów) oraz dr hab. Arkadiusz
Kaczyński, prof. UKW (wykłada
w Katedrze Dyrygentury).
Rektor uczelni prof. dr hab.
Jacek Woźny odebrał gratulacje
od prezydenta miasta Rafała Bruskiego, który wręczył mu również
Statuetkę Wędrowca, autorstwa
rzeźbiarza Michała Kubiaka. Niech zdobyta w murach uczelni
wiedza będzie dla uczących się
drogowskazem i fundamentem
przyszłych karier zawodowych
– napisał włodarz Bydgoszczy,
k tór y kierow nict w u uczelni
i wykładowcom życzył sukcesów naukowych i dydaktycznych.
Wicemarszałek województwa
kujawsko-pomorskiego Zbigniew
Ostrowski wręczył uczelni medal
„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, a pamiątkową statuetkę przekazał również przedstawiciel konfederacji
pracodawców Roman Rogalski.
Rektorowi wręczono również
prestiżową pamiątkową statuetkę
„Dobosza Powstania Wielkopolskiego” za wkład uczelni w upamiętnianie powstania wielkopolskiego z lat 1918-1919 i odzyskania
przez Polskę niepodległości.
G a l a n i e b y ł a j e d y ny m
wydarzeniem, które ma uczcić
jubileusz. Kolejne uroczystości zaplanowano na 25 kwietnia. Wtedy odbędzie się Święto
Uczelni, które będzie obchodzone w 686. rocznicę koronacji
patrona – króla Kazimierza Wielkiego. Odbędzie się także uroczysty Senat, a do Bydgoszczy mają
przyjechać kolejne oficjalne delegacje z uczelni zagranicznych.
Dzień później (26.04) w auli Filharmonii Pomorskiej odbędzie się
„Mała Msza Uroczysta” - występ
chóru akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ma już 50 lat!
Bydgoski uniwersytet świętuje w tym roku pół wieku istnienia.
Jak na okrągłą rocznicę przystało, uczelnia zaplanowała szereg
wydarzeń mających uczcić jubileusz.

Od nowego
roku akademickiego do
oferty Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego
dołączy nowy kierunek –
kryminologia.

Dodatkowe pieniądze dla
uczelni

fot. Szymon Fiałkowski

podzielili się m.in. prof. dr hab.
inż. Józef Kubik i prof. dr hab.
Aleksander Szwedek – byli rektorzy uniwersytetu, prof. dr hab.
Roman Ossowski czy dr Wojciech
Trempała.
Nie zabrakło także wyróżnień i nagród. Medal pamiątkowy „Casimirus Magnus” z rąk
rektora UKW prof. dr. hab. Jacka Woźnego otrzymali najdłużej
pracujący na uczelni: mgr Aurelia
Jakubowska, mgr Wanda Kmieć,
Janusz Kraszkiewicz, Henr yk
Gołdecki i mgr Izabela Strzała.
Statuetką 50-lecia wyróżniono dr Helen Lynch z Uniwersity
of Aberdeen w Szkocji, zaś statuetka „Sukces od studenta do
profesora” została wręczona
profesorom, którzy studiowali
na uczelni, a potem przeszli na
niej wszystkie szczeble kariery
naukowej aż do tytułu profesora. Wyróżnienie otrzymali prof.
dr hab. Anna Janosz (wykładow-

Dobre infor macje dla UK W
nadeszły również z Warszawy.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję
o przyznaniu uczelniom kwoty
2,9 miliarda złotych w obligacjach skarbowych. Jak informuje
resort, pieniądze będą mogły być
przeznaczone na inwestycje. To kolejne finansowe wsparcie,
jakie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla
Nauki – informuje ministerstwo.
W ramach dotacji na konto UKW
ma trafić niemal 29,5 mln zł.
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fot. Błażej Bembnista

N

owa pizzeria w Fordonie
otworzyła się w połowie
marca. Jej nazwa nawiązuje rzecz jasna do nazwy ulicy, przy której się znajduje, czyli
Bartłomieja z Bydgoszczy. Lokal
po dawnym sklepie spożywczym
został zaadaptowany przez właścicieli w taki sposób, by podczas
jedzenia poczuć klimat włoskiej
uliczki. Pomiędzy stołami zachowano jednak sporo przestrzeni,
tak aby każdy gość czuł się swobodnie. W Bartollo od razu czuć
przyjemne ciepło i dobre warunki do konsumpcji. Czas więc do
niej przejść…
Zdecydowałem się na wariant
jedna pizza – dwie różne połowy smaków. Po lewej specjalność lokalu, czyli pizza Bartollo. A w niej – kurczak, brokuł,
pomidorki koktajlowe, mozzarella i grana padano. Po prawej
nieco pikantniejsza Salacco,
której ostry smak zapewnia salami piccante (salami wieprzowe
z dodatkiem papryczki pepperoni) i czosnek. W odróżnieniu od
większości fordońskich pizzerii,
Bartollo serwuje pizzę na cienkim cieście, do której dostajemy
dwa rodzaje oliwy (z papryką
i cytryną) oraz rukolę. Uspokoję
jednak smakoszy sosów – także są dostępne, tak jak pizza dla
prawdziwych miłośników Fordonu o nazwie Fordonello.
Cienkie ciasto jest świetne
– kruche, dobrze wypieczone,

Cienkie ciasto
i oliwa z rukolą
Tak serwują pizzę w Bartollo!
Osiedle Przylesie to jedno z największych osiedli Nowego Fordonu, lecz oferta gastronomiczna
nie jest na nim jednak zbyt wielka. Jednak w marcu Przylesie zyskało nową pizzerię, która szybko
zdobyła wiele pozytywnych opinii. Czas więc na nasz test Bartollo!

nie rozpada się. Pizzę trzeba
pochwalić za świeżość składników i ich soczystość – proces
obróbki cieplnej nie wpł ynął
na smak warzy w. Salacco to
nie jest pizza z milionem SHU
w skali Scoville’a, ale amatorzy
ostrzejszych smaków nie będą
zawiedzeni – salami jest bogate
w pieprzowo-paprykowe nuty,
a smak uzupełnia delikatnie
podany ser. Tu trzeba wspomnieć też o oliwach, w których
faktycznie czuć ich składnik –
ta cytr ynowa orzeźwia smak
kompozycji, a paprykowa dodaje jeszcze pikantniejszej nuty.
Pizzę w Bartollo przygotowują
profesjonaliści, z doświadczeniem z innych bydgoskich lokali.
Ocena smaku może zależeć od
indy w idualnych predyspozycji, ale osobiście jestem bardzo
zadowolony z zaserwowanych
mi propozycji.
W Bartollo dostaniemy także
rollo – ale nie jest to klasyczny
kebab z kija, lecz smażone przed
podaniem mięso z kurczaka.
Taka technika wymaga większego nakładu pracy, ale daje niesamowite efekty smakowe. Kebab
jest też dostępny w klasycznej
bułce oraz na talerzu z porcją
frytek.
Bartollo udanie wchodzi na
fordoński rynek – brakowało tu
lokalu o przyjemnym wnętrzu,
serwującego prawdziwie włoską
pizzę. Pierwsze oceny klientów
świadczą o tym, że załoga tworzy
to danie na wysokim poziomie.
R
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Budowa ronda
przybliża się

Przedszkole zmieni się
nie do poznania
Trwają prace związane z rozbudową Gminnego Przedszkola Samorządowego „Wróżka” w Białych Błotach. Inwestycja rozpoczęła się
z początkiem tego roku, natomiast całkowite zakończenie robót
zaplanowano na 31 lipca br.

Radni sejmiku zagłosowali za zmianami w budżecie
województwa na 2019 rok. To ważna informacja, bo oznaczać
może przyspieszenie prac nad budową ronda turbinowego.

EDUKACJA

R

Fot. Szymon Fiałkowski

oboty wykonuje BWJ Inwestycje z Bydgoszczy. Całkowity koszt prac wynosi nieco ponad milion złotych, z czego
ponad 848 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych, które
pozyskali włodarze gminy Białe
Błota w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Jak można wyczytać na tablicy przy budowie obiektu, celem
inwestycji jest realizacja zadań
opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci w wieku przedszkolnym
zgodnie z aktualnym i przewidywalnym zapotrzebowaniem.
W ramach prowadzonych
robót rozbudowywany jest istniejący budy nek przedszkola przy ul. Czystej. W nowym
budynku powstaną dodatkowe dwa oddziały przedszkolne
wraz z zapleczem sanitarnym
i funkcjonalnym. Jego całkowi-

Rondo turbinowe ma powstać u zbiegu ul. Szubińskiej z aleją Ofiar Hitleryzmu.

komunikacja
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

P

owstanie ronda turbinowego jest oczekiwane nie tylko
przez mieszkańców Białych
Błot, ale też przez bydgoszczan
z Miedzynia. Kierowcy podróżujący ulicą Szubińską regularnie
stoją w gigantycznych korkach,
próbując wyjechać z Bydgoszczy
w kierunku Białych Błot.
Przypomnijmy: umowę na
realizację tej inwestycji podpisali
w październiku 2018 roku ówczesny zastępca wójta gminy Białe Błota Jan Jaworski i skarbnik
Lucyna Krasulak oraz marszałek
województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
Od tego czasu firma Kobylarnia zrealizowała pierwszą część
zadania, jaką była budowa drogi
dojazdowej do zaprojektowanego ronda od strony Trzcińca.
Rondo ma powstać na skrzyżowaniu ul. Szubińskiej z aleją Ofiar
Hitleryzmu i drogą powiatową

prowadzącą w kierunku Trzcińca. Ostatnio jednak inwestycja
stanęła w miejscu. Dlaczego?
W głównej mierze poszło o sprawy finansowe.
Za r ząd Dróg Wojewód zkich musiał wstrzymać pierwsze postępowanie przetargowe,
które miało wyłonić wykonawcę
inwestycji. Na ten cel instytucja
zabezpieczyła 14,8 mln zł, podczas gdy najtańsza oferta, którą
złożyła wspomniana już Kobylarnia, opiewała na kwotę przeszło
18,5 mln zł. Prawie 3 mln więcej
za wykonanie robót chciał Strabag, który również wystartował
w przetargu. Wówczas do gry
musieli wkroczyć radni. Najpierw

18,5 mln zł
taką kwotę w pierwszym
postępowaniu
przetargowym na budowę
ronda turbinowego
zaoferowała Kobylarnia.

ci z gminy Białe Błota, którzy
podczas sesji rady gminy pod
koniec stycznia wyrazili zgodę
na dodatkowe dofinansowanie
tej inwestycji na poziomie 2 mln
zł. Teraz taki sam ruch wykonali radni sejmiku województwa
kujawsko-pomorskiego, którzy
na poniedziałkowej sesji zgodzili się na zwiększenie dofinansowania inwestycji o kolejne
2 mln.
Ta zmiana ma pozwolić na
szybkie rozstrzygnięcie przetargu. - Wówczas dokonamy
wyboru wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą, a w efekcie
podpiszemy umowę na realizację zadania – mówi nam rzecznik prasow y Zarządu Dróg
Wojewódzkich Michał Sitarek.
Przypomnijmy, że rondo ma
liczyć dwa pasy ruchu na kierunku Bydgoszcz – Białe Błota, będzie miało średnicę ok.
48 metrów, szerokość jezdni
wyniesie 3,5-4,5 m, a ciąg pieszo-rowerowy - 3,5 m. Po wyłonieniu firmy, która w ykona
to zadanie, czas na realizację
budow y ronda ma w ynieść
dwanaście miesięcy.

ta powierzchnia ma w ynieść
ok. 220 metrów kwadratowych.
To nie jest jedyna zmiana, bo
wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego o 34 zwiększy
się także liczba miejsc dla dzieci,
które będą mogły uczęszczać do
przedszkola. Obecnie w przedszkolu bawi się i uczy około
313 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Gminne Przedszkole „Wróżka” poza główną siedzibą przy ul.
Czystej ma dwie filie. Jedna z nich
została utworzona w roku przedszkolnym 2009/2010 w Zielonce
(dla dwóch oddziałów), a druga w Białych Błotach – przy ul.
Czerskiej. Łącznie przedszkole
liczy 14 oddziałów.
SF

*

Zdjęcia z placu budowy
przedszkola w serwisie
MetropoliaBydgoska.PL

Sportis Łochowo urwał
punkty Zawiszy
Sportis SFC Łochowo sprawił sporą niespodziankę w 19. kolejce grupy I klasy okręgowej, remisując na wyjeździe z Zawiszą.
PIŁKA NOŻNA

P

iłkarze z Łochowa w sobotę
grali na wyjeździe z liderem
tabeli grupy I klasy okręgowej - SP Zawisza. „Niebiesko-czarni” byli dotąd jedynym
zespołem w lidze, który zdobył na własnym boisku komplet
punk tów. Prowadzeni przez
Tomasza Cyrankiewicza piłkarze
Sportis SFC przerwali tę serię.
Poziom widowiska na stadionie przy ul. Sielskiej nie był
najwyższy. W pierwszej połowie
bardzo mało było składnych akcji
po obu stronach boiska, dominowała przede wszystkim walka w środkowej strefie, a strzałów na obie bramki było jak na
lekarstwo. Dopiero po przerwie
gospodarze ruszyli żwawiej do
ataków na bramkę strzeżoną
przez Dumieńskiego. Ten jednak
nie dał się pokonać. W końcówce
zawiszanie byli bliscy zaskoczenia bramkarza gości, ale niewiele
pomylił się Patryk Kozłowski.

4 remis
w tym sezonie i – co
ciekawe – 4 na wyjeździe
zanotował w niedzielę
Sportis Łochowo.

Łochowianie zanotowali tym
samym czwarty remis w tym
sezonie ligowym i - co ciekawe – po raz czwarty w meczu na
wyjeździe. Sportis SFC z bilansem dziewięciu wygranych, czterech remisów i pięciu porażek
(bramki 29:18) zajmuje w ligowej
tabeli szóstą pozycję (31 punktów
w dorobku). Teraz przed piłkarzami z Łochowa kolejny wyjazdowy
pojedynek. W najbliższą sobotę
(20 kwietnia) zagrają na wyjeździe
z zajmującą dwunaste miejsce
Unią Wąbrzeźno. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17:00. SF
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N

tyle usterek zgłosili
na razie mieszkańcy
gminy Osielsko.

fot. Stanisław Gazda

aprawmyto.pl to narzędzie
umożliw iające zgłaszanie problemów dotyczących infrastruktury na obszarze
miasta czy gminy (np. niedziałające oświetlenie, uszkodzenia
urządzeń na placach zabaw itp.).
Dzięki inicjatywie radnego Pawła Kamińskiego od 5 kwietnia to
rozwiązanie jest testowane przez
Urząd Gminy Osielsko.
Mieszkańcy mogą zgłaszać
problemy na terenie g miny,
przy okazji sprawdzając funkcjonowanie strony internetowej
Naprawmyto.pl (na terenie Osielska narzędzie można testować
jedynie za jej pośrednictwem)
na różnych urządzeniach. Okres
testowy trwa do 13 maja. - Po nim
zbierzemy opinie mieszkańców
na temat produktu – informuje
urząd gminy. Do tej pory zgłoszono dziesięć usterek – z czego
jedna została naprawiona (dotycząca wywozu śmieci), a jedna
jest w trakcie naprawiania (informująca o uszkodzeniu chodnika). Wszystkie zgłoszenia można
obserwować na stronie naprawmy to.pl/osielsko. Zgłoszenia
podzielone są na kategor ie:
infrastruktura, bezpieczeństwo,
budynki, przyroda i inne.
- Aby uczestniczyć w testowaniu aplikacji należy zareje-

Urząd gminy poinformował o rozpoczęciu testów narzędzia NaprawmyTo.pl.

Osielsko wyprzedza
Bydgoszcz

Trwają testy narzędzia do zgłaszania usterek
Na terenie gminy Osielsko, na wniosek radnego Pawła Kamińskiego, ruszają dwumiesięczne testy
narzędzia Naprawmyto.pl służącego do zgłaszania usterek.

strować się jako uży tkownik
do portalu naprawmyto.pl i do
każdego zgłoszenia dodawać
pr z y n ajm n iej j e d no z dj ę c ie
problemu. Tylko takie zgłoszenia będą analizowane. Wszelkie anonimy lub zgłoszenia bez
zdjęć nie będą brane pod uwagę – podkreśla urząd gminy, na
którego stronie można znaleźć
dokładną instrukcję dodawania
zgłoszeń.
Dzięki tr wającym testom,
gmina Osielsko jest znacznie bliżej wprowadzenia narzędzia do
zgłaszania usterek i zaniedbań
niż Bydgoszcz. O konieczności
uruchomienia Naprawmyto.pl
(bądź jego odpowiednika) apelują bydgoscy społecznicy (m.in.
piszący bloga na naszych łamach
Adam Dziura) czy radny Szymon Róg. Miasto wciąż rozważa
wprowadzenie takiej aplikacji,
ale nie w ramach Naprawmyto.pl,
tylko projektu Infostrada Kujaw
i Pomorza.
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O

ile zespół Pałacu bardzo pozyty wnie zaskoczył kibiców w tym sezonie, o tyle drużyna siatkarzy
ponownie biła się o pozostanie
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czas więc podsumować to
wszystko, co od października do
kwietnia wydarzyło się pod siatką – zarówno w lidze pań, jak
i panów.
- Chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik, ale mamy świadomość tego, że nie zawsze wszystko będzie zależeć od nas – mówił
nam przed sezonem w wywiadzie z cyklu Studio Metropolia
Piotr Matela. To on zastąpił przed
sezonem na ławce trenerskiej
Pałacu Piotra Makowskiego, który z kolei krzesełko szkoleniowca zamienił na gabinet prezesa.
Kolejną pozytywną zmianą było
pozyskanie sponsora tytularnego, jakim został Bank Pocztowy.
Te kroki zaowocowały. Zespół
Pałacu został wzmocniony przed
sezonem o dwie nowe zawodniczki. W zasadzie nowe-stare, bo
zarówno Tamara Gałucha (znana pod panieńskim nazwiskiem
Kaliszuk) i Patrycja Polak-Balmas
to siatkarki, które w przeszłości
występowały już w Bydgoszczy,
a teraz zdecydowały się powrócić do drużyny. Grą na rozegraniu
kierowała doświadczona Magdalena Mazurek, a do tego w składzie
było sporo młodych zawodniczek:
libero Monika Jagła, druga rozgrywająca Małgorzata Andersohn czy
środkowa Kinga Różyńska.
Bydgoszczanki jak rów ny
z równym walczyły z potentatami ligi: mistrzyniami kraju Chemikiem Police czy zespołami
z Łodzi: ŁKS-em Commercecon
i Grot Budowlanymi oraz Developresem SkyRes Rzeszów, którym
urwały punkty. Po 22 kolejkach
sezonu zasadniczego Pałac plasował się w tabeli na wysokim
piątym miejscu. W tych spotkaniach bydgoskie siatkarki odniosły 14 zwycięstw i 8 razy schodziły z parkietu pokonane, co dało
im 42 punkty. W ćwierćfinale

Panie na plus, panowie
uchronili się przed
spadkiem
Ligowy sezon siatkarski 2018/2019 zbliża się do końca. Już dziś można powiedzieć, że był on udany
dla Banku Pocztowego Pałacu, natomiast siatkarze Chemika uchronili się przed degradacją do niższej klasy rozgrywkowej.

fot. Stanisław Gazda

SIATKÓWKA

Siatkarki Banku Pocztowego Pałacu Bydgoszcz udanie zaprezentowały się w sezonie 2018/2019.

los skojarzył bydgoską drużynę
z Grot Budowlanymi. Łodzianki
w dwóch spotkaniach odniosły
dwa zwycięstwa (po 3:0), głównie
dzięki świetnej postawie Serbki
Jovany Brakocević. Bydgoszczankom pozostał bój o piąte miejsce
z BKS-em Bielsko-Biała. Pierwszy mecz w Łuczniczce wygrały
bielszczanki 3:1. Takie sam wynik
padł w poniedziałkowym rewanżu, przez co pałacanki zakończyły sezon na 6. miejscu.
Nie gorzej od starszych koleżanek spisy wał y się zawodniczki drużyn młodzieżowych.
W Kętrzynie drużyna prowadzona przez Agatę Kopczyk sięgnęła
po brązowy medal mistrzostw

Polski juniorek. W decydującym
spotkaniu Pałac pokonał MKS
Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:18,
25:23, 26:24), a najlepszą zawodniczką spotkania wybrano Zuzannę Kuligowską. Nagrodę indywidualną dla najlepszej przyjmującej
turnieju odebrała z kolei Weronika Szlagowska. Ale to nie koniec
dobrych wiadomości, bo w biało-czerwonych barwach zadebiutować może Monika Jagła. Libero
otrzymała powołanie do seniorskiej kadry Polski od trenera Jacka Nawrockiego i już wiadomo,
że znalazła się w składzie kadry
na prestiżowy towarzyski turniej
w szwajcarskim Montreux, który
odbędzie się w połowie maja.

W przypadku siatkarzy Chemika tak dobrze już nie było.
Zespół prowadzony przez Jakuba Bednaruka miał przed tym
sezonem jasno określony cel: nie
zająć ostatniego miejsca, które skutkowałoby grą w barażu
(z czym bydgoski zespół miał
doświadczenie sezon wcześniej),
a w przypadku porażki w nim –
spadkiem do I ligi.
Chemik zaczął od mocnego uderzenia, bo na dzień dobry
pokonał u siebie 3:2 Skrę Bełchatów, a potem 3:1 w yg rał
w Lubinie. Później jednak przyszedł kryzys i seria pięciu porażek z rzędu, którą przełamały
dopiero wygrane nad GKS-em

Katowice (3:1) i MKS-em Będzin
(3:0). Po drodze był też punkt
wywalczony po meczu w Rzeszowie (2:3). Kryzys zaczął się na
początku 2019 roku, kiedy bydgoski zespół musiał radzić sobie
z seriami kontuzji – tych nabawili
się Lipiński, Kovacević, Vinhedo i Piotr Sieńko. Sytuacja stała się na tyle zła, że trzeba było
w trybie awaryjnym ściągnąć
z I-ligowej Buskowianki Kielce
rozgrywającego Marcina Karakułę. W drugiej części sezonu
ligowego Chemik zdołał wygrać
jedynie u siebie z AZS-em Olsztyn i na wyjeździe w Będzinie
(oba mecze po 3:1). Po drodze
liga przeżyła zawirowanie związane z wycofaniem się Stoczni
Szczecin, której mecze trzeba
było anulować. Bydgoszczanie
zajęli dwunaste miejsce i stoczyli
dwumecz o jedenastą pozycję na
koniec sezonu z Cuprum Lubin –
oba mecze przegrali (2:3 u siebie
i 1:3 w Lubinie).
Najważniejsze pytanie, które
pojawia się w przypadku siatkarzy – jak zostanie zbudowany skład na sezon 2019/2020?
Już wiadomo, że w przyszłym
sezonie drużyny nie poprowadzi
Jakub Bednaruk, który zdecydował się na podpisanie dwuletniego kontraktu z MKS-em Będzin.
Z drużyną rozstaną się także niektórzy zawodnicy. Nieoficjalnie
mówi się, że Vinhedo i środkowy Michał Szalacha są dogadani
z Jastrzębskim Węglem, Bartłomiej Lipiński ma podpisać kontrakt z Cuprum Lubin, zaś Bartosz Filipiak najprawdopodobniej
będzie graczem Trefla Gdańsk,
gdzie zastąpi Macieja Muzaja,
który trafi do ligi rosyjskiej.
Jakie będą ruchy w drugą
stronę? Następcą Bednaruka na
ławce trenerskiej prawdopodobnie będzie Przemysław Michalczyk, który współpracował z nim
przez ostatnie dwa sezony. Ważne kontrakty z klubem ma czwórka zawodników: przyjmujący
Jan Lesiuk i Paweł Gryc, środkowy Mateusz Siwicki i libero
Kacper Bobrowski. Nieoficjalnie
się dowiedzieliśmy, że jednym
z nowych graczy ma być Kamil
Szymura, który miniony sezon
spędził w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.
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