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T

a kampania wyborcza jest
straszna – tak jej przebieg
skomentował dwa tygodnie
temu na łamach Newsweeka politolog prof. Paweł Kowal z Polskiej
Akademii Nauk. Trudno z tą opinią się nie zgodzić. Bo zamiast
dyskusji o tym, jaka ma być Unia
i przyszła pozycja Polski w niej,
całość kampanii znów skupiła się
na frakcyjnej wojence pomiędzy
dwiema największymi partiami.
Zaczęła Koalicja Europejska,
która skrytykowała PiS za wystawienie na wyborczych listach
m.in. byłej premier Beaty Szydło
czy ministrów Joachima Brudzińskiego (szef MSWiA) i Anny
Zalewskiej, która odpowiada za
resort edukacji. Do Brukseli partia rządząca wystawiła również
byłego szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Politycy
Platformy w największych miastach kraju na specjalnych billboardach pisali, żeby powstrzymać ich w yjazd do Brukseli
i wskazy wali ich największe
grzechy: pazerność finansową, czy – w przypadku minister
Zalewskiej – klapę reformy edukacji. Potem były słowa o tym, że
PiS marginalizuje pozycję Polski w Unii Europejskiej, czego
efektem mają być m.in. mniejsze
kwoty wynegocjowane w Brukseli z unijnego budżetu. Najmodniejszym hasłem tej kampanii był
jednak PolExit. To nawiązanie
do Brexitu, czyli wyjścia z unijnej wspólnoty Wielkiej Brytanii,
która jednak cały czas nie może
zakończyć negocjacji w sprawie warunków opuszczenia Unii
Europejskiej. Hasło PolExit najmocniej forsowane było właśnie
przez liderów Platformy Obywatelskiej, którzy krytykowali PiS
za pełzające wyjście z Unii, czyli
między innymi gruntowne zmiany w systemie sądownictwa, które są krytykowane przez polityków unijnych.
Co na to PiS? Obóz rządzący
oczywiście te zarzuty odpierał.
Prezes partii Jarosław Kaczyński
i premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie, także podczas
wizyty w Bydgoszczy, deklarowali, że Prawo i Sprawiedliwość to formacja europejska,
a o wystąpieniu Polski z unijnej
wspólnoty nie ma mowy. Ich zdaniem nasz kraj zyskuje na znaczeniu zarówno na arenie europejskiej, jak i międzynarodowej.
I tak, jak PiS był krytykowany
za wspomniane już wystawienie ministrów swojego rządu na
listy wyborcze, tak Platformie
wytknięto przygarnięcie choćby
byłych premierów: Marka Bel-

Unijna kampania
na finiszu

51

W najbliższą niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampania
wyborcza jest już na finiszu. Smucić może jednak fakt, że w jej trakcie mało było tematów dotyczących wizji przyszłości wspólnoty.

Eurodeputowanych
wybranych zostanie
w nadchodzących
wyborach
europejskich.

tety wyborcze, które przekroczą próg. To decyduje o tym, ile
dany komitet uzyska mandatów.
Wówczas rozpoczyna się liczenie głosów w poszczególnych
okręgach, a tych jest w Polsce
trzynaście. Każda partia musi
liczbę mandatów rozdzielić między kandydatów, a to rozdzielanie odbywa się proporcjonalnie
między liczbę głosów oddanych
na daną formację. Na stronie
trzeciej szczegółowo piszemy o tym, jak można głosować
w wyborach do europarlamentu.

Kto z Kujaw i Pomorza do
Brukseli?
Fot. Szymon Fiałkowski

eurowybory

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej – Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna w trakcie kampanii gościli w Bydgoszczy, gdzie wspierali lokalnych kandydatów swoich formacji.

ki, Włodzimierza Cimoszewicza
i Leszka Millera, którym wytykano lewicowe korzenie. Mocno obrywało się także Donaldowi Tuskowi. Byłego premiera
i obecnego szefa Rady Europejskiej krytykowano za wtrącanie
się do polskiej polityki i ciche
wspieranie obozu opozycyjnego.
PiS mocno przywiązywał się do
wartości i korzeni chrześcijańskich, od których – w ich opinii
– chce odejść dzisiejsza opozycja.
Prezes Kaczyński mówił nawet
o tym, że tylko wygrana PiS
zapobiegnie utworzeniu w Polsce tzw. stref szariatu – to jasne
nawiązanie do trwającego od
kilku lat na Starym Kontynencie
kryzysu migracyjnego.
W tle kolejnej PO-PiS-owej
wojenki były inne formacje polityczne. Konfederacja Kor win
Braun Liroy Narodowcy wypomniała obozowi rządzącemu
„prowadzenie poddańczej polityki względem Izraela i Żydów”
(na pierwszy plan wysunęła się
kwestia słynnej ustaw y Just447). Wiosna Roberta BiedroWydawca Grupa Enjoy Media sp. j.
Redakcja ul. Kościuszki 27B,
85-079 Bydgoszcz, 518-480-751,
redakcja@metropoliabydgoska.pl
Dyrektor Finansowy
Krzysztof Gutowski

nia w trakcie kampanii mówiła dużo o potrzebie otwartości
Europy m.in. na imigrantów,
Kukiz’15 natomiast deklarował, że
nie ma zamiaru dążyć do PolExitu, tylko pójdzie do Brukseli,
aby naprawiać Unię Europejską
od środka, bo ta jest w głębokim
kryzysie.

Strefa Euro
To drugie hasło, które padało
w trakcie trwania tej kampanii.
Może nie aż tak często, ale znów
widać było bardzo jasny podział.
Politycy opozycji są gorącymi
zwolennikami wejścia Polski do
niej i przypominają, że zadeklarowaliśmy to, gdy wchodziliśmy
do Unii Europejskiej. PiS oraz
Kukiz’15 twardo bronią złotówki. W opinii tych dwóch formacji, tylko narodowa moneta daje
nam poczucie bezpieczeństwa.
PiS idzie dalej i pokazuje, że kraje
które weszły do strefy euro, dzisiaj na tym cierpią, bo znacznie
podrożały w nich ceny za podstawowe produkty spożywcze.
Redaktor naczelny Sebastian Torzewski,
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Zespół redakcyjny Błażej Bembnista,
Eryk Dominiczak, Szymon Fiałkowski,
Stanisław Gazda
Projekt Julian Cenkier

Obóz rządzący pokazywał też
przykłady towarów ściąganych
do Polski z zagranicy, które są
gorszej jakości niż w innych państwach.

866 chętnych
W w y bor ach do Pa rl a mentu Europejskiego wybierzemy
51 eurodeputowanych, którzy
reprezentować będ ą Polskę
w kadencji 2019-2024. W sumie
o mandat europosła ubiega
się 866 kandydatów z różnych
formacji politycznych. Warto
wspomnieć, że w poszczególnych okręgach startują te formacje, które wcześniej zebrały
w ymaganą liczbę 100 tysięcy
podpisów. Jak wygląda system
w ybor u posłów ? Ordy n acja
w yborcza jest zdecydowanie
bardziej skomplikowana od tej
w wyborach parlamentarnych,
ale z drugiej strony – bardziej
proporcjonalna. W pierwszym
etapie poszczególne mandaty
rozdziela się między te komiSkład Grupa Enjoy Media sp. j.
Reklama i marketing
Justyna Wróblewska, 509-979-107,
Kamila Dąbrowska, 576-246-670,
reklama@metropoliabydgoska.pl

Koalicja Europejska postawiła na
dwóch niezwykle doświadczonych polityków. Mowa o Radosławie Sikorskim i Januszu Zemke
(ten ubiega się o reelekcję).
Ponadto z dziesiątego miejsca
startuje Krzysztof Brejza. Prawo i Sprawiedliwość posyła do
boju obecnego europosła Kosmę
Złotowskiego (lider listy) i Tomasza Latosa (dwójka na liście).
Z piątego miejsca startować
będzie Zbigniew Girzyński, który
w ostatnich latach nie był aktywny politycznie. Konfederacja
Korwin Braun Liroy Narodowcy
jako lidera swojej listy wystawiła
historyka Krzysztofa Drozdowskiego, a z ostatniego miejsca
Marcina Sypniewskiego. Wiosna
Roberta Biedronia na czele swojej
listy ustawiła byłą wicemarszałek
sejmu i posłankę Ruchu Palikota
Wandę Nowicką. O mandat walczyć będzie także znany aktor
Olgierd Łukaszewicz. Z kolei
Kukiz’15 postawił na pochodzącego z Brodnicy Pawła Szramkę, który startuje z pierwszego
miejsca na liście oraz dziesiątkę na niej – Pawła Skuteckiego.
Obaj w jednym z ostatnich filmików namawiali mieszkańców do
udziału w wyborach. Podobnie
robią politycy pozostałych formacji, którzy przekonują, że te
wybory mogą być najważniejsze
po 1989 roku. Warto nadmienić,
że Latos, Skutecki i Sypniewski w ubiegłym roku startowali
w wyborach na urząd prezydenta
Bydgoszczy.
Drukarnia Express Media sp. z o.o., ul.
Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i materiałów nadesłanych.

3

Jak głosować
w eurowyborach?

Trwa przetarg na tor
rowerowy na Miedzyniu
Pierwszy taki w mieście
Pumptrack – czyli tor zbudowany z muld i szybkich zakrętów niebawem powstanie na Miedzyniu. Ratusz ogłosiło przetarg na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie
Obywatelskim.

Już w tę niedzielę, 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Polska wybierze 51 nowych eurodeputowanych.

Miedzyń

P

fot. Stanisław gazda

7:00 – 21:00
W tych godzinach wyborcy będą
mogli w niedzielę oddać głos.

W niedzielę we wszystkich krajach Unii Europejskiej mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego.

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

W

y b or y do Pa rl a ment u Eu ropejsk iego we
wszystkich państwach
członkowskich Unii odbędą się
właśnie w ostatnią niedzielę
maja. Także w Wielkiej Brytanii, która formalnie zagłosowała
za wystąpieniem ze wspólnoty,
ale do Brexitu póki co nadal nie
doszło. Teraz mówi się zarówno,
że Zjednoczone Królestwo opuści
UE pod koniec października tego
roku, jak i że do rozwodu w ogóle
nie dojdzie.
Jakie to ma przełożenie na
Polskę? Otóż nasz kraj w nadchodzącej kadencji europarlamentu będzie miał 51 deputowanych
(gdyby Wielkiej Brytanii już teraz
nie było w Unii Europejskiej,
to byłoby ich 52). Region Kujaw
i Pomorza to okręg wyborczy nr
2 - najmniejszy w całym kraju.
W mijającej kadencji z naszego
województwa wybrano trzech
przedst aw icieli. To Tadeusz
Zwiefka (Platforma Obywatelska),
Kosma Złotowski (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Janusz Zemke
(Sojusz Lewicy Demokratycznej).
Dwaj ostatni ubiegają się w tych

wyborach o kolejną kadencję,
Zwiefki na listach nie ma.
W sumie w niedzielnych
w yborach w Polsce w yborcy
zagłosują w trzynastu okręgach
wyborczych (niektóre województwa tworzą wspólne okręgi),
które podzielone są na obwody.
Wyborca głos oddaje w obwodowej komisji wyborczej w miejscu
swojego stałego zameldowania, na podstawie którego każdy został wpisany do rejestru
w yborców. W dniu w yborów
musi mieć ukończone 18 lat, a tuż
przed otrzymaniem karty do głosowania, członkowie obwodowych komisji wyborczych mają
obowiązek sprawdzenia tożsamości osoby głosującej, która
musi mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.
G łos będzie ważny, jeśli
w rubryce przy danym kandydacie zostanie zaznaczony symbol

1657
obwodowych komisji
wyborczych powstanie
w Kujawsko-Pomorskiem
podczas wyborów do
Parlamentu Europejskiego.

dwóch przecinających się linii.
Jeśli zostanie on zaznaczony przy dwóch kandydatach –
wówczas taki głos jest uznawany
za nieważny. W regionie Kujaw
i Pomorza komisje wyborcze
powstaną w 1657 obwodach.
W cał y m k raju komitety wyborcze musiały zebrać
wymaganą liczbę 100 tysięcy
podpisów, aby móc zarejestrować go do startu w wyborach.
Na Kujawach i Pomorzu wystartuje sześć komitetów: Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy, Wiosna Roberta
Biedronia, Koalicja Europejska –
Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Polskie Stronnictwo
Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zieloni oraz Prawo
i Sprawiedliwość, a także Lewica Razem i Kukiz’15.
W najbliższą niedzielę lokale
wyborcze będą czynne w godzinach 7:00 – 21:00. Niewykluczone, że w niedzielny wieczór
zostaną opublikowane pierwsze
sondażowe wyniki. Jak deklaruje Krajowe Biuro Wyborcze,
pełne wyniki wyborów do europarlamentu mogą być znane we
wtorek, 28 maja. Wówczas też
będzie wiadomo, ilu przedstawicieli w europarlamencie będzie
miał nasz region. Wpływ na to
będzie miała frekwencja.

ier w s z y t e go t y pu t or
w Bydgoszczy powstanie na
terenie pomiędzy ulicami
Tczewską i Krośnieńską, w pobliżu Kanału Bydgoskiego. Projekt
jego budowy zdobył 480 głosów
w ubiegłorocznym głosowaniu na
projekty w ramach budżetu obywatelskiego. 17 maja urząd miasta ogłosił przetarg na realizację
zadania.
Byd gosk i pu mpt r ack m a
mieć 150 metrów i minimum
cztery zakręty - w przybliżeniu będzie przypominał trójkąt. Jego nawierzchnia zostanie
wykonana z asfaltu. Oprócz toru
na terenie przy Tczewskiej i Kro-

śnieńskiej wykonany będzie plac
do odpoczynku z ławkami, stojakami na rowery i koszami na
śmieci. Obiekt ma służyć użytkownikom z różnych grup wiekowych oraz uprawiającym różne dyscypliny sportowe: przede
wszystkim rowerzystom jeżdżącym na BMX, ale też skaterom,
rolkarzom czy longboardziści.
Przetarg na wykonanie robót
budowlanych potrwa do 3 czerwca. Miasto zakłada, że tor zostanie wykonany do 30 listopada
tego roku. Tymczasem ratusz
rozpoczął już nabór projektów do
kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje można przedstawiać do 12 czerwca.
Szczegóły na stronie 9. 
BB

Konstelacja
gwiazd na Zawiszy
Za trzy tygodnie pierwszy memoriał
Ireny Szewińskiej
12 czerwca na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka pojawią się największe gwiazdy krajowej lekkiej atletyki oraz wyjątkowi goście z zagranicy. Wszystko to w ramach premierowego memoriału wybitnej zawodniczki i honorowej obywatelki Bydgoszczy – Ireny Szewińskiej. - Pani Irena wspomagała nas, po prostu lubiła, dlatego jesteśmy winni godnego
uczczenie jej pamięci – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor mityngu.

WYDARZENIA

S

wój udział w zawodach, które będą także dziewiętnastą odsłoną Europejskiego
Festiwalu Lekkoatletycznego
w mieście nad Brdą, potwierdziły już rodzime eksportowe
gwiazdy królowej sportu – chociażby sztafeta 4x400 metrów
z Igą Baumgar t-Wit an (BK S
Bydgoszcz) w składzie, halowe
mistrzynie Europy – Ewa Swoboda i Anna Kiełbasińska, a także
halowi mistrzowie globu – Jakub
Krzewina i Karol Zalewski.
Podczas memoriału dojdzie
do kilku pasjonujących pojedynków. W rzucie młotem pojawią
się oczy wiście multimedaliści mistrzostw świata i Europy z orłem na piersi – Wojciech

Nowicki oraz Paweł Fajdek.
W pchnięciu kulą zobaczymy
rywalizację Michała Haratyka
i Konrada Bukowieckiego, a w skoku o tyczce – Pawła Wojciechowskiego oraz Piotra Liska. - Chcieliśmy, aby ten pierwszy memoriał odbył się u nas i miał godną
zarówno oprawę, jak i obsadę
– komentuje Wolsztyński. Wkrótce mają być ujawnione nazwiska
zagranicznych gości mityngu.
Początek imprezy o godzinie 17:00. Bilety można nabywać
na stronie TicketMaster.pl oraz
w Empikach.
ED

*

 bszerna zapowiedź
O
I Memoriału Ireny Szewińskiej
na MetropoliaBydgoska.PL.
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A

k t ua lizowanie bydgoskiej strategii rozwoju do
2030 roku ruszyło w październiku 2017 roku – to wtedy
odbyły się debaty z mieszkańcami poświęcone konkretnym
zagadnieniom. Potem nad nowymi
zapisami pracowano w zespołach
roboczych. W połowie 2018 roku
wersja 2.0 była tematem spotkań
organizowanych na osiedlach
z udziałem władz miasta. Kilkanaście miesięcy prac zaowocowało
ukazaniem się w maju projektu
odnowionej strategii. Pobieżna

Bydgoskie gry
strategiczne
Czy zakończą się porażką?
Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy trwają już drugi rok. Po kilkunastu miesiącach poznaliśmy projekt zmian w tym dokumencie, który – po kolejnych konsultacjach – ma wejść
w życie jesienią. Czas poświęcony na wprowadzenie nowych zapisów może jednak być stracony,
gdyż przygotowywane zmiany Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju degradują rolę
strategii miast.

FOT. BŁAŻEJ BEMBNISTA

Nie wyobrażam sobie
dużego, europejskiego
miasta bez strategii.
My chcemy dalej robić
swoje i sfinalizować
prace.
Maria Wasiak

zastępczyni prezydenta
Bydgoszcz

analiza pokazuje jednak, że jest on
pełen ogólnych stwierdzeń i cierpi
na deficyt konkretnych rozwiązań
umożliwiających realizację zaplanowanych celów. Jednak zdaniem
zastępczyni prezydenta Marii
Wasiak – ratuszowej “twarzy”
zmian w strategii – ma ona mieć
właśnie dość ogólny charakter.
– Chcemy, by strategia była
dokumentem kierunkowym, by
nie wskazy wała konkretnych
działań, a cele – mówiła na spotkaniu zespołu roboczego, które
odbyło się 15 maja.
Problemy (ale i atuty) miasta
w nieco bardziej uszczegółowionej formie znajdziemy w analizie
SWOT. Pojawiają się w niej takie
minusy miasta jak niska jakość
przestrzeni publicznych czy roz-

Strategia Rozwoju Bydgoszczy to podstawowy dokument będący narzędziem pomocnym w wyznaczaniu
kierunków rozwoju miasta w perspektywie kilkunastu lat. Od 2017 roku trwa proces jego aktualizacji.

proszenie danych dotyczących
jego funkcjonowania. Pokazuje to
wzrost oczekiwań wobec urzędników – zarówno w procesie projektowania placów czy ulic, jak
i udostępniania mieszkańcom
informacji.
Jednym z kierunków działań ma być stworzenie portalu
z otwartymi danymi o mieście –
ułatwi to tworzenie przydatnych
mieszkańcom aplikacji, np. rozkładów jazdy. Ale po dość ambitnych i interesujących propozycjach ( jak m.in. uruchomienie
systemu elektronicznego do kontaktu z urzędnikami) natrafiamy
na zapis o “Wykreowaniu marki

Bydgoszczy oraz promocji miasta
w kraju i za granicą”. Oczywista
oczywistość, którą wypadałoby sprecyzować: jaka ma być to
marka, jakie to będą działania?
Jak chcemy dotrzeć do odbiorcy
spoza granic, który nie wie kompletnie nic o Bydgoszczy?
Mimo że w założeniach forma
strategii ma być dość ogólnikowa, trudno jednak tolerować jej
mało konkretne zapisy. W tabelach, opisujących sytuację obecną
i w 2030 roku, zbyt wiele wartości docelowych określanych jest
jako „tendencja wzrostowa” bądź
„spadkowa”. Jeśli miasto chce, by
liczba studentów na 1000 miesz-

kańców była większa niż aktualna
(92,2), dlaczego nie określić tego
celu konkretną liczbą – na przykład 100? Tym, którzy będą rządzić miastem za dekadę, będzie
łatwiej rozliczyć poprzedników
za ich starania. Warto dodać, że
członkowie zespołów roboczych
przychylają się do propozycji,
by owe wskaźniki objęte były
corocznym monitoringiem.
Brak precyzyjności widać też
w konkretnych działach dokumentu. Dyrektor Biura Kultury
Bydgoskiej Magdalena Zdończyk
zwróciła uwagę, że rola kultury
w Strategii 2.0 została sprowadzona do spędzania wolnego cza-

su przez bydgoszczan i pojmowania jej przez pryzmat wskaźników
i ilości, a nie jakości. Sporo uwag
do dokumentu – przede wszystkim w kwestiach naukowo-zdrowotnych miał radny Maciej Świątkowski. Ponadto zapowiedział, że
jesienią planuje wraz z innymi
radnymi zorganizować konferencję na temat potencjału bydgoskich uczelni i oddziaływania
ich na miasto. Zaznaczył, że w ten
sposób chce “bić się” o federację
bydgoskich uniwersytetów.
Długotrwałe prace nad dokumentem mogą jednak zakończyć
się fiaskiem. Dlaczego? 3 kwietnia
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprezentowało projekt zmian
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określają
one, że strategie gminne (mające
być dokumentem nieobligatoryjnym) powinny dostosować się do
strategii wojewódzkiej, przygotowywanej przez zarząd województwa – to on ma wydawać opinię
dotyczącą jej zgodności z celami
strategii rozwoju województwa.
Strategia województwa, jak i koncepcja rozwoju kraju ma mieć rolę
nadrzędną. Takie rozwiązanie
w wypadku Kujaw i Pomorza może
wzbudzić wiele kontrowersji.
Ale pomimo niejasnej przyszłości
polityki rozwoju władze są zdeterminowane, by dokończyć rozpoczęte dzieło. – Nie wyobrażam
sobie dużego, europejskiego miasta bez strategii. My proponujemy
dalej robić swoje i sfinalizować
prace – stwierdziła Wasiak.
Wa r to dod ać, że z apis y
w projekcie strategii dotyczące mobilności znalazły się w niej
dzięki partycypacji społecznej
w procesie aktualizacji dokumentu. Wśród kierunków działań
w obszarze systemu transportowego znalazły się bowiem takie
postulaty jak budowa platformy
multimodalnej, większe wykorzystanie transportu kolejowego
w ruchu dojazdowym – zatytułowane w dokumencie jako
„zmiana stacji końcowych, np.
pociągi z Inowrocławia kończące bieg na stacji Bydgoszcz
Wschód” czy program bezpieczeńst wa r uchu drogowego
Vision Zero. To pomysły lansowane przez czołowych bydgoskich społeczników od wielu lat.
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O

to, czy na jednym z ważniejszych węzłów przesiadkowych bydgoszczanie i podróżni z innych miast
będą mogli zakupić bilet na
tramwaj czy autobus, pytaliśmy
już w lutym 2018 roku zastępcę
dyrektora ZDMiKP Rafała Grzegorzewskiego. Ten przyznał, że
automat umożliwiający zakup
biletów komunikacji miejskiej
i doładowanie Bydgoskiej Karty
Miejskiej stanie na przystanku
Dworzec Wschód. Postulat udało
się zrealizować po ponad roku konkretnie przed świętami wielkanocnymi.
Uruchomienie biletomatu na
przystanku Dworzec Wschód
z pewnością ułatwi pozyskanie
biletu podróżnym przybywają-

Na Dworcu Wschód
kupimy bilet na tramwaj
Czy kolej też postawi swój automat?
Na przystanku tramwajowym Dworzec Wschód – po trzech latach od uruchomienia linii tramwajowej
do Fordonu - można wreszcie zakupić bilet komunikacji miejskiej. Ale czy podobny automat, ale do
zakupu biletów kolejowych, znajdzie się na peronach stacji, mieniącej się węzłem przesiadkowym?

Karol Jakubowski
PKP PLK

cym do Bydgoszczy. Jednak już
od momentu otwarcia przebudowanej stacji kolejowej widoczne
były inne mankamenty dotyczące
jej wyposażenia. Przede wszystkim – brak tablic elektronicz-

Inwestycje

O

twarte kąpielisko to drugi etap inwestycji związany z przeobrażeniami
terenu przy bulwarach nad Brdą
pomiędzy wspomnianą ulicą
Królowej Jadwigi a ul. Unii Lubelskiej. Pierwszym jest budowa
kompleksu z basenem olimpijskim (50-metrowym) i towarzyszącą infrastrukturą. Za blisko
100 milionów złotych wykonuje go firma Alstal, a sam obiekt
ma być gotowy do użytku pod
koniec pier wszego k war t ał u
przyszłego roku.
Projekt kąpieliska ma być
gotowy z kolei wiosną 2020 roku.
Miasto właśnie podpisało umowę z warszawską spółką Vitaro
(do przetargu zgłosił się de facto jej oddział spod Radomska),
która wykona go za nieco ponad
220 tysięcy złotych. Zadaniem
projektantów będzie opakowanie koncepcji przygotowanej
przez Miejską Pracownię Urbanistyczną wnioskami po ubie-

FOT. BŁAŻEJ BEMBNISTA

Obecnie na stacji
Bydgoszcz Wschód
nie jest przewidziany
montaż dodatkowych
ekranów.
Wyczekiwany od miesięcy montaż biletomatu na Dworcu Wschód nastąpił w kwietniu. Od miesięcy nie
umieszczono aktualnych rozkładów jazdy pociągów w gablotach przy przystanku tramwajowym.

nych informujących o godzinach
odjazdu pociągów oraz brak
możliwości zakupu biletu.
- Za sytuację niepojętą można uznać też brak kasy biletowej czy automatu biletowego

na węźle. W naszej opinii możliwość zakupu biletu w pociągu
nie determinuje braku konieczności sprzedaży biletu przed
p o d róż ą – t a k s y t u ac j e n a
Bydgoszcz Wschód analizował

w 2016 roku portal Transport
Publiczny.
Po trzech latach, w obliczu
braku jakichkolwiek inwestycji
z ramienia kolei, postanowiliśmy
zapytać, czy spółki z ramienia

Moc atrakcji przy nowym
kompleksie Astorii
Miejskie kąpielisko z plażą, boiskami i parkiem
linowym
Cztery strefy wypoczynku, a w nich: baseny, plaża, punkty gastronomiczne, boiska wielofunkcyjne, a także plac zabaw i park linowy dla dzieci – tak ma w detalach wyglądać miejskie kąpielisko,
które powstanie w sąsiedztwie nowego kompleksu Astorii przy ulicy Królowej Jadwigi. Projekt
inwestycji, za który odpowiedzialna będzie firma Vitaro, ma być gotowy za rok.

głorocznych konsultacjach społecznych.
Ponad dwuhektarowy teren
ma zostać podzielone na czter y seg menty. Najbliżej samej
Astorii powstaną dwa odkr yte baseny o w ymiarach 25 na
15 i 15 na 15 metrów wraz z szatniami i strefą gastronomiczną.
Obok znajdzie się strefa zabaw

i rekreacji wodnej, następnie
plaża z boiskami i natryskami
schładzającymi, a przestrzeń
najbliżej u l. Unii Lubelsk iej
z o s t a n i e z a go s p o d a r o w a n a
na plac zabaw, park linowy dla
dzieci, strefę parkouru i urządzenia do ćwiczeń. Do dyspozycji mieszkańców będą też fontanny w kształcie delfinów czy

zabawki wodne. Cała strefa ma
być oświetlona, objęta monitoringiem oraz być dostosowana do potrzeb rodzin z małymi
dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.
W ślad za inwest ycją ma
poprawić się również komunikacja wokół Astorii. W planach
jest ur uchomienie po w ielu

PKP mają w planach postawienie
biletomatu czy ekranów informujących o odjeździe pociągu.
- Na st acji Bydgoszcz
Ws chó d , p o d ró ż uj ąc ych
o o dj a z d ach i pr z y j a z d ach
pociągów infor muje system zapow ied zi głosow ych.
W gablot ach informacy jnych
na peronie znajdują się aktualne rozkłady jazdy. Obecnie
nie jest przewidziany montaż
dodatkowych ekranów. Decyzja
o montażu biletomatów należy do przewoźników kolejowych korzystających ze stacji
– przekazuje Karol Jakubowski
z zespołu prasowego PKP PLK.
Z odpow iedzi w y nika, że
w n ajbli ższ y m czasie t r udno spodziewać się inwestycji
w poprawę jakości obsługi pasażera. Podnoszenie jej poziomu
jest kluczowe, by przyciągnąć
now ych klientów. Przy okazji
zapytaliśmy też o gabloty przy
zejściu z przystanku tramwajowego na perony kolejowe.
Na początku funkcjonowania
e st a k ady u m ie sz cz a no t a m
aktualny rozkład jazdy pociągów – jednak od miesięcy świecą one pustkami. T u akurat
wina – według PLK – leży po
stronie miejskiej spółki.
– Rozkład przekazywany jest
każdorazowo do zarządcy tablic
informacyjnych znajdujących
się przy zejściu z przystanku
tramwajowego na perony, spółki
Tramwaj Fordon Sp. z o.o – informuje nas Jakubowski.

*

 o tematu będziemy
D
wracać na portalu
MetropoliaBydgoska.pl

latach oczekiwań przystanku
autobusowego w rejonie Królowej Jadwigi oraz ul. Rejtana,
a także po drugiej stronie kompleksu – od ul. Unii Lubelskiej.
Wejście na kąpielisko będzie
możliwe także od strony bulwarów. Już przy okazji budowy
basenu olimpijskiego powstanie
kilkadziesiąt miejsc postojowych, w dalszych planach jest
stworzenie również parkingów
rowerow ych. Brany jest również pod uwagę scenariusz, aby
w tym miejscu ulokować stację
Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.
Projekt firmy Vitaro będzie
musiał uzyskać akceptację architekta miejskiego, plastyka oraz
rady ds. estetyki. Oficjalnego terminu rozpoczęcia prac budowlanych (ani kosztorysu) władze
miasta jeszcze nie ujawniły, choć
wskazy wano wstępnie st ar t
robót nawet w 2020 roku. Inwestycja ma być gotowa w ciągu
dwóch lat.
ED
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J

eszcze do niedawna władze
Bydgoszczy sceptycznie podchodziły do kwestii wykorzystania kolei w przewozach
miejskich. W 2016 roku, zaraz
po uruchomieniu tramwaju do
Fordonu, Rafał Bruski wypowiadał się tak: - Od czasu do czasu
pojawiają się głosy postulujące
budowę SKM. Moim zdaniem
jest to jednak niecelowe: teraz,
gdy powstała trasa do Fordonu,
oznaczałoby to dublowanie istniejącego już transportu szynowego. W dodatku tory kolejowe przebiegają obok tej wielkiej dzielnicy i nie zagłębiają się
w poszczególne osiedla. W odległości do 800 metrów od istniejących torów mieszka zaledwie 12%
mieszkańców – mówił w rozmowie z Transportem Publicznym.
Przez trzy lata sytuacja uległa jednak zmianie. Okolice linii
209 stały się bowiem bardzo
atrakcyjne dla deweloperów, co
każe poważnie zastanowić się
nad lepszym wykorzystaniem
tej trasy. Wymieńmy toczące się
wokół niej inwestycje: trwa realizacja siedmiu budynków Rodźko i Skorbudu przy Fordońskiej
433 i pierwszych trzech z piętnastu budynków Osiedla Uniwersyteckiego CDI przy samym kampusie UTP. W planach są kolejne
budowy: 11 budynków Lem-Budu
i porównywalnej liczby obiektów
Jakonu w rejonie Wyszogrodu, do
tego dochodzi inwestycja Arkady
przy Produkcyjnej – dosłownie
kilkaset metrów od przystanku
Bydgoszcz Fordon oraz siedem
budynków Murapolu między UTP
a Auchan. To zastrzyk tysięcy
nowych mieszkańców – potencjalnych pasażerów kolei. O tym,
że w pobliżu są zlokalizowane
inne generatory ruchu pasażerskiego, jak wspomniana uczelnia,
Ikea, cmentarz czy Iqor, nie trzeba się szerzej rozpisywać.
Postulaty przedłużenia kursowania pociągów regionalnych do
stacji w głąb Bydgoszczy nie znajdowały jednak uznania w zlecającym przewozy kolejowe urzędzie

Zielone światło dla
kolei aglomeracyjnej?
Stanowcze weta prezydenta Rafała Bruskiego i odrzucanie projektów sfinansowania studium
wykonalności kolei miejskiej w Bydgoszczy nie zrażały zwolenników większego wykorzystania bydgoskiego węzła. Sukcesy Kolei Wielkopolskich czy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i ciągły lobbing
społeczników przyniósły zmianę nastawienia władz miasta. Czy w temacie kolei dojazdowej cokolwiek ruszyło?

FOT. BŁAŻEJ BEMBNISTA

KOLEJ W BYDGOSZCZY

Na linii 209 przechodzącej przez Fordon kursują obecnie szynobusy do Chełmży. Inwestycje w rejonie trasy
sprawiają, że zainteresowanie wykorzystaniem kolei do regularniejszych kursów w kierunku centrum miasta
powinno być priorytetem bydgoskiego ratusza.

marszałkowskim. Latem ubiegłego
roku marszałek odniósł się negatywnie do propozycji Inicjatywy
Polska i Partii Zieloni dotyczącej
wydłużenia kursowania pociągów
z Inowrocławia i Nakła do stacji
Bydgoszcz Wschód czy Bydgoszcz
Fordon. Toruńscy urzędnicy tłumaczyli swoją decyzję m.in. ograniczoną przepustowością trasy
pomiędzy stacjami Bydgoszcz
Wschód a Bydgoszcz Główna.
Na w y kor z y s t a n i e kol e i
w mieście przychylniejszy m
okiem zaczął patrzeć ratusz.
Radni PO jeszcze przed wyborami samorządowymi zapowiadali
przeanalizowanie wykorzystania
układu kolejowego w Bydgoszczy, a sam prezydent deklarował
poparcie dla inicjaty w związanych z rozwojem transportu
kolejowego. W programie wybor-

czym Rafała Bruskiego na kolejną kadencję pojawiła się nawet
obietnica przygotowania studium transportowego dla Metropolii Bydgoszcz, co mogłoby dać
zielone światło dla uruchomienia
połączeń z Fordonu przez Osową
Górę do Nakła i nie tylko. Wygrane przez Bruskiego wybory dawno za nami – czy w sprawie studium coś się ruszyło?
- W grudniu 2018 r. na Radzie
Metropolii przedstawicie gmin
członkowskich stowarzyszenia zgodnie uznali, że istnieje potrzeba opracowania dla
obszaru Metropolii Bydgoszcz
studium transportowego, które
ułatwiłoby zabieganie o środki unijne na inwestycje infrastrukturalne oraz planowanie
rozwoju komunikacji publicznej – mówi dyrektor biura Sto-

warzyszenia Metropolia Bydgoszcz Łukasz Krupa. I dodaje,
że Metropolia bierze udział we
wspieranym przez rząd i Centrum Unijnych Projektów Transportowych pilotażu przygotowania Planów Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej, które mają
obejmować w ięcej aspektów
niż typowe studium transportowe. - Dotykają bowiem także
obszarów związanych z ochroną
środowiska, zdrowiem, a także
rozwojem społecznym i gospodarczym. Przygotowanie dokumentu, zgodnego z wytycznymi
Komisji Europejskiej, może być
atutem bądź nawet wymogiem
przy aplikowaniu o pozyskiwanie
środków finansowych w nowej
unijnej perspektywie – tłumaczy dyrektor. A prace nad planem
już trwają – w kwietniu w War-

szawie odbyła się konferencja
inaugurująca projekt. Dokument
będzie opracowywany w ścisłej
współpracy miasta z gminami
partnerskim.
Co o wykorzystaniu tras kolejowych w mieście sądzi ekspert?
Michał Beim z Instytutu Sobieskiego w Warszawie podkreśla,
że pierwszym krokiem powinny
być drobne zmiany, niewymagające sporych nakładów. – Bydgoszcz może, tak jak Wrocław
czy Poznań, zintegrować kolej
taryfowo. Właściciele biletów sieciowych mogą wewnątrz granic
miasta korzystać z kolei w ramach
opłaconej sieciówki. Jest to o tyle
prostsze, że województwo ogłasza przetargi – w ich warunkach
można by zapisać, że miasto
przekazuje określoną kwotę marszałkowi i bilety muszą być honorowane – mówił Beim.
Prelegent poniedziałkowej
konferencji Społecznego Rzecznika Pieszych w rozmowie z nami
zaznacza, że kluczem do przekonania mieszkańców do kolei jest
pieczołowite wykonanie węzłów
przesiadkowych. – Należy spojrzeć, czy te peryferyjne stacje
są spięte. Czasem w ystarczy
wprowadzić wjazd kieszeniowy.
– proponuje ekspert. Kiedy świadomość funkcjonowania kolei
jako kolejnego środka lokomocji
w mieście zafunkcjonuje, można
przejść do kolejnego kroku, czyli stworzenia regularnej oferty
przewozów.
- Ważne, by ten system
wewnątrzmiejski był dobrze wpisany w region, by kursy z Bydgoszczy Głównej jeździły co pół
godziny czy godzinę. Ponadto
warto stworzyć własną markę, by
pasażer wiedział, że to jest spójny projekt – kontynuuje Beim.
Były członek zarządu PKP widzi
duży potencjał we wspomnianej
linii do Chełmży. – Nie ma ona
dużego znaczenia regionalnego,
ale jest bardzo ciekawa do wpisania w kontekst miejski – podkreśla Beim. I to wpisanie – poprzez
plany inwestorów prywatnych
– już się dzieje. Teraz to miasto
musi podjąć decyzję, jak wykorzystać kolej. Przykłady z Dolnego
Śląska czy Pomorza pokazują, że
dla wielkich metropolii sprawny
transport szynowy jest niezbędny.
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W

połowie miesiąca
w z w i ą zk u z rozbudową ulicy Kujawskiej
drogowc y dokona li rewolucji w rejonie rond: Kujawskiego
i Bernardyńskiego. Wyłączono
z użytku część jezdni ulicy Wojska Polskiego, Kujawskiej oraz
Solskiego, zamknięto również
wlot w ulicę Toruńską od strony zachodniej. Efekt nietrudno
było przewidzieć – szczególnie
na górnym tarasie, gdzie ruch
rozprowadzają trzy tymczasowe
ronda, zaczęły tworzyć się duże
zatory. Kierowcy niejednokrotnie
wskazywali, że sytuację – przynajmniej częściowo – poprawiłoby otwarcie nowego odcinka
trasy Uniwersyteckiej.

Przedłużeniem trasy
Uniwersyteckiej
pojedziemy już
w przyszłym tygodniu

30 czerwca
to obecna data zakończenia
robót na budowie II etapu
trasy Uniwersyteckiej.

Ma odciążyć rondo Kujawskie

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zatwierdził przygotowany przez firmę Kobylarnia
projekt organizacji ruchu, który zakłada, że w przyszłym tygodniu kierowcy będą mogli skorzystać
z przedłużenia trasy Uniwersyteckiej. Na razie – w wersji tymczasowej, która umożliwi wyłącznie
dojazd do alei Jana Pawła II. Prace przy wiadukcie, który pozwoli dotrzeć do ulicy Glinki, potrwają
bowiem jeszcze kilka tygodni.

Nowy

Jak udało nam się ustalić,
firma Kobylarnia kilka dni temu
przygotowała tymczasową organizację ruchu, która pozwoli
części mieszkańców (i nie tylko) ominąć rondo Kujawskie
i dotrzeć do wspomnianej alei
Jana Pawła II. – Ruch zostanie
poprowadzony przedłużeniem
ulicy Ogińskiego, które de facto jest już gotowe. Po dotarciu
do ulicy Ujejskiego konieczny
będzie przejazd do ronda usytuowanego u zbiegu z ulicą Karpacką i dalej w kierunku alei Jana
Pawła II – opisuje w rozmowie
z nami Adam Kotowski, kierownik budow y. Będzie to zatem
alter nat y wa dla osób, k tóre
chcą z jednej strony dotrzeć
do ronda Inow rocławsk iego
i dalej – w kierunku Szwederowa, Górzyskowa czy Błonia,
z drugiej – wyjechać z Bydgoszczy w kierunku Inowrocławia.
Choć należy pamiętać, że rozwiązanie idealne nie będzie, bo
już obecnie na alei Jana Pawła II
(i to w obu kierunkach) tworzą
się spore korki. Projekt Kobylarni trafił jednak do ZDMiKP i,

Fot. Szymon Fiałkowski

wiadukt w połowie
maja przeszedł próby
obciążeniowe.

Za kilka tygodni całe przedłużenie trasy Uniwersyteckiej będzie dostępne dla bydgoskich kierowców.

jak udało nam się potwierdzić,
został w miniony czwartek zaakceptowany. – Na jego wprowadzenie potrzebujemy około siedmiu dni – tłumaczy nam Kotowski. Dlatego też na dokładną datę
wprowadzenia tego rozwiązania
trzeba jeszcze poczekać.
Nadal obowiązuje za to data
30 czerwca jako zakończenie
wszystkich prac przy przedłu-

żeniu trasy Uniwersy teckiej.
Do tego należy dodać jeszcze
miesiąc na odbiory techniczne i pozyskanie pozwolenia na
użytkowanie. Jak słyszymy jednak w Kobylarni, nie jest przesądzone, czy to ostateczny termin.
– Na pewno zrobimy wszystko,
aby do końca czerwca roboty się
zakończyły – przekonuje Adam
Kotowski. Ale przypomina też,

że po przekazaniu na początku
roku działki po tartaku dwa miesiące trwała wymiana gruntów
na potrzeby nasypu do wiaduktu
biegnącego nad al. Jana Pawła II.
– Czas przygotowania samego
nasypu udało nam się skrócić
z 50 do 30 dni, więc – choć robi
się ciasno – nadal możliwe jest
utrzymanie tego terminu – wylicza Kotowski. Decyzję, czy wnio-

skować do ZDMiKP o wydłużenie daty zakończenia robót (najprawdopodobniej o miesiąc),
podjąć ma ostatecznie zarząd
spółki.
Wiadukt nad al. Jana Pawła
II to ostatni znaczący element
przedłużenia trasy Uniwersyteckiej, który pozostał do wykonania. Od strony ul. Ujejskiego
trzeba wykonać między innymi
roboty brukarskie. Od strony
ulicy Cmentarnej i Glinki większość prac została zakończona.
Konieczna będzie jeszcze instalacja barier ochronnych i detale – jak chociażby wymalowanie pasów. – Te ostatnie prace
w zasadzie możemy wykonać już
pod ruchem – wskazuje kierownik Kotowski.
W połow ie maja w iaduk t
przeszedł próby obciążeniowe. W pier wszej z nich auta
zatrzymywały się w wyznaczonych miejscach na wiadukcie,
a zainstalowana pod konstrukcją aparatura pomiarowa śledziła jej zachowanie. Następnie
załadowane ciężarówki z różnymi prędkości przejeżdżał y
pr zez w iadu k t , za rów no na
w prost, jak i nagle zmieniając kierunek jazdy. – Podczas
wszystkich prób i przejazdów
uzyskane wyniki były lepsze od
projektowych – mówi Krzysztof
Kosiedowski, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
Budowa przedłużenia trasy
Uniwersyteckiej rozpoczęła się
w maju 2017 roku. Zakończenie
prac 30 czerwca będzie oznaczało roczny poślizg inwestycji w stosunku do pierwotnego
terminu. Jego główne przyczyny to wielomiesięczny konflikt
miasta z właścicielem tartaku
Krzysztofem Pietrzakiem oraz
konieczność usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną
na ul. Glinki. Już w marcu koszt
inwestycji przekroczył 30 milionów złotych, a według naszych
ustaleń firma Kobylarnia domaga
się od miasta jeszcze 6 mln złotych z tytułu dodatkowych bądź
opóźnionych prac.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

P

lany powstania nowej bazy
dla bydgoskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (obecnie stacjonującego na
terenie bydgoskiego lotniska)
sięgają 2017 roku. Dwa lata temu
instytucja kupiła od gminy Osielsko działkę przy drodze krajowej nr 5, w obrębie Żołędowa.
A konkretnie – teren w pobliżu
skrzyżowania z ulicą Krakowską
i Jastrzębią, niemalże naprzeciwko hotelu i restauracji Western.
Pod koniec marca tego roku
wiceminister zdrowia Sławomir
Gadomski podpisał kolejną umowę na dofinansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
zawierającą również środki na
realizację nowoczesnej bazy dla
bydgoskich ratowników. Dzię-

Nowa baza
LPR w gminie

8 mln zł
to wstępny koszt
budowy nowej
bazy lotniczego
pogotowia
ratunkowego.

Trwa przetarg na jej budowę
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło przetarg na budowę
bazy na terenie gminy Osielsko. Nowe miejsce stacjonowania
ratowniczych śmigłowców powstanie tuż obok drogi krajowej
nr 5, w obrębie Żołędowa.

Plany
budowy

ki podpisaniu umowy LPR mógł
ogłosić zapowiadany na drugi
kwartał 2019 roku przetarg na
budowę obiektu.
O wyborze Osielska zadecydowało to, że zaproponowana przez władze gminy działka o powierzchni 2 hektarów
w pełni odpowiadała wymogom
LPR pod względem położenia –
głównie z racji braku przeszkód
wokół niej. Jednym z kluczowych
czynników było bowiem oddalenie bazy od większych skupisk
budynków mieszkalnych.
Postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych rozpoczęło się 30 kwietnia.

FOT. LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

bazy LPR w gminie
Osielsko sięgają
2017 roku.

Tak ma wyglądać nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie gminy Osielsko.

Według jego zapisów prace obejmą budowę bazy Śmigłowcowej
Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na terenie
w pobliżu Żołędowa powstanie
budy nek socja lno-techniczny z hangarem dla śmigłowców,
strefa startu i lądowania śmigłowca, płyta przedhangarowa wyposażona w przesuwnicę
umożliwiającą przetransportowanie śmigłowców do hangaru
i stacja paliw lotniczych z podziemnym zbiornikiem.
Obiekt będzie w całości ogrodzony. Inwestycja obejmie też
budowę drogi dojazdowej z drogi
krajowej nr 5 oraz systemu dróg
wewnętrznych z miejscami parkingowymi. W związku z tym, że
baza ma mieć możliwość wykony wania operacji lotniczych
zarówno w dzień, jak i w nocy,
zainstalowany zostanie również
system świetlny podejścia do
lądowania.
Realizacja inwestycji wraz
z odbiorami technicznymi ma
potrwać 12 miesięcy. Przy wyborze wykonawcy największe znaczenie będzie mieć cena (60%
wagi); pozostałe czynniki to termin realizacji bazy (25%) i gwarancja (15%). Termin otwarcia
ofert obecnie wyznaczony jest
na 24 maja. Wstępny koszt inwestycji szacuje się na prawie osiem
milionów złotych.

*

Więcej informacji
w specjalnym dziale
OSIELSKO na portalu
MetropoliaBydgoska.PL
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BIAŁE BŁOTA
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Fot. Eryk Dominiczak

T

a sprawa wzbudza ogromne
zainteresowanie w gminie
Białe Błota i nie tylko. Maciej
K. oraz była sekretarz gminy
Agnieszka P. prawdopodobnie na
przełomie lipca i sierpnia staną
przed bydgoskim Sądem Rejonowym. K., który wójtem gminy był
od 2014 r., ma odpowiedzieć za
przekroczenie uprawnień.
Wó j t z o s t a ł z a t r z y m a ny pod koniec w rześnia
2017 roku w związku z podejr z e n i a m i o m a n ipu l ow a n i e
w y nikami przet argów, k tóre
w tamtym czasie przeprowadzała gmina Białe Błota. Wcześniej kryminalni zabezpieczyli
w białobłockim urzędzie dokumenty wszystkich postępowań
pr z et a rgow ych . K . u sł y sz a ł
zarzut z art. 231 kodeksu karnego dotyczący przestępstwa
funkcjonariusza publicznego,
który działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, za
co grozić może kara nawet do
dziesięciu lat pozbawienia wolności. Agnieszce P. natomiast
postawiono zarzuty nadużycia
uprawnień służbowych w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej przez wójta. Oboje zostali
przesłuchani w bydgoskiej prokuraturze, ale nie przyznali się
do stawianych im zarzutów. K.
był nawet tymczasowo aresztowany, lecz w połowie lutego

Maciej K. pełnił funkcję wójta gminy Białe Błota od 2014 roku. Trzy lata później został zatrzymany.

Były wójt na ławie
oskarżonych
Maciej K. niebawem stanie przed bydgoskim sądem.
Prokuratura kończy właśnie śledztwo wobec byłego wójta
gminy Białe Błota.

ubiegłego roku sąd uchylił środek zapobiegawczy, na co nie
chciała się zgodzić prokuratura. W związku z tym, zastosowano wobec niego inne środk i zapobiegawcze w post aci
dozoru policji, zakazu kontaktu z pokrzywdzonymi i wpłacenia poręczenia majątkowego. Podobne środki orzeczono
rów nież wobec A g nieszk i P.
W związku ze sprawą, Maciej K.
był zawieszony w obowiązkach
służbow ych. Gminą najpier w
rządził jego zastępca Jan Czekajewski, a po jego odejściu na
emeryturę - Jan Jaworski. K. po
zakończeniu okresu zawieszenia wrócił do pracy w bydgoskim Starostwie Powiatowym.
Jak udało nam się ustalić,
śledczy z bydgoskiej Prokuratury Okręgowej zmierzają już
do końca postępowania w tej
sprawie. - Śledztwo zmierza do
końca – potwierdza rzecznik
prokuratury Agnieszka Adamska-Okońska. Nie chce precyzować terminu, ale nie jest wykluczone, że sprawa zakończy się
jeszcze w maju, zaś akt oskarżenia wobec obu urzędników
zostanie do bydgoskiego Sądu
Rejonowego w ysłany w przyszł ym miesiącu. Prokuratura
musiała kilkukrotnie wnioskować o przedłużenie postępowania, bo konieczne było powołanie biegłego, który weryfikował
wszystkie dokumenty związane
z przetargami przeprowadzanymi w gminie za czasów kadencji
wójta K. Nieoficjalnie prokuratura ustaliła, że Maciej K. miał
brać udział w tzw. zmowie przetargowej.
R

Śmieciowy problem gminy
Na terenie gminy Białe Błota pojawił się spory problem. Dotyczy
wywozu odpadów komunalnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA

P

odczas kwietniowej sesji rady
gminy wójt Dariusz Fundator
poinformował radnych, że
firma Taro, która dotąd zajmowała
się wywozem śmieci, niespodziewanie podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy, którą zawarto
w 2016 roku. - Otrzymaliśmy od
naszego wykonawcy odstąpienie
od umowy od wywozu odpadów
stałych. To było dla nas bardzo
wielkie zaskoczenie – mówił Fundator na sesji. Na początku maja
odbyło się spotkanie pomiędzy
przedstawicielami firmy i włodarzami gminy, jednak wszystko
wskazuje na to, że zakończyło się
ono fiaskiem, bowiem stanowiska
obu stron nie uległy zmianie.
W Biu let y nie Infor macji
Publicznej białobłockiego urzędu
już pojawił się komunikat o rozpisaniu nowego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na wywóz odpadów stałych. Przetarg dotyczy odbierania

i zagospodarowania zmieszanych
i zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy
Białe Błota dla sektora I obejmującego Białe Błota, Trzciniec, Prądki,
Ciele, Zielonkę i Kruszyn Krajeński z wyjątkiem ulic Łochowskiej,
Usługowej, Kolejowej, Przemysłowej, Patrolowej, Wjazdowej,
Wyjazdowej i Szosy Szubińskiej
oraz dla sektora II, który obejmuje Łochowo, Łochowice, Drzewce,
Murowaniec, Lisi Ogon, Lipniki
i Kruszyn Krajeński ze wspomnianymi wcześniej ulicami.
Przedstawiciele urzędu gminy Białe Błota poinformowali jednocześnie, że na oferty od
zainteresowanych firm czekają
do 21 czerwca. Oczekiwana kwota wadium do wpłacenia wynosi 100 tys. zł dla sektora I oraz
70 tys. zł dla sektora II. Firma
miałaby zacząć wywozić odpady
od dnia podpisania umowy do
końca przyszłego roku.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

fot. mat. restauracji

J

uż sama nazwa restauracji, oznaczająca Czar nogórę, świadczy o tym, że
będziemy mieli do czynienia
z kuchnią śródziemnomorską.
I to z różnych krajów – w menu
restauracji znajdziemy bowiem
makarony i włoską pizzę, ale też
dania wywodzą się z Bałkanów:
pljeskavicę – grillowane mięso
wołowe oraz cevapcici – wołowe
ruloniki. Do tego risotto, desery i codzienne specjalności szefa kuchni. A jest nim zdobywca
trzech gwiazdek Włoskiej Federacji Szefów Kuchni Daniele De
Tommaso.
Jeśli już poczuliście się zachęceni ofertą Montenegro, czas
na parę słów o lokalizacji lokalu.
Mieści się on przy ulicy Kołobrzeskiej 26 na Bartodziejach,
tuż przy pętli autobusowej Morska. To gęsto zabudowany rejon
osiedla, które wciąż się rozbudowuje. Miejsce, w którym znajduje się restauracja było niegdyś
sklepem Bydgoskiej Spółdzielni
Spożywców. I wygląda teraz bardzo zachęcająco – nowoczesna
witryna oraz estetyczne stoliki
przed wejściem przyciągają uwagę. Wrażenie robi też wnętrze
Montenegro – jest dobrze oświetlone, jasne i przytulne. Wielkie
lampy nad barem w stylu okręto-

Stek serwowany na jabłku Carolina w sosie szefa kuchni to jedno z dań, którego można spróbować w lokalu.

Montenegro

Śródziemnomorskie smaki na Bartodziejach
Montenegro to nowa restauracja w Bydgoszczy. Po otwarciu dwóch lokali w Toruniu właściciele postanowili rozpocząć działalność na Bartodziejach. Włosko-bałkańskie smaki, owoce morza
i przyjemny wystrój lokalu już przyciągają wielu klientów. Czas na opisanie, co można zjeść w tym
miejscu!

wym dodają miejscu morskiego
klimatu – zresztą cały lokal jest
wyposażony w nowoczesne, stylowe oświetlenie.
W restauracji spróbowaliśmy
makaronu tagliatelle z rukolą, krewetkami i pomidorkami
koktajlowymi. I jest to naprawdę sycące danie! Uwagę zwraca odpowiednie doprawienie
i ugotowanie makaronu – jadło
się go z największą przyjemnością. Skusiliśmy się też na pizzę
z łososiem i oliwkami – jak przystało na włoskiego szefa kuchni, jest ona zrobiona na cienkim
cieście i podawana z oliwą, która jest wytwarzana na miejscu.
Osobiście bardzo polecam też
deser crème chantilly – bita
śmietana z cukrem i pomarańczowym aromatem. Jest lekki,
odpowiednio słodki i doskonale
dopełnia posiłek.
Montenegro działa od połowy kwietnia. Nasze obserwacje
w porze popołudniowej wykazały, że lokal odwiedza spore grono klientów. A trzeba dodać, że
restauracja oferuje też dania na
wynos i z dowozem, co w przypadku tak dużego osiedla zawsze
będzie cieszyć się popularnością.
Klienci wystawiają restauracji
bardzo dobre opinie – możemy
w nich wyczytać, że doceniają
obsługę i podawanie dań. Zawsze
miło jest wymienić kilka zdań
z szefem kuchni. Tak więc zachęcamy mieszkańców Bartodziejów
– ale nie tylko – do sprawdzenia
oferty Montenegro.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

F

utureNet Śląsk Wrocław,
który od początku sezonu
był głównym kandydatem
do awansu, a w fazie zasadniczej potwierdził swoją wyższość
nad rywalami, przystępował do
meczów finałowych jako faworyt.
Co prawda Czarni Słupsk pokazali w półfinałach, że wrocławian
da się pokonać, ale ostatecznie
ligowy potentat wyszedł z opresji
i po pięciu meczach zameldował
się w decydującej rozgrywce. Kilkadziesiąt minut później do finału weszła Enea Astoria.

Asta dumą
tego miasta!

3:0
Postawa koszykarzy
Enea Astoria
w finałach I ligi
przeszła najśmielsze
oczekiwania.

Koszykarze Enea Astorii Bydgoszcz sprawili jedną
z największych niespodzianek w bydgoskim sporcie ostatnich
lat. Podopieczni trenera Grzegorza Skiby w wielkim stylu
wywalczyli awans do Energa Basket Ligi.

Grzegorz
Skiba

Bydgoszczanie w półfinale okazali się lepsi od Rawlplug
Sokoła Łańcut. Paradoksalnie, to
ta rywalizacja okazała się zdecydowanie dłuższa niż finałowy
pojedynek. Po trzech meczach
Astoria była w trudnej sytuacji i musiała wygrać w Łańcucie. Zrobiła to, a w decydującym
pojedynku zdeklasowała rywali. Ze Śląskiem uporała się dużo
szybciej – w trzech spotkaniach.
- Po meczach we Wrocławiu
marzyłem o tym, żeby to już się
skończyło w trzech meczach.
No i się udało – mówi Grzegorz
Skiba. Osiemnaście lat temu
to po jego rzutach osobistych
w meczach z AZS Toruń Astoria
awansowała do ówczesnej I ligi.
Teraz wprowadził on bydgoszczan do ekstraklasy jako trener.
Co zapamiętamy z finałów?
Świetną grę Bartosza Pochockiego w pierwszym meczu, który w ostatnich miesiącach długo

ROZMOWA
- Enea Astoria Bydgoszcz awansowała do ekstraklasy. Już to do
Was dotarło czy nadal wydaje się
nierealne?
Bartłomiej Dzedzej. Cały czas staramy się w to uwierzyć. Chyba za
jakiś czas razem z Jackiem Borkowskim uszczypniemy się, żeby
w końcu zrozumieć, że to nie sen.
- Gdy rozmawialiśmy po meczach
we Wrocławiu, tonował Pan
nastroje, przypominając, że Śląsk
to mocny zespół i dwa zwycięstwa
jeszcze niczego nie przesądzają.
Kiedy więc uwierzył Pan, że ten
awans jednak się nie wymknie?

Fot. Szymon Fiałkowski

w 1991 roku wywalczył
z Astorią awans jako
koszykarz a teraz powtórzył
to jako trener.

W niedzielę bydgoscy koszykarze świętowali awans do Energa Basket Ligi. Tego dnia Artego Arena wypełniła
się po brzegi.

leczył kontuzję. Żelazne nerwy
Jakuba Dłuskiego, który w niespełna sekundę przed końcem
drugiego spotkania w ykonywał decydujące rzuty osobiste.
Pierwszego nie trafił, ale drugi
był skuteczny, dzięki czemu Asta
zdobyła we Wrocławiu pełną
pulę. Protest FutureNet Śląska,

który chciał powtórzenia meczu
przez rzekomy błąd sędziów.
Bilety na niedzielne spotkanie,
które rozeszły się już w środę.
A trzeci mecz? Tu nie było jednego wydarzenia, ani jednego
bohatera. Zresztą tak samo jak
w całym sezonie. Enea Astoria
po prostu zagrała kolejne bar-

dzo dobre spotkanie, w którym
po raz trzeci okazała się nieznacznie lepsza od wrocławian.
W końcówce niezwykle cenne
punkty zdobył Łukasz Frąckiewicz, trafiając dwa rzuty wolne.
Wychowanek zespołu z młodego zawodnika przeistoczył się
w jednego z liderów. W tym sezo-

Czeka nas jeszcze więcej pracy
Przed rozpoczęciem fazy play-off prezes Enea Astorii Bydgoszcz Bartłomiej Dzedzej mówił, że
gratulacje będzie przyjmować dopiero w półfinale. W ostatnia niedzielę rzeczywiście przyjmował
liczne gratulacje, ale za mistrzostwo I ligi.

- Mieliśmy szacunek do rywala i dyscypliny. Oba zespoły były
bardzo wyrównane i w niedzielę
tak chciały wygrać, że do ostatniej minuty wydawało się, że
mecz może się różnie skończyć.
Gdy po rzutach wolnych Łukasza Frąckiewicza mieliśmy dzie-

sięć punktów przewagi, to wtedy
zaczęliśmy się cieszyć. Już rozumieliśmy, że nikt nam tego awansu nie zabierze.
- Co teraz czeka Enea Astorię Bydgoszcz? Ekstraklasa to
zupełnie inne rozgrywki niż
I liga.

- Czeka nas jeszcze więcej pracy.
Na rozmowę o kadrze jest jeszcze
za wcześnie. Na pewno wzmocnienia będą potrzebne, bo chłopacy, którzy grali już w PLK, wielokrotnie podkreślali, że różnica
jest duża. Będziemy musieli usiąść
z trenerami, zawodnikami i poroz-

nie zdobywał więcej punktów niż
w poprzednim, częściej zbierał,
częściej był faulowany i częściej
blokował. Z nim na parkiecie
Enea Astoria radziła sobie dużo
lepiej niż wówczas, gdy siedział
na ławce.
Ostatni punkt w sezonie
zdobył dla bydgoszczan Marcin Nowakowski, okrzyknięty
przez kibiców Asty MVP sezonu.
Jego sylwetkę przedstawiamy na
sąsiedniej stronie. Wymienienie
jednak tylko tych dwóch zawodników byłoby niesprawiedliwe,
bo siłą Astorii była wyrównana
kadra. Swoje cegiełki do awansu dołożyli też wszyscy inni gracze: kapitan Michał Aleksandrowicz, wspomniany Jakub Dłuski,
Grzegorz Kukiełka, którego rzuty
wiele razy przechylały szalę zwycięstwa na korzyść bydgoszczan,
Mikołaj Grod, Bartosz Pochocki
i Paweł Śpica, którzy także zdobyli masę cennych punktów, Dorian
Szyttenholm, który już dawno
zasłużył na miano legendy klubu, a także kolejny wychowanek
Mateusz Fatz oraz młodzi Jakub
Kondraciuk, Maksymilian Estkowski i Karol Lebiedziński. A do tego
także sztab szkoleniowy, czyli trener Grzegorz Skiba, jego asystent
Hubert Mazur i fizjoterapeuta
Łukasz Kulikowiec.
- Głębia składu, wyrównany
zespół i chyba większa determinacja ze strony moich zawodników – wylicza Skiba, pytany
o aspekty, który zadecydowały
o zwycięstwach nad Śląskiem.
I przyznaje, że gdyby ktoś przed
sezonem powiedział mu, że Astoria awansuje, to odpowiedziałby
mu, że nie zna się na koszykówce.

mawiać, aby ustalić, gdzie potrzebujemy największych wzmocnień. Będziemy starali się zrobić
wszystko, aby w ramach takiego
budżetu, który będziemy mieli,
zbudować jak najsilniejszy zespół.
- Artego Arena pomieści kibiców
Enea Astorii czy konieczne będą
przenosiny na Łuczniczkę?
- Na dziś chcemy grać w Artego
Arenie. To jest nasz dom. Kibice stworzyli w niedzielę świetną
atmosferę, byli naszym szóstym
zawodnikiem i napędzali nas.
Zawodnicy wiele razy w trakcie
sezonu mówili o ich wsparciu.
Dlatego nadal będziemy chcieli
grać w tej hali.
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Energa Basket Liga

G

dy Ene a A stor i a Bydgoszcz ostatni raz grała
w ekstraklasie koszykarzy (wówczas Dominet Basket
Lidze) Prokom Trefl Sopot zdobywał dopiero trzecie z dziewięciu kolejnych mistrzostw Polski.
Rewelacją rozgrywek był za to
Polpak Świecie z Rickiem Apodacą w składzie. Najlepszym młodym zawodnikiem PLK wybrano
za to wychowanka Asty Michała
Chylińskiego. W Astorii grał też
młody Grzegorz Kukiełka.
Dziś Trefl Sopot nie liczy się
w walce o mistrzostwo Energa Basket Ligi, ale kontynuatorem tradycji hegemona sprzed
ponad dekady jest Arka Gdynia,
która w tym roku ma możliwość odzyskania tytułu po siedmiu latach oczekiwania. Polpak
Świecie dawno temu opuścił
koszykarskie salony, a rolę drugiej siły województwa przejął
Polski Cukier Toruń. Chyliński
ma 33 lata. Od dwóch sezonów
jest zawodnikiem Stali Ostrów,
występował też w reprezentacji Polski i lidze hiszpańskiej.
W Astorii gra za to doświadczony Grzegorz Kukiełka.

Poukładał grę
Astorii
Siłą Enea Astorii była wyrównana i szeroka kadra. Każdy z koszykarzy znajdujących się w zespole
miał wpływ na wywalczenie awansu do Energa Basket Ligi. Ale jeden z nich, gdy w ostatnich sekundach trzeciego meczu finałowego rzucał osobiste, słuchał trybun skandujących „MVP!” – Marcin
Nowakowski.

Awans i co dalej?
Trzynastka nie zawsze musi być pechowa. Dla Enea Astorii okazała się szczęśliwa, gdyż właśnie po
tylu latach zespół wraca do Polskiej Ligi Koszykówki.

Bydgoskiego klubu nie było
w koszykarskiej ekstrak lasie
przez trzynaście lat. Niespod ziewa ny awa ns ciesz y, a le
też stawia klub przed sporym
w yzwaniem, bo różnica międz y pier wszą a dr ugą k lasą
rozgrywkową jest bardzo duża.
Najlepiej świadczą o tym wyniki
beniaminków, którzy po awansie plasowa li się w dolnych
rejonach tabeli.
- Między Energa Basket Ligą
a I ligą jest bardzo duża różnica pod względem fizyczności.
Będziemy musieli nad tym popracować i wzmocnić zespół, bo
w ekstraklasie wszystko odbywa się szybciej, wyżej i mocniej
– mówi Grzegorz Skiba. Trener
przed sezonem związał się z klubem dwuletnią umową. Ważne
kontrakty na następny sezon

ma także większość obecnych
zawodników Asty.
W ost at n ich lat ach k ibice Enea Astorii przy w ykli do
oglądania polskich koszykarzy.
T ymczasem w Energa Basket
Lidze obecność zawodników
zag ranicznych jest st andardem. Co w ięcej, od nowego
sezonu zmienią się przepisy.
D ot ąd n a pa rk ie c ie mu si ało przebywać dwóch Polaków.
Teraz ten zapis został zniesiony, a w zamian wprowadzono
zasadę „7+5”, zgodnie z k tórą w składzie na mecz będzie
musiało znajdować się siedmiu
graczy znad Wisły.
Najprawdopodobniej koszykarze z Bydgoszczy nadal będą
grać w Artego Arenie. Pojawiły
się głosy że powinni przenieść
się do wykorzystywanej dotąd

przez siatkarskie zespoły hali
Łuczniczka, ale prezes klubu Bartłomiej Dzedzej (rozmowa z nim
na sąsiedniej stronie) przyznaje, że obecnie bardziej realne
wydaje się pozostanie w mniejszej hali. Biorąc pod uwagę, jak
szybko rozeszły się wejściówki
na finał z FutureNet Śląskiem, na
inaugurację rozgrywek oraz najciekawsze mecze bilety ponownie będą towarem deficytowym.
A czy hala będzie wypełniać się
na każdym meczu? To w znacznej
mierze zależy od tego, jak Enea
Astoria odnajdzie się w ekstraklasowej rzeczywistości. 
ST
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MetropoliaBydgoska.PL
jest od dwóch lat patronem
medialny Enea Astorii
Bydgoszcz.

Fot. Szymon Fiałkowski

iespełna 30-letni rozgrywający zdecydowaną większość swojej kariery spędził
w ekstraklasie. W Siarce Tarnobrzeg potrafił notować średnio
ponad 10 punktów w meczu, ale
z reguły był w swoich zespołach
zmiennikiem, który dostawał po
kilkanaście minut. Dwa lata temu
zdecydował się przejść do I ligi
do mającego mocarstwowe plany
R8 Kraków. Klub z Małopolski tak
szybko jak pojawił się na koszykarskiej mapie kraju, tak równie
szybko z niej zniknął i Nowakowski znowu musiał zmieniać klub.
Astoria została już jego dziewiątym pracodawcą.
- Klub przekonał mnie długofalową wizją rozwoju – mówił
podczas prezentacji. Zadowolenia z transferu nie krył trener
Grzegorz Skiba. Sam kiedyś był
rozgrywającym i na wzmocnieniu tej pozycji skupił się szczególnie. – Chciałem zawodnika
kreującego grę całego zespołu,
który w trudnych momentach
weźmie odpowiedzialność na
siebie – wyjaśniał.
Nowakowski przez cały sezon
prowadził grę Astorii. Był jej
liderem w większości statystyk
- notował najwięcej punktów,
asyst i przechwytów, najskuteczniej rzucał za trzy, był najczęściej faulowany i miał najlepsze
wskaźniki eval i +/-. Nie to jednak było kluczem do sukcesu.
Rozgrywający był niezwykle
wartościowym zawodnikiem, bo
miał wpływ także na innych graczy. Brak tej cechy często zarzucano jego poprzednikowi Patrykowi Gospodarkowi. Tymczasem

Nowakowski potrafił sprawiać,
że lepiej grali na przykład Paweł
Śpica i Mikołaj Grod. Gdy Jakub
Dłuski trafiał po podaniu kolegi,
to w niemal co drugim przypadku tym kolegą był właśnie Nowakowski. - To mózg tej drużyny –
mówił w niedawnym wywiadzie
dla MetropoliaBydgoska.pl Filip
Wróblewski. Były dziennikarz
basketstats.pl i Sportowej Bydgoszczy, podkreślał, że rozgrywający najlepsze statystyki notował w IV kwartach, wielokrotnie
decydujących o wyniku meczu.
Portal WP SportoweFakty
wybrał Nowakowskiego do najlepszej piątki sezonu zasadniczego. W wielu aspektach zawodnik
Asty ustępował innym rozgrywającym ligi, ale całościowo
uznano go za lepszego. - Porównywaliśmy go z Kulonem, Fliegerem, Zywertem czy Kordalskim.
Każdy był w czymś wybitny, ale
też w czymś kiepski. Marcin za
to w każdej statystyce był bardzo solidny, zarówno pod kątem
szybkości, rzutów, przeglądu pola
czy obrony – tłumaczy Dawid
Siemieniecki, dziennikarz SportowychFaktów od lat opisujący
zmagania koszykarzy Astorii.
W fazie play-off Nowakowski
nie spuścił z tonu i poprowadził
Astorię do zwycięstwa w rozgrywkach. – Przez cały sezon prowadził zespół w trudnych momentach, ale można powiedzieć, że
play-offy to był jego popisowy
okres – potwierdza Skiba, przyznając, że Nowakowski to bardzo
ważny zawodnik w jego kadrze.
A z ust trenera, który wielokrotnie powtarzał, że siłą Astorii jest
wyrównany skład, takie słowa to
szczególne wyróżnienie.

Grzegorz Kukiełka w sezonie
2005/2006 występował w barwach
Astorii w Dominet Basket Lidze.

