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P latforma multimodalna to 
węzeł umożliwiający prze-
ładunek towarów z jednego 

środka transportu (np. z pocią-
gu) na inny (np. na ciężarówkę). 
Z pojęciem multimodalności wią-
żę się też intermodalność - czyli 
przewóz towaru w tej samej jed-
nostce ładunkowej przy udzia-
le dwóch lub więcej rodzajów 
transportu. Przykładem takiej 
jednostki jest kontener, który 
można przewozić za pośrednic-
twem statku, a także koleją czy 
samochodem ciężarowym. 

Co mają wspólnego przywo-
żone statkami kontenery z Byd-
goszczą? Ano to, że w obliczu 

spadającej zdolności przeładun-
kowej portów w Gdańsku i Gdyni, 
doskonałą lokalizacją do budo-
wy platformy multimodalnej jest 
Bydgoszcz. Przez miasto prze-
biegają bowiem dwie linie kolejo-
we (131 i 201) prowadzące do por-
tów na Wybrzeżu. Dodatkowymi 
atutami Bydgoszczy są realizo-
wane i planowane inwestycje 
drogowe (S5, S10), port lotniczy 
oraz Bydgoski Park Przemysło-
wo-Technologiczny i inne centra 
logistyczne w rejonie dawnego 
Zachemu. 

22 sierpnia 2018 roku byd-
goscy radni przyjęli stanowisko 
skierowane do marszałka woje-
wództwa, w którym opowie-
dzieli się za utworzeniem cen-
trum przeładunkowego w rejonie 
stacji Bydgoszcz Emilianowo. 
To pomysł zgodny z oczekiwa-
niami bydgoskich społeczników, 
którzy od lat walczyli o ulokowa-
nie portu na stacji, przez którą 
przebiega magistrala węglowa. 
Ostatecznie do tego projektu 

udało się przekonać także urząd 
marszałkowski. „Suchy port” 
w Emilianowie ma powstać nie-
zależenie od koncepcji marszałka 
zakładającej budowę portu dla 
barek nad Wisłą w rejonie Solca 
Kujawskiego.

Od czasu przyjęcia stanowi-
ska przez radnych miasta minął 
rok. Inwestycji w Emilianowie 
na razie nie widać, ale war-
to przyjrzeć się prowadzonym 
przygotowaniom do jej realiza-
cji. W kwietniu poseł Piotr Król 
złożył interpelację do minister-
stwa gospodarki wodnej, w któ-
rej pytał o stan prac nad budo-
wą portu. Jak odpowiedziało 
ministerstwo, spółka PKP S.A. 
opracowała program funkcjo-
nalno-użytkowy dla realizacji 
inwestycji w Emilianowie oraz 
założenia do prognozy prze-
ładunków na terminalu inter-
modalnym w Emilianowie wraz 
z wielowariantową prognozą 
ekonomiczną inwestycji. Spół-
ka podkreślała, że ze względu 

na bliskość Bydgoskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego 
budowa suchego portu jest szan-
są na przejęcie przez transport 
kolejowy części ładunków prze-
wożonych z parku transportem 
samochodowym.

W lipcu poseł Król skierował 
kolejną interpelację w sprawie 
losów platformy multimodalnej. 
Odpowiadający na nią sekretarz 
stanu Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju Grzegorz Puda podał, 
że 10 lipca w resorcie odbyło się 
spotkanie w sprawie budowy 
portu. Wzięli w nim udział m.in. 
przedstawiciele ministerstwa, 
PKP S.A. oraz szef parku przemy-
słowego Andrzej Półgrabski.

- Uczestnicy spotkania byli 
zgodni, że projekt jest bardzo 
ważny z punktu widzenia gospo-
darczego kraju, ponieważ plat-
forma multimodalna w Bydgosz-
czy odciążyłaby porty morskie 
w Gdańsku i Gdyni. Terminal 
w Emilianowie przyczyniłby się 
do stworzenia nowego łańcucha 

logistycznego, a budowa wpłynę-
łaby prorozwojowo nie tylko na 
region, ale i na lokalną przedsię-
biorczość – podkreśla Puda. 

I dodaje, że z inicjatywy 
urzędu wojewódzkiego podjęto 
prace nad opracowaniem pro-
jektu „Porozumienia o współpra-
cy przy podejmowaniu działań 
na rzecz powstania terminala 
intermodalnego w Emilianowie 
k. Bydgoszczy”. Ma ono usta-
lić organy uczestniczące w tym 
przedsięwzięciu, a następnie 
doprowadzić do powołania spółki 
celowej i określenia zakresu dzia-
łań. - Potencjalni interesariusze 
porozumienia, to m.in. Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkow-
ski, Bydgoski Park Przemysłowo-
-Technologiczny, Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia oraz PKP 
S.A. Porozumienie jest w fazie 
uzgodnień od grudnia 2018 roku 
– przekazał sekretarz stanu.

Warto dodać, że podczas lip-
cowego spotkania Małgorzata 
Zielińska – była już podsekretarz 

stanu w MIiR (obecnie członki-
ni zarządu PKP S.A.) zaapelowa-
ła o zintensyfikowanie prac nad 
porozumieniem, tak by można 
było je jak najszybciej podpisać, 
a potem – rozpocząć inwesty-
cję w Emilianowie. Resort inwe-
stycji podkreśla, że źródłem 
finansowania portu w Emiliano-
wie mają być przede wszystkim 
środki z UE - pozyskanie ich jak 
największej ilości na tego typu 
transport będzie jednym z prio-
rytetów ministerstwa na najbliż-
sze miesiące.

Uczestnicy spotkania zwróci-
li jednak uwagę, że szacunki PKP 
S.A., będące wnioskami z ankiet 
przeprowadzonych wśród lokal-
nych przedsiębiorców oraz na 
podstawie przewozów intermo-
dalnych transportem samocho-
dowym w województwie kujaw-
sko-pomorskim są zaniżone 
i powinny być przeprowadzone 
ponownie. Z obliczeń wynika 
bowiem, że w początkowej fazie 
projektu terminal obsługiwałby 
1 pociąg tygodniowo. 

Przedstawiciele bydgoskie-
go ratusza, zapytani przez nas 
o działania w sprawie portu 
w Emilianowie, także wspomina-
ją o prowadzonych od początku 
tego roku rozmowach w spra-
wie utworzenia porozumienia 
na rzecz inwestycji. Ale jak się 
dowiadujemy, na początku lip-
ca do urzędu wpłynęło pismo 
od wicemarszałka Zbigniewa 
Ostrowskiego w sprawie powo-
łania Rady Interesariuszy Plat-
formy multimodalnej Bydgoszcz 
– Solec Kujawski, wraz z zapro-
szeniem do udziału w radzie 
i projektem listu intencyjnego. 
Miasto zareagowało na ten list.

- Wystosowano odpowiedź 
prezydenta bydgoszczy do mar-
szałka, w której zaproponowa-
no bardziej ogólne podejście do 
zagadnienia i stworzenie Rady 
Interesariuszy węzła logistycz-
nego Bydgoszcz. Cele działalno-
ści Rady nie byłyby zogniskowa-
ne tylko wokół reaktywowania 
śródlądowego transportu wod-
nego, ale problematyki dotyczą-
cej wszystkich elementów plat-
formy multimodalnej, a szcze-
gólnie utworzenia terminala 
intermodalnego w Emilianowie. 
Terminal będzie elementem 
powiązania portów morskich 
z zapleczem w głębi kraju – pod-
kreśla Marta Stachowiak, rzecz-
nik prezydenta Bydgoszczy.

* Więcej szczegółowych 
informacji o działaniach 
na rzecz stworzenia 
platformy multimodalnej 
w Emilianowie przeczytasz na 
metropoliaBydgoska.PL

LoGisTYkA Węzeł multimodalny 
potrzebuje 
przyspieszenia
Dokładnie rok temu bydgoscy radni przyjęli stanowisko w sprawie zabezpieczenia terenu przy sta-
cji Bydgoszcz Emilianowo w celu zbudowania tam platformy multimodalnej. Planowana inwestycja 
PKP S.A. ma mieć kluczowe znaczenie dla gospodarki miasta i wzmocnić jego potencjał logistycz-
ny. Sprawdzamy, jak po dwunastu miesiącach od decyzji radnych i wielu latach walki o ulokowanie 
platformy wygląda kwestia jej realizacji.

Nowoczesny terminal przeładunkowy ma powstać w rejonie stacji towarowej Bydgoszcz Emilianowo. 
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Terminal w Emilianowie 
przyczyniłby się do 
stworzenia nowego 
łańcucha logistycznego, 
a budowa wpłynęłaby 
prorozwojowo nie 
tylko na region, 
ale i na lokalną 
przedsiębiorczość.

Grzegorz Puda
Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju
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Organizatorem wydarzenia 
jest bydgoski urząd miasta 
wraz ze stowarzyszeniem 

Metropolia Bydgoszcz. – Zachę-
camy wszystkich przedsiębior-
ców, właścicieli  sklepów, punk-
tów usługowych i restauratorów 
do współpracy przy kolejnej edy-
cji – mówi Łukasz Krupa, dyrek-
tor biura metropolitalnego sto-
warzyszenia. 

Metropolia za pół ceny to 
następca akcji Bydgoszcz za pół 
ceny. Od swojej poprzednicz-
ki różni się przede wszystkim 
zasięgiem – w ramach promo-
cji obszaru metropolitalnego 
w akcji bierze udział nie tylko 
stolica województwa, ale też 
inne gminy wchodzące w skład 
wspomnianej metropolii, czyli 
Białe Błota, Nowa Wieś Wiel-
ka, Barcin, Osielsko, Pruszcz, 
Dąbrowa Chełmińska, Rojewo, 
Dobrcz, Sadki, Kcynia, Sicien-
ko, Koronowo, Solec Kujawski, 
Łabiszyn, Szubin, Mrocza, Żnin 
i Nakło nad Notecią.  Dzięki 
temu do mieszkańców regio-
nu trafi oferta około dwustu 
firm i instytucji, które przece-
nią swoje produkty bądź usługi 
o połowę. 

- Co roku najwięcej jest 
restauracji, optyków, a także 
punktów związanych z dbaniem 
o urodę. Trafiają się też jednak 
promocje na biżuterię czy sprzęt 
AGD – mówi Justyna Wróblew-
ska, koordynator akcji. 

Udział w akcji jest dla przed-
siębiorców bezpłatny. Wystarczy 
zgłosić się poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, któ-
ry trzeba własnoręcznie pod-
pisać, a następnie skan wysłać 
na adres mailowy zapolceny@
metropoliabydgoska.pl. Do wia-

domości należy też dołączyć 
logo firmy, ponieważ wszyscy 
uczestnicy są na bieżąco przed-
stawiani na stronie oraz fanpa-
ge’u akcji. Każda firma otrzyma 
też plakat promujący wydarze-
nie do wywieszenia w lokalu.

Do tej pory zostało zapre-
zentowanych już kilkudziesię-
ciu uczestników tegorocznej 
edycji – między innymi pizzerie, 
hotele, muzea i centra medycz-
ne. Wiadomo już także, że 
zostanie pobity rekord najwięk-
szej przeceny – bydgoska klini-
ka DermoMedica obniżyła koszt 
jednego z zabiegów z 5000 na 
2500 zł.

- Dla f irm to okazja do 
przedstawienia się i dotarcia 
do nowych klientów. Niektórzy 
już wiosną pytali, czy w tym 
roku odbędzie się kolejna edy-
cja – wyjaśnia Wróblewska, 
która dodaje, że chcąc sko-
rzystać z promocji, nie trze-
ba będzie wychodzić z domu. 
Do akcji mogą bowiem zgła-
szać się również sklepy inter-
netowe z siedzibą na terenie 
objętym akcją.

* Metropolia za pół 
ceny odbędzie się 
27-29 września, czyli od 
piątku do niedzieli.

Dotychczas armia kupowała 
bomby lotnicze Mk 82 od 
zagranicznych dostawców. 

W lipcu tego roku w bydgoskich 
zakładach uruchomiono jed-
nak pierwszą linię produkcyjną 
do pocisków tego typu. Z zakła-
du wyjechało już pierwszych 
sto bomb.  Zgodnie z zamówie-
niem jeszcze w tym roku siły 
powietrzne otrzymają kolejnych 
sto egzemplarzy Mk 82 krajo-
wej produkcji, a w roku 2020 – 
dodatkowych 200 sztuk.

– Nowa linia technologiczna 
w bydgoskich zakładach chemicz-
nych to przykład sukcesywnie 
realizowanej strategii polonizacji 
uzbrojenia będącego na wyposa-
żeniu naszej armii.  Rozwój kra-
jowej produkcji i związana z tym 
niezależność w zakresie dostaw 
wpływają bezpośrednio na wzrost 
bezpieczeństwa państwa – mówi 
Sebastian Chwałek, wiceprezes 
zarządu Polskiej Grupy Zbroje-
niowej SA, w skład której wchodzi 
bydgoski Nitro-Chem.

Bomba lotnicza Mk 82 ogól-
nego przeznaczenia jest najpo-

pularniejszą bombą stosowa-
ną w samolotach F-16. Służy do 
niszczenia lub obezwładniania 
głównie stacjonarnych celów 
na ziemi i wodzie. Uzbrojona 
ma 2,2 metra długości i średni-
cę 27,3 cm. Waży 227 kg, z czego 
87 kg to materiał wybuchowy. 
Może nim być np. trotyl lub tri-
tonal, czyli kompozycja trotylu 
i proszku aluminiowego.

– Pociski MK82 wykorzysty-
wane są przez niemal wszystkie 
wojska państw należących do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Liczymy więc nie tylko na dosta-
wy dla naszej armii, ale również 
możliwość eksportu polskich 
bomb na rynki zagraniczne – 
zapowiada prezes Nito-Chemu 
Krzysztof Kozłowski.

Obecnie taras widokowy 
Wieży Ciśnień jest czyn-
ny w dni powszednie do 

godziny 16:00 (kasa jest jed-
nak otwarta do godziny 15:00), 
a w weekendy – do 17:00. Miesz-
kańcy za pośrednictwem mediów 
społecznościowych wielokrotnie 
zauważali, że czas otwarcia jest 
niezbyt dostosowany do ocze-
kiwań turystów i samych byd-
goszczan. Zobaczenie nocnego 
widoku na miasto z obiektu przy 
ulicy Filareckiej jest w zasadzie 
niemożliwe.

Negatywne opinie na temat 
godzin dostępności wieży zwró-
ciły też uwagę radnego Pawła 
Bokieja. Na początku sierpnia 
skierował on interpelację do 
władz miasta, prosząc o wydłu-
żenie czasu otwarcia obiektu. 
– W obecnym trybie pracy nie 
jest wykorzystywany w pełni 
jej potencjał – zauważył radny. 
I przedstawił swoją propozycję, 

by wieża choć w jeden dzień była 
otwierana później, ale za to była 
zamykana na przykład o 22:00. 
– Taka zmiana pozwalałaby na 
wieczorne korzystanie z tarasu 
widokowego i podziwianie pięk-
nie oświetlonej panoramy Byd-
goszczy, co stanowiłoby dodat-
kową atrakcję tego miejsca – 
podkreślił Bokiej.

Co na to ratusz? Rafał Bru-
ski przychylił się do propozy-
cji. Na początku odpowiedzi na 
wniosek Bokieja prezydent dodał 
jednak, że podległe spółce MWiK 
Muzeum Wodociągów (zarządca 
Wieży Ciśnień) nie odnotowało 
jednak żadnych sugestii odnośnie 
godzin otwarcia tarasu widoko-
wego. Miasto zamierza jednak, 
począwszy od 1 września, wydłu-
żyć godziny otwarcia obiektu 
w soboty. – Wieża Ciśnień będzie 
czynna do godziny 20:00 – odpo-
wiedział Bruski. Na razie zmiana 
ma mieć charakter pilotażowy 
– okres próbny potrwa do końca 
listopada. BB

WYDArZENiA

BiZNEs

sZWEDEroWo

Nadchodzi 
weekend zniżek!
Za niespełna miesiąc mieszkańców Bydgoszczy i regionu może 
ogarnąć zakupowy szał. W ostatnich dniach września odbędzie 
się bowiem akcja Metropolia za pół ceny.

Bydgoskie bomby do F-16  
już wyprodukowane

Pierwszych sto bomb Mk 82 produkcji bydgoskiego Nitro-Chemu 
przekazano Siłom Zbrojnym RP.  Uzbrojenie trafi na wyposażenie 
samolotów F-16 Jastrząb.

Wieczorny widok na miasto
Wieża ciśnień dłużej otwarta
Najciekawszy punkt widokowy w Bydgoszczy będzie czynny dłużej. 
Ratusz przychylił się do wniosku radnego Pawła Bokieja, by wejście 
na taras Wieży Ciśnień na Szwederowie było czynne w soboty także 
wieczorami.

 

Lista
partnerów znajduje się 
na stronie zapolceny.
metropoliabydgoszcz.pl.

Zasięg akcji
obejmuje wszystkie 
gminy wchodzące w skład 
Stowarzyszenia Metropolia 
Bydgoszcz.

100 bomb
Nitro-Chem wyprodukuje 
jeszcze w tym roku dla 
polskich sił zbrojnych.
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Dyskusja o tym, jak ma 
w yglądać powstał y na 
początku XX wieku plac 

w nowej odsłonie, toczy się już 
od kilku lat. Powstało kilka kon-
cepcji jego zagospodarowania, do 
projektów zasiedli między innymi 
zachęceni przez plastyka miej-
skiego studenci. Ale największe 
emocje niezmiennie budziła kwe-
stia przyszłości ponad 100-let-
nich kasztanowców. Bo choć 
funkcja placu Kościeleckich się 
zmieniała – od typowego skwe-
ru, przez funkcjonujący w tym 
miejscu do połowy lat 70. dwo-
rzec autobusowy, aż po działają-

cy do dzisiaj węzeł przesiadkowy 
autobusów komunikacji miej-
skiej, to właśnie one przypomi-
nały – przynajmniej częściowo – 
o historycznym wyglądzie placu 
Kościeleckich.

Tyle że ząb czasu nad-
gryzł również i drzewa. Do tego 
stopnia, że w ostatnich latach ze 
skweru trzeba było kilka usunąć. 
W czerwcu 2016 roku złamał się 
jeden z kasztanowców, rok póź-
niej – wskutek niesławnej sierp-
niowej nawałnicy – padły dwa 
kolejne. To ostatnie wydarzenie 
przyspieszyło i tak prowadzo-
ną już w roku 2016 – po publi-
kacji raportu dr hab. Katarzyny 
Marcysiak z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego – dyskusję 
o konieczności wycinki drzew, 
zakończoną zresztą decyzją 
o wykarczowaniu sześciu z nich 
z uwagi na zły stan fitosani-
tarny. Kolejna ekspertyza – już 
z roku 2017 – przygotowana na 
zlecenie miasta przez firmę Eko-
-Trek wskazywała na zaburzoną 
statykę pozostałych kasztanow-
ców, ale zawierała również pro-
pozycję ich ratowania poprzez 
przycięcie koron. I dlatego woje-
wódzki konserwator zabytków 
nie zgodził się na wycięcie kolej-
nych jedenastu drzew. Miasto 
zdecydowało się nie odwoływać 

od tej decyzji i zalecenia konser-
watora wykonało.

Pilotujący obecnie inwesty-
cję zastępca prezydenta Michał 
Sztybel mówi dzisiaj, że w tym 
względzie nic się nie zmieniło. 
- Nie planujemy wycinki kasz-
tanowców. Zgodnie z decyzją 
wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków dokonaliśmy nie-
zbędnych prac pielęgnacyjnych. 
Miasto wykona także wszystkie 
zalecenia wynikające z eksperty-
zy i ewentualnych ostatecznych 
uzgodnień projektu z konser-
watorem – wylicza w rozmowie 
z nami.

Sztybel przekonuje, że pro-
jekt rewaloryzacji placu będzie 
gotowy jeszcze w tym roku. 
Tyle że w stosunku do koncepcji 
przygotowanej w ubiegłym roku 
przez Biuro Projektowe Andrze-
jewski trzeba w nim dokonać 
znaczących zmian. Wspomnia-
na koncepcja zakładała bowiem 
wycięcie niemal wszystkich 
istniejących obecnie kaszta-
nowców i pozostawienie jedy-
nie trzech w południowej czę-
ści placu (w tym dwóch, które 
nie pochodzą z pierwotnych 

nasadzeń sprzed ponad stu lat). 
W zamian przewidziano zasa-
dzenie 46 sztuk kasztanowca 
baumannii, który jest rekomen-
dowany do obsadzania placów ze 
względu na brak owoców. Drze-
wa miały utworzyć dwa szpale-
ry nawiązujące do pierwotnego 
wyglądu placu Kościeleckich. 
Towarzyszyć miało temu usunię-
cie murków oporowych i betono-
wych wyniesień, które powstały 
w latach 70. i zniwelowanie róż-
nic terenu.

Te wytyczne pochodzą wprost 
z zaleceń Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa z 2016 roku. Instytu-
cja podległa ministerstwu kultury 
wskazywała wówczas na koniecz-
ność przeprowadzenia „zdecydo-
wanych prac rewaloryzacyjnych”. 
Dodawała też, że sposobem na 
przywrócenie wyglądu placu 
sprzed ponad wieku może być 
całkowita wymiana drzewostanu, 
a uzasadnieniem takich działań – 
wspomniany projekt modernizacji 
skweru.

Problem w tym, że woje-
wódzki konserwator zabytków 
o takich działaniach nadal nie 
chce słyszeć. Przynajmniej na 

razie. Posiłkując się dwiema 
ekspertyzami Eko-Treku, wspo-
mnianej z 2017 roku i kolejnej – 
już z roku 2018, przekonuje, że 
korekta koron drzew poprawiła 
ich stan. A to oznacza, że należy 
zachować kasztanowce na pla-
cu „aż do ich naturalnej śmierci”. 
Ewentualną zmianę tej decyzji 
uzależnia od przedstawienia do 
konsultacji końcowego projek-
tu rewaloryzacji (który, jak uda-
ło nam się dowiedzieć, zakłada 
jednak pozostawienie wszyst-
kich kasztanowców). „Projekt 
winien uwzględniać wszystkie 
uwagi zawarte w dotychczaso-
wych opiniach do przedkładanej 

koncepcji” – napisał w drugiej 
połowie lipca do wiceprezy-
denta Sztybla Janusz Flemming, 
kierownik Wydziału Zabytków 
Nieruchomych funkcjonującego 
w strukturach Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków.

Jedną z kluczowych uwag 
jest powielenie zaleceń Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa, 
czyli całkowita wymiana grun-
tu. Tyle że – zgodnie z kolejną, 
najnowszą ekspertyzą Eko-Tre-
ku z początku czerwca – takie 
działanie oznacza dla większo-
ści drzew ich zamieranie. Auto-
rzy opracowania – dr Piotr Reda 
i Jerzy Stolarczyk zaznaczają, 
że przez prace ziemne sześć 
drzew „nie ma szans na prze-
życie”, a stan kolejnych czte-
rech pogorszy się i doprowadzi 
do ich stopniowego zamierania. 
Ma to związek z tym, że nad-
sypywanie gruntu, które miało 
miejsce od lat 70., doprowadziło 
do prawdopodobnego osłabie-
nia struktury korzeni kaszta-
nowców.

Dlatego też furtką do zmian 
mogą okazać się konsultacje spo-
łeczne. Janusz Flemming twierdzi 
bowiem w piśmie do ratusza, że 
istotne wydaje się poinformowa-
nie mieszkańców o planowanych 
pracach i poznanie ich zdania. 
Powołuje się, co ciekawe, na spra-
wę sadzenia drzew na Starym 
Rynku. Przypomnijmy, że woje-
wódzki konserwator zabytków 
był nieprzychylny takiemu roz-
wiązaniu. Ustąpił dopiero pod 
naporem opinii publicznej, którą 
reprezentowała między innymi 
rada ds. estetyki oraz menedżer 
Śródmieścia Maciej Bakalarczyk. 
Ostatecznie na rynku posadzono 
dwie lipy.

Nietrudno zauważyć, że 
dla konserwatora społeczne 
przyzwolenie na prace na pla-
cu Kościeleckich stanowiłoby 
swoiste alibi. Żeby wyelimino-
wać sprzeczności pomiędzy jego 
decyzjami a zaleceniami, trzeba 
by de facto zawiesić jakiekol-
wiek plany rewaloryzacji skweru 
do czasu wymarcia wszystkich 
kasztanowców. Z jednej bowiem 
strony konserwator chce ich 
ochrony, z drugiej – w przypadku 
chęci przeprowadzenia prac na 
placu domaga się działań, które 
w opinii ekspertów położą tym 
drzewom kres. Miasto z kolei nie 
ma pola manewru, bo bez zgo-
dy konserwatora jakichkolwiek 
robót w tym miejscu prowadzić 
nie może.

Dlatego też nie jest obecnie 
znany nie tylko dokładny termin 
rozpisania przetargu na prace 
rewaloryzacyjne, ale także ich 
koszt. – Finalne koszty będzie 
można określić po ostatecznym 
uzgodnieniu projektu z woje-
wódzkim konserwatorem zabyt-
ków – podsumowuje Michał 
Sztybel, zaznaczając przy tym, 
że deklarowany przez Wydział 
Inwestycji ramowy termin ogło-
szenia postępowania – czwarty 
kwartał 2019 roku – jest w dal-
szym ciągu aktualny.

cENTrum miAsTA co z kasztanowcami 
z placu kościeleckich?
remont skweru nadal ze znakami zapytania
Pod koniec roku miasto planuje rozpocząć poszukiwania firmy, 
która będzie odpowiedzialna za odnowienie placu Kościeleckich. 
Dokładny termin uzależniony jest od znalezienia odpowiedzi na 
pytania o ostateczny kształt skweru, których – mimo upływu 
czasu – wcale nie ubywa.

Przywrócenie historycznego wyglądu placu Kościeleckich może oznaczać konieczność wycięcia rosnących tam 
od ponad 100 lat kasztanowców. Ale na to nie ma na razie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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Nie planujemy wycinki 
kasztanowców. 
Zgodnie z decyzją 
wojewódzkiego 
konserwatora 
zabytków dokonaliśmy 
niezbędnych prac 
pielęgnacyjnych.

michał sztybel
zastępca prezydenta 
Bydgoszczy

Miasto
nie może bez zgody 
wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 
prowadzić jakichkolwiek 
robót na placu 
Kościeleckich.
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e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Takie wnioski można wycią-
gnąć po analizie termi-
nów wpisanych do nowych 

przetargów. Na oferty budowy 
odcinków: Nowe Marzy (węzeł 
autostrady A1) – Świecie Połu-
dnie (dawniej: Dworzysko), Świe-
cie Południe – Bydgoszcz Północ 
(dawniej: Aleksandrowo) oraz 
Bydgoszcz Błonie (dawniej: Białe 
Błota) – Szubin drogowcy cze-
kają bowiem do przełomu wrze-
śnia i października. Kilka tygodni 
będą musieli poświęcić na anali-
zy ofert, więc podpisania umów 
należy spodziewać się późną 
jesienią. I choć GDDKiA deklaru-
je, że chce, aby prace wznowiono 
w marcu przyszłego roku, to ich 
zakres (szczególnie na odcin-
kach na północ od Bydgoszczy) 
nie pozostawia wątpliwości – do 
ukończenia drogi S5 potrzeb-
ne będą dwa sezony budowla-
ne. Zresztą – maksymalny ter-
min realizacji prac określono na 
22 miesiące od podpisania umo-
wy. Czyli – mówiąc wprost - na 
drugą połowę 2021 roku.

Trudno zresztą spodziewać 
się, żeby potencjalni wykonawcy 
(choć mogą) ten termin znacząco 
skrócili. Zwłaszcza że na wspo-
mnianych pierwszych dwóch 
odcinkach (Nowe Marzy – Świe-
cie Południe i Świecie Południe – 
Bydgoszcz Północ) wykonana jest 
zaledwie nieco ponad jedna piąta 
prac. Tylko nieco lepiej sytuacja 
wygląda na odcinku Bydgoszcz 
Błonie – Szubin, gdzie zrealizo-
wano niespełna 40 procent pla-
nowanych robót.

G DDK i A  c h ę t n i e  p o d-
kreśla, że w ramach inwe-
stycji drogow ych chce być 
zarządcą odpowiedzia lnym 
i rozsądnym. Dużo mniej chętnie 
przyznaje za to, że na całej linii 
zawiódł nadzór nad Impresą Piz-
zarotti, z którą umowy rozwiąza-
no, gdy roboty w zasadzie miały 
być już na finiszu. Z aneksów 
podpisanych do umów zawar-
tych jesienią 2015 roku wynika, 
że wspomnianymi wyżej pierw-
szymi dwoma odcinkami mieli-

śmy pojechać w listopadzie oraz 
grudniu. Odcinkiem Bydgoszcz 
Błonie – Szubin – jeszcze szyb-
ciej, bo w lipcu.

Drogowcy za niezrealizo-
wanie umów naliczyli Impresie 
Pizzarotti ponad 150 milionów 
złotych kar. Ale nie oznacza to, 

że szybko tę kwotę otrzymają. 
GDDKiA w pierwszej kolejności 
wystąpiła o wypłatę środków 
z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. To 10 pro-
cent wartości kontraktów pod-
pisanych w włoską spółką, czyli 
nieco ponad 100 mln złotych. 

- Gwarant nie dokonał jesz-
cze wymaganych wpłat. Pod-
jęliśmy działania egzekwują-
ce należności poprzez drogę 
sądową – wyjaśnia w rozmo-
wie z MetropoliaBydgoska.PL 
Łukasz Dybkowski z centrali 
GDDKiA. I dodaje, że nieza-

leżnie od tego drogowcy będą 
dochodzili zapłaty całości kar 
w osobnych postępowaniach 
przed sądem. Jak zareaguje na 
to włoska spółka? Nie wiadomo, 
bo próby uzyskania jakiegokol-
wiek stanowiska Impresy koń-
czą się fiaskiem.

GDDKiA ma problem zresztą 
nie tylko z „włoskimi” odcinka-
mi drogi S5. Od wielu miesięcy 
prawie nic nie dzieje się też na 
odcinku pomiędzy Szubinem 
a Jaroszewem (węzeł Żnin Pół-
noc). Za jego realizację odpowie-
dzialne jest konsorcjum Trak-
cji (lider) i Intercoru (partner). 
Choć już jesienią ubiegłego roku 
prace przekroczyły półmetek, to 
od lutego do końca lipca zaawan-
sowanie prac wzrosło o zaled-
wie... 1 punkt procentowy! Mimo 
to drogowcy deklarują, że „nie 
ma podstaw” do zerwania kon-
traktu. Nieoficjalnie wiemy jed-
nak, że Trakcja zmaga się z trud-
nościami finansowymi (nie jest 
to obecnie w branży budowlanej 
odosobniony przypadek), a GDD-
KiA robi wszystko, aby utrzymać 
wykonawcę na placu budowy. 
Rozwiązanie kolejnej umowy 
dodatkowo skomplikowałoby 
i tak niełatwą sytuację bydgo-
skiego oddziału dyrekcji.

Wszystko wskazuje więc 
na to, że z siedmiu budowa-
nych odcinków S5 w tym roku 
do użytku będzie gotowy tyl-
ko jeden. To odcinek położony 
przy granicy z województwem 
wielkopolskim, gdzie prace real-
nie zmierzają do końca, a finał 
przewidziano na październik. 
W przyszłym roku – odpowied-
nio w marcu i czerwcu – mają 
być gotowe odcinki od węzła 
Bydgoszcz Północ do węzła Byd-
goszcz Opławiec (dawniej: Trysz-
czyn) oraz od tego ostatniego do 
węzła Bydgoszcz Błonie.

iNWEsTYcjE DroGoWE kto dokończy 
budowę drogi 
ekspresowej s5?
cała trasa ma być gotowa, tyle że z dwuletnim 
opóźnieniem
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na dokończenie budowy trzech 
odcinków drogi ekspresowej S5, których nie zrealizowała włoska impresa Pizzarotti. Ale na tym 
względnie pozytywne informacje się kończą. Trasą nie pojedziemy bowiem wcześniej niż na prze-
łomie 2021 i 2022 roku.

Trasa S5 miała być gotowa w całości jesienią 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że – w wariancie 
optymistycznym – pojedziemy nią dwa lata później.
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156 mln zł
kar naliczyła GDDKiA 
Impresie Pizzarotti za 
niewywiązanie się z umów 
na budowę S5.
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BSW niedawno obchodziła znaczący 
jubileusz. To chyba dobry moment, by 
zapytać, jak bardzo uczelnia zmieniła 
się w ciągu tych 15 lat?
Bydgoska Szkoła Wyższa została 
wpisana do rejestru szkół niepu-
blicznych w Polsce dokładnie 17 mar-
ca 2004 roku. Rozpoczęła wówczas 
kształcenie na jedynym kierunku 
– administracji. Nauka odbywała się 
na różnych specjalnościach, w tym 
w zakresie bezpieczeństwa publicz-
nego, gdzie swoje kwalifikacje pod-
wyższało duże grono funkcjonariuszy 
policji. Dzisiaj kształcimy naszych stu-
dentów w zakresie trzech dyscyplin: 
nauk technicznych, nauk o zdrowiu 
i nauk społeczno-prawnych. W sumie 
oferujemy 12 kierunków, za chwilę 
będzie otworzony 13, posiadamy też 
uprawnienia do kształcenia na pozio-
mie magisterskim na 9 kierunkach. 
W obecnym roku akademickim uczy 
się u nas 1760 osób, z czego blisko 
500 zakończy kształcenie uzysku-
jąc dyplomy licencjata, inżyniera lub 
magistra. I choć z perspektywy całego 
szkolnictwa wyższego w Polsce, pięt-
nastolecie to skromny jubileusz, ale 
patrząc przez pryzmat rozwoju BSW, 
jest to dla nas jubileusz znaczący. 

Ten jubileusz zbiegł się w czasie 
z kolejnym rankingiem Perspek-
tyw, w którym BSW zajęło bardzo 
dobre miejsce...
Od 4 lat składamy stosowne doku-
menty i poddajemy się weryfikacji 
Perspektyw, by poznać odpowiedź 
na pytanie, czy właściwie realizujemy 
strategię naszego rozwoju. I od ubie-

głego roku podnieśliśmy się w rankin-
gu o 9 oczek, zajmując w kraju 28 miej-
sce na 231 funkcjonujących szkół nie-
publicznych. Jeżeli zaś chodzi o studia 
magisterskie, jesteśmy w kraju na 
3 miejscu. Mogę więc śmiało powie-
dzieć, że BSW na trwałe wpisała się 
w strukturę niepublicznego szkolnic-
twa wyższego w Polsce.

Co zadecydowało o tym, że BSW tak 
się pnie w górę w tym rankingu?
Kryteriów jest kilka, nie będę 
wszystkich wymieniał, ale skupię się 
na tym, co jest dla nas najistotniej-
sze. BSW od lat stawia na kierunki 
unikatowe, które odpowiadają na 
potrzeby pracodawców. Sukcesyw-
nie analizujemy publikacje dotyczą-
ce sytuacji na rynku. Wojewódzki 
Urząd Pracy bardzo precyzyjnie 
określa zapotrzebowanie na absol-
wentów danych kierunków, a my 
w oparciu o te dane podejmujemy 
decyzje o uruchamianiu nowych 
specjalizacji. Dlatego też wśród 
naszych absolwentów nie ma osób 
poszukujących pracy.

Kładą też Państwo nacisk na szko-
lenie praktyczne...
Nasi studenci biorą udział w prak-
tykach zawodowych prowadzonych 
bezpośrednio w firmach i instytu-
cjach, w których często później znaj-
dują zatrudnienie. W dużej mierze 
jest to zbliżone do tzw. kształcenia 
dualnego, jakie prowadzą uczelnie 
niemieckie. Mamy podpisane umowy 
o współpracy z Saksońską Akademią 

Zawodową i Chmielnickim Uniwer-
sytetem Narodowy, gdzie nasi stu-
denci jeżdżą na praktyki. Gościmy 
tu też wykładowców z tych uczelni. 
Te doświadczenia pozwalają przygo-
tować absolwenta BSW nie tylko na 
rynek krajowy, ale także europejski.

Wspomniał Pan, że dobierają Pań-
stwo kierunki i specjalności, któ-
rych oczekuje rynek pracy. Możemy 
poznać jakieś przykłady?
Najnowszą specjalnością, jaką otwo-
rzyliśmy na kierunku budownictwo, 
są drogi szynowe. W zakresie logisty-
ki wprowadziliśmy natomiast od tego 
roku logistykę transportu kolejowego. 
Spływały bowiem do nas sygnały od 
pracodawców, którzy wskazywali na 
takie potrzeby, a środki unijne, któ-
re otrzymała polska kolej, zwiastują 
jej dalszy rozwój, a za tym zapotrze-
bowanie na nowe kadry. W oparciu 
o raporty WUP wprowadziliśmy też 
nowy kierunek – pielęgniarstwo. 
I mimo że nasi pierwsi absolwenci 
dopiero za rok ukończą licencjat, to 
na studiach magisterskich w tym roku 

kształci się już ponad 100 osób, które 
studia pierwszego stopnia ukończyły 
w innych uczelniach.

Pamiętam, że takim unikatem na 
skalę kraju, gdy Państwo go wpro-
wadzali, był też marketing cyfrowy.
Współczesne przedsiębiorstwa, nie 
ponosząc wielkich kosztów, dzięki 
marketingowi cyfrowemu mogą osią-
gać znacznie lepsze wyniki. By było 
to możliwe, potrzebni są jednak spe-
cjaliści i ten kierunek odpowiadać 
ma na takie zapotrzebowanie. Bran-
ża IT nieustannie się rozwija, dlatego 
w niedługim czasie otworzymy także 
informatykę.

Czy oprócz informatyki mają Pań-
stwo jakieś nowości?
Informatykę uruchomimy dopiero 
w niedalekiej przyszłości, natomiast 
już teraz, od nowego roku akademic-
kiego, będzie można się u nas kształ-
cić na kierunku finanse i rachun-
kowość. Mimo że ten kierunek jest 
już na wielu uczelniach, to dalej, jak 
w przypadku pielęgniarstwa, nie 
nadążają one z przygotowaniem 
fachowców. Z danych publikowanych 
przez Ministerstwo Pracy wyni-
ka, że księgowi są obecnie najbar-
dziej poszukiwanymi pracownikami. 
Trudno sobie dziś bowiem wyobrazić 
nawet jednoosobowe przedsiębior-
stwo, które nie korzystałoby z usług 
osób, które znają się na finansach 
i księgowości. Dlatego przygotowa-
liśmy kierunek, który ma za zadanie 
sprostać wymaganiom pracodawców 
i zaspokoić potrzeby rynku.

odpowiadamy na 
potrzeby rynku pracy
O 15-leciu BSW i nowych kierunkach na uczelni rozmawiamy z prof. nadzw. dr. Włodzimierzem 
Majewskim, rektorem Bydgoskiej Szkoły Wyższej.
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Strefa gotowania na żywo, 
prezentacje ofert wielu byd-
goskich restauracji, występ 

reprezentacji kucharzy wojsko-
wych, a także uczniów i absol-
wentów Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych pod czujnym okiem 
Krzysztofa Szczepaniaka – to 
wszystko będzie można zoba-
czyć już za nieco ponad tydzień 
w samym sercu miasta. - Chcie-
liśmy pokazać, że Bydgoszcz ma 
naprawdę wiele do zaoferowa-
nia, jeżeli chodzi o kuchnię. I że 
w ostatnim czasie skok jakościo-
wy w tym względzie jest napraw-
dę spory – zapewnia Kami-
la Dąbrowska, koordynatorka 
wydarzenia.

Bydgoskie Kuchnie Świata to 
z jednej strony nawiązanie lokal-
ne do naszego miasta, z drugiej – 
do wspomnianej różnorodności. 
Dlatego też 8 września na pola-
nie Wyspy Młyńskiej pojawią się 
zarówno restauracje serwujące 
dania kuchni z wielu zakątków 
świata, jak również food truc-
ki. - Przede wszystkim chcie-

liśmy w jak największym stop-
niu wyeliminować wewnętrzną 
konkurencję. Szukaliśmy więc 
restauracji i kucharzy, którzy 
pokażą nam coś wyjątkowego. 
I jestem przekonana, że uda-
ło nam się to założenie spełnić. 
A efekty ocenią – już na miej-
scu – goście organizowanego 
przez nas wydarzenia – dodaje 
Dąbrowska.

Sercem imprezy będzie spe-
cjalna scena, która stanie przy 
amfiteatrze na Wyspie Młyń-
skiej. To tam przez całe popołu-
dnie będą odbywały się pokazy 
na żywo. I to nie tylko gotowa-
nia. W programie jest również 
pokaz carvingu, czyli rzeźbie-
nia w owocach i warzywach (tu 
swoje nietuzinkowe umiejętno-
ści zaprezentują wspomniani 
uczniowie „Gastronomika”) czy 
prezentacja sztuki kelnerskiej. 
A ponieważ chodzi nie tylko o to, 
co zjeść, ale także – jak zjeść, 
dlatego ze sceny – choć z przy-

mrużeniem oka – od dr. Łukasza 
Kosińskiego dowiemy się wielu 
rzeczy o savoir-vivrze przy stole.

Okolice sceny nie będą z pew-
nością jedynym miejscem, któ-
re warto odwiedzić. Restaura-

cje uczestniczące w Bydgoskich 
Kuchniach Świata będą bowiem 
cały czas do dyspozycji miesz-
kańców pod wspólnym namio-
tem w centrum Wyspy Młyń-
skiej. Wśród nich zaprezentują 
się między innymi: Villa Calvados 
z jej szefem kuchni Grzegorzem 
Parczewskim na czele, Sebastian 
Ferenc i restauracja 3V6 z City 
Hotelu czy Krzysztof Bielawski 
z Jatki 6.

Wracając jeszcze na sce-
nę nie należy zapomnieć, że 
i tam obejrzymy sztukę kuli-
narną w najlepszym wydaniu. 
Chociażby za sprawą Toma-
sza Weltera, kucharza z ponad 

30-letnim doświadczeniem, 
który prowadzi reprezentację 
Polski kucharzy wojskowych. - 
Mając tak eksportową drużynę 
na miejscu, nie sposób było-
by ich nie zaprosić do udziału. 
I tym bardziej cieszymy się, że 
przyjęli nasze zaproszenie – 
zaznacza Kamila Dąbrowska.

Bydgoskie Kuchnie Świata 
2019 będą miały – oprócz przy-
woływanej już różnorodności – 
jeszcze jeden ważny aspekt. - To 
silne odwołanie do tradycyjnej 
kuchni polskiej. Przez wiele lat 
dochodziło w niej do przeobra-
żeń i chcemy pokazać, co tak 
naprawdę można nazywać polską 

kuchnią. Efekty mogą czasami 
zaskoczyć, także osoby bardziej 
zaznajomione z realiami gastro-
nomii – dodaje koordynatorka 
imprezy.

Choć wydarzenie adresowane 
jest do wielu pokoleń (bo w sumie 
każdy lubi jeść, prawda?), to 
w szczególny sposób Metro-
poliaBydgoska.PL chce zadbać 
o najmłodszych. - Po pierwsze, 
żeby zobaczyć wiele uśmiechów 
na ich twarzach, a po drugie – 
żeby i oni poznawali nowe smaki 
– przekonuje Kamila Dąbrowska. 
Dlatego też na Wyspie Młyńskiej 
dostępna będzie strefa z loda-
mi tajskimi od Cherry on Tour, 
a także dodatkowe atrakcje – 
choćby stanowiska z malowa-
niem twarzy czy stoisko z watą 
cukrową.

Bydgoskie Kuchnie Świa-
t a zawładną Wyspą Mł y ń-
ską już 8 września. Początek 
wydarzenia zaplanowano na 
godzinę 12:00, a wspólna zaba-
wa z gastronomią potrwa do 
19:00. Pokazy na scenie roz-
poczną s ię  oko ło godziny 
13:30. Impreza będzie kolejną 
odsłoną Niedzieli Handlowej, 
coraz mocniej rozpoznawalnej 
inicjatywy Menedżera Starego 
Miasta i Śródmieścia Macieja 
Bakalarczyka, którą zapocząt-
kował wiosną.

Głównym partnerem wyda-
rzenia jest Miasto Bydgoszcz. 
Informacje na bieżąco o Bydgo-
skich Kuchniach Świata można 
śledzić na portalu Metropolia-
Bydgoska.PL oraz w wydarzeniu 
na Facebooku.

TEmAT Z okŁADki

Bydgoskie 
Kuchnie Świata
Najsmaczniejsza impreza 
w mieście tuż-tuż
W niedzielę, 8 września zapraszamy na Wyspę Młyńską na 
pierwszą edycję imprezy Bydgoskie Kuchnie Świata. Jeżeli 
chcecie wiedzieć, co zmieniło się bądź zmienia się w lokalnej 
gastronomii, nie może Was tam zabraknąć!

Bydgoskie Kuchnie Świata przyciągają na Wyspę Młyńską najlepszych w mieście kucharzy. Na zdjęciu od 
lewej: Krzysztof Szczepaniak, Sebastian Ferenc, Grzegorz Parczewski i Krzysztof Bielawski.
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Podczas
Bydgoskich Kuchni 
Świata zaprezentuje 
się kilkanaście 
bydgoskich 
restauracji, barów 
i food trucków. 

Chcieliśmy pokazać, 
że Bydgoszcz ma 
naprawdę wiele do 
zaoferowania, jeżeli 
chodzi o kuchnię. 
i że w ostatnim czasie 
skok jakościowy 
w tym względzie jest 
naprawdę spory.

kamila Dąbrowska
koordynatorka Bydgoskich 
Kuchni Świata

BYDGoskiE 
kucHNiE ŚWiATA

Kiedy?
8 września 2019 r. (niedziela) 
w godzinach 12:00 – 19:00

Gdzie?
Wyspa Młyńska

Carving
to rzeźbienie w owocach 
i warzywach. Tę sztukę 
zaprezentują uczniowie 
Gastronomika.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

To ważna informacja dla 
mieszkańców gminy, któ-
rzy z Bydgoszczy muszą 

dojechać do Białych Błot, ale 
też np. do Ciela, Murowańca czy 
Łochowa. Radni Białych Błot nad 
tematem zwiększenia dofinan-
sowania połączeń autobusowych 
linii międzygminnych dyskuto-
wali dwukrotnie. Po raz pierw-
szy – podczas nadzwyczajnej 
sesji, która odbyła się 19 sierp-
nia. Wówczas jednak uchwała nie 
została podjęta.  - Mam nadzieję, 
że radni mając na uwadze real-
ną potrzebę mieszkańców i ich 
głos, jeszcze raz pochylą się nad 
moim wnioskiem o zabezpiecze-
nie tych środków – komentował 
wówczas wójt gminy Białe Bło-
ta Dariusz Fundator. W ostatni 
wtorek radni byli już jednomyślni 
i wyrazili zgodę na zabezpiecze-
nie środków na zwiększenie ilo-
ści kursów autobusów linii mię-
dzygminnych. W sumie to kwota 
ponad 1 mln zł, która zostanie 
dodana do wcześniej zaplanowa-
nych 2,2 mln.

- Zmiany w komunikacji 
będą obowiązywać od 1 wrze-
śnia – mówił podczas sesji rady 
gminy kierownik referatu dróg 
i obsługi PSZOK w białobłoc-
kim magistracie Przemysław 
Kowalski. Jedna zmiana zajdzie 

na trasie autobusów linii 91, 
kursującego od pętli na Błoniu 
do Przyłęk. Dotyczyć będzie 
lokalizacji przystanku w Cielu. 
Autobus będzie jeździł przez 
ul. Kościelną i Ogrody, o co 
postulowali także mieszkańcy. 
Jeszcze przed 1 września, wójt 
będzie mógł podpisać niezbęd-
ny aneks z Zarządem Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy. 

To nie koniec, bo – jak infor-
mowaliśmy pod koniec czerw-
ca – coraz bliżej uruchomienia 
jest czwarta linia międzygmin-
na. Miałaby to być linia 90, któ-
ra kursowałaby na trasie Byd-
goszcz (pętla Garbary) – Lisi 
Ogon – Łochowice. Pierwotnie 
pojawił się pomysł, aby auto-
bus wyjechał na trasę w listopa-
dzie. Wójt rozmawiał niedawno 
z odpowiedzialnym za kwestie 
komunikacyjne w ZDMiKP Rafa-
łem Grzegorzewskim i przekazał, 
że linia 90 mogłaby zacząć dzia-
łanie od początku nowego roku 
(4.01.2020). - Taki termin jest 
ustalony z ZDMiKP - doprecyzo-
wał wójt. Wstępny termin propo-
nowany na dzień 1 listopada uległ 
zmianie z uwagi na kolizję auto-
busów w Bydgoszczy i idącą za 
tym kwestię dostępności taboru.

 

* Więcej informacji 
z Białych Błot na portalu 
metropoliaBydgoska.PL.

Od września zwiększona zostanie liczba autobusów linii 91, które w Cielu będą jeździły przez ul. Kościelną i Ogrody.

Będzie więcej 
połączeń z Bydgoszczą
Białobłoccy radni dopiero podczas wtorkowej sesji rady gminy zgodzili się na zwiększenie dofinan-
sowania na częstsze kursowanie autobusów linii międzygminnych.

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

Jako pierwszy z inicjatywą 
wyszedł poseł Platformy Oby-
watelskiej Paweł Olszewski 

(wystartuje w wyborach z dru-
giego miejsca na liście Koalicji 
Obywatelskiej), który zapro-
ponował podczas konferencji 
prasowej, aby wiadukt nad al. 
Jana Pawła II nosił imię Tade-
usza Mazowieckiego. - Osoba 
pierwszego niekomunistyczne-
go premiera RP nie budzi i nie 
powinna budzić kontrowersji. 
Był to człowiek dialogu. Dążył do 
tego, aby podziały w Polsce były 
jak najmniejsze – mówił Olszew-
ski i przypomniał,  że droga pro-
wadzi do ronda 4 czerwca 1989, 
upamiętniającego pierwsze czę-
ściowo wolne wybory. Ta nazwa 
została nadana skrzyżowaniu ul. 
Glinki, Magnuszewskiej i Rozłogi 
w maju tego roku. 

Do pomysłu Olszewskiego 
z entuzjazmem podchodzi prze-
wodnicząca rady miasta. - Takie 
działania doskonale wpisują się 
w to, co dzieje się w Bydgoszczy 
w ramach roku wolności – mówi 
Monika Matowska-Gulczyńska. 
Przypomina, że projekt uchwa-
ły musi podpisać co najmniej 
siedmiu radnych, żeby mógł on 
zostać wprowadzony do progra-
mu obrad sesji.   

W tym tygodniu pojawił się 
kolejny pomysł, który przed-
stawili bydgoscy społecznicy - 
Adam Goździewski i Sebastian 
Grysiak, którzy w ubiegłorocz-
nych w yborach samorządo-
wych bez powodzenia starali 
się o miejsce w radzie miasta 
z list Kukiz’15. W tej kampanii 
popierają kandydatkę Prawa 
i Sprawiedliwości Paulinę Wen-
derlich.

Grysiak i Goździewski, któ-
rzy od kilku miesięcy regular-
nie publikują nagrania wideo 
o tematyce miejskiej na YouTu-
bie, zaproponowali, aby patronką 
wiaduktu została Irena Szewiń-
ska. - Jest honorową obywatel-
ką miasta, a jak wiemy, pierwszy 
memoriał pamięci Ireny Sze-
wińskiej został zorganizowany 
w Bydgoszczy – przypomniał 
Grysiak. 

Społecznicy poinformowali, 
że ich petycja została już złożo-
na w biurze rady miasta. Zda-
niem startującej z 20 miejsca na 
liście PiS Wenderlich propozycja 
złożona przez Olszewskiego jest 
niczym innym, jak dyktatem par-
tyjnym. - To my, bydgoszczanie, 
powinniśmy o tym decydować – 
powiedziała kandydatka PiS do 
parlamentu. 

Wiadukt został oddany do 
użytku 2 sierpnia. Był ostatnim 
elementem, którego brakowało 
do zakończenia prac na przedłu-
żeniu trasy Uniwersyteckiej.

Wiadukt na trasie Uniwersyteckiej został otwarty na początku sierpnia jako ostatni element inwestycji. 

Wiadukt potrzebuje patrona
kto nim będzie?
Pojawiły się dwie propozycje patrona nowego wiaduktu na trasie Uniwersyteckiej. Radni mogą 
zająć się tym tematem podczas najbliższej sesji, która odbędzie się we wrześniu.

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

Wnioski o dotację dla 
osób z a i ntere sowa-
nych wymianą pieca lub 

kotła w 2019 roku są przyjmo-
wane w Urzędzie Gminy Osiel-
sko od 22 sierpnia. Maksymalna 
wysokość gminnego wsparcia 
(mającego formę refundacji) na 
ten cel wynosi pięć tysięcy zło-
tych. Środki są przeznaczone na 
wymianę starego źródła ciepła 
zasilanego paliwem stałym na 
nowe źródło ciepła. W zakres 
dofinansowanych kosztów wcho-
dzą: zakup, montaż i uruchomie-
nie nowego źródła ciepła.  

Wnioski o uzyskanie dota-
cji można pobrać w punkcie 
informacyjnym Urzędu Gmi-
ny Osielsko lub na stronach 
internetowych www.bip.osiel-
sko.pl (w zakładce Jak załatwić 
sprawę -> Ochrona środowiska) 
lub www.osielsko.pl (w zakładce 
Środowisko). Gmina informu-
je, że rozpatrywane będą tylko 
i wyłącznie wnioski wypełnio-
ne prawidłowo na obowiązują-
cych formularzach, zawierające 
wszystkie załączniki. Wnioski 
wraz z załącznikami należy zło-
żyć w punkcie informacyjnym 
w urzędzie gminy lub przesłać 
pocztą tradycyjną. Szczegółowe 
zasady udzielenia dotacji celo-
wej na dofinansowanie kosz-

tów przedsięwzięć związanych 
z ochroną powietrza na terenie 
gminy Osielsko zostały określo-
ne w uchwale rady gminy z dnia 
9 lipca 2019 roku (Nr VI/71/2019).

O więcej ekologicznych dzia-
łań na terenie gminy zamierza 
ubiegać się klub radnych „Sąsie-
dzi”. Jego przedstawiciele zło-
żyli propozycję uchwały, która 
zostanie rozpatrzona na naj-

bliższej sesji rady gminy. Projekt 
składa się z dwóch części. Pierw-
sza obejmuje utworzenie Stref 
Czystego Powietrza. Według 
„Sąsiadów” mają one stanowić 
200-metrowy pas wokół granic 

działek, na których znajdują się 
szkoły, przedszkola, świetlice 
czy boiska. Druga kwestia doty-
czy wprowadzenia Eko-Dotacji 
w wysokości dziesięciu tysięcy 
złotych na wymianę pieca dla 
właścicieli domów wybudowa-
nych przed 1995 rokiem i znaj-
dujących się w Strefie Czystego 
Powietrza.

– Z pewnością wielu z Was 
zauważyło, że najbardziej uciąż-
liwe zimą domy, to domy wybu-
dowane przed wielu laty. Nieste-
ty, wiele z nich zlokalizowanych 
jest w pobliżu szkół, przedszko-
li czy innych temu podobnych 
miejsc, w których nasze dzieci 
i wnuki spędzają większą część 
dnia. Zdajemy sobie też sprawę, 
że w wielu przypadkach, właści-
ciele tych domów nie są w stanie 
nawet przy pomocy aktualnie 
ustanowionej przez radę gmi-
ny dotacji w wysokości 5 tysięcy 
złotych, przeprowadzić inwesty-
cji związanej z wymianą starego 
pieca – uzasadniają wprowa-
dzenie dodatkowego wsparcia 
„Sąsiedzi”.

Czy tej zimy w Osielsku nie będzie już tyle smogu?

czy powietrze w gminie 
będzie czystsze?
Mieszkańcy Osielska mogą już składać wnioski o dotację na wymianę pieca lub kotła na nowe, 
bardziej ekologiczne źródło ciepła. Ale część gminnych radnych chce poszerzenia katalogu działań 
walki ze smogiem.

osiELsko
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5 tys. zł
tyle wynosi maksymalna 
wysokość dotacji 
na wymianę pieców 
w Osielsku.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

To one są nieodłączną czę-
ścią wszystkich sportów 
motorowych – przez lata 

towarzyszyły kierowcom For-
muły 1, znają je kibice MotoGP, 
a także żużla. Wskazują te pola, 
na których zawodnicy mają się 
ustawić. Mowa o podprowadzają-
cych (ang. grid girls). Jedną z nich 
jest pochodząca z Bydgoszczy, 
a mieszkająca obecnie w Warsza-
wie 24-letnia Dagmara Krause.

Jak narodziła się u niej miłość 
do czarnego sportu? - Moich 
początków nawet nie pamiętam. 
Wiem, że rodzice czasami zabie-
rali mnie na stadion przy Spor-
towej, gdy byłam jeszcze małą 
dziewczynką – opowiada 24-lat-
ka. Przyznaje, że na dobre żużel 
zagościł w jej sercu w sierpniu 
2009 r., gdy była na derbach Polo-
nii z Unibaksem Toruń w fazie 
play-off Ekstraligi. - Towarzy-
szące temu spotkaniu emocje i na 
torze, i na trybunach sprawiły, że 
od tamtej pory nie wyobrażam 
sobie sytuacji, w której mogłoby 
zabraknąć tej dyscypliny w moim 
życiu – mówi Krause. 

Choć związana jest z grodem 
nad Brdą, to żużlową podprowa-
dzającą na dobre stała się w klubie 
z grodu Kopernika. Jej przygoda 
z podprowadzaniem żużlowców 
rozpoczęła się na MotoArenie 
w 2015 roku i trwała przez czte-
ry sezony. - Było to połączenie 
przyjemnego z pożytecznym – 
dodaje. Bycie podprowadzającą 
to jednak również intensywna 
praca nad choreografią i ukła-
dami tanecznymi. - Na przygo-
towania do każdego ze spotkań 
początkowo poświęcałyśmy dużo 
czasu. Z czasem uformowałyśmy 
ekipę, która potrafiła porozumieć 
się bez słów – mówi bohaterka 
naszego artykułu. Zapytaliśmy 
24-latkę, czy miała plan, by być 
podprowadzającą na Sportowej 
2. - Przed rozpoczęciem przygody 
w Toruniu, chciałam spróbować 
swoich sił w rodzimym mieście – 
przyznaje. W Polonii działała, ale 
jak sama mówi – symbolicznie. - 
Moja pomoc Polonii ograniczała 

się jedynie do wejścia w szeregi 
ekipy działającej w ramach wolon-
tariatu podczas spotkań – pod-
kreśla 24-latka.

Podprowadzanie na ligowych 
meczach w Toruniu Krause połą-
czyła ze współpracą z toruń-
ską firmą One Sport. Ta trwa 
już czwarty rok. Przypomnijmy, 
że One Sport ( jej właścicielami 
są Jan Konikiewicz i Karol Lej-
man) od 2015 r. organizował cykl  
turniejów Speedway Best Pairs 
Cup (składał się z trzech rund), 

a także odpowiada za organizację 
rund Indywidualnych Mistrzostw 
Eu ropy i  Indy w idu a l nych 
Mistrzostw Świata Juniorów (po 
cztery turnieje). 

Krause wyjaśnia, że praca 
przy eventach organizowanych 
przez toruńską firmę to coś wię-
cej niż tylko podprowadzanie 
zawodników i wskazywanie im 
właściwego pola, na jakim mają 
się ustawić w danym biegu. - To 
bycie prawdziwą częścią całej 
machiny, obserwowanie wszyst-

kiego od kuchni czy przede 
wszystkim grupowe podróże, 
również te zagraniczne – zazna-
cza. Sama nadmienia, że zgłosze-
nie do castingu wysłała w ostat-
niej chwili. - Zrobiłam to dlatego, 
że koleżanki z Torunia również 
postanowiły spróbować swo-
ich sił – podkreśla. W tym roku, 
w gronie podprowadzających 
znalazły się również – oprócz 
naszej rozmówczyni – także pod-
prowadzające z Zielonej Góry 
(Paulina Pospieszna), Leszna 

(Natalia Kaczmarek) i Gdańska 
(Patrycja Bagińska oraz Monika 
Chmielecka).

W życiu Dagmary sport obec-
ny jest praktycznie od dzieciń-
stwa. - Sama go uprawiałam bądź 
oglądałam w telewizji – przy-
znaje Krause. Dodaje, że w ubie-
głym roku miała okazję z trybun 
we Włoszech po raz pierwszy 
w życiu oglądać wyścig formuły 
1 na słynnym torze Monza. - Zro-
biło to na mnie niemałe wrażenie 
– dodaje. 

Co ciekawe, jeszcze w czasach 
szkolnych brała udział w konkur-
sach o historii bydgoskiego żuż-
la. I za każdym razem zajmowała 
w nich czołowe miejsca. Podob-
nie było w organizowanym przez 
żużlową Ekstraligę konkursie na 
Miss Startu - w 2015 i 2017 roku 
zajęła odpowiednio trzecią i dru-
gą pozycję w głosowaniu kibiców 
wszystkich drużyn, które były 
podzielone na etapy – wstępny 
i ośmioosobowy finał. 

Od jakiegoś czasu, kobiety 
również próbują swoich sił, ści-
gając się na żużlu wraz z mężczy-
znami. W Polsce szlaki przetarła 
Klaudia Szmaj, która była nawet 
w składzie Falubazu Zielona 
Góra. Ostatnio w jej ślady poszła 
Wiktoria Garbowska. Ona z kolei 
przez pewien czas była nawet 
łączona z bydgoską Polonią, ale 
ostatecznie nie trafiła na Spor-
tową. W polskiej II lidze zadebiu-
towała za to młoda Niemka Sindy 
Weber, która zaprezentowała się 
w meczu Polonii Piła z Wandą 
Kraków. W dwóch biegach nie 
zdobyła jednak żadnego punktu. 
Jak na próby płci pięknej na żużlu 
zapatruje się Dagmara Krause? - 
Jestem otwarta na kwestię kobiet 
w tym sporice. Sama chciałabym 
się przejechać motocyklem żuż-
lowym, więc rozumiem też zapał 
innych dziewczyn – kończy.

sPorT Bydgoszczanka,  
która pokochała żużel
O żużlu zazwyczaj pisze się przy okazji meczów ligowych czy 
turniejów Grand Prix. Tym razem warto spojrzeć na czarny 
sport od innej strony. Tej kobiecej.

Dagmara Krause żużlową podprowadzającą jest od kilku lat. Sama nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby 
spróbować swoich sił na motocyklu żużlowym.
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2015
W tym roku Dagmara 
Krause zaczęła być 
podprowadzającą w Get 
Well Toruń.

Do zespołu dołączył słoweń-
ski atakujący Toncek Stern. 
– Rozmowy na temat jego 

zakontraktowania trwały dość 
długo – mówi prezes Chemika 
Wojciech Jurkiewicz. Włodarzom 
klubu pomógł fakt, że Słoweńcy 
grali w Ergo Arenie w Gdańsku 
turniej prekwalifikacyjnym do 
igrzysk olimpijskich (zajęli w nim 
trzecie miejsce), stąd też na żywo 
mieli okazję obserwować jego 
grę, a także spotkali się z mene-
dżerem Sterna. 

Nowy gracz dołączy do dru-
żyny najwcześniej w październi-

ku, bowiem obecnie przebywa na 
zgrupowaniu narodowej reprezen-
tacji przed mistrzostwami Europy. 
– To zawodnik, który będzie decy-
dował o sile ataku – dodaje Jurkie-
wicz. – Upatrujemy w nim solidny 
filar drużyny – wtrąca szkolenio-

wiec bydgoskiego zespołu Przemy-
sław Michalczyk. Do zamknięcia 
składu pozostaje jeszcze pozyska-
nie jednego środkowego. Będzie 
nim raczej młody zawodnik. 

– Za nami pierwszy, bardzo 
trudny etap pracy w klubie – nie 

ukrywa Tomasz Konieczyński. 
– Te dwa miesiące były niezwy-
kle trudne dla całego stowarzy-
szenia, ale i zarządu - dodaje. 
Przez ten czas włodarze klubu 
odbyli wiele spotkań m.in. z wła-
dzami Polskiej Ligi Siatkówki, 

aby ustalić przyszłość drużyny 
w PlusLidze.

Konieczyński zapewnia, że 
misja ratunkowa cały czas trwa. 
– Mamy wrażenie, że więk-
szość ze spraw organizacyjnych 
i finansowych mamy pod kontro-
lą – mówi. Poinformował też, że 
niebawem być może klub ogło-
si nazwę firmy, która zostanie 
nowym sponsorem tytularnym 
drużyny siatkarskiej. – Prowa-
dzimy zaawansowane rozmowy 
– mówi Konieczyński. Wylicza, 
że na tę chwilę klub ma podpisa-
nych co najmniej dziesięć umów 
sponsorskich, a ta liczba nieba-
wem może się zwiększyć. SF

chemik ma nowego zawodnika
Wkrótce sponsor?
Już niemal skompletowany jest skład Chemika Bydgoszcz na nadchodzący sezon PlusLigi.  
W środę włodarze klubu odkryli kolejną kartę.
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R E K L A M A

Akcja organizowana przez 
ratusz to następca Europe-
an Cycling Challenge, czyli 

zmagań dla miast z całego konty-
nentu przeprowadzanych przez 
włoską Bolonię. W 2017 roku 
odbyła się jednak ostatnia edy-
cja (Metropolia Bydgoszcz zajęła 
trzecie miejsce), po której lukę 
ma zapełnić rywalizacja o Puchar 
Rowerowej Stolicy Polski. 

- Nasza forma wskazywała, że 
będziemy szli na mistrza. Dlatego 
pozostał niedosyt i postanowili-
śmy wyjść z inicjatywą – tłuma-
czy wiceprezydent Michał Szty-
bel. Dyrektor biura stowarzysze-
nia Metropolia Bydgoszcz Łukasz 
Krupa dodaje: Chcemy pokazać, 
że jesteśmy miastem pozytyw-
nie nastawionym na aktywny 
wypoczynek i rekreację, gdzie 
takie akcje spotykają się dobrym 
odbiorem mieszkańców.

Wrześniową rywalizację wygra 
miasto, które od 1 do 30 wrze-
śnia zdobędzie najwięcej punk-
tów. Te będą przeliczane zgod-
nie z przejechanymi kilometrami 
i – aby wszyscy mieli równe szanse 
– z uwzględnieniem liczby miesz-
kańców danego miasta. 

Zaproszenie do rywalizacji 
zostało skierowane do wszyst-
k ich m i ast  prez ydenck ich 
w kraju, które mogą startować 
samodzielnie lub jako stowa-
rzyszenia związki i obszary 
metropolitalne. Właśnie jako 
Metropolia Bydgoszcz wystar-

tuje gród nad Brdą wspólnie 
z okolicznymi gminami. 

Na potrzeby rywalizacji apli-
kacja Aktywna Bydgoszcz, utwo-
rzona w kwietniu 2018 roku, zmie-
niła nazwę na Rowerowa Stolica 
Polski, a do jej funkcji dodane 
zostały nowe możliwości. Do tej 

pory aplikacja zanotowała prawie 
10 000 aktywnych użytkowników.

– Zachęcamy nie tylko do jej 
pobierania, ale przede wszystkim 
do dołączania do rywalizacji, co 
jest warunkiem zliczania kilome-
trów – mówi koordynator zma-
gań Tomasz Dobrowolski.

W aplikacji możliwe jest 
także tworzenie grup, np. dla 
firm i zakładów pracy. Uczest-
nicy aktywnie biorący udział 
w akcji mogli liczyć na nagrody. 
Trzy rowerzystki i trzech rowe-
rzystów, którzy przejadą najwię-
cej kilometrów w całym kraju, 

otrzymają od miasta Bydgoszcz 
rowery miejskie. W poszczegól-
nych ośrodkach upominki dla 
najlepszych miasta przygotują 
we własnym zakresie – na tere-
nie Metropolii Bydgoszcz na 
trójki najaktywniejszych czekać 
będą zestawy upominków spor-
towych. Za przejechanie 250 km 
będzie można odebrać saszetkę 
pod ramę lub bidon, za 500 km 
– saszetkę na kierownicę z kie-
szonką na telefon, zaś za 1000 km 
– sakwę rowerową na bagażnik.

Aby integrować rowerzystów 
miasto zaplanowało pięć wspól-
nych przejazdów o charakterze 
rodzinno-rekreacyjnym, które 
będą odbywać się w każdą nie-
dzielę września. 1.09 – z okazji 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej po bydgoskich miej-
scach pamięci (Dolina Śmierci, 
Cmentarz Bydgoskich Boha-
terów), 8.09 – do Koronowa 
i z powrotem, 15.09 – do Nakła 
i z powrotem, 22.09 – do Borów-
na i z powrotem, a 30.09 – do 
Ostromecka i z powrotem. ST

Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski to nowy pomysł bydgoskiego urzędu miasta.  

Nadchodzi rywalizacja o miano 
rowerowej stolicy Polski
Już we wrześniu bydgoszczanie będą rywalizować o tytuł najbardziej rowerowych mieszkańców 
Polski. Wszystko zależy od tego, ile kilometrów na jednośladach zdołają przejechać w nowej, ogól-
nopolskiej akcji zorganizowanej przez urząd miasta.

AkTYWNA BYDGosZcZ
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Wygra
miasto, które przejedzie 
najwięcej kilometrów 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.




