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Metropolia za pół ceny 
już w ten weekend 
s. 6

Enea Astoria Bydgoszcz wraca do Energa Basket Ligi     s. 14-15

Festiwal 
Prapremier
s. 8-9
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s. 5
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Sytuacja z blokowaniem prze-
jazdu tramwajów przez ron-
do Fordońskie to nie pierw-

szy problem związany z tym 
skrzyżowaniem. Wiosną 2017 roku 
motorniczowie MZK prowadzili 
bowiem „włoski strajk”, restryk-
cyjnie stosując się do wskazań 
sygnalizatorów. W ten spo-
sób chcieli dać do zrozumienia 
ZDMiKP, że sygnalizacja świetlna 
na rondzie była źle ustawiona, co 
powodowało częste przejazdy 
składów na czerwonym świetle. 
A to – zdaniem drogowców – było 
przyczyną pamiętnego wypadku 
na skrzyżowaniu Jagiellońskiej 
z Ogińskiego, w którym tram-
waj zderzył się z autobusem PKS. 
Kierujący tramwajami podkreśla-
li jednak, że za złe skalibrowanie 
świateł odpowiada zarząd dróg – 
dopiero po strajku i opisaniu spra-
wy przez MetropoliaBydgoska.
PL sygnalizacja na rondzie została 
poprawiona.

Teraz motorniczowie nagła-
śniają inny problem, z którym 
borykają się od kilkunastu mie-
sięcy.  Chodzi o blokowanie tram-
wajów, kierujących się z ulicy 
Jagiellońskiej na most Pomor-
ski. W wyniku ich zdaniem złej 
synchronizacji sygnalizacji dla 
samochodów, jadących z ulicy 
Fordońskiej na most Pomorski 
pojazdy zatrzymują się na czer-
wonym świetle na torowisku 
tramwajowym i blokują przejazd 
tramwajów. Trzeba dodać, że 
w tym momencie pojazdy szyno-
we dostają  tzw. „belkę” pionową 
– czyli tramwajowy odpowiednik 
zielonego światła i powinny prze-
jechać przez rondo.

W większości wypadków 
przejazd tramwajów jest bloko-
wany przez ciągniki siodłowe 
z naczepą, które muszą oczeki-
wać na przejazd samochodów 
jadących z ulicy Jagiellońskiej 
w kierunku Fordonu. Motorni-
czowie nie mają jednak szans 
w starciu z ciężarówkami, więc 
muszą oczekiwać na kolejną 
zmianę świateł. A oczekiwanie na 
Fordońskim powoduje opóźnie-
nia kursów, blokadę obciążonego 
kursowaniem sześciu linii tram-
wajowych torowiska w ciągu uli-
cy Jagiellońskiej i spadek komfor-
tu pracy osób odpowiedzialnych 
za bezpieczny przejazd tysięcy 
bydgoszczan. 

Od kilku tygodni pracownicy 
MZK udostępniali na facebooko-
wej grupie „Tramwaje Bydgoskie 
i nie tylko” zdjęcia przedstawia-
jące przypadki blokowania prze-
jazdu w kierunku Fordonu przez 
spóźnione ciężarówki. Tego typu 
zdarzenia występują zarówno 

rano, jak i wieczorem. W komen-
tarzach pasażerowie i miłośnicy 
komunikacji nie szczędzą słów 
krytyki wobec działań ZDMiKP 
i niezwracania uwagi na wcze-
śniejsze próby poruszenia tema-
tu przez motorniczych.

Czy ZDMiKP zamierza zare-
agować na problem? W długiej 
odpowiedzi na nasze pytania 
drogowcy podkreślają, że opi-
sywane sytuacje blokowania 
zdarzają się tylko przy złamaniu 
sygnału zezwalającego na wjazd 
przez kierującego pojazdem 
samochodowym. - Tym samym 
oczekiwane zmiany w progra-
mie sygnalizacji świetlnej były-
by przyzwoleniem na obecnie 
n iedopuszczone zachowa-
nia, przyczyniając się do ich 
upowszechnienia przez kieru-
jących pojazdami, wjazdów na 
sygnale pomarańczowym obec-
nego lewoskrętu na most Pomor-

ski i zwiększenia liczby zaobser-
wowanych sytuacji blokowania 
pojazdów szynowych – przeka-
zuje stanowisko ZDMiKP rzecz-
nik Krzysztof Kosiedowski.

Drogowcy twierdzą, że blo-
kowanie tramwajów nie powo-
duje opóźnienia przejazdu ani nie 
stanowi zagrożenia, „ponieważ 
tramwaj jak każdy inny pojazd 
z przepisów ogólnych ma zabro-
niony wjazd na skrzyżowanie bez 
możliwości jego opuszczenia”. 
Zapewniają jednak, że dostrze-
gają problem – i to nie tylko na 
rondzie Fordońskim, ale też na 
sąsiednim Toruńskim. - Losowo 
dochodzi do blokowania wjazdu 
tramwajów z ul. Toruńskiej (wlot 
wschodni) w kierunku mostu 
Pomorskiego przez pojazdy cię-
żarowe, które wjechały na rondo 
na sygnale pomarańczowym bez 
możliwości opuszczenia stre-
fy centralnej ronda z uwagi na 

kolejki pojazdów stojących na 
moście Pomorskim – wyjaśnia 
zarząd dróg.

Odpowiedzialni za bydgo-
ską komunikację nie planują też 
zmian dotyczących prioryte-
tu tramwajowego na rondzie 
Fordońskim. Czas oczekiwania 
na przejazd nadal pozostanie 
taki sam. - Priorytet tramwajo-
wy jest nadawany w miejscach, 
w których przejazd tramwa-
ju bezpośrednio oddziałuje na 
innych użytkowników ruchu np. 
kierowców pojazdów samocho-
dowych, pieszych, rowerzystów. 
Na rondzie Fordońskim i Toruń-
skim występuje dużo faz ruchu 
i przejazdy pojazdów szynowych, 
które są miedzy sobą kolizyjne, 
dlatego obsługa pojazdów szy-
nowych następuje w poszczegól-
nych fazach ruchu i jest odmien-
na niż w sytuacjach, w których 
tramwaj przejeżdża tylko na 

wprost i może wstrzymać inne 
potoki ruchu jak np. na ul. Jagiel-
lońskiej przy PKS – tłumaczy 
Kosiedowski.

ZDMiKP podkreśla, że wydłu-
żenie przejazdu tramwajów 
przez wyspę centralną ronda 
Fordońskiego, którego domagali 
się motorniczowie w 2017 roku, 
było wykonane „ponad wartości 
wymagane przepisami prawa,  
poprzez co znacznym wydłu-
żeniom uległ cykl sygnalizacji 
świetlnej” na całym skrzyżowa-
niu. - Każde wydłużenie sygnału 
któremukolwiek uczestnikowi 
ruchu w sygnalizacji świetlnej 
powoduje wydłużenie cyklu, licz-
ba wydłużonych cykli w godzinie 
zegarowej spada, co powoduje 
ograniczenie przepustowości 
całego obiektu oraz wydłużenie 
poszczególnych relacji na swój 
sygnał zielony lub sygnał zezwa-
lający na wjazd na skrzyżowanie 
– podkreśla rzecznik drogowców.

W ostatnim czasie otrzyma-
liśmy też sygnały, potwierdzo-
ne przez nasze obserwacje, że 
pogorszeniu uległo funkcjono-
wanie priorytetów dla tramwa-
jów na trasie do Fordonu. Zmiany 
uwidoczniły się m.in. na skrzyżo-
waniu Akademickiej z Kaliskiego 
i Korfantego. Jak usłyszeliśmy, 
modyfikacja cyklu świateł została 
wprowadzono ze względu na opi-
nie kierowców. ZDMiKP uważa 
jednak, że taka sytuacja nie miała 
miejsca.

- Wszystkie zmiany wprowa-
dzane na obiektach linii tram-
wajowej od samego początku 
jej uruchomienia były podykto-
wane wdrożeniem, a następnie 
z optymalizacją priorytetu tram-
wajowego. Obecnie zdarzają się 
sytuacje przejazdów pojazdów 
szynowych bez przydzielonego 
priorytetu – wyjaśnia Kosiedow-
ski, ale przekonuje, że wynikają 
one głównie z błędów motorni-
czych, zdarzających się uszko-
dzeń nadajników radiowych czy  
błędów nadajnika GPS.

Przedstawiciel drogowców 
zapewnia, że ZDMiKP jest w sta-
łym kontakcie z dyrekcją MZK, 
która okresowo przesyła pro-
blemy zgłaszane przez motor-
niczych i kierowców. Z naszych 
rozmów wynika jednak, że wnio-
ski, kierowane przez motorni-
czych nie są zbyt często wpro-
wadzane w życie. Będziemy więc 
bacznie przyglądać się sytuacji 
na rondzie Fordońskim, oczeku-
jąc, że ZDMiKP wykaże jakiekol-
wiek działania w celu poprawy 
sytuacji.

*Więcej o problemach 
komunikacji miejskiej 
przeczytasz na 
MetropoliaBydgoska.Pl

koMuNikAcjA rondo Fordońskie 
blokowane przez 
ciężarówki
kto winny: kierowcy czy sygnalizacja?
Motorniczowie bydgoskich tramwajów od kilku tygodni zwracają uwagę na blokowanie przejazdu 
przez rondo Fordońskie. Na Facebooku pokazują przykłady zastawiania torowiska przez samo-
chody ciężarowe, które nie mogą wjechać na most Pomorski. ZDMiKP uważa jednak, że zmiana 
cyklu sygnalizacji świetlnej nie poprawiłaby sytuacji na wąskim gardle komunikacji tramwajowej,  
a nawet by ją pogorszyła.

Trudności z przejazdem tramwajów przez rondo Fordońskie występują od kilkunastu miesięcy
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Według obecnych planów 
rządzących budowa eks-
presówki na odcinku 

Bydgoszcz – Toruń ma zostać 
wykonana w ramach partner-
stwa publicznego-prywatnego 
– niestosowanej jeszcze formuły 
realizacji inwestycji drogowej. 
Mimo że od dłuższego czasu 
trwają przygotowania do uzy-
skania decyzji środowiskowej 
niezbędnej do budowy tego frag-
mentu (ma ona być wydana na 
przełomie 2019 i 2020 roku), dal-
sze losy realizacji są nieznane.

– Warunkiem uruchomienia 
postępowań przetargowych dla 
przedmiotowej inwestycji jest 
zabezpieczenie finansowania 
i uzyskanie zgody Ministra Finan-
sów. Na samym jednak wstępie, 
aby przekazać tę inwestycję do 
realizacji w trybie PPP, niezbędne 
jest uzyskanie decyzji Europejskie-
go Urzędu Statystycznego – Euro-
stat – o pozabilansowym ujęciu 
projektu, tj. niezaliczaniu projektu 
do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych – informowa-
ła niedawno Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

W przyspieszenie prac nad 
S10 wierzy poseł PiS Piotr Król. 

– Odcinek łączący Bydgoszcz 
z Toruniem powstanie w ciągu 
najbliższej kadencji parlamentu, 
niezależnie od tego, czy znaj-
dzie się partner prywatny, czy 
też całość będzie realizowana 
z budżetu państwa – podkreślał 
Król w poniedziałkowej „Roz-
mowie Dnia” Radia PiK. Politycy 
partii opozycyjnych podkreśla-
ją jednak, że usunięcie budowy 
ważnego dla Kujaw i Pomorza 
fragmentu z Programu Budo-
wy Dróg Krajowych opóźni jej 
realizację.

– To droga śmierci, bardzo 
niebezpieczny odcinek. Corocz-
nie ginie tu kilkadziesiąt osób. 
Musimy położyć temu kres. 
Rząd mami nas obietnicami 
budowy drogi w systemie part-
nerstwa publiczno-prywatne-
go, jednak w tym systemie nie 
zbudowano ani kilometra drogi. 
Poza tym nawet nie wiadomo ile 

taka budowa potrwa. To naj-
ważniejsza w tej chwili inwe-
stycja dla Bydgoszczy i Torunia. 
Musimy zbudować ponadpar-
tyjny blok zgodnie działający 
w tej kwestii. Zarówno ja, jak 
i Sławomir Mentzen jesteśmy 
gotowi w tej sprawie współ-
pracować z każdym, także 
z zajmującymi już głos Pawłem 
Olszewskim i Anną Sobecką – 
mówił na wtorkowej konferen-
cji prasowej lider bydgoskiej 
listy Konfederacji Marcin Syp-
niewski. Dodał też, że Konfe-
deracja – mimo wielu postula-
tów wolnościowych w zakresie 
finansów – uważa, że tak waż-
ne inwestycje drogowe powin-
ny być realizowane z pieniędzy 
publicznych.

Na konferencji przed urzę-
dem wojewódzkim obecny był 
także wspomniany Mentzen, 
lider toruńskiej listy ugrupo-
wania. On także zamierza czy-
nić starania o przyspieszenie 
budowy S10 pomiędzy najwięk-
szymi miastami województwa 
kujawsko-pomorskiego. – Do 
Płocka nie mam potrzeby jeź-
dzić, podobnie jak większość 
mieszkańców Torunia. Droga 
Bydgoszcz – Toruń zdecydo-
wanie bardziej się przyda nie 
tylko mieszkańcom Bydgoszczy, 
ale też Torunia – podsumował 
Mentzen.

Urząd Transportu Kole-
jowego wydał w poło-
wie miesiąca homologa-

cję, która dopuszcza pociągi do 
użytkowania. Przypomnijmy, że 
samorząd województwa wielko-
polskiego podpisał z bydgoską 
Pesą w sierpniu 2017 r. umowę, 
na mocy której bydgoski pro-
ducent dostarczy do Wielko-
polski dziesięć pojazdów. - Pesa 
wyprodukowała już pięć z dzie-
sięciu zamówionych – mówi szef 
zespołu PR Pesy Maciej Grześko-
wiak i dodaje, że dostawy kolej-
nych zostały zaplanowane na 
październik i listopad br. Wice-
marszałek woj. wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak zapowiada, 
że zakup pociągów Elf2 zapew-
ni mieszkańcom regionu popra-
wę standardu i bezpieczeństwa 
podróży. - Dotychczasowe nasze 
starania w tym zakresie przyno-
szą efekty, systematycznie wzra-

sta liczba osób wybierających 
kolej jako środek podróży do 
miejsca pracy i szkoły – podkre-
śla Jankowiak. 

Pociągi typu Elf2 zwięk-
szą i tak dużą już liczbę pojaz-
dów, które Pesa wyprodukowała 
i dostarczyła do Wielkopolski. 
Po wielkopolskich torach jeżdżą 
już 22 pojazdy typu Elf1 i 17 szy-
nobusów. Składy Elf2 mają obsłu-
giwać połączenia w ramach 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

To nie jest jedyna dobra infor-
macja z Pesy. Bydgoska firma 
wygrała także przetarg na dosta-
wę pojazdów do woj. małopol-
skiego. Trafią tam cztery pociągi 
elektryczne, a oferta bydgoskie-
go koncernu opiewa na kwotę 
109,7 mln zł i zakłada 84 miesiące 
gwarancji. Składy mają kursować 
na trasach w ramach organizo-
wanej przez Koleje Małopolskie 
i Przewozy Regionalne Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej.  SF

Obiekty wzniesione zostały 
w 1857r., a budynek fronto-
wy wpisany jest do gminnej 

ewidencji zabytków. Cała parcela, 
z uwagi na lokalizację, objęta jest 
ochroną konserwatorską. Łączna 
powierzchnia kamienicy to blisko 
500 metrów kwadratowych.

 - Jedna z oficyn, zgodnie 
z ekspertyzą budowlaną, jest 
w złym stanie technicznym, któ-
ry ulega pogorszeniu – mówi 
rzecznik prasowa ADM Mag-
dalena Marszałek i dodaje, że 
stan obiektu pogarsza się m.in. 
z powodu odspajania się ściany 
od budynku frontowego. 

Cała nieruchomość wymaga 
przeprowadzenia kosztownych 
prac remontowych, a te – jak się 
dowiadujemy – mogą kosztować 
ponad 850 tys. zł. Prace miały-

by objąć remont elewacji i klatki 
schodowej, modernizację lokali 
i termomodernizację budynku. 
Dodajmy, że na sąsiedniej dział-
ce, tj. przy Poznańskiej 25 Rodź-
ko Development buduje wieloro-
dzinny budynek mieszkalny, któ-
ry będzie wyższy od sąsiedniego. 

- Zestawiając poniesione 
nakłady konieczne do utrzyma-
nia nieruchomości we właściwym 
stanie do miesięcznych wpływów 
z czynszu, remont zrekompen-
sowałby się po kilkudziesięciu 
latach – precyzuje rzecznik pra-
sowa ADM i nadmienia, że zarząd-
ca zaproponował, aby oficyna 
została rozebrana i opróżniona 
pod kątem docelowej sprzedaży. 
- Aktualnie lokale użytkowe są 
już puste, a ostatnie dwie rodzi-
ny czekają jeszcze na wskazanie 
lokalu zamiennego – kończy Mag-
dalena Marszałek. SF

WYBorY

BiZNEs

iNWEsTYcjE

Droga s10 połączy 
także polityków?
Droga S10 ma ułatwić podróż między Bydgoszczą a Toruniem. Bydgoski lider Konfederacji Marcin 
Sypniewski deklaruje jednak, że może połączyć także polityków.  – W tej sprawie możemy współ-
pracować nawet z Pawłem Olszewskim czy Anną Sobecką – zadeklarował kandydat w październi-
kowych wyborach.

Marcin Sypniewski zorganizował konferencję poświęconą budowie drogi S10.
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Pesa dostarcza pociągi 
do Wielkopolski
Pesa rozpoczęła dostarczanie do województwa wielkopolskiego 
pierwszych pojazdów typu Elf2. inauguracyjny przejazd pociągu 
odbył się na trasie Poznań Główny – Swarzędz – Poznań Gł.

Kamienica  
przy Poznańskiej  
na sprzedaż
Miasto ma w najbliższych dniach wystawić na sprzedaż kamienicę 
przy ul. Poznańskiej 23. W budynku frontowym znajduje się pięć 
lokali mieszkalnych i dwa użytkowe, przy czym część z pomieszczeń 
przenika do oficyn.

 

To najważniejsza w tej 
chwili inwestycja dla 
Bydgoszczy i Torunia.

Marcin sypniewski
kandydat Konfederacji  
do Sejmu
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Bydgoska Spółdzielnia Spożywców
w Bydgoszczy

Oferuje najem 20 lokali o powierzchni od 26 do 63 m2

przy ul. Gdańskiej 47 w Bydgoszczy.

Kontakt: 52 321 04 32

R E K L A M A

R E K L A M A

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

P ierwszy w Bydgoszczy wnio-
sek o realizację inwestycji 
na mocy przyjętej w ubie-

głym roku ustawy trafił do urzę-
du miasta 22 sierpnia. Złożył 
go Daniel Mikołajski, właściciel 
pośrednictwa obrotu nierucho-
mościami „Krymar”, który chce 
postawić trzypiętrowy budynek 
na działce przy ul. Twardzic-
kiego w Fordonie – w miejscu, 
gdzie znajduje się górka sanecz-
kowa. Projekt architektoniczny 
budynku wykonała znana bydgo-
ska pracownia Lines Architekci.

Tzw. specustawa mieszkanio-
wa zakłada, że rada gminy może 
wydać odstępstwo na realiza-
cję inwestycji mieszkaniowej na 
terenie, który w ramach miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nie jest 
przeznaczony na ten cel. Warto 
dodać, że zapisy specustawy na 
terenie Bydgoszczy są dodatko-
wo regulowane przez standar-
dy urbanistyczne, które zostały 
wprowadzone w życie przez radę 
miasta w grudniu ubiegłego roku.  
Blok, który chce postawić Miko-
łajski, nie jest zgodny z ustalenia-
mi szczegółowymi miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, gdyż ustalenia dla 
obszaru, na którym znajduje się 
działka, określają jej przeznacze-

nie jako teren zieleni publicznej. 
Planowana inwestycja nie jest 
jednak sprzeczna z obowiązu-
jącym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego i odpowia-

da wspomnianym na początku 
standardom urbanistycznym dla 
miasta.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji 
bądź jej odmowie podejmą radni 
miasta. Mają na to czas w termi-

nie 60 dni od dnia złożenia przez 
inwestora wniosku. Tymczasem 
10 września do urzędu miasta 
wpłynął kolejny wniosek inwe-
stora, który chce wybudować 
mieszkania na mocy wprowadzo-

nego w zeszłym roku prawa. Tak-
że dotyczy on działki położonej 
w Fordonie.

Chęć ulokowania inwesty-
cji wyraziła firma Home 4 ( jest 
to spółka powiązana z dewelo-
perem Moderator Inwestycje). 
Budynek ma powstać przy uli-
cy gen. Fieldorfa-Nila, pomię-
dzy ulicą Fiedlera a budynkiem 
szkoły podstawowej nr 17. Pro-
jekt zakłada umiejscowienie 
na działce czteropiętrowe-
go bloku z 135 mieszkaniami 
i 56 miejscami w garażu pod-
ziemnym. Kolejne 106 miejsc 
ma powstać wokół budynku. 
Działka w Fordonie jest obecnie 
niezagospodarowana i poro-
śnięta dziką roślinnością. Inwe-
stycja będzie wymagała wycinki 
większości istniejących drzew. 
Projekt zakłada nasadzenia 
kompensacy jne na terenie 
zagospodarowywanej nieru-
chomości. Według koncepcji 
architektonicznej, budynek nie 
będzie ogrodzony, co ma umoż-
liwiać ruch pieszy i rowerowy 
od ulicy Fieldorfa-Nila w kie-
runku marketu Netto.

Podobnie jak w przypadku 
działki przy ulicy Twardzickie-
go, planowana inwestycja nie jest 
zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zakładającym przeznacze-
nie tej działki pod rozbudowę 
Szkoły Podstawowej. Inwestycja 
nie jest natomiast sprzeczna ze 
studium uwarunkowań.

Projekt pracowni Arsplan Grzegorza Rosy dla działki w Fordonie został wykonany na zlecenie firmy Home4.  

Kolejny inwestor chce postawić 
blok na mocy specustawy
Także w Fordonie

Drugi podmiot złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy tzw. spe-
custawy mieszkaniowej. Tak jak w pierwszym przypadku, dotyczy on działki na terenie Fordonu.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Zaczęło się od przejażdżek 
po okolicznych gminach. 
Potem padł pomysł wyjaz-

du do Gdańska. Następne były 
Międzyzdroje i dwa tygodnie 
później – wycieczka do rodziny 
pod wschodnią granicę. I właśnie 
po ostatniej z tych wypraw byd-
goszczanin Rafał Żamojtuk, stu-
dent Collegium Medicum UMK, 
zobaczył, że w trakcie jednego 
wyjazdu przebył rowerem prawie 
1000 kilometrów. Czyli dokładnie 
tyle, ile dzieli go w linii prostej 
od rodziny mieszkającej na styku 
Francji, Niemiec i Luksemburga. 

- Zacząłem poszuk iwać 
współtowarzysza i znalazłem 
osobą jadącą w podobnym kie-
runku. Uznałem, że jak nie dam 
rady, to najwyżej zawrócę. Prze-
jechałem przez Niemcy, Holandię 
i Belgię do Paryża. Potem miałem 
małą kolizję i rodzina musiała 
mnie odebrać, ale można powie-
dzieć, że się udało – opowiada 

Rafał, wspominając swoją pierw-
szą zagraniczną podróż rowe-
rem. Pierwszą z – na razie – czte-
rech. W kolejnych latach zawitał 
na swoim jednośladzie także do 
Rzymu i Barcelony, aby w tym 
roku zaliczyć pętlę po Bałkanach 
z wypadem do Stambułu i metą 
w Bukareszcie.

Nie trzeba być 
sportowcem
Już wyjazd rowerem z wojewódz-
twa jest dla przeciętnego miesz-
kańca Bydgoszczy dużym wyczy-
nem. Opuszczenie granic kraju 
na jednośladzie to zajęcie dla 
wyjątkowo ambitnych. A dojazd 
na granicę kontynentu wydaje 
się sztuką dla wybitnych. Młody 
bydgoszczanin przekonuje, że 
wcale tak nie jest.

- W ciągu tygodnia jeżdżę na 
rowerze 3-4 razy i to nie jakoś 
bardzo dużo, bo 30- lub 40-kilo-
metrowe pętle. Zimą korzy-
stam z uczelnianych siłowni. 
I to wszystko. Nie jestem jakimś 
ambitnym sportowcem – zapew-
nia Rafał. 

W podróż wybiera się m.in. 
z trzema saszetkami, w któ-
rych są kosmetyczka, apteczka 
i narzędzia podróżne. Cały ekwi-

punek waży łącznie 20 kg. Rower 
to zwyczajny góral. Co prawda 
grube opony tworzą większe 
opory toczenia i na przemiesz-
czanie się trzeba poświęcić wię-
cej siły, ale dają możliwość wjaz-
du w każdy teren. A to szczegól-
nie przydatna zaleta, gdy jedzie 
się w nieznane. 

Podróży nie da się bowiem 
zaplanować od A do Z. Nigdy 
nie wiadomo, gdzie danego dnia 
skończy się jechać, na co pozwo-
lą siły, a na co pogoda. – Często 
wybieram miejscowości i punkty, 
w których chciałbym się dane-
go dnia pojawić. Zatrzymuję się 
w różnych miejscach. Czasami na 
campingu bądź w tanim hostelu, 
a czasami na skraju lasu lub na 
polanie – tłumaczy Rafał. 

Często na dobre miejsce uda 
się trafić dzięki życzliwości miej-
scowych. – W tym roku w Chor-
wacji spytałem mężczyzny, czy 
mogę rozbić się na polu, gdzie 
kosił na trawę. Odpowiedział, że 
mogę, ale w jego ogrodzie. Po tym 
jak zjem kolację, wypiję lokalne 
piwo i porozmawiamy – wspo-
mina podróżnik, który dziennie 
przejeżdża około 100 kilome-
trów. Zaczyna rano. W południe 
odpoczywa, a po godz. 15 wyru-
sza w dalszą podróż. Musi zdążyć 

przed zmrokiem, bo po ciemku 
nie dość, że jedzie się gorzej, 
to w dodatku trudniej rozbić 
namiot.   

Made in Europe

Nawet najlepsze przygotowa-
nie nie zagwarantuje uniknięcia 
kłopotów. Gdy więc okaże się, 
że niedawno kupiona opona już 
jest wytarta albo łańcuch nie 
wytrzyma zjazdu z francuskiego 
ronda, trzeba udać się do serwi-
su. Czasem pieszo, osiem kilo-
metrów. Trzeba się też liczyć 
z poważniejszymi wydatkami. 

- W zeszłym roku musiałem 
wymienić bagażnik. Bez niego 
nie byłoby szansy kontynuować 
podróży, więc koszt był spory, ale 
wart poniesienia – mówi Rafał. 
W rowerze polskiej marki Kross 
ma teraz między innymi niedo-
stępną na rodzimym rynku azja-
tycką oponę czy spinkę łańcucha 
z francuskiego, przydomowego 
warsztatu.

Zaskoczyć może nie tylko 
sprzęt, ale też droga. I jeśli pod 
górę prowadzi ładny asfalt, nie 
oznacza to, że zjeżdżać będzie się 
po równie dobrej nawierzchni. 
W takim przypadku długa droga 
w dół wcale nie będzie oznacza-

ła odpoczynku, tylko walkę, aby 
uniknąć upadku na koleinach.

Właśnie od ukształtowa-
nia terenu dużo zależy. Wbrew 
pozorom, długi, wielokilometro-
wy podjazd we Francji, ale poko-
nywany jednostajnym tempem 
może męczyć mniej niż ciągła 
jazda zmiennym terenem w Bał-
kanach, gdzie wjeżdża się, aby 
za chwilę zjechać i ponownie się 
wspinać. – To męczyło zdecy-
dowanie bardziej, zwłaszcza, że 
towarzyszyło mi 38 stopni, bez-
chmurne niebo i ani trochę wia-
tru – wspomina rowerzysta.

Samemu czy w grupie?

W tym roku Rafał większość 
dystansu pokonał samotnie. 
Jedynie w Macedonii Północnej 
na tydzień połączył siły z innym 
podróżnikiem z naszego regionu. 
– Podczas tych czterech wyjaz-
dów nie było sytuacji, aby skład 
się powtórzył. Za pierwszym 
razem ja się podłączyłem, za dru-
gim znalazłem towarzysza przez 
forum, a za trzecim pojechałem 
ze znajomymi – wspomina.

Samotna podróż pozwala 
jechać według własnego planu 
i tempa. Nie można jednak liczyć 
na pomoc w przypadku proble-

mów technicznych czy po prostu 
na zamienienie kilku słów. – Gdy 
jedzie się w pojedynkę, na pewno 
doskwiera samotność i nie ma się 
tego poczucia bezpieczeństwa. 
Według mnie najlepiej jechać 
w dwójkę – ocenia rowerzysta.

Gdy nie ma się kompana, 
można porozmawiać z lokal-
nymi mieszkańcami. Zwłasz-
cza w mniejszych miastach i na 
wsiach rowerzysta-podróżnik 
budzi duże zainteresowanie. 
Czasem tak duże, ze można się 
wystraszyć. – W Albanii ruszyła 
na mnie ogromna grupa dzieci. 
Myślałem, że chcą mnie zacze-
pić, a one po prostu się przy-
witały. Czasem miejscowi nie 
dadzą odpocząć, oczywiście 
w pozytywnym sensie – wspo-
mina Rafał .  W chor wackim 
barze do dzisiaj zawieszony 
jest banknot 10-złotowy z jego 
podpisem, o który gospodarz 
poprosił na pamiątkę. Wcze-
śniej, na pytanie o herbatę, 
zaserwował wieprzowinę, talerz 
ogórków i pieczywo. 

- Stwierdził, że muszę zjeść 
coś porządnego. Z reguły w trak-
cie podróży żywię się suchym 
prowiantem. Są osoby, które 
zabierają przenośne kuchenki 
i gotują, ale ja na ciepły posiłek 
decyduję się raz na dwa-trzy dni. 
Unikam fast foodów. W Stambule 
się skusiłem, bo tam nie mogłem 
odmówić sobie oryginalnego 
kebaba.

Rower już złożony

Wizyta bydgoszczanina ma dla 
gospodarzy także wymiar edu-
kacyjny. Rafał zabiera ze sobą 
pocztówki i gadżety, które roz-
daje w ramach podziękowań za 
pomoc. Przy okazji rozmawia 
z miejscowymi o Bydgoszczy. – 
Lubię nasze miasto. Bardzo czę-
sto, jak pokazuję je miejscowym 
na zdjęciach albo w internecie, to 
mówią, że wszędzie mamy wodę 
– wspomina. Kilka osób gościło 
już w Bydgoszczy na rewizycie.

Każda wyprawa ma swój 
punkt docelowy. W tym roku 
Rafał ze Stambułu udał się do 
Bukaresztu, a stamtąd samo-
lotem do Warszawy. Łącznie 
w czasie tej podróży pokonał 
rowerem ponad 3200 kilome-
trów. – Znaczną część rocznego 
dystansu robię właśnie w trakcie 
wyjazdu. Jak wracam do domu, to 
ważę około 10 kilogramów mniej 
– opisuje bydgoszczanin. 

Już teraz planuje kolejne 
wyprawy. Marzą mu się pół-
noc Europy, Gruzja albo Stany 
Zjednoczone. – Na pewno będę 
celował w kraje, w których jesz-
cze mnie nie było. Są też regiony 
tropikalne, ale na to mam chyba 
jeszcze za małe doświadczenie – 
ocenia. Mimo że niemal miesiąc 
spędził na siodełku, nie ma dość 
jeżdżenia. – Rok temu przywio-
złem rower w częściach i chyba 
z miesiąc stał spakowany. Ale już 
tym razem od razu po powrocie 
go złożyłem – kończy.

PAsjE rowerem  
po Europie
Bydgoszczanin zwiedza świat na dwóch kołach
3200 kilometrów to całkiem ambitny dystans jak na wyjazd wakacyjny. 10 odwiedzonych państw 
to także godna pogratulowania liczba. Nie każdy zdecyduje się na tyle godzin podróży. Zwłaszcza, 
że mowa o wyjeździe… rowerowym.

Rafał Żamojtuk zdecydował się podróżować na rowerze górskim. Czasami trzeba się bardziej wysilić, ale za to 
można wjechać w każdy teren. 
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Rowerzysta 
-podróżnik budzi 
duże zainteresowanie 
w mniejszych 
miejscowościach. 



6

Partnerzy akcji
METroPoliA ZA PÓŁ cENY

Adria Art – ul. Piotra Skargi 13
Akademia Tańca Danceby – ul. Gdańska 145
Akademickie centrum Medyczne – ul. Naruszewicza 11
Almot – ul. Jagiellońska 85
Amici Pizza – ul. Brzozowa 28a/2
Artom Bis – ul. Pomorska 13
Atelier Wizerunku Magdaleny Andler AWMA 
 – ul. Podwale 11/2
Bajeczny sPA & salon – ul. Pomorska 35
Barciński ośrodek sportu i rekreacji  
– ul.  Wojciechowskiego 1a (Barcin) 
Bistro syty obiad – ul. Przemysłowa 8c
Briju – CH Zielone Arkady
British school – ul. Śniadeckich 4/6, ul. Centralna 2T (Osielsko)
Burger strefa – ul. Magdzińskiego 1
Butik Bardotka –ul. Solskiego 15, paw. 7 
Bydgoskie centrum sztuki – ul. Jagiellońska 47
Bytom – CH Focus
cafe Emilia – ul. Bydgoska 35 (Nakło nad Notecią)
cafe kino – ul. Długa 32
canapa catering & More – ul. Dworcowa 68
cardano jewellery – ul. Dworcowa 41
centrum Gier Pegaz – ul. Pod Blankami 6
centrum rehabilitacji Pomorska 39 – ul. Pomorska 39
centrum sportów Black Gym – ul. Rupniewskiego 8
centrum stomatologii Dentus – ul. Skłodowskiej-Curie 60
centrum Wspinaczkowe spider – ul. Świecka 8
centrum Zabaw i Edukacji Złoty smoczek  
– ul. Jagiellońska 1 (BCF, Galeria Drukarnia)
change lingerie – CH Galeria Pomorska, CH Focus
ciuchant – ul. Śniadeckich 38, ul. Świętojańska 2,  
ul. Grunwaldzka 34
coolino – ul. Kijowska 52
cool Myjnia samochodowa – ul. Kijowska 52
cross Team Bydgoszcz – ul. Skłodowskiej-Curie 26
Da Vinci – ul. Rupniewskiego 10, ul. 11 Listopada 15a,  
ul. Centralna 2z (Osielsko)
Decimas – CH Zielone Arkady 
Depilconcept – ul. Poznańska 7
Dermatis – ul. Mostowa 2
Divine Dance centre – ul. Gdańska 25
Domino’s Pizza  
– ul. Skłodowskiej-Curie 33, Skarżyńskiego 2, Kossaka 23
eBalon – CH Galeria Pomorska, ul. Magnuszewska 5
EZAZA – www . ezaza . pl 
Fabryka Tkanin Dekoracyjnych – ul. Kościuszki 27B
Fielmann – CH Zielone Arkady
Filharmonia Pomorska – ul. Szwalbego 6
Fitcake – ul. Długa 62
Fit Dance Fun Beauty – ul. Schulza 7
Fit Dance Fun Fitness – ul. Schulza 7, ul. Rzeźniackiego 1C
Fit Forma / Fit and jump – ul. Pod Blankami 33
Flow Dance studio – ul. Grzymały-Siedleckiego 28/15

Freedom Dance studio – ul. Gotowskiego 6
Gabinet kosmetyczny helios – ul. Śniadeckiech 3
Gminny ośrodek kultury sportu i rekreacji w Pruszczu  
– ul. Sportowa 10A (Pruszcz) 
Gminny ośrodek sportu i rekreacji w osielsku  
– ul. Tuberozy 2 (Osielsko) 
herbaciarnia kawiarnia Asia – ul. Wełniany Rynek 7 
hotel Tyrol – ul. Kąkolowa 2 (Osielsko)
hotel Pozyton – ul. Dr Romanowskiej 1
inglot – CH Zielone Arkady 
istanbul Döner kebap – ul. Chodkiewicza 31
jubiler Eliza – CH Rondo
jubiler karkosik – CH Focus 
jumpin Place – ul. Augusta 2
juraPark solec kujawski – ul. Sportowa 1, Solec Kujawski 
kandi – ul. Rupniewskiego 10 
karczma Grzybek – ul. Nizinna 6 (Białe Blota)
kawiarnia koffeina – CH Galeria Pomorska
klinika DermoMedica – ul. Królowej Jadwigi 16 
klinika urody Medestic katarzyna huss – ul. Braniewska 10 
klub Destylarnia – ul. Kręta 3
kocia Ferajna – ul. 11 Listopada 16B
krowarzywa – ul. Gimnazjalna 8
kubenz – CH Focus, CH Galeria Pomorska, CH Zielone Arkady, 
Smart Outlet Center
kuchnia Marche – CH Zielone Arkady 
kuchnie Świata – CH Zielone Arkady 
kujawsko-Pomorskie centrum kultury – pl. Kościeleckich 6
laboratorium Natural WAX – www . sklep-naturalwax.pl 
lawendowa szafa – ul. Skłodowskiej-Curie 31
lavard – CH Galeria Pomorska, CH Zielone Arkady, CH Auchan
lavard Woman – CH Zielone Arkady
lingua Pro – ul. Królowej Jadwigi 18
let’s play the game – ul. Grodzka 17 
lodziarnia Żak – ul. Śniadeckich 57
Makarun – ul. Magdzińskiego 7
Manufaktura słodyczy karmelowa kraina – ul. Długa 31 
Mat-Bike – ul. Sienkiewicza 23, ul. Krzyżowa 3 (Koronowo) 
Miejskie centrum kultury w Bydgoszczy  
– ul. Marcinkowskiego 12-14
MoDAr Moda Męska – CH Galeria Pomorska
Moodie Foodie – ul. Gdańska 24
Muzeum konsol i Gier Wideo Prehistoria.Pl  
– ul. Grzymały-Siedleckiego 27
Muzeum Mydła i historii Brudu – ul. Długa 13
Muzeum okręgowe w Bydgoszczy  
– Spichrze nad Brdą – ul. Grodzka 7-11, Zbiory Archeologiczne 
– ul. Mennica 2 na Wyspie Młyńskiej, Europejskie Centrum 
Pieniądza – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej, Galeria Sztuki 
Nowoczesnej – ul. Mennica 8a na Wyspie Młyńskiej, Dom 
Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej, 
Exploseum – ul. Alfreda Nobla
Muzeum solca w solcu kujawskim  
– ul. Toruńska 8 (Solec Kujawski)
Muzeum Wojsk lądowych – ul. Czerkaska 2
Muzeum Ziemi krajeńskiej w Nakle nad Notecią  
– ul. Pocztowa 14 (Nakło nad Notecią) 
Muzeum Ziemi szubińskiej – ul. Szkolna 2 (Szubin) 
Mydlarnia u Franciszka – CH Focus
oculoVision – ul. Fordońska 410B
okularek – ul. Śniadeckich 43
opera Nova – ul. Focha 5
optilook – ul. Dworcowa 8
optilux – ul. Dworcowa 6, ul. Długa 5
optyk l. W. Michalscy – ul. Gdańska 28 
optyk okularnik  
– ul. Grzymały-Siedleckiego 26, ul. Bracka 1 (Białe Błota) 

outlet kobra – ul. Kościuszki 27B 
Park 17 – ul. Chodkiewicza 17 
PAWo – CH Galeria Pomorska 
Perfect Eye optic – CH Auchan, ul. Solskiego 5/Kaufland,  
ul. Wojska Polskiego 16/Kaufland
Pizza hut – ul. Ku Wiatrakom 42
Pizza Mario – ul. Magnuszewska 3, ul. Nakielska 175a,  
ul. Osówiec 74
Pizzeria Pub karo – ul. Toruńska 430 
Pizzeria sycylia – ul. Długa 5
PodWałek – ul. Podwale 12
Poradnia Żywieniowa Magdalena Maciejewska  
– ul. Sobieskiego 2A
Projekt Zdrowie – ul. Ku Wiatrakom 42
Prolog9 – ul. Długa 18
ProTc Professional Training club Mariusz Witkowski  
– ul. Gen. Andersa 55
Przystań Bydgoszcz – ul. Tamka 2
Puccini – CH Zielone Arkady 
restauracja Natruralna – ul. Pomorska 48
restauracja spiżarnia – ul. Zbożowy Rynek 9
rodzinny Port jachtowy Tazbirowo  
– ul. Biwakowa 12 (Koronowo) 
rymer optyk – ul. Gdańska 7
sala Zabaw Ence-Pence – ul. Gdańska 163
salony optyczne Pro oculo – ul. Gdańska 33, ul. Gdańska 140 
sansara – ul. Szosa Gdańska 41 (Osielsko)
semrau–Moda Polska - ul. Fordońska 54
silverado city – ul. Cerekwicka 8 (Bożejewiczki, koło Żnina)
sklep turystyczny BAZA – ul. Dworcowa 41
soczewki24 – CH Zielone Arkady 
sphinx – ul. Stary Rynek 20
sport Factory – ul. Fordońska 160 
stepoNE Fitness – CH Focus
stokado self storage – ul. Filmowa 8
strefa – ul. Długa 11
studio kosmetyki Alfa – ul. Nakielska 239 
studio optyczne 9 – ul. Gdańska 9 
sugarfree & cardio Bunny – CH Focus
suple Fordon – ul. Sabały 4/9 
szkoła Tańca Alwidance – ul. Dworcowa 51 
szkoła Tańca Dance crew – ul. Techników 5
szkoła Tańca Tempo – ul. Fordońska 130
Świat-dzieci.eu – www . swiat-dzieci.eu
Świat książki – CH Zielone Arkady 
Teatr Polski – al. Mickiewicza 2
Tefal home&cook – CH Galeria Pomorska, Smart Outlet Center
Telepizza – al. Prezydenta Lecha Kaczyńskieg 36/7
Wileńska 9 – ul. Wileńska 9
Wojas – CH Galeria Pomorska
Vegab – ul. Długa 1 
Vision Express – ul. Focha 4, CH Galeria Pomorska, CH Focus,  
CH Zielone Arkady, CH Auchan
Vr World – ul. Długa 49
Zacisze Vegan Bistro&cafe – ul. Wełniany Rynek 6
Zakład optyczny Fokus – ul. Zamoyskiego 1
ZiP house – ul. Kościuszki 27B, ul. Bałtycka 5 (Osielsko)
Zoo Market – ul. 3 Maja 10

 Oferty poszczególnych partnerów 
znajdziecie na www.zapolceny.
metropoliabydgoszcz.pl 
oraz FB Metropolia za pół ceny

DOBRCZ NOWA WIEŚ WIELKA

SADKI

BARCIN

ŻNIN

KCYNIA
OSIELSKO

SZUBIN

KORONOWO

SICIENKO

ROJEWO

PRUSZCZ

BIAŁE BŁOTA

MROCZA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

ŁABISZYN

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

SOLEC KUJAWSKI
BYDGOSZCZ27-29 września

kupuj za pół ceny!

iDEA Akcji
Każdy z naszych Partnerów proponuje w trakcie trwania 
wydarzenia swoje produkty lub usługi w cenie obniżonej 
o 50 procent! Poniżej prezentujemy Wam listę firm i insty-
tucji biorących udział w akcji.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Jak informuje uczelnia, logo 
HR to jedno z działań Komisji 
Europejskiej w ramach stra-

tegii Human Resources Strategy 
for Researchers mającej na celu 
zwiększenie atrakcyjności warun-
ków pracy dla naukowców w UE. 
Wyróżnienie przyznawane jest 
instytucjom naukowym i badaw-
czym, które w oparciu o zasady 
wynikające z Europejskiej Karty 
Naukowca i kodeksu postępowa-
nia przy rekrutacji pracowników 
naukowych tworzą przyjazne 
środowisko pracy i rozwoju oraz 
posiadają przejrzyste zasady rekru-
tacji pracowników naukowych.

– Aby uzyskać to wyróżnienie, 
uczelnia musiała spełnić ściśle 
określone warunki oraz przejść 
drobiazgową procedurę. Specjal-
nie powołany w tym celu zespół 
dokonał szczegółowej analizy 
wewnętrznych przepisów i zasad 
postępowań pod kątem ich zgod-
ności z europejskimi standarda-
mi. Następnie na podstawie prze-
prowadzonej wśród pracowników 
naukowych ankiety opracowano 
strategię i plan działania, które 
podlegały ocenie niezależnych 
ekspertów KE – przekazuje UTP.

Przyznanie odznaki HR daje 
szereg korzyści, takich jak zwięk-
szenie atrakcyjności zatrudnienia 
w jednostce, szansa na wzmoc-

nienie wizerunku UTP, ułatwie-
nie uzyskiwania grantów euro-
pejskich czy promocja instytucji 
wśród międzynarodowych orga-
nizacji i naukowców.

Uniwersytet rozpoczął też 
współpracę z Bydgoskim Klastrem 

Przemysłowym i Pracodawcami 
Pomorza i Kujaw.  Efektem współ-
działania będzie projekt pt.: „Dialog 
2.0”. Jego realizacja ma nastąpić 
w ciągu dwóch najbliższych lat. – 
Projekt jest próbą wypracowania 
efektywnych rozwiązań będących 

odpowiedzią na nowe wyzwania 
przed jakimi stają obecnie polskie 
uczelnie. Jego celem jest zaprojek-
towanie, wdrożenie i upowszech-
nienie relacyjnego modelu dialogu 
i współpracy naszego uniwersyte-
tu z jego otoczeniem zewnętrznym 

– podkreśla dr inż. Adam Mroziń-
ski, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Innowacji – Centrum Trans-
feru Technologii.

Szef RCI dodaje, że efektem 
realizacji projektu, mającego 
poprawić współpracę uniwer-
sytetu z biznesem, są zmiany 
zachodzące w otoczeniu społecz-
no-gospodarczym. W ramach 
„Dialogu 2.0” zostanie przeprowa-
dzony m.in. audyt potencjału UTP, 
budowa sieci współpracy zespo-
łów badawczych uczelni z firmami 
z regionu czy przeprowadzenie 
serii warsztatów Smart Lab.

– Powyższe działania istot-
nie wpisują się w środowisko 2.0, 
przyczyniając się do wykorzy-
stania nowoczesnych technologii 
i łączenia ich z ludzkim zaangażo-
waniem na rzecz rozwoju innowa-
cyjności kluczowych podmiotów 
regionu kujawsko-pomorskiego. 
Projekt „Dialog 2.0” jest odpowie-
dzią i wypełnieniem niszy związa-
nej z problematyką nowoczesnego 
komunikowania się uczelni wyż-
szych z ich otoczeniem zewnętrz-
nym – przekonuje Mroziński.

W podpisaniu umowy na realizację projektu „Dialog 2.0” udział wzięli: dr inż Adam Mroziński z UTP, Mirosław 
Ślachciak i Waldemar Książczak z Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego. 

UTP stawia na rozwój
Wyróżnienie i nowa współpraca

Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy dołączył do elitarnego 
grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research. Nie są to jedyne dobre informacje 
z bydgoskiej uczelni.

EDukAcjA
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Uniwersytet
rozpoczął współpracę 
z Bydgoskim Klastrem 
Przemysłowym i Pracodawcami 
Pomorza i Kujaw.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Jesteśmy pierwszym pokole-
niem, które odczuwa zmiany 
klimatyczne oraz ostatnim, 

które może coś w tym kierunku 
zrobić – mówił przed czterema 
laty prezydent Stanów Zjedno-
czonych Barack Obama do dele-
gatów konferencji klimatycznej. 
I właśnie te słowa, jakże aktu-
alne w obliczu ostatnich wyda-
rzeń, przywołują twórcy spek-
taklu „Trump i pole kukurydzy” 
w reżyserii Pawła Łysaka, któ-
ry w najbliższą sobotę zostanie 
wystawiony na deskach bydgo-
skiego teatru. Od kilku dni, gdy 
media pokazują Gretę Thunberg 
i jej protestujących rówieśników 
z całego świata, klimat jest na 
świecie tematem numer jeden. 
Do momentu aż pojawi się nowy 
temat, klimat będzie wszędzie 
obecny.
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Teatr przypomni 
o nie/obecnych
Protest osób niepełnosprawnych, manifestacje przeciwko reformie sądownictwa czy strajk 
nauczycieli – wszystkie te tematy na pewien czas zdominowały dyskusję w społeczeństwie. 
Wkrótce potem ustąpiły miejsca nowym. Tak jak się pojawiły, tak równie szybko stały się 
nieobecne. i właśnie temu poświęcony będzie rozpoczynający się właśnie w bydgoskim 
teatrze Festiwal Prapremier.

FEsTiWAl PrAPrEMiEr
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- Obser wujemy potężną 
dynamikę zmian na świecie. 
Spójrzmy na kolejne morder-
stwa w Stanach Zjednoczonych, 
protesty w Hongkongu, żółte 
kamizelki we Francji, Brexit czy 
wreszcie podział społeczeństwa 
w Polsce. Pojawiają się tematy, 
które są obecne w przestrze-
ni publicznej przez jakiś czas, 
a potem nagle przestają nas 
interesować. Dlatego zdecydo-
waliśmy się na hasło Nie/obec-
ne. Już nieobecne. Bo jeszcze na 
przykład dwa lata temu chodzili-
śmy na protesty przed budynka-
mi sądów, a dziś społeczeństwo 
robi się coraz bardziej apatyczne 
– mówi Łukasz Gajdzis, dyrektor 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

W wizji twórców „Trum-
pa i pola kukurydzy” inicjatywę 
przejmą kobiety, które swoim 
działaniem zanegują dotych-
czasowe struktury społeczne, 
polityczne i gospodarcze, aby 
zbudować nowy, bardziej spra-
wiedliwy świat. Pozostaną jed-
nak w tym zadaniu osamotnione, 
bo dotychczasowi władcy świata 
będą mocno zajęci. Szczegól-
nie Trump, który będzie musiał 
odbyć nieprzyjemną rozmowę 
z polem kukurydzy, by następnie 
poprowadzić śledztwo dotyczące 
wielkiego spisku roślin.

Społeczeństwo

Zmagania z problemami nie-
zrównoważonego świata zapla-
nowano na trzeci dzień Festiwalu 
Prapremier, który rozpoczyna 
się w czwartek, 26 września. 
Na otwarcie widzowie zoba-
czą „Kino moralnego niepokoju” 
w reżyserii Michała Borczucha. 
Wystąpią Bartosz Bielenia, Jacek 
Poniedziałek oraz Eliza Rycem-
bel. - Chcemy gościć osobowości 
telewizyjne i filmowe, bo swój 
warsztat aktorski doskonali-
li przez lata w teatrze – opisuje 
Łukasz Gajdzis.

W sezonie 2018/2019 teatr 
odwiedziło 33 tysiące widzów. 
To dwukrotny wzrost w porów-
naniu z wynikami sprzed kilku 
lat. Jak tłumaczy Gajdzis, wynika 
to z różnorodnej oferty placówki, 
która opowiada zarówno o kwe-
stiach złożoności świata w spo-
sób awangardowy, nowoczesny, 
jak i tworzy spektakle familij-
ne. – Jesteśmy jedynym teatrem 
w mieście i z  tego wynikają nasze 
zobowiązania względem miesz-
kańców – wyjaśnia dyrektor.

Wspomniane „Kino moral-
nego niepokoju” należy do grupy 
tych wymagających. To spektakl 
inspirowany książką „Walden, 
czyli życie w lesie” H.D. Thore-
au oraz filmami Krzysztofa Kie-
ślowskiego i Andrzeja Wajdy. 
Ma dać odpowiedź na pytanie, 
czy w dzisiejszym świecie moral-
ność, rodzina, praca i wspólnota 
są skompromitowanymi hasła-
mi z innej epoki czy też ulegają 
dynamicznej metamorfozie.

- Podejmujemy różne pro-
blemy. Festiwal dedykujemy 
społeczeństwom krajów, w któ-

rych demokracja jest zagrożo-
na. W ostatnich latach pojawiło 
się pytanie, co jest tematem. 
Partia rządząca narzuca, czym 
powinniśmy się zajmować, a to 
nie jest do końca fair. To ludzie 
powinni oddolnie rozmawiać, 
jakie społeczeństwo chcą two-
rzyć – mówi Gajdzis, który 
przypomina, że społeczeństwo 
to także grupy wykluczone, 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi, chorzy na AIDS, imigranci 
kobiety i nauczyciele. O nich 
będzie ten festiwal. Na przy-
kład zaplanowane na niedzielę, 
29 września spektakle „Rewo-
lucja, której nie było”, czyli opo-
wieść o proteście osób niepeł-
nosprawnych i ich rodziców pod 
sejmem albo „Kowboje” – próba 
przeniesienia pokoju nauczy-
cielskiego w świat… Dzikiego 
Zachodu. Twórcy przedstawie-
nia „An Ongoing Song” spro-
wokują za to do zastanowienia 
się, w jaki sposób i czy w ogó-
le ludzie mogą żyć w harmonii 
z wirusami.

Festiwal cieszy się niesłabną-
cym prestiżem, a jednak w tym 

roku nie może liczyć na mini-
sterialne wsparcie. Mimo że 
wniosek otrzymał tę samą liczbę 
punktów, co w zeszłym roku – 
Żałuję, bo wydarzenie powinno 
być wspierane z różnych źródeł, 
aby zapewnić najwyższą jakość 
ar tystyczną. Przesunęliśmy 
akcent finansowy na partnerów 
prywatnych i mechanizm unij-
ny pozwalający na pozyskanie 
środków, ale to nie powinno stać 
się zasadą. W następnym roku 
nadal będziemy starać się o grant 
z ministerstwa kultury – mówi 
Gajdzis.

Bliżej widza

Prapremiery ukażą też róż-
ne zjawiska teatralne. Podczas 
spektaklu „Nietota” odnoszące-
go się do twórczości Tadeusza 
Micińskiego zostanie wykorzy-
stana technologia VR. Fani Beaty 
Kozidrak i nie tylko powinni 
wybrać się na „Być jak Beata”, 
czyli muzyczne show, które roz-
bawiło samą wokalistkę Bajmu, 
zaś dzieci powinny zaintereso-
wać się „Morzem cichym” oraz 
„Stasiem i złą nogą”. Dla osób 
pełnoletnich przeznaczony 
jest za to spektakl „O mężnym 
Pietrku i sierotce Marysi. Bajka 
dla dorosłych”, czyli fantazja na 
temat Marii Konopnickiej.

Poza konkursem zostaną 
pokazane litewskie „Cuda” dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, „Post-
-Europa” (projekt z udziałem 
młodych uczestników z Francji, 
Polski i Niemiec) oraz „Wiosna 
1966” będąca próbą zmierzenia 
się z kondycją zawodu aktorki 
w panującym modelu teatru.

W repertuarze, obok przed-
stawień granych na dużej scenie, 
znalazły się spektakle małofor-
matowe – pokazywane w kame-
ralnych przestrzeniach, kładące 
nacisk na bezpośrednie, bliskie 

spotkanie z widzem, coraz popu-
larniejsze na polskich scenach.

- Mam takie spostrzeżenie, 
że artyści w obliczu tych dyna-
micznych zmian na świecie szu-
kają nowego języka wypowiedzi 
i to właśnie jest ten język w prze-
strzeni kameralnej – wyjaśnia 
Gajdzis. Te spektakle zostały 
włączone w program festiwalu 
kosztem tych z dużą insceniza-
cją, które nie okazały się na tyle 
interesujące, by zostały wpisane 
w tegoroczny program.

W piątek na małej scenie 
zostanie zaprezentowany spek-
takl The Silent House/Cichy 
Dom. Gajdzis przyznaje, że pro-
dukcja będąca wstrząsającym 
spojrzeniem na problem uchodź-
ców z perspektywy pary będą-
cej w obozie jest mu szczególnie 
bliska. – Widzieliśmy ten spek-
takl w Awinionie i zakontrakto-
waliśmy go w dosłownie ostat-
niej chwili. Temat uchodźców to 
właśnie jeden z tych, który poja-
wił się w przestrzeni publicz-
nej i też mam wrażenie, że znikł 
– opowiada Gajdzis. The Silent 
House zostanie zaprezentowany 
w piątek dwukrotnie – o godz. 
18:00 i 20:00.

Teatr z prawdziwego 
zdarzenia
Festiwal Prapremier to jednak 
nie tylko spektakle. Po każdym 
z nich będą odbywały się spo-
tkania z twórcami. W planach 
są też Rozmowy o Konstytucji 
z udziałem adw. Michała Buko-
wińskiego, debata o zmianie 
klimatu oraz warsztaty „Nie/
nasze dane” poświęcone ochro-
nie danych w kontekście afery 
Cambridge Analitica. W pią-
tek, po wystawieniu „The Silent 
House”, będzie można nie tylko 
porozmawiać z twórcami, ale też 
posmakować kuchni irańskiej. 

Gościem wieczoru będzie spe-
cjalizująca się w orientalistyce 
Aleksandra Szymczyk. O godz. 
22:00 w ramach kina festiwalo-
wego zostanie wyświetlony film 
„Klient”.

W czwartek, 3 październi-
ka, przy okazji spektaklu „Więzi” 
zrealizowanego na podstawie 
dzienników i relacji Oleny Apczel, 
która była świadkiem drama-
tycznych wydarzeń za wschod-
nią granicą, odbędzie się także 
prelekcja byłego konsula RP we 
Lwowie Jakuba Herolda i wysta-
wa plakatów ukraińskich ilustra-
torów „Pictoric”. Klubem festiwa-
lowym będzie Zakład?.

- Przyjeżdżają do nas goście 
z całego świata i mówią, że to 
miejsce jest piękne. Ale my widzi-
my też, że jest zniszczone przez 
70 lat braku inwestycji - mówi 
Gajdzis, nawiązując do długo 
oczekiwanego remontu teatru. 
Inwestycja zyskała już pozwo-
lenie na budowę i na początku 
przyszłego roku prace powinny 
się w końcu rozpocząć. – Wspól-
nie wymyśliliśmy ten projekt. 
Zyskamy dodatkowe miejsca dla 
widzów i staniemy się teatrem 
miejskim z prawdziwego zda-
rzenia: z ekskluzywną widow-
nią, elegancką przestrzenią dla 
widzów i salami edukacyjnymi. 
Miasto z prawdziwie europejski-
mi aspiracjami zasługuje na teatr 
z nowoczesną infrastrukturą – 
kończy Gajdzis.

Podejmujemy 
różne problemy. 
Festiwal dedykujemy 
społeczeństwom 
krajów, w których 
demokracja jest 
zagrożona.

Łukasz Gajdzis
dyrektor Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy

15
spektakli zobaczą widzowie 
podczas tegorocznego 
Festiwalu Prapremier.
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Spór gminy z bydgoską spółką 
wodociągową trwa od kilku 
miesięcy – władze Osielska nie 

chcą płacić kar nakładanych przez 
MWiK za złej jakości ścieki, dostar-
czane do fordońskiej oczyszczalni. 

– Umowa, którą mamy z MWiK 
trwa i nie ma w niej ani słowa 
o karach za przekroczenie norm. 
Próbowano wcisnąć nam aneks, 
który by nas zobowiązywał do 
opłat za przekroczenie tych war-
tości, które znajdują się w ście-
kach z zakładów przemysłowych. 
By obciążać nas karami, powin-
ny one stanowić 10% wszystkich 
ścieków, które wypływają z gminy. 
U nas tego nie ma – mówił na ubie-
głotygodniowym zebraniu wiej-
skim w Osielsku Sypniewski.

W związku z tym, że kwota 
wystawionych przez MWiK faktur 
za złej jakości ścieki sięga ponad 

trzech milionów złotych, a jed-
na z nich stała się przedmiotem 
wezwania z sądu, gmina Osiel-
sko wraz z innymi samorządami 
z powiatu bydgoskiego postano-
wiła skorzystać z porad kancelarii 
prawnej. Na początku września 
wójt napisał też pismo z prośbą 
o mediację do prezydenta Byd-
goszczy Rafała Bruskiego. Podczas 
spotkania z mieszkańcami Osiel-
ska Sypniewski oznajmił, że Bruski 
odniósł się już do sprawy.

– Prezydent przedstawił trzy 
propozycje. Jedna jest zupeł-
nie nie do przyjęcia, ale o dwóch 
możemy dyskutować. Nie podda-
jemy się, w przyszłym tygodniu 
się spotykamy i będziemy dysku-
tować co dalej – podkreślił wójt. 
Nie ujawnił jednak szczegółów. 
Stwierdził bowiem, że nie jest 
upoważniony do ujawniania tre-
ści skierowanej także do innych 
gmin powiatu. BB

WoDociĄGi

Spór Osielska z MWiK: Bruski przedstawia 
3 warianty rozwiązania konfliktu
Na początku września wójt Sypniewski poprosił Rafała Bruskiego 
o pomoc w rozwiązaniu sporu gminy z MWiK. W odpowiedzi prezy-
dent Bydgoszczy podał trzy propozycje rozwiązania konfliktu.

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

Proszę o przedstawienie 
radzie gminy koncepcji 
utworzenia w Niemczu przy-

chodni – zaapelowała do wójta 
w interpelacji z 9 września rad-
na Beata Polasik. Jak uzasadni-
ła, Niemcz charakteryzuje się 
największą dynamiką wzrostu 
mieszkańców w całej gminie – 
na przełomie dekady liczba ta 
wzrosła czterokrotnie, dlatego jej 
zdaniem konieczne jest podjęcie 
działań na rzecz uruchomienia 
placówki. W krótkiej odpowiedzi 
na wniosek radnej wójt stwierdził, 
że kwestia utworzenia filii przy-
chodni w Niemczu będzie przed-
miotem dyskusji na najbliższym 
posiedzeniu Rady Społecznej 
Gminnej Przychodni w Osielsku.

Polasik – wraz z Krystyną 
Lachowską i Andrzejem Różań-
skim – złożyła także interpelację 
w sprawie budowy nowej szkoły 
w Niemczu. Podobnie jak w przy-
padku przychodni, radni wskazy-
wali na dynamiczny wzrost lud-
ności sołectwa oraz przepełnienie 
istniejącej placówki oświatowej. 
– Prosimy o konkretną informację, 
z podaniem wiążących terminów 
o podjętych przedsięwzięciach 
w wyżej wywołanym temacie – 
zaapelowali radni.

W odpowiedzi wójt Syp-
niewski przypomniał, że gmina 
wybrała wykonawcę koncepcji 
oraz dokumentacji projektowej 
nowego budynku szkoły. Zostało 
nim Biuro Projektowe i Nadzór 
Budowlany Marcin Bartoś. Stwo-

rzenie koncepcji wyceniono na 
98 tysięcy złotych. – Koncepcja 
została przekazana, jest analizo-
wana i zostanie państwu przed-
stawiona – oznajmił radnym 
wójt. Zakończenie prac projek-
towych ma nastąpić do 11 grud-

nia 2020 roku. Sypniewski pod-
kreślił, że ogłoszenie przetargu 
i rozpoczęcie prac budowlanych 
jest możliwe w 2021 roku.

Wójt odpowiedział też na 
interpelację w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa na ulicy Leśnej, 

którą skierował Maciej Landow-
ski. Radny zareagował na apel 
Bartłomieja Chrobaka, umiesz-
czony na grupie Osielsko Gmina 
– Mieszkańcy na Facebooku. 

– Działając w imieniu miesz-
kańców ul. Leśnej i przyległych 

zwracam się z uprzejmą prośba 
o ustawienie barierek bezpie-
czeństwa przy chodniku ul. Leśnej 
na odcinku, który łączy się z jezd-
nią (od strony ulicy). Po remoncie 
ul. Leśnej właśnie w tym miejscu 
i nie tylko notorycznie przekra-
czana jest dozwolona prędkość 
– należałoby rozważyć ograni-
czenie do 30km/h na terenie 
zabudowanym, a na pozostałej jej 
części 50 km/h – zaproponował 
Landowski.

Wójt, odnosząc się do pisma 
radnego, podkreślił, że po wyko-
naniu II etapu przebudowy sytu-
acja na Leśnej zmieni się. – Na 
odcinku pomiędzy Topolową 
a Centralną zostanie wprowadzo-
na strefa ograniczenia prędko-
ści do 30 km/h. Zostaną również 
wybudowane wyniesione skrzyżo-
wania z ulicami: Platanową, Jałow-
cową i Świerkową oraz wyniesio-
ne przejście dla pieszych przy ul. 
Dębowej – przedstawił Sypniewski. 
Dodał jednak, że w związku z tym, 
że rozpoczęcie prac planowane 
jest na początku przyszłego roku, 
ustawienie wnioskowanych barie-
rek nie jest możliwe – nie były one 
też planowane w organizacji ruchu. 
Zapędy kierowców ma zmniejszyć 
ustawienie tablicy radarowej przed 
skrzyżowaniem z ulicą Platanową.

Radni gminy Osielsko złożyli do wójta interpelacje w sprawie szkoły podstawowej i przychodni w Niemczu, 
a także bezpieczeństwa na ulicy Leśnej.

co ze szkołą i przychodnią 
w Niemczu?
Wójt odpowiada też na pytania o ulicę leśną
Radni gminy Osielsko w ostatnim czasie skierowali do wójta Wojciecha Sypniewskiego interpelacje 
dotyczące szkoły podstawowej w Niemczu oraz utworzenia w tej miejscowości przychodni. Jak do 
tych próśb odniósł się włodarz gminy?
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W 2021 r.
ma nastąpić rozpoczęcie 
budowy nowej szkoły 
w Niemczu.
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P ierwszy rozpisany przetarg 
dotyczy budowy ścieżki pie-
szo-rowerowej, która ma 

biec przez Łochowo, Drzewce, 
Murowaniec i Kruszyn Krajeń-
ski. O jej budowie, jako o jednym 
z priorytetowych zadań inwesty-
cyjnych, mówił niedawno wójt 
gminy Białe Błota Dariusz Fun-
dator, gdy w sprawozdaniu dla 
mieszkańców podsumowywał 
pierwsze miesiące swojej działal-
ności. Informacja o przetargu kil-
ka dni temu pojawiła się w Biule-
tynie Informacji Publicznej gmi-
ny. Urzędnicy poinformowali, że 
chętne firmy są zobowiązane do 
wniesienia wadium wynoszącego 
120 tysięcy złotych. Postępowa-
nie przetargowe trwa do 4 paź-
dziernika. Tego dnia mają też 
zostać otwarte koperty w postę-
powaniu. Wyłoniona firma mia-
łaby wykonać całą inwestycję do 
końca sierpnia 2020 roku.

Wskazana trasa jest regular-
nie uczęszczana przez rowerzy-
stów, zarówno przemieszczają-
cych się z jednej miejscowości 
do drugiej, jak i trenujących. 
Niedawno w pobliżu powstała 
już inna ścieżka dla jednośladów 
– przy okazji budowy ulicy Buko-
wej w Łochowie.

Kolejny przetarg zakłada 
wywóz i zagospodarowanie odpa-

dów z pojemników oraz dostawę, 
ustawienie, dzierżawę, utrzy-
mywanie i opróżnianie koszy 
ulicznych z odpadów wraz z ich 
zagospodarowaniem w miejsco-
wościach na terenie gminy Białe 
Błota z podziałem na część I i II. 
Został rozpisany krótko po zamie-
szaniu, które pojawiło się kilka 
miesięcy temu, gdy dotychczaso-
wą umowę z gminą wypowiedzia-
ła firma Taro. 

Negocjacje między przed-
stawicielami firmy a wójtem co 
prawda zakończyły się pomyśl-
nie i Taro dalej będzie wywozić 
odpady, jednakże gmina zdecy-
dowała się na rozpisanie w tej 
sprawie postępowania przetar-
gowego. Po podpisaniu umowy, 
wykonawca wywoziłby odpady 
nie wcześniej niż od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2022 r., zaś 
zainteresowane firmy muszą 
wnieść wadium wynoszące 6 tys. 
zł (dla części I) i 12 tys. zł (dla 
części II gminy). Podmioty, które 
chcą wystartować w tym prze-
targu, mogą do gminy składać 
oferty do 25 października br.

Do 7 października br. z kolei 
trwa przetarg w drugim etapie 
na budowę oświetlenia dróg na 
terenie gminy Białe Błota. 

* Więcej informacji 
z Białych Błot na portalu 
MetropoliaBydgoska.pl

Ścieżka pieszo-rowerowa ma przebiegać przez łochowo, Drzewce, Murowaniec i Kruszyn Krajeński.

Nowa ścieżka 
rowerowa do Łochowa
Dwa przetargi zostały rozpisane przez władze gminy Białe 
Błota. Jeden z nich zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej, 
która połączy Kruszyn Krajeński z łochowem.
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Bydgosk i  zespó ł  w rac a 
do elity, w której po raz 
ostatni grał w sezonie 

2005/2006. Po zakończeniu 
sezonu musiał się z niej wycofać 
wskutek złej sytuacji finansowej. 
Nie otrzymał wówczas licencji na 
grę w najwyższej klasie rozgryw-
kowej i przystąpił do rozgrywek 
od najniższego szczebla – III ligi. 
Rozpoczęto wówczas mozolną 
odbudowę klubu. Już w pierw-
szym sezonie Asta wywalczyła 
przepustkę do II ligi, a po kolej-
nych trzech latach – na zaplecze 
ekstraklasy. Długo jednak był to 
szczyt jej możliwości Wszystko 
zmieniło się, gdy do klubu dołą-
czył sponsor tytularny – Enea. 
Miniony sezon bydgoszczanie 
zakończyli awansem do Energa 
Basket Ligi, wygrywając w finale 
w trzech spotkaniach z fawory-
zowanym Śląskiem Wrocław. 

Awans do ekstraklasy wymu-
sił wzmocnienie zespołu. Trzeba 

oddać włodarzom Astorii, że na 
rynku transferowym byli nie-
zwykle aktywni. Udanym ruchem 
powinno być pozyskanie Ame-
rykanina AJ-a Waltona, który 
w spotkaniach sparingowych był 
nie tylko jednym z najskutecz-
niejszych zawodników druży-
ny, ale też notował sporo asyst. 
Wydarzeniem lata był jednak 
powrót wychowanka. Michał 
Chyliński, po latach gry w PGE 
Turowie Zgorzelec, Stali Ostrów 
Wielkopolski, ale też w ligach nie-
mieckiej i hiszpańskiej, powrócił 
do swojego macierzystego klubu, 

z którym związał się trzyletnią 
umową. - Bardzo się cieszę, że 
ponownie mogę grać z Astorią 
w ekstraklasie, bo poprzednio 
też z nią grałem w elicie – mówi 
nam kapitan zespołu. Poza nimi, 
do drużyny dołączyli też Michał 
Nowakowski, Amerykanie Adam 
Kemp i Kris Clyburn oraz Mar-
cel Afeltowicz, Mateusz Zębski, 
Paweł Kopycki i Michał Krasuski. 

C lybur n zag ra ł  raptem 
w dwóch ostatnich sparingach 
„Asty” (przegranych ze Stel-
metem Enea BC Zielona Góra 
86:98 i Treflem Sopot 70:75), ale 

trzeba pamiętać, że dołączył 
do zespołu raptem kilka tygo-
dni temu, po tym, jak zespół 
opuścił JP Prince. „Książę” już 
kiedyś podbił polskie parkiety 
w barwach PGE Turowa Zgorze-
lec i to samo – mimo ponad rocz-
nej przerwy w grze - miał zrobić 
w Bydgoszczy. Po kilku tygo-
dniach dość niespodziewanie 
rozwiązano z nim kontrakt. 

Dużo może zależeć od posta-
wy wspomnianego Zębskiego, 
który miał dobry miniony sezon 
w barwach MKS-u Dąbrowa Gór-
nicza. Z dotychczasowego składu 

pozostali Dorian Szyttenholm, 
Michał Aleksandrowicz, Łukasz 
Frąckiewicz oraz Marcin Nowa-
kowski.

Nowy sezon to także nowy 
sztab szkoleniowy. Tuż po awan-
sie Grzegorz Skiba, który nie-
dawno obchodził 51 urodziny, 
uznał, że nie jest jeszcze goto-
wy, by poprowadzić zespół 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. W Astorii pozostał i wspól-
nie z Hubertem Mazurem będą 
pełnić funkcję asystentów szko-
leniowca. Trenerem drużyny 
został Artur Gronek, który wcze-

śniej święcił sukcesy ze Stel-
metem Enea BC Zielona Góra, 
a ostatnio prowadził Polphar-
mę Starogard. Sam Gronek jest 
zadowolony z okresu, jaki do tej 
pory przepracował z zespołem. – 
Bardzo się cieszę, że zawodnicy, 
którzy są tutaj, to ludzie, z który-
mi dobrze się pracuje – nie ukry-
wa szkoleniowiec, który na star-
cie okresu przygotowawczego 
zorganizował (przy obecności 
dziennikarzy) wymagający, bli-
sko dwugodzinny trening. - Naj-
ważniejsze jest to, abyśmy ciężko 
pracowali i tworzyli kolektyw – 
przyznaje Gronek. 

34-latek jest najmłodszym 
szkoleniowcem, który poprowa-
dzi w tym sezonie klub w Energa 
Basket Lidze. Pytany o to, jaki cel 
postawił przed zespołem w nad-
chodzącym sezonie, odpowiada: 
- Chciałbym, abyśmy byli naj-
bardziej profesjonalną, zdyscy-
plinowaną, walczącą i najciężej 
pracującą drużyną w PLK. To jest 
nasz główny cel, a to jaki będzie 
rezultat danych spotkań i miejsce 
w tabeli, to życie pokaże.

W niedzielę bydgoszczanie 
pojadą do Ostrowa Wielkopol-
skiego, gdzie zagrają ze Stalą, 
która w ostatnich latach sta-
ła się jedną z najmocniejszych 
drużyn w lidze. Dość wspo-
mnieć, że ostrowianie w sezo-
nie 2016/2017 sięgnęli po brą-
zowe medale, a w następnym 
w walce o mistrzostwo Polski 
okazali się gorsi tylko od Anwi-
lu Włocławek. Z kolei sezon 
2018/2019 Stal zakończyła co 
prawda bez ligowego medalu 
(piąte miejsce), ale po raz pierw-
szy w swojej historii sięgnęła po 
Puchar Polski. W Ostrowie rów-
nież doszło do zmiany na stano-
wisku szkoleniowca. Z drużyną 
pożegnał się Wojciech Kamiński, 
który rozpoczął pracę w lidze 
niemieckiej, a na jego miejsce 
ściągnięto Jacka Winnickie-
go – w przeszłości trenera Pol-
skiego Cukru Toruń, a ostatnio 
MKS-u Dąbrowa Górnicza.

*MetropoliaBydgoska.Pl  
jest patronem medialnym 
Enea Astrorii

kosZYkÓWkA

Enea Astoria  
wśród najlepszych
Beniaminek zaczyna sezon w Energa Basket Lidze

13 lat – tyle czasu czekali kibice bydgoskiej Astorii na mecz swojej drużyny w elicie. i ten nadcho-
dzi wielkimi krokami. Już w niedzielę, o 12:40 Astoria rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu 
w Ostrowie Wielkopolskim.

Koszykarze Enea Astorii zagrali podczas okres przygotowawczego w Enea Bydgoszcz Cup. W nie-
dzielę zaczynają zmagania w lidze.
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Bardzo się cieszę, że 
mogę ponownie zagrać 
z Astorią w ekstraklasie.

Michał chyliński
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Ósme miejsce, które zaję-
li polscy koszykarze na 
zakończonych niedawno 

mistrzostwach świata w Chinach 
było ich najlepszym wynikiem 
w historii. Czy mundial przełoży 
się na zainteresowanie koszy-
kówką w naszym kraju? Liczą na 
to zarówno 

Władze Polskiej Ligi Koszy-
kówki, jak i telewizji Polsat liczą, 
że udane mistrzostwa świata 
w wykonaniu reprezentacji Mike-
’a Taylora przełożą się na zain-
teresowanie koszykówką ligo-
wą w kraju. Tuż po zakończeniu 
turnieju prezes PLK Radosław 
Piesiewicz i szef sportu w Polsa-
cie Marian Kmita potwierdzili to, 
o czym mówiło się od dłuższego 
czasu – w nowym sezonie liczba 
transmisji zostanie zdecydowanie 
zwiększona.

Na sportowych antenach Pol-
satu kibice będą mogli obejrzeć 
cztery spotkania inauguracyjnej 
kolejki Energa Basket Ligi. W tym 
zestawieniu, co jest dobrą infor-
macją dla kibiców z Bydgoszczy, 
znalazła się transmisja z wyjazdo-
wego pojedynku beniaminka eks-
traklasy ze Stalą Ostrów Wielko-
polski (niedzielny mecz rozpocznie 
się o godzinie 12:40, zaś transmisja 
w Polsacie Sport - dziesięć minut 

wcześniej). Kibice „Asty” będą 
mieli okazję obejrzeć swoich ulu-
bieńców w telewizji jeszcze trzy-
krotnie w październiku. 

Kamery sportowego kana-
łu Polsatu zagoszczą w Immo-
bile Łuczniczce 5 i 19 paździer-
nika, kiedy to zespół trenera 
Artura Gronka rozegra derbowe 
pojedynki – najpierw z Polskim 
Cukrem Toruń, a następnie 
z mistrzem kraju Anwilem Wło-
cławek oraz 27 października 
w Artego Arenie, gdy Enea Astoria 
zmierzy się ze Stelmetem Enea BC 
Zielona Góra. Te trzy spotkania 
również będą się rozpoczynały 
o 12:40. Przypomnijmy, że zgodnie 
z deklaracją władz klubu, Asto-
ria domowe mecze – poza tymi 
derbowymi – rozegra w Artego 
Arenie. Wiadomo też, że Polsat 
Sport w drugiej kolejce pokaże 
(poza derbami) jeszcze cztery inne 
mecze, zaś w trzeciej kolejce prze-
prowadzi trzy transmisje. 

W 3 kolejce, bydgoscy koszy-
karze zagrają na wyjeździe z Legią 
Warszawa (13 października, począ-
tek meczu o 19:00). To spotkanie 
będzie można obejrzeć w inter-
necie, a transmisję przeprowa-
dzi platforma Emocje TV, która 
pokazywać będzie te mecze danej 
kolejki ligowej, których nie wybie-
rze Polsat. Podobnie, jak miało to 
miejsce w latach wcześniejszych, 
na sportowych antenach Polsa-
tu pokazane zostaną też mecze 
o superpuchar oraz turnieju fina-
łowego Pucharu Polski.

Przypomnijmy, że ze względu 
na trwający cały czas sezon 
reprezentacy jny (trwają 

mistrzostwa Europy, a zaraz po 
nich w Japonii rozpoczyna się 
Puchar Świata) rozgrywki ligowe 
rozpoczną się pod koniec paź-
dziernika.

Jak już informowaliśmy, zespół 
BKS Visła Bydgoszcz (pod taką 
nazwą siatkarski Chemik przystą-
pi do nowego sezonu) rozpocznie 
rozgrywki od pojedynku we wła-
snej hali z brązowym medalistą 
minionego sezonu Jastrzębskim 
Węglem (26 października), a czte-
ry dni później do Łuczniczki przy-
jadą wicemistrzowie Polski, Onico 
Warszawa. W przedstawionym 
w poniedziałek wieczorem ter-
minarzu, jest jednak kilka zmian 
w harmonogramie spotkań byd-
goskiej drużyny.

Pracowity dla zespołu trene-
ra Michalczyka będzie początek 
listopada. 3 listopada bydgoską 
drużynę czeka wyjazdowy mecz 

w Radomiu, a już trzy dni później, 
Visła zagra również na wyjeździe 
z Asseco Resovią Rzeszów (pier-
wotnie pojedynek miał odbyć się 
16.11). Awansem bydgoski zespół 
rozegra także dwa inne spotkania. 
13 listopada zmierzy się we własnej 
hali z Aluron Virtu CMC Zawiercie, 
a 19 listopada uda się na wyjaz-
dowy pojedynek do Jastrzębia. 
Oba mecze miały się pierwotnie 
odbyć na początku stycznia 2020 r.

Tymczasem bydgoscy siatka-
rze szlifują formę przed startem 
nowego sezonu PlusLigi. Już w ten 
weekend (28/29 września) wezmą 
udział w turnieju towarzyskim 
4 Puchary w Gostycynie. Ich pół-
finałowym rywalem będzie Trefl 
Gdańsk (drugą parę półfinałową 
utworzyły Indykpol AZS Olsztyn 
i niemiecki Netzhoppers). SF

*Więcej informacji 
o siatkówce na portalu 
MetropoliaBydgoska.pl.

Oficjalna prezentacja spon-
sora odbyła się w ostatni 
piątek podczas zebrania 

klubu w hali widowiskowo-spor-
towej, podczas którego także 
podsumowano miniony sezon 
i przedstawiono sprawozdanie 
finansowe z działalności. Umowa 
między bankiem a klubem będzie 
obowiązywać od 1 stycznia 2020. – 
Dla nas to na pewno duża szansa 
na pokazanie naszej wiarygodno-
ści, bo każdy taki sponsor dobrze 
świadczy o klubie. Wiadomo, że 
czasy są ciężkie,  mamy w pełni 
zagospodarowaną drabinkę szko-
leniową i z samej dotacji nie da 
się pokryć wszystkich kosztów. 
Taki sponsor na pewno wniesie 
trochę spokoju – mówi prezes klu-
bu Sławomir Roszak.

Nazwa banku pojawi się 
w nazwach wszystkich drużyn – 
zarówno seniorów, jak i zespołów 
młodzieżowych. Oprócz przeka-
zania środków finansowych bank 

ma też przygotować produkt 
dedykowany społeczności klu-
bowej. – Jeśli współpraca będzie 
skutkowała pozyskaniem nowych 
klientów, to może w kolejnych 
latach wsparcie dla klubu będzie 
jeszcze większe – mówi Roszak.

Cuiavia nieźle rozpoczęła 
sezon i zajmuje obecnie 9. miej-
sce w tabeli. Dorobek mógł być 
lepszy, ale w ostatni weekend 
inowrocławianie stracili punkty 
w ostatnich sekundach meczu, 
gdy w 97. minucie gry Pogoń 
Mogilno zdobyła bramkę na 
2:2. Do drugiego w tabeli Sporti-
su Łochowo Cuiavia traci jednak 
tylko trzy punkty. W najbliższy 
weekend podopieczni Michała 
Nadolskiego zagrają z Kujawianką 
Izbica Kujawska.

*Najnowsze informacje 
z iV ligi na portalu www.
MetropoliaBydgoska.pl.
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Astoria na 
szklanym ekranie
Więcej transmisji z koszykarskich parkietów

Kibice Enea Astorii będą mieli okazję obejrzeć swoich ulubieńców nie tylko w hali, ale również w transmisjach 
telewizyjnych na sportowych antenach Polsatu.
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Zmiany  
w terminarzu Visły
Na niespełna cztery tygodnie przed startem PlusLigi zarządzająca 
rozgrywkami Polska Liga Siatkówki opublikowała szczegółowy termi-
narz rozgrywek ligowych.

cuiavia ze sponsorem 
tytularnym
Klub z inowrocławia pozyskał sponsora tytularnego. Piłkarzy w bia-
ło-zielonych barwach zdecydował się wesprzeć Bank Spółdzielczy.

 

Plan transmisji  
z Energa Basket Ligi
1. Kolejka (26-29.09)
• czwartek, 17:30, Śląsk 
Wrocław - HydroTruck 
Radom, (Polsat Sport Extra)
• piątek, 17:30, GTK Gliwi-
ce - MKS Dąbrowa Górni-
cza, (Polsat Sport Extra)
• sobota, 12:30, PGE Spój-
nia Stargard - Asseco Arka 
Gdynia, (Polsat Sport)
• niedziela, 12:30, BM Slam 
Stal Ostrów Wlkp. - Enea 
Astoria Bydgoszcz (Polsat 
Sport)

2. kolejka (3-8.10)
• czwartek, 17:30, BM Slam 
Stal Ostrów Wlkp. - Stelmet 
Enea BC Zielona Góra, (Pol-
sat Sport)
• piątek, 17:30, Asseco Arka 
Gdynia - Trefl Sopot, (Polsat 
Sport Extra)
• sobot a ,  12:30,  Enea 
Astoria Bydgoszcz - Polski 
Cukier Toruń, (Polsat Sport)
• niedziela, 6.10, 12:30, 
HydroTruck Radom - Start 
Lublin, (Polsat Sport)
• wtorek, 17:30, Legia War-
szawa - Anwil Włocławek, 
(Polsat Sport Extra)




