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W

październiku zeszłego
roku Collegium Medicum
UMK ogłosiło konkurs na
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej. Architekci mieli za zadanie
przedstawić wizję zagospodarowania terenu wokół Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego
Jurasza, obejmującego kwartał
pomiędzy ulicami: Wyszyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Jurasza
i Powstańców Wielkopolskich.
Koncepcje miał y być zgodne
z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Jednym z warunków

Collegium Medicum
chce zmienić Bielawy
Ale potrwa to wiele lat
Bydgoska uczelnia medyczna ma ambitne plany rozwoju swojej bazy naukowo-dydaktycznej.
Na początku miesiąca rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zabudowy terenu w obrębie szpitala
Jurasza. Wizje architektów budzą podziw, ale droga do ich realizacji będzie bardzo długa.

prof. Andrzej Tretyn
rektor UMK

postawionych przed uczestnikami postępowania, było stworzenie wizji spójnej zabudowy tworzącej architektoniczną całość
z istniejącymi obiektami.

Co mieli zaprojektować
uczestnicy konkursu?
Przed architektami postawiono
zadanie stworzenia koncepcji
ulokowania sześciu budynków.
Obiekt nr 1 miałby stanąć na rogu
ulic Jurasza i Skłodowskiej-Curie.
Zaproponowano w nim zlokalizowanie powierzchni dydakt ycznych ora z badawcz ych.
Obiekt nr 2 to brakujące skrzydło
zachodnie szpitala Jurasza, które
miałoby być zlokalizowane tuż
obok budynku SOR. Plan zakładał umieszczenie tam oddziałów
szpitalnych, powierzchni ogólnodostępnych, a także salki konferencyjnej. Dodatkowo uczelnia wskazała, by w koncepcji
uwzględnić przeniesienie ogrodu
istniejącego w miejscu projektowanego budynku w inne miejsce.
Budynek nr 3, znajdujący się
przy ulicy Skłodowskiej-Curie, to
najważniejszy element koncep-

FOT. Collegium Medicum UMK

W jury nie było nikogo
z Torunia. To był
zamierzony wybieg,
by potem nas nie
podejrzewać o to,
że i tak Toruń o tym
wszystkim przesądzi
Propozycja architekta Artura Klimczaka z Wrocławia okazała się najlepsza w konkursie na projekt rozbudowy
bazy Collegium Medicum w Bydgoszczy.

cji rozbudowy bazy Collegium
Medicum. Uczelnia chciała, by
architekci zaprojektowali dwa
symetryczne obiekty, które pełniłyby funkcję reprezentacyjną
głównego wjazdu na teren kompleksu szpitala. Proponowana
wysokość to minimum 5 kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicą. W budynku proponuje się
zlokalizowanie oddziałów szpitalnych, a także powierzchni
ogólnodostępnych. Nowy gmach
powstałby w miejsce wyburzonych budynków: A (działu infrastruktury i zamówień publicznych), B (księgowości) i R.
Na rogu alei Wyszyńskiego
i ulicy Skłodowskiej-Curie miałby powstać parking wielopoziomowy. Piąty budynek miałby być
rozbudową obiektu G (Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
i kliniki psychiatrii). Status budynku reprezentacyjnego ma też
mieć budynek nr 6 zlokalizowany
przy skrzyżowaniu Wyszyńskiego i Powstańców Wielkopolskich.
Tam CM widzi centrum dydaktyczno-kongresowe z funkcją
hotelu z parkingiem w części podziemnej. Uczelnia wskazała projektantom, by budynek miał mak-

symalną możliwą wysokość, zgodną z zapisami planu miejscowego.
Ma łączyć w sobie funkcje widowiskowe, kongresowe, dydaktyczne oraz hotelowe – proponuje się w nim zlokalizowanie sali
konferencyjno-widowiskowej na
tysiąc osób z możliwością podziału na mniejsze sale konferencyjne,
a także bufetu, szatni, pomieszczeń technicznych oraz biblioteki.
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Co przyniósł konkurs?
25 lipca jury, złożone z przedstawicieli Collegium Medicum,
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i urzędu miasta,
rozstrzygnęło konkurs. W wymaganym terminie wpłynęło dziewięć prac, ale ze względów formalnych ocenie komisji podlegało
jedynie osiem. Ostatecznie komisja nie zdecydowała się przyznać
pierwszej nagrody, gdyż żadna
z prac nie spełniała wszystkich
kryteriów. Przyznano natomiast
drugą i trzecią nagrodę. Najlepszy
spośród przesłanych wizji okazał się projekt Artura Klimczaka
z pracowni Kaplusjeden z Wrocławia. Trzecią nagrodę ex aequo
przyznano: duetowi Jakub Gorz-

ka – Jacek Józekowski z pracowni
Front z Gdyni oraz Rafałowi Stemporowskiemu ze Szczecina.
4 października w budynku
uczelni przy ulicy Jagiellońskiej
uroczyście otwarto wystawę,
na której zaprezentowano zgłoszone prace konkursowe (będzie
ona czynna do 25 października). – Proszę zwrócić uwagę, że
w jury nie było nikogo z Torunia.
To był zamierzony wybieg, by
potem nas nie podejrzewać o to,
że i tak Toruń o tym wszystkim
przesądzi – podkreślał na podsumowaniu konkursu rektor UMK
prof. Andrzej Tretyn. Odniósł się
też do opinii, że nakłady toruńskiej uczelni na rozwój Collegium
Medicum są niewystarczające.
– G dybyśmy porów n a li
nakłady, jakie poniesiono w ciągu
tych 15 lat – włączając te poniesione na Szpital Uniwersytecki nr
1 i te, które zostaną poniesione na
rozbudowę Szpitala nr 2, to niewątpliwie znacznie większe pieniądze zostały pozyskane i będą
wykorzystane w bydgoskiej części uniwersytetu – stwierdził.
Dalej rektor tłumaczył, że
przygotowania pod rozbudowę
uczelni wiążą się z wizją jej rozwoSkład Grupa Enjoy Media sp. j.
Reklama i marketing
Justyna Wróblewska, 509-979-107,
Kamila Dąbrowska, 576-246-670,
reklama@metropoliabydgoska.pl

ju jako ośrodka badawczego. – To
będzie nasz priorytet w najbliższych latach – obiecywał Tretyn.
Przedstawione przez architektów koncepcje mają być „dobrym
wstępem” do zagospodarowania
posiadanych przez uczelnię terenów. Rektor UMK studził jednak
optymizm tych, którzy spodziewali się ich szybkiej zabudowy.
– To są koncepcje dla bardzo bogatej uczelni. Nie stać
nas, przynajmniej w ciągu najbliższych lat, na realizację chociażby jednej z nich. Ale dobrze,
że o tym myślimy i widzimy,
jaki obszar mamy do dyspozycji. Krok po kroku, ale mając już
wizję, będziemy rozbudowywać
Collegium Medicum, by spełniało
wymogi uniwersytetu – tak, aby
część medyczna mogła konkurować z uniwersytetami medycznymi – dodał Tretyn. – Chcemy,
by był to istotny element naszego
miasta, dlatego realizowaliśmy
ten konkurs przy współpracy
z jego władzami – podkreślał za
to prof. Jacek Kubica, prorektor
CM ds. badań naukowych.

Co może powstać?
Rozbudowa Collegium Medicum
ma rozpocząć się od realizacji Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Medycznych. Jego dyrektorem
zostanie prorektor CM Grażyna Odrowąż-Sypniewska (swoją
obecną funkcję sprawuje do końca listopada). Centrum ulokuje się
w budynku, który powstanie na
rogu Skłodowskiej-Curie i Jurasza. – Równocześnie z tą inwestycją musimy projektować parking wielopoziomowy. Bez tego
nie dostaniemy zgody na realizację pozostałych obiektów – mówi
w rozmowie z MetropoliaBydgoska.PL prof. Kubica.
A kiedy mają rozpocząć się
pierwsze prace budowlane na Bielawach? Tu na razie nie można
liczyć na konkretne odpowiedzi.
Kubica wyjaśnia, że przedłużenie
rozstrzygnięcia wyników konkursu opóźniło przygotowania do
ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę nowych obiektów. Mając jednak na uwadze słowa
rektora Tretyna, realizacja kolejnych etapów zabudowy terenu na
Bielawach potrwa kilkanaście lat.
Warto dodać, że już w tej
chwili formalnie rozpoczęły prace nad realizacją hali sportowej,
która stanie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich – pomiędzy
istniejącym domem studenta
a planowanym obiektem centrum
dydaktyczno-kongresowego.
Na razie trwa jeszcze oczekiwanie na pojawienie się firmy
budowlanej, która wybuduje halę,
ale prof. Kubica zapewnia, że ta
inwestycja powstanie bardzo
szybko.
Drukarnia Express Media sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i materiałów nadesłanych.
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ubiegł ym miesiącu
z usług lotniska imienia
Paderewskiego skorzystało dokładnie 41 768 osób. – To
oznacza niemal 14-procentowy wzrost rok do roku – mówi
Daniel Mackiewicz, rzecznik
PLB. I dodaje, że był to najlepszy
wrzesień w historii portu. Warto
także wspomnieć, że w tym okresie wykonano ponad 1100 operacji lotniczych, czyli blisko jedną
trzecią więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.
W tym roku lotnisko obsłużyło już niemal 333 t ysiące
osób. Do rekordowego rezultatu z minionego roku – 413 tysięcy odprawionych podróżnych
– brakuje więc 80 tysięcy osób.
– Cieszą mnie rosnące, zwłaszcza w okresie jesiennym, statystyki lotniska. Mimo głosów
niedowiarków i malkontentów,
kujawsko-pomorski port lotniczy
konsekwentnie się rozwija i ma
dobre prognozy na przyszłość
– twierdzi marszałek Piotr Całbecki. Przypomnijmy, że najczęściej pojawiające się głosy krytyki dotyczą małej liczby połączeń
(z dominującą rolą kierunków
emigracyjnych) i uzależnienia
lotniska od Ryanaira, irlandzkich
tanich linii lotniczych, którym

Wkrótce na płycie bydgoskiego lotniska znajdą się samoloty latające do Warszawy, a wiosną – także do
Edynburga.

Kolejny miesiąc na plusie
Lotnisko nadal z szansami na rekord
Czwarty miesiąc z rzędu Port Lotniczy Bydgoszcz zanotował wynik z ponad 40 tysiącami obsłużonych pasażerów. A to oznacza, że nadal możliwe jest poprawienie ubiegłorocznego, rekordowego
rezultatu.

województwo wspólnie z miastami: Bydgoszcz i Toruń dopłaca do
lotów w ramach tzw. usług promocyjnych.
Proporcja połączeń niskokosztowych do tradycyjnych już
za niespełna trzy tygodnie ulegnie zmianie. Do codziennych
lotów do Frankfurtu realizowa-

nych przez Lufthansę dołączy
bowiem oferta LOT-u z przelotami do Warszawy. Pierwszy
raz trasę z i na Okęcie samoloty
krajowego przewoźnika pokonają
27 października. Łącznie dostępnych będzie dziesięć lotów tygodniowo. – Lufthansa daje możliwość szybkich i wygodnych prze-

siadek do ponad 200 kierunków
w Europie i na świecie. Lotnisko
Chopina w Warszawie to kolejne
140 możliwości kontynuowania
podróży – wylicza prezes Portu
Lotniczego Bydgoszcz Tomasz
Moraczewski.
Ceny biletów na loty do stolicy (w dwie strony) zaczynają

pasażerów obsłużyło w tym
roku bydgoskie lotnisko.
Wciąż jest szansa na
poprawę ubiegłorocznego
rekordu.

się od 164 złotych. Jak deklarują
władze lotniska, umożliwią one
dotarcie do większości polskich
miast w 2,5 godziny, a także wylot
i powrót tego samego dnia z większości europejskich kierunków.
Od kwietnia przyszłego roku
z Bydgoszczy będzie można
wybrać się w podróż do Edynburga. Z najnowszych informacji
wynika, że loty do Szkocji będą
odbywały się w czwartki oraz
w niedziele. W czwartek samolot
wystartuje z Wysp Brytyjskich
o godzinie 7:00, a na lotnisku
imienia Paderewskiego zamelduje się o 10:20 (należy pamiętać o różnicy czasu, lot zawsze
będzie trwał 140 minut). W drogę powrotną boeing 738 uda się
już o 10:45, aby w Edynburgu
zameldować się o 12:05 czasu lokalnego. W niedziele loty
odbędą się 40 minut wcześniej
– wylot ze Szkocji zaplanowano
na 6:20 (lądowanie w Bydgoszczy
o 9:40), powrót – na 10:05 (z lądowaniem o 11:25).
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NIEZBĘDNIK WYBORCZY

Kiedy, jak
i na kogo?
W najbliższą niedzielę wybierzemy posłów i senatorów, którzy przez kolejne cztery lata będą zasiadać w parlamentarnych
ławach. W jakich godzinach odbędzie się głosowanie? Ile kratek
należy zaznaczyć? I czy kandydat z największą liczbą głosów na
pewno zostanie posłem? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Jak zgłaszać
nieprawidłowości?
Każdy może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące wyborów osobiście lub przez mężów zaufania i obserwatorów społecznych, którzy będą mogli
rejestrować liczenie głosów oraz inne prace komisji
wyborczych przed głosowaniem i po jego zakończeniu. Wątpliwości dotyczące prawidłowego działania obwodowej komisji wyborczej należy zgłaszać
okręgowej komisji wyborczej lub delegaturze krajowego biura wyborczego.
Wyniki głosowania w poszczególnych komisjach będą wywieszone na drzwiach lokalu po
przeliczeniu głosów. W ciągu 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyników wyborów przez
PKW wyborca może złożyć na piśmie protest do
Sądu Najwyższego.

Kto zostanie senatorem?
W przypadku wyborów do Senatu procedura jest
dużo prostsza. Kraj podzielono na sto okręgów wyborczych. Z każdego z nich zostanie wybrany jeden senator. Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja
wyborcza policzy głosy uzyskane przez poszczególnych
kandydatów i sporządzi protokół. Ten następnie trafi
do okręgowej komisji wyborczej, która zsumuje głosy
oddane na poszczególnych kandydatów. Mandat otrzyma wyłącznie kandydat z największą liczbą głosów.

Przed
głosowaniem

Jak głosować?
Lokale wyborcze będą otwarte w godz.
7:00 – 21:00. Informację o przeznaczonym dla
ciebie lokalu wyborczym znajdziesz na stronie
internetowej PKW, biuletynie informacji publicznej czy tablicy ogłoszeń. W lokalu zostaniesz
poproszony o dokument ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś
w spisie wyborców, otrzymasz dwie karty do
głosowania. Ich odbiór potwierdzisz podpisem.
Karta w wyborach do Sejmu zawiera listy
z kandydatami na posłów na szarym tle. Każda
z list ma podany numer i nazwę lub skrót nazwy
komitetu wyborczego. Po znalezieniu kandydata, na którego chce się zagłosować, należy
postawić znak X przy nazwisku, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeśli znak X pojawi się przy większej liczbie
kandydatów lub wcale, głos będzie nieważny.
Karta w wyborach do Senatu zawiera nazwy
komitetów i nazwiska na żółtym tle. Tutaj również stawiamy X w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Karty należy wrzucić do urny tak,
aby strona do głosowania była niewidoczna.

Cisza wyborcza zaczyna się
24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia.
W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać
zgromadzeń, pochodów lub manifestacji, wygłaszać przemówień
ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Te ograniczenia
dotyczą także Internetu.
Zabroniona jest również agitacja w lokalu wyborczym – między innymi eksponowanie symboli, napisów czy znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami.
W trakcie ciszy nie można podawać
wyników sondaży wyborczych.
Za złamanie zakazu grozi grzywna
nawet do miliona złotych.
Wszystkie przypadki łamania
ciszy wyborczej należy zgłaszać
policji.

Kto zostanie posłem?
Wybieramy 460 posłów.
Kraj podzielono na 41 okręgów w yborczych, z k tórych pochodzić będzie od
7 do 20 parlamentarzystów.
W okręgu bydgoskim wybranych zostanie 12.
Po zakończeniu głosowania zliczone będą wszystkie głosy uzyskane przez
p o s z c z e g ó l n e ko m i t e t y
wyborcze w całej Polsce i poza
jej granicami. W podziale
mandatów wezmą udział te
komitety, które uzyskają 5%
lub – w przypadku komitetów
koalicyjnych – 8% ważnych
głosów. W podziale mandatów biorą udział też komitety
wyborcze wyborców zrzeszo-

nych w organizacjach mniejszości narodowych.
Przy przeliczaniu głosów
na mandaty stosuje się metodę
D’Hondta. W okręgu bydgoskim dysponujemy dwunastoma mandatami. Załóżmy, że
najlepszy z komitetów uzyska
w okręgu 100 tysięcy głosów.
Ten w y n i k d ziel imy przez kolejne liczby
naturalne. Otrzy mujemy więc wyniki 100 000,
50 000, 33 333, 25 000,
20 000 itd. Kolejny komitet uzyskał 80 000 głosów.
W tym przypadku wyniki
będą więc wynosiły: 80 000,
40 000, 26 666 itd. Podobnie
z pozostałymi komitetami.

Następnie wszystkie
wyniki dzielenia układamy
w kolejności od największej
dla najmniejszej. Dwanaście najlepszych wyników
(wyników dzielenia, a nie
osobistych wyników danych
kandydatów!) przeistacza się
w mandaty.
Może więc zdarzyć się,
że świetny wynik „jedynki”
poskutkuje mandatami dla
innych kandydatów, którzy nie otrzymali wielu głosów, ale znajdują się na np.
czwartym miejscu (wg liczby
otrzymanych głosów, a nie
wg miejsca na liście!) w swoim komitecie.
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K

onsultacje dotyczące aktualizacji strategicznego dokumentu planistycznego przeprowadzono w czerwcu i lipcu.
W czwartek, 3 października opublikowano raport z dwumiesięcznych badań, a także wykaz wniosków mieszkańców oraz przedsiębiorców i jednostek miejskich.
W ramach konsultacji wysłano
205 ankiet, jednak pod częścią
z nich podpisało się więcej osób.
Stąd też ostateczna liczba osób,
firm i stowarzyszeń, które złożyły
uwagi do projektu, wyniosła 2168.
A nk ietowani zgłosili blisko 3600 wniosków. Dotyczyły one głównie takich tematów
jak: infrastruktura transportowa, zagospodarowanie terenów w rejonie dawnego Zachemu, komunikacja miejska, drogi dla rowerów i chodniki oraz
wysokość zabudowy.
Najczęściej wspominanym
zagadnieniem była zmiana funkcji istniejących ogrodów działkowych zaproponowana w projekcie studium, co poruszyła ponad
połowa ankietowanych (z czego
zdecydowana większość doty-

Więcej dróg
rowerowych,
mniej aut
w centrum

Sieć
tramwajowa
w Fordonie wymaga
zdaniem uczestników
konsultacji rozbudowy.

Znamy uwagi bydgoszczan do studium
zagospodarowania miasta
Zaprezentowano listę uwag złożonych przez mieszkańców w ramach konsultacji projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Najwięcej
zaleceń dotyczyło zmiany przeznaczenia terenów ogródków działkowych przy ul. Inwalidów, ale
też ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta i przyspieszenia budowy dróg
rowerowych.

3600

cz yła ROD zlok a lizowanych
w okolicy ul. Inwalidów). Miejska
Pracownia Urbanistyczna już od
kilkunastu miesięcy informowała, że te tereny miałyby (ale
w dość dalekiej perspektywie)
zostać przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. Działkowicze
sprzeciwiają się jednak jakimkolwiek zamierzeniom, które skutkowałyby likwidacją ich ogrodów.
Część w niosków do stud iu m to propoz ycje posi adacz y g r untów chcących
z m ien ić ich pr z ez n acz en ie
w planach miejskich. Wśród
takich pomysłów warto wyróżnić:
- prośbę o przeznaczenie działek pr z y tor ze regatow y m,
parking u przy ulicy Wańkowicza w Fordonie czy terenów
wokół galerii Arkada przy Fordońsk iej na budowę mieszkań i działalność usł ugową,
- wnioski o przeznaczenie terenu pod rozbudowę zakładów
przez firmy Frosta i Abramczyk,
- z w ięk s z en ie w sk a ź n i ków
wysokości zabudowy dla działek
przy Fordońskiej 120 oraz Gajowej złożone przez spółki powią-

fot. Stanisław Gazda

wniosków złożyli
bydgoszczanie do
projektu studium.

Propozycja MPU dotycząca uspokojenia ruchu na ulicy Focha zyskała poparcie strony społecznej
w konsultacjach projektu studium.

zane z deweloperem Moderator
Inwestycje.
Kilku wnioskodawców chce
też sprecyzowania zapowiadanych w projekcie planów i prosi
m.in. o wyznaczenie konkretnej
lokalizacji nowego mostu nad
Wisłą (studium wyraża potrzebę
jego budowy), a także o uszczegółowienie, na czym polegałoby
przekształcenie ogródków działkowych w pobliżu zajezdni przy
Toruńskiej i Inowrocławskiej na
„inne funkcje związane z zainwestowaniem miejskim”. Ten ostatni
wniosek złożyły MZK. Jak wyjaśniono, spółka chce mieć wiedzę
na temat możliwego kierunku

zmian na działkach sąsiadujących
z zajezdnią autobusową.
Znaczna część w niosków
dotyczy zwiększenia wysokości
zabudowy. W tej sprawie złożono blisko sto uwag, dotyczących
zwłaszcza terenów wokół ronda
Fordońskiego czy Jagiellonów,
dworca PKS czy Babiej Wsi, a także rejonu wszystkich tras tramwajowych i dawnego Fotonu.
Prawie co szósta uwaga do
projektu dotyczyła transportu.
Mieszkańcy sprzeciwili się planom likwidacji linii tramwajowej
do Łęgnowa. Wnioskujący uważają, że jest ona potrzebna do
obsługi terenów inwestycyjnych

przy ulicy Hutniczej i Chemicznej, a nawet postulują jej rozbudowę do pętli Kapuściska lub do
przystanku kolejowego Łęgnowo.
Pojawiły się także inne, zupełnie
nowe pomysły na rozwój sieci
tramwajowej - m.in. budowa linii
na Czyżkówko, osiedle Zawisza
(przez ulicę Zaświat), osiedle Nad
Wisłą czy w ciągu ulic Ogińskiego i Sułkowskiego.
Jednak najwięcej uwag dotyczących sieci tramwajowej zakłada konieczność dalszego jej rozwoju w Fordonie. W projekcie
studium MPU opowiadała się
jedynie za budową krótkiej odnogi od istniejącej trasy w kierunku

targowiska – wnioskujący chcą
jej przedłużenia w głąb osiedla,
aż do pętli autobusowej Tatrzańskie. Wspominają także o realizacji odgałęzienia do Starego Fordonu.
Szereg postulatów dotyczy
też kolei. Przede wszystkim pojawia się propozycja stworzenia
linii przelotowej przez lotnisko
(a nie jak w poprzednich wizjach
– kończącej się na nim), która
miałaby przebiegać przez park
przemysłowy i wpinać się potem
w linię nr 18. Ponadto, pojawiły
się wnioski o przyspieszenie prac
nad koleją aglomeracyjną czy
ulokowanie nowych przystanków
kolejowych (np. w Fordonie czy
w okolicach Atosa).
Z uwag dotyczących układu
drogowego warto wyróżnić spore poparcie dla postulowanego
przez MPU uspokojenia ruchu na
ulicy Focha. Niektórzy mieszkańcy idą jeszcze dalej i proponują
likwidację północnego mostu
Solidarności, co miałoby być
pierwszym krokiem do odbudowy Starego Kanału Bydgoskiego.
Bydgoszczanie w swoich
uwagach położyli też akcent na
przyspieszenie budowy infrastruktury rowerowej i połączenie istniejących już odcinków.
Wnioski mieszkańców wskazują
na konieczność powstania dróg
dla rowerów przy ul. Fordońskiej,
Focha i Andersa oraz przy bulwarach nad Brdą.
Wielu uczestników konsultacji sprzeciwia się także budowie
ulicy Nowomazowieckiej (pomysł
jest krytykowany za konieczność
wyburzenia kamienic w rejonie
ulicy Gdańskiej), rozbudowie ulicy Toruńskiej na odcinku rondo
Toruńskie – rondo Bernardyńskie czy budowie gigantycznego
węzła łączącego trasę W-Z z ulicą
Gdańską. Zamiast skrzyżowania
z łącznicami, autorzy uwag proponują skierowanie trasy tunelem pod ulicą Gdańską oraz obniżenie klasy ulicy Gdańskiej ze
zbiorczej na lokalną.
MPU podkreśla, że z uwagi
na dużą ilość postulatów oraz ich
różnorodność nie była w stanie
przedstawić w raporcie swoich
rozstrzygnięć co do oczekiwań
uczestników konsultacji – Wnioski są szczegółowo analizowane
i zostaną rozpatrzone w dalszych
pracach nad projektem studium.
Z przy jęt y mi rozw iązaniami
będzie można zapoznać się na
etapie wyłożenia projektu do
publicznego wglądu – informują
urbaniści.
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Co z instalacją na
kłódki zakochanych?

Sesja o osiedlach już
w piątek

Ratusz odpowiada

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

W marcu bydgoski magistrat ogłosił wyniki konkursu na instalację, która miała zastąpić kładki przy
Wyspie Młyńskiej w roli miejsca na wieszanie kłódek zakochanych. Zwycięska koncepcja miała
pojawić się w centrum miasta w ciągu kilku miesięcy.

Tak wygląda zwycięski projekt instalacji, która stanie nad Brdą.

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

N

a początku roku urząd
miast a ogłosił konk urs
na w ykonanie koncepcji
instalacji artystycznej, na której
zakochani bydgoszczanie mieliby
wieszać „kłódki miłości”. W ten
sposób zrealizowano zapowiedź
Rafała Bruskiego, który we wrześniu 2018 roku - po akcji usuwania kłódek znajdujących się
na kładkach prowadzących na
Wyspę Młyńską – obiecał stworzenie alternatywnego miejsca
do ich zawieszania.
W lutym mieszkańcy głosowali na osiem propozycji instalacji. Z tego grona wybrano pięć
prac cieszących się największym
powodzeniem wśród mieszkańców. Ostatecznego wyboru najlepszej koncepcji dokonała komisja konkursowa, której do gustu
najbardziej przypadł projekt
studentów UTP - Justyny Wójcik
i Pawła Przybyły.
Koncepcja „Kadr na miłość”
jest wzorowana na bydgoskich
spichrzach i ma składać się
z czterech ciemnych elementów. Pozornie wydają się one
osobne, ale pod odpowiednim
kątem widzenia będą tworzyć
spójną całość, w którą wpisane
będą serca. Pomysł bydgoskich
studentów uwzględnia również

Trwają prace związane
z opracowywaniem
projektu instalacji na
kłódki. Powinien on być
gotowy do końca roku.
Marta Stachowiak
rzecznik prezydenta
Bydgoszczy

dodatkową funkcję, czyli tworzenie naturalnych kadrów zwracających uwagę na piękno panoramy bydgoskiej. Dzięki temu
instalacja ma być idealnym elementem zdjęć zakochanych par.
Za realizację instalacji odpowiada biuro promocji miasta.
Podczas marcowej konferencji
pośw ięconej rozstrzyg nięciu
konkursu jego dyrektor Łukasz
Krupa zapewniał, że instalacja
pojawi się w ciągu kilku miesięcy. Jednak od tego momentu w temacie „kadru na miłość”
zapadła cisza. Zapytaliśmy więc
ratusz, na jakim etapie jest realizacja projektu.
- Tr wają prace związane
z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową
powinna być ona gotowa do końca roku – podaje rzecznik prezydenta Marta Stachowiak.

Poznaliśmy także miejsce,
w którym stanie obiekt do wieszania kłódek zakochanych.
Jeszcze w marcu było ono owiane tajemnicą, ale dziś wiemy, że
„Kadr na miłość” znajdzie się
na skwerze przy ul. Grodzkiej
i Bernardyńskiej, zwanym Rynkiem Kwiatowym.
- W ramach zleconej dokumentacji projektowej przewidywane jest również zagospodarowanie sk wer u poprzez
m.in. wykonanie nowych dojść
i ścieżek, aranżacje nowych
nasadzeń oraz zaprojektowanie
odpowiedniego podświetlenia
instalacji artystycznej – przekazuje Stachowiak.
Wybór nieco zapomnianego skweru jest nieprzypadkowy. Specjaliści do spraw estetyki chcą w ten sposób ożywić
kolejny zakątek centrum miasta.
- To będzie taka przestrzeń dla
zakochanych – zakomunikował
w marcu plastyk miejski Marek
Iwiński. Wówczas wyraził też
nadzieje, że lokalizacja instalacji
będzie nowym, kultowym miejscem w Bydgoszczy, które będzie
chętnie odwiedzane przez młodych ludzi. W podobnym tonie
wypowiadał się menedżer Starego Miasta i Śródmieścia Maciej
Bakalarczyk.- Tego typu rozwiązanie pozwoli stworzyć nie
tylko miejsce dla zakochanych,
ale też miejsce, w którym warto
bywać – podkreślił.

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli w ubiegłym tygodniu wniosek
o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta. Jej głównym tematem
miały być inwestycje miejskie widziane z perspektywy rad osiedli.
Jak poinformowała przewodnicząca rady Monika Matowska-Gulczyńska, sesja odbędzie się w najbliższy piątek.
POLITYKA

R

adni PiS w ubiegły piątek
zorganizowali konferencję
prasową, na której poinformowali o zamiarze złożenia
wniosku do przewodniczącej
rady w sprawie zwołania sesji
nadzwyczajnej. – Kompetencje
rad osiedli są coraz mniejsze,
tymczasem powinniśmy przyznawać im większe pieniądze.
Sam budżet obywatelski nie jest
wystarczającym sposobem na
realizację inwestycji na osiedlach
– tłumaczył Bogdan Dzakanowski, który wystąpił na konferencji wraz z Jarosławem Wenderlichem, Grażyną Szabelską i Janem
Gaulem.
W piątek radni złożyli wniosek
w biurze rady miasta i zgodnie
z prawem przewodnicząca rady
Monika Matowska-Gulczyńska
powinna w ciągu siedmiu dni

zwołać sesję. W poniedziałek
poinformowała, że obrady odbędą się w najbliższy piątek. Początek zaplanowano na godz. 10:00.
Zgodnie z propozycją PiS
w porządku obrad znalazł się
punkt zakładający przedstawienie informacji o miejskich inwestycjach z punktu widzenia rad
osiedli. Wówczas mają wystąpić
przedstawiciele rad. Następnie
– również tak jak wnioskowali
opozycyjni radni – zaplanowano
punkt dot. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli działań prezydenta
w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń członków ich
zarządów, zaś w kolejnym punkcie
prezydent przedstawi informację nt. zamówień publicznych na
odbiór odpadów komunalnych
w mieście.ST

Na Błoniu powstanie
małe rondo
Jeszcze w październiku ma rozpocząć się przebudowa skrzyżowania ulic Stawowej, Broniewskiego i Władysława IV na osiedlu Błonie.
Zostanie ono przekształcone w małe rondo.
DROGI

O

becnie przecięcie trzech
ważnych ulic na Błoniu,
po których kursują autobusy linii 57 i 64 to skrzyżowanie w kształcie litery X z pierwszeństwem dla jadących ulicami
Władysława IV i Broniewskiego.
Posiada ono trzy wydzielone prawoskręty oraz duży pas zieleni
rozdzielający wlot od strony Broniewskiego. Miejsce, znajdujące
się tuż przy komisariacie Bydgoszcz Błonie, jest jednak zmorą
wielu kierowców i nie jest przyjazne dla pieszych. Regularnie
dochodziło tutaj do kolizji.
Drogowcy, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa,
zdecydowali się na przebudowę
skrzyżowania na małe rondo. –
Takie rozwiązanie bardzo dobrze
sprawdziło się na połączeniu
ulic Stawowej i 16. Pułku Ułanów
Wielkopolskich, gdzie nie dochodzi już do wypadków – podkreśla urząd miasta. W ramach
prac powstanie wyspa centralna;

nastąpi też przebudowa wszystkich wlotów skrzyżowania, tak by
wymusić na kierowcach uważniejszą jazdę. Jezdnie zostaną
rozdzielone niewielkimi azylami, które umożliwią pieszym
przejście na drugą stronę ulicy
w dwóch etapach. Przebudowane
będą też chodniki przylegające
do nowych jezdni oraz wykonane
zostaną nowe nasadzenia.
Bydgoski ratusz zakłada, że
prace ruszą pod koniec miesiąca
i przy sprzyjających warunkach
zakończą się jeszcze w tym roku.
Przebudowa skrzyżowania na
Błoniu będzie elementem pakietu, w którego skład wejdzie również remont odcinka ulicy Toruńskiej na wysokości Adrii, położenie nowego chodnika w rejonie
skrzyżowania ulic Fordońskiej
i Suchej, a także modernizacja
odcinków ulic Widok i Leszczyna
na Miedzyniu.BB
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Rozbiórka

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

M

ostatnich hal fabryki
Makrum zakończy się
wiosną przyszłego roku.
Fot. Szymon Fiałkowski

a k r um ulokował się
w rejonie dzisiejszej ulicy
Kamiennej i Sułkowskiego na początku minionego stulecia, zaś jego rozbudowa nastąpiła w okresie PRL – obecnie
wyburzane hale pochodzą z lat
60. i 70. Obiekty przemysłowe
wpisały się w świadomość mieszkańców osiedla Leśnego i wielu z nich pamięta, że przez lata
charakterystycznym elementem
hali przy Sułkowskiego był wielki
napis MAKRUM.
Na początku XXI wieku główny m ud z i a ł owcem M a k r u m
został Rafał Jerzy. Dzięki działaniom bydgoskiego przedsiębiorcy spółka stała się częścią Grupy
Kapitałowej Immobile, a tereny fabryki postanowiono przeznaczyć na budowę kompleksu
mieszkaniowo-biurowego Platanowy Park. Prace nad jego realizacją rozpoczęto w 2014 roku.
Działalność Makrum jest kontynuowana w innych lokalizacjach.
— Decyzja o przeniesieniu
produkcji jest efektem różnych
czynników. Po pierwsze, potrzebowaliśmy nowoczesnego zaplecza produkcyjnego. Po drugie,
mamy świadomość, że centrum
miasta nie jest dziś najlepszą
przestrzenią dla przemysł u
ciężkiego. W zgodzie z ekologią,

W środę rozbiórkę obiektów na terenie Makrum nagrywała ekipa jednego z programów telewizyjnych.

Kres ostatnich hal Makrum
Niebawem powstaną tam biura
Rozpoczęły się prace rozbiórkowe na terenie byłej fabryki Makrum. Ostatnie z hal produkcyjnych, znajdujące się przy ul. Leśnej i Sułkowskiego, znikną z krajobrazu osiedla w ciągu najbliższych miesięcy.

fabryki są lokowane na obrzeżach
metropolii, a nie w ich samym
środku – mówi prezes zarządu
Projprzem Makrum Piotr Szczeblewski.
Przygotowania do wyburzenia
ostatnich hal Makrum rozpoczęto kilka miesięcy temu – w lutym
spółka złożyła wniosek o pozwo-

lenie na rozbiórkę. Po uzyskaniu
pozytywnej decyzji w maju ogłoszono przetarg na wykonawcę
prac. Rozpoczęły się one pod
koniec września, a zakończą wiosną przyszłego roku.
Na terenie wyburzonych hal
powstaną kolejne etapy Platanowego Parku – największej

inwestycji mieszkaniowej w Bydgoszczy. Projekt autorstwa CDF
Architekci przewiduje w tym
miejscu trzy etapy powstawania
budynków mieszkalnych oraz
dwa biurowce, roboczo nazywane EU2 i EU3.
– Wszystkie działania prowadzone są w ramach Grupy Kapi-

tałowej Immobile, do której należy zarówno Projprzem Makrum,
jak i CDI Konsultanci Budowlani
– mówi koordynator działu marketingu i PR grupy Adam Chojnowski. – Pozwala to na spójność
podejmowanych decyzji. Zależy
nam również na tym, aby każda
z nich miała jak najlepszy wpływ
na nasze miasto – dodaje.
Wymienione powyżej
budy n k i biu rowe p ow st a n ą
za kilka lat, ale obecnie CDI
intensy w nie rea lizuje dr ug i
etap inwestycji, w ramach którego powstanie 195 mieszkań.
Trwają też przygotowania do
rozpoczęcia budow y trzeciego etapu - zaplanowano w nim
258 mieszkań oraz 318 miejsc
postojow ych w garażu wielostanowiskowym. Grupa Immobi le zapow iada rozpoczęcie
prac nad pier wszym etapem
biurowym (pod roboczą nazwą
Platanow y Business Park) po
zakończeniu przebudowy wieżowca Projprzemu przy ulicy
Bernardyńskiej na hotel.

R

E

K

L

A

M

A

10

Nowe kary
i badania

Nowe tablice radarowe
w gminie
W trzech miejscach pojawiły się nowe tablice radarowe. Informują
one kierowców o przekroczeniu dozwolonej prędkości.
komunikacja

Kolejne wieści o konflikcie Osielska i MWiK

Z

imą tego roku władze gminy przeprowadziły ankietę,
w której pytały mieszkańców o lokalizację nowych tablic.
Były one efektem udanego – zdaniem gminy – testu tego urządzenia, przeprowadzonego przy
ulicy Krakowskiej w Niwach. Największe poparcie mieszkańców
uzyskały propozycje postawienia
tablic przy drogach zarządzanych przez powiat - czyli Bydgoskiej i Kolonijnej w Niemczu. Starostwo nie ma jednak w planach
zakupu i montażu tablic.
Ostatecznie tablice stanęły
w trzech lokalizacjach przy drogach zarządzanych przez gminę:
przy ulicy Słonecznej w Żołędowie, Karpackiej w Niwach i Leśnej
w Osielsku - propozycje tych

W odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Wiekieraka
wójt Wojciech Sypniewski przedstawił nowe informacje
w sprawie sporu gminy Osielsko z Miejskimi Wodociągami
i Kanalizacją.

miejsc także znajdował y się
w gminnej ankiecie.
Osielsko planuje ustawienie kolejnych tego typu urządzeń. Mieszkańcy podkreślają,
że powinny one pojawić się przy
ul. Jana Pawła II i Kąty w Osielsku
oraz Słowackiego w Niemczu.
Zamontowane tablice pokazują faktyczną prędkość pojazdu. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej, na
tablicy wyświetli się ostrzeżenie
o grożącej za to karze i liczbie
punktów karnych. Urządzenia są
zasilane panelami fotowoltaicznymi, a po zmroku – za pomocą
akumulatorów. Ważnym elementem tablic jest moduł GSM,
umożliwiający zdalny odczyt
danych i zmiany parametrów
pracy za pomocą portalu z dostępem online.BB

fot. Stanisław gazda

Dęby wicemistrzami
Polski

Według wójta Osielska gmina nie ma problemu ze ściekami przemysłowymi.

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

P

omiędzy g miną Osielsko
a spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy toczy się spór dotyczący kar
za nieprawidłowej jakości ścieki. MWiK nalicza gminie faktury, ale ta ich nie płaci. – 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 wartości,
które znajdują się w ściekach
przemysłowych. Takich ścieków,
by obciążać nas karami, powinno być 10% wszystkich, które
wypływają z gminy. U nas tego
nie ma. Jest jeden zakład przemysłowy i dwa hotele – mówił na
niedawnym zebraniu wiejskim
wójt Wojciech Sypniewski.
W rozwiązanie sporu zaangażował się prezydent Bydgoszczy

Rafał Bruski, który przedstawił
trzy propozycje rozwiązania
konfliktu. – Jedna jest zupełnie
nie do przyjęcia, ale o dwóch
możemy dyskutować – skomentował, ale bez wchodzenia w ich
szczegóły, wójt Osielska.
Sprawa ściekowa budzi zainteresowanie mieszkańców i radnych. Do tej pory było wiadomo,
że MWiK domaga się od gminy
spłaty należności sięgających
ponad 3 miliony złotych. Radny
Andrzej Wiekierak w ostatniej
interpelacji zapytał się Wojciecha
Sypniewskiego, czy spółka z Bydgoszczy naliczyła od 1 lipca kolej-

Wodociągi
wystawiły gminie Osielsko
kolejne dwie faktury za
przekroczenie parametrów
ściekowych – w lipcu na
851 155 złotych, a w sierpniu
– na 844 235 złotych.

ne kary. W odpowiedzi wójt
poinformował, że bydgoskie
wodociągi w lipcu wystawiły
fakturę za przekroczenie parametrów ściekowych w wysokości 851 155 złotych, a w sierpniu
– 844 235 złotych.
Wójt podkreśla, że jedyny
zakład przemysłowy na terenie
gminy – Hirsch-Pol – regularnie
przeprowadza badania ścieków.
– Wynika z nich, że stężenie
substancji zanieczyszczających
mieści się w normach – odpowiada Sypniewski. I dodaje, że
od początku lipca w punkcie
kontrolnym na granicy Osielska i Bydgoszczy laboratoria
z Tucholi i Pszczyny przeprowadziły pięć badań parametrów
ścieków, których wyniki „różnią
się od badań MWiK na korzyść
gminy Osielsko”. – Propozycja
Gminnego Zakładu Komunalnego o przeprowadzenie badań
przez niezależne i wspólne
laboratorium pozostaje do dnia
dzisiejszego bez odpowiedzi –
podkreśla Sypniewski.

Baseballiści KWK Construction Dębów Osielsko zostali po raz ósmy
w historii klubu wicemistrzami Polski seniorów.
SPORT

W

pi ąt y m, dec ydującym meczu finału Ekstralig i Dęby przeg rały w Kutnie z miejscową Stalą
0:4 i w całej finałowej rywalizacji
ulegli 2-3. Pierwsze dwa mecze
w Kutnie osielszczanie wygrali
5:3 oraz 5:1 i potrzebowali jeszcze
tylko jednej wygranej, by zdobyć drugą w historii mistrzowską koronę. Niestety w meczach
u siebie z podopiecznych trenera
Daniela Catalana uszło powietrze, natomiast Stal – jak to już
wielokrotnie bywało – potrafiła się zmobilizować i stojąc pod
ścianą, odwróciła losy finałowej
rywalizacji.
17-krotni mistrzowie kraju
przyjechali do Osielska niezwykle zdeterminowani i od pierwszych chwil zaatakowali z animuszem, któremu gospodarze nie
byli w stanie się przeciwstawić.
Na boisku przy ulicy Centralnej
goście z Kutna wygrali zdecydowanie 13:8 i 15:8. W decydującym
spotkaniu na własnym terenie
Stal pokonała osłabionych brakiem zawieszonych Pawła Jasiakiewicza (najlepszego zawodnika
Dębów podczas finałów) i Daniela
Catalana gości spod Bydgosz-

czy 4:0 i przypieczętowała swój
osiemnasty tytuł mistrza Polski.
KWK Construction Dęby zdobyły ósmy w historii srebrny medal
mistrzostw Polski. Łącznie jest to
jedenasty krążek w historii drużyny. Tegoroczne wyróżnienie jest
o tyle cenne, że zostało zdobyte
w roku jubileuszu 25-lecia klubu.
Brązowy medal zdobyła Silesia
Rybnik, ustępujący mistrz kraju.
Dęby walczą jeszcze
o mistrzowski tytuł w Bałtyckiej
Lidze Baseballu, w której występują gracze z zaplecza pierwszej
drużyny. W miniony weekend
baseballiści z Osielska zapewnili
sobie awans do finału. W półfinałowym dwumeczu ze Stalą Kutno
osielszczanie wygrali pierwszy
mecz 12:1, ale drugie spotkanie
przegrali 3:5. W bilansie dwumeczu lepsze były KWK Construction Dęby i w niedzielę w Osielsku zagrają w finale BLB z Piratami Władysławowo.
Spotkanie o tytuł rozegrane zostanie w formule jednego
meczu 9-rundowego. KWK Construction Dęby bronią mistrzowskiego ty tułu w y walczonego
przed rokiem w inauguracyjnym
sezonie BLB, Piraci Władysławowo zdobyli przed rokiem brązowy medal.BB
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Strefa rozrywki
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TRASA S5
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Fot. Szymon Fiałkowski

U

lica Cicha w Lisim Ogonie przed rozpoczęciem
robót związanych z budową drogi ekspresowej S5 była
przejezdna i dobrze utrzymana
na całej długości – przypominają w petycji do wójta gminy Białe
Błota Dariusza Fundatora mieszkańcy. W dokumencie zwracają oni również uwagę, że ulica
dotąd była wykorzystywana nie
tylko przez mieszkańców Lisiego
Ogona, ale też przez kierowców
z regionu czy innych części Polski. Przez Lisi Ogon, który jest
jednym z ważniejszych węzłów
komunikacyjnych na obrzeżach
Bydgoszczy przejeżdża duża liczba samochodów osobowych czy
ciężarówek przewożących różnego rodzaju ładunki.
Nowa część ulicy jest budowana jako droga serwisowa dla
powstającej obwodnicy. Mieszkańcy zauważają jednak, że brak
możliwości wjazdu z nowego na
dotychczas istniejący odcinek
jeszcze bardziej utrudni i tak
niełatwe poruszanie się w tym
rejonie.
- Oczekujemy, że budowa
obwodnicy na odcinku Białe Błota – Pawłówek przyczyni się do
poprawy stanu i jakości dróg nie
tylko w skali kraju, ale również
nie będzie pominięty stan dróg

Droga S5 ma poprawić komfort podróży przez województwo kujawsko-pomorskie. Mieszkańcy Lisiego
Ogona przypominają jednak, że należy pamiętać również o ruchu lokalnym w rejonie powstającej trasy.

Problem z drogą
serwisową przy
obwodnicy

Mieszkańcy Lisiego Ogona napisali petycję

Mieszkańcy Lisiego Ogona napisali do władz gminy Białe Błota o przywrócenie przejezdności ulicy
Cichej i przyłączenie jej do drogi serwisowej. Sprawa trafiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

lokalnych łączących się z drogami krajowymi – piszą mieszkańcy
do wójta.
- Wyrażamy oczekiwanie, że
władze gminy Białe Błota przypilnują żywotnego interesu mieszkańców wsi Lisi Ogon w zakresie połączenia ul. Cichej z drogą
serwisową tak, aby ul. Cicha była
przejezdna na całej swojej długości i w należytym stanie technicznym, przynajmniej jak przed
rozpoczęciem inwestycji drogowej – zaznaczyli mieszkańcy
w petycji. Ta na biurko wójta trafiła w połowie września.
Na początk u paździer nika zastępca wójt a Jarosław
Gołębiewski poinformował, że
sprawa została przekazana do
bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajow ych
i Autostrad. – O dalszym przebiegu sprawy zostaniecie Państwo poinformowani po uzyskaniu odpowiedzi – odpowiedział Gołębiewski, który jeszcze
w lutym sam był dyrektorem
bydgoskiej GDDKiA.
Ur z ą d g m i n y w p i ś m i e
do d rogowców z w róci ł się
z prośbą o uwzględnienie petycji
i wykonanie połączenia ul. Cichej
z realizowaną drogą serwisową. – Mając na uwadze potrzebę
zadbania o zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej proszę o pozytywne rozpatrzenie
wniosku i uwzględnienie w realizacji drogi serwisowej S5 również interesu mieszkańców Lisiego Ogona – napisał Gołębiewski.
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PAŁAC BYDGOSZCZ
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

P

ałac w minionym sezonie
toczył naprawdę wyrównane
boje z czołowymi zespołami
ekstraklasy siatkarek: utytułowanym Chemikiem Police, mistrzyniami ŁKS-em i wicemistrzem
Grot Budowlanymi (oba zespoły
z Łodzi) czy brązowymi medalistkami Developresem Rzeszów,
nie mając w składzie wielkich
gwiazd z zagranicznych parkietów. Teraz bydgoszczanki rozpoczynają nowy sezon. Dwa pierwsze mecze rozegrają w Immobile
Łuczniczce.

Siatkarki
zaczynają sezon

28
sezon w najwyższej klasie
rozgrywkowej rozpoczynają
siatkarki Pałacu Bydgoszczy

Cel został określony
W ubiegłym sezonie było szóste miejsce, a drużynę okrzyknięto mianem rewelacji ligi. Teraz Bank
Pocztowy Pałac Bydgoszcz chce powtórzyć ten rezultat, ale rywalki z czołówki tabeli również nie
zamierzają odpuszczać. Już w ten weekend rozpoczynają się rozgrywki Ligi Siatkówki Kobiet.

Mam nadzieję, że
doczekam momentu,
gdy zespół nawiąże do
medalowych tradycji

finale okazały się dwukrotnie
lepsze od bydgoszczanek, zamykając im drogę do walki o medale. Grot doszedł do finału, ale
w trzech spotkaniach przegrał
z drugim łódzkim klubem, ŁKS-em Commercecon.
Tydzień później do Bydgoszczy przyjedzie Wisła Warszawa
(19.10., 17:00), która do ekstraklasy awansowała po triumfie
w rozgrywkach I ligi.
Warto dodać, że terminarz
uległ modyfikacji. Już 3 listopada zespół trenera Mateli zagra
awansem mecz z 12. kolejki z…
Grot Budowlanymi, a 13 listopada
pojedzie do Warszawy (spotkanie
13 kolejki). Jednocześnie, nowością w tym sezonie Ligi Siatkówki Kobiet będzie wprowadzenie

- Na pewno chcielibyśmy
powtórzyć wynik z minionego
sezonu. Czy się uda, zweryfikuje
to boisko – mówi trener Pałacu
Piotr Matela. - To, co się uda zrobić więcej, będziemy traktowali jako coś ekstra w pracy klubu,
którą do tej pory wykonaliśmy –
dodaje.
Nadchodzący sezon ligowy
będzie dla Pałacu już dwudziestym ósmym w najwyższej klasie rozgrywkowej. I podobnie,
jak ubiegły, także i ten może być
bardzo ciekaw y. Praktycznie
wszystkie zespoły ligi poczyniły
istotne zmiany kadrowe. - Bardzo wzmocniła się Radomka
Radom, Energa MKS Kalisz czy
Legionovia. To są zespoły, które podwyższyły swoje budżety,
w ymieniły praktycznie połowę swojego składu – podkreśla
prezes KS Pałac Bydgoszcz S.A.
Piotr Makowski. Gdzie na tym

Fot. Szymon Fiałkowski

Waldemar Sagan

Siatkarki Banku Pocztowego Pałacu Bydgoszcz zaprezentowały się przedstawicielom mediów i sponsorów
w City Hotelu.

tle jest bydgoski klub? - Musimy
zagrać pięć, sześć kolejek, żeby
wiedzieć coś więcej. Chciałbym, aby dziewczyny przyciągały na trybuny taką publikę
jak w poprzednim sezonie – nie
ukrywa Makowski, choć podkreśla, że klub - aby walczyć o jak
najwyższe laury - potrzebowałby
dodatkowo jeszcze ok. 1 mln zł. Mamy taką możliwość, że dostaniemy więcej pieniędzy – zdradza

Makowski. Przypomina jednak, iż
klub przyjął zasadę, że ile dostanie z miasta, drugie tyle musi
sam pozyskać od sponsorów.
Bydgoskie siatkarki w weekend zaprezentowały się kibicom podczas eventu w Centrum
Handlow y m Zielone A rkady,
a w poniedziałek spotkały się
z przedstawicielami mediów
i sponsorów w City Hotelu. Najważniejsze jest to, co zespół

pokaże na boisku. Mam nadzieję,
że doczekam momentu, gdy drużyna nawiąże do naszych medalowych tradycji i tego chciałbym
życzyć – nie ukrywał Waldemar
Sagan.
Pałac rozpocznie rozgrywki
w sobotę meczem z Grot Budowlanymi Łódź (17:00, Immobile
Łuczniczka). War to przy pomnieć, że w poprzednim sezonie
to właśnie łodzianki w ćwierć-

Chcielibyśmy powtórzyć
wynik z minionego
sezonu. Czy się uda –
boisko zweryfikuje.
Piotr Matela

trener Bank Pocztowy Pałacu
Bydgoszcz

systemu wideoweryfikacji. I to
nie od fazy play-off, jak było do
tej pory, tylko już od początku
sezonu zasadniczego.

*

 etropoliaBydgoska.pl
M
jest patronem medialnym
Banku Pocztowego Pałacu
Bydgoszcz.
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Nowy zespół
na nowy sezon

Chcemy osiągnąć
jeszcze lepszy wynik
Patrycja Balmas była jedną z liderek Banku Pocztowego Pałacu
w minionym sezonie i w nadchodzącym ma pozostać jedną z kluczowych zawodniczek drużyny.

W przerwie między sezonami Ligi Siatkówki Kobiet działacze bydgoskiego Pałacu nie próżnowali
i na rozpoczynający się w najbliższy weekend sezon zbudowali naprawdę ciekawy skład.

WYWIAD

Fot. Szymon Fiałkowski

Szymon Fiałkowski: Z jakimi
nadziejami zespół przystępuje
do nadchodzącego sezonu Ligi
Siatkówki Kobiet?
Pat r ycja Ba lm as: Pat r z ymy w przyszłość z ogromnymi nadziejami. Chcemy osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż
w poprzednim sezonie i będziemy
robić wszystko, żeby to uczynić.

SKŁAD

N

a parkiecie nie ujrzymy.
W bar wach Pałacu nie
zagra pięć siatkarek, które
oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim z klubem
rozstała się podstawowa atakująca Tamara Gałucha. W rozpoczynającym się sezonie będzie
zawodniczką brązowego medalisty sezonu 2018/2019 Developresu Rzeszów, którego trenerem będzie były gracz bydgoskiego Chemika Stephane Antiga.
Młoda rozgrywająca Małgorzata
Andersohn przenosi się do Stanów Zjednoczonych, bo za oceanem rozpoczęła studia. Nowych
klubów szukają środkowa Natalia Misiuna oraz libero Maja
Pahor, która w minionym sezonie
w bydgoskim zespole rozegrała
raptem dwa spotkania.
Na parkiecie nie zobaczymy
już doświadczonej przyjmującej Joanny Kuligowskiej. „Jadzia”
zdecydowała się zakończyć sportową karierę, ale niewykluczone,
że niebawem zobaczymy jej córkę, która obecnie gra w zespołach młodzieżowych Pałacu.
Teraz kilka słów o nowych
zawodniczkach. Po latach gry
w innych klubach (m.in. KSZO
Ostrow iec Św iętokrzyski,
a ostatnio w Belgii) do Pałacu
powróciła rozgrywająca Marta Biedziak. O sile ofensywnej
stanowić mają Izabella Rapacz
i pozyskana z ligi włoskiej Czeszka Tereza Vanzurova.

Vanzurova, która także może
wspomagać drużynę na przyjęciu
zagrywek. Dodajmy, że na Półwyspie Apenińskim Vanzurova grała
przez sześć lat, a ostatnio reprezentowała barwy Cuneo Volley.
Dość powiedzieć, że w sezonie
2017/2018, 28-letnia zawodniczka notowała średnią 20,1 pkt. na
mecz. W poprzednim sezonie nie
pojawiała się jednak na parkiecie,
więc jej forma jest zagadką.
Ciekawym ruchem może być
pozyskanie środkowej Anny Stencel, która w minionym sezonie
była jedną z najlepszych blokujących ligi. Jak podaje oficjalna strona Ligi Siatkówki Kobiet, Stencel w barwach Enea PTPS-u Piła
zanotowała w sezonie 2018/2019,
zawodniczka zanotowała
66 punktowych bloków, co było
piątym wynikiem ligi.
Ponadto, w składzie są młode
zawodniczki – przyjmująca Natalia Lijewska i libero Julia Reszelewska.
Szkoleniowiec nie ukrywa,
że w Bydgoszczy przed startem
tego sezonu zbudowano bardzo
ciekawy zespół. - Doszły nam
nowe zawodniczki, mamy też
większy wachlarz zmian, a siatkarki między sobą muszą walczyć
o to, która będzie w wyjściowym składzie. Taka rywalizacja
na pewno pomaga – podkreśla
Matela. Pałac formę szlifował
w serii spotkań kontrolnych.

KADRA NA SEZON
2019/2020

Jaki to będzie sezon ligowy?
Rywalki w przerwie nie próżnowały i dokonały solidnych transferów.
Myślę, że Chemik Police będzie
bardzo groźnym rywalem w tym
sezonie dla wszystkich zespołów. Drużyny są znacznie bardziej
wyrównane. Te, które zajmowały
miejsca w środku tabeli, solidnie się
wzmocniły. Sądzę, że ta liga w tym
sezonie może być jeszcze ciekawsza niż była w minionym roku.
Za wami seria spotkań kontrolnych. Jak te mecze wyglądały
z perspektywy boiska?
Można to ocenić w miarę pozytywnie. Wszystkie zawodniczki
miały okazję, aby się pokazać.
Cały czas zgrywamy się i myślę,
że to zaprocentuje w lidze.

Terminarz ligowy tak się ułożył,
że pierwsze dwa spotkania rozgrywacie przed własną publicznością. Już w tę sobotę na inaugurację do Łuczniczki przyjeżdżają wicemistrzynie kraju Grot
Budowlani Łódź.
Sądzę, że dobrze zacząć ligę
z wysokiego C i mam nadzieję,
że dla nas i dla kibiców będzie to
bardzo dobry pojedynek. Walkę
o czwórkę w minionym sezonie
też miałyśmy z Budowlanymi
i nie potoczyło się to tak, jakbyśmy chciały. Teraz chciałybyśmy
się zrewanżować.

Rozgrywające:
Magdalena Mazurek
Marta Biedziak

Dawne znajome na początek

Atakujące:
Izabella Rapacz
Tereza Vanzurova (Czechy).

Bydgoskie siatkarki rozpoczną sezon od mocnego uderzenia. Pałac
podejmie we własnej hali Grot Budowlanych Łódź.

Środkowe:
Marta Ziółkowska
Anna Stencel
Kinga Różyńska
Przyjmujące:
Patrycja Balmas
Ewelina Żurowska
Natalia Lijewska
Monika Fedusio
Libero:
Monika Jagła
Julia Reszelewska

Sztab szkoleniowy
Trener:
Piotr Matela
Asystent, statystyk:
Jakub Tęcza
Fizjoterapeuta:
Anatol Szawejko

INAUGURACJA

Ł

odzianki to aktualne wicemistrzynie kraju i co ciekawe, to właśnie one pozbawiły bydgoszczanek w minionym sezonie walki o medale.
W ćwierćfinale zespół z Łodzi
dw ukrotnie pokonał Pałac –
w obu meczach po 3:0. W głównej
mierze swoją siłę opierał wówczas na Jovanie Brakocević.
Serbskiej atakującej nie ma
już jednak w Łodzi. Skład drużyny trenera Błażeja Krzyształowicza w porównaniu do
poprzedniego sezonu radykalnie
się zmienił. Odeszła też reprezentacyjna przyjmująca Magdalena Stysiak. Obie wymienione
zawodniczki będą teraz grały
w uważanej za jedną z najsilniejszych lig kobiecych – włoskiej.
W bar wach wicemistrzyń
Polski nie zobaczymy także rozgrywającej Frauke Stoltenborg

i młodej przyjmującej Oliwii
Urban. W ich miejsce włodarze
klubu zdecydowali się pozyskać dwie nowe rozgrywające.
Jedna z nich – Paulina Bałdyga – w przeszłości występowała
w Pałacu. Druga to Julia Nowicka,
która w sezonie reprezentacyjnym otrzymała sporo szans gry
od Jacka Nawrockiego, głównie w turniejach Ligi Narodów.
Na pozycji atakującej Brakocević
spróbuje zastąpić Ukrainka Anastasiya Kraiduba, a na przyjęciu
zagrają kolejne byłe pałacanki:
Belgijka Charlotte Leys i Julia
Twardowska.
Sobotni pojedynek w Immobile Łuczniczce rozpocznie się
o 17:00. Co ciekawe, w odstępie trzech tygodni, oba zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie.
Oba kluby uzgodnił y, że już
3 listopada rozeg rają awansem mecz z 11 kolejki (pierwszej
w rundzie rewanżowej). SF

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ZA
CZYTA
NI
nowy numer
znajdziesz tutaj:
BYDGOSZCZ

BANK POCZTOWY
1. Jagiellońska 17

DELIKATESY
TROJAŃSKIE

2. ujejskiego 48
3. Baczyńskiego 15

VIANDO

4. Focha 2
5. Grunwaldzka 26

BARY SPÓŁDZIELNI
GASTRONOMICZNEJ

6. Bar Miły
- Sułkowskiego 13
7. Bar Mikrus
- Waryńskiego 5
8. Bar Krokus
- M. Konopnickiej 28
9. Bar Kaprys
- M. Skłodowskiej-Curie 1
10. Bar Jagienka
- Wojska Polskiego 23
11. Bar Horacy
- Bartłomieja
z Bydgoszczy 9A
12. Bar Dworcowy
- Dworcowa 75

BSS SPOŁEM

13. Baczyńskiego 35a
14. Nowodworska 2
15. Czerkaska 32
16. Drzycimska 1b
17. Kossaka 50
18. Władysława iV 18 a
19. Abrahama 8
20. Białogardzka 27

21. Gdańska 45
22. Koszarowa 11
23. Wełniany Rynek 2
24. Ogrody 20
25. Skłodowskiej-Curie 84a
26. Powstańców Wlkp. 32
27. Skłodowskiej-Curie 32
28. Boya-Żeleńskiego 16a
29. 11 listopada 15a
30. Brzozowa 86

GALERIA MIEDZYŃ

BYDGOSKA
SZKOŁA WYŻSZA

SOS GOTÓWKA

31. unii lubelskiej 4C

ARKADA
GALERIA WNE˛TRZ
32. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA

33. Skłodowskiej-Curie 9

HOTEL HOMER

40. Nakielska 86

SKLEP POLSKI

41. ugory 23
42. Waryńskiego 51

STADMEDICA

43. Nakielska 327
44. Jagiellońska 26

SZPITAL BIZIELA
45. ujejskiego 75

BKS CHEMIK
46. Glinki 79

KLINIKA URODY
MEDESTIC
KATARZYNA HUSS

34. Powstańców Wlkp. 33

47. Braniewska 19

PARK 17

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI

35. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY

36. Wojska Polskiego 1

48. Garbary 2

DELIKATESY MIE˛SNE
KIER

DROŻDŻOWA PYCHOTKA 49. Rupniewskiego 6
37. Gdańska 28

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL

ODIDO

50. Kleina 7

38. Kościuszki 27

PRZYCHODNIA BAJKA

BYDGOSKIE CENTRUM
INFORMACJI

DOM CHLEBA BATON

39. Batorego 2

51. Szelburg-zarembiny 19
52. Kromera 5a

BIAŁE BŁOTA
GKS SPÓJNIA
BIAŁE BŁOTA

53. Centralna 27B

SKLEP SPOŻYWCZO-MONOPOLOWY
54. Centralna 29

OSIELSKO
GOSIR OSIELSKO
55. Tuberozy 2

SKLEP SPOŻYWCZY
56. Centralna 20

GOK OSIELSKO

57. Szosa Gdańska 57

MEMO BISTRO
AT HOME

58. Centralna 2m

GALERIA OSIELSKO

59. Szosa Gdańska 49

NIEMCZ
SKLEP SPOŻYWCZY
ABC
60. Bydgoska 54

