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W  październiku zeszłego 
roku Collegium Medicum 
UMK ogłosiło konkurs na 

opracowanie koncepcji architek-
toniczno-urbanistycznej rozbu-
dowy bazy naukowo-dydaktycz-
nej. Architekci mieli za zadanie 
przedstawić wizję zagospodaro-
wania terenu wokół Szpitala Uni-
wersyteckiego im. Antoniego 
Jurasza, obejmującego kwartał 
pomiędzy ulicami: Wyszyńskie-
go, Skłodowskiej-Curie, Jurasza 
i Powstańców Wielkopolskich. 
Koncepcje miały być zgodne 
z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. Jednym z warunków 

postawionych przed uczestnika-
mi postępowania, było stworze-
nie wizji spójnej zabudowy two-
rzącej 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 zloka-
lizowanie powierzchni dydak-
tycznych oraz badawczych. 
Obiekt nr 2 to brakujące skrzydło 
zachodnie szpitala Jurasza, które 
miałoby być zlokalizowane tuż 
obok budynku SOR. Plan zakła-
dał umieszczenie tam oddziałów 
szpitalnych, powierzchni ogól-
nodostępnych, a także salki kon-
ferencyjnej. Dodatkowo uczel-
nia wskazała, by w koncepcji 
uwzględnić przeniesienie ogrodu 
istniejącego w miejscu projekto-
wanego budynku w inne miejsce. 

Budynek nr 3, znajdujący się 
przy ulicy Skłodowskiej-Curie, to 
najważniejszy element koncep-

cji rozbudowy bazy Collegium 
Medicum. Uczelnia chciała, by 
architekci zaprojektowali dwa 
symetryczne obiekty, które peł-
niłyby funkcję reprezentacyjną 
głównego wjazdu na teren kom-
pleksu szpitala. Proponowana 
wysokość to minimum 5 kondy-
gnacji nadziemnych wraz z piw-
nicą. W budynku proponuje się 
zlokalizowanie oddziałów szpi-
talnych, a także powierzchni 
ogólnodostępnych. Nowy gmach 
powstałby w miejsce wyburzo-
nych budynków: A (działu infra-
struktury i zamówień publicz-
nych), B (księgowości) i R.

Na rogu alei Wyszyńskiego 
i ulicy Skłodowskiej-Curie miał-
by powstać parking wielopozio-
mowy. Piąty budynek miałby być 
rozbudową obiektu G (Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego 
i kliniki psychiatrii). Status budyn-
ku reprezentacyjnego ma też 
mieć budynek nr 6 zlokalizowany 
przy skrzyżowaniu Wyszyńskie-
go i Powstańców Wielkopolskich. 
Tam CM widzi centrum dydak-
tyczno-kongresowe z funkcją 
hotelu z parkingiem w części pod-
ziemnej. Uczelnia wskazała pro-
jektantom, by budynek miał mak-

symalną możliwą wysokość, zgod-
ną z zapisami planu miejscowego. 
Ma łączyć w sobie funkcje wido-
wiskowe, kongresowe, dydak-
tyczne oraz hotelowe – proponu-
je się w nim zlokalizowanie sali 
konferencyjno-widowiskowej na 
tysiąc osób z możliwością podzia-
łu na mniejsze sale konferencyjne, 
a także bufetu, szatni, pomiesz-
czeń technicznych oraz biblioteki.

Co przyniósł konkurs?

25 lipca jury, złożone z przed-
stawicieli Collegium Medicum, 
Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego i urzędu miasta, 
rozstrzygnęło konkurs. W wyma-
ganym terminie wpłynęło dzie-
więć prac, ale ze względów for-
malnych ocenie komisji podlegało 
jedynie osiem. Ostatecznie komi-
sja nie zdecydowała się przyznać 
pierwszej nagrody, gdyż żadna 
z prac nie spełniała wszystkich 
kryteriów. Przyznano natomiast 
drugą i trzecią nagrodę. Najlepszy 
spośród przesłanych wizji oka-
zał się projekt Artura Klimczaka 
z pracowni Kaplusjeden z Wro-
cławia. Trzecią nagrodę ex aequo 
przyznano: duetowi Jakub Gorz-

ka – Jacek Józekowski z pracowni 
Front z Gdyni oraz Rafałowi Stem-
porowskiemu ze Szczecina.

4 października w budynku 
uczelni przy ulicy Jagiellońskiej 
uroczyście otwarto wystawę, 
na której zaprezentowano zgło-
szone prace konkursowe (będzie 
ona czynna do 25 październi-
ka). – 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 podsu-
mowaniu konkursu rektor UMK 
prof. Andrzej Tretyn. Odniósł się 
też do opinii, że nakłady toruń-
skiej uczelni na rozwój Collegium 
Medicum są niewystarczające.

 – Gdybyśmy porównali 
nakłady, jakie poniesiono w ciągu 
tych 15 lat – włączając te ponie-
sione na Szpital Uniwersytecki nr 
1 i te, które zostaną poniesione na 
rozbudowę Szpitala nr 2, to nie-
wątpliwie znacznie większe pie-
niądze zostały pozyskane i będą 
wykorzystane w bydgoskiej czę-
ści uniwersytetu – stwierdził.

Dalej rektor tłumaczył, że 
przygotowania pod rozbudowę 
uczelni wiążą się z wizją jej rozwo-

ju jako ośrodka badawczego. – To 
będzie nasz priorytet w najbliż-
szych latach – obiecywał Tretyn. 
Przedstawione przez architek-
tów koncepcje mają być „dobrym 
wstępem” do zagospodarowania 
posiadanych przez uczelnię tere-
nów. Rektor UMK studził jednak 
optymizm tych, którzy spodzie-
wali się ich szybkiej zabudowy.

 – To są koncepcje dla bar-
dzo bogatej uczelni. Nie stać 
nas, przynajmniej w ciągu naj-
bliższych lat, na realizację cho-
ciażby jednej z nich. Ale dobrze, 
że o tym myślimy i widzimy, 
jaki obszar mamy do dyspozy-
cji. Krok po kroku, ale mając już 
wizję, będziemy rozbudowywać 
Collegium Medicum, by spełniało 
wymogi uniwersytetu – tak, aby 
część medyczna mogła konkuro-
wać z uniwersytetami medycz-
nymi – 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 realiza-
cji Interdyscyplinarnego Cen-
trum Nowoczesnych Technologii 
Medycznych. Jego dyrektorem 
zostanie prorektor CM Graży-
na Odrowąż-Sypniewska (swoją 
obecną funkcję sprawuje do koń-
ca listopada). Centrum ulokuje się 
w budynku, który powstanie na 
rogu Skłodowskiej-Curie i Jura-
sza. – Równocześnie z tą inwe-
stycją musimy projektować par-
king wielopoziomowy. Bez tego 
nie dostaniemy zgody na realiza-
cję pozostałych obiektów – mówi 
w rozmowie z MetropoliaBydgo-
ska.PL prof. Kubica. 

A kiedy mają rozpocząć się 
pierwsze prace budowlane na Bie-
lawach? Tu na razie nie można 
liczyć na konkretne odpowiedzi. 
Kubica wyjaśnia, że przedłużenie 
rozstrzygnięcia wyników kon-
kursu opóźniło przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na zaprojek-
towanie i budowę nowych obiek-
tów. Mając jednak na uwadze słowa 
rektora Tretyna, realizacja kolej-
nych etapów zabudowy terenu na 
Bielawach potrwa kilkanaście lat.

Warto dodać, że już w tej 
chwili formalnie rozpoczęły pra-
ce nad realizacją hali sportowej, 
która stanie przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich – pomiędzy 
istniejącym domem studenta 
a planowanym obiektem centrum 
dydaktyczno-kongresowego. 

Na razie trwa jeszcze ocze-
kiwanie na pojawienie się firmy 
budowlanej, która wybuduje halę, 
ale prof. Kubica zapewnia, że ta 
inwestycja powstanie bardzo 
szybko.

UCZELNIE 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.

Propozycja architekta Artura Klimczaka z Wrocławia okazała się najlepsza w konkursie na projekt rozbudowy 
bazy Collegium Medicum w Bydgoszczy.
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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

prof. Andrzej Tretyn
rektor UMK
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Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

W  ubieg ł y m m ies i ącu 
z usług lotniska imienia 
Paderewskiego skorzy-

stało dokładnie 41 768 osób. – To 
oznacza niemal 14-procento-
wy 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 okre-
sie wykonano ponad 1100 opera-
cji lotniczych, czyli blisko jedną 
trzecią więcej niż w analogicz-
nym okresie 2018 roku.

W tym roku lotnisko obsłu-
żyło już niemal 333 tysiące 
osób. Do rekordowego rezulta-
tu z minionego roku – 413 tysię-
cy odprawionych podróżnych 
– brakuje więc 80 tysięcy osób. 
– Cieszą mnie rosnące, zwłasz-
cza w okresie jesiennym, sta-
tystyki lotniska. Mimo głosów 
niedowiarków i malkontentów, 
kujawsko-pomorski port lotniczy 
konsekwentnie się rozwija i ma 
dobre prognozy na przyszłość 
– twierdzi marszałek Piotr Cał-
becki. Przypomnijmy, że najczę-
ściej pojawiające się głosy kryty-
ki dotyczą małej liczby połączeń 
(z dominującą rolą kierunków 
emigracyjnych) i uzależnienia 
lotniska od Ryanaira, irlandzkich 
tanich linii lotniczych, którym 

województwo wspólnie z miasta-
mi: Bydgoszcz i Toruń dopłaca do 
lotów w ramach tzw. usług pro-
mocyjnych.

Proporcja połączeń nisko-
kosztowych do tradycyjnych już 
za niespełna trzy tygodnie ule-
gnie zmianie. Do codziennych 
lotów do Frankfurtu realizowa-

nych przez Lufthansę dołączy 
bowiem oferta LOT-u z prze-
lotami do Warszawy. Pierwszy 
raz trasę z i na Okęcie samoloty 
krajowego przewoźnika pokonają 
27 października. Łącznie dostęp-
nych będzie dziesięć lotów tygo-
dniowo. – Lufthansa daje możli-
wość 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 sto-
licy (w dwie strony) zaczynają 

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 więk-
szości europejskich kierunków. 

Od kwietnia przyszłego roku 
z Bydgoszczy będzie można 
wybrać się w podróż do Edyn-
burga. 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 zamel-
duje się o 10:20 (należy pamię-
tać o różnicy czasu, lot zawsze 
będzie trwał 140 minut). W dro-
gę powrotną boeing 738 uda się 
już o 10:45, aby w Edynburgu 
zameldować się o 12:05 cza-
su 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 lądo-
waniem o 11:25).

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 obsłużo-
nych pasażerów. A to oznacza, że nadal możliwe jest poprawienie ubiegłorocznego, rekordowego 
rezultatu.

KomUNIKACJA
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333 tys.
pasażerów obsłużyło w tym 
roku bydgoskie lotnisko. 
Wciąż jest szansa na 
poprawę ubiegłorocznego 
rekordu.
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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 publicz-
nej czy tablicy ogłoszeń. W lokalu zostaniesz 
poproszony o dokument ze zdjęciem, na przy-
kład 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 kandy-
data, na którego chce się zagłosować, należy 
postawić znak X przy nazwisku, czyli co naj-
mniej dwie linie przecinające się w obrębie krat-
ki. 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 rów-
nież stawiamy X w kratce przy nazwisku jedne-
go kandydata. Karty należy wrzucić do urny tak, 
aby strona do głosowania była niewidoczna.

Przed 
głosowaniem

Cisza wyborcza zaczyna się 
24 godziny przed dniem głoso-
wania i trwa do jego zakończenia. 
W tym czasie nie można prowa-
dzić agitacji wyborczej, zwoływać 
zgromadzeń, pochodów lub mani-
festacji, wygłaszać przemówień 
ani rozpowszechniać materia-
łów wyborczych. Te ograniczenia 
dotyczą także Internetu. 

Zabroniona jest również agi-
tacja w lokalu wyborczym – mię-
dzy innymi eksponowanie sym-
boli, napisów czy znaków kojarzo-
nych 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.

Jak zgłaszać 
nieprawidłowości?

Każdy może zgłaszać nieprawidłowości doty-
czące wyborów osobiście lub przez mężów zaufa-
nia i obserwatorów społecznych, którzy będą mogli 
rejestrować liczenie głosów oraz inne prace komisji 
wyborczych przed głosowaniem i po jego zakoń-
czeniu. Wątpliwości dotyczące prawidłowego dzia-
łania obwodowej komisji wyborczej należy zgłaszać 
okręgowej komisji wyborczej lub delegaturze krajo-
wego biura wyborczego.

Wyniki głosowania w poszczególnych komi-
sjach będą wywieszone na drzwiach lokalu po 
przeliczeniu głosów. W ciągu 7 dni od ogłosze-
nia 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 wybor-
czych. Z każdego z nich zostanie wybrany jeden sena-
tor. 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 otrzy-
ma wyłącznie kandydat z największą liczbą głosów.

Kto zostanie posłem?
Wybieramy 460 posłów. 

Kraj podzielono na 41 okrę-
gów wyborczych, z któ-
rych pochodzić będzie od 
7 do 20 parlamentarzystów. 
W okręgu bydgoskim wybra-
nych zostanie 12. 

Po zakończeniu głoso-
wania zliczone będą wszyst-
kie głosy uzyskane przez 
poszczególne komitet 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 manda-
tów biorą udział też komitety 
wyborcze wyborców zrzeszo-

nych w organizacjach mniej-
szości narodowych. 

Przy przeliczaniu głosów 
na mandaty stosuje się metodę 
D’Hondta. W okręgu bydgo-
skim dysponujemy dwunasto-
ma mandatami. Załóżmy, że 
najlepszy z komitetów uzyska 
w okręgu 100 tysięcy głosów. 

Te n  w y n i k  d z i e l i-
my przez kolejne liczby 
n at u r a l ne .  O t r z y muje-
my więc wyniki 100 000, 
50 000, 33 333, 25 000, 
20 000 itd. Kolejny komi-
tet uzyskał 80 000 głosów. 
W tym przypadku wyniki 
będą więc wynosiły: 80 000, 
40 000, 26 666 itd. Podobnie 
z pozostałymi komitetami. 

Następnie wszystk ie 
wyniki dzielenia układamy 
w kolejności od największej 
dla najmniejszej. Dwana-
ście 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, któ-
rzy nie otrzymali wielu gło-
sów, ale znajdują się na np. 
czwartym miejscu (wg liczby 
otrzymanych głosów, a nie 
wg miejsca na liście!) w swo-
im komitecie. 

NIEZBĘDNIK WYBoRCZY

Kiedy, jak 
i na kogo?
W najbliższą niedzielę wybierzemy posłów i senatorów, któ-
rzy 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.



5

R E K l A M A

R E K l A M A



6

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

Konsultacje dotyczące aktu-
alizacji strategicznego doku-
mentu planistycznego prze-

prowadzono w czerwcu i lipcu. 
W czwartek, 3 października opu-
blikowano raport z dwumiesięcz-
nych badań, a także wykaz wnio-
sków mieszkańców oraz przed-
siębiorców 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. 

Ankietowani zgłosi l i bli-
sko 3600 wniosków. Dotyczy-
ły one głównie takich tematów 
jak: infrastruktura transpor-
towa, zagospodarowanie tere-
nów w rejonie dawnego Zache-
mu, komunikacja miejska, dro-
gi dla rowerów i chodniki oraz 
wysokość zabudowy.

Najczęściej wspominanym 
zagadnieniem była zmiana funk-
cji istniejących ogrodów działko-
wych zaproponowana w projek-
cie studium, co poruszyła ponad 
połowa ankietowanych (z czego 
zdecydowana większość doty-

czyła ROD zlokalizowanych 
w okolicy ul. Inwalidów). Miejska 
Pracownia Urbanistyczna już od 
kilkunastu miesięcy informo-
wała, że te tereny miałyby (ale 
w dość dalekiej perspektywie) 
zostać przeznaczone na zabudo-
wę mieszkaniową. Działkowicze 
sprzeciwiają się jednak jakimkol-
wiek zamierzeniom, które skut-
kowałyby likwidacją ich ogrodów.

Część wniosków do stu-
dium to propozycje posia-
d ac z y  g r u nt ów chc ą c ych 
zmienić ich przeznaczenie 
w planach miejskich. Wśród 
takich pomysłów warto wyróżnić: 
- prośbę o przeznaczenie dzia-
łek przy torze regatow ym, 
parkingu przy ulicy Wańko-
wicza w Fordonie czy terenów 
wokół galerii Arkada przy For-
dońskiej na budowę miesz-
kań i działalność usługową, 
- wnioski o przeznaczenie tere-
nu pod rozbudowę zakładów 
przez firmy Frosta i Abramczyk, 
- zwiększenie wskaźników 
wysokości zabudowy dla działek 
przy Fordońskiej 120 oraz Gajo-
wej złożone przez spółki powią-

zane z deweloperem Moderator 
Inwestycje.

Kilku wnioskodawców chce 
też sprecyzowania zapowiada-
nych w projekcie planów i prosi 
m.in. o wyznaczenie konkretnej 
lokalizacji nowego mostu nad 
Wisłą (studium wyraża potrzebę 
jego budowy), a także o uszcze-
gółowienie, na czym polegałoby 
przekształcenie ogródków dział-
kowych w pobliżu zajezdni przy 
Toruńskiej i Inowrocławskiej na 
„inne funkcje związane z zainwe-
stowaniem miejskim”. Ten ostatni 
wniosek złożyły MZK. Jak wyja-
śniono, spółka chce mieć wiedzę 
na temat możliwego kierunku 

zmian na działkach sąsiadujących 
z zajezdnią autobusową.

Znaczna część wniosków 
dotyczy zwiększenia wysokości 
zabudowy. W tej sprawie złożo-
no blisko sto uwag, dotyczących 
zwłaszcza terenów wokół ronda 
Fordońskiego czy Jagiellonów, 
dworca PKS czy Babiej Wsi, a tak-
że rejonu wszystkich tras tram-
wajowych i dawnego Fotonu. 

Prawie co szósta uwaga do 
projektu dotyczyła transportu. 
Mieszkańcy sprzeciwili się pla-
nom likwidacji linii tramwajowej 
do Łęgnowa. Wnioskujący uwa-
żają, że jest ona potrzebna do 
obsługi terenów inwestycyjnych 

przy ulicy Hutniczej i Chemicz-
nej, a nawet postulują jej rozbu-
dowę 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 Ogińskie-
go i Sułkowskiego. 

Jednak najwięcej uwag doty-
czących sieci tramwajowej zakła-
da konieczność dalszego jej roz-
woju w Fordonie. W projekcie 
studium MPU opowiadała się 
jedynie za budową krótkiej odno-
gi od istniejącej trasy w kierunku 

targowiska – wnioskujący chcą 
jej przedłużenia w głąb osiedla, 
aż do pętli autobusowej Tatrzań-
skie. Wspominają także o realiza-
cji odgałęzienia do Starego For-
donu.

Szereg postulatów dotyczy 
też kolei. Przede wszystkim poja-
wia 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 spo-
re poparcie dla postulowanego 
przez MPU uspokojenia ruchu na 
ulicy Focha. Niektórzy mieszkań-
cy idą jeszcze dalej i proponują 
likwidację północnego mostu 
Solidarności, co miałoby być 
pierwszym krokiem do odbudo-
wy Starego Kanału Bydgoskiego.

Bydgoszczanie w swoich 
uwagach położyli też akcent na 
przyspieszenie budowy infra-
struktury rowerowej i połącze-
nie istniejących już odcinków. 
Wnioski mieszkańców wskazują 
na konieczność powstania dróg 
dla rowerów przy ul. Fordońskiej, 
Focha i Andersa oraz przy bulwa-
rach nad Brdą.

Wielu uczestników konsulta-
cji sprzeciwia się także budowie 
ulicy Nowomazowieckiej (pomysł 
jest krytykowany za konieczność 
wyburzenia kamienic w rejonie 
ulicy Gdańskiej), rozbudowie uli-
cy Toruńskiej na odcinku rondo 
Toruńskie – rondo Bernardyń-
skie czy budowie gigantycznego 
węzła łączącego trasę W-Z z ulicą 
Gdańską. Zamiast skrzyżowania 
z łącznicami, autorzy uwag pro-
ponują skierowanie trasy tune-
lem pod ulicą Gdańską oraz obni-
żenie 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 – Wnio-
ski są szczegółowo analizowane 
i zostaną rozpatrzone w dalszych 
pracach nad projektem studium. 
Z przyjętymi rozwiązaniami 
będzie można zapoznać się na 
etapie wyłożenia projektu do 
publicznego wglądu – informują 
urbaniści.

URBANISTYKA Więcej dróg 
rowerowych,  
mniej aut 
w centrum
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.

Propozycja MPu dotycząca uspokojenia ruchu na ulicy Focha zyskała poparcie strony społecznej 
w konsultacjach projektu studium.
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3600
wniosków złożyli 
bydgoszczanie do 
projektu studium.

Sieć 
tramwajowa
w Fordonie wymaga 
zdaniem uczestników 
konsultacji rozbudowy.
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Na początku roku urząd 
miasta ogłosił konkurs 
na wykonanie koncepcji 

instalacji artystycznej, na której 
zakochani bydgoszczanie mieliby 
wieszać  „kłódki miłości”. W ten 
sposób zrealizowano zapowiedź 
Rafała Bruskiego, który we wrze-
śniu 2018 roku - po akcji usu-
wania kłódek znajdujących się 
na kładkach prowadzących na 
Wyspę Młyńską – obiecał stwo-
rzenie alternatywnego miejsca 
do ich zawieszania. 

W lutym mieszkańcy głoso-
wali na osiem propozycji insta-
lacji. Z tego grona wybrano pięć 
prac cieszących się największym 
powodzeniem wśród mieszkań-
ców. Ostatecznego wyboru naj-
lepszej koncepcji dokonała komi-
sja 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 elemen-
tów. Pozornie wydają się one 
osobne, ale pod odpowiednim 
kątem widzenia będą tworzyć 
spójną całość, w którą wpisane 
będą serca. Pomysł bydgoskich 
studentów uwzględnia również 

dodatkową funkcję, czyli tworze-
nie naturalnych kadrów zwraca-
jących uwagę na piękno pano-
ramy bydgoskiej. Dzięki temu 
instalacja ma być idealnym ele-
mentem zdjęć zakochanych par. 

Za realizację instalacji odpo-
wiada biuro promocji miasta. 
Podczas marcowej konferencji 
poświęconej rozstrzygnięciu 
konkursu jego dyrektor Łukasz 
Krupa zapewniał, że instalacja 
pojawi się w ciągu kilku mie-
sięcy. Jednak od tego momen-
tu w temacie „kadru na miłość” 
zapadła cisza. Zapytaliśmy więc 
ratusz, na jakim etapie jest reali-
zacja projektu.

- Trwają prace związane 
z opracowywaniem dokumenta-
cji projektowej. Zgodnie z umową 
powinna być ona gotowa do koń-
ca roku – podaje rzecznik prezy-
denta Marta Stachowiak. 

Poznaliśmy także miejsce, 
w którym stanie obiekt do wie-
szania kłódek zakochanych. 
Jeszcze w marcu było ono owia-
ne tajemnicą, ale dziś wiemy, że 
„Kadr na miłość” znajdzie się 
na skwerze przy ul. Grodzkiej 
i Bernardyńskiej, zwanym Ryn-
kiem Kwiatowym. 

- W ramach zleconej doku-
mentacji projektowej przewi-
dywane jest również zagospo-
darowanie skweru poprzez 
m.in. wykonanie nowych dojść 
i ścieżek, aranżacje nowych 
nasadzeń oraz zaprojektowanie 
odpowiedniego podświetlenia 
instalacji artystycznej – prze-
kazuje Stachowiak. 

Wybór nieco zapomniane-
go skweru jest nieprzypadko-
wy. Specjaliści do spraw este-
tyki 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 miej-
scem w Bydgoszczy, które będzie 
chętnie odwiedzane przez mło-
dych ludzi. W podobnym tonie 
wypowiadał się menedżer Sta-
rego Miasta i Śródmieścia Maciej 
Bakalarczyk.-  Tego typu roz-
wiązanie pozwoli stworzyć nie 
tylko miejsce dla zakochanych, 
ale też miejsce, w którym warto 
bywać – podkreślił.

Radni PiS w ubiegły piątek 
zorganizowali konferencję 
prasową, na której poin-

formowali o zamiarze złożenia 
wniosku do przewodniczącej 
rady w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej. – Kompetencje 
rad osiedli są coraz mniejsze, 
tymczasem powinniśmy przy-
znawać im większe pieniądze. 
Sam budżet obywatelski nie jest 
wystarczającym sposobem na 
realizację inwestycji na osiedlach 
– tłumaczył Bogdan Dzakanow-
ski, który wystąpił na konferen-
cji wraz z Jarosławem Wenderli-
chem, 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 odbę-
dą się w najbliższy piątek. Począ-
tek zaplanowano na godz. 10:00.

Zgodnie z propozycją PiS 
w porządku obrad znalazł się 
punkt zakładający przedstawie-
nie informacji o miejskich inwe-
stycjach z punktu widzenia rad 
osiedli. Wówczas mają wystąpić 
przedstawiciele rad. Następnie 
– również tak jak wnioskowali 
opozycyjni radni – zaplanowano 
punkt dot. zlecenia Komisji Rewi-
zyjnej kontroli działań prezydenta 
w zakresie nadzoru właściciel-
skiego nad spółkami komunalny-
mi ze szczególnym uwzględnie-
niem wynagrodzeń członków ich 
zarządów, zaś w kolejnym punkcie 
prezydent przedstawi informa-
cję nt. zamówień publicznych na 
odbiór odpadów komunalnych 
w mieście. ST

Obecnie przecięcie trzech 
ważnych ulic na Błoniu, 
po których kursują auto-

busy linii 57 i 64 to skrzyżowa-
nie w kształcie litery X z pierw-
szeństwem dla jadących ulicami 
Władysława IV i Broniewskiego. 
Posiada ono trzy wydzielone pra-
woskręty oraz duży pas zieleni 
rozdzielający wlot od strony Bro-
niewskiego. Miejsce, znajdujące 
się tuż przy komisariacie Byd-
goszcz Błonie, jest jednak zmorą 
wielu kierowców i nie jest przy-
jazne dla pieszych. Regularnie 
dochodziło tutaj do kolizji.

Drogowcy, mając na uwa-
dze 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 docho-
dzi już do wypadków – pod-
kreśla urząd miasta. W ramach 
prac powstanie wyspa centralna; 

nastąpi też przebudowa wszyst-
kich wlotów skrzyżowania, tak by 
wymusić na kierowcach uważ-
niejszą jazdę. Jezdnie zostaną 
rozdzielone niewielkimi azy-
lami, 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 pakie-
tu, w którego skład wejdzie rów-
nież remont odcinka ulicy Toruń-
skiej na wysokości Adrii, położe-
nie nowego chodnika w rejonie 
skrzyżowania ulic Fordońskiej 
i Suchej, a także modernizacja 
odcinków ulic Widok i Leszczyna 
na Miedzyniu. BB

mIASTo

PoLITYKA

DRoGI

Co z instalacją na 
kłódki zakochanych?
Ratusz odpowiada
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.
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Sesja o osiedlach już 
w piątek
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-Gul-
czyńska, sesja odbędzie się w najbliższy piątek.

Na Błoniu powstanie 
małe rondo
Jeszcze w październiku ma rozpocząć się przebudowa skrzyżowa-
nia ulic Stawowej, Broniewskiego i Władysława iV na osiedlu Błonie. 
zostanie ono przekształcone w małe rondo.

 

Trwają prace związane 
z opracowywaniem 
projektu instalacji na 
kłódki. Powinien on być 
gotowy do końca roku.

Marta Stachowiak
rzecznik prezydenta 
Bydgoszczy
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Ma k r u m u lokowa ł  s ię 
w rejonie dzisiejszej ulicy 
Kamiennej i Sułkowskie-

go na początku minionego stu-
lecia, zaś jego rozbudowa nastą-
piła w okresie PRL – obecnie 
wyburzane hale pochodzą z lat 
60. i 70. Obiekty przemysłowe 
wpisały się w świadomość miesz-
kańców osiedla Leśnego i wie-
lu z nich pamięta, że przez lata 
charakterystycznym elementem 
hali przy Sułkowskiego był wielki 
napis MAKRUM. 

Na początku XXI wieku głów-
nym udziałowcem Makrum 
został Rafał Jerzy. Dzięki działa-
niom bydgoskiego przedsiębior-
cy spółka stała się częścią Grupy 
Kapitałowej Immobile, a tere-
ny fabryki postanowiono prze-
znaczyć na budowę kompleksu 
mieszkaniowo-biurowego Plata-
nowy Park. Prace nad jego reali-
zacją rozpoczęto w 2014 roku. 
Działalność Makrum jest konty-
nuowana w innych lokalizacjach. 

— Decyzja o przeniesieniu 
produkcji jest efektem różnych 
czynników. Po pierwsze, potrze-
bowaliśmy nowoczesnego zaple-
cza produkcyjnego. Po drugie, 
mamy świadomość, że centrum 
miasta nie jest dziś najlepszą 
przestrzenią dla przemysłu 
ciężkiego. W zgodzie z ekologią, 

fabryki są lokowane na obrzeżach 
metropolii, a nie w ich samym 
środku – mówi prezes zarządu 
Projprzem Makrum Piotr Szcze-
blewski. 

Przygotowania do wyburzenia 
ostatnich hal Makrum rozpoczę-
to kilka miesięcy temu – w lutym 
spółka złożyła wniosek o pozwo-

lenie na rozbiórkę. Po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji w maju ogło-
szono przetarg na wykonawcę 
prac. Rozpoczęły się one pod 
koniec września, a zakończą wio-
sną przyszłego roku.

Na terenie wyburzonych hal 
powstaną kolejne etapy Plata-
nowego Parku – największej 

inwestycji mieszkaniowej w Byd-
goszczy. Projekt autorstwa CDF 
Architekci przewiduje w tym 
miejscu trzy etapy powstawania 
budynków mieszkalnych oraz 
dwa biurowce, roboczo nazywa-
ne EU2 i EU3. 

–  Wszystkie działania prowa-
dzone są w ramach Grupy Kapi-

tałowej Immobile, do której nale-
ży zarówno Projprzem Makrum, 
jak i CDI Konsultanci Budowlani 
– mówi koordynator działu mar-
ketingu i PR grupy Adam Choj-
nowski. – Pozwala to na spójność 
podejmowanych decyzji. Zależy 
nam również na tym, aby każda 
z nich miała jak najlepszy wpływ 
na nasze miasto – dodaje.

W y m i e n i o n e  p o w y ż e j 
budynki biurowe powstaną 
za kilka lat, ale obecnie CDI 
intensywnie realizuje drugi 
etap inwestycji, w ramach któ-
rego powstanie 195 mieszkań. 
Trwają też przygotowania do 
rozpoczęcia budowy trzecie-
go etapu - zaplanowano w nim 
258 mieszkań oraz 318 miejsc 
postojowych w garażu wielo-
stanowiskowym. Grupa Immo-
bile zapowiada rozpoczęcie 
prac nad pierwszym etapem 
biurowym (pod roboczą nazwą 
Platanowy Business Park) po 
zakończeniu przebudowy wie-
żowca Projprzemu przy ulicy 
Bernardyńskiej na hotel.

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, znaj-
dujące się przy ul. leśnej i Sułkowskiego, znikną z krajobrazu osiedla w ciągu najbliższych miesięcy.

INWESTYCJE
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Rozbiórka
ostatnich hal fabryki 
Makrum zakończy się 
wiosną przyszłego roku.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Pomiędzy gminą Osielsko 
a spółką Miejskie Wodocią-
gi i Kanalizacja w Bydgosz-

czy toczy się spór dotyczący kar 
za nieprawidłowej jakości ście-
ki. MWiK nalicza gminie faktu-
ry, ale ta ich nie płaci. – Umowa, 
którą mamy z MWiK trwa i nie 
ma w niej ani słowa o karach za 
przekroczenie norm. Próbowa-
no 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, powin-
no być 10% wszystkich, które 
wypływają z gminy. U nas tego 
nie ma. Jest jeden zakład prze-
mysłowy i dwa hotele – mówił na 
niedawnym zebraniu wiejskim 
wójt Wojciech Sypniewski.

W rozwiązanie sporu zaanga-
żował się prezydent Bydgoszczy 

Rafał Bruski, który przedstawił 
trzy propozycje rozwiązania 
konfliktu. – Jedna jest zupełnie 
nie do przyjęcia, ale o dwóch 
możemy dyskutować – skomen-
tował, ale bez wchodzenia w ich 
szczegóły, wójt Osielska.

Sprawa ściekowa budzi zain-
teresowanie mieszkańców i rad-
nych. 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 Byd-
goszczy naliczyła od 1 lipca kolej-

ne kary. W odpowiedzi wójt 
poinformował, że bydgoskie 
wodociągi w lipcu wystawiły 
fakturę za przekroczenie para-
metrów ściekowych w wysoko-
ści 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 – odpo-
wiada Sypniewski. I dodaje, że 
od początku lipca w punkcie 
kontrolnym na granicy Osiel-
ska i Bydgoszczy laboratoria 
z Tucholi i Pszczyny przepro-
wadziły pięć badań parametrów 
ścieków, których wyniki „różnią 
się od badań MWiK na korzyść 
gminy Osielsko”. – Propozycja 
Gminnego Zakładu Komunal-
nego o przeprowadzenie badań 
przez niezależne i wspólne 
laboratorium pozostaje do dnia 
dzisiejszego bez odpowiedzi – 
podkreśla Sypniewski.

Z imą tego roku władze gmi-
ny przeprowadziły ankietę, 
w której pytały mieszkań-

ców o lokalizację nowych tablic. 
Były one efektem udanego – zda-
niem gminy – testu tego urzą-
dzenia, przeprowadzonego przy 
ulicy Krakowskiej w Niwach. Naj-
większe poparcie mieszkańców 
uzyskały propozycje postawienia 
tablic przy drogach zarządza-
nych przez powiat - czyli Bydgo-
skiej i Kolonijnej w Niemczu. Sta-
rostwo nie ma jednak w planach 
zakupu i montażu tablic.

 Ostatecznie tablice stanęły 
w trzech lokalizacjach przy dro-
gach zarządzanych przez gminę: 
przy ulicy Słonecznej w Żołędo-
wie, Karpackiej w Niwach i Leśnej 
w Osielsku - propozycje tych 

miejsc także znajdowały się 
w gminnej ankiecie.

Osielsko planuje ustawie-
nie kolejnych tego typu urzą-
dzeń. Mieszkańcy podkreślają, 
że powinny one pojawić się przy 
ul. Jana Pawła II i Kąty w Osielsku 
oraz Słowackiego w Niemczu. 

Zamontowane tablice poka-
zują faktyczną prędkość pojaz-
du. W przypadku przekrocze-
nia wartości dopuszczalnej, na 
tablicy wyświetli się ostrzeżenie 
o grożącej za to karze i liczbie 
punktów karnych. Urządzenia są 
zasilane panelami fotowoltaicz-
nymi, a po zmroku – za pomocą 
akumulatorów. Ważnym ele-
mentem tablic jest moduł GSM, 
umożliwiający zdalny odczyt 
danych i zmiany parametrów 
pracy za pomocą portalu z dostę-
pem online. BB

W  p i ą t y m ,  d e c ydu j ą-
cym meczu finału Eks-
traligi Dęby przegra-

ły 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 zdo-
być drugą w historii mistrzow-
ską koronę. Niestety w meczach 
u siebie z podopiecznych trenera 
Daniela Catalana uszło powie-
trze, natomiast Stal – jak to już 
wielokrotnie bywało – potrafi-
ła się zmobilizować i stojąc pod 
ścianą, odwróciła losy finałowej 
rywalizacji. 

17-krotni mistrzowie kraju 
przyjechali do Osielska niezwy-
kle zdeterminowani i od pierw-
szych chwil zaatakowali z animu-
szem, któremu gospodarze nie 
byli w stanie się przeciwstawić. 
Na boisku przy ulicy Centralnej 
goście z Kutna wygrali zdecydo-
wanie 13:8 i 15:8. W decydującym 
spotkaniu na własnym terenie 
Stal pokonała osłabionych bra-
kiem zawieszonych Pawła Jasia-
kiewicza (najlepszego zawodnika 
Dębów podczas finałów) i Daniela 
Catalana gości spod Bydgosz-

czy 4:0 i przypieczętowała swój 
osiemnasty tytuł mistrza Polski.

KWK Construction Dęby zdo-
były ósmy w historii srebrny medal 
mistrzostw Polski. Łącznie jest to 
jedenasty krążek w historii dru-
żyny. Tegoroczne wyróżnienie jest 
o tyle cenne, że zostało zdobyte 
w roku jubileuszu 25-lecia klubu. 
Brązowy medal zdobyła Silesia 
Rybnik, ustępujący mistrz kraju.

D ę b y  w a l c z ą  j e s z c z e 
o mistrzowski tytuł w Bałtyckiej 
Lidze Baseballu, w której wystę-
pują gracze z zaplecza pierwszej 
drużyny. W miniony weekend 
baseballiści z Osielska zapewnili 
sobie awans do finału. W półfina-
łowym dwumeczu ze Stalą Kutno 
osielszczanie wygrali pierwszy 
mecz 12:1, ale drugie spotkanie 
przegrali 3:5. W bilansie dwume-
czu lepsze były KWK Construc-
tion Dęby i w niedzielę w Osiel-
sku zagrają w finale BLB z Pirata-
mi Władysławowo. 

Spotkanie o tytuł rozegra-
ne zostanie w formule jednego 
meczu 9-rundowego. KWK Con-
struction Dęby bronią mistrzow-
skiego tytułu wywalczonego 
przed rokiem w inauguracyjnym 
sezonie BLB, Piraci Władysławo-
wo zdobyli przed rokiem brązo-
wy medal. BB

oSIELSKo

KomUNIKACJA

SPoRT

Nowe kary 
i badania
Kolejne wieści o konflikcie osielska i mWiK
W odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Wiekieraka 
wójt Wojciech Sypniewski przedstawił nowe informacje 
w sprawie sporu gminy Osielsko z Miejskimi Wodociągami 
i Kanalizacją.

Według wójta Osielska gmina nie ma problemu ze ściekami przemysłowymi.
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Nowe tablice radarowe 
w gminie
W trzech miejscach pojawiły się nowe tablice radarowe. informują 
one kierowców o przekroczeniu dozwolonej prędkości.

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

 

Wodociągi
wystawiły gminie Osielsko 
kolejne dwie faktury za 
przekroczenie parametrów 
ściekowych – w lipcu na 
851 155 złotych, a w sierpniu 
– na 844 235 złotych.
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Strefa rozrywki
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

U lica Cicha w Lisim Ogo-
nie przed rozpoczęciem 
robót związanych z budo-

wą drogi ekspresowej S5 była 
przejezdna i dobrze utrzymana 
na całej długości – przypomina-
ją w petycji do wójta gminy Białe 
Błota Dariusza Fundatora miesz-
kańcy. W dokumencie zwraca-
ją oni również uwagę, że ulica 
dotąd była wykorzystywana nie 
tylko przez mieszkańców Lisiego 
Ogona, ale też przez kierowców 
z regionu czy innych części Pol-
ski. Przez Lisi Ogon, który jest 
jednym z ważniejszych węzłów 
komunikacyjnych na obrzeżach 
Bydgoszczy przejeżdża duża licz-
ba samochodów osobowych czy 
ciężarówek przewożących róż-
nego rodzaju ładunki.

Nowa część ulicy jest budo-
wana jako droga serwisowa dla 
powstającej obwodnicy. Miesz-
kańcy 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 Bło-
ta – Pawłówek przyczyni się do 
poprawy stanu i jakości dróg nie 
tylko w skali kraju, ale również 
nie będzie pominięty stan dróg 

lokalnych łączących się z droga-
mi krajowymi – piszą mieszkańcy 
do wójta.

- Wyrażamy oczekiwanie, że 
władze gminy Białe Błota przypil-
nują żywotnego interesu miesz-
kańców wsi Lisi Ogon w zakre-
sie połączenia ul. Cichej z drogą 
serwisową tak, aby ul. Cicha była 
przejezdna na całej swojej dłu-
gości i w należytym stanie tech-
nicznym, przynajmniej jak przed 
rozpoczęciem inwestycji dro-
gowej – zaznaczyli mieszkańcy 
w petycji. Ta na biurko wójta tra-
fiła w połowie września. 

Na początku październi-
ka zastępca wójta Jarosław 
Gołębiewski poinformował, że 
sprawa została przekazana do 
bydgoskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. – O dalszym prze-
biegu sprawy zostaniecie Pań-
stwo poinformowani po uzy-
skaniu odpowiedzi – odpowie-
dział Gołębiewski, który jeszcze 
w lutym sam był dyrektorem 
bydgoskiej GDDKiA.

Urząd g miny w piśmie 
do drogowców zwrócił się 
z prośbą o uwzględnienie petycji 
i wykonanie połączenia ul. Cichej 
z realizowaną drogą serwiso-
wą. – Mając na uwadze potrzebę 
zadbania o zrównoważony roz-
wój infrastruktury drogowej pro-
szę o pozytywne rozpatrzenie 
wniosku i uwzględnienie w reali-
zacji drogi serwisowej S5 rów-
nież interesu mieszkańców Lisie-
go Ogona – napisał Gołębiewski.

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 Krajo-
wych i Autostrad.

TRASA S5
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Pałac w minionym sezonie 
toczył naprawdę wyrównane 
boje z czołowymi zespołami 

ekstraklasy siatkarek: utytułowa-
nym Chemikiem Police, mistrzy-
niami ŁKS-em i wicemistrzem 
Grot Budowlanymi (oba zespoły 
z Łodzi) czy brązowymi meda-
listkami Developresem Rzeszów, 
nie mając w składzie wielkich 
gwiazd z zagranicznych parkie-
tów. Teraz bydgoszczanki rozpo-
czynają nowy sezon. Dwa pierw-
sze mecze rozegrają w Immobile 
Łuczniczce.

- Na pewno chcielibyśmy 
powtórzyć wynik z minionego 
sezonu. Czy się uda, zweryfikuje 
to boisko – mówi trener Pałacu 
Piotr Matela. - To, co się uda zro-
bić więcej, będziemy traktowa-
li jako coś ekstra w pracy klubu, 
którą do tej pory wykonaliśmy – 
dodaje. 

Nadchodzący sezon ligowy 
będzie dla Pałacu już dwudzie-
stym ósmym w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej. I podobnie, 
jak ubiegły, także i ten może być 
bardzo ciekawy. Praktycznie 
wszystkie zespoły ligi poczyniły 
istotne zmiany kadrowe. - Bar-
dzo wzmocniła się Radomka 
Radom, Energa MKS Kalisz czy 
Legionovia. To są zespoły, któ-
re podwyższyły swoje budżety, 
wymieniły praktycznie poło-
wę swojego składu – podkreśla 
prezes KS Pałac Bydgoszcz S.A. 
Piotr Makowski. Gdzie na tym 

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

Makowski. Przypomina jednak, iż 
klub przyjął zasadę, że ile dosta-
nie z miasta, drugie tyle musi 
sam pozyskać od sponsorów. 

Bydgoskie siatkarki w week-
end zaprezentowały się kibi-
com podczas eventu w Centrum 
Handlowym Zielone Arkady, 
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 dru-
żyna nawiąże do naszych meda-
lowych tradycji i tego chciałbym 
życzyć – nie ukrywał Waldemar 
Sagan. 

Pałac rozpocznie rozgrywki 
w sobotę meczem z Grot Budow-
lanymi Łódź (17:00, Immobile 
Łuczniczka). Warto przypo-
mnieć, że w poprzednim sezonie 
to właśnie łodzianki w ćwierć-

finale okazały się dwukrotnie 
lepsze od bydgoszczanek, zamy-
kając im drogę do walki o meda-
le. Grot doszedł do finału, ale 
w trzech spotkaniach przegrał 
z drugim łódzkim klubem, ŁKS-
-em Commercecon. 

Tydzień później do Bydgosz-
czy przyjedzie Wisła Warszawa 
(19.10., 17:00), która do ekstra-
klasy awansowała po triumfie 
w rozgrywkach I ligi. 

Warto dodać, że terminarz 
uległ modyfikacji. Już 3 listopa-
da zespół trenera Mateli zagra 
awansem mecz z 12. kolejki z… 
Grot Budowlanymi, a 13 listopada 
pojedzie do Warszawy (spotkanie 
13 kolejki). Jednocześnie, nowo-
ścią w tym sezonie Ligi Siatków-
ki Kobiet będzie wprowadzenie 

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

* MetropoliaBydgoska.pl 
jest patronem medialnym 
Banku Pocztowego Pałacu 
Bydgoszcz.

PAŁAC BYDGoSZCZ Siatkarki 
zaczynają sezon
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.

Siatkarki Banku Pocztowego Pałacu Bydgoszcz zaprezentowały się przedstawicielom mediów i sponsorów 
w City Hotelu.
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Mam nadzieję, że 
doczekam momentu, 
gdy zespół nawiąże do 
medalowych tradycji

Waldemar Sagan

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

Piotr Matela
trener Bank Pocztowy Pałacu 
Bydgoszcz

28
sezon w najwyższej klasie 
rozgrywkowej rozpoczynają 
siatkarki Pałacu Bydgoszczy
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Na parkiecie nie ujrzymy. 
W barwach Pałacu nie 
zagra pięć siatkarek, które 

oglądaliśmy w ostatnich miesią-
cach. Przede wszystkim z klubem 
rozstała się podstawowa ataku-
jąca Tamara Gałucha. W rozpo-
czynającym się sezonie będzie 
zawodniczką brązowego meda-
listy  sezonu 2018/2019 Develo-
presu Rzeszów, którego trene-
rem będzie były gracz bydgo-
skiego Chemika Stephane Antiga. 
Młoda rozgrywająca Małgorzata 
Andersohn przenosi się do Sta-
nów Zjednoczonych, bo za oce-
anem rozpoczęła studia. Nowych 
klubów szukają środkowa Nata-
lia Misiuna oraz libero Maja 
Pahor, która w minionym sezonie 
w bydgoskim zespole rozegrała 
raptem dwa spotkania.

Na parkiecie nie zobaczymy 
już doświadczonej przyjmują-
cej Joanny Kuligowskiej. „Jadzia” 
zdecydowała się zakończyć spor-
tową karierę, ale niewykluczone, 
że niebawem zobaczymy jej cór-
kę, która obecnie gra w zespo-
łach młodzieżowych Pałacu. 

Teraz kilka słów o nowych 
zawodniczkach. Po latach gry 
w innych klubach (m.in. KSZO 
O s t row ie c  Ś w ięt ok r z y sk i , 
a ostatnio w Belgii) do Pałacu 
powróciła rozgrywająca Mar-
ta Biedziak. O sile ofensywnej 
stanowić mają Izabella Rapacz 
i pozyskana z ligi włoskiej Czesz-
ka Tereza Vanzurova. 

Vanzurova, która także może 
wspomagać drużynę na przyjęciu 
zagrywek. Dodajmy, że na Półwy-
spie Apenińskim Vanzurova grała 
przez sześć lat, a ostatnio repre-
zentowała barwy Cuneo Volley. 
Dość powiedzieć, że w sezonie 
2017/2018, 28-letnia zawodnicz-
ka 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 Sten-
cel, która w minionym sezonie 
była jedną z najlepszych blokują-
cych ligi. Jak podaje oficjalna stro-
na Ligi Siatkówki Kobiet, Sten-
cel w barwach Enea PTPS-u Piła 
zanotowała w sezonie 2018/2019, 
z a w o d n i c z k a  z a n o t o w a ł a 
66 punktowych bloków, co było 
piątym wynikiem ligi. 

Ponadto, w składzie są młode 
zawodniczki – przyjmująca Nata-
lia Lijewska i libero Julia Resze-
lewska.

Szkoleniowiec nie ukrywa, 
że w Bydgoszczy przed startem 
tego sezonu zbudowano bardzo 
ciekawy zespół. - Doszły nam 
nowe zawodniczki, mamy też 
większy wachlarz zmian, a siat-
karki między sobą muszą walczyć 
o to, która będzie w wyjścio-
wym składzie. Taka rywalizacja 
na pewno pomaga – podkreśla 
Matela. Pałac formę szlifował 
w serii spotkań kontrolnych.

Szymon Fiałkowski: Z jakimi 
nadziejami zespół przystępuje 
do nadchodzącego sezonu Ligi 
Siatkówki Kobiet?
Pat r yc ja  B a l m a s :  Pat r z y-
my w przyszłość z ogromny-
mi nadziejami. Chcemy osią-
gnąć jeszcze lepszy wynik niż 
w poprzednim sezonie i będziemy 
robić wszystko, żeby to uczynić. 

Jaki to będzie sezon ligowy? 
Rywalki w przerwie nie próżno-
wały i dokonały solidnych trans-
ferów.
Myślę, że Chemik Police będzie 
bardzo groźnym rywalem w tym 
sezonie dla wszystkich zespo-
łów. 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 ciekaw-
sza niż była w minionym roku.

Za wami seria spotkań kontro-
lnych. Jak te mecze wyglądały 
z perspektywy boiska?
Można to ocenić w miarę pozy-
tywnie. 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 roz-
grywacie przed własną publicz-
nością. Już w tę sobotę na inau-
gurację do Łuczniczki przyjeż-
dżają 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, jakby-
śmy chciały. Teraz chciałybyśmy 
się zrewanżować.

Łodzianki to aktualne wice-
mistrzynie kraju i co cieka-
we, to właśnie one pozba-

wiły bydgoszczanek w minio-
nym sezonie walki o medale. 
W ćwierćfinale zespół z Łodzi 
dwukrotnie pokonał Pałac – 
w obu meczach po 3:0. W głównej 
mierze swoją siłę opierał wów-
czas na Jovanie Brakocević. 

Serbskiej atakującej nie ma 
już jednak w Łodzi. Skład dru-
żyny trenera Błażeja Krzysz-
tałowicza w porównaniu do 
poprzedniego sezonu radykalnie 
się zmienił. Odeszła też repre-
zentacyjna przyjmująca Magda-
lena Stysiak. Obie wymienione 
zawodniczki będą teraz grały 
w uważanej za jedną z najsilniej-
szych lig kobiecych – włoskiej. 

W barwach wicemistrzyń 
Polski nie zobaczymy także roz-
grywającej Frauke Stoltenborg 

i młodej przyjmującej Oliwii 
Urban. W ich miejsce włodarze 
klubu zdecydowali się pozy-
skać dwie nowe rozgrywające. 
Jedna z nich – Paulina Bałdy-
ga – w przeszłości występowała 
w Pałacu. Druga to Julia Nowicka, 
która w sezonie reprezentacyj-
nym otrzymała sporo szans gry 
od Jacka Nawrockiego, głów-
nie w turniejach Ligi Narodów. 
Na pozycji atakującej Brakocević 
spróbuje zastąpić Ukrainka Ana-
stasiya Kraiduba, a na przyjęciu 
zagrają kolejne byłe pałacanki: 
Belgijka Charlotte Leys i Julia 
Twardowska. 

Sobotni pojedynek w Immo-
bile Łuczniczce rozpocznie się 
o 17:00. Co ciekawe, w odstę-
pie trzech tygodni, oba zespo-
ły zagrają ze sobą dwukrotnie. 
Oba kluby uzgodniły, że już 
3 listopada rozegrają awan-
sem mecz z 11 kolejki (pierwszej 
w rundzie rewanżowej).  SF
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Nowy zespół 
na nowy sezon
W przerwie między sezonami ligi Siatkówki Kobiet działacze bydgoskiego Pałacu nie próżnowali 
i na rozpoczynający się w najbliższy weekend sezon zbudowali naprawdę ciekawy skład.
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Chcemy osiągnąć 
jeszcze lepszy wynik
Patrycja Balmas była jedną z liderek Banku Pocztowego Pałacu 
w minionym sezonie i w nadchodzącym ma pozostać jedną z kluczo-
wych zawodniczek drużyny.

Dawne znajome na początek

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

 
KADRA NA SEzON 
2019/2020

Rozgrywające:
Magdalena Mazurek
Marta Biedziak

Atakujące:
Izabella Rapacz
Tereza Vanzurova (Czechy).

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



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

BYDGOSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
31. unii lubelskiej 4C

ARKADA 
GALERIA WNĘTRZ
32. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA
33. Skłodowskiej-Curie 9

HOTEL HOMER
34. Powstańców Wlkp. 33

PARK 17
35. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY
36. Wojska Polskiego 1

DROŻDŻOWA PYCHOTKA
37. Gdańska 28

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL
38. Kościuszki 27

BYDGOSKIE  CENTRUM 
INFORMACJI
39. Batorego 2

GALERIA  MIEDZYŃ
40. Nakielska 86

SKLEP POLSKI
41. ugory 23
42. Waryńskiego 51

STADMEDICA
43. Nakielska 327

SOS GOTÓWKA
44. Jagiellońska 26

SZPITAL BIZIELA
45. ujejskiego 75

BKS CHEMIK
46. Glinki 79

KLINIKA URODY 
MEDESTIC 
KATARZYNA HUSS
47. Braniewska 19

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
48. Garbary 2

DELIKATESY MIĘSNE
KIER
49. Rupniewskiego 6

ODIDO
50. Kleina 7

PRZYCHODNIA BAJKA
51. Szelburg-zarembiny 19 

DOM CHLEBA BATON
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

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

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ZA
CZYTA
NI nowy numer 

znajdziesz tutaj:


