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Chodzi o dwa odcinki położo-
ne na północ od Bydgoszczy: 
Nowe Marzy – Świecie Połu-

dnie (dawniej: Dworzysko) oraz 
Świecie Południe – Bydgoszcz 
Północ (dawniej: Aleksandrowo). 
Drogowcy musieli kilkakrotnie, 
z uwagi na duża liczbę zapytań 
od potencjalnych wykonawców, 
przesuwać termin otwarcia kopert 

z ofertami. Propozycje pozna-
li ostatecznie we wtorek przed 
południem. Zgodnie z przewidy-
waniami powtórzył się scenariusz 
sprzed miesiąca, gdy w GDD-
KiA zapoznali się z wycenami na 
najkrótszy odcinek S5 w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
Bydgoszcz Błonie (dawniej: Białe 
Błota) – Szubin. Czyli – nawet naj-
tańsza oferta przekroczyła budżet 
zakładany przez dyrekcję.

W przypadku odcinków nr 
1 i 2 różnice pomiędzy najniższą 
propozycją a budżetem wynoszą 
po około 140 milionów złotych. 
Na dokończenie odcinka Nowe 

Marzy – Świecie Południe dro-
gowcom pozostało 421 milionów 
złotych (to kwota pierwotnego 
budżetu pomniejszona o środki 
wypłacone Impresie Pizzarotti), 
podczas gdy najniższa oferta – 

złożona przez Budimex – opiewa 
na 566 mln złotych. Kolejni ofe-
renci chcą jeszcze więcej pienię-
dzy: Polaqua (realizuje już część 
obwodnicy Bydgoszczy) oczeku-
je 596 mln złotych, konsorcjum 

Kobylarni i Mirbudu – 644 mln 
zł, inne konsorcjum – PORR oraz 
Mota-Engil – 675 mln zł, Metro-
stav – 718 mln zł, a Strabag – aż 
808 mln zł. W przypadku odcinka 
Świecie Południe – Bydgoszcz Pół-

noc (budżet – 447 mln zł) najtańszą 
ofertę zaproponowały wspomnia-
ne Kobylarnia i Mirbud (583 mln 
zł). Do GDDKiA wpłynęły ponadto 
kosztorysy od Budimexu (608 mln 
zł), Polaquy (637 mln zł), konsor-
cjum PORR i Mota-Engil (681 mln 
zł) oraz Strabagu (798 mln zł).

W specyfikacji przetargowej 
cena stanowi 60 procent końco-
wej oceny ofert. I to ona de fac-
to zadecyduje o rozstrzygnię-
ciu. Pod uwagę brana będzie co 
prawda także długość gwarancji 
oraz skrócenie czasu wykonania 
inwestycji, ale w obu przypad-
kach wszyscy oferenci zapropo-
nowali identyczne rozwiązania 
– pięć lat gwarancji i skrócenie 
okresu realizacji z 22 do 20 mie-
sięcy (do tego okresu nie wlicza 
się tzw. przerwy zimowej trwa-
jącej od 15 grudnia do 15 marca).

Za odcinki numer 1, 2 oraz 
5 od jesieni 2015 roku odpowia-
dała włoska spółka Impresa Piz-
zarotti. W połowie czerwca dro-
gowcy zdecydowali się zerwać 
z nią umowę z uwagi na brak 
postępów w pracach. Zaawanso-
wanie odcinków położonych na 
północ od Bydgoszczy nie prze-
kroczyło 30 procent. Tylko nie-
co lepiej w statystykach wygląda 
sytuacja z odcinkiem numer pięć, 
gdzie wykonano dotąd niecałych 
40 procent planowanych robót.

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

Podpisanie listu intencyjnego 
w sprawie kooperacji odbyło 
się podczas konferencji orga-

nizowanej przez Krajową Agencję 
Poszanowania Energii w War-
szawie. – Współpraca zakłada 
działania na rzecz rozwoju tech-
nologii transportu zeroemisyjne-
go. Obejmie wymianę informacji 
oraz badania, które doprowa-
dzą do opracowania przez PESA 
Bydgoszcz pojazdu szynowego 
wyposażonego w napęd opar-
ty na wodorowych ogniwach 
paliwowych. W konsekwencji 
obie firmy przeprowadzą testy 
pojazdów szynowych zasilanych 
wodorem i docelowo wdrożą 
je do komercyjnych rozwiązań. 
Technologia ta będzie mogła 

zostać wykorzystana zarówno 
w lokomotywach towarowych, 
jak i pojazdach szynowych prze-
znaczonych do przewozu osób – 
informuje bydgoski producent.

Prezes zarządu Polskie-
go Koncernu Naftowego Daniel 
Obajtek podkreśla, że PESA jest 
drugim podmiotem, po Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii, która podpisała list intencyj-
ny w sprawie wykorzystywania 
wodorowych ogniw paliwowych. 
– To kolejny etap służący rozwo-

jowi transportu opartego na eko-
logicznej technologii – twierdzi 
szef Orlenu.

Wodór to jedno z kluczowych 
źródeł czystej energii wspie-
ranych przez Unię Europej-
ską w celu budowy gospodarki 
zeroemisyjnej. Rozwiązanie jest 
sukcesywnie wdrażane w całym 
transporcie osobowym i towaro-
wym, a paliwowe ogniwa wodo-
rowe mają być szeroko wyko-
rzystywane na kolei. Na razie 
technologia najbardziej rozpo-

wszechniona jest w Japonii oraz 
w Kalifornii. Niedawno pojazdy 
tego typu zamówili także nie-
mieccy przewoźnicy – tamtejszy 
rząd deklaruje pokrycie aż 40% 
kosztów paliwa wodorowego. 
Jak wyjaśnia wiceprezes zarządu 
Pesy ds. operacyjnych Krzysztof 
Zdziarski, efektem współpracy 
z Orlenem ma być stworzenie 
lokomotywy towarowej z napę-
dem wodorowym. – Docelowo 
będziemy mogli wyprodukować 
całkowicie bezemisyjny zespół 

trakcy jny przeznaczony do 
obsługi ruchu pasażerskiego – 
kreśli wizję Zdziarski.

Warto przy okazji nadmie-
nić, że Zdziarski do niedawna 
był związany z naftowym gigan-
tem. Od lipca 2010 roku był 
prezesem Rafinerii Trzebinia, 
a od lipca 2013 – Rafinerii Nafty 
Jedlicze. W wyniku konsolidacji 
obu firm stał się szefem przed-
siębiorstwa ORLEN Południe. 
Ponadto, w latach 2014 – 2016 był 
dyrektorem wykonawczym pro-
dukcji rafineryjnej PKN Orlen, 
zaś w latach 2016 – 2019 był wice-
prezesem, a później prezesem 
Unipetrol Group – czeskiego hol-
dingu rafineryjnego w pełni kon-
trolowanego przez Orlen.

* Wodór to jedno z kluczowych 
źródeł energii wspieranych 
przez Unię Europejską.

PEsA łączy siły z orlenem
Celem pociąg napędzany wodorem
Kontrolowane przez państwo spółki PESA Bydgoszcz i Orlen nawiązały współpracę. Efektem ma 
być opracowanie pojazdu szynowego zasilanego wodorem.

iNwEsTYCJE

BiZNEs

 

Ponad ćwierć miliarda 
złotych więcej za 
dokończenie budowy s5
280 milionów złotych – takiej w zaokrągleniu kwoty potrzebuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, aby spełnić oczekiwania firm zainteresowanych dokończeniem dwóch odcinków 
drogi ekspresowej S5 w regionie, z których w czerwcu wyrzucono Impresę Pizzarotti.

Całą drogą ekspresową S5 w województwie mamy pojechać dopiero w połowie 2022 roku, czyli ponad dwa 
lata po pierwotnym terminie. 
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566 mln zł
to najtańsza oferta na 
dokończenie odcinka Nowe 
Marzy – Świecie Południe. 
Budżet wynosi 421 mln.

Umowa
z Impresą Pizzarotti 
została zerwana 
w połowie czerwca.



3

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

M ieszkańcy Bydgoszczy, 
zanim hucznie powita-
ją 2020 rok, przeniosą 

się do… 1920. Właśnie stulecie 
powrotu miasta w granice Polski 
będzie jednym z najważniejszych 
wydarzeń najbliższych tygodni. 
Punkt kulminacyjny obchodów 
nastąpi 20 stycznia, ale wcześniej 
w klimat wprowadzi nas koncert 
sylwestrowy. 

Muzyczna podróż przez 
minione dziesięciolecia zostanie 
zainaugurowana zabawą w sty-
lu przedwojennych kabaretów. 
Wówczas prym wiodły wieczoro-
we kreacje, pawie pióra, cylindry 
i smokingi, a na deskach teatrzy-
ków rewiowych błyszczały talen-
ty Eugeniusza Bodo, Zuli Pogo-
rzelskiej i Adolfa Dymszy. 

Zaplanowano także tanecz-
no-wokalne widowiska w wyko-
naniu współczesnych twórców 
– Edyty Jungowskiej, Małgo-
rzaty Lewińskiej, Artura Pont-
ka i Dariusza Taraszkiewicza. 

Ze sceny zabrzmią również prze-
boje Franka Sinatry w wykonaniu 
wybitnego polskiego wokalisty 
Krzysztofa Kiljańskiego. Zdobyw-
ca Nagrody Fryderyk w 2015 roku 
w kategorii Piosenkarz jest zna-
ny m.in. dzięki nagraniu prze-
boju „Prócz ciebie, nic” w duecie 
z Kayah. Towarzyszyć mu będą 
m.in. Henryk Miśkiewicz (sakso-

fon), Robert Majewski (trąbka) 
czy Marcin Jahr (perkusja).

Listę muzycznych gości 
zamknie grupa Pectus. Zespół 
powstał w 2005 roku w Rzeszo-
wie i w swoim dorobku ma trzy 
złote płyty. Piosenka „Barcelona” 
była jednym z hitów na przeło-
mie 2012 i 2013 roku,a kilka tygo-
dni temu światło dzienne ujrzała 
nowa odsłona płyty „Kobiety”. 
Pectus wrócił na niej z utworami 
Wojciecha Młynarskiego, zapra-
szając do współpracę m.in. Alicję 
Majewską, Kayah czy Małgorzatę 
Ostrowską.

Widowisko zakończy zaba-
wa z DJ-em w rytmie przebo-
jów, które w 2019 roku rządzi-
ły na listach rozgłośni radio-
wych. O historyczną atmosferę 
zadbają też statyści w strojach 
z epoki i grupy rekonstrukcyj-
ne. Nie zabraknie także białego 
cadillaca z 1921 roku.

Impreza rozpocznie się 
o godz. 21:00 i zakończy o godz. 
1:30. Poprowadzą ją Malwina Bie-
licka i Jacek Pawlewski. Wzorem 
poprzedniego roku – w trosce 
o zwierzęta - odbędą się pokazy 
laserowe, a nie pirotechniczne.

W  tym roku, po rewi-
talizacji Starego Ryn-
ku, bydgoska starówka 

została zaaranżowana na święta 
w całkiem nowy sposób. Na ryn-
ku obok pięknie ustrojonej cho-
inki stanęły nowe iluminacje, 
w tym świetlne skrzydła, fotel 
i samochód retro. Wokół pły-
ty przystrojono mniejsze cho-
inki, a klimatu dopełniają także 
świątecznie udekorowane i roz-
świetlone zimowe ogródki. Efek-
townie podświetlona jest także 
ulica Długa i Batorego, a przede 
wszystkim – Mostowa, na której 
trwa jarmark ciągnący się aż do 
placu Teatralnego. Tam czeka nas 
bajkowy świat wesołego, świą-
tecznego miasteczka z kryształo-
wym labiryntem i atrakcjami dla 
najmłodszych - wylicza dekora-
cje bydgoski urząd miasta.

Świąteczne ozdoby pojawiły 
się też na ul. Gdańskiej, Dwor-
cowej, Focha i Jagiellońskiej oraz 
na Wyspie Młyńskiej. Tak udeko-
rowana Bydgoszcz wystartowała 

w konkursie Świeć się z Energą, 
który odbywa się już po raz jede-
nasty. Plebiscyt dzieli się na dwa 
etapy: wojewódzki i ogólnopolski, 
do którego zakwalifikują się zwy-
cięzcy z poszczególnych regio-
nów. Zgłoszone miasta są ocenia-
ne na podstawie zdjęć prezentu-
jących świąteczny klimat. 

Zwycięzca zdobędzie tytuł 
Świetlnej Stolicy Polskiej oraz 
otrzyma nagrody na cele spo-
łeczne o wartości 50 tys. zł. 
Do pozostałych finalistów – 
mistrzów województwa – trafi 
nagroda o wartości 10 000 zł. 
Głosowanie wojewódzkie potrwa 
do 2 stycznia na stronie swiecsie.
se.pl. Można dodawać także swo-
je zdjęcia świątecznej iluminacji 
Bydgoszczy - fotografie pojawią 
się wtedy w Galerii Społecznej 
naszego miasta.

Bydgoskie iluminacje świą-
teczne już raz zostały docenione 
przez internautów – w 2017 roku 
miasto uznane zostały za naj-
piękniej oświetlone świątecznie 
w województwie. ST

Na ulicy Mostowej nadal 
unosi się aromat grzań-
ca, korzennych pierników 

i innych świątecznych potraw. 
Bydgoski jarmark świątecz-
ny każdego dnia przyciąga tłu-
my mieszkańców do centrum. 
Kusi ich nie tylko bogata oferta 
gastronomiczna, ale też bombki, 
ozdoby oraz rękodzieło, które 
można zakupić na jarmarku.

Jarmark zakończy się wraz 
z końcem obecnego tygodnia. 
W piątek bydgoszczanom zapre-
zentują się: Szkoła Tańca Dance 
Crew (16:00-17:00), Czarnecki&Gie-
rek świątecznie (17:00-17:45), Futu-
re Folk (18:15-19:20) oraz studenci 
i absolwenci Wydziału Edukacji 
Muzycznej UKW (19:30-20:30). 

W sobotę wystąpią: Echo 
Art (14:-14:45 oraz 16:17-17:00), 
uczestnik The Voice of Poland 
Mikołaj Macioszyk (14:45-15:30), 
Ekipa Rudolfa (15:30-16:15), chór 
Gospel Joy (17:45-18:30), Cyna-

mony – kapela podwórka (18:40-
19:40) oraz studenci i absolwenci 
Wydziału Edukacji Muzycznej 
UKW (19:40-20:30). 

W niedzielę ujrzymy zespół 
Szmaragdy z Ukrainy (14:00-
14:40), pokazy kulinarne kucha-
rzy z Karczmy Kujawskiej (14:40-
15:45), Jurka Paterskiego na 
świąteczną nutę (15:45-16:30), 
Karola Dąbrowskiego, który 
powie o wystroju świąteczne-
go stołu (16:30-17:00), Mikołaja 
Macioszyka (17:15-18:00), zespół 
balladowy Rehab (18:00-19:00) 
oraz koncert Marceliny Bociek 
(19:00-20:00). Ponadto w piątek 
w godzinach 16:15-18:15 na przy-
byłych będą czekać szczu-
dlarze, a w niedzielę między 
15:30 a 17:30 – gwiazdor.

Zimowe wesołe miasteczko 
z m.in. kryształowym pałacem, 
małym rollercoasterem i gra-
mi zręcznościowymi pozostanie 
w Bydgoszczy do końca stycznia.
 ST

sYLwEsTEr

PLEBisCYT

ŚwiąTECZNY CZAs

Podróż  
przez stulecie
Nowy rok powitamy na starym rynku
Wielkimi krokami zbliżają się imprezy sylwestrowe. Miejski koncert będzie nawiązywał do setnej 
rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Główną gwiazdą wieczoru będzie Pectus, ale nie zabrak-
nie też przebojów Franka Sinatry czy hitów, które rządziły na listach przebojów w 2019 roku.

W tym roku bydgoszczanie wspólnie powitają nowy rok podczas miejskiej imprezy na Starym Rynku.
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Gdzie jest najpiękniej 
w święta?
Można głosować na Bydgoszcz
Rozpoczęła się XI edycja konkursu Świeć się z Energą. Jednym z miast 
kandydujących do miana Świetlnej Stolicy Polski jest gród nad Brdą.

Co ciekawego na jarmarku?
Jarmark świąteczny w Bydgoszczy drugi rok z rzędu okazał się hitem. 
To już ostatnie dni, aby wybrać się na ul. Mostową i poczuć atmosfe-
rę świąt.

 

Pectus
będzie gwiazdą tegorocznej 
imprezy sylwestrowej 
w Bydgoszczy. Początek 
o godz. 21:00.

Pokazy 
laserowe
zastąpią fajerwerki. Wszystko 
w trosce o zwierzęta.
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Rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

- Czy, żeby zostać przewodni-
czącym Młodzieżowej Rady Mia-
sta Bydgoszczy trzeba zbudo-
wać polityczne poparcie niczym 
w dorosłej radzie?
- Myślę, że w moim przypadku 
pozostali radni docenili doświad-
czenie, przeprowadzone już ini-
cjatywy i dostrzegli, że rada może 
się pod moim sterem rozwijać. 
Staram się działać tak, aby nasze 
działania były apolityczne, tak jak 
warunkuje to statut. Oczywiście, 
radni mogą być członkami jakiejś 
młodzieżówki partyjnej i działać 
w polityce, bo to także jest rozwi-
janie obywatelskie.

- Młodzieżowi radni chętnie 
angażują się w działania partyjne?
- Tendencja jest raczej wzrosto-
wa, bo jeszcze kilka lat temu nikt 
z rady nie był w młodzieżówce. 
Generalnie jednak możemy się 
z tego cieszyć, bo to pokazuje, że 
zaangażowanie młodych ludzi nie 
spada tak bardzo.

- Młodzieżowa rada to dobre 
miejsce, żeby wejść do polityki 
czy raczej skupiacie się na party-
cypacji i aktywizacji młodzieży?
- To już zależy od indywidual-
nego podejścia każdego z rad-
nych. Jeśli ktoś ma takie ambicje 
i chciałby w przyszłości kandy-
dować na radnego czy posła lub 
senatora, to dzięki młodzieżo-
wej radzie na pewno pozna ludzi 
i złapie kontakty. Ale staramy się 
przede wszystkim promować 
partycypację i angażować mło-
dych ludzi. Pokazać, że zaanga-
żowanie nie jest nudne i może 
przekształcić się w wiele cieka-
wych pomysłów, które potem są 
realizowane i przydają się mło-
dym bydgoszczanom. Najnow-
szym pomysłem jest Bydgoska 
Karta Młodzieży, z której korzy-
sta już tysiąc młodych osób.

- Ilu jest obecnie partnerów 
karty?
- Około 70. W najbliższych mie-
siącach ukształtuje się nowa 
komisja, która będzie pozyski-
wała kolejnych. Mam nadzieję, 
że w połowie przyszłego roku 
będzie to już sto firm i instytucji.

- Jak więc wygląda praca w mło-
dzieżowej radzie miasta?
- Sesje zgodnie ze statutem 
muszą odbywać się minimum raz 
na kwartał. Tutaj nie ma sztyw-
nych reguł i czasem spotykamy 
się raz na miesiąc, na dwa, mamy 
sesje nadzwyczajne. To zależy 
od liczby uchwał, które musimy 
podjąć. Oprócz sesji mamy też 
raz na tydzień lub dwa spotkania 
robocze.

- Na co rada ma realny wpływ?
- Wspominałem już o karcie 
młodzieży. To pokazuje, że wła-
dze miasta nie są zamknięte na 

propozycje, chcą z nami dzia-
łać i zapraszają do współpracy. 
Wyszliśmy do prezydenta z ini-
cjatywą, aby rozszerzyć ofertę 
biletu uczniowskiego o uczniów 
szkół ponadpodstawowych, co 
także się stało. Jesteśmy orga-
nem doradczym rady miasta, 
więc opiniujemy kwestie dot. 
młodzieży, a także dokumenty 
strategiczne. Członkowie rady 
wyjeżdżają na różne kongresy 
w Polsce i Europie. Teraz organi-
zujemy wyjazd dla młodych rad-
nych do Sejmu, gdzie w czwartek 
przedstawiany będzie projekt 
dot. powstania Uniwersytetu 
Medycznego w Bydgoszczy. Spo-
tykamy się i rozmawiamy z miej-
skimi politykami. 

- Dorośli radni są wami zaintere-
sowani? O co najczęściej pytają?
- O sprawy związane z eduka-
cją, bo o tym najwięcej może-
my powiedzieć. Są też pytania 

o dokumenty strategiczne i rewi-
talizację terenów, więc płaszczy-
zna, na której działamy, jest spo-
ra. Wiele elementów dotyka mło-
dych ludzi i będzie ich dotykało, 
gdy już będą starsi.

- Jakie są cele rady na nową 
kadencję?
- Spotkania robocze w sprawie 
planu pracy odbędą się w naj-
bliższych tygodniach. Na pew-
no będziemy chcieli rozwijać 
Bydgoską Kar tę Młodzieży. 
Planujemy też działania w kwe-
stii budżetu obywatelskiego. 
Jestem członkiem rady ds. par-
tycypacji społecznej, która się 
tym zajmuje. Powstał zespół 
roboczy dot yczący budże-
tów dla młodzieży i senio-
rów. Na przykład w budżecie 
dla młodych tylko oni mogliby 
zgłaszać projekty i głosować. 
Jak dotąd nie udało się jeszcze 
wypracować regulaminu, ale 
za to w tegorocznym głosowa-
niu pojawiły się małe projekty 
społeczne, które cieszyły się 
dużym poparciem.

- Jest szansa, że w najbliższych 
edycjach budżetu obywatelskie-
go pojawią się środki dedykowa-
ne młodzieży?
- To zależy od tego, czy powstaną 
regulaminy. To jest trudna kwe-
stia, bo pomysłów i zmiennych 
jest wiele. Ale mam nadzieję, że 
ten pomysł powróci. 

-  O pró c z  z a a n ga ż ow a n i a 
w młodzieżowej radzie miasta 
czy radzie ds. partycypacji spo-
łecznej jesteś też rzecznikiem 
programu Szkoła otwarta i tole-
rancyjna. Na czym polega ten 
projekt?
- To pierwszy tego typu pro-
gram w Polsce. Zrzesza zde-
cydowaną w iększość szkół 
w Bydgoszczy i ma na celu zbu-
dowanie i utrzymanie funda-
mentów Bydgoszczy jako mia-
sta otwartego i tolerancyjnego 
wobec osób z innych państw. 
W naszy m mieście pracu-
je chociażby wielu profesorów 
z zagranicy. Będziemy na przy-
kład tworzyć zegar tolerancji 
wzorowany na zegarze zagłady 
z Chicago. Jego wskazówki będą 
przesuwane lub odsuwane od 
północy zależnie od tego, czy 
w naszym mieście lub regionie 
dochodzić będzie do sytuacji 
nienawistnych czy nietoleran-
cyjnych. 

- Jesteś uczniem trzeciej klasy 
liceum. Wiesz już, jakie studia 
wybierzesz?
- Powinienem już wiedzieć, ale 
wiadomo, że takie plany mogą 
się szybko zmienić. Myślałem 
o uczelniach w Poznaniu lub 
w Warszawie. Jestem na kierun-
ku humanistyczno-prawnym, 
więc naturalną koleją rzeczy jest 
wybór prawa. Ale przyszłość 
pokaże.

- Czyli w Bydgoszczy nie planu-
jesz zostać. 
- Na ten moment nie, ale tak jak 
powiedziałem, może się to zmienić.

- To problem naszego miasta? 
Kształcimy dobrych absolwen-
tów szkół średnich, ale później 
oni wyjeżdżają, aby studiować 
gdzie indziej?
- Wydaje mi się, że aż tylu nie 
wyjeżdża. Wielu zostaje na Uni-
wersytecie Technologiczno-
-Przyrodniczym, bo to dobra 
uczelnia techniczna. Inni wybie-
rają Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego. Często też byd-
goszczanie studiują na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, a nadal mieszkają 
w Bydgoszczy, tu żyją i odpro-
wadzają podatki. Pamiętajmy 
też, że miasto nie ma duże-
go wpływu na uczelnie, na ich 
poziom czy zarządzanie.

- Jakim miastem dla młodych 
jest Bydgoszcz?
- Myślę, że otwartym, stwarza-
jącym możliwości. Na pewno 
rozwinięty jest sport. Sam mam 
znajomych trenujących kaja-
karstwo czy wioślarstwo. Pró-
by utworzenia związku metro-
politalnego i napływ młodych 
z okolicznych miejscowości 
potwierdzają, że miasto daje im 
możliwość rozwoju i przyciąga 
do siebie.

- A jacy są młodzi bydgosz-
czanie? Chętnie angażują się 
w życie miasta albo wolontariat?
- Patrząc na chętnych do dzia-
łań proobywatelskich, wolonta-
riackich to niestety od kilkuna-
stu lat tendencja jest spadkowa. 
Niestety, przybliżamy się w tej 
kwestii do Europy Zachodniej. 
Razem z Bydgoskim Centrum 
Organizacji Pozarządow ych 
i Wolontariatu staramy się jed-
nak ten trend odwrócić lub cho-
ciaż zatrzymać.
 
- Z czego wynika ten spadek 
zainteresowania?
- Moim zdaniem wywiera się 
coraz większy nacisk na mło-
dych ludzi w kwestii nauki, która 
wypełnia coraz więcej czasu wol-
nego. Kilkanaście lat temu moż-
na go było przeznaczyć na pracę 
w wolontariacie, a teraz wielu 
uczniów skupia się w stu procen-
tach na nauce i nie ma czasu na 
działania pozaszkolne.

- Presja na dobre wyniki w szko-
le jest tak duża, że ogranicza 
czas na pasje?
- Myślę, że tak. To jest zauwa-
żalne w Europie Zachodniej, 
a my dołączamy do tego grona 
z całym szczęściem i nieszczę-
ściem. Zobaczymy, co będzie 
dalej. Tak jak wspomniałem, 
liczę, że uda nam się odwró-
cić te tendencje i przekonać 
ludzi, że nie tylko w nauce jest 
potencjał, ale też w działaniach 
pozaszkolnych.

wYwiAd NUmErU Nasze zaangażowanie 
może przekształcić się 
w wiele dobrego
Jest już trzecią kadencję w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy, a w ubiegłym tygodniu po raz 
drugi został wybrany jej przewodniczącym. W rozmowie z cyklu Studio Metropolia Mikołaj Gabi-
necki tłumaczy, czym zajmują się młodzi radni oraz mówi o przyczynach spadku zaangażowania 
w sprawy miejskie wśród jego rówieśników. Odpowiada też na pytanie, czy presja na dobre wyniki 
w szkole jest wśród młodych za duża.
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Wywiera się coraz 
większy nacisk na 
młodych ludzi w kwestii 
nauki, która wypełnia 
coraz więcej czasu 
wolnego.
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Budowa zapowiadanego od 
wielu miesięcy buspasa 
w Myślęcinku rozpoczęła się 

pod koniec września. Dodatko-
we jezdnie powstają na odcinku 
od wiaduktu nad torami kole-
jowymi do pętli autobusowej. 
Według urzędu miasta zadanie 
ułatwi przejazd autobusom linii 

nr 52, 93 i 94, zwłaszcza w okre-
sie dużych imprez organizowa-
nych na terenie Myślęcinka lub 
w Bydgoskim Centrum Targowo-
-Wystawienniczym. W ramach 
budowy buspasa na skrzyżo-
waniu Gdańskiej z Rekreacyjną 
powstanie rondo, a wokół niego 
nowe chodniki i drogi rowero-
we. Te prace mają zakończyć się 
w połowie przyszłego roku, ale 
w ciągu najbliższych kilkuna-
stu miesięcy obok ronda ma też 
powstać jeden z planowanych pię-
ciu (wliczając w to obiekt wielopo-
ziomowy przy ulicy Grudziądz-
kiej)  parkingów Park & Ride. 

P rowad zone pr zez f i r-
mę Budimex roboty związane 
z wyznaczeniem nowego buspa-
sa sprawiły, że z przydrożnego 
pasa po zachodniej stronie jezdni 
ulicy Gdańskiej usunięto stojące 
tam do tej pory słupy reklamowe, 
których wynajmem zajmowała 

się głównie firma Start. Billboar-
dy przykuwały oko, ale też draż-
niły osoby, które walczą o popra-
wę estetyki miasta. 

Czy po zakończeniu budowy 
pasów dla autobusów przy Gdań-
skiej staną nowe słupy reklamo-
we? - Zależy nam na poprawie 
estetyki miasta i współdziałamy 
w tym obszarze z innymi miej-
skimi jednostkami. Ustawie-
nie reklam w pasie drogowym 
Gdańskiej jest możliwe wyłącz-
nie na podstawie nowych umów, 
w których kluczowa jest opinia 
plastyka miasta. Zgodnie z przy-
gotowanym Kodeksem Rekla-

mowym dla Miasta Bydgoszczy 
w pasach drogowych przyle-
głych do parku nie ma obecnie 
możliwości stawiania nowych 
wielkoformatowych reklam typu 
bilboard, baner, citylight oprócz 
wewnętrznego systemu infor-
macji parku – przekazuje Zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej.

W cytowanej odpowiedzi 
zwraca uwagę kwestia kodek-
su reklamowego. Dokument jest 
przygotowywany już od kilkuna-
stu miesięcy – w 2017 roku ratusz 
informował, że znajdował się on 
na etapie konsultacji z firmami 

reklamowymi, a także analizy 
przepisów. Zapisy uchwał krajo-
brazowych (tak też nazywany jest 
kodeks reklamowy) były bowiem 
przedmiotem skarg do Trybuna-
łu Konstytucyjnego, a sąd admi-
nistracyjny debatował m.in. nad 
łódzką wersją dokumentu. Jed-
nak niedawno władze Gdań-
ska pochwaliły się, że na mocy 
uchwały krajobrazowej z tere-
nu miasta usunięto 500 reklam, 
a miasto regularnie wygrywa 
procesy z firmami reklamowy-
mi przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym. Z ratusza 
popłynęły tym razem nieco bar-
dziej optymistyczne wieści. 

- Prace nad Kodeksem Rekla-
mowym dla Miasta Bydgoszczy 
zbliżają się do końca. Aktual-
nie dokonywane są ostateczne 
poprawki w zakresie meryto-
ryczno-prawnym tak, aby kodeks 
był jak najbardziej przejrzysty 
i czytelny – podkreśla rzecznik 
prezydenta miasta Bydgoszczy 
Marta Stachowiak. Dowiadu-
jemy się, że w ostatnich mie-
siącach dokument był konsul-
towany przez Zespół Prawny 
Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miej-
ską Pracownie Urbanistyczną, 
Zarząd Dróg Miejskich i Komu-
nikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
Wydział Administracji Budowla-
nej i agencje reklamowe.

- Niezależnie od wprowa-
dzenia Kodeksu Reklamowego 
dla Miasta Bydgoszczy, Plastyk 
Miasta we współpracy z Zarzą-
dem Dróg Miejskich i Komunika-
cji Publicznej oraz Administracją 
Domów Miejskich, porządku-
je pas drogowy, pawilony oraz 
budynki z nieestetycznymi czy 
nielegalnymi reklamami. Pracę 
Plastyka Miasta w tym zakre-
sie wspiera też Rada ds. Estetyki 
Miasta Bydgoszczy jako organ 
społeczny – kończy rzecznik.

mYŚLĘCiNEK Czy przy Lesie 
Gdańskim znów 
wyrośnie las reklam?
Odcinek ulicy Gdańskiej od Rekreacyjnej do pętli Myślęcinek zyskuje pasy jezdni dla autobusów. 
ze względu na prowadzone prace konieczne było usunięcie kilkunastu billboardów. Czy budzące 
mieszane uczucia słupy reklamowe po zakończeniu inwestycji powrócą na Gdańską?

Na czas prowadzenia prac przy buspasie z ulicy Gdańskiej na wysokości Myślęcinka zniknęły billboardy. 
Według informacji z ratusza, po zakończeniu robót reklamy nie wrócą już w to miejsce.
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Prace
nad Kodeksem 
Reklamowym dla Miasta 
Bydgoszczy zbliżają się do 
końca.

Nie ma 
obecnie
możliwości stawiania 
nowych reklam 
wielkoformatowych 
w pasach drogowych 
przyległych do parku. 

Aktualnie dokonywane 
są ostateczne 
poprawki w zakresie 
merytoryczno-
prawnym tak, aby 
kodeks był jak 
najbardziej przejrzysty 
i czytelny.

marta stachowiak
rzecznik prezydenta
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Pomysł „uwolnienia chodni-
ków” i przeniesienia miejsc 
parkingowych na ulice został 

przedstawiony przez członków 
stowarzyszenia w zeszłym roku, 
podczas spaceru badawczego 
z nadzorującym prace ZDMiKP 
zastępcą prezydenta Mirosławem 
Kozłowiczem. Uzasadniali oni, że 
postój aut na chodnikach zabiera 
przestrzeń pieszym i utrudnia im 
przemieszczanie się, a parkowanie 
niszczy nawierzchnię ciągów pie-
szych. Dodawali też, że również 
kierowcy wolą stawać bezpośred-
nio na jezdni, gdyż wjazd na wyso-
ki krawężnik może spowodować 
pękniecie felgi bądź opony.

Idea przesunięcia parkowa-
nia na jezdnię zyskała aproba-
tę Kozłowicza. – Tam, gdzie to 
tylko możliwe, będziemy odda-
wać chodniki pieszym. W kra-
ju nazywa się to dekomunizacją 
chodników. Auta na chodniki 
wpuszczono w PRL. My chcemy 
w Bydgoszczy wejść w XXI wiek – 
zapowiadał wiceprezydent jesie-
nią ubiegłego roku w wypowiedzi 
dla „Gazety Wyborczej”. Wtedy 
też drogowcy przeprowadzili 
akcję „odparkingowienia” ulicy 
Kołłątaja, która spotkała się ze 
sporą przychylnością. – Niesamo-
wite. Wystarczy zdjąć samochody 
z chodników i Bydgoszcz wyglą-

da jak bogate, zadbane miasto na 
zachodzie – komentowano zmia-
nę organizacji parkowania.

Od zapowiedzi minął rok. 
Na jakim etapie jest dalsza „deko-
munizacja chodników”? - Pod-

jęliśmy już szereg działań zwią-
zanych z przywróceniem części 
chodników pieszym. Zależy nam, 
by zmiany były wprowadzane 
w porozumieniu z lokalnymi spo-
łecznościami i nie powodowały 

dodatkowych utrudnień, np. dla 
rowerzystów – mówi Kozłowicz.

- Jeszcze w 2018 roku przygo-
towaliśmy projekty na „uwolnie-
nie” chodników na ulicy Reja, Koł-
łątaja i Konarskiego. Prace na Reja 

i Konarskiego zaplanowane są na 
przyszły rok. W nowym roku, po 
zakończeniu planowanych prac 
przez MWIK, wraz z remontem 
istniejących chodników, w opar-
ciu o środki BBO, zamierzamy 
wprowadzić zmiany na ulicy 
Mazowieckiej – precyzuje. 

ZDMiKP planuje też zmia-
nę sposobu parkowania na ulicy 
Pomorskiej. Jak mówi Kozłowicz, 
na odcinku od Mazowieckiej do 
Śniadeckich nastąpi przeniesie-
nie większości pasów postojo-
wych na jezdnię. Ale są tez ulice 
w Śródmieściu, na których auta 
pozostaną na chodniku.

- Na części ulic po szczegó-
łowej analizie i konsultacjach 
z radą osiedla pozostawimy moż-
liwość parkowania na chodniku. 
Taka sytuacja dotyczy np. ulicy 
Kwiatowej. Uwolnienie chodni-
ków byłoby możliwe po wprowa-
dzeniu ruchu jednokierunkowe-
go. Rada Osiedla nie poparła tej 
zmiany – uzupełnia Kozłowicz. 

Kolejne lokalizacje są w trak-
cie analiz. - Ulice, na których 
w przyszłym roku prowadzone 
będą remonty będą dodatkowo 
weryfikowane pod omawianym 
kątem – podkreśla zastępca pre-
zydenta.

* Więcej informacji 
dla bydgoskich 
kierowców na portalu 
metropoliaBydgoska.PL

PArKowANiE

Akcja „odparkingowienia” chodnika przy ul. Kołłątaja spotkała się z aprobatą mieszkańców. Teraz zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej planuje podobne działania w innych miejscach. 

Chodniki do dekomunizacji
Czy auta w centrum będą stawać na ulicach?
Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych zaproponowało władzom wyznaczanie miejsc do par-
kowania w centrum miasta na ulicach, zamiast na chodnikach. „Odparkingowienie” udało się na ulicy 
Kołłątaja, ale co z dalszymi krokami?
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Czym żyliśmy 
w 2019 roku?
Najważniejsze wydarzenia

wybrał zespół redakcyjny MetropoliaBydgoska.PL
redakcja@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @Metropolia_BDG

za kilkanaście dni rok 2019 przejdzie do historii. Przez ostat-
nich dwanaście miesięcy bydgoszczanie żyli sukcesami miej-
scowych drużyn sportowych, wyborami, a także inwestycja-
mi drogowymi.

 

Rząd nie zgodził się na propo-
zycje ZNP i Forum ZZ . Zgod-
nie z uchwalą ZG ZNP od 

8.04 zaczynamy strajk!! – napisał 
w niedzielę wieczorem prezes 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Sławomir Broniarz. Dzień 
później do wydziału edukacji 
urzędu miasta napływały infor-
macje z kolejnych bydgoskich 
szkół. Po godz. 11 było już wia-
domo, że strajkuje połowa pla-
cówek. O godz. 13 ratusz opubli-
kował raport, zgodnie z którym 
do protestu włączyły się niemal 
wszystkie. Wyjątkiem były głów-

nie młodzieżowe domy kultury, 
bursy i nieliczne przedszkola. 
W przypadku większości z nich 
już wcześniej było wiadomo, że 
do strajku nie przystąpią.

Nerwy były duże, gdyż strajk 
zorganizowano w przeddzień 
egzaminów g imnazja lnych. 
Te ostatecznie odbyły się niemal 
bez przeszkód, ale konieczne było 
zatrudnienie księży, leśników czy 
strażaków. Akcja protestacyjna 
została wstrzymana 17 kwietnia. 
- Zawieszamy, ale nie kończymy – 
stwierdził wtedy Broniarz.

Po wielokrotnych wezwaniach 
wykonawcy, firmy Impre-
sa Pizzarotti, do rzetelnej 

i zgodnej z podpisanymi umowami 
realizacji kontraktów na odcin-
kach S5 w województwie kujaw-
sko-pomorskim GDDKiA podjęła 
decyzję o odstąpieniu od umów 
z wykonawcą. Zapisy kontraktowe 
muszą być wypełnianie – oświad-
czyła w połowie czerwca GDDKiA. 
Włoska firma realizowała prace na 
odcinkach Nowe Marzy – Dworzy-
sko, Dworzysko – Aleksandrowo 
i Białe Błota – Szubin.

Jak tłumaczyła GDDKiA, wyko-
nawca nie wywiązywał się z wrę-
czanych wezwań i działał niezgod-
nie z zawartymi umowami, notując 
opóźnienie w harmonogramie i nie 
regulując płatności dla podwyko-
nawców, usługodawców i dostaw-
ców materiałów.  Stan zaawanso-
wania prac drogowcy ocenili jako 
„niedopuszczalnie niski”. 

Po przeprowadzonej inwenta-
ryzacji robót ogłoszono przetargi 
na ich dokończenie. Do poło-
wy grudnia nie udało się jednak 
wyłonić wykonawców. 

Gratulacje będę mógł przy-
jąć dopiero w półfinale – 
mówił prezes Enea Astorii 

Bydgoszcz Bartłomiej Dzedzej 
w wywiadzie przeprowadzonym 
przed rozpoczęciem fazy play-off 
I ligi koszykarzy. Gdy już jednak 
zaczął przyjmować gratulacje, to 
za mistrzostwo I ligi. Enea Astoria 
najpierw poradziła sobie z Baske-
tem Poznań, a po niezwykle 
zaciętym boju półfinałowym 
pokonała Sokoła Łańcut. W finale 
czekał faworyt – Śląsk Wrocław.

To był koncert podopiecz-
nych Grzegorza Skiby. Pierwszy 
mecz na Dolnym Śląsku wygra-
li zdecydowanie, a drugi – po 
rzutach osobistych Jakuba Dłu-
skiego w dramatycznych oko-
licznościach. Trzecie spotkanie 
w wypełnionej po brzegi Arte-
go Arenie zwyciężyli pewnie 
– 86:77 i awansowali do Ener-
ga Basket Ligi. Ostatnie punk-
ty zdobył Marcin Nowakowski. 
Gdy rzucał osobiste, hala skan-
dowała: „MVP!”

Trwały za długo i skończy-
ły się powstaniem patel-
ni – tak krytycy remontu 

Starego Rynku mówią o prze-
prowadzonych pracach. Co gor-
sza, otwarcie płyty zbiegło się 
w czasie z dyskusją o „betonozie” 
w mediach społecznościowych 
i bydgoski plac szybko został w tę 
ogólnopolską akcję wpisany. 

W kolejnych tygodniach na Sta-
rym Rynku pojawiło się więcej ziel-

ni, krzeseł i ławek. I co najważniej-
sze – pojawili się też ludzie. Opinie 
na temat wyglądu nadal są podzie-
lone, ale zwłaszcza w letnie wie-
czory plac przeżywał oblężenie. 

Niedawno w sprawie Sta-
rego Rynku pojawił się nowy 
wątek. Menedżer Starego Rynku 
i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk 
przedstawił swoją wizję odbudo-
wy Zachodniej Pierzei, prezentu-
jąc koncepcję Ogrodów Historii.

8 KWIetNIa

11 czeRWca

19 Maja

28 czeRWca

STRAJK NAUCzyCIELI

zERWANIE UMóW  
NA BUDOWę TRASy S5

AWANS ENEA ASTORII  
DO EKSTRAKLASy

OTWARCIE STAREGO RyNKU

2019

BYdGosZCZ 2019
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W  nawiązaniu do poja-
wiających się informa-
cji o podobno otwartym 

wiadukcie samochodowym nad 
ulicą Jana Pawła II informuję, że 
przywołany będzie otwarty dla 
ruchu jutro tj. 2 sierpnia w godzi-
nach popołudniowych – ogło-
sił ówczesny rzecznik prasowy 
ZDMiKP Krzysztof Kosiedowski. 
Kilka godzin po tym, jak z drogi 
zniknęły barierki i znaki zakazu 
ruchu, a na wiadukcie, ostatnim 
nieoddanym elemencie drugie-
go etapu trasy Uniwersyteckiej, 

pojawiły się samochody. Dwa się 
nawet zderzyły.

Wiadukt rzeczywiście został 
dzień później oficjalnie otwarty 
i zakończyła się trwająca wie-
le miesięcy budowa połączona 
z batalią z właścicielem tartaku 
Krzysztofem Pietrzakiem. Kie-
rowcy z trasy korzystają, choć 
– zwłaszcza ostatnio, gdy rozpo-
częły się prace na rondzie Kujaw-
skim – na Glinkach i na zjeździe 
z wiaduktu w stronę al. Jana Paw-
ła II stoją w ogromnych korkach.

Mamy 2 procent szans na 
awans – mówił jeszcze 
w tygodniu poprzedzają-

cym rewanżowy mecz finału pre-
zes i właściciel Zooleszcz Polonii 
Jerzy Kanclerz. Wówczas rzeczy-
wiście wydawało się, że z planów 
awansu nici. Nadzieje na promo-
cję do PGE Ekstraligi dojrzewały 
przy Sportowej wraz z kolejnymi 
meczami. Tak jak na początku 
rozgrywek mówiono o awansie 
do fazy play-off, tak po wygra-
niu fazy zasadniczej wszystkim 
byłoby szkoda, gdyby kolejny rok 
trzeba było spędzić w II lidze. 

Kanclerz postanowił zary-
zykować i postawił na Słoweńca 
Maticia Ivacicia kosztem Duń-

czyka Rene Bacha, który kom-
pletnie zawiódł w pierwszym 
pojedynku, przegranym przez 
polonistów 31:59. 

Ivacic przez cały sezon jeź-
dził bez błysku. Przebudził się 
w najważniejszym momencie, 
15 września, w rewanżu finałowej 
rywalizacji. Zdobył 12 punktów 
z bonusem. Dwucyfrowy dorobek 
zanotowali też pozostali senio-
rzy, oprócz Josha Grajczonka, 
który pojechał jednak tylko czte-
ry razy. Dwa biegowe zwycięstwa 
dołożył Mateusz Tonder i okazało 
się, że Polonia wykorzystała tę 
dwuprocentową szansę. Wygrała 
61:29 i awansowała do I ligi. 

Do imprez lekkoatletycznych 
w Bydgoszczy jesteśmy 
przyzwyczajeni, ale rzad-

ko się zdarza, aby na stadionie 
Zawiszy rywalizowały najwięk-
sze gwiazdy europejskiej lekkiej 
atletyki. Znane nazwiska przy-
ciągnęły na trybuny tłum kibi-
ców, a reprezentanci Polski nie 

zawiedli i wygrali trzydniową 
rywalizację.

Powody do radości dali tak-
że bydgoscy sportowcy - Marcin 
Lewandowski zwyciężył w bie-
gu na 1500 metrów, a Iga Baum-
gart-Witan pobiegła w sztafecie 
4x400 m, która także okazała się 
najlepsza.

W  sejmie wygrało Pra-
wo i Sprawiedliwość, 
ale w senacie – szero-

ko rozumiana koalicja. W całym 
okręgu 4 – także Prawo i Spra-
wiedliwość, ale w samej Bydgosz-
czy – Koalicja Obywatelska. Takie 
były rezultaty jesiennych wybo-
rów parlamentarnych. 

PiS wysłał z Bydgoszczy do 
Warszawy identyczny skład jak 
przed czterema laty. W Koalicji 
Obywatelskiej pojawiły się nowe 
(lub odświeżone) twarze – do 
Pawła Olszewskiego dołączyli 
Tadeusz Zwiefka, Iwona Kozłow-
ska i Magdalena Łośko. Zabrakło 
miejsca dla Michała Stasińskiego 
i Ireneusza Nitkiewicza. Mandaty 

zdobyli też Krzysztof Gawkow-
ski, Jan Szopiński (obaj Lewica) 
i Dariusz Kurzawa (PSL)

Długo ważyły się losy dwuna-
stego mandatu z naszego okręgu. 
Przez kilkadziesiąt minut wyda-
wało się, że z budynkiem sejmu 
może pożegnać się Piotr Król. 
Ostatecznie jednak poseł PiS 
dostał się na kolejną kadencję, 
a smakiem musiał obejść się Mar-
cin Sypniewski, lider Konfedera-
cji. W Bydgoszczy mandat senac-
ki trafił po raz kolejny do Andrze-
ja Kobiaka, zaś w Inowrocławiu 
– do Krzysztofa Brejzy, który sto-
czył wyrównany bój z wojewodą 
Mikołajem Bogdanowiczem.

2 SIeRPNIa

15 WRzeŚNIa

9 SIeRPNIa

13 PaŹDzIeRNIKa

zAKOńCzENIE BUDOWy  
II ETAPU TRASy UNIWERSyTECKIEJ

AWANS zOOLESzCz POLONII  
DO I LIGI

DRUŻyNOWE MISTRzOSTWA 
EUROPy W LEKKIEJ ATLETyCE

WyBORy  
PARLAMENTARNE

2020
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Wspaniałe stulecie

Początek nowego roku upłynie 
pod znakiem obchodów szcze-
gólnej rocznicy – stulecia powro-
tu Bydgoszczy do Polski. Plano-
wane są uroczysty koncert dla 
mieszkańców, inscenizacja histo-
ryczna na Starym Rynku, spe-
cjalne wystawy „Bydgoszcz na 
drodze do niepodległości” i „Byd-
goszcz na historycznej fotografii” 
oraz gala stulecia, na której ogło-
szona zostanie lista najwybitniej-
szych bydgoszczan tego okresu. 
Ponadto, miasto przyznało też 
dofinansowanie na realizację 
20 inicjatyw związanych z rocz-
nicą powrotu Bydgoszczy do 
Macierzy. 

Nowe inwestycje

Katalog miejskich inwestycji, któ-
re miały wystartować w 2020 roku 
początkowo uległ odchudzeniu. 
Ratusz, tłumacząc się mniejszy-
mi zyskami z PIT, odłożył ad acta 
budowę basenu na Miedzyniu 
i przebudowę ulicy Nakielskiej. 
Decyzja wzbudziła spore emocje 
w zachodniej części miasta.

Podczas środowej sesji rady 
miasta prezydent Rafał Bruski 
rzutem na taśmę wprowadził do 

projektu budżetu autopoprawkę 
zapewniającą 15 mln zł na realiza-
cję pływalni przy ulicy Pijarów.

W 2020 doczekamy się też 
finiszu kilku ważnych projektów. 
Wiosną ma zostać otwarta Nowa 
Astoria i zakończy się rozbudo-
wa Grunwaldzkiej. Jesienią firma 
Strabag odda do użytku pływalnię 
przy SP 67 w Fordonie. Po latach 
powrócą też dwie placówki kul-
turalne – rozbudowane Muzeum 
Okręgowe przy ulicy Gdańskiej 
oraz Teatr Kameralny. Planowane 
jest też zakończenie najważniej-
szych prac w Młynach Rothera 
i rozpoczęcie związanych z tym 
zmian na Wyspie Młyńskiej – czyli 
remontu międzywodzia i obniże-
nia amfiteatru.

Pomimo zakończenia prac 
nad nową sceną teatra lną 
i muzeum, kultura w Bydgoszczy 
w 2020 roku wciąż będzie w budo-
wie. Planowany jest start remontu 
budynku Teatru Polskiego, a nie-

opodal ma rozpocząć się realiza-
cja kampusu Akademii Muzycznej. 
Nowy blask ma zyskać też bliska 
sąsiadka teatru – mowa tu jed-
nak nie o Łuczniczce, ale Filhar-
monii Pomorskiej. W nachodzą-
cych dwunastu miesiącach mamy 
poznać wizję rozbudowy placów-
ki. Przewidziane są też pierwsze 
przygotowania do zainaugurowa-
nia budowy. Bydgoszczanie liczą 
też, że w 2020 roku rozpocznie się 
realizacja czwartego kręgu Opery 
Nova – na jego dachu powstanie 
taras widokowy.

Dobry widok na nowy budy-
nek opery będą mieli mieszkań-
cy Nowego Portu. Wyczekiwana 
inwestycja mieszkaniowo-usłu-
gowa dewelopera AWZ na terenie 
dawnej Befany ma ruszyć w cią-
gu najbliższych miesięcy. A to nie 
jedyna prywatna realizacja, która 
zmieni oblicze miasta – Mode-
rator zacznie budowę komplek-
su na Bocianowie, CDI – kolejny 

etap Platanowego Parku i inwe-
stycję na Okolu, a JHM – budo-
wę wieżowców z mieszkaniami 
przy rondzie Fordońskim. Wielu 
czeka też na nowy hotel po daw-
nym Projprzemie czy start kolej-
nych etapów zabudowy terenu 
dawnego Torbydu. Dźwigi mają 
stanąć również przy Wyszogro-
dzie oraz na terenie niedoszłego 
stadionu przy Żwirki i Wigury, 
gdzie powstaną nowe kompleksy 
mieszkaniowe.

Przyszły rok nie będzie moc-
no dawał się we znaki kierowcom 
i pasażerom komunikacji. W lipcu 
lub sierpniu – wedle zapowie-
dzi wykonawcy inwestycji – mają 
rozpocząć się prace przy budowie 
parkingu wielopoziomowego przy 
ulicy Grudziądzkiej. W budże-
cie miasta zapisano też środ-
ki pozwalające na start budo-
wy drugiego mostu drogowego 
i mostu tramwajowego w ciągu 
ulicy Kazimierza Wielkiego. Kon-

tynuowana będzie też oczywiście 
rozbudowa Kujawskiej. 

Na koniec tej części nie może 
zabraknąć wzmianki o S5. Plano-
wane na najbliższe dni otwarcie 
pierwszych kujawsko-pomor-
skich fragmentów ekspresówki 
tylko wzmocni apetyt na następ-
ne. Bydgoszczanie z uwagą będą 
obserwować to, co będzie się 
działo (albo – odpukać – nie 
będzie) na odcinkach osieroco-
nych przez Impresę Pizzarotti. 
Nie mniej uważnie spojrzą też na 
kwestię S10 – byle nie po kolej-
nych wzmiankach o śmiertelnym 
wypadku na południowej obwod-
nicy Bydgoszczy.

Rok klimatu

Najbliższe dwanaście miesię-
cy ma przynieść kolejne zmia-
ny dotyczące ekologii. Sporym 
wyzwaniem dla mieszkańców 
i urzędników będzie funkcjono-

wanie nowego systemu segregacji 
odpadów – od stycznia pod blo-
kami staną dodatkowe kontenery 
na papier i bioodpady. W przy-
szłym roku bydgoscy radni mają 
też przyjąć strategię rozwoju 
elektromobilności – środowiska 
społeczne zastanawiają się, czy 
będzie to oznaczało możliwość 
stworzenia strefy czystego trans-
portu w centrum miasta. I przy-
pominają o projekcie zakupu 
elektrobusów, który chyba został 
schowany do szuflady.

W 2019 roku wiele uwagi byd-
goszczan skupiła kwestia wyci-
nek drzew – w tej sprawie pro-
testowali mieszkańcy Kapuścisk, 
Leśnego czy Okola. Magistrat 
nieśmiało deklaruje zwiększe-
nie liczby nasadzeń i ograni-
czenia wycinek, lecz na realne 
efekty tych słów musimy jeszcze 
poczekać. Ostatnia manifestacja 
na Miedzyniu sygnalizuje też, że 
wartą uwagi kwestią będzie wal-
ka ze smogiem.

Powrót derbowych emocji

W ubiegłych latach największe 
sportowe emocje przeżywaliśmy 
podczas piłkarskich i lekkoatle-
tycznych mistrzostw na stadio-
nie Zawiszy. Jednak w przyszłym 
roku gorąco będzie na Polonii 
– drużyna Jerzego Kanclerza 
awansowała do I ligi, do któ-
rej spadł jej odwieczny rywal – 
Apator Toruń. Derby Pomorza 
będą z pewnością ekscytującym 
wydarzeniem – ostatnie odby-
ły się siedem lat temu. Ponadto, 
w 2020 roku ma zostać oddana 
do użytku nowa trybuna obiektu 
przy Sportowej.

Kibice piłkarscy z zaciekawie-
niem będą obserwować czwar-
toligowe rozgrywki. Czy po sła-
bej jesieni Zawisza znajdzie się 
w czołówce? Czy Chemik prze-
prowadzi atak na kolejny awans? 
I czy BKS zadowoli się rolą ligo-
wego średniaka? Ostateczne roz-
strzygnięcia mogą być bardzo 
ciekawe, gdyż jesienią do grona 
bydgoskich czwartoligowców 
może dołączyć „czwarty do bry-
dża”, czyli plasująca się w czołów-
ce klasy okręgowej Polonia. 

Równie interesująco zapo-
wiada się rywalizacja na parkie-
tach Areny i Immobile Łucznicz-
ki. Czy mistrzowie przegranych 
tie-breaków – czyli siatkarze 
Visły – utrzymają się w Plusli-
dze? Jak w decydujących spotka-
niach poradzą sobie Enea Astoria 
i Artego? Czy Pałac zbliży się do 
ligowego podium? Równie cie-
kawa jak rywalizacja sportowa 
będzie też kwestia zarządzania 
stadionami, basenami i halami 
przez nowe jednostki miejskie 
- Bydgoskie Obiekty Sportowe 
i Bydgoskie Centrum Sportu.

* O tym, co wydarzy się 
w 2020 roku, na bieżąco 
będziecie mogli czytać na 
metropoliaBydgoska.PL

BYdGosZCZ 2020 rok stulecia 
i derbów
Koniec grudnia to nie tylko czas podsumowań. 
MetropoliaBydgoska.PL wybiega w przyszłość i prezentuje to, co 
wydarzy się w 2020 roku w Bydgoszczy.

Andrzej Szwalbe doprowadził do budowy Filharmonii Pomorskiej i innych instytucji kulturalnych 
w Bydgoszczy. Teraz jego następcy dążą do realizacji kolejnych zamierzeń – rok 2020 ma przynieść 
oczekiwany start najważniejszych inwestycji w kulturę.
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Polonia – Apator 
Toruń odbędą się 
po raz pierwszy od 
siedmiu lat.
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Po kilku latach funkcjono-
wania sys temu segrega-
cji odpadów, który przy jął 

się w naszym mieście, szykują 
się zmiany. Regulacje krajowe 
wprowa dziły nowe zasady segre-
gacji śmie ci, które będą obowią-
zywać jedna kowo w całej Polsce. 
Pojawiły się tak że niekorzystne 
zapisy ustawowe do tyczące cen 
odbioru śmieci z nieru chomości 
niezamieszkałych, które prze-
rzucają realne koszty na miesz-
kańców. 

W praktyce regulacje kra jowe 
powodują drastyczne podwyż ki 
w całej Polsce. 

Harmonogram  
odbioru odpadów 
Informacje o tym, kiedy odbie-
rane będą odpady z naszych 
posesji zostaną dostarczone 
indywidualnie do każ dej nie-
ruchomości. Firma odbierają-
ca odpady musi dostarczyć je 
do końca 2019 r. W nowym roku 
warto również wejść na stronę  
www.czystabydgoszcz.pl (zakład-
ka odpa dy komunalne/harmo-
nogram), poda jąc adres swojej 

nieruchomości, do wiemy się, 
jaka firma odbierze nasze śmieci, 
poznamy numery kontakto we do 
firm obsługujących dany obszar 
oraz do pracownika urzędu mia-
sta, który nadzoruje wskazany 
sektor. 

Na stronie pojawi się rów nież 
harmonogram na cały 2020 rok, 
który będzie możliwy do pobra-
nia i wydruku. 

zmiany zgodne z wolą 
bydgoszczan 
Na początku roku zapytano 
miesz kańców o opinie i sugestie 
dotyczą ce systemu odbioru odpa-
dów. W wy niku konsultacji spo-
łecznych wprowadzono drobne 
zmiany w często tliwości odbioru 
odpadów wielko gabarytowych 
oraz zużytego sprzę tu RTV i AGD. 

W zabudowie wielo rodzinnej 
meble, pralki, lodówki, te lewizo-
ry, wózki dziecięce i inne du że 
przedmioty będą odbierane czę-
ściej, bo dwa razy w miesiącu, 
a nie raz, jak to było do tej po ry. 
W przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej wielkogabaryty odbie-
rane bę dą cztery razy do roku. 
W przypad ku pozostałych frak-
cji częstotliwość odbioru śmieci 
zasadniczo się nie zmieni. 

Od poniedziałku do sobo ty 
odpady problemowe moż na odda-
wać także do jednego z trzech 
miej skich PSZOKÓW przy ul. Oło-
wianej 43, Jasinieckiej 7a oraz ul. 
Inwalidów 15.

Nowe stawki za odbiór 
śmieci 
22 zł od osoby – tyle będzie 
wynosić nowa stawka za śmie-
ci w Bydgosz czy. Wzrost opłat 
w naszym mie ście i tak będzie niż-
szy niż w więk szości miast w Pol-
sce. To m.in. za sługa funkcjono-
wania bydgoskiej spalarni śmieci, 
do której trafiają odpady zmiesza-
ne – cena za przy jęcie jednej tony 
odpadów jest jed ną z najniższych 

w kraju. To z kolei przekłada się na 
niższe koszty dla mieszkańców, bo 
ze spalonych śmie ci produkowane 
jest ciepło i prąd. Miejska spółka 
ProNatura prowa dzi zaawansowa-
ne prace przy bu dowie biogazow-
ni, która pozwoli z odpadów bio 
wyprodukować zie loną energię. 

Ponad połowę kosztów sys-
temu pochłania odbiór śmieci – 
firmy wywozowe składają oferty 
na od biór w danych sektorach 
miasta. Segregowanie odpa-
dów na więcej frakcji, niż do tej 
pory, wymaga od firm dyspono-
wania większą liczbą śmiecia-
rek, dłuższych tras odbio ru itp. 
Na tę część kosztów wpły wają 
także wyższe koszty energii, ole-
ju napędowego oraz zatrudnienia 
pra cowników. Rośnie też koszt 
odpowiednie go zagospodarowa-
nia śmieci: część zostanie podda-
na recyklingowi, część spalona, 
a część trafi do kom postowni. 
Ustawa nakłada na mia sto obo-
wiązek prowadzenia syste mu bez 
zarabiania na nim, ale też zabra-
nia dopłacania do systemu.

www.czystabydgoszcz.pl

od nowego roku dzielimy na 5
Przepisy krajowe wprowadziły zmiany w segregowaniu odpadów w całej Polsce.  

 odpady biodegradowalne trafią do pojemnika brązowego, papier do niebieskiego,  
a segregacja będzie obowiązkowa. 

 

Nowe zasady 
segregacji odpadów
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segregujemy po nowemu. Pytania 
Gdzie znajdę informację 
jak segregować odpady? 
Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
czystabydgoszcz.pl - warto 
skorzystać z wyszukiwarki 
odpadów. Ulotki informacyjne 
w języku polskim, ukraińskim 
i angielskim są dostępne 
w Urzędzie Miasta. 

Po co mam segregować 
odpady? Czy to ma jakiś 
sens. 

Segregując pokazujemy, 
że jesteśmy nowoczesnym 
społeczeństwem, oszczędzamy 
wodę i energię oraz surowce 
naturalne. W krajach 
rozwiniętych segregacja to 
standard. Posegregowane 
odpady przestają być śmieciem, 
a stają się wartościowym 
surowcem. z recyklingu plastiku 
powstają: długopisy, folie, 
opakowania, butelki, zabawki, 
ubrania namioty, czy meble 
ogrodowe. 

z odzyskanej makulatury 
powstaje ok. 5 tysięcy produktów, 
np. papier do pisania, serwetki, 
bandaże, banknoty, opakowania 
do jajek oraz doniczki. 
W ten sposób oszczędzamy także 
drzewa. ze szkła, które może 
być przetwarzane praktycznie 
w nieskończoność, można 
otrzymać pojemniki i butelki, 
blaty kuchenne, a nawet izolacje 
ścian. 

Gdzie trafiają nasze 
śmieci? 
Poszczególne frakcje śmieci 
po odbiorze z nieruchomości 
są zagospodarowywane 
w następujący sposób: papier, 
metal, tworzywa sztuczne 
oraz szkło – są poddane 
recyklingowi; bioodpady – 
trafiają do kompostowania; 
odpady zmieszane (resztkowe) 
– trafiają do bydgoskiej 
spalarni. W wyniku termicznego 
przekształcenia produkowana 
jest zielona energia.

dlaczego rosną ceny 
za odbiór śmieci od 
mieszkańców? 

Od stycznia 2020 Bydgoszcz musi 
wypełnić wymogi ustawowe 
– konieczność segregacji na 
dodatkowe frakcje. Dodatkowo 
rosną też koszty energii, oleju 
napędowego i zatrudnienia. Bardzo 
szkodliwe są przepisy krajowe, 
które mówią o maksymalnej stawce 
za odbiór śmieci z pojemnika 
1100 l w nieruchomościach 
niezamieszkałych. Kwota 
54 zł za pojemnik nie pokrywa 
rzeczywistych kosztów wywozu. 

Po co segregować skoro 
wszystko trafia do 
jednego pojemnika? 

to jeden z powtarzanych mitów. 
Każda frakcja odbierana jest 
w innym terminie. jeśli jest 
odbierana jednego dnia tym 
samym samochodem, oznacza 
to, że przyjeżdża śmieciarka 
wielokomorowa, która pozwala 
oddzielić poszczególne 
frakcje. Dzieje się tak również 
w sytuacji, gdy w pojemniku 
na odpady segregowane 
znajdują się śmieci zmieszane. 
Wszelkie zaobserwowane 
nieprawidłowości w odbiorze 
odpadów można też zgłaszać 
na adres mailowy: odpady@
um.bydgoszcz.pl. 

dlaczego część 
mieszkańców segreguje 
do worków, a inni do 
pojemników? 
Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych otrzymują 
szary pojemnik na odpady 
zmieszane oraz brązowy 
na bioodpady. Do zbierania 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła mieszkańcy 
dostają kolorowe worki. Ogólna 
zasada jest taka, że ile worków 
wystawiasz tyle otrzymujesz. 
Mieszkańcy bloków i kamienic 
nie dostają worków. Na 
nieruchomościach stawiane są 
zbiorcze pojemniki.

Czy te wszystkie 
zmiany wymagają od 
mieszkańców składania 
nowych deklaracji? 
Nie. Mieszkańcy mają 
obowiązek składania nowych 
deklaracji w przypadku 
zmiany informacji podanych 
wcześniej. jeśli tego nie 
zrobią narażają się na karę 
grzywny. jeśli w ostatnim 
czasie nastąpiły zmiany 
np. zmieniła się liczba 
mieszkańców w domu, to 
trzeba pamiętać o złożeniu 
nowej deklaracji. jeżeli 
mieszkasz w bloku lub 
kamienicy zgłoś zmianę 
zarządcy twojej 
nieruchomości. Właściciele 
domów jednorodzinnych 
muszą sami wysłać 
deklarację pocztą lub złożyć 
ją w Biurze zarządzania 
Gospodarką Odpadami 
Komunalnymi, ul. Wojska 
Polskiego 65. Druki są 
dostępne na stronie  
www.czystabydgoszcz.pl

Co w Bydgoszczy 
mieszkaniec dostaje 
w ramach płaconej 
stawki? 
W wielu innych miastach 
mieszkańcy muszą 
dodatkowo kupować 
pojemniki oraz worki. 
W Bydgoszczy worek/
pojemnik i wymiana 
pojemników oraz ich 
mycie znajduje się w cenie. 
Dodatkowo, raz w roku na 
jeden lokal przysługuje 
worek typu big-bag na 
odpady budowlane, a od 
poniedziałku do soboty bez 
dodatkowych opłat 
problemowe śmieci można 
zawieźć do trzech miejskich 
PSzOK-ów. W dużej ilości 
miast dodatkowe usługi 
są ograniczone. Koszt 
dodatkowych usług wynosi 
2,10 zł miesięcznie, a ich 
wprowadzenie wynikało 
z sugestii mieszkańców 
w prowadzonych 
konsultacjach społecznych. 

dlaczego przeterminowanych 
leków nie wolno wrzucać do 
szarego pojemnika? 

Przeterminowane leki zawierają wiele 
różnych związków chemicznych, 
które mogą stanowić zagrożenie 
dla środowiska oraz zwierząt i ludzi. 
Dlatego zorganizowano pojemniki na 
niepotrzebne leki w aptekach, które 
odbieramy, a następnie przekazujemy 
do spalarni odpadów medycznych. 
Pamiętajmy, że koszt utylizacji 
odpadów medycznych jest wysoki, 
więc do pojemników na leki nie 
wrzucajmy kartoników i ulotek. 

Co zrobić ze śmieciami, 
które nie pasują do żadnego 
pojemnika np. starymi 
meblami, zepsutą lodówką albo 
resztkami farb po remoncie? 
Punkty Selektywnej zbiórki Odpadów 
Komunalnych to miejsca, które 
powstały, by nie martwić się co zrobić 
ze śmieciami, które pojawiają się 
w naszych domach okazjonalnie.  
Do PSzOK mieszkańcy mogą przywieźć  
m. in., stare opony, chemikalia 
oraz resztki farb i lakierów, 
akumulatory, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, a także 
odpady remontowe. PSzOKi są 
czynne codziennie w godz. 
8 – 20 (z wyłączeniem niedziel i świąt) 
i znajdują się na ul. Ołowianej 43, 
jasinieckiej 7a oraz ul. Inwalidów 15. 
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segregujemy po nowemu, czyli jak?

Zgodnie z nowymi zasa-
dami odpady są segrego-
wane do pięciu pojemni-

ków różniących się kolorami 
– każdy z nich przypisany jest 
do innych odpadów. Kolory 
pojemników: żółty, zielony, nie-
bieski, szary i brązowy. Do tej 
pory mieszkańcy segregowali 
plastiki i metale do pojemnika 
żółtego i to się nie zmieni. Tak-
że szkło trafiać będzie do tego 
samego co dotychczas, zielone-
go pojemnika, a odpady zmie-
szane - do szarego.

Nowością będzie pojem-
nik niebieski, do którego tra-
fi papier i makulatura, które 
były do tej pory wrzucane do 
pojemnika żółtego. Kolejną 
zmianą będą odpady biode-
gradowalne, które do tej pory 
trafiały do odpadów zmiesza-
nych. Teraz odpady bio, czyli 
resztki kuchenne, pocho-
dzenia roślinnego będziemy 
wrzucać do pojemnika brą-
zowego. Przy segregacji tych 
ostatnich ważne jest, aby nie 
wrzucać ich razem z workami.

Przeterminowane i niewy-
korzystane leki wrzucamy 
do specjalnych pojemni-

ków znajdujących się w apte-
kach. Zużyte baterie do pojem-
ników w szkołach, sklepach 
RTV i AGD, marketach oraz 
w PSZOKach. Odpady wielko-
gabarytowe, sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny stawiamy 
przed posesją zgodnie z har-
monogramem wywozu. Naj-
wcześniej o godz. 19-stej dzień 
wcześniej, a najpóźniej o 6-stej 
w dniu wywozu.  

O d p a d y  b u d o w l a n e 
i rozbiórkowe - gromadzimy 
w workach big-bag, bezpłatnie 
raz w roku jeden worek przy-
pada na jeden lokal miesz-
kalny.  Odpady problemowe 
można przywieźć w dowol-
nym momencie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych PSZOK – czynne 
codziennie od 8-20, z wyłą-
czeniem niedziel i świąt: ul. 
Jasiniecka 7a, ul. Ołowiana 43, 
ul. Inwalidów 15. 

Odpady 
z papieru
• gazety, katalogi, prospekty
• zeszyty
• tektura
• torby papierowe
• opakowania papierowe
• papier biurowy i szkolny
• zniszczone książki
•  kartony oraz wykonane 

z nich opakowania

Uwaga! Odpady z papieru 
należy zbierać w taki sposób, 
aby nie były zamoczone 
oraz zanieczyszczone, 
w szczególności resztkami 
żywności, tłuszczami, 
olejami czy farbami.

Odpady  
ze szkła
•  bezbarwne i kolorowe 

słoiki
• butelki szklane
•  szklane opakowania 

po kosmetykach

Uwaga! Przed 
wyrzuceniem szklane 
butelki i opakowania 
opróżniamy, 
oddzielamy również 
nakrętki, obrączki 
i inne elementy 
metalowe. 

Odpady z metali 
i tworzyw 
sztucznych 
• puszki aluminiowe po napojach
• puszki z blachy stalowej
• zgniecione plastikowe opakowania 
po napojach i olejach spożywczych
•  plastikowe worki, torebki 

i reklamówki
•  plastikowe koszyki po owocach 

i pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych

•  opakowania wielomateriałowe po 
płynnej żywności, takie jak: kartony 
po mleku, sokach itp.

• pokrywki ze słoików

Uwaga! Przed wrzuceniem do 
pojemnika aluminiowe puszki, 
plastikowe opakowania oraz kartony 
opróżniamy i zgniatamy!

Bioodpady 
• ścięta trawa i liście 
•  drobne odpady ogrodowe: 

połamane gałęzie drzew
• kwiaty doniczkowe 
•  obierki i resztki owoców 

oraz warzyw 
• fusy po kawie, herbacie 
• łupiny orzechów
•  resztki jedzenia 

pochodzenia roślinnego

Uwaga! Odpady 
wrzucamy bez worka, 
z wyjątkiem worków 
biodegradowalnych. 

Odpady 
zmieszane 
•  odpady, które nie nadają 

się do segregacji
•  odpady higieniczne 

(zużyte pieluszki 
jednorazowe, podpaski, 
tampony) 

•  zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki higieniczne

• paragony
• resztki wędlin, mięs i kości
• ryby i owoce morza
• odchody zwierzęce
• popiół
• skorupki od jajek

Śmieci segregujemy  
na pięć frakcji 

Co ze śmieciami, które nie pasują  
do żadnego pojemnika? 
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Bydgoszcz sukcesywnie reali-
zuje budowę instalacji foto-
woltaicznych na dachach 

obiektów miejskich: szkołach, 
basenach, budynkach admini-
stracyjnych, obiektach sporto-
wych i w zajezdniach autobuso-
wych. 

Ponadto instalacje fotowol-
taiczne zostały zainstalowane 
w trzech PSZOK-ach na terenie 
Bydgoszczy. W październiku br. 
został oddany do użytkowania 
budynek Schroniska dla Zwierząt 
wyposażony w układ instalacji 
fotowoltaicznej wraz z zespołem 
pomp ciepła, zapewniając zasila-
nie obiektu ze źródeł odnawial-
nych.

Obecnie miasto jest w trak-
cie realizacji kolejnych  instalacji. 
Wartość całego projektu wynie-
sie 1,4 mln złotych, z czego ponad 
50 proc. to dofinansowanie 
unijne w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Uwzględnia-
jąc zapotrzebowanie placówek 
oświatowych oraz moc instalacji 
miasto planuje zaoszczędzić aż 
25 proc. kosztów zużycia energii. 
Planowane zakończenie inwesty-
cji to pierwszy kwartał przyszłe-
go roku. Po jej zakończeniu, aż 
41 budynków publicznych będzie 
posiadało instalacje OZE.

Po realizacji inwestycji szaco-
wana produkcja prądu wyniesie 
około 520 MWh/rok, a wysokość 
oszczędności dla Miasta sięgnie 
poziomu  do 350 tys. zł. 

Wa r t o  w s p o m n i e ć ,  ż e 
w naszym mieście pojawią się 
także panele fotowoltaiczne na 
33 budynkach Spółdzielni Miesz-
kaniowej Budowlani, która otrzy-
mała 1 mln złotych dofinansowa-
nia unijnego na ten cel.

inwestujemy w zieloną energię

 

Bydgoszcz jest w gronie 
miast, które postawiły sobie 
za wspólny cel - czyste 

powietrze.  Miasto od kilku lat 
realizuje różne projekty ze środ-
ków lokalnych, narodowych oraz 
europejskich poprzez: wymianę 
systemów grzewczych, termo-
modernizację obiektów uży-
teczności publicznej, działań 
KPEC oraz edukację ekologiczną. 
Ten potencjał  został zauważony 
przez naukowców z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego dzięki czemu 
będzie można poszerzyć dotych-
czasowe działania. Bydgoszcz 
stanie się terenem badawczym, 
na którym zostaną rozmieszczo-
ne dodatkowe czujniki zbierające 
dane o jakości powietrza, a także 
zostanie przeprowadzona sze-
roka kampania informacyjna. 
Dodatkowo w ramach projek-
tu LIFE, powstaną cztery zielo-
ne ściany oraz modele jakości 
powietrza. 

Projekt „Czy wiesz czym 
oddychasz?” jest współfinanso-
wany ze środków Komisji Euro-
pejskiej, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz z budżetów wła-
snych uczestników projektu (KE 
50 %, NFOŚiGW 45 %). 

Dofinansowanie 
wymiany starych pieców 
- punkt informacyjny dla 
mieszkańców

Mieszkańcy Bydgoszczy, któ-
rzy chcą ubiegać się o dofinanso-
wanie na wymianę kopciuchów 
i termomodernizację budynków 
jednorodzinnych w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” mogą 
skorzystać z punktu doradczego 
w urzędzie miasta. 

Program przewiduje dofi-
nansowanie m.in. na: wymianę 
starych źródeł ciepła (pieców 
i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, docieplenie przegród 
budowlanych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Punkt doradczy znajduje się 
w Urzędzie Miasta Bydgosz-
czy w Wydziale Zintegrowa-
nego Rozwoju, Referat Admi-
nistracyjno – Finansowy, ul. 
Grudziądzka 9-15, budynek C, 
II piętro pokój 201 (tel. 52-58-
58-038 lub 52-58-59-270).

Oprócz tego działa miejski 
system dotacji, w ramach którego 
na likwidację kopciuchów można 
otrzymać od 5 do 8 tys. zł na lokal.

Priorytet 
– czyste 

powietrze

żyjemy 
inteligentnie

Miasto Bydgoszcz reali-
zuje międzynarodowy 
projekt pn. „Budowanie 

i łączenie miast świadomych 
roli pszczół w Europie” – BeePa-
thNet. Celem projektu jest 
stworzenie miasta przyjaznego 
pszczołom, w tym dzikim owa-
dom zapylającym poprzez akty-
wizację ludzi różnych profesji, 
działających na rzecz pszczół, 
propagujących zdrowy tryb 
życia, tworzących przestrzeń 
przyjazną dla owadów zapylają-
cych i atrakcyjną dla ludzi.

Dzięki BeePathNet  powsta-
ją hotele dla dzikich zapylaczy, 
kolejne łąki miejskie, a ukwie-
cone mniszkami lekarskimi 
trawniki będą koszone z opóź-
nieniem. Fascynujące życie 
pszczół poznają najmłodsi byd-
goszczanie. Realizowany jest 
autorski program edukacyjny 
opracowany przez nauczyciela 
ZS nr 6. Działania podjęte przez 
nauczycieli tej szkoły dopro-
wadziły do powstania ogrodu 

przyszkolnego wyposażonego 
w atrakcyjne pomoce dydaktycz-
ne. Dobre praktyki, wypracowane 
w ZS6  mogą być stosowane także 
w innych placówkach dydaktycz-
nych. W zakresie edukacji eko-
logicznej aktywnie działają rów-
nież LPKiW, UKW i WSG,  a także 
indywidualni pszczelarze. 

Na mapie Bydgoszczy 
powstanie też ścieżka 
pszczela, która obejmować 
będzie punkty związane 
z pszczelarstwem, ochroną 
pszczół etc. 

Projekt realizowany jest 
w ramach Programu URBACT III 
i dofinansowany ze środków EFRR. 
W projekt zaangażowane są nastę-
pujące miasta: Lublana (Słowenia) - 
Lider Projektu, Bydgoszcz (Polska), 
Amarante (Portugalia), Nea Pro-
pontida (Grecja), Cesena (Włochy), 
XII dzielnica Budapesztu (Węgry).  

Grad to jeden z projektów 
uni jnych f inansowany 
w ramach Europejskiej Ini-

cjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) 
którego głównym celem jest 
promowanie zielonych dachów 
i żyjących ścian. Takie rozwiąza-
nia w przestrzeni miejskiej sta-
ją się narzędziem adaptacji do 
zmian klimatu. Bydgoszcz jest 
jednym z ośmiu polskich miast, 
które do 2020 roku będzie brało 
udział w wymianie  doświadczeń 
i opracowywaniu wzorów dzia-
łań, które ułatwią powstawanie 
zielonych inicjatyw w architektu-
rze miejskiej. 

Projekt Grad jest finansowa-
ny w ramach Europejskiej Inicja-
tywy na rzecz Klimatu (EUKI), 
stanowiącej nowy instrument 
finansowy niemieckiego Federal-
nego Ministerstwa Środowiska, 
Ochrony Przyrody i Bezpieczeń-
stwa Jądrowego (BMU).

M iasto Bydgoszcz jest 
partnerem w konsor-
cjum realizującym pro-

jekt unijny mySMARTLife pn. 
„Inteligentna przemiana miast 
UE w kierunku nowej koncepcji 
inteligentnego życia i gospodar-
ki”, którego celem jest redukcja 
emisji dwutlenku węgla w mia-
stach oraz zwiększenie wyko-

rzystania odnawialnych źródeł 
energii.  Bydgoszcz wraz z Rije-
ką oraz Palencią mają możliwość 
uczenia się od miast wzorco-
wych poprzez towarzyszenie im 
w procesie wdrażania inwestycji 
dotyczących elektromobilności, 
inteligentnego oświetlenia oraz 
zrównoważonej energii.

żywe,  
zielone dachy 

i ściany

miasto  
przyjazne pszczołom 
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P rzeprawa przy obecnej uli-
cy Modrzewiowej powstała 
w latach 30. XX wieku, pod-

czas budowy magistrali węglo-
wej Śląsk - Gdynia. W podobnym 
czasie wybudowano też wia-
dukty w pobliżu stadionu Zawi-
szy i ulicy Zaświat. Dwa z nich 
– poza obiektem prowadzącym 
od terenu klubu sportowego do 
Myślęcinka – są od lat nieużyt-
kowane i odcięte od przyczół-
ków. I od lat ich losy intrygują 
wielu bydgoszczan. 

Stary wiadukt przy Armii 
Krajowej zaczął zwracać uwa-
gę po rozpoczęciu przebudowy 
jednego z obiektów drogowych 
w ciągu DK nr 5. Jak pisaliśmy 
w sierpniu na MetropoliaBydgo-
ska.PL, w wyniku postępowania 
administracyjnego jego utrzyma-
nie powierzono spółce PKP SA. 
Nieużywana od lat konstrukcja 
jest w fatalnym stanie technicz-
nym, dlatego też PKP Polskie 
Linie Kolejowe zabiegały o roz-
biórkę, gdyż istniejące elementy 
mogły stanowić zagrożenie dla 
pociągów kursujących linią Byd-
goszcz – Toruń czy magistralą 
węglową.

PKP SA podjęły działania na 
rzecz rozbiórki przeprawy. – Pra-
ce po naszej stronie rozpoczną 
się po uzyskaniu decyzji Woje-

wódzkiego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego. Następnie 
dokonamy wyboru wykonaw-
cy prac. Rozpoczną się one nie 
szybciej niż we wrześniu – mówił 
w sierpniu rzecznik spółki PKP 
SA Michał Stigler. 

Od tej pory minęły cztery 
miesiące, a wiadukt jak stał, tak 
stoi. Zapytaliśmy więc woje-
wódzki nadzór budowlany o to, 
czy wydał już decyzję o rozbiór-
ce. - Kujawsko-Pomorski WINB 
w dniu 19 sierpnia wydał decyzję 

nakazową na PKP SA – Oddział 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Gdańsku w zakresie 
rozbiórki wiaduktu z termi-
nem jej wykonania – odpowia-
da naczelnik wydziału inspekcji 
i kontroli WINB Marek Chorzępa.

Dopytaliśmy więc PKP, kiedy 
spółka planuje rozpocząć roz-
biórkę. - Sprawa jest w dalszym 
ciągu procedowana, w związku 
z czym trudno dziś określić, kie-
dy mógłby zostać przeprowadzo-
ny demontaż konstrukcji – prze-
kazał nam rzecznik PKP SA.

Warto dodać, że wciąż trwa 
ustalanie właścicieli dwóch 
pozostałych wiaduktów nad 
torami linii Bydgoszcz – Toruń: 
w rejonie stadionu Zawiszy 
oraz ulicy Zaświat. Jak ustalili-
śmy, obiekty nie należą do PKP 
SA. - W celu unormowania sta-
nu prawnego tych obiektów 
wydzielono geodezyjnie działki 
pod podporami powyższych wia-
duktów w celu przekazania ich 
w ręce samorządu. Dotychcza-
sowe rozmowy z urzędem miasta 
nie przyniosły jednak pozytyw-
nych rezultatów, zatem najpraw-
dopodobniej podjęte zostaną 
działania administracyjne zmie-
rzające do ustalenia właścicieli 
obiektów – przekazywał niedaw-
no Michał Stigler. 

* Więcej o inwestycjach 
drogowych i kolejowych 
w Bydgoszczy przeczytasz 
w dziale KOMUNIKACJA na 
metropoliaBydgoska.PL

TrANsPorT

Na razie nie wiadomo, kiedy wiadukt zostanie rozebrany, choć minęły już cztery miesiące od wydania nakazu. 

Czy wiadukt runie? 
PKP SA planowały na ten rok demontaż nieczynnego wiaduktu nad torami kolejowymi w pobliżu 
alei Armii Krajowej. Pomimo decyzji nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki, sprawa nadal jest 
procedowana.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

D laczego? Zgodnie z pra-
wem po oddaniu do użytku 
S5 droga krajowa nr 5 na 

dotychczasowym, niepokrywa-
jącym się z trasą ekspresową śla-
dzie, straci swój status. Dotyczy 
to między innymi DK 5 w samej 
Bydgoszczy (w ciągu ulicy Armii 
Krajowej, Wyszyńskiego czy alei 
Jana Pawła II), ale również części 
drogi przebiegającej chociażby 
przez teren gminy Osielsko.

- Przekażemy trasę do mar-
szałka województwa, a konkret-
nie – do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. Z kolei marszałek 
może drogą pozostawić w swoim 

zarządzie lub przekazać niżej, 
czyli do powiatów. Tu podobnie 
– droga może zostać powiato-
wą lub być przekazana do gmin 
– wylicza Jan Krynicki, rzecznik 
GDDKiA.

Wójt Osielska Wojciech Syp-
niewski przyznaje wprost, że 
sam jest ciekawy planowanych 

rozwiązań. – Gdy dyrektorem 
bydgoskiej GDDKiA był Mirosław 
Jagodziński, z rozmów z nim 
wynikało, że droga krajowa nr 
5 stanie się droga wojewódz-
ką – mówi w rozmowie z nami. 
Jak ustaliliśmy, w GDDKiA trwa-
ją rozmowy, czy taki manewr 
zastosować już po otwarciu 

odcinka trzeciego czy dopiero 
po oddaniu odcinka domyka-
jącego obwodnicę Bydgoszczy. 
Dla samego Osielska ma to o tyle 
istotne znaczenie, że GDDKiA 
zobowiązała się kilka lat temu 
do przebudowy skrzyżowania 
DK nr 5 z ulicami: Centralną 
i Kolonijną. A nowy termin reali-

zacji inwestycji wyznaczyła na 
przyszły rok. 

Na niedawnym zebraniu 
wiejskim  Sypniewski podkre-
ślał jednak, że prawdopodobny 
zarządca „starej piątki” to trud-
ny partner do rozmów. - Mam 
ciarki na plecach, gdyż współ-
praca z Zarządem Dróg Woje-

wódzkich, czyli marszałkiem nie 
układa się zbyt dobrze – stwier-
dził wójt, wspominając o proble-
mach związanych z ciągnącymi 
się w nieskończoność planami 
przebudowy ulicy Jastrzębiej 
w Żołędowie, której śladem 
biegnie DW 244. Gmina prze-
znaczyła pieniądze na wyko-
nanie projektu, a ten – przygo-
towywany także przez firmę 
Voessing Polska – wciąż nie jest 
skończony.

P o d  k o n i e c  l i s t o p a d a 
w starostwie bydgoskim odbyło 
się spotkanie dotyczące nowego 
podziału odpowiedzialności za 
drogi. Jak mówi wójt Sypniewski, 
konkretów pojawiło się niewie-
le. – Większość informacji mia-
ła charakter niepotwierdzony 
– wyjaśnia. A tak jak wspominał 
rzecznik Krynicki, opieka nad 
„starą piątką” może być (w cało-
ści lub części) scedowana na 
gminę Osielsko.

Problem z dalszymi losami 
dzisiejszej DK 5 ma swoją jedną 
główną przyczynę. Są nią finan-
se. A przypadek gminy Osielsko 
jest pod tym względem wręcz 
laboratoryjny. Po pierwsze dla-
tego, że obecnie krzyżuje się 
tam kilka rodzajów dróg – obok 
drogi krajowej przebiega tam 
wspomniana droga wojewódz-
ka nr 244 i drogi powiatowe 
(choćby Centralna czy Kolonij-
na). Po drugie – ruch przez teren 
gminy, nawet po zakończeniu 
budowy S5, może nie tylko się 
nie zmniejszyć, ale wręcz wzro-
snąć. Trasa ekspresowa wypro-
wadzi bowiem poza Osielsko 
głównie tranzyt. – A ruch do 
Bydgoszczy, nie tylko naszych 
mieszkańców, ale osób docie-
rających od strony Sępólna czy 
Tucholi pozostanie niezmienny 
lub będzie się nasilał – wskazuje 
Sypniewski.

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

Dwie najważniejsze licz-
b y  p r z y s z ł o r o c z n e g o 
budżetu gminy Osielsko 

to: 108 milionów złotych - tyle 
będzie dochodów i 124 miliony 
złotych - tyle wyniosą wydatki. 
Według wójta Wojciecha Syp-
niewskiego szesnastomilionowy 
deficyt to „bardzo bezpieczne” 
zadłużenie – zostanie ono pokry-
te z kredytu. Na liście wydatków 
na inwestycje najwięcej pienię-
dzy przeznaczonych zostanie 
się na drogi gminne - 18,4 milio-
na złotych. Ponad 10 milionów 
trafi na inwestycje w sieć wod-
no-kanalizacyjną, a 700 tysię-
cy złotych na nowe oświetlenie 
ulic. 1,4 miliona złotych trafi 
na inwestycje sportowe (m.in. 
nowe boisko w Niemczu, projekt 
zaplecza wypoczynkowego sta-

nicy w Bożenkowie czy projekt 
nowego stadionu w Osielsku), 
a 300 tysięcy na koncepcje inwe-
stycji – w tym adaptacji terenu 
boiska baseballowego na plac 
centralny.

Podczas wtorkowej sesji rada 
gminy dyskutowała nad projek-
tem budżetu na 2020 rok. Paweł 
Kamiński podkreślił, że zapisanie 
tak dużych środków na budo-
wę dróg świadczy o tym, że wójt 
Sypniewski skutecznie realizuje 
wizję rozwoju sieci komunikacyj-
nej w gminie. – Entuzjazm rad-
nych wzbudziła inwestycja, która 
ma udrożnić Osielsko drogami 

wewnętrznymi. Mam na myśli 
budowę ulic Topolowej i Mickie-
wicza – dodał. 

Andrzej Matusewicz z klubu 
radnych „Sąsiedzi” stwierdził, że 
przyszłoroczny budżet Osielska 
jest trudny, ambitny, ale komplet-
ny. – Będziemy kibicować w jego 
realizacji – zapewnił. Dodał tak-
że, że cieszą go zapowiadane 
inwestycje w odnawialne źródła 
energii. Przypomnijmy, że gmi-
na Osielsko otrzymała blisko pół 
miliona złotych dofinansowania 
unijnego na budowę paneli sło-
necznych na czterech szkołach 
i trzynastu posesjach prywat-

nych. Całkowity koszt projektu 
to 1,1 miliona złotych. Na ochro-
nę powietrza i klimatu w budże-
cie 2020 zaplanowano kwo-
tę 610 tysięcy złotych, z czego 
360 tysięcy ma pochłonąć mon-
taż fotowoltaiki na posesjach 
prywatnych, a pozostała kwota 
trafi na dotację na wymianę pie-
ców. Osobne środki zaplanowano 
na inwestycje w szkołach. Projekt 
skomentował także inny przed-
stawiciel „Sąsiadów” Andrzej 
Różański. – Budżet budzi moje 
zadowolenie – stwierdził. 

W głosowaniu nad budżetem, 
jak i wieloletnią prognozą finan-

sową panowała jednomyślność – 
14 obecnych na sesji radnych było 
za przyjęciem obu dokumentów. 
– Dziękuje państwu za to. To jest 
wyraz zaufania – nie tylko do 
mojej pracy, ale i pracy urzędu 
– zakomunikował po głosowa-
niu wójt Sypniewski. Zgodził się 
też z opiniami, że jest to budżet 
ambitny, ale realny. – Z niektó-
rych rzeczy musieliśmy jednak 
zrezygnować – nie ukrywał Woj-
ciech Sypniewski. Obiecał też, 
że budżet na rok 2020 zostanie 
w całości zrealizowany, a nawet 
uda się zrobić jeszcze więcej.

Budżet ambitny, ale realny
wszyscy radni byli za
Na wtorkowej sesji przyjęto budżet gminy Osielsko na 2020 rok. Projekt poparli wszyscy radni 
obecni na sesji.

droGi

osiELsKo

 

stara piątka przestanie 
być drogą krajową
Co to oznacza dla gminy osielsko?
Oddanie do użytku drogi ekspresowej S5 będzie dla regionu niewątpliwie pozytywnym impulsem. 
Ale dla gminy Osielsko może się okazać także wyzwaniem. zwłaszcza finansowym.

Korki na drodze krajowej nr 5 przebiegającej przez Osielsko nie należą do rzadkości. Po oddaniu drogi 
S5 sytuacja niekoniecznie musi zmienić się na lepsze. 
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Gdy dyrektorem 
bydgoskiej GDDKiA był 
Mirosław Jagodziński, 
z rozmów z nim 
wynikało, że droga 
krajowa nr 5 stanie się 
droga wojewódzką

wojciech sypniewski

18,4 mln zł
tyle Osielsko chce 
przeznaczyć na budowę dróg.
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A zatem - czy powstawanie 
kolejnych salonów to chwilowa 
moda?
Roman Tomaszewicz, dyrek-
tor Akademii Barbering u: 
Większość naszych klientów to 
mężczyźni, którzy od zawsze 
noszą brodę, dużo wcześniej niż 
powstał pierwszy barber shop 
w Polsce. Statystyki wskazują 
także, że 50% naszych klientów 
to mężczyźni, którzy nie mają 
zarostu i przychodzą do salonów 
Barber Shop Poland strzyc tyl-
ko włosy. Golibroda czy barber 
to także fryzjer męski, dlatego 
moda nie minie. Różnica mię-
dzy fryzjerem a barberem jest 
taka, że specjalizujemy się tyl-
ko i wyłącznie w obsłudze męż-
czyzn. Barber Shop Centrum 
w Bydgoszczy, który otworzyli-
śmy 29 listopada jest najlepszym 
tego przykładem. Nasi barberzy 
mają od rana do wieczora pełne 
ręce pracy, co potwierdza nasze 
słowa.

Kolejny barber shop w Bydgosz-
czy? Dlaczego?
Barber Shop Centrum jest inny 
niż wszystkie barber shopy 
w mieście. Przede wszystkim 
zapraszamy wszystkie panie na 
kawę ze swoimi mężczyznami, 
przyjmujemy i strzyżemy dzie-
ci. Jednak wyróżnia nas przede 
wszystkim jakość strzyżeń i spo-
sób obsługi klienta. Nasza recep-
cja działa 7 dni w tygodniu, korzy-
stamy z profesjonalnego wsparcia 
systemu rezerwacji Booksy oraz 
nie zamykamy się tylko w murach 
salonu wychodząc do mężczyzn 
podczas eventów.

Co jeszcze wyróżnia to miejsce?
Oferujemy w standardzie gorący 
ręcznik oraz mycie głowy, posia-
dając jako jedyny salon myjki 
przy każdym stanowisku. Ponad-
to posiadamy bezpłatny parking 
dla naszych klientów, co jest 
bardzo istotne w zatłoczonym 

centrum miasta. Jakość strzy-
żeń gwarantuje system szko-
leń, który zawsze dostosowany 
jest indywidualnie do każdego 
pracownika, dodatkowo ciągle 
szkolimy się w naszej Akademii 
Barberingu, która jest cenio-
na w całej Polsce. Posiadamy 

też program lojalnościowy oraz 
szereg zniżek dla naszych part-
nerów: 20% rabat dla studentów 
w każdy wtorek, a dla studentów 
Wyższej Szkoły Gospodarki od 
poniedziałku do czwartku. Bli-
skość tej uczelni była naturalnym 
wyborem

Nasz dział marketingu pro-
wadzi rozmowy z wieloma firma-
mi, którym oferujemy specjalne 
rabaty przy stałej współpra-
cy. Organizujemy także even-
ty w biurowcach i przed nimi, 
podczas pikników firmowych 
oraz festiwali. Nazwaliśmy takie 
usługi “Strefą Relaksu”, ponieważ 
oferujemy także masaże oraz 
usługi dla kobiet. Zapraszamy fir-
my z Bydgoszczy do współpracy, 
przy organizacji aktywności dla 
pracowników i klientów.

Rezerwacje do salonu prowa-
dzone są poprzez aplikację Book-
sy: bscentrum.booksy.com oraz 
telefonicznie kom: 880 897 007.

* Więcej informacji o Barber 
Shop Poland i jego punkcie 
w Bydgoszczy można 
znaleźć na stronie www.
barbershoppoland.pl oraz 
fanpage’u Barber Shop 
Centrum.

Różnica szczególnie zauwa-
żalna jest na południu nasze-
go kraju. Grzeczne dzieci na 

Górnym Śląsku odwiedza Dzie-
ciątko utożsamiane z postacią 
nowo narodzonego Jezusa. Nato-
miast na Dolnym Śląsku oraz na 
Opolszczyźnie prezenty pod cho-
inką zostawia Gwiazdka. W Mało-
polsce oraz na Podkarpaciu poja-
wia się Aniołek. Najmniej znane 
są krasnoludki, które przynoszą 
prezenty w południowo-wschod-
niej Polsce.

Niektórzy mieszkańcy wschod-
niej części naszego kraju wierzą, że 
prezenty przynosi Dziadek Mróz 
w towarzystwie swojej wnucz-
ki Śnieżynki. Takie przekonania 
kultywowane są m.in. w Rosji i na 
Białorusi. Dziadek Mróz to wysoki 
i silny mężczyzna noszący futrzaną 
czapkę oraz ubrany w kożuch, któ-

ry może być nie tylko czerwony, ale 
też srebrny bądź błękitny. Podró-
żuje on po ziemi na saniach, które 
ciągną konie, a do domu zawsze 
wchodzi przez drzwi. Prezenty 
wręcza osobiście lub zostawia pod 
choinką.

Wielkopolska, Kujawy, Kaszu-
by, Warmia, Ziemia Lubuska, 
Pomorze Zachodnie — to miejsca 
gdzie prezenty na Boże Narodze-
nie tradycyjnie przynosi Gwiaz-
dor. Określany on jest jako tzw. 
wysłannik gwiazd. Gwiazdor to 
starzec, który nie tylko obdaro-
wuje prezentami ale też karze nie-
grzeczne dzieci bijąc je noszoną 
przy sobie rózgą lub rozdając zgni-
łe pyry, czyli zepsute ziemniaki. 
Tradycyjnie jego twarz powinna 
być ukryta pod maską lub umaza-
na sadzą. Wywodzi się on z daw-
nych grup kolędników, a nazwa 
Gwiazdor pochodzi od noszonej 
przez nich gwiazdy. JW

Kto przynosi prezenty? 
W Bydgoszczy podarunki w trakcie świąt przynosi Gwiazdor lub świę-
ty Mikołaj. W innych rejonach Polski może być zupełnie inaczej.

BArBEr sHoP

BożE NArodZENiE

 

Ta moda wcale 
nie minie 
Podobno to chwilowa moda? Podobno to minie? - te dwa pytania przy każdej okazji otwarcia nowego 
salonu słyszy Roman Tomaszewicz, dyrektor Akademii Barberingu, należącej do sieci Barber Shop 
Poland. Pojawiają się one od trzech lat, kiedy to Barber Shop Poland otworzył pierwszy salon. Obec-
nie posiada siedem punktów w pięciu miastach: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Katowice i Warszawa.
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Barber Shop 
Centrum
mieści się (jak sugeruje 
nazwa) w samym centrum 
Bydgoszczy przy ul. Rejtana 
2a. Lokal przygotowany 
jest do obsługi prawie 
1000 mężczyzn miesięcznie. 
- Liczymy, że szybko 
osiągniemy taką liczbę 
dzięki jakości naszych usług 
- zaprasza tomaszewicz.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Pozytywne stanowisko w spra-
wie budżetu gminy wyda-
ła Regionalna Izba Obra-

chunkowa w Bydgoszczy. Opinia 
RIO wpłynęła już do magistratu 
i zostanie załączona do dokumen-
tów przygotowanych na debatę 
budżetową, którą radni przepro-
wadzą na sesji 27 grudnia. 

Pozytywnie o budżecie wypo-
wiedzieli się również członkowie 
gminnej komisji budżetu i finan-
sów, którzy analizowali projekt na 
posiedzeniu 5 grudnia. Zgłosili jed-
nak propozycję, aby o 970 tysięcy 
złotych zwiększyć kwotę dofinan-
sowań na kilka inwestycji związa-
nych z projektami ulic i zakupem 
specjalistycznego pojazdu dla 
domu seniora w Cielu.

Dochody gminy w nadcho-
dzących dwunastu miesiącach 
mają wynieść 136 mln zł. Blisko 
150 mln zł z kolei wynosi suma 
wydatków. To oznacza, że defi-
cyt – według projektu budżetu 
– wynosić będzie nieco ponad 
13 mln zł. W budżecie zapisa-
no, że zostanie on sfinansowany 
kredytem.

Gminni urzędnicy planu-
ją wzrost dochodów na projek-
ty inwestycyjne. Mowa m.in. 
o pozyskaniu kwoty ponad 4 mln 
zł na budowę ścieżki pieszo-
-rowerowej, która ma prowa-

dzić przez Łochowo, Drzewce, 
Murowaniec i Kruszyn Krajeński. 
Z kolei ok. 2,8 mln zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych zostanie 
przeznaczonych na trzy zadania: 
kolejny etap budowy ul. Betono-

wej w Białych Błotach, projekt 
i budowę ul. Sokolej w Murowań-
cu, budowę odcinka ul. Przy-
rodniczej i łącznika pomiędzy 
ul. Zabytkową a Przyrodniczą 
w Przyłękach.

Środki finansowe zostaną 
również zagospodarowane na 
trwające cały czas prace związane 
z budową ronda turbinowego, któ-
re połączy Białe Błota z osiedlem 
Miedzyń. Roboty wykonuje firma 

Kobylarnia. W czwartek wieczo-
rem ruch w tym miejscu zostanie 
przełożony na południową jezdnię 
ulicy Szubińskiej. 

Ponad 3 mln zł gmina przezna-
czy na lokalny transport zbiorowy, 
na który składać się będą kursy 
autobusowych linii międzygmin-
nych, przy czym od 1 marca pojawi 
się nowe połączenie – linii 90 od 
pętli na Garbarach do Łochowic 
(przez Lisi Ogon i Łochowo). Ponad 
18 mln zł zostanie delegowane na 
kwestie związane z utrzymaniem 
dróg publicznych. W tym celu zre-
alizowane zostaną choćby takie 
zadania, jak np. zakup kruszywa 
czy mieszanki bitumicznej, sprzę-
tu potrzebnego do utrzymania 
dróg i chodników oraz części do 
napraw maszyn, a także remon-
ty dróg, wiat przystankowych 
i sprzętu drogowego. Kolejne 
1,5 mln zł przeznaczonych zosta-
nie na zimowe utrzymanie dróg.

Regionalna Izba Obrachun-
kowa pozytywnie zaopiniowała 
również projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy na lata 
2020 – 2026.

fiNANsE GmiNY

FO
T.

 S
zy

M
O

N
 F

IA
łK

O
W

SK
I

Wójt gminy Dariusz Fundator na najbliższej sesji rady gminy przedstawi radnym projekt budżetu na 2020 rok. 

Białe Błota przed uchwaleniem 
budżetu na 2020 rok
zaraz po świętach Bożego Narodzenia białobłoccy radni zbiorą się na sesji, aby uchwalić budżet na 
2020 rok. Na razie projekt został pozytywnie zaopiniowany.

2,8 mln zł
pozyskała gmina z Funduszu 
Dróg Samorządowych.
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Jeśli pod choinką znajdzie-
my prezent, który nie będzie 
działał, należy go zareklamo-

wać. W tym przypadku musi-
my poprosić naszego Mikołaja 
o paragon lub inny dowód zaku-
pu. Mamy możliwość żądania od 
sprzedawcy naprawy, wymiany 
towaru, obniżenia ceny lub – gdy 
wada jest istotna – zwrotu pie-
niędzy. Co istotne przy reklama-
cji towaru, zwrot pieniędzy na 
kartę podarunkową jest niedo-
puszczalny.

A co zrobić, jeśli otrzymali-
śmy nietrafiony prezent? Jeśli 
Święty Mikołaj  kupił nam pre-
zent przez internet tuż przed 
świętami, to nie ma większego 
problemu, jeśli prezent otrzyma-
liśmy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez naszego Miko-
łaja przesyłki z towarem.

Wtedy możemy odesłać nasz 
prezent, a za zwrócone pieniądze 
kupić sobie coś, z czego będzie-
my zadowoleni. Gorsza sytuacja 
nastąpi, jeśli prezent został naby-
ty w sklepie stacjonarnym. Wte-
dy wszystko w gestii sprzedawcy, 
gdyż nie ma on obowiązku przy-
jęcia zwrotu towaru. Zależy to 
wyłącznie od jego dobrej woli.

Po świętach przyjdzie czas na 
zabawę sylwestrową. Co zrobić, 
jeśli po zakończonej imprezie nie 
ma twojego płaszcza w szatni? Po 
pierwsze, nie możesz dać się zbyć 
szatniarzowi (czy też innej oso-
bie odpowiedzialnej za szatnię), 

nawet gdy wisi informacja, że „za 
rzeczy pozostawione w szatni nie 
ponosimy odpowiedzialności”. 
Taka klauzula jest niedozwolo-
na, gdyż pozostawiając odzienie 
w szatni, oddajesz je w ramach 

umowy przechowania. Przedsię-
biorca, który prowadzi szatnię, 
odpowiada za powierzone mu 
rzeczy. W takiej sytuacji możesz 
domagać się zwrotu płaszcza albo 
odszkodowania za jego utracenie.

Nieudana zabawa sylwe-
strowa jako towar niezgodny 
z umową? To także możliwe! Jeśli 
organizator zapewniał cię, że 
w trakcie imprezy będzie grana 
muzyka na żywo, podane zosta-

ną cztery ciepłe dania i alkohol 
bez ograniczeń, a zamiast tego 
na zabawie była muzyka z płyt, 
dwa dania i symboliczny kieliszek 
szampana, to możesz taką impre-
zę reklamować i zażądać zwrotu 
odpowiedniej części pieniędzy, 
jakie zapłaciłeś organizatorowi.

W razie pytań, czy też wąt-
pliwości, napisz do mnie maila na 
adres: prawnik@metropoliabyd-
goska.pl

Z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim zdrowia, szczęścia, 
pogody ducha i wspaniałych 
chwil spędzonych w rodzinnym 
gronie.

* Przemysław Piątek co 
tydzień udziela porad 
prawnych na portalu 
metropoliaBydgoska.PL 
w ramach cyklu „Radca (w) 
Piątek”.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Choinka jako bożonarodze-
niowe drzewko pojawiła się 
w XVI wieku, ale prawdopo-

dobnie już wcześniej była wysta-
wiana w Wigilię. Tradycja naro-
dziła się w Alzacji, gdzie ozda-
biano ją przedmiotami z papieru 
i jabłkami. Początkowo wieszana 
była pod sufitem, czubkiem do 
dołu.

- Polacy najchętniej wybierają 
świerki, potem jodły, a następ-
nie inne gatunki – mówi Wero-
nika Wróblewska z Nadleśnic-
twa Żołędowo, spytana o naj-
popularniejsze choinki w kraju. 
Najczęściej pochodzą one ze 
specjalnych plantacji. Niektó-
re pozyskuje się wprost z lasu 
w ramach zaplanowanych wcze-
śniej zabiegów pielęgnacyjnych. 
Można kupić ciętą (bez korzeni) 
lub w doniczce (z korzeniami).

O przewadze naturalnej cho-
inki nad sztuczną nie trzeba 
się długa rozpisywać. Drzew-
ko z lasu rośnie pochłaniając 
dwutlenek węgla, służy zwie-
rzętom, a gdy ulega rozkładowi, 
nie zanieczyszcza środowiska. 
W dodatku, jego naturalne olej-
ki eteryczne podkreślają świą-
teczną atmosferę. Tymczasem 

sztuczna choinka nie podlega 
recyklingowi i rozkłada się aż 
500 lat. 

Nikt nie lubi, gdy ze znajdują-
cej się w pokoju choinki spadają 
igły. Aby tego uniknąć, najlepiej 
postawić drzewko w pobliżu 
okna, gdzie temperatura jest niż-

sza. Wystrzegać należy się miej-
sca przy kaloryferze. Nawet ścię-
tą choinkę warto podlewać, co 
pomoże przedłużyć jej świeżość.

Leśnicy przestrzegają przed 
kupowaniem choinek z niepew-
nego źródła. Lepiej zaopatrzyć 
się u nich lub u sprzedawców, 

którzy mogą okazać dokument 
potwierdzający legalne pozyska-
nie drzewka.

Po świętach choinkę moż-
na wyrzucić na kompost, spalić 
w ognisku lub oddać do specjal-
nego punktu zbioru, gdzie zosta-
nie rozdrobniona, a następnie 

wykorzystana w ogrodach lub 
będzie skierowana do elektrocie-
płowni, gdzie zostanie spalona. 

Jeśli jest świeża, można ją 
także przesadzić. W takim przy-
padku nie należy jej trzymać 
w domu dłużej niż 7 dni, a także 
nie używać brokatu ani sztucz-
nego śniegu. Przed wystawie-
niem na mróz, powinno się ją 
wstawić na kilka dni na przykład 
do garażu, żeby drzewko przy-
zwyczaiło się do chłodu. Donicz-
kę trzeba osłonić słomą lub włók-
niną, a przy temperaturze powy-
żej zera podlewać. Przesadzić 
można na wiosnę.

Sprzedaż choinek w sie-
dzibie Nadleśnictwa Żołędowo 
rozpoczęła się 9 grudnia. Odby-
wa się od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7:30-14:30, a także 
w sobotę, 21 grudnia w godz. 
9:00-13:00.

Jeśli w paczce znajdziemy niedziałający prezent, należy go zareklamować. 

Czy możemy zwrócić prezent?
Świąteczno-noworoczne porady

zbliża się okres świąteczno-noworoczny. Prezenty znalezione pod choinką mogą być jednak nie-
sprawne lub niechciane. Co wtedy należy zrobić? O porady prawne przydatne w najbliższych 
dniach poprosiliśmy radcę Przemysława Piątka. Oddajmy mu głos.

Gdzie kupić choinkę i jak o nią dbać?
Choinka to jeden z symboli świąt Bożego Narodzenia. Trudno wyobrazić sobie ten czas, bez przy-
strojonych, zielonych drzewek na najważniejszych placach miast, w ogrodach czy w mieszkaniach. 
Jaką jednak wybrać i jak o nią dbać?

PrAwo

BożE NArodZENiE
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zwrot
prezentu zakupionego 
w sklepie stacjonarnym 
zależy tylko od dobrej woli 
sprzedawcy.

Choinka jest jednym z najpopularniejszych symboli Bożego Narodzenia. Trudno wyobrazić sobie dom bez 
świątecznego drzewka. 

Świerk
to najpopularniejsze 
drzewko na Boże 
Narodzenie.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Lo k a l e  g a s t r o n o m i c z n e 
będzie oceniać specja l-
na komisja konkursowa 

w sk ładzie:  w iceprezydent 
Michał Sztybel – przewodni-
czący, dyrektor biura promocji 
Łukasz Krupa, plastyk miejski 
Marek Iwiński, menedżer Stare-
go Miasta i Śródmieścia Maciej 
Bakalarczyk oraz dyrektor biura 
komunikacji społecznej Moni-
ka Hiller-Szala. Wezmą oni pod 
uwagę przygotowane przez 
restauratorów stylizacje wnętrz 
i witryn oraz menu – wszystkie 
te elementy mają nawiązywać 
do lat 20. ubiegłego wieku, kie-
dy to Bydgoszcz powróciła do 
Macierzy.

W konkursie mogą wziąć 
udział właściciele bydgoskich 
restauracji i lokali gastrono-
micznych. Dla zwycięzcy została 
przewidziana nagroda pieniężna 
w wysokości 5 tysięcy złotych 
oraz certyfikat „Lokal z epoki 
1920 – 2020”. Restaurator, który 
zajmie drugie miejsce może liczyć 
na nagrodę w wysokości 3 tysię-
cy złotych, a za zajęcie trzeciego 
miejsca otrzyma tysiąc złotych.

Miasto czeka na zgłoszenia do 
10 stycznia 2020 roku. Wyłonie-
nie zwycięzcy nastąpi 13 stycznia 
2020 r.

Przygotowania do święto-
wania setnej rocznicy powrotu 
Bydgoszczy do Polski trwają już 
od kilku miesięcy. Na pamiątkę 
stulecia na bloku przy ul Karpac-
kiej powstał historyczny mural 
przedstawiający klucz zawieszo-
ny na biało-czerwonej wstędze. 
Projekt odwołuje się do histo-
rycznego wydarzenia – prze-
kazania symbolicznego klucza 
do miasta przez niemieckiego 
burmistrza Huga Wolfa polskie-
mu prawnikowi Janowi Maciasz-
kowi, który stał się pierwszym 
komisarycznym prezydentem 
polskiej Bydgoszczy.

Ratusz rozstrzygnął tak-
że konkurs na logotyp, który 
będzie of icjalną identyf ika-
cją graficzną miasta związaną 
z obchodami w całym 2020 roku. 
Logotyp będzie wykorzystywa-
ny do celów popularyzatorskich, 
promocyjnych i koresponden-
cyjnych. Pojawi się też na odno-
wionym przez GK Immobile 
budynku Projprzemu, który sta-
nie się hotelem. 

G łów ne obchody zapla-
nowano na 18-20 st ycznia 
2020 roku, kiedy między inny-
mi odbędzie się uroczysta gala, 
podczas której poznamy Byd-
goszczan Stulecia. W związku 
z obchodami w przyszłym roku 
odbędzie się też około 20 wyda-
rzeń, które uzyskały dofinanso-
wanie miasta.

GAsTroNomiA

Bydgoskie restauracje będą mogły wystylizować się na lata XX ubiegłego wieku. 

Konkurs dla restauracji
Kto stworzy lokal sprzed stu lat?

z okazji zbliżających się obchodów stulecia powrotu Bydgoszczy do Polski urząd miasta ogłosił 
konkurs na restaurację lub lokal gastronomiczny, którego stylizacja i menu będą nawiązywać do 
lat dwudziestych ubiegłego wieku.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Tym projektem jest utworze-
nie sekcji e-sportu. Zawisza 
będzie pierwszym klubem 

w mieście, jak i województwie, 
który tego dokona. - Sekcje 
e-sportowe pozwalają dotrzeć 
do zupełnie nowej grupy fanów 
– mówi Krzysztof Bess. Prezes 
stowarzyszenia dodaje, że klub 
zacznie budowę swojej marki 
w e-sporcie od FIFY. - Piłka jest 
dla nas naturalnym środowi-
skiem – podkreśla.

Ale FIFA nie będzie jedy-
na, bo klub skupi się także na 
innych grach, które są popularne 
w tej branży. - Wiemy, jakie tytu-

ły przyciągają kibiców e-spor-
tu – zapewnia Bess. Dlatego też, 
do projektu niebiesko-czarni 
chcą zaangażować pasjonatów 
gier nie tylko z Bydgoszczy, ale 
i z okolic.  Część składu zosta-
ła zaprezentowana w miniony 
poniedziałek, kiedy to SP Zawi-
sza podczas spotkania wigilij-
nego podsumował kończący się 
rok. Koordynatorem projektu 
z ramienia klubu będzie Marcin 
Gołębiowski. - Jak chcemy ści-
gać top, jeśli chodzi o e-sport, to 
już go osiągnęliśmy z automatu – 
mówi. Zawisza liczy na korzyści 
marketingowe, bo  - jak podkre-
śla Bess – ta gałąź sportu posia-
da bardzo twarde narzędzia do 
negocjowania z potencjalnymi 
inwestorami. 

Dla samej sekcji piłkarskiej 
kończący się 2019 rok był nie-
zwykle udany. Wszystkie druży-

ny Zawiszy zanotowały awans do 
wyższych klas rozgrywkowych. 
Tak było zarówno w przypadku 
seniorów, którzy awansowali do 
IV ligi, jak i odbudowywanych 
zespołów młodzieżowych. Obec-
nie w sekcji piłkarskiej szkoli się 
blisko 250 piłkarzy, podczas gdy 
jeszcze kilka lat temu, było ich 
około 90. 

Innym z ważnych wydarzeń 
było pozyskanie sponsora, któ-

rym jest PKN Orlen. Potentat 
branży paliwowej jest oficjalnym 
partnerem klubu w szkoleniu 
dzieci i młodzieży. - Włożyliśmy 
w to dużo pracy. Cieszymy się, 
że tak duży partner zechciał nas 
wesprzeć – przyznaje Bess. 

Runda jesienna IV ligi oka-
zała się mocnym zderzeniem 
dla niebiesko-czarnych, którzy 
w tabeli zajmują obecnie dopiero 
trzynaste miejsce z dorobkiem 

21 punktów. - Myślę, że na wio-
snę wrócimy silniejsi. Poznaliśmy 
już dobrze tę ligę – mówi prezes 
klubu pytany o plany na run-
dę wiosenną. Granie rozpocz-
nie się w drugi weekend marca 
(14/15.03). Na inaugurację Zawi-
szę czeka derbowe spotkanie 
z Chemikiem. Jak słyszymy od 
Bessa, niewykluczone, że mecz 
zostanie rozegrany na stadionie 
przy Gdańskiej 163.

W trakcie rundy doszło do 
zmiany na ławce trenerskiej. Jac-
ka Łukomskiego (został w klubie, 
teraz jest koordynatorem grup 
młodzieżowych, którym dotych-
czas był Michał Żurowski) zastą-
pił Przemysław Dachtera. - Nie 
wchodziłem w łatwym momen-
cie. Zawisza to klub, wobec któ-
rego są duże oczekiwania – przy-
znaje szkoleniowiec. - Chcemy 
być najwyżej w tabeli spośród 
drużyn bydgoskich. Sporo punk-
tów straciliśmy, więc mówienie 
o awansie byłoby marzeniem – 
dodaje. 

Zespół ma rozpocząć przy-
gotowania do rundy wiosennej 
w połowie stycznia, zaś w pla-
nach jest rozegranie ośmiu lub 
dziewięciu spotkań kontrol-
nych (o szczegółach piszemy na 
naszym portalu).

2020 rok będzie dla Zawi-
szy również wyjątkowy, bowiem 
właśnie w przyszłym roku mija 
dwadzieścia lat od śmierci 
legendarnego bramkarza klu-
bu Andrzeja Brończyka. Zarząd 
SP Zawisza podjął decyzję, że 
nadchodzące dwanaście miesię-
cy będzie poświęcone właśnie 
„Kinii”. 

Ponadto Zawisza poinfor-
mował o zmianach w struktu-
rze organizacyjnej. Za media 
społecznościowe ma odpo-
wiadać Katarzyna Pijarowska, 
która prowadzi obecnie profil 
Futbol z Jajnikami. Od nowe-
go roku klub wraca też z pro-
jektem Zawisza Business Club, 
w ramach którego mają odby-
wać się comiesięczne spotkania 
władz klubu z firmami, które 
wspierają drużynę.

PiŁKA NożNA Zawisza 
podsumował rok
Już planuje kolejny
Dla piłkarskiego zawiszy kończący się 2019 rok – jak mówi prezes klubu Krzysztof Bess – był nie-
zwykle udany. W nowym niebiesko-czarni rozpoczną projekt, którego dotąd w naszym wojewódz-
twie nie było.

Rundę wiosenną IV ligi piłkarze zawiszy rozpoczną derbami z Chemikiem Moderatorem. Mecz może 
odbędzie się na stadionie przy ul. Gdańskiej.
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zawisza to klub, wobec 
którego są duże 
oczekiwania.

Przemysław dachtera
trener SP zawisza

Na wiosnę wrócimy 
silniejsi, poznaliśmy już 
realia tej ligi.

Krzysztof Bess
prezes SP zawisza
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Gdy w połowie maja „Asta” 
wygrała finałową rywa-
lizację w I lidze ze Ślą-

skiem Wrocław, wielu odbierało 
to jako ogromną niespodzian-
kę. Bo to przecież wrocławianie 
byli zdecydowanym faworytem 
tej batalii, co podkreślali nawet 
zawodnicy Astorii. Mimo to 
bydgoskiej drużynie udało się 
wygrać dwukrotnie na Dolnym 
Śląsku, a kropkę nad i postawić 
przed własną publicznością, 
przy dopingu ponad półtora 
tysiąca widzów. - Głębia skła-
du, wyrównany zespół i chyba 
większa determinacja ze strony 
moich zawodników – mówił po 
finale trener Grzegorz Skiba, 
pytany o to, co zadecydowało 
o wygranej. 

Po awansie do elity szko-
leniowiec uznał, że nie jest 
jeszcze gotow y do prac y 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. Wraz z Hubertem Mazurem 
został w klubie, ale w roli asy-
stentów. Prezes Bartłomiej Dze-
dzej nie próżnował i stosunkowo 
szybko udało znaleźć się nowe-
go szkoleniowca. To Artur Gro-
nek, który w przeszłości zdobył 
mistrzostwo Polski ze Stelmetem 

Enea BC Zielona Góra, zaś sezon 
wcześniej prowadził Polpharmę 
Starogard Gdański. 

Po awansie do elity zaczęto 
również budowę składu. Nie oby-
ło się bez zamieszania, bo sezon 
się nie rozpoczął, a z drużyną już 
się pożegnał JP Prince. Włoda-
rzom beniaminka trzeba jednak 
oddać, że na rynku transfero-

wym działali sprawnie. Uda-
ło im się pozyskać m.in. trzech 
Amerykanów: AJ Waltona, Krisa 
Clyburna i Adama Kempa, ale 
też Michała Nowakowskiego, 
Michała Krasuskiego czy Mate-
usza Zębskiego. Oprócz zmian 
kadrowych kluczowe było rów-
nież przedłużenie umowy spon-
sorskiej z firmą Enea, która jest 

nadal sponsorem tytularnym 
oraz pozyskanie grona innych 
partnerów. 

 „Asta” zaczęła sezon od 
wygranych na wyjeździe ze Sta-
lą Ostrów i Legią Warszawa, ale 
brakowało zwycięstw we wła-
snej hali. W Immobile Łucznicz-
ce bydgoski zespół przegrał dwa 
derbowe pojedynki: z Polskim 

Cukrem Toruń i Anwilem Wło-
cławek. Żałowano zwłaszcza 
tego drugiego spotkania, w któ-
rym bydgoszczanie prowadzili 
w samej końcówce meczu. Potem 
w Bydgoszczy wygrały jeszcze 
wspomniany Stelmet, Asseco 
Arka Gdynia czy MKS Dąbrowa 
Górnicza. Przełamanie nastąpiło 
dopiero w grudniu, kiedy pod-

opieczni trenera Gronka pokonali 
PGE Spójnię Stargard. 

Warto jednak wspomnieć, 
że do początku grudnia zespół 
musiał radzić sobie bez Michała 
Chylińskiego, który w Warsza-
wie jeszcze przed początkiem 
pojedynku z Legią doznał urazu, 
a następnie przeszedł zabieg, po 
którym pauzował kilka tygodni. 
Astoria miała problem z przesto-
jami w grze, które były widoczne 
choćby w przegranych meczach 
w Radomiu czy domowym z MKS-
-em Dąbrowa. 

W tym roku czarno-czerwoni 
zagrają jeszcze dwa mecze – naj-
bliższy w sobotę (21 grudnia) we 
własnej hali z GTK Gliwice (15:00) 
oraz 28 grudnia na wyjeździe ze 
Śląskiem Wrocław (19:30). 

Póki co, bydgoscy koszykarze 
po dwunastu kolejkach Energa 
Basket Ligi legitymują się bilan-
sem pięciu wygranych i sied-
miu porażek. Mecz z GTK warto 
będzie wygrać, bo jego stawką 
będzie także prawo gry w tur-
nieju finałowym Suzuki Pucharu 
Polski.

KosZYKÓwKA Z powrotem 
w elicie
To był rok Enea Astorii Bydgoszcz
Enea Astoria Bydgoszcz w imponującym stylu wygrała rozgrywki I ligi. W Energa Basket Lidze byd-
goszczanie plasują się na razie w środku stawki, ale z pewnością nie powiedzieli wciąż ostatniego 
słowa. W tym roku czekają ich jeszcze dwa spotkania.

AJ Walton jest w tym sezonie jednym z najważniejszych zawodników Enea Astorii Bydgoszcz. 
W najbliższą sobotę wraz z kolegami zagra przeciwko GTK Gliwice. 
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tyle spotkań wygrali jak 
na razie koszykarze enea 
astorii Bydgoszcz w energa 
Basket Lidze.

Własna hala
długo nie sprzyjała 
bydgoszczanom. zdołali oni 
zwyciężyć u siebie dopiero 
w grudniu.

Sobotni mecz Enea Asto-
rii Bydgoszcz z GTK Gliwi-
ce rozpocznie się o godz. 
15:00. Bilety w przedsprze-
daży można nabywać w pią-
tek w godz. 9:00-11:00 oraz 
19:00-20:00 w siedzibie klubu 
w hali Arena przy ul. Toruń-
skiej 59 oraz internetowo na 
stronie www.ticketik.pl.




