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Co z utwardzaniem dróg
gruntowych?
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Kratery jak na Księżycu

2
BUDOWA ULIC
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

W

2 0 1 9 r o k u , we d ł u g
d a n yc h Z D M i K P, n a
terenie miast a było
aż 480 nieut wardzonych
ulic. Ich budowa to od lat jedna
z najgorętszych osi sporu na linii
ratusz – bydgoszczanie. Pierwsza edycja wieloletniego programu utwardzania trwała aż pięć
lat, dlatego od dłuższego czasu
ratusz próbuje tonować społeczne niezadowolenie alternatywą
w postaci wykładania gruntówek płytami ażurowymi i zachę-

480 gruntówek
czeka na utwardzenie

Mieszkańcy piszą skargi i petycje, a ratusz ma
nowe pomysły
Po ustąpieniu śnieżnej i mroźnej zimy stan wielu bydgoskich gruntówek przypominał krajobraz
rodem z Księżyca. Symbolem problemów mieszkańców osiedli – zwłaszcza w zachodniej części
miasta – stała się ulica Janowiecka. Miedzynianie i Prądacy podpisują się pod petycją o jej pilne
utwardzenie, a ratusz konsultuje po raz kolejny kształt kryteriów rankingu budowy ulic. Zwiększenie środków na ten cel to też jedna z propozycji trwających konsultacji społecznych.

Prezydent obiecuje więcej
środków na gruntówki.
Ale trzeba zagłosować

FOT. SZYMON MAKOWSKI

Prosimy o priorytetowe
ujęcie ulicy Janowieckiej
w harmonogramie
utwardzania ulic.
Apelujemy o zwykłą
przyzwoitość wobec od
lat zapomnianej przez
władze zachodniej
części Miedzynia
i Prądów. U nas czas się
zatrzymał.
Kazimierz Grucki

w petycji do władz miasta

cać do korzystania z programu
25/75. To jednak wciąż za mało.

Janowiecka woła o pomoc
Styczeń i luty tego roku upłynęły pod znakiem sporych opadów
śniegu i bardzo niskich temperatur. Kiedy wreszcie nadeszły roztopy, bydgoskie gruntówki zaczęły przypominać Księżyc - zniszczone po zimie drogi były pełne
dziur wyglądających jak kratery.
To wywołało kolejną internetową
polemikę o tempie utwardzania
gruntówek – jej symbolem stała
się ulica Janowiecka na Miedzyniu i Prądach. Zdjęcie obrazujące jej stan po roztopach szybko
obiegło bydgoskie grupy na Facebooku.
Temat gruntówek nie skończył się jednak na emocjonujących dyskusjach. Mieszkaniec
Miedzy nia K azimierz Gr ucki
stworzył petycję, w której apeluje do władz o pilne utwardzenie Janowieckiej. – W skali miasta najwięcej ulic gruntowych
jest n a M ied z y n iu-P r ąd ach.
W 2018 roku było ich 129 - wyli-

w sprawie ulicy Janowieckiej.
Wciąż pojawiają się także głosy
o niejasności i uznaniowości kryteriów. Ratusz pyta zatem rady
osiedli, co należy zmienić.
– Bardzo proszę o odpowiedź
do końca marca, tak aby trzecia
edycja programu mogła ruszyć
już na podstawie nowej uchwał y rady miasta z początkiem
2023 roku – zaznacza zastępca
prezydenta. I dodaje, że przez
kolejne kilkanaście miesięcy, aż
do rozpoczęcia nowej odsłony,
drogowcy mają zbierać i analizować dane, a także stworzyć nową
kolejność utwardzania ulic. A to
według Kozłowicza „wiąże się
z dużym nakładem pracy”.

Drogi gruntowe dominują na wielu bydgoskich osiedlach, zwłaszcza tych w zachodniej części miasta.
Łącznie na twardą nawierzchnię wciąż czeka prawie 500 ulic.

cza autor pisma. I podkreśla,
że Janow ieck a jest wa żny m
elementem układu komunikacyjnego Miedzynia i Prądów:
zapewnia dojazd do licznych
firm i ogródków działkow ych
oraz umożliwia dojście do kładki, która łączy osiedle z Osową
Górą.
- P rosi my o pr ior y tetowe ujęcie ulicy Janowieckiej
w harmonogramie utwardzania
ulic. Argumentów za jest wiele.
Nie odwołujemy się do strategii
miasta mówiącej o m.in. zrównoważonym rozwoju; rozumiemy trudną sytuację finansową. Apelujemy jedynie o zwykłą
przyzwoitość wobec od lat zapomnianej przez władze zachodniej
części Miedzynia i Prądów. U nas
czas się zatrzymał, a utwardzenie Janowieckiej byłoby sygnałem, że jest szansa, aby ten trend
odwrócić – nie ukrywa przedstawiciel mieszkańców. Petycję
w sprawie przyspieszenia przebudowy Janowieckiej podpisało
już ponad 130 osób.

Kontrowersyjne kryteria
W cieniu skarg i petycji urząd
miasta przygotowuje się do realizacji trzeciej edycji programu
utwardzania dróg gruntowych.
W lutym zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz przesłał
do rad osiedli pismo, w którym
zwraca się o wnoszenie uwag
w sprawie kryteriów kolejności
budowy ulic. Przypomina w nim,
że w pierwszej odsłonie programu przy ustalaniu kolejności
inwestycji brano pod uwagę sześć
wyznaczników, m.in. rok nadania
nazwy ulicy, liczbę mieszkańców,
zagrożenie zalaniem po opadach
deszczu czy ulokowanie przy
ulicy budynków użyteczności
publicznej.
Kryteria i dokonane na ich
podstawie decyzje wzbudziły
spore kontrowersje wśród bydgoszczan. Krytykowali oni głównie kwestie uzależnienia kolejności utwardzania od roku nadania
nazwy, co wpływało szczególnie
niekorzystnie na pozycję ulic

w Fordonie. Sami drogowcy
zauważyli natomiast, że w praktyce nie sprawdziło się założenie
dotyczące zalewania gruntówek.
Aktualizacja kryteriów nastąpiła w 2019 roku. Miasto przyjęło,
że wskaźnik decydujący o kolejności utwardzenia gruntówek
będzie obliczany ze wzoru matematycznego, pod który podstawia
się trzy kryteria: gęstość zaludnienia, istotność ulicy w układzie
drogowym miasta i współczynnik
długości dróg gruntowych w stosunku do ogółu dróg lokalnych
na danym osiedlu w zestawieniu ze współczynnikiem osiedla
o najmniejszej liczbie utwardzonych dróg lokalnych. Na podstawie obliczeń wyznaczono nową
listę rankingową ulic. Zgodnie
z jej zapisami w obecnie trwającej odsłonie programu twardą
nawierzchnię ma zyskać 16 gruntówek – w tym roku część projektów została poddana konsultacjom społecznym. Ta liczba nadal
nie jest zadowalająca, co pokazała niedawna dyskusja i petycja
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W poddanej pod konsultacje społeczne „piętnastce Bruskiego”
[czytaj więcej na stronie 4], poza
inwestycjami obejmującymi budowę basenów, dróg czy kąpielisk,
urzędnicy umieścili także zwiększenie środków na budowę gruntówek. Sam prezydent zapewnia,
że nie byłoby ono „symboliczne”. – Nie podam dokładnych liczb,
ale mogę zadeklarować, że wyniesie ono co najmniej 50% albo nawet
100%. Wszystko zależy od sytuacji
finansowej samorządów. Obecnie
to wróżenie z fusów – nie ukrywał
Bruski na konferencji prasowej.

480
nieutwardzonych ulic
znajdowało się, według
danych ZDMiKP, na terenie
miasta w 2019 roku.

Szczegóły zwiększenia finansowania budowy gruntówek mamy
poznać w trakcie trwających
konsultacji. By jednak to zadanie
było przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności, będzie
musiało zdobyć sporo głosów. Jeden
mieszkaniec może zagłosować tylko na trzy projekty, a konkurencja
jest spora – do wyboru jest rozbudowa Nakielskiej, trasy W-Z, odbudowa Zachodniej Pierzei czy myślęcińskiej wąskotorówki. Za przeznaczeniem większych środków
z miejskiej kasy na gruntówki
optują rady osiedli z Okola, Wilczaka i Miedzynia, które od początku
konsultacji mobilizują mieszkańców
do głosowania m.in. na to zadanie.
Czy skutecznie? Przekonamy się
po ogłoszeniu wyników plebiscytu
inwestycyjnego.
Drukarnia Express Media sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i materiałów nadesłanych.
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Wraca Rowerowa
Stolica Polski

Miasto zachęca
do sprzątania
Ratusz inauguruje kolejną edycję akcji zachęcających bydgoszczan
do sprzątania swoich okolic: Podejmij Wyzwanie, Ekokluby i Ekoakademia.

W nowym terminie i z nową aplikacją

CZYSTA BYDGOSZCZ

Fot. Szymon Fiałkowski

Już w czerwcu odbędą się zmagania w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Tym razem uczestnikom
towarzyszyć będzie nowa wersji aplikacji.

Zasady tegorocznej rywalizacji zostały przedstawione podczas niedawnej konferencji prasowej.
Na uczestników czekają między innymi nowe funkcje aplikacji.

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

R

owerowa rywalizacja miast
była odpowiedzią Bydgoszczy na zakończenie projektu
European Cycling Challenge, który cieszył się dużą popularnością
wśród mieszkańców. Zmagania organizowane przez miasto
odbędą się po raz trzeci. – Dwie
poprzednie edycje rywalizacji
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski okazały się strzałem w dziesiątkę, a w zdobywaniu kilometrów nie przeszkodziła nam
nawet pandemia koronawirusa.
Rywalizacja jest tylko elementem tego projektu, a podstawą
jest aktywność, do której w ten
sposób zachęcamy mieszkańców
całej Polski – mówił prezydent
Rafał Bruski podczas niedawnej
konferencji prasowej. Nasze miasto już po raz kolejny będzie walczyć o puchar razem z sąsiadami
z Metropolii Bydgoszcz.
Zanim w ystar tuje główna
rywalizacja, odbywa się oficjalny
trening miast, który rozpoczął
się 21 marca i potrwa do 21 maja.
Zasady są w nim nieco inne niż
podczas głównej odsłony akcji
– przejechane kilometry sumują

się dla wskazanego miasta, a każdy, kto weźmie udział w treningu automatycznie bierze udział
w czerwcowej rywalizacji.
Podczas trening u można
poznać aplikację, przy wykorzystaniu której toczy się rywalizacja – początkowo funkcjonującą
jako „Aktywna Bydgoszcz”, później pod szyldem „Rowerowej
Stolicy Polski”, a od stycznia jako
„Aktywne Miasta”. – Dotychczas
aplikacja kojarzyła się głównie
z rowerem, a przecież można
w niej wykonywać 18 różnych
aktywności – wyjaśniał zmianę
koordynator projektu Tomasz
Dobrowolski.
Zmieniona nazwa nie jest
jedyną nowością. Dostępna jest
już wersja anglojęzyczna, opcja
śledzenia znajomych, dzięki której możliwe będzie spotkanie
na trasie, rozbudowane panele
pomocy i statystyk, a także możliwość zaimportowania treningu
z aplikacji Garmin Connect. Dobrą

Trening
przed akcją potrwa
do 21 maja.

informacją dla użytkowników
aplikacji jest też poszerzenie jej
funkcjonalności o zapamiętywanie treningów w przypadku,
gdy telefon wyłączy się w wyniku upadku bądź wyładowania.
Po ponownym włączeniu będzie
można kontynuować bądź zapisać przerwany trening.
Do tej pory do rywalizacji
zapisały się 32 miasta, a wśród
nich nowicjusze: Stargard, Kołobrzeg i Siemanowice Śląskie.
Zainteresowanie wyraziły też
Kraków, Lublin, Sopot i Skierniewice. Długa jest również
lista partnerów – wśród strategicznych sponsorów znaleźli się
Dadelo, właściciel marki centrumrowerowe.pl, który ufundował rowery marki Kellys oraz
akcesoria dla najlepszych rowerzystów i rowerzystek, a także
Polwell, właściciel marki Fale
Loki Koki. – Ta inicjatywa jest
o tyle ciekawa, że oprócz aktywizowania lokalnej społeczności
wychodzi – tak jak nasza firma
– poza granice naszego miasta –
mówił prezes zarząd Polwell sp.
z o.o. Piotr Dagiel. Wśród sponsorów wspierających są fundator
nagród dla trzech najlepszych
miast – firma Ibombo, sponsor
konkursów Horyzonty.pl oraz
partner techniczny firma SISU.

W

szyscy chcemy, by nasze
okolice wyglądały lepiej
i nie zalegały tam odpady, aby można było przyjemnie
chodzić na spacery i korzystać
z przyrody – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Michał
Sztybel. W ramach akcji „Podejmij Wyz wanie” mieszk aniec
sam zgłasza teren, który chce
posprzątać wraz ze znajomymi
czy sąsiadami. – Miasto zapewnia
zaplecze logistyczne: kontenery,
worki, rękawiczki czy sprzęt do
zbierania śmieci – opisuje Sztybel. Urzędnicy podkreślają, że
w ubiegłym roku w tym programie wzięło udział ponad trzy
tysiące osób. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
magistratu.
W ubiegłą sobotę rozpoczęło
się wiosenne sprzątanie Kapuścisk. – Zachęcam mieszkańców
do włączenia się do akcji. Tylko
działając wspólnie możemy osiągnąć najlepsze efekty – mówi
Marcin Sikora z fundacji Zielone Jutro. - W zeszłym roku

nasza fundacja zorganizowała
ok. 25 akcji sprzątania terenów
miejskich, lasów oraz terenów
zielonych. Angażujemy nie tylko
mieszkańców, ale także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
i rady osiedla – wyjaśnia.
Drugim filarem działań miasta
promujących postawy ekologiczne jest akcja Ekokluby. – Polega
ona na angażowaniu najmłodszych bydgoszczan – zespoły
sportowe wraz z trenerem mogą
w ybrać teren do posprzątania. W zamian za to wygrywają
vouchery na sprzęt, który pozwala im doskonalić swoje umiejętności – tłumaczy Sztybel.
Nowym programem urzędu
miasta jest Ekoakademia. Zgłosiło
się do niej prawie 4000 uczniów –
to połączenie edukacji i rozrywki, które ma rozwijać świadomość
ekologiczną od najmłodszych lat.
BB

*

 zczegóły wszystkich akcji
S
znajdują się na stronie
www.czystabydgoszcz.pl.

Trwa rewitalizacja
na Szwederowie
Wznowiono prace przy rewitalizacji skweru Tadeusza Nowakowskiego. Mieszkańcy wybrali też kolejne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
BUDŻET OBYWATELSKI

P

race zostały wznowione po
zimowej przerwie. W ich efekcie plac u zbiegu ulic Skorupki i Orlej odzyskuje historyczny
wygląd z XX-lecia międzywojennego. - Układane są nowe alejki, a przy
ich budowie używane są estetyczne
kamienne materiały. Wykorzystana
do tego jest szaro-czarna kostka
granitowa. Wcześniej przeprowadzono też szereg zabiegów konserwatorskich przy istniejących
murkach dzielących skwer na tarasy. Odzyskają one ozdobne kule –
wyjaśnia bydgoski urząd miasta.
Zakres robót obejmuje też
przebudowę schodów prowadzących na tarasy, montaż nowych
estetycznych ławek i koszy na
odpady. Obecny etap prac kosztuje 380 tysięcy złotych.
W ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

380 tys. zł
kosztuje obecny etap prac
na skwerze Nowakowskiego.

mieszkańcy wybrali kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane na Szwederowie. Najwięcej
głosów zdobył pomysł budowy
siłowni plenerowej przy Szkole
Podstawowej nr 63. Urządzenie
będzie uzupełnieniem kompleksu sportowego, który już funkcjonuje przy ul. Goszczyńskiego.
Ma kosztować 100 tys. zł. Drugim
projektem, który trafi do realizacji, jest przebudowa skrzyżowania ulic Bielickiej z Brzozową,
gdzie ma powstać sygnalizacja
świetlna lub rondo. ST
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Piętnastka
do konsultacji

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

P

lebiscyt dotyczący kolejności
realizacji inwestycji został
zapowiedziany przez prezydenta Rafała Bruskiego i przewodniczącą rady miasta Moniką
Matowską już latem – jak uzasadniali przedstawiciele ratusza,
ze względu na mniejsze dochody
miasta spowodowane decyzjami
rządowymi oraz sytuacją epidemiczną kolejność inwestycji
finansowanych przede wszystkim
ze środków własnych określać
będą bydgoszczanie.
– Do 2023 rok u b ęd ziemy m iel i ok . 60 0 m i l ionów
złot ych mniej na inwest ycje.
Wiele z nich jest oczek iwanych i wsz yst k ie chciałby m
zrealizować, ale w tej chwili

Bydgoszczanie wybiorą
kolejność inwestycji
22 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące kolejności realizacji miejskich inwestycji.
Jak podkreślał prezydent Rafał Bruski, jest to największe badanie opinii społecznej realizowane
przez ratusz. Na liście, którą można nazwać „piętnastką Bruskiego” znalazły się inwestycje drogowe – jak rozbudowa Nakielskiej czy trasy W-Z, ale także kolejny etap modernizacji stadionu
Polonii, odnowienie bulwarów nad Brdą i Kanałem Bydgoskim czy powstanie miejskich kąpielisk.
Bydgoszczanie mają czas na podjęcie decyzji do 21 maja.

Wyniki konsultacji
będą wiążące, ale
jeśli otrzymamy
dofinansowanie na
jeden z projektów
znajdujących się na
liście, to będzie miał on
dużo większe szanse na
szybszą realizację.

Jak głosować?

Rafał Bruski

•
•
•

 udowa basenu na osiedlu
B
Leśnym
Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ulicy Jesionowej
Realizacja kąpielisk przy Astorii, Balatonie i w Parku Centralnym

FOT. BŁAŻEJ BEMBNISTA

prezydent

trzeba wybierać – mówił prezydent na konferencji w sierpniu 2020 roku. Na spotkaniu
z mediami padła też wstępna
lista zadań, które miały znaleźć
się na karcie konsult acy jnej,
ale jak dodawała Matowska, nie
była ona zamknięta. – Chcemy
wiedzieć, na jakie inwestycje
mieszkańcy czekają najbardziej.
Liczymy, że ponad podziałami
politycznymi uda się współpracować z radnymi, stowarzyszeniami i debatować z mieszkańcami – mówiła.
Początkowo konsultacje dot.
kolejności inwestycji zaplanowano na jesień. Na początku roku
urzędnicy zapowiadali, że odbędą się jeszcze w styczniu; później
mówili o lutym. Ostatecznie, jak
ogłosił w poniedziałek, 15 marca prezydent Bruski, plebiscyt
potrwa od 22 marca do 21 maja.
Na liście znalazło się 15 inwestycji:

na przez ratusz: rozbudowa trasy W-Z oraz przebudowa ulicy
Nakielskiej, o którą walczą mieszkańcy Miedzynia i Prądów.
R atusz umieścił na liście
również odbudowę Zachodniej
Pierzei Starego Rynku. Sposób
zagospodarowania tej części
Salonu Miasta będzie jednak
przedmiotem dodatkowych konsultacji. - Obecnie Stary Rynek
ma zachwiane proporcje. W ocenie wielu urbanistów powinien
odzyskać zachodnią pierzeję
kosztem likwidacji istniejącego
skweru – informuje ratusz. Jedną
z koncepcji jest realizacja Ogrodów Historii – wizja menedżera
Starego Miasta i Śródmieścia
Macieja Bakalarczyka zakłada
odbudowę fasady przedwojennej
pierzei, a za nią stworzenie m.in.
zimowych ogrodów z zejściami
do podziemi.
Poza inwestycjami obejmującymi jedno zadanie (np. budowę
basenów czy kąpielisk) urzędnicy umieścili na liście także
zwiększenie środków na budowę
gruntówek oraz budowę dróg dla
rowerów. Bruski zapewnia, że nie
byłoby ono „symboliczne”. – Nie
podam dokładnych liczb, ale
mogę zadeklarować, że wyniesie
ono co najmniej 50%, albo nawet
100%. Wszystko zależy od sytuacji
finansowej samorządów. Obecnie
to wróżenie z fusów – nie ukrywał prezydent Bydgoszczy.

Konsultacje dotyczące kolejności inwestycji mają m.in. pokazać urzędnikom z ratusza, czy mieszkańcy
oczekują podjęcia prac nad odbudową Zachodniej Pierzei Starego Rynku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

 udowa kładki pieszo-roweB
rowej wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej
Odbudowa Zachodniej Pierzei
Starego Rynku
Przebudowa ulicy Nakielskiej
Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
Rewitalizacja nabrzeży Brdy
R ewitalizacja Parku Akademickiego w Fordonie
Rozbudowa stadionu Polonii
Rozbudowa trasy W-Z
Budowa biegunarium i kolejki
wąskotorowej w Myślęcinku
U t worzenie Fordońskiego
Centrum Kultury
Z większenie w ydatków na
budowę infrastruktury rowerowej
Z większenie w ydatków na
utwardzanie dróg gruntowych

Wa r t o do d ać, ż e cz ę ś ć
z wymienionych powyżej zadań
(np. kąpieliska czy rewitalizacja
Parku Akademickiego) posiada już
gotowe koncepcje, projekty czy
niezbędne pozwolenia budowlane.
– Taki zakres konsultacji
społecznych nie był dotąd realizowany w Bydgoszczy – oznajmił Bruski. I dodał, że z uwagi na zmniejszenie możliwości
finansowych miasto nie ma tylu
środków, by zrealizować od razu
wymienione inwestycje; podkreślał też, że „piętnastka” obejmuje
przede wszystkim projekty, które
miałyby być realizowane ze środków własnych. – Liczę na około
15-20 tysięcy głosów. Wówczas
przekonamy się, na czym najbardziej zależy mieszkańcom – skomentował prezydent.

Zróżnicowane
projekty
Jak wyjaśniał Bruski, projekty,
które znalazły się na liście, takie
jak budowa kładki dla pieszych
i rowerzystów przy Trasie Uniwersyteckiej czy odnowienie
terenów nad Kanałem Bydgoskim były od lat zgłaszane przez
bydgoszczan. – O Kanał Bydgoski mocno zabiegają społecznicy
z Miedzynia czy Okola, a o kładkę przy Trasie Uniwersyteckiej
rowerzyści. Żałuję, że chodnik
i droga dla rowerów nie powstała
na moście, ale taką decyzję podjął
mój poprzednik – zaznaczył prezydent. W ramach „piętnastki”
uwzględniono także dwie ważne inwestycje drogowe, których
realizacja od lat była obiecywa-

Podczas konsultacji każdy bydgoszczanin będzie mógł oddać
głos na maksymalnie trzy inwestycje, a także zgłosić swoje uwagi. Głosowanie odbędzie się online oraz w formie papierowej.
– Wyniki konsultacji dla mnie
osobiście będą wiążące. aczkolwiek jeżeli na jakiś z projektów, który znajdzie się na liście,
otrzymamy dofinansowanie, to
on będzie miał dużo większe
szanse na szybszą realizację –
zaznaczył Bruski. – Sam jako
mieszkaniec zastanawiałem się,
jakiego wyboru bym dokonał.
Dla bydgoszczan konsultacje
będą ciekawym obywatelskim
zadaniem – podkreślił.
Jak przekazali urzędnicy,
w ramach konsultacji inwestycji
dodatkowo odbędzie się seria
spotkań online dla mieszkańców – będą one transmitowane
na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku. Do dyskusji
o każdej inwestycji zaproszeni
będą eksperci i przedstawiciele
strony społecznej. – Zachęcamy
mieszkańców do przesyłania
pytań, na adres konsultacje@
um . bydgo szc z .pl – p o d k reśla biuro prasowe bydgoskiego
magistratu. Urzędnicy dodają,
że w najbliższych tygodniach
na stronie urzędu miast a
i w mediach społecznościowych
będą przedstawiać oni stopień
zaawansowania poszczególnych
inwestycji oraz ich znaczenie
dla rozwoju miasta.
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Umowa na projekt
modernizacji placu
Wolności podpisana

Kto wybuduje wiadukt
na Wojska Polskiego?
Sześć podmiotów wzięło udział w poniedziałkowej (22 marca) aukcji
elektronicznej mającej wyłonić wykonawcę budowy nowego wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego na granicy Wyżyn oraz Wzgórza Wolności. Najniższą cenę zaproponowała spółka Mostostal Kielce.

Handel kwiatami na razie nie ustanie

Fot. mat. UM Bydgoszczy

Firma LS Project wykona dokumentację na potrzeby rewaloryzacji placu Wolności. Projekt ma
być gotowy w ciągu pół roku, aby po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego miasto mogło
rozpocząć przebudowę placu.

Zmiany na placu Wolności według koncepcji studentki UTP Sylwii Zaremby zarekomendowała rada ds.
estetyki oraz plastyk miejski.

CENTRUM MIASTA
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

O

podpisaniu umowy wartej
116 tysięcy złotych urząd
m i a s t a p o i n fo r m o w a ł
w poniedziałek. Autorzy projektu mają opierać się na koncepcji
przygotowanej przez studentkę
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Sylwię Zarembę, która zaproponowała między
innymi nowy wygląd pawilonów
z kwiatami. Wiadomo jednak, że
ulegnie on zmianie – także po
konsultacjach z samymi kwiaciarkami. Chodzi o to, aby kwiaciarnie mogły funkcjonować w systemie całorocznym, a to pierwotny
kształt wykluczał – pawilony nie
były bowiem zabudowane.
Po rozmowach zastępcy prezydenta Michała Sztybla
z kwiaciarkami, do których doszło
w styczniu, ustalono, że będą one
prowadziły swoją działalność do
końca marca. Ale – jak zwraca
uwagę w rozmowie z nami Michał
Wysocki z Lewicy Razem, który od
początku pilotuje temat zmian na
placu Wolności – mimo zbliżania
się tego terminu do kwiaciarek
żadne oficjalne wypowiedzenie
nie trafiło. – A to przecież nie
są wielkie biznesy. Właścicielki
muszą mieć czas chociażby, żeby

złożyć wypowiedzenie w zakresie
kasy fiskalnej – wskazuje Wysocki. Pytamy więc wiceprezydenta
Sztybla, czy kalendarz prac uległ
zmianie. – Termin końca marca
był wskazany jako roboczy. Obiecałem natomiast, że kwiaciarki
otrzymają informację o wejściu na
plac Wolności ekip budowlanych
z 30-dniowym wyprzedzeniem –
tłumaczy Michał Sztybel.
Wszystko wskazuje na to, że
jeszcze przynajmniej przez kilka
tygodni dotychczasowe pawilony
z kwiatami będą funkcjonowały. Powód – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja nie złożyły jak
dotąd wniosku o pozwolenie na
budowę zbiornika retencyjnego
na placu Wolności. Pierwotnie
termin rozpoczęcia jego budowy

Kwiaciarki otrzymają
informację o wejściu
na plac Wolności
ekip budowlanych
z 30-dniowym
wyprzedzeniem.
Michał Sztybel

zastępca prezydenta
Bydgoszczy

przypadał na kwiecień. Teraz –
jak wynika z komunikatu ratusza – miejska spółka zamierza
pr z eprow ad z i ć i nwe s t yc j ę
„w drugiej połowie roku”.
Modernizacja placu Wolności
od początku ma napięty harmonogram. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla niego
radni przyjęli w grudniu. Zakładał
on nie tylko możliwość powrotu
kwiaciarni po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego, ale
także odtworzenie ciągów pieszych i osi widokowych wzdłuż
ulicy Gdańskiej i na przedłużeniu
ul. Piotra Skargi. Plan dopuszcza
również możliwość przeniesienie
pomnika Wolności lub nawet jego
zamianę. W styczniu wiceprezydent Sztybel wskazywał, że miasto chce rozpocząć przebudowę
placu Wolności jeszcze w tym
roku. Ale to założenie ambitne, biorąc pod uwagę, że projekt ma być dostępny w połowie
września, a miasto musi jeszcze
przeprowadzić przetarg na place
budowlane.
Sama dokumentacja projektowa autorstwa LS Project
ma objąć zmiany przez budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego. Dotychczasowy postój
taksówek ma zastąpić zieleń.
Same pawilony z kwiatami mają
znaleźć się natomiast w narożniku placu Wolności w rejonie
restauracji Manekin.

F

remonty

irma ze stolicy województwa
świętokrzyskiego za wyburzenie obecnego i wzniesienie
nowego, północnego wiaduktu
nad aleją Jana Pawła II zaproponowała cenę 22,37 miliona złotych. Walka o zlecenie była jednak
bardzo zażarta. Dość powiedzieć,
że druga najniższa oferta – bydgoskiej firmy Kormost opiewała
na niespełna 600 tysięcy złotych
więcej. Wszystkie propozycje złożone w trakcie poniedziałkowej
aukcji nie przekroczyły zresztą
kwoty 29 mln złotych.
Dla drogowców rezultaty aukcji
to dobra wiadomość. Na inwestycję
mieli oni bowiem zabezpieczone
23,5 mln zł. Ale w pierwszym etapie
składania ofert wszystkie propozycje ten budżet przekroczyły. Najtańszą ofertę złożył wówczas także
Mostostal Kielce, ale wynosiła ona
blisko 26 mln zł. Dość powiedzieć,
że Strabag, który teraz za wykonanie robót proponował niecałe
29 mln zł, startował z pułapu niespełna… 55 mln zł.

W ciągu kilku tygodni ZDMiKP
powinien więc podpisać umowę na
wyburzenie północnego wiaduktu
na ul. Wojska Polskiego i postawienie tam zupełnie nowej konstrukcji.
W harmonogramie inwestycji znalazł się zapis, że wszystkie prace
powinny zakończyć się do 31 maja
2022 r. Kilka miesięcy wcześniej,
bo do końca stycznia, wykonawca
powinien zapewnić przejezdność
przynajmniej jednym pasem wiaduktu. Nowy obiekt będzie objęty
10-letnią gwarancją. Oprócz dwóch
pasów ruchu powstanie na nim
także ciąg pieszo-rowerowy.
Obecny w iadukt powst ał
w 1978 roku. Remont przeszedł
w latach 90. W 2019 roku konieczne było ograniczenie na nim
ruchu samochodów ciężarowych
oraz ograniczenie prędkości do
30 kilometrów na godzinę. W ubiegłym roku konstrukcja została
podparta do czasu prac rozbiórkowych. Wcześniej, bo w latach
2016-2017 przebudowano sąsiedni,
południowy wiadukt nad ówczesną drogą krajową nr 5 (teraz drogą
wojewódzką).ED

Budynek UKW został
wyremontowany
Zakończyły się prace renowacyjne kolejnego budynku Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w kampusie przy placu Weyssenhoffa. Elewacja
zabytkowego gmachu odzyskała dawny blask.
UCZELNIE

B

udynek przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 2 powstał
w latach 1903-1906 według
projektu Oskara Deliusa, Georga
Andrae oraz Otto Hirta. Do czasu przekazania na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
gmach służył instytutom rolniczym działającym na tym terenie.
Remont elewacji budynku,
w którym mieszczą się instytuty
fizyki i matematyki, rozpoczął się
latem ubiegłego roku. Uzupełniał
on prace wykonane wcześniej
przy pozostał ych budynkach
kampusu, poddanych zabiegom
konserwatorskim w latach 20132015. – Remontowany od kilku lat
budynek stanowi integralną część
jednorodnego stylistycznie zespołu zabudowy Instytutu Rolniczego
z 1906 r., usytuowanego na parceli pl. Weyssenhoffa 11. Obiekt jest

wpisany do Rejestru Zabytków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – podkreśla uczelnia.
Planowane działania konserwatorskie przy elewacjach
zewnętrznych budynku miały na
celu usunięcie przyczyn destrukcji elementów fasad, przywrócenie materiałom budowlanym ich
pierwotnych właściwości oraz
pierwotnego wyrazu estetycznego. – Konserwacja prowadzona
była z zachowaniem w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju
elewacji oraz oryginalnych materiałów: cegieł, sztukaterii, profili
oraz wypraw tynkarskich – mówi
Tomasz Zieliński, rzecznik prasowy uniwersytetu.
Remont konser watorsk i
przeprowadziła toruńska spółka „Jawor”. Prace kosztowały
563 tysiące złotych i zostały objęte pięcioletnią gwarancją.BB
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P

od róż po ś w i ątecznych
wypiekach odbyliśmy w Piekarni Cukierni Poćwiardowski, która powstała niemal sto
lat temu i do dzisiaj opiera swoją
produkcję na tradycyjnych recepturach. To według nich powstają
wielkanocne baby czy mazurki
goszczące później na stołach wielu bydgoszczan.
Pomysły na wypieki oferowane
przez Poćwiardowskich podyktowane są przede wszystkim tradycją.
Sprawdzone przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie,
dzięki czemu możemy poznać smaki towarzyszące naszym przodkom.
- Przez wszystkie lata działania
cukierni na Wielkanoc wypiekane są babki drożdżowe i piaskowe,
a sam przepis pozostaje niezmieniony od lat. W obecnych czasach
wypiekamy także wiele rodzajów
serników, które również od zawsze
goszczą na wielkanocnych stołach
– mówi pani Agnieszka z Piekarni
Cukierni Poćwiardowski.
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Wielkanocne
wypieki
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Jak połączyć świąteczną tradycję
ze smakiem?
Babka drożdżowa z bakaliami, mazurek na kruchym cieście,
a może sernik z rodzynkami? Wybór wypieków na Święta
Wielkanocne może być nie lada wyzwaniem. Jednak są wśród
nich klasyki, których na stole nie powinno zabraknąć.

fot. nadesłane

Wypieki oferowane przez Poćwiardowskich powstają z tradycyjnych przepisów przekazywanych z pokolenia
na pokolenie

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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Idealna babka wielkanocna powinna być puszysta
i wilgotna. Tradycyjna baba
drożdżowa przyrządzana jest
z rozczynu drożdży, świeżych
jaj, przesianej mąki i bakalii. Przed przystąpieniem do
sporządzania ciasta, należy
pamiętać, że wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Zaczynamy
od rozczynu drożdżowego,
który najlepiej przygotować
ze świeżych drożdży. Drożdże
łączymy z mlekiem, cukrem
i m ą k ą na gład k ą masę.
Pamiętajmy przy tym, że mleko nie może być zbyt gorące,
bo wysoka temperatura zabije drożdże i nasza babka nie
wyrośnie. Rozczyn odstawiamy w ciepłe miejsce na około
30 minut do podwojenia objętości. Niezwykle ważna jest
kolejność łączenia poszczególnych składników: zaczynamy od ucierania masła,
aż do uzyskania puszystej
masy, następnie stopniowo
dodajemy cukier. To bardzo
ważny etap. Puszysta masa
to puszysta babka. Następnie dodajemy przesianą mąkę
i wcześniej roztrzepane jaja,
całość mieszamy (UWAGA!
Zbyt długie mieszanie ciasta
z mąką uwalnia gluten, co
może prowadzić do powstania
zakalca). Na koniec dodajemy
bakalie, które wcześniej zaparzamy i obtaczamy w mące,
aby nie opadły na dno, tylko
równomiernie rozłożyły się po
całej babce. Pieczemy w temperaturze 160 °C - 200 °C (bez
termoobiegu) od 40 minut do
godziny.
R

ul. Długa 11
ul. Nad Torem 20

A

Jak upiec babkę
drożdżową?

przekazywane są
z pokolenia na pokolenie,
dzięki czemu możemy
poznać smaki towarzyszące
naszym przodkom.

ul. Śniadeckich 57
ul. Bałtycka 43

P

Porada od
cukiernika

Przepisy

Warto też zwrócić uwagę
na mazurka na kruchym cieście
z masą kajmakową i bakaliami.
Za to wśród serników szczególnie
polecane na święta są: tradycyjny
z rodzynkami, z kawałkami czekolady deserowej oraz z bezą.
Który z tych wypieków obecnie
cieszy się największą popularnością? - Zdecydowanie babki. Drożdżowe bądź piaskowe wypiekane
w tradycyjnych formach okrągłych
lub stożkowych. Są one nie tylko
świątecznym smakołykiem, ale też
ozdobą stołu. Nie można zapominać, że baba wielkanocna to przecież symbol dostatku – odpowiada
pani Agnieszka.
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SPOŁECZEŃSTWO
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

B

ył 2014 rok, gdy Sandra Pawłowska postanowiła skrzyknąć znajomych, przygotować
jedzenie i zawieźć je potrzebującym. Do akcji szybko włączyli
się bydgoszczanie, którzy przeczytali o zbiórce na Facebooku
i w lokalnych mediach. – Później
Sandra wyjechała z Polski. Nadszedł listopad i nie wiedzieliśmy,
co dalej. Zadzwoniłem i powiedziała, żebyśmy kontynuowali
akcję – mówi Ireneusz Nitkiewicz,
z którym rozmawiamy w jadłodzielni.

Ciepło serca
w słoiku

Do końca
miesiąca można przynosić
dary dla potrzebujących.

Bezcenna pomoc w trudnych czasach
Zaczęło się od bożonarodzeniowej zbiórki. Dziś Ciepło serca w słoiku to już stały element świąt
– nie tylko grudniowych, ale też wielkanocnych. Charytatywnej akcji nie powstrzymała nawet epidemia.

Fot. Szymon Makowski

W grudniu akcji
jest bardzo dużo,
a w Wielkanoc
zdecydowanie mniej,
dlatego stwierdziliśmy,
że spróbujemy zrobić
wiosenną edycję.
Okazało się, że to był
dobry pomysł.
Ireneusz Nitkiewicz

Punkt funkcjonujący przy
ul. Gdańskiej 79 to zresztą jedno z następstw akcji. Bydgoszczanie chcieli przekazywać dary
nie tylko w święta, a wiadomo, że
pomoc potrzebna jest cały czas.
Do jadłodzielni można przynosić produkty kupione i wyroby
własne. Pomagają też restauracje. Potrzebujący mogą odebrać jedzenie podczas dyżurów
pełnionych przez społeczników.
W czasach tak niepewnych jak
obecnie, taka pomoc może okazać się bezcenna.
Jadłodzielnia to dla Ciepła
serca w słoiku kluczowe miejsce.
Wraz z Nitkiewiczem akcją zajęli

Ciepło serca w słoiku to akcja prowadzona przez społeczników. Na co dzień pomagają oni w jadłodzielni
przy ul. Gdańskiej.

się m.in. Aurelia Ratajczak, Anna
Niewiadomska czy Lidia i Wiktor
Michalscy. Obecnie odbywa się
jedenasta edycja. Do tradycyjnej, bożonarodzeniowej wersji,
w 2017 roku dołączyła wielkanocna zbiórka. – W grudniu akcji jest
bardzo dużo, a w Wielkanoc zdecydowanie mniej, dlatego stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić
wiosenną edycję. Okazało się, że
to był dobry pomysł – wspomina
Nitkiewicz. Coraz więcej osób

przynosiło też słodycze, więc
do akcji włączono również domy
dziecka.
Ważnym elementem akcji
zawsze był finał, który początkowo odbywał się na Starym
Rynku, a później – gdy główny
plac miasta był remontowany –
na placu Wolności. Potrzebujący
mogli spotkać się z darczyńcami,
którzy osobiście przekazywali im pomoc. Epidemia wszystko
zmieniła. Już ubiegłoroczna akcja

wielkanocna z powodu wprowadzanych wówczas obostrzeń
musiała odbyć się w zmienionej formule. – Zastanawialiśmy
się, jak przeprowadzić akcję.
Ale ludzie sami zaczęli się do nas
zgłaszać i przynosić jedzenie,
więc postanowiliśmy, że zorganizujemy dodatkow y dyżur
w jadłodzielni – wyjaśnia Nitkiewicz. Nowa formuła sprawdziła
się. Zarówno w Wielkanoc, jak
i w Boże Narodzenia, mimo epi-

demii i obostrzeń, udało się przeprowadzić akcję.
Po dobn ie b ę d z ie p o dczas trwającej właśnie edycji.
Dary można do 31 marca pozostawiać w pięciu miejscach: Optyk
L.W. Michalscy przy ul. Gdańskiej
28, pracownia krawiecka Derred
(Wojska Polskiego 8), Euromaster
Landowscy Opon-Lan (Łęczycka 51), Expert Auto (Dąbrowa
46) i sklep FART (Fieldorfa Nila
7). – Zbieramy żywność o przedłużonym terminie, kosmetyki,
słodycze, gry planszowe, zabawki i wszelkie upominki dla dzieci–
wylicza Aurelia Ratajczak.
Wielki finał zaplanowany jest
na 3 kwietnia, czyli Wielką Sobotę. W południe w jadłodzielni
przy ul. Gdańskiej 79 rozpocznie się wydawanie darów osobom potrzebującym. Organizatorzy sami odwiedzą też osoby
zg romadzone przy bazylice,
w schronisku dla bezdomnych
czy w koczowiskach. Ze słodyczami i zabawkami pojadą do
okolicznych domów dziecka.
Mimo epidemii do społeczników nadal trafia wiele darów.
Mniej jest co prawda typowo
świątecznych posiłków, ale o specjalne potrawy potrafią zadbać
współ pracujące rest auracje.
Jeżeli zaś po świętach zostanie
komuś nadmiar jedzenia, to –
choć będzie już po finale akcji
– można przynieść je do jednej
z bydgoskich jadłodzielni, w których będą odbywać się dyżury.
Potrzebujących nie zabraknie. –
Ostatnimi czasy pojawia się na
przykład więcej seniorów, którzy
potrzebują pomocy, bo ich dzieci
albo wnuki straciły pracę i nie są
w stanie pomagać tak jak dotychczas – wyjaśnia Nitkiewicz.
Oprócz ul. Gdańskiej jadłodzielnie funkcjonują jeszcze przy
ul. Naruszewicza 11 oraz przy ul.
Piekary 1 w Fordonie.
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Zapraszamy do zakupów w sklepach

Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców
w Bydgoszczy

które oferują naszym mieszkańcom towary najwyższej jakości od 1931
roku głównie znanych lokalnych producentów.
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420 tys. zł

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

R

zaoszczędzi miasto
na zakupie energii
elektrycznej dzięki
istniejącym już instalacjom
fotowoltaicznym.

Fot. Szymon Fiałkowski

atusz od dłuższego czasu
inwestuje w instalacje odnawialnych źródeł energ ii.
Na dachach miejskich budynków
do tej pory pojawiło się 2,5 tys.
paneli fotowoltaicznych. – Kilka
lat temu podjęliśmy decyzję, aby
na miejskich budynkach i przy
nowych inwestycjach uwzględniać możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych. Chodzi
nie tylko o kwestie ekonomiczne,
ale także te ekologiczne – wyjaśniał na niedawnym briefingu
wiceprezydent Michał Sztybel.
Nowa instalacja na dachu basenu
przy ul. Królowej Jadwigi pozwoli na roczną produkcję 120 MWh
energii elektrycznej.
Jak dodał Sztybel, instalacje
fotowoltaiczne pojawią się także
na budynkach placówek oświatowych, które zostaną zmodernizowane w ramach największego
w historii Bydgoszczy programu
ich termomodernizacji. – Na przykładzie 28 szkół, które zyskały już
instalacje, widać efekty ekologiczne, czyli ograniczenie niskiej emisji do środowiska, ale też zmniejszenie wydatków – zaznaczył
zastępca Rafała Bruskiego.
Miasto uzyskało dofinansowanie unijne na poziomie 50%
na kolejne instalacje fotowoltaiczne. Wartość realizacji całego

Instalacja fotowoltaiczna została utworzona na dachu nowego budynku Astorii.

Powstała największa miejska
wytwórnia prądu ze słońca
Największa elektrownia fotowoltaiczna na miejskim budynku została utworzona na dachu nowej
Astorii. Pozwoli na roczną produkcję ponad 120 MWh energii elektrycznej.
pakietu szacuje się na 1,6 miliona złotych. Panele pojawią się na
obiektach sportowych, żłobkach
i szkołach. - Chcemy, aby zaspokajały ok. 30% zapotrzebowania
na energię w całym budynku.
Planowane uruchomienie tych

kilkunastu inst alacji o łącznej mocy 300 kW to przełom
2021 i 2022 roku – informuje ratusz. Największe z nich,
o mocy 50 kW znajdą się na stadionie Zawiszy i na dachu szkoły
podstawowej nr 67 w Fordonie.

– Po zamontowaniu tych
instalacji przekroczymy 1 MW
mocy zainstalowanej w mieście
na budy nk ach publicznych.
Dla porównania, wszystkie elektrownie na Brdzie mają 7 MW –
mówił Tomasz Bońdos, koordyna-

tor zespołu ds. zarządzania energią
w mieście, który podkreślił, że przy
realizowaniu tego typu przedsięwzięć ratuszowi zależy, aby cały
pozyskany prąd był wykorzystywany na potrzeby obiektu, co daje
największe oszczędności.
Miasto posiada w swoich
zasobach 43 instalacje fotowoltaiczne oraz dwie instalacje
w zasobach spółek miejskich:
na biurowcu budy nk u IDE A
w BPPT oraz instalację należącą
do KPEC. Łączna wybudowana moc wszystkich 45 instalacji
wynosi 796,94 kW. Prognozowana roczna produkcja oscyluje
zaś na poziomie 670 116 kWh, co
pozwala w tym roku zaoszczędzić
na zakupie energii elektrycznej
420 tysięcy złotych.

*

 istę wytypowanych
L
obiektów, na których znajdą
się panele fotowoltaiczne,
znajdziesz na www.
MetropoliaBydgoska.pl
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M

uzeum założone ponad
osiem lat temu przez
Darię Kieraszewicz i Adama Bujnego stało się wyjątkowym
miejscem na turystycznej mapie
Bydgoszczy. Zyskało też uznanie w całym kraju, co przełożyło się na tytuły najciekawszego
muzeum czy najlepszego produktu turystycznego w Polsce. Jeszcze w 2018 i 2019 roku placówkę odwiedziło po 45 000 osób.
Potem przyszedł koronawirus.
- Już rok temu, gdy rozpoczął
się lockdown, zastanawialiśmy
się nad uruchomieniem zbiórki. Wiedzieliśmy, że nie będzie
łatwo, jednak łudziliśmy się, że
w 2021 roku goście powrócą –
mówi Waldemar Bujny.
Muzeum starało się przekierować swoje siły na inne działania.
Zorganizowało zwiedzanie online,
podczas którego odtworzono specjalnie nakręcony film, przeprowadzono warsztaty i sesją Q&A.

Dla nas kluczowe
są kwiecień, maj
i czerwiec, a wszyscy
jeszcze pamiętamy,
jak przed rokiem
wyglądała sytuacja.
Kwietnia nie było
praktycznie w ogóle.
W tym roku zapowiada
się podobnie.

Muzeum
Mydła i Historii
Brudu walczy
o przetrwanie

20 000 osób
odwiedziło muzeum
w 2020 roku. To ponad
dwa razy mniej niż
w poprzednich latach.

Trwa ratunkowa zbiórka
Jest polecane w większości, jeśli nie w każdym przewodniku po Bydgoszczy. Wkrótce może się jednak okazać, że w następnych wydaniach zabraknie informacji na temat Muzeum Mydła i Historii
Brudu. Wszystko dlatego, że epidemia koronawirusa mocno dała się placówce we znaki. Rozpoczęła
się zbiórka, dzięki której punkt zlokalizowany przy ul. Długiej ma przetrwać trudny czas.

Toaletowa Noc Muzeów odbywała się zarówno stacjonarnie, jak
i online. To, w połączeniu z rządową tarczą, pomogło przetrwać
pierwsze miesiące epidemii.
- W wakacje, w lipcu i sierpniu, zainteresowanie faktycznie było zbliżone do tego, co
w poprzednich latach. Ale pozostałe miesiące były zdecydowanie
gorsze. Dla nas kluczowe są kwiecień, maj i czerwiec, a wszyscy
jeszcze pamiętamy, jak wówczas
wyglądała sytuacja. Kwietnia nie
było praktycznie w ogóle – wyjaśnia Bujny.
Łącznie przez cały 2020 rok
muzeum odwiedziło 20 000 osób.
Czyli zdecydowanie mniej niż
w poprzednich latach. Obecne
przychody nie pozwalają opłacić
rachunków i wynagrodzeń pracowników, których firma zatrudnia łącznie ok. 30.
Ważne miejsce w działalności muzeum zajmują szkoły, które od roku zdecydowaną większość czasu spędziły na nauczaniu zdalnym, co uniemożliwiało
odwiedzenie muzeum. Jakby tego
było mało, w 2019 roku odbywał

fot. Stanisław Gazda

Waldemar Bujny

Muzeum Mydła i Historii Brudu to jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów. Z powodu
ograniczeń związanych z koronawirusem znalazło się jednak w trudnej sytuacji finansowej.

się strajk nauczycieli, więc wtedy
także muzeum musiało poradzić
sobie z niespodziewanym spadkiem liczby odwiedzających.
W najbliższym czasie żadna grupa szkolna nie odwiedzi
muzeum. Jak tłumaczy Bujny,
kolejnych pieniędzy z rządowej
tarczy również nie będzie. –
Jesteśmy muzeum prywatnym,
działamy jako spółka i nie kwalifikujemy się na rządowe wsparcie
– mówi Bujny.

Pomóc ma zbiórka uruchomiona w ser wisie zrzutka.pl.
Cel to 90 000 złotych. Od rozpoczęcia akcji minęło półtora
tygodnia. Od tego czasu muzeum
wsparło ponad 400 osób, które
wpłaciły łącznie ponad 23 tysiące złotych . Każdy, kto przekaże
100 złotych lub więcej otrzyma
nagrodę – bilet dla jednej osoby
i oficjalne podziękowania podczas zwiedzania. Tę możliwość
wybrało już ponad 50 osób. Ory-

Muzeum
cieszy się uznaniem
w całym kraju, co
przekłada się na
liczne nagrody
i wyróżnienia.

ginalny post ze zrzutką doczekał
się też prawie tysiąca udostępnień na Facebooku.
- Ilość wpłat, maili i dobrych
słów uświadomiła nam, że nie
jesteśmy taką zwykłą firmą prywatną, do której się przychodzi, żeby pozwiedzać i się o niej
zapomina. Pokazujecie nam, że
jesteśmy dla was ważni i że jest
to miejsce ważne na mapie Bydgoszczy – stwierdził Adam Bujny
na wideo nagranym w ostatni
weekend. Właściciele zastrzegają,
że oprócz prowadzenia działalności muzealnej mają stałą pracę. –
Jak przetrwamy do końca roku, to
już chyba przetrwamy wszystko –
dodaje współzałożyciel muzeum.
Zadek l a rowa n a w zbiórce kwota byłaby przeznaczona
głównie na wynagrodzenia dla
pracowników do momentu, gdy
muzeum ponownie będzie w stanie zarabiać – czyli prawdopodobnie w lipcu i sierpniu. Później
trzeba będzie przetrwać jesień
z nadzieją, że grudzień i świąteczne zakupy ponownie podratują sytuację. Sprzedaż pamiątek
i mydeł to obecnie jeden z niewielu sposobów na zarobek. Do tego
dochodzi Bydgoska Wytwórnia
Mydła, która cały czas produkuje kosmetyki i może realizować zamówienia dla firm. Teraz
proponuje na przykład mydlane
prezenty na Wielkanoc. Marża na
kosmetykach jest jednak niewielka. Podstawą funkcjonowania jest
działalność muzealna.
- Musimy spojrzeć prawdzie
w oczy – z muzeum nie da się
teraz zrobić sklepu. Przez osiem
lat prowadziliśmy tu działalność
muzealną i nie możemy nagle
namówić ludzi, aby przychodzili i robili tu zakupy – podkreśla
Waldemar Bujny.
Oprócz zbiórki sposobem
na poprawienie sytuacji ma być
założenie fundacji, dzięki czemu
możliwe będą nowe współprace.
Problemami muzeum zainteresował się ratusz, który rozmawiał już z właścicielami placówki.
Niedawno muzeum włączyło się
w obchody 40-lecia Bydgoskiego
Marca. Instytucja otrzymała też
grant na wydanie słownika gwary bydgoskiej. Walczy również
o umorzenie czynszu, jednak na
razie ADM nie wydał zgody. –
Wiem, że mamy wrócić do tych
rozmów. Może uda się coś zrobić
– zapowiada Bujny.

*

 ięcej artykułów
W
o bydgoskich
przedsiębiorcach na www.
MetropoliaBydgoska.pl
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Pod Bydgoszczą
powstaje droga
dla rowerów

M

A

T

E

R

I

A

Ł

S

k lep u lokowany jest na
parterze, a dojście do niego ułatwia zapach świeżego pieczywa, które można tam
kupić od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30-19:00. Jednak
chleb i bułki to tylko część tego,
co znajduje się w ofercie piekarni BATON. Do wyboru są jeszcze
m.in. kanapki, ciastka drożdżówki
i inne słone oraz słodkie wypieki. Nie brakuje również gorącej
kawy, która sprzedawana jest na
wynos.
To już dwudziesty ósmy sklep
sieci Piekarni i Domów Chleba
BATON, a zarazem drugi w Osielsku. Oprócz nowo otwartego
punktu w Galerii ich wypieki
można kupić też w budynku przy
ul. Centralnej 2i. Piekarnia działa
tam już od ponad 10 lat i cieszy
się ogromnym zainteresowaniem

Fot. ZDW Bydgoszcz

Dwa nowe odcinki dróg dla rowerów powstaną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244.

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

I

nwestycja dla rowerzystów
realizowana jest na odcinku
o długości ponad 6 kilometrów. Jak podkreśla Zarząd Dróg
Wojewódzkich, ułatwi ona komunikację na terenie kilku gmin:
Bydgoszczy (zapewniając dojazd
do osiedla Janowo), Koronowa
i Osielska. – Połączone zostaną
istniejące już ścieżki: Bydgoszcz-Koronowo i Koronowo-Bożenkowo – informuje ZDW.
W ramach zadania powstają
dwa odcinki dróg rowerowych
o szerokości 2 metrów. Pierwszy
fragment o nawierzchni z betonu
asfaltowego zacznie się na skrzyżowaniu z dawną drogą krajową
nr 25 (przy restauracji) do mostu
nad Brdą. – Drugi odcinek przebiegający przez las od mostu
nad Brdą (skrzyżowania z droga do Domu Pomocy Społecznej) do węzła Maksymilianowo

Istniejące
ścieżki rowerowe
między Bydgoszczą
a Koronowo i Koronowem
a Bożenkowem zostaną
połączone.
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mieszkańców. To miało wpływ na
otwarcie kolejnego punktu, ale
najważniejsza okazała się lokalizacja. - Zdecydowaliśmy się na
otwarcie w Galerii Osielsko ze
względu na to, gmina rozrasta się
bardzo dynamicznie i chcieliśmy
umożliwić dostęp do pieczywa
z piekarni BATON dla klientów
mieszkających po wschodniej
(sklep przy ul. Centralnej 2i), jak
i po zachodniej (sklep w Galerii
Osielsko) stronie Szosy Gdańskiej
– wyjaśnia Michał Klawikowski,
kierownik sieci sklepów BATON.
W obu sklepach już wkrótce będzie można kupić pieczywo
i wypieki na Wielkanoc. W ofercie
dostępne będą przede wszystkim
chleby do żuru, baby drożdżowe,
chlebki do święconki, wypiekane
zajączki, baranki wielkanocne do
święconki, a także strucle makowe.
R

Błażej Bembnista

R

W os t atni weekend lutego
w Galerii Osielsko otwarty został
nowy sklep z pieczywem, galanterią piekarniczą i w yrobami
cukierniczymi. Swoje miejsce
znalazła tam piekarnia BATON.

Rozpoczęła się budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 z Tryszczyna przez
Bożenkowo do węzła w Maksymilianowie. Inwestycję realizuje Powiat Bydgoski, wykorzystując
dofinansowanie unijne. Koszt prac to dwa miliony złotych.

otrzyma na przeważającej części
nawierzchnię mineralną – podali
drogowcy.
Prace nad nową trasą dla jednośladów rozpoczęły się od, jak
zaznacza ZDW, „niezbędnych
wycinek”, a wkrótce rozpoczną
się roboty ziemne. Zadanie realizuje Powiat Bydgoski przy marszałkowskim wsparciu środkami
unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego. – Zakończenie inwestycji planowane jest
jesienią. Będzie ona objęta 5-letnią gwarancją – podaje zarząd
dróg. Koszt prac budowlanych to
1,96 miliona złotych.

A

Piekarnia Baton
z nowym punktem
w Osielsku

Połączy trzy gminy

REGION

P

2 metry
szerokości będą miały
nowe drogi rowerowe.

Nie są to jedy ne prace
na drodze wojewódzkiej nr
244 zapowiadane przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich na 2021 rok.
– Pl a nujemy t eż o d now ić
nawierzchnię na dwóch odcinkach jezdni: od dawnej drogi
krajowej nr 25 w stronę mostu
nad Brdą i za Bożenkowem.
W tym roku ZDW w Bydgoszczy
zleci również wykonanie projektu niezbędnego do modernizacji mostu nad Brdą. Docelowo
zostanie on również wyposażony w ciąg pieszo-rowerowy
wraz z niezbędnymi dojazdami
– zapewniają drogowcy.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

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

Z

espół kierowany przez dr.
n. med. Przemysława Jasiewicza złożony z anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych przy współudziale
perfuzjonisty i kardiochirurga
z Kliniki Kardiochirurgii wszczepił urządzenie pacjentowi z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 oczekującemu na
przeszczep płuc. Dzięki zabiegowi i posiadanemu urządzeniu
możliwa będzie kont ynuacja
terapii oraz bezpieczny transport
pacjenta do ośrodka przeszczepowego.
Aparat ECMO zakupiony przez
szpital za blisko 400 tysięcy złotych umożliwia ratowanie życia
pacjentom z niew ydolnością
oddechową oraz niewydolnością
krążenia oraz umożliwia ich bezpieczny transport. – Zastosowanie
terapii ECMO jest wysokospecjalistyczną i inwazyjną terapią
zastępująca pracę płuc i/lub serca do czasu poprawy ich funkcji.
Głównym celem ECMO w leczeniu
ostrej niewydolności oddechowej
jest utlenowanie krwi i eliminacja
dwutlenku węgla poza organizmem chorego – mówi rzecznik
placówki Marta Laska.

Na terenie przy przychodni Nowy Fordon stoją już betonowe kwietniki, które mają uniemożliwić kierowcom
nielegalne parkowanie.

Przychodnia znalazła sposób
na nielegalne parkowanie
Teren przy przychodni Nowy Fordon od lat służy mieszkańcom jako ciąg komunikacyjny. W pobliżu
budynku rosną jednak drzewa i ostały się kępy trawy. Lecznica chce chronić skrawek zieleni przed
parkowaniem samochodów, które w ostatnich miesiącach parkowały pod budynkiem i zdecydowała się ogrodzić teren betonowymi kwietnikami.
du miasta. W ratuszu usłyszeliśmy jednak, że zarządcą terenu jest Administracja Domów
Miejskich, a przychodnia Nowy
Fordon go dzierżawi. I to właśnie przychodnia zleciła roboty

w swoim otoczeniu. – W związku z narast ającą dewast acją
terenów zielonych przez parkujące samochody, niszczeniem
chodników oraz w trosce o bezpieczeńst wo pieszych, przy-

chodnia postanowiła postawić
betonowe donice – poinformowała Dorota Zalewska, specjalistka biura zarządu ADM.
Poskutkowało i kierowcy przestali już tam parkować.

Szansa dla chorych na COVID-19
W szpitalu Jurasza przeprowadzano pierwszy taki
zabieg w regionie

Zespół kierowany przez dr. n. med. Przemysława Jasiewicza złożony był z anestezjologów i pielęgniarek
anestezjologicznych wspieranych przez perfuzjonistę i kardiochirurga z Kliniki Kardiochirurgii.

pacjentów na skuteczną terapię,
a w najcięższych przypadkach na
transport do ośrodków wykonujących przeszczepy płuc. – Powodzenie ECMO wymaga olbrzy-

 ięcej informacji
W
z Fordonu na www.
MetropoliaBydgoska.pl

kosztował zakupiony przez
szpital aparat ECMO.

Pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim wszczepienie najnowocześniejszego aparatu do pozaustrojowej terapii ECMO typu CardioHelp zakończyło się sukcesem. Zabieg odbył się
w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

W czasie pandemii koronawirusa pozaustrojowe natlenianie
krwi jest metodą ostatniej szansy
dla pacjentów z COVID-19. Urządzenie zwiększa szanse chorych

*

400 000 zł

Fot. MAT. PRASOWE

KORONAWIRUS

Fot. Błażej Bembnista

S

krzyżowanie ulic Fieldorfa-Nila i Kleina na osiedlu
Przylesie. To przy nim mieści się siedziba przychodni Nowy
Fordon. Teren przy Fieldorfa-Nila, jak wiele w Fordonie, to tak
zwany przedept – czyli trawnik,
który stał się szlakiem pieszym.
Mimo że mówimy o skrzyżowaniu
położonym w samym centrum
osiedla, tuż przy punktach handlowo-usługowych i wspomnianej lecznicy, próżno tu szukać
chodnika.
Wzrost liczby posiadanych
samochodów sprawił, że w ostatnich miesiącach teren przy przychodni stał się dzikim parkingiem. Dawny trawnik został rozjechany, a samochody stawały
praktycznie przy samym budynku
przychodni. Mieszkańcy zgłaszali ten proceder i jak się okazało –
skutecznie. Dwa tygodnie temu
na terenie przy Fieldorfa-Nila
pojawiły się taśmy wygradzające teren, a także palety z betonowymi klombami. To był znak,
że możliwość parkowania w tym
miejscu zostanie w trwały sposób
zablokowana.
Kto zlecił prace na osiedlu
P r z ylesie? Najpier w sk ierowaliśmy py tanie do ZDMiKP,
lecz rzecznik prasowy Tomasz
Okoński skierował nas do urzę-

Problem związany z parkowaniem aut na terenach zielonych
i chodnikach to spora bolączka
całego osiedla Przylesie. Jak zgłaszają mieszkańcy, szczególnie
dotkliwa staje się sytuacja na dalszym odcinku ulicy Nila, zwłaszcza na wysokości SP 66, gdzie
kierowcy parkują na chodnikach
i przy płocie szkoły. Fordońska
Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła bezpłatnie mieszkańcom
teren dawnego parkingu strzeżonego przy ulicy Rupniewskiego,
lecz mimo oświetlenia i widoczności z wielu balkonów nadal
nie jest on zapełniony. Wieczorami miejsca można także znaleźć przy pawilonie handlowym
„Galeria Przylesie”.
W ostatnich dniach spore
emocje budzą interwencje związane z parkowaniem na Kapuściskach. Na facebookowej stronie
osiedla toczą się dyskusje o regularnych interwencjach straży
miejskiej, zwłaszcza na ulicy
Walecznych. Municypalni reagują także na zgłoszenia w innych
częściach miasta, nakładając
mandaty za nieprzepisowe parkowanie – tego typu akcje przeprowadzono m.in. na Śródmieściu, Wyżynach czy osiedlu Bajka
w Fordonie.

miego zaangażowania i współprac y w ielodysc y plinar nego
zespołu, a przede wszystkim
indywidualnego podejścia. Większa liczba aparatów oraz rozsze-

rzenie procedury na oddziały
intensy wnej terapii zwiększą
dostęp chorych do tej procedury
– mówi Marta Laska.
Urządzenie zakupiono
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 oraz środków
Budżetu Państwa (COVID-19).
- I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z Pododdziałem Kardioanestezjologii posiada wieloletnie doświadczenie w terapii i opiece nad chorymi z wszczepionym ECMO. Miarą sukcesów zespołu w tej terapii
są wyleczeni pacjenci. Powodzenie
ECMO wymaga olbrzymiego zaangażowania i współpracy wielodyscyplinarnego zespołu, a przede
wszystkim indywidualnego podejścia. Większa liczba aparatów oraz
rozszerzenie procedury na oddziały intensywnej terapii zwiększą
dostęp chorych do tej procedury
– mówi Marta Laska.
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KRWIODAWSTWO

T

130 zł
tyle wynosi stawka za 1 litr
krwi lub jej składników

Przykładowo:

Fot. Szymon Fiałkowski

aka możliwość przysł uguje każdej osobie z tytułem Honorowego Dawcy
Krwi przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Odliczenia
z tytułu oddanej krwi dokonuje
się w zeznaniu podatkowym PIT36, PIT-37 lub PIT-28, a wysokość
odliczenia ustalana jest na podstawie zaświadczenia o ilości
bezpłatnie oddanej krwi lub jej
składników przez dawcę w danym
roku. Zaświadczenie wydawane
jest przez jednostki organizujące zadania w zakresie pobierania
krwi, czyli między innymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
Stawka jest jednakowa dla krwi,
jak i jej składników i wynosi 130 zł
za litr. Aby uzyskać kwotę odliczenia należy więc zsumować
objętość oddanej w danym roku
krwi i jej składników (w litrach)
i pomnożyć przez 130 zł.
Należy jednak wiedzieć, że
łączny limit kwoty odliczonej
z tytuły darowizny nie może
przekroczyć 6% dochodu osoby
rozliczającej się.

Zaświadczenie o ilości oddanej krwi w poprzednim roku można odebrać wyłącznie osobiście m.in.
w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8.

Ulga podatkowa dla
Honorowych Dawców Krwi
Osoby regularnie oddające krew mogą liczyć na wiele korzyści. Jedną z nich jest odliczenie od
dochodów oddanej honorowo krwi i jej składników jako darowizny.
Rozliczenia można dokonać w formie tradycyjnej oraz
poprzez system podatki.gov.pl
i e-Urząd Skarbowy. W przypadku pierwszej możliwości należy
dodatkowo wypełnić załącznik
PIT/0, w którym trzeba podać

k wotę odliczenia oraz dane
obdarowanego tj. Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym oddawana
była krew. Korzystając z platform
internetowych należy kliknąć
w pole z dodaniem ulg, wybrać

opcję „Darowizny” i uzupełnić
pozostałe pola według wyświetlanych wskazówek.
Podanej ulgi nie trzeba dokum e nt ow a ć z a ś w i a d c z e n i e m
w momencie składania zeznania podatkowego. Jednak taki

1. Dawca oddał w zeszłym
roku jedną jednostkę krwi
pełnej o objętości 450 ml.
Mnożymy więc 0,45 l x 130 zł,
co daje kwotę odliczenia
równa 58,50 zł.
2. Dawca oddał w zeszłym
roku dwa razy krew pełną
o objętości 450 ml, raz
osocze o objętości 650 ml
i raz płytki krwi o objętości
300 ml: (2x0,45+0,65+0,3)
x130zł = 240,50 zł

dokument stanowi potwierdzenie w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie
o ilości oddanej krwi w poprzednim roku można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie RCKiK
w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8 lub w jednym z Oddziałów
Terenow ych (Brodnica, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek). Jednak nie trzeba tego
robić już teraz. - Dawców, którym
znana jest dokładna ilość krwi
oddanej w zeszłym roku, prosimy
o odbieranie zaświadczeń przy
okazji kolejnej donacji – czytamy
na stronie RCKiK w Bydgoszczy.
R

E

K

L

A

M

A

14

Strefa rozrywki
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Rozmawiał Sebastian

Torzewski

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

Enea Astoria zakończyła fazę
zasadniczą Energa Basket Ligi
na 11. miejscu – identycznie jak
rok temu w przerwanym sezonie
2019/2020. Jak tym razem oceniacie ten wynik?
Bartłomiej Dzedzej (prezes
Enea Astorii Bydgoszcz): Na pewno był to jeden z najtrudniejszych
dotychczas sezonów – dużo kontuzji, brak kibiców w hali i cała ta
sytuacja covidowa. Dlatego ten
wynik z jednej strony pozostawia
niedosyt, ale też możemy cieszyć
się, że bez żadnych problemów
utrzymaliśmy się w najwyższej
klasie rozgrywkowej. Mieliśmy
lepsze fragmenty oraz gorsze
i z tych drugich na pewno wyciągniemy wnioski.
Był to drugi sezon, w którym
mierzyliście się nie tylko z rywalami, ale też ze skutkami epidemii koronawirusa. Jak obecna
sytuacja odbija się na kondycji
finansowej klubu oraz relacjach
ze sponsorami?
Brak kibiców w naszej hali to
strata około pół miliona złotych.
Jeżeli chodzi o sponsorów, to
możemy tylko podziękować miastu Bydgoszcz, sponsorowi tytularnemu – Enei, naszym sponsorom strategicznym – Polwell
oraz Abramczyk i wszystkim
innym sponsorom, że pomimo
tego trudnego okresu dla całego społeczeństwa są cały czas
z nami. Wierzymy, że pozostaną przy nas i w kolejnych latach
razem będziemy rozwijać bydgoską koszykówkę.
Enea Astoria to nie tylko drużyna w Energa Basket Lidze, ale
też grupy młodzieżowe. Jak one
funkcjonują w tej sytuacji?
Tutaj duże ukłony należą się
trenerom, a także dyrektorom
szkół, z którymi współpracujemy. To oni są na pierwszej linii
frontu, jeśli chodzi o grupy młodzieżowe i na nich spoczywa
najwięcej pracy. Nabór jest właśnie planowany i już teraz serdecznie zapraszamy do naszych
klas sportowych w Szkole Pod-

To był jeden
z najtrudniejszych
sezonów

stawowej nr 16 i Szkole Podstawowej nr 45.
Sezon dopiero co się skończył, ale na pewno myślicie już
o następnym. Kto na dziś ma
ważne umowy z klubem i jak planujecie budować kadrę na nowy
sezon?
Na dziś ważne umow y
z naszym klubem mają Michał
Chyli ńsk i, Mich ał K rasusk i,
Michał Aleksandrowicz, Markus
Loncar i Jakub Nizioł. Za szybko
jeszcze, aby rozmawiać co z resztą zawodników. Najpierw spotkamy się ze sztabem szkoleniowym
i ocenimy oraz podsumujemy
miniony sezon. Gdy skompletujemy cały sztab szkoleniowy na
nowy sezon, wtedy przystąpimy
do pracy pod kątem kolejnych
kontraktów z zawodnikami.

Koszykarze Enea Astorii Bydgoszcz zakończyli sezon w Energa
Basket Lidze. Czarno-czerwoni uplasowali się na 11. miejscu
w tabeli. O minionych już rozgrywkach, sytuacji finansowej
klubu, a także o planach na przyszły sezon rozmawiamy
z prezesem Bartłomiejem Dzedzejem.

Enea Astoria
w sezonie
2020/2021
30 meczów:
12 zwycięstw, 18 porażek

Fot. Szymon Fiałkowski

KOSZYKÓWKA

Prezes Bartłomiej Dzedzej podsumowuje ostatnie miesiące w wykonaniu Enea Astorii Bydgoszcz.

Najlepsza punktów:
Corey Sanders
– 18 pkt./mecz
Najwięcej asyst:
Corey Sanders
– 7,4 as./mecz
Najwięcej zbiórek:
Łukasz Frąckiewicz
– 7,6 zb./mecz
Najwięcej punktów w meczu:
Corey Sanders
– 35 przeciwko Polskiemu
Cukrowi Toruń (112:102,
01.10.2020)
Najwięcej zbiórek w meczu:
Adrian Bogucki
– 16 przeciwko Anwilowi
Włocławek (06.02.2021,
99:96)
Najwięcej trafionych rzutów
za 3 punkty w meczu:
Tomislav Gabrić
– 6 przeciwko Legii
Warszawa (12.01.2021, 85:75)
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