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Szacunkowy koszt rozbudo-
wy Opery Nova to 120 milio-
nów złotych. Większość tej 

kwoty ma pochłonąć budowa 
jej czwartego kręgu, który ma 
zostać wzniesiony od strony pla-
cu Teatralnego. Ale od początku 
inwestycją komplementarną było 
powstanie dwupoziomowego, 
podziemnego parkingu. I to jego 
finansowanie było największym 
problemem. Z uwagi na to, że 
jest to przedsięwzięcie typowo 
komercyjne, bliskie zeru były 
szanse na pozyskanie finansowa-
nia z zewnątrz (z funduszy unij-
nych czy norweskich). Na współ-
f inansowanie inwestycji nie 

chciało się zgodzić miasto, które 
– na mocy podpisanego w połowie 
2018 roku porozumienia – zobo-
wiązało się do zabezpieczenia 
50 procent środków niezbędnych 
do budowy nowego kręgu.

Sytuacja zmieniła się oko-
ło miesiąc temu. Jak ustaliliśmy, 
doszło wówczas do rozmowy 
pomiędzy prezydentem Rafałem 
Bruskim a marszałkiem Całbec-
kim. – Marszałek zachęcał mnie 
do współfinansowania budowy 
parkingu – przyznaje w rozmo-
wie z nami prezydent Bydgosz-
czy. Równolegle wymieniana 
była w tej sprawie koresponden-
cja z dyrektorem opery Maciejem 
Figasem. Pod koniec marca pre-
zydent Bruski skierował do władz 
województwa pismo, w którym 
wyraził wolę współfinansowa-
nia wspomnianego parkingu. 
Postawił jednak warunki – mia-
sto zostanie właścicielem połowy 
parkingu, a 50 procent wpływów 
z niego będzie trafiało do budże-
tu miasta.

Oficjalna odpowiedź w tej 
sprawie jeszcze do ratusza nie 
wpłynęła, ale zgodę na takie 
r o z w i ą z a n i e  p o t w i e r d z i ł 
w ubiegłą środę na konferencji 
prasowej sam Piotr Całbecki. 
Na ostatniej, poniedziałkowej 
sesji sejmiku radni zatwierdzi-

li poprawkę do budżetu, która 
zakłada zabezpieczenie środków 
na rozbudowę opery ze stro-
ny województwa. Analogiczne 
ruchy deklaruje prezydent Bru-
ski. – Poleciłem już skarbniko-
wi miasta Piotrowi Tomaszew-
skiemu, aby skontaktował się 
ze skarbnikiem województwa 
w celu ustalenia szczegółów. 
Wszystko po to, aby uchwały 
miały jednoznaczne brzmie-
nia, także w zakresie terminów 
wypłat transz na potrzeby inwe-
stycji – wyjaśnia Bruski.

Wszystko wskazuje więc na 
to, że po wielu próbach stwo-
rzenia montażu finansowego dla 
rozbudowy Opery Nova przyję-
ty zostanie wariant najbardziej 
podstawowy – kosztami podzielą 
się solidarnie samorząd regionu 
i miasta. Do puli będą musiały 

włożyć po około 60 milionów zło-
tych. Marszałek Całbecki, który 
wcześniej próbował innych roz-
wiązań (kredyt, wymieniane już 
fundusze norweskie czy nawet 
finansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2021-2027), deklaruje, że otwarta 
pozostaje furtka dla finansowa-
nia zewnętrznego. – Jeśli będzie 
możliwość odzyskania części 

kosztów ze środków unijnych, to 
na pewno z tego skorzystamy – 
przekonuje.

Wielokrotnie modyfikowany 
już kalendarz inwestycji wygląda 
obecnie następująco: do końca 
czerwca ma zostać ogłoszony 
przetarg na rozbudowę opery, 
a na początku 2022 roku miały-
by rozpocząć się właściwe pra-
ce. – Cykl budowlany obliczony 
jest na 28 miesięcy. Czyli – jak 
łatwo policzyć – zakończenie 
inwestycji przypadłoby na rok 
2024 – deklaruje wicemarszałek 
Zbigniew Ostrowski, odpowie-
dzialny w zarządzie wojewódz-
twa za inwestycje kulturalne. 
Przypomnijmy, że pozwoleniem 
na budowę Opera Nova dysponuje 
już od drugiej połowy 2019 roku.

Jak wiadomo, rozbudowa ope-
ry nie jest jedyną dużą inwestycją 

w kulturę na terenie Bydgoszczy 
planowaną na najbliższe lata 
przez marszałka. Jest nią także 
modernizacja Filharmonii Pomor-
skiej. W tym wypadku trzeba 
będzie zmierzyć się z wydatkiem 
rzędu 200 mln złotych. Na razie 
udało się znaleźć 15 mln zł, które 
zostaną przekazane na potrzeby 
przygotowania projektu. Doku-
mentacja – z pozwoleniem na 
budowę włącznie – ma powstać 
w ciągu półtora roku. W tym cza-
sie, jak twierdzą przedstawiciele 
urzędu marszałkowskiego, mają 
zostać znalezione źródła finan-
sowania rozbudowy filharmonii. 
– Planujemy ubiegać się o środ-
ki z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko ( już 
w nowej perspektywie unijnej 
– dod. red.). Bardzo małe, a wła-
ściwie żadne są szanse na to, że 
otrzymamy pieniądze z Krajowe-

go Programu Odbudowy. Trzecią 
opcją jest Regionalny Program 
Operacyjny. A ostatnią – oczy-
wiście środki własne – wylicza 
w odpowiedzi na nasze pytanie 
Piotr Całbecki.

Wspomnianych 15 mln zł na 
dokumentację projektową dla 
filharmonii ma zostać zabezpie-
czone w budżecie województwa 
w przyszłym tygodniu. Decyzję 
podejmą radni sejmiku. Przy-
pomnijmy, że wiosną ubiegłego 
roku rozstrzygnięto konkurs na 
koncepcję rozbudowy. Wygrała 
go krakowska pracownia Kozień. 
W maju ma zostać z nią podpisa-
na – po negocjacjach – umowa na 
przygotowanie wspomnianego 
projektu.

kUlTURA marszałek i prezydent 
porozumieli się 
w sprawie rozbudowy 
opery Nova
miasto zostanie współwłaścicielem parkingu
Ogłoszenie przetargu na rozbudowę Opery Nova jeszcze w pierwszej połowie obecnego roku, 
początek prac budowlanych – na początku przyszłego i zakończenie robót w roku 2024 – to najnow-
sza deklaracja marszałka Piotra Całbeckiego w sprawie tej inwestycji. Ruchy władz województwa 
stały się możliwe po deklaracji bydgoskiego ratusza, że będzie on partycypował również w kosztach 
budowy parkingu przy operze.

Punktem zwrotnym w sprawie rozbudowy Opery Nova miała stać się rozmowa marszałka Piotra 
Całbeckiego z prezydentem Rafałem Bruskim, do której doszło w marcu. 
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Marszałek 
zachęcał mnie do 
współfinansowania 
budowy parkingu.

Rafał Bruski
prezydent

W ramach modernizacji 
Filharmonii Pomorskiej 
planujemy ubiegać się 
o środki z Programu 
planujemy ubiegać się 
o środki z Programu 
Operacyjnego 
infrastruktura 
i Środowisko. Bardzo 
małe, a właściwie 
żadne są szanse na 
to, że otrzymamy 
pieniądze z Krajowego 
Programu Odbudowy.

Piotr Całbecki
marszałek

Kosztami
rozbudowy podzielą się 
solidarnie samorząd 
regionu i miasta – po około 
60 milionów złotych.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Bydgoskie rower y cargo 
zostały zakupione w ramach 
projektu z budżetu obywa-

telskiego, w którego promocję 
zaangażowali się przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Społeczny 
Rzecznik Pieszych. Łącznie zaku-
piono trzy egzemplarze dwu-
kołowe i siedem trzykołowych. 
– Rower cargo ma stanowić eko-
logiczną alternatywę dla trans-
portu samochodowego: można 
nim przewieźć dwójkę dzieci lub 
bagaż do kilkudziesięciu kilo-
gramów. Bydgoskie jednoślady 
będą mogli wypożyczać zarów-
no przedsiębiorcy do transpor-
tu dostaw, szczególnie w strefie 
ruchu pieszo-rowerowego wokół 
Starego Rynku, jak i mieszkańcy 
na własne indywidualne potrzeby 
– podkreśla stowarzyszenie.

Jak wyjaśnia zastępca prezy-
denta Bydgoszczy Michał Sztybel, 
przygotowanie systemu rowerów 
cargo wymagało szeregu uzgod-
nień i analiz. – Myśleliśmy nad 
tym, czy te rowery powinny być 
elementem Bydgoskiego Rowe-
ru Aglomeracyjnego, czy też nie. 
Stwierdziliśmy, że na tym etapie 

powinny funkcjonować niezależ-
nie – zaznaczył.

Pomysłodawcą projektu stwo-
rzenia w Bydgoszczy możliwości 
wypożyczenia rowerów towaro-
wych jest Łukasz Kryger ze sto-
warzyszenia Społeczny Rzecz-
nik Pieszych. Jak przyznał, sam 
posiada taki pojazd już od kilku 
lat. – Inspiracją do zgłoszenia 
tego zadania do BBO był turysta, 
którego spotkałem, jadąc moim 
rowerem po ulicy Długiej. Zapytał 
mnie, gdzie mógłby wypożyczyć 
taki pojazd. Musiałem odpowie-
dzieć, że nie ma takiej możliwo-

ści – ale teraz to się zmienia. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy 
będą chętnie korzystać z towa-
rowych jednośladów i staną się 
one stałym elementem bydgo-
skiego krajobrazu. Być może 
wpłyną też na to, jak bydgosz-
czanie i osoby odpowiedzial-
ne za jego projektowanie będą 
myśleć o mieście – wyraził 
nadzieję społecznik.

Rowery można wypoży-
czać i zwracać w Bydgoskim 
Centrum Informacji na Sta-
rym Rynku. Jak zauważył jego 
dyrektor Leszek Woźniak, 
wszystkie jednoślady mają 
wspomaganie elektryczne, co 
znacząco ułatwia jazdę. Szcze-
góły dotyczące wypożyczania 
można znaleźć na stronie Visit 
Bydgoszcz. – Dwa rowery będą 
dostępne na miejscu w BCI do 
wypożyczeń krótkotermino-
wych, na kilka godzin – spre-
cyzował Woźniak. Pozostałe 
pojazdy będzie można wypo-
życzyć nawet na okres dwóch 
tygodni z możliwością prze-
dłużenia. Wypożyczenia są 
bezpłatne, ale pobierana jest 
kaucja w wysokości 100 zł 
(w gotówce), na pokrycie ewen-
tualnych, drobnych uszkodzeń. 
Jeżeli one nie nastąpią, jest ona 
zwracana.

W  marcu Bank A ngl i i 
zaprezentował banknot 
o nominale 50 funtów, na 

którym znajdzie się wizerunek 
Alana Turinga – twórcy maszyny 
nazwanej jego imieniem, uwa-
żanego za ojca sztucznej inte-
ligencji. Dzięki opracowaniom 
polskich kryptologów, w tym 
Mariana Rejewskiego, stworzył 
bombę Turinga, czyli maszynę 
deszyfrującą potrzebną do zła-
mania kodu Enigmy w czasie II 
wojny światowej.

– Bez dokonania polskich 
kryptologów wizerunek Ala-
na Turinga nie znalazłby się na 
banknocie w Wielkiej Brytanii, 
a Hitler nie poległby w II wojnie 
światowej. W Polsce na bank-
not ma trafić śp. Prezydent Lech 
Kaczyński. Naprawdę mierzmy 
osiągnięcia odpowiednią miarą – 
napisał prezydent na Facebooku.

Rafał Bruski przedstawił też 
pismo, które skierował do preze-
sa Narodowego Banku Polskiego 
Adama Glapińskiego. Zaznaczył 
w nim, że podkreślanie, jak wielki 

wpływ na złamanie kodu Enigmy 
mieli nasi rodacy, jest obowiąz-
kiem Polaków. – Jednym z tych 
matematyków-kryptologów był 
bydgoszczanin, Marian Rejewski. 
Pamięć o tym niezwykle skrom-
nym człowieku – jak opowiadają 
ci, którzy mieli przyjemność go 
poznać – jest nadal żywa w naszym 
mieście – napisał Bruski. Krypto-
log jest w Bydgoszczy patronem 
ulicy i szkoły, a w mieście można 
znaleźć też poświęconą mu tablicę 
oraz ławeczkę. – Jedną z form uho-
norowania Mariana Rejewskiego 
może być emisja banknotu z jego 
wizerunkiem, o co niniejszym 
wnioskuję do Pana Prezesa, licząc 
na pozytywne rozstrzygnięcie – 
zaapelował Bruski.

10 kwietnia, w rocznicę kata-
strofy smoleńskiej, Glapiński pod-
pisał wzór 20-złotowego banknotu 
kolekcjonerskiego z wizerunkiem 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
NBP regularnie emituje kolekcjo-
nerskie monety i banknoty, które 
choć są pełnoprawnymi środkami 
płatniczymi, to ich wartość ryn-
kowa często jest zdecydowanie 
większa niż nominał. ST

Jak podkreśla Tomasz Zieliń-
ski, rzecznik prasowy UKW, 
to kolejny sukces naukowców 

uczelni uczestniczących w świa-
towych imprezach prezentują-
cych innowacje. – Od lat budu-
jemy wewnętrzne rozwiązania 
sprzyjające opracowaniu nowych 
rozwiązań dla przemysłu o dużym 
potencjale komercjalizacji. O ich 
skuteczności świadczą liczne 
nagrody na wystawach i targach. 
Pracownicy UKW opracowują 
nowe rozwiązania m.in. w obsza-
rach medycyny, ochrony środo-
wiska oraz przemysłu tworzyw 
sztucznych – podkreśla Zieliński.

Na sa lonie w yna lazków 
w Moskwie złote medale zdobyły 
dwa opracowania stworzone na 
UKW: biopoliol obniżający palność 
na bazie oleju z gorczycy białej 
dedykowany sztywnym piankom 
poliuretanowym dla budownic-
twa (autorzy: dr hab. inż. Joanna 

Paciorek-Sadowska, prof. uczelni, 
dr inż. Marcin Borowicz, mgr inż. 
Marek Isbrandt, prof. dr hab. inż. 
Bogusław Czupryński – pracowni-
cy Instytutu Inżynierii Materiało-
wej) oraz druk 3D w zawiesinach 
żeli USG i lepkich substancjach 
węglowodorowych przy zastoso-
waniu promieniowania UV jako 
czynnika katalizującego proces, 
którego autorem jest mgr Zbi-
gniew Szczepański z Wydziału 
Mechatroniki.

Srebrnymi medalami nagro-
dzono dwa projekty: uchwyt sta-
bilizujący kończynę w mobilnym 
systemie wgłębnikowym, który 
powstał z inicjatywy pracowni-
ków Wydziału Mechatroniki UKW 
prof. dr. hab. inż. Mariusza Kacz-
marka i mgr inż. Joanny Nowak, 
a także urządzenie do czyszcze-
nia obuwia, które stworzyli dr 
inż. Krzysztof Tyszczuk (Wydział 
Mechatroniki) oraz absolwent 
wydziału inż. Daniel Zych. BB
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Wystartowała miejska 
wypożyczalnia 
rowerów towarowych
Od ponad dwóch tygodni bydgoszczanie i turyści mogą wypożyczać rowery cargo. Dzięki realizacji 
projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na ulicach pojawiło się dziesięć jedno-
śladów. Można z nich korzystać zarówno krótko, jak i długoterminowo.

Rowery cargo można wypożyczyć w Bydgoskim Centrum informacji znajdującym się przy Starym Rynku. 
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Marian Rejewski pojawi się 
na banknocie? To propozycja 
prezydenta

Rafał Bruski, powołując się na przykład z Wielkiej Brytanii, zapropo-
nował, aby na banknocie dwudziestozłotowym znalazł się wizerunek 
wybitnego bydgoskiego kryptologa Mariana Rejewskiego.

Naukowcy UKW docenieni. Zdobyli nagrody 
na targach wynalazczości w Moskwie
Przedstawiciele uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zostali docenieni 
podczas targów wynalazczości. Na XXiV Moskiewskim Międzynarodo-
wym Salonie Wynalazków i innowacyjnych Technologii „Archimedes 
2021” otrzymali cztery medale: dwa złote i dwa srebrne.

 

 Odbiór roweru 
w Bydgoskim Centrum 
Informacji (godziny odbioru 
i zwrotu pon-pt: 11-16:30, 
sob-nd: 11-15).

 Rower można wypożyczyć 
maksymalnie na 14 dni 
z możliwością przedłużenia 
na kolejne 14 dni.

 Na jedno nazwisko można 
wypożyczyć jeden rower.
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IVECO Poland podpisało trzylet-
nią umowę partnerską z firmą 
Ecobal, realizującą działania na 

rzecz ochrony lasów w Europie. 
Na zlecenie IVECO Poland, Eco-
bal posadzi łącznie 5000 nowych 
sadzonek drzew na powierzchni 
1 h, a łączna powierzchnia obję-
ta opieką przez IVECO Poland 
wynosi 5 h. Ecobal przezna-
czy na ten cel teren znajdujący 
się w miejscowości Radzanów, 
w powiecie mławskim.

Z uwagi na to, że ekosystem 
leśny potrzebuje różnych gatun-
ków drzew, IVECO Poland zobo-
wiązało się do sadzenia zarówno 
drzew liściastych, jak też igla-
stych, między innymi takich jak: 
dęby, buki, brzozy, olszy, sosny. 
Dzięki temu zwiększy się bio-
różnorodność danego obszaru, 
a z czasem przyległych lasów. 
Powstający las będzie bardziej 
odporny na czynniki środowi-
skowe.

Współpraca obejmuje tak-
że niezbędne prace związa-
ne z przygotowaniem terenu, 
a nasadzenia będą odbywać się 
w sposób w pełni ekologiczny, 
bez użycia środków biobójczych. 
Natura sama dobierze najbardziej 
odpowiednie gatunki i sadzon-
ki zdolne do dalszego rozwoju. 
Naturalne podłoże przyczyni się 
do optymalnej selekcji natural-
nej, a w dalszej perspektywie do 
rozwoju zdrowego ekosystemu 
leśnego.

Oprócz korzyści płynących 
z kompensacji śladu węglowego, 
Ecobal umożliwia również klien-
tom certyfikację i spotkania sie-
ciowe online dwa razy w roku oraz 
wycieczki dla patronów lasów, 
które pozwolą klientom aktywnie 
uczestniczyć w projekcie.

Podczas oficjalnego spotka-
nia partnerów projektu, które 
odbyło się 20 kwietnia 2021 roku 
w Radzanowie, obecni byli ze 
strony IVECO Poland: Pan Daniel 
Wolszczak – Dyrektor General-
ny IVECO Poland oraz Pan Jacek 
Nowakowski - Gas Business 
Development Manager. Ecobal 
reprezentowali:  Pan Don de Jong 
- Członek Zarządu Ecobal oraz 
Pan Dariusz Hejnicki - Członek 
Zarządu Ecobal.

Daniel Wolszczak, Dyrek-
tor Generalny IVECO Poland, 
powiedział: „Dla marki IVECO 
siłą napędową rozwoju techno-
logii jest równowaga ekologicz-
na. Od wielu lat koncern IVECO 
podejmuje działania na rzecz 
redukcji emisji dwutlenku węgla, 
dążąc do pełnej neutralizacji 
węglowej. Ścieżka ta rozpoczęła 
się od wykorzystania gazu ziem-
nego, jako paliwa niskoemisyjne-
go, a w przyszłości wodoru i bio-
-LNG, aby osiągnąć finalny cel 
jakim jest pełny wybór rozwiązań 
dla zielonej mobilności. Zrówno-
ważony rozwój jest podstawo-
wym filarem IVECO, a świadczyć 
o tym może nie tylko zaangażo-
wanie firmy na rzecz zrównowa-

żonego transportu drogowego, 
ale także inne inicjatywy pro-
-ekologiczne podejmowane na 
wielu rynkach. Współpraca IVE-
CO Poland z Ecobal, potwierdza 
nasze zaangażowanie lokalne 
w ochronę środowiska natural-
nego i działanie na jego rzecz. 
Uważam, że inicjatywa ta, jest 
skutecznym przeciwdziałaniem 
zmianom klimatu w zakresie 
neutralizacji emisji dwutlenku 
węgla poprzez bioróżnorodne 
zadrzewianie i zalesianie terenów 
w Polsce. Stanowi ona jedynie 
początek naszych lokalnych ini-
cjatyw oraz posłuży jako przykład 
dla innych firm sektora motory-
zacyjnego”.

Don de Jong, Prezes Ecobal, 
powiedział: „Ecobal pomaga 
swoim partnerom zrozumieć, 
zrównoważyć i zrekompensować 

swój ślad węglowy, uwzględnia-
jąc przy tym ich indywidual-
ne preferencje. Aby wspomóc 
ograniczanie emisji CO2, firma 
Ecobal oferuje także inne pro-
jekty wspierające ochronę lasów 
w Europie. Dzięki współpracy 
z IVECO Poland możemy wspól-
nie pokazać realne działania na 
rzecz środowiska naturalnego. 
Przemysł motoryzacyjny doko-
nał ogromnej zmiany w zakresie 
alternatywnych paliw w ciągu 
ostatnich kilku lat i będzie kon-
tynuował tą misję. Jednak ze 
względu na dalszy wzrost usług 
transportowych, w kolejnych 
latach konieczne są dodatkowe 
działania. Zaczynamy więc tu 
i teraz. Obie firmy ufają, że ich 
współpraca będzie miała realny 
wpływ na środowisko i będzie 
doskonałym przykładem owoc-

nej zmiany, która pozwoli sta-
wić czoła tak dużym wyzwa-
niom. Uważamy, że duże zmiany 
zaczynają się od małych rzeczy, 
a podejmowanie działań warto 
zaczynać od siebie”.

iVECO

IVECO jest marką należącą do 
grupy CNH Industrial N.V., będą-
cej międzynarodowym liderem 
w sektorze dóbr kapitałowych, 
notowanej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Nowym Jorku 
(NYSE: CNHI) oraz na Merca-
to Telematico Azionario Giełdy 
Włoskiej (MI: CNHI). IVECO pro-
jektuje, produkuje i wprowadza 
na rynek szeroką gamę pojazdów, 
w tym: lekkie, średnie i ciężkie 
auta użytkowe, pojazdy prze-
znaczone do eksploatacji poza 

utwardzonymi drogami, a także 
auta do misji terenowych.

 Szeroki asortyment produk-
tów marki obejmuje wszystkie 
segmenty pojazdów użytkowych. 
Gamę pojazdów dostawczych 
reprezentuje IVECO Daily z DMC 
od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocar-
go reprezentuje segment pojaz-
dów dystrybucyjnych oraz pod 
specjalne zastosowania z DMC 
od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów 
powyżej 18 ton reprezentują: 
Trakker przeznaczony do zadań 
budowlanych oraz eksploata-
cji poza drogami utwardzonymi 
oraz gama IVECO WAY, w skład 
której wchodzą IVECO X-WAY 
dedykowany między innymi do 
zadań komunalnych i budowla-
nych na drogach utwardzonych 
oraz w lekkich warunkach tere-
nowych i S-WAY do zastosowań 
w transporcie dalekobieżnym.

 Pod marką IVECO Astra firma 
produkuje pojazdy przeznaczone 
do eksploatacji poza utwardzo-
nymi drogami, wywrotki na pod-
woziu sztywnym i przegubowym 
oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym 
świecie prawie 21 000 pracow-
ników. Firma zarządza zakładami 
produkcyjnymi w siedmiu kra-
jach w Europie, Azji, Afryce, Oce-
anii i Ameryce Łacińskiej, gdzie 
wytwarzane są pojazdy wypo-
sażone w najnowsze i najbardziej 
zaawansowane technolog ie. 
4200 salonów sprzedaży i sta-
cji obsługi w ponad 160 krajach 
gwarantuje wsparcie techniczne 
niezależnie od tego, w którym 
miejscu na świecie eksploatowa-
ny jest pojazd IVECO.

Ecobal

Ecobal oferuje swoim klientom 
profesjonalną opiekę i wiedzę 
w zakresie kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, zapewnia-
jąc certyfikaty zaświadczające 
drogę do ekologicznego balansu 
firmy. Poprzez skutki klimatycz-
ne wielu różnych działań, które 
firma wykonuje na co dzień, Eco-
bal stara się dać swoim klientom 
sposób na zrekompensowanie 
tego w przejrzysty i niezawod-
ny sposób. Ecobal pozwala swo-
im klientom objąć patronatem 
zarówno pojedyncze drzewa jak 
i część lasu, co w każdym przy-
padku zostanie poświadczone 
certyfikatem.

Obecnie Ecobal chroni część 
lasów na terenach Hiszpanii, 
Włoch, Polski i Rumunii. Klien-
ci mogą zatem odwiedzać oraz 
poznawać różnorodność biolo-
giczną na terenach oferowanych 
przez firmę, co pozwala klientom 
Ecobal na poczucie aktywnego 
udziału w projekcie. Certyfika-
ty zapewniają, że działka, która 
została objęta patronatem, nie 
będzie przyznana nikomu innemu 
na czas obowiązywania umowy. 

Wszystkie dochody zosta-
ją ponownie zainwestowane 
w ochronę oraz utrzymanie pry-
watnych lasów Ecobal w Europie.

BiZNES iVECo Poland przy 
współpracy z Ecobal 
rozpoczęło projekt 
sadzenia lasów w Polsce
importer marki iVECO w Polsce rozpoczął projekt sadzenia 
drzew, będący kolejnym krokiem firmy zmierzającym do 
neutralizacji emisji dwutlenku węgla.

Partnerzy dokonali symbolicznego sadzenia pierwszych drzew oraz odsłonięcia tablic.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Jak podkreśla zastępca pre-
zydenta Mirosław Kozłowicz, 
Bydgoszcz to jeden z najbar-

dziej zielonych ośrodków w Pol-
sce. – Tereny zielone stanowią 
prawie 50% obszaru miasta. 
Aby je utrzymywać, konieczna 
jest wiedza – mówi wiceprezy-
dent. W tym celu urząd miasta 
realizuje projekt „Bez lipy”, któ-
rego celem jest wprowadzenie 
miejskiej polityki zarządzania 
zielenią. 

W ramach innowacyjnego 
zadania powstanie specjalna 
aplikacja, która ma poprawić kon-
takt mieszkańców z urzędnikami 
w sprawach dotyczących ochro-
ny zieleni. – Będzie ona wymagała 
przebudowy wewnętrznej urzędu 
miasta, aby szybko reagować na 
wnioski i zgłoszenia od byd-
goszczan – nie ukrywa dyrektor 
wydziału zintegrowanego rozwo-
ju Grzegorz Boroń. Projekt zakła-
da też zwiększenie roli miesz-

kańców w działaniach na rzecz 
zarządzania zielenią. – Liczymy 
na transfer wiedzy z Oslo, aby 
zaadaptować tamtejsze roz-
wiązania na lokalnym gruncie 
– zaznacza dyrektor. Ogrodnik 
miejska Bogna Rybacka dodaje: – 
Zawsze możemy zrobić coś lepiej, 
dlatego chcemy zaprosić wszyst-
kich do wypracowania takich 
narzędzi, by sadzić i zachowywać 
jak najwięcej drzew.

Do 9 maja mieszkańcy mogą 
wypełnić ankietę internetową na 
temat ochrony środowiska przy-
rodniczego. Pierwsze efekty prac 
nad nowym systemem zarządza-
nia zielenią miejską pokazują, że 
trzeba wzmocnić rolę instytu-
cji i osób, które zajmują się tym 
aspektem. – Brakuje dostępu 
do informacji i danych o zieleni. 
Te, które są dostępne, nie odpo-
wiadają potrzebom mieszkań-
ców i urzędników. Brakuje także 
forum dialogu i współpracy mię-
dzyinstytucjonalnej, a także sze-
rokiej komunikacji z mieszkańca-
mi w kwestii zieleni – podkreśla 
Joanna Suchomska z Pracowni 
Zrównoważonego Rozwoju

W ramach tworzenia nowej 
polityki zieleni miejskiej w Byd-
goszczy odbył się także interne-
towy panel dyskusyjny dotyczą-
cy ekobenefitów, a od maja swoją 
prace rozpocznie zespół ds. zie-
leni. – Zamierzamy w nim zebrać 
grupę 40 „śmiałków” – urzędni-
ków, społeczników, przedstawi-
cieli deweloperów i „zwykłych 
mieszkańców”. Ta grupa będzie 
pracować przez prawie rok; jej 
zadaniem będzie wypracowanie 
standardów najbardziej odpowia-
dającym potrzebom bydgoszczan 
– przyznaje Krzysztof Ślebioda 
z PZR. Nabór do grupy roboczej 
rozpoczął się w środę, 21 kwietnia 
– szczegółowe informacje można 
znaleźć m.in. na facebookowej 
stronie Bez Lipy.

Jak informuje bydgoski ratusz, 
nowe drzewa i krzewy zosta-
ną posadzone w ramach 

nasadzeń zastępczych, które są 
dokonywane podczas realizacji 
ważnych miejskich inwestycji. – 
Zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami stosujemy zasadę 2 nowe 
drzewa za 1 usunięte. W sumie 
w 4 oddzielnych pakietach chce-
my zamówić 150 drzew i niemal 
1,5 tysiąca krzewów. Od chętnych 
wykonawców oczekujemy wyso-
kiej jakości materiału roślinnego, 
który będzie objęty 3-letnią pie-
lęgnacją. Czas na składanie ofert 
upływa 12 kwietnia – przekazał 
magistrat.

Urzędnicy przekonują, że 
chcą zazielenić miasto gatunkami 
roślin, które są odporne na trud-
ne warunki, m.in. lipami drob-
nolistnymi, klonami zwyczaj-
nymi, kasztanowcami, sosnami 

i świerkami. Nowe rośliny zosta-
ną posadzone w siedmiu lokali-
zacjach. Ponad 30 drzew pojawi 
się w rejonie ulic Wojska Polskie-
go i Jana Pawła II, a kilkanaście 
w rejonie ulicy Baczyńskiego 
na Kapuściskach. Ponadto, przy 
ul. Toruńskiej zasadzone zosta-
ną lipy, a przy Nowotoruńskiej 
i Zacisze kasztanowce, robinie 
i jarząb szwedzki. Z kolei na osie-

dlu Leśnym planuje się wkopa-
nie ok. 40 klonów. Kolejny pakiet 
przewiduje natomiast posadzenie 
36 świerków i sosen przy ulicy 
Nakielskiej.

– W ramach zamówienia pla-
nujemy także nasadzenia drzew 
i krzewów w samym centrum 
miasta. Na Wyspie Młyńskiej 
pojawią się bujnie kwitnące wio-
sną wiśnie japońskie, kaszta-

nowce oraz platan klonolistny. 
Przy rewitalizowanych Młynach 
Rothera zasadzone zostaną zimo-
zielone cisy. Jeden z rosnących 
klonów zmieni swoją lokalizację. 
Przypomnijmy, że rosnące na 
Wyspie Młyńskiej krzewy, które 
kolidowały z inwestycją zostały 
przesadzone do parku nad Sta-
rym Kanałem – czytamy w komu-
nikacie bydgoskiego ratusza.

Obecnie trwają też prace przy 
nasadzeniach w rejonie przebu-
dowywanego ronda Kujawskiego. 
– Planujemy zasadzić tam ponad 
600 nowych drzew. W ramach 
kompensacji przyrodniczej prze-
widuje się posadzenie plata-
nów klonolistnych na szerokich 
pasach zieleni. Posadzone zosta-
ną również klony polne, jesiony 
wyniosłe oraz kasztanowce zwy-
czajne – czytamy w komunikacie 
zarządu dróg.

W ostatnią sobotę 70 nowych 
drzew pojawiło się za to na kam-
pusie Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego przy ul. 
Kaliskego. Posadzili je w ramach 
obchodów Dnia Ziemi mali stu-
denci Uniwersytetu Dziecięcego 
przy UTP. Wydarzenie odbyło się 
w ramach 70. rocznicy powstania 
uczelni. BB

w Bydgoszczy wyrośnie 
150 nowych drzew
Ratusz zlecił prace
urząd miasta zlecił posadzenie 150 nowych drzew i niemal 1,5 tysiąca krzewów. Nowe rośliny 
pojawią się w ramach nasadzeń zastępczych i zostaną ulokowane m.in. na Kapuściskach, przy alei 
Jana Pawła ii czy na osiedlu leśnym.

EkoloGiA

ZiElEń

 

Bydgoszcz chce  
poprawić 
ochronę zieleni
Projekt „Bez lipy” rozkręca się
Miasto Bydgoszcz i Fundacja Pracownia zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo pracu-
ją nad utworzeniem standardów zarządzania zielenią. Do 9 maja bydgoszczanie mogą wypełnić 
ankietę i wyrazić swoją opinię na temat tego, jak lepiej dbać o „płuca miasta”.

Projekt „Bez lipy” ma poprawić zarządzanie zielenią przez miasto. Społecznicy zwracają uwagę, że poprawy 
wymaga m.in. ochrona drzew podczas inwestycji. 

FO
T.

 S
zy

M
O

N
 F

iA
łK

O
W

SK
i

zawsze możemy 
zrobić coś lepiej, 
dlatego chcemy 
zaprosić wszystkich do 
wypracowania takich 
narzędzi, by sadzić 
i zachowywać jak 
najwięcej drzew.

Bogna Rybacka
ogrodnik miejska
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Gdy w 2012 roku odbywała 
się pierwsza edycja akcji, 
zebra l iśmy się w tedy 

w pięć osób z okazji Dnia Zie-
mi – wspomina Marcin Rybacki, 
inicjator akcji, gdy pytamy go 
o początki.

W kolejnych edycjach liczba 
uczestników rosła – najpierw do 
kilkudziesięciu, a następnie do 
kilkuset osób. To właśnie Czy-
sta Puszcza Bydgoska inspiro-
wała innych do podjęcia podob-
nych działań. Dziś to największa 
akcja ekologiczna w regionie 
i jedna z największych w Polsce. 
W biciu kolejnych rekordów licz-
by uczestników nie przeszkodzi-

ła nawet epidemia. Przed rokiem 
wszystko odbyło się w trybie bez-
obsługowym: każdy mógł wziąć 
worek i posprzątać. Zgłosiło się 
ponad dwa tysiące osób. 

Mimo stale rosnącej liczby 
zaangażowanych wolontariu-
szy Czysta Puszcza Bydgoska 
nadal pozostaje akcją rodzinną. 
Do grona głównych organizato-
rów oprócz Marcina Rybackiego 
należą bowiem jego żona Monika 
i córka Paulina. W zeszłym roku 
do zespołu dołączyli też Iwo-
na Kwiatkowska, Joanna Czer-
ska-Thomas i Łukasz Wolnik. 
- Mieszkamy blisko Puszczy Byd-
goskiej, dużo w niej biegamy i jeź-
dzimy na rowerze. Widząc, że jest 
sporo śmieci, postanowiliśmy, że 
oprócz korzystania z lasu, zrobi-
my też coś więcej i posprzątamy 
– wyjaśnia Rybacki. Przez dzie-
więć lat w ramach akcji organi-
zowanych przez stowarzyszenie 
4 tysiące osób zebrało ponad 
14 ton śmieci.

W minionym tygodniu licz-
by te ponownie się zwiększyły, 
bo z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ziemi sprzątanie odbyło 
się po raz kolejny. Dzięki poro-
zumieniu z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Toruniu 
po raz pierwszy w swojej historii 
akcja objęła zasięgiem całą Pusz-
czę Bydgoską. Wolontariusze 
sprzątali na terenie pięciu nad-

leśnictw: Cierpiszewo, Gniew-
kowo, Bydgoszcz, Solec Kujawski 
i Żołędowo. 

– Wspiera nas naprawdę 
dużo osób – przyznaje Rybacki. 
W akcję angażują się m.in. Miasto 
Bydgoszcz, Czysta Bydgoszcz, 
RDLP w Toruniu, Nadleśnictwo 
Bydgoszcz, ProNatura, Fundacja 
Zielone Jutro, Muzeum Kanału 
Bydgoskiego, bydgoscy radni, 

rady osiedli, szkoły i przedszkola, 
straż miejska, harcerze oraz wiele 
lokalnych firm i osób prywatnych. 
Szczególne wsparcie zapewniają 
wolontariusze z III i IX LO  w Byd-
goszczy.

Tegoroczną nowością było też 
sprzątanie pod hasłem „Poznaj 
bydgoskie parki – Czyste płu-
ca miasta”. – Wspólnie z Czystą 
Bydgoszczą podjęliśmy taką ini-
cjatywę, zaczynając od parku na 
Wzgórzu Wolności oraz Parku 
nad Kanałem Bydgoskim i myślę, 
że będziemy dalej kontynuować 
tę akcję – zapowiada Monika 
Rybacka.

Ważnym elementem wyda-
rzenia jest też budowanie świa-
domości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży. Kujawsko-
-Pomorskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej zajęcia z uczniami 
na temat bioróżnorodności oraz 
odnawialnych źródeł energii 

– Oprócz tego, że dzięki takim 
akcjom nasze otoczenie jest 
czystsze, to możemy edukować 
najmłodszych, aby w przyszłości 
oni także sprzątali po sobie i dbali 
o lasy – wyjaśnia Paulina Rybac-
ka. Przed rokiem w gronie ponad 
2300 osób biorących udział było 
ponad 1000 dzieci.

Dzień Ziemi z Czystą Puszczą 
Bydgoską był pierwszą z trzech 
tegorocznych akcji zorganizo-
wanych przez stowarzyszenie. 
1 sierpnia odbędzie się Eko Plener. 
Wydarzenie będzie podzielone na 

trzy bloki. W ramach Eko Życia 
zaplanowano m.in. sprzątanie 
Wyspy Młyńskiej oraz nabrze-
ży i dna Brdy, a także piknik dla 
dzieci i ekologiczne jedzenie 
z foodtrucków. W ramach Eko 
Sportu przeprowadzone zostaną 
np. biegi dla dzieci, joga na tra-
wie, spływy kajakowe, zawody 
rowerowe i oczywiście zawody na 
największą ilość zebranych śmie-
ci. Eko Sztukę tworzyć będą za to 
chociażby wystawa rzeźb z recy-
klingu i obrazy z nakrętek. Atrak-
cje zaplanowano również m.in. 
w Młynach Rothera i Muzeum 
Kanału Bydgoskiego.

W drugiej połowie września 
(18-20.09) odbędzie się już kolejne 
Sprzątanie świata z Czystą Pusz-
czą Bydgoską – wolontariusze 
pojawią się nie tylko w Puszczy, 
ale także w Myślęcinku, na Gór-
kach Fordońskich i nad Kanałem 
Bydgoskim. Do tego – oczywiście 
w lesie – odbędzie się autorski 
bieg TrashRun. Szczegóły już 
wkrótce.

A co można robić na co dzień, 
aby dbać o naszą planetę? – 
Przede wszystkim nie zostawiać 
po sobie śmieci – mówi z uśmie-
chem Marcin Rybacki. - Idąc na 
spacer, #weźworek (hasło Czy-
stej Puszczy Bydgoskiej – dod.
ST). Zbierz do niego kilka śmieci 
i wyrzuć – zachęca pani Monika.

śRoDowiSko Czysta Puszcza 
Bydgoska
Dbajmy o Ziemię nie tylko od święta
W ciągu kilku lat Czysta Puszcza Bydgoska przeistoczyła 
się z kameralnej inicjatywy w jedną z największych takich 
akcji w Polsce. Chętnych do sprzątania nie brakuje, dlatego 
wydarzenie bije kolejne rekordy frekwencji i obejmuje swoim 
zasięgiem coraz większe terytorium.

W akcjach organizowanych przez stowarzyszenie Czysta Puszcza Bydgoska bierze udział wielu 
wolontariuszy.
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Organizatorzy:

Stowarzyszenie Czysta 
Puszcza Bydgoska (Marcin, 
Monika i Paulina Rybaccy)

Współorganizatorzy:

Helgesen Sp. z o.o., 
Inspiration Studio- Iwona 
Kwiatkowska, Joanna 
Czerska-Thomas, Łukasz 
Wolnik

Patronat honorowy:

Prezydent Bydgoszczy

Partnerzy:

Miasto Bydgoszcz, Czysta 
Bydgoszcz, RDLP w Toruniu, 
ProNatura, Nadleśnictwa: 
Bydgoszcz, Żołędowo, Solec 
Kujawski, Gniewkowo, 
Cierpiszewo, Muzeum 
Kanału Bydgoskiego, 
Fundacja Zielone Jutro, 
Veldeo, Metalfan, Straż 
Miejska w Bydgoszczy, 
Hufiec ZHP Bydgoszcz, 
IX LO, III LO, Kujawsko-
Pomorskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Centrum 
Integracji Społecznej, RO 
Wilczak-Jary, RO Wzgórze 
Wolności, RO Okole, Daniel 
Andrykowski.

Oprócz tego, że dzięki 
takim akcjom nasze 
otoczenie jest czystsze, 
to możemy edukować 
najmłodszych, aby 
w przyszłości oni także 
sprzątali po sobie 
i dbali o lasy.

Paulina Rybacka

14 ton
zebrali przez dziewięć 
lat uczestnicy akcji 
organizowanych przez 
stowarzyszenie Czysta 
Puszcza Bydgoska. Były to 
4 tysiące osób. 

W kwietniu
sprzątanie w ramach akcji 
po raz pierwszy objęło cały 
teren Puszczy Bydgoskiej.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Dyskusja o tranzycie ciężaró-
wek przez Bydgoszcz roz-
gorzała po wydarzeniach 

z nocy z 16 na 17 maja 2017 roku, 
które miały miejsce na rondzie 
Fordońskim. Kierowca tira nie 
ustąpił wówczas pierwszeństwa 
przejazdu przejeżdżającej przez 
skrzyżowanie taksówce, którą 
podróżowały trzy osoby. Żadna 
nie przeżyła zderzenia. Kierujący 
samochodem ciężarowym Łukasz 
P. za spowodowanie wypadku 
został skazany jesienią 2018 roku 
na dwa lata więzienia. Sąd Okrę-
gowy w Bydgoszczy pod koniec 
marca 2019 roku podtrzymał ten 
wyrok.

Tuż po wypadku prezydent 
Bruski zapowiedział zmiany 
w organizacji ruchu ciężarówek. 
Od początku stycznia 2019 roku 
miały one mieć zakaz przejeż-
dżania przez miasto. Do Bydgosz-
czy miały móc wjeżdżać jedynie 
pojazdy, dla których byłaby ona 

punktem docelowym. Termin 
wybrano nieprzypadkowo – 
według pierwotnych założeń 
miała zostać wówczas oddana 
do użytku droga ekspresowa S5, 
w tym – obwodnica Bydgoszczy.

Opóźn ien ie  w budow ie 
S5 sprawiło, że temat ucichł. 
Obwodnicę miasta otwarto 
dopiero 31 grudnia ubiegłego 
roku. Zapytaliśmy więc prezy-
denta Bruskiego, czy w związ-
ku z tym podjął jakieś działa-
nia w celu realizacji deklaracji 
z połowy 2017 roku. – Dwa mie-
siące temu temat omawialiśmy 

na kolegium prezydenckim. Pole-
ciłem wówczas, aby drogowcy 
sprawdzili, jak wygląda pod tym 
względem sytuacja w innych mia-
stach, między innymi Warszawie 
czy Wrocławiu – mówi Bruski. 
W tych miastach zakaz wjazdu 
ciężarówek w określonych godzi-

nach obowiązuje już od kilku lat. 
Pojazdy o masie całkowitej powy-
żej 16 ton nie mogą poruszać się 
po stolicy w godzinach 7:00-
10:00 oraz 16:00-20:00. Po Wro-
cławiu natomiast pojazdy powy-
żej 18 ton mogą poruszać się 
jedynie w trzech przedziałach 

godzinowych (4:00-6:00, 9:00-
11:00, 20:00-22:00). Wyjątkiem są 
samochody ciężarowe, których 
właściciele uzyskają specjalne 
zezwolenie na wjazd do miasta.

I to właśnie system zezwoleń 
był jednym z wariantów branych 
pod uwagę w przypadku ograni-

czenia ruchu ciężarówek w Byd-
goszczy. Na razie jednak Zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej przygotował koncep-
cję ograniczenia ruchu pojazdów 
ciężarowych na terenie miasta, 
która został skonsultowana z poli-
cją oraz przedstawicielami Woje-
wódzkiego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego. – Materiał 
ten w najbliższym czasie trafi do 
analizy prezydenta w celu dalsze-
go procedowania – mówi w roz-
mowie z nami Marta Stachowiak, 
rzecznik prasowa ratusza.

Wsp om n i a n a koncep c ja 
zakłada działania w trzech eta-
pach. Pierwszy obejmuje zmiany 
w oznakowaniu, które dopro-
wadzą do ograniczenia tran-
zytu. Nowe drogowskazy mają 
być umieszczone na wlotach do 
Bydgoszczy, drogach krajowych 
i ekspresowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie, a także w samym 
mieście. Następnie mają zostać 
przeprowadzone badania, które 
odpowiedzą na pytanie, ile samo-
chodów ciężarowych wjeżdża na 
bydgoskie ulice. – Mogą być one 
podstawą do dalszego ogranicza-
nia ruchu ciężarówek w mieście, 
ponownie w uzgodnieniu z policją 
i WITD – precyzuje Stachowiak. 
Ostatnim etapem ma być zmia-
na oznakowania dróg ścisłego 
centrum miasta i ograniczenia 
w dostępie do niego dla pojazdów 
ciężarowych. – Tu także kluczo-
we będą wyniki wspomnianych 
badań natężeń ruchu – podsu-
mowuje Stachowiak.

Dokładny terminarz prac nie 
jest znany. Wiadomo jednak, że 
potrwają one przynajmniej kil-
ka miesięcy. Wymaga to bowiem 
uzgodnień ZDMiKP z inny-
mi zarządcami dróg, choćby 
w zakresie oznakowania.

komUNikACjA Zakaz wjazdu 
ciężarówek do 
Bydgoszczy?
Sprawdzamy zapowiedzi związane z otwarciem 
obwodnicy na drodze S5
Po tragicznym wypadku z udziałem tira, do którego doszło na rondzie Fordońskim w maju 
2017 roku, prezydent Rafał Bruski zapowiedział, że samochody ciężarowe nie będą mogły przejeż-
dżać przez miasto. Warunkiem było otwarcie północno-zachodniej obwodnicy Bydgoszczy w ciągu 
drogi ekspresowej S5. Jako że trasa została już udostępniona, pytamy, co stało się z zapowiedziami 
sprzed kilku lat.

Dyskusja o przejazdach samochodów ciężarowych przez miasto wzmogła się po tragicznym wypadku, 
do którego doszło w połowie maja 2017 roku na rondzie Fordońskim. Tir uderzył wówczas w samochód 
osobowy, zginęły trzy osoby. 

FO
T.

 S
TA

N
iS

łA
W

 G
A

zD
A 

/ A
RC

h
iW

u
M

Obwodnicę
miasta otwarto 
31 grudnia 
ubiegłego roku.

zarząd Dróg
przygotował koncepcję 
ograniczenia ruchu 
ciężarówek na terenie 
miasta.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Jak przekazuje biuro praso-
we bydgoskiego magistratu, 
badanie potrzeb seniorów 

jest niezbędne do powstania 
odpowiedniego planu działania, 
który spełni potrzeby społecz-
ne. – W ramach diagnozy wypo-
wiedzieć będzie się mógł każ-
dy chętny bydgoski senior 60+. 
Ankieterzy zadbają dodatkowo, 
aby w opracowaniu uwzględnić 
głosy mieszkańców wszystkich 
osiedli – zaznacza ratusz.

Przeprowadzeniem bada-
nia zajmie się profesjonalny 
zespół analityków społecznych. 
Jego zadaniem będzie opracowa-
nie metodyki, przeprowadzenie 
ankiet i przygotowanie diagno-
zy. – Jej ustalenia pozwolą pre-
cyzyjnie określić krótko i dłu-
gofalowe cele w kształtowaniu 
miejskiej polityki senioralnej, 
tak, aby odpowiadała faktycznym 
potrzebom mieszkańców. Wnio-
ski z ankiet stanowić będą także 
wytyczne dla działań podejmowa-
nych przez organizacje pozarzą-
dowe, a wspieranych finansowo 
przez miasto – informuje urząd.

Badanie przeprowadzane jest 
również w związku z trwający-
mi pracami inwestycyjnymi przy 
tworzeniu Bydgoskiego Centrum 
Seniora przy ulicy Dworcowej  3, 
gdzie na blisko 250 metrach kwa-

dratowych organizowane będę 
liczne wydarzenia, spotkania, 
szkolenia i wielopokoleniowe 
zabawy. W opracowaniu pro-
gramu pracy Centrum pomogą 
zarówno wyniki diagnozy, jak 
i konsultacje społeczne.

Ratusz ogłosił konkurs, w któ-
rym wyłoni autorów diagnozy. 
Urzędnicy przygotowują się do 
jego rozstrzygnięcia. – O szcze-
gółach będziemy informować. 
Ostrzegamy jednak przed oszu-
stami. W prowadzonej ankiecie 
nikt nie będzie pytał Państwa 
o żadne wrażliwe dane: takie 
jak dokładny adres zamieszka-
nia, data urodzenia czy PESEL. 
Pamiętajmy, że są to informację, 
których nigdy nie powinniśmy 
podawać osobom, których wia-
rygodności nie możemy potwier-
dzić – dodają przedstawiciele 
ratusza.

miASTo

ustalenia diagnozy pozwolą precyzyjnie określić krótko i długofalowe cele w kształtowaniu miejskiej 
polityki senioralnej. 

wielkie badania seniorów
Urzędnicy chcą wiedzieć, jak im się żyje w Bydgoszczy
urząd miasta chce sprawdzić potrzeby i potencjał seniorów mieszkających w Bydgoszczy. hasłem 
przewodnim badania będzie „Seniorze, jak umilić Tobie życie?”. Ratusz podkreśla, że w obecnej 
sytuacji to niezwykle ważne pytanie. Przeprowadzenie diagnozy zostanie zlecone wybranemu 
w konkursie zespołowi badawczemu.
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W ramach ankiety 
wypowiedzieć będzie 
się mógł każdy chętny 
bydgoski senior 60+. 
Ankieterzy zadbają, 
aby w opracowaniu 
uwzględnić głosy 
mieszkańców 
wszystkich osiedli.
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C i pierwsi mogą liczyć na 
regularnie wprowadzane 
do oferty nowe wypieki. 

W ostatnim czasie w sprzedaży 
pojawiły się torciki bezowe a’la 
dacquoise z kremem orzecho-
wym. Furorę robi też dopiero 
co wprowadzony deser, przypo-
minający wyglądem truskawkę, 
z musem z białej czekolady, śmie-
tany i truskawek, oblany żelem 
truskawkowym. A nowości będzie 
znacznie więcej. – Pojawi się linia 
nowych kostek deserowych. 
Wprowadzamy również sernicz-
ki z owocami i galaretką poda-
wane porcyjnie w kubeczkach – 
zdradza pan Jarosław z Piekarni 
Cukierni Poćwiardowski.

Zwiększeniu ulegnie też ofer-
ta gotowych dań lunchowych czy 
śniadaniowych. Do kanapek i pizz 
dołączyły między innymi sałat-
ki, które pojawiły się na prośby 
klientów - O wprowadzenie sała-
tek do naszego menu upomina-
li się nasi goście, którzy chcieli 
uzupełnić swoją dietę właśnie 
o świeże sałatki, które mogliby 
zjeść na lunch lub jako dodatek 
do kanapki. Pomyśleliśmy, że 
wiosna to odpowiedni moment, 
aby zaskoczyć ich nowymi pro-
pozycjami – odpowiada pan Jaro-
sław, dodając, że trwają prace nad 
nowymi smakami kanapek i pizz. 
Ponadto pojawiły się też świeżo 
wyciskane soki, a z początkiem 
maja do oferty dodane zostaną 
jogurty z owocami i musli. 

D u ż y  n ac i sk  P iek a r n i a 
Cukiernia Poćwiardowski kła-
dzie na wykorzystanie owoców 
sezonowych. Pojawiły się już 
truskawki i to one występują 
w wypiekach jako uzupełnie-
nie tart, babeczek czy torci-
ków. Dostępne są również mali-
ny, z których powstaje rolada 
z musem malinowym. Wśród 
innych propozycji warto już teraz 
wspomnieć o tarcie agrestowej, 
szarpańcu czy kostce owocowej 
z jagodami.

- Czekamy już na rabarbar, 
który lada moment pojawi się 
w naszych ciastach i drożdżów-
kach – podsumowuje pan Jaro-
sław.

GASTRoNomiA

Wiosenny  
powiew nowości
Długo wyczekiwana wiosenna pogoda zachęca do próbowania 
nowych rzeczy. Może to dotyczyć też jedzenia, a w tej kwestii 
z propozycjami przychodzi Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski, 
która proponuje nowości zarówno dla fanów słodyczy, jak 
i zwolenników liczenia kalorii. 

Świeżo wyciskane soki i sałatki można już kupić w punktach Piekarni Cukierni Poćwiardowski. 
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M A T E R i A ł  P A R T N E R A

ul. Śniadeckich 57 
ul. Bałtycka 43

ul. Długa 11 
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
 Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski

Porada od 
cukiernika 
Przepis na tartę 
truskawkową 
z kremem 
budyniowym 
i galaretką owocową

Ciasto kruche na tartę: 
250g mąki tortowe, 
125g masła pokrojonego 
w kostkę, 1 jajko, 
1 łyżeczka drobnego cukru, 
1/2 łyżeczki soli, 40ml 
zimnej wody

Suche składniki połączyć, 
dodać jajko i masło i powoli 
zarabiać aż ciasto osiągnie ziar-
nistą konsystencję, dodać wodę 
i delikatnie połączyć. Utwo-
rzyć z ciasta kulę, owinąć folią 
i włożyć do lodówki na 30 min. 
Następnie należy rozwałkować 
ciasto na grubość około 4mm 
i wyłożyć na formę do tart. 
Nakłuć ciasto widelcem i piec 
20 min. w temperaturze 180°C

Krem budyniowy: 4 łyżki 
mąki pszennej, 4 łyżki 
budyniu śmietankowego 
z cukrem, 3 żółtka, 2 łyżki 
cukru z wanilią

Wszystkie te produkty wymie-
szać w 200 ml zimnego mle-
ka. 400 ml mleka zagotować, 
dodać 10 g masła, połączyć 
z resztą składników i ugo-
tować jak budyń. Upieczony 
spód tarty wysmarować cien-
ką warstwą powideł truskaw-
kowych. Krem budyniowy 
wylać na upieczony spód tarty 
i wystudzić. Umyte truskawki 
pokroić i rozłożyć na krem, 
polać delikatnie gęstnieją-
cą galaretką truskawkową 
i schłodzić w lodówce.  
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Mazurska Manufaktura 
S.A. to rodzinna spółka 
działająca w zabytko-

wym, ponad 100-letnim browa-
rze w Szczytnie. Specjalizuje się 
w produkcji mocnych alkoholi 
kraftowych oraz piwa. Jak pod-
kreśla, zamierza zbudować sil-
ną pozycję producenta alkoholi 
na rynku lokalnym oraz rozwi-
jać ich sprzedaż w rejonie War-
mii i Mazur oraz Kujaw. Zgodnie 
z długofalową strategią bizneso-
wą, spółka planuje reaktywację 
znanych, regionalnych marek 

piwa, które zostały zlikwidowa-
ne w wyniku działalności dużych 
korporacji.

Pierwszym wskrzeszonym 
piwem, wprowadzonym na rynek 
w lutym br., jest Jurand – kulto-
wa marka produkowana przez 
Browary Warmińsko-Mazurskie. 
Spółka jest właścicielem ostat-
niego działającego browaru ze 
wspomnianej grupy, który mie-
ści się w Szczytnie. W listopadzie 
2020 roku Mazurska Manufaktu-
ra S.A. pozyskała na jego rewita-
lizację 4,4 mln zł w ramach akcji 
crowdinvestingowej.

– W Polsce od kilku lat trwa 
rewolucja piwna, w której królują 
krafty. Dzięki niej rośnie świa-
domość konsumentów. Chętniej 
wybierają oni dobre, jakościo-

we produkty. Coraz ciekawszą 
ofertę mają też browary regio-
nalne. Z drugiej strony rozwi-
ja się także lokalny patriotyzm 
konsumencki, wraca sentyment 
do dawnych marek. Stąd pomysł 
na to, by odbudowywać i przy-
wracać dawną świetność kul-
towym, regionalnym browarom 
i markom, prezentując produkty 
w atrakcyjnym zestawieniu ceny 

do jakości – mówi Jakub Gromek, 
prezes Mazurskiej Manufaktury.

Kolejnym celem Gromka 
jest odbudowa Browarów Byd-
goskich. Zostały one założo-
ne w 1858 roku, a w 1992 roku 
zostały sprywatyzowane i przy-
jęły nazwę „Kujawiak Browa-
ry Bydgoskie”. W 2006 roku 
zostały zamknięte przez Grupę 
Żywiec; trzy lata później główny 

budynek Browaru w Bydgosz-
czy został zburzony. Mazurska 
Manufaktura przejęła już pra-
wa do kojarzonej z Browara-
mi Bydgoskimi marki Bractwo, 
a teraz zamierza odbudować 
ich tradycje i rozpocząć warze-
nie piwa na terenie Bydgoszczy. 
Jak podkreśla prezes, wybór 
reaktywowanej marki nie jest 
przypadkowy.

– Bydgoszcz to moje rodzinne 
miasto, z którym mocno się iden-
tyfikuję. To tutaj się urodziłem, 
wychowałem i mieszkam aż do 
dzisiaj. Dlatego projekt odbudo-
wy Browarów Bydgoskich, które 
są ważną częścią lokalnej historii, 
jest dla mnie szczególnie ważny – 
podkreśla. Jak ustaliliśmy, browar 
będzie mieścił się przy ulicy Carla 
Eberhardta na terenie dawnych 
zakładów chemicznych „Zachem”.

– Znaleźliśmy już atrak-
cyjną lokalizację pod tę inwe-
stycję w Bydgoszczy. Nabyli-
śmy stary bunkier poniemiecki 
o powierzchni niemal 700 mkw. 
Kupiliśmy też odpowiednią insta-
lację o mocy na poziomie 20 tys. 
hl/rok, która zostanie spro-
wadzona z upadłego browaru 
w Niemczech. Docelowo, rozbu-
dowa browaru pozwoli na rozwi-
nięcie produkcji na jeszcze więk-
szym poziomie – mówi Gromek.

Mazurska Manufaktura zakła-
da, że Browary Bydgoskie zosta-
ną uruchomione na przełomie 
trzeciego i czwartego kwartału 
2021 roku. Odbudowa ich trady-
cji ma oznaczać też utworzenie 
kilkudziesięciu nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców regio-
nu. – Spółka planuje w pierw-
szej kolejności przywrócenie na 
lokalny rynek piwa Bractwo, tak 
by pojawiło się na rynku jeszcze 
w okresie wakacyjnym. Zarówno 
nowe etykiety, jak i receptura 
będą nawiązywać do historycz-
nej marki, czerpiąc z niej to, co 
najlepsze – czytamy w komuni-
kacie prasowym. Piwo ma być 
dostępne w trzech wariantach: 
jasne pełne, ciemne i burszty-
nowe. Manufaktura podkreśla, 
że ma być ono dystrybuowane 
w tradycyjnych kanałach handlo-
wych, ale także będzie starać się 
o wejście do oferty gastronomii 
na terenie Kujaw.

BiZNES wracają Browary 
Bydgoskie!
Będą produkować piwo Bractwo 
Browary Bydgoskie – reaktywacja! Mazurska Manufaktura, producent kraftowych alkoholi moc-
nych oraz piwa, zapowiada odbudowę tradycji legendarnego producenta złocistego trunku. Spółka 
zamierza warzyć piwo w zaadaptowanym na ten cel poniemieckim bunkrze na terenie dawnego 
zachemu. Producent zapowiada także wznowienie produkcji lokalnej marki Bractwo.

Tak ma wyglądać budynek przy ulicy Carla Eberhardta zaadaptowany na browar.
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W Polsce od kilku 
lat trwa rewolucja 
piwna, w której królują 
krafty. Dzięki niej 
rośnie świadomość 
konsumentów.

jakub Gromek
prezes Mazurskiej 
Manufaktury

W 2006 roku
„Kujawiak Browary 
Bydgoskie” zostały 
zamknięte przez Grupę 
Żywiec.
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Projekt zakłada rozbudowę 
kompleksu szpitalnego przy 
ul. Ujejskiego w Bydgoszczy 

o nowoczesny budynek z trzonem 
komunikacyjnym i z wyniesionym 
na dachu lądowiskiem dla śmi-
głowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. W obiekcie mieścić 
się będzie jedenaście sal opera-
cyjnych (w tym dwie hybrydowe). 
Znajdą się w nim także pomiesz-
czenia socjalne i techniczne oraz 
stacja do mycia łóżek. 

Na najniższym piętrze planuje 
się powstanie sali wielofunkcyj-
nej dla ok. 200 osób. Po wybu-
dowaniu budynku i wykonaniu 
modernizacji istniejącej infra-
struktury do dyspozycji pacjen-
tów będzie 687 łóżek – w tym 
140 w nowym obiekcie.

Wykonawcą budowy będzie 
f irma A lstal, która obecnie 
realizuje pięć obiektów: Szpital 
Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, 
Centrum Onkologii Szpitala Miej-
skiego im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, Szpital św. Wincen-
tego a Paulo w Gdyni, Centrum 
Diagnostyki Obrazowej w Gdań-
sku i Collegium Pharmaceuticum 
w Poznaniu.

 – Jest to kolejny  ambitny 
projekt, jakiego się podejmu-
jemy. Na jego realizację mamy 
tylko 32 miesiące. Skierowa-

liśmy na tę budowę najlepszy 
zespół fachowców, który posiada 
duże doświadczenie w realizacji 
obiektów  szpitalnych. Dołożymy 
starań, aby nowe skrzydło szpi-
tala było najnowocześniejszym 
tego typu budynkiem w Polsce. 
Mamy też nadzieję na konstruk-
tywną współpracę z inwestorem 
i projektantem  – stwierdził przy 
okazji podpisania umowy prezes 
firmy Jarosław Szczupak. Wcze-
śniej Alstal wybudował m.in. 
lodowisko Torbyd i pływalnię 
Astoria.

Nowe skrzydło powstanie 
w północno-zachodniej części 
kompleksu głównego. Zostało 
zaprojektowane jako prostopa-
dłościenna bryła z ośmioma kon-
dygnacjami naziemnymi i jedną 
podziemną o łącznej powierzchni 
zabudowy wynoszącej 3 785 mkw. 
Dla porównania – istnieją-
ca zabudowa liczy 14 884 mkw. 
W ramach inwestycji przebudo-
wany zostanie –  w celu połącze-
nia z nowym – istniejący budynek 
szpitala. 

Alstal wybuduje również sta-
cje transformatorową oraz wyko-
na przebudowę wewnętrznej 
infrastruktury drogowej szpitala. 
Podpisana w czwartek umowa na 
realizację inwestycji opiewa na 
niemal 160 mln zł.

*  Więcej informacji 
o inwestycjach na www.
metropoliaBydgoska.pl.

iNwESTYCjE

Szpital Biziela  
zostanie rozbudowany
Inwestycja za ponad sto milionów

W połowie kwietnia została podpisana umowa między uniwersytetem Mikołaja Kopernika a firmą 
Alstal, która zrealizuje rozbudowę szpitala Biziela. inwestycje będzie kosztować ponad 100 milio-
nów złotych. 

FO
T.

 N
A

D
ES

łA
N

E



13

Strefa rozrywki

R E K l A M A



14

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

Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski to najbardziej prestiżowa 
i widowiskowa impreza szacho-

wa w naszym kraju. Czempionat 
odbędzie się w Bydgoszczy po raz 
drugi. Wcześniej zorganizowano 
go nad Brdą w latach 70. - Wte-
dy rywalizowali tylko mężczyzn. 
Tym razem także elita kobiet 
stanie na starcie. Bardzo mnie 
to cieszy, bo jesteśmy w okresie 
najlepszym dla Polskich szachów 
od czasów międzywojnia – mówił 
minister Łukasz Schreiber pod-
czas niedawnej konferencji pra-
sowej, na której ogłoszono, że 
to właśnie gród nad Brdą będzie 
gospodarzem mistrzostw. 

Zaangażowanie Schreibe-
ra to nie przypadek, ponieważ 
w młodości minister był nawet 
mistrzem Polski do lat 10 w sza-
chach i występował na junior-
skich mistrzostwach świata 
i Europy. Gdy zdobywał krajowy 

tytuł, drugie miejsce zajął akurat 
Radosław Wojtaszek – obecnie 
jeden z najbardziej doświadczo-
nych i utytułowanych polskich 
szachistów. Na swoim koncie ma 
między innymi poddanie słynne-
go Magnusa Carlsena.

- Poprzedni raz grałem 
w Bydgoszczy w 2001 roku, więc 
po dwudziestu latach będę miał 
przyjemność tu wrócić. Wtedy 
wygrałem, więc mam nadzieję, 
że teraz będzie tak samo – zapo-
wiedział Wojtaszek. 

Ostatnie lata, a właściwie to 
nawet miesiące, to duży wzrost 
popularności szachów. Złożyło 
się na to kilka wydarzeń. Dzię-
ki serialowi „Gambit królowej” 
Netf liksa po szachownice się-
gnęły osoby, które dotychczas 
z grą nie miały wiele wspólnego. 
Praktycznie w tym samym czasie 
Jan Krzysztof Duda dwukrotnie 
zw yciężył Magnusa Carlse-
na – najpierw w partii szachów 
szybkich podczas turnieju onli-
ne, a w październiku w szachach 
klasycznych, przerywając serię 
125 kolejnych partii, w których 
Norweg był niepokonany. – Poza 
tym sprzyjała nam pandemia, bo 
szachy to jeden z niewielu spor-
tów, które można uprawiać bez 
wychodzenia z domu - mówi 

dyrektor mistrzostw Maciej 
Cybulski.

Oprócz wzrostu popularności 
coraz lepsze są też wyniki noto-
wane przez polskich szachistów. 
Reprezentacja pokazywała się 
z dobrej strony na ostatnich tur-
niejach mistrzowskich, a przed 
rokiem zdobyła brązowy medal 
podczas olimpiady szachowej 
online. - Wśród mężczyzn i kobiet 
mamy wiele gwiazd naprawdę 
wielkiego formatu. Na świecie 
plasujemy się około dziesiątego 
miejsca – wyjaśnia Cybulski. 

Wszystko to pozwoliło wyko-
nać przełomowy krok w kwestii 
nagród dla szachistów – ich pula 
podczas tegorocznych mistrzostw 
wyniesie 300 tysięcy złotych.  Za 
pierwsze miejsce przewidzia-
no 60 tysięcy złotych – zarówno 
wśród pań, jak i wśród panów, co 
jak zauważa Monika Soćko nie 
zawsze było standardem.

- Nasz sport nie jest sportem 
olimpijskim, więc dotychczas nie 
byliśmy doceniani. Ten rok zapo-
wiada się przełomowo – przy-
znaje pierwsza Polka posiadają-

ca nie tylko tytuł arcymistrzyni, 
ale też arcymistrza. - Dla mnie 
jako zawodnika to informacja, 
że naprawdę wiele osób stara 
się, aby nasza dyscyplina szła do 
przodu – dodaje Wojtaszek.

Aby w szachach osiągać suk-
cesy, trzeba zacząć już w dzie-
ciństwie. Przypadki, gdy świa-
towy poziom osiąga ktoś, kto 
zaczynał w wieku kilkunastu 
lat, są bardzo rzadkie. – Wszyst-
kie gwiazdy trenują od dziecka. 
Węgierski trener szachowy Lasz-
lo Polgar jeszcze przed naro-
dzinami córki zapowiedział, że 
zostanie ona mistrzynią świata. 
No i rzeczywiście została – opo-
wiada Cybulski.

L O T T O  I n d y w i d u a l n e 
Mistrzostwa Polski, czyli rywa-
lizacja mężczyzn, rozgrywane 
będą systemem pucharowym. 
Weźmie w nich udział 16 zawod-
ników. Oprócz Wojtaszka m.in. 
Mateusz Bartel, Wojciech Moran-
da, Bartosz Soćko czy Kacper 
Piorun. Każdy mecz składać 
się będzie z dwóch partii roz-
grywanych tempem 90 minut 
na 40 posunięć plus 30 minut 
na dokończenie partii, z doda-
waniem 30 sekund na każde 
posunięcie od początku partii. 
W przypadku remisu konieczne 
będą dogrywki szachami szybki-
mi bądź błyskawicznymi.

PGNiG TERMIKA Indywidu-
alne Mistrzostwach Polski Kobiet 
toczyć będą się systemem koło-
wym na dystansie 9 rund, tem-
pem 90 minut na 40 posunięć 
plus 30 minut na dokończenie 
partii, z dodawaniem 30 sekund 
na każde posunięcie od początku 
partii. Oprócz Moniki Soćko naj-
wyżej notowane są Karina Cyfka, 
Jolanta Zawadzka, Iweta Rajlich 
czy Klaudia Kulon. Jedyną zawod-
niczką z naszego województwa 
będzie Alicja Śliwicka z UKS OPP 
Toruń.

Zmagania najlepszych pol-
skich szachistów i szachistek 
w Bydgoszczy rozpoczną się 
28 kwietnia i potrwają do 8 maja. 
Będzie można je śledzić pod-
czas specjalnie zorganizowanych 
transmisji w internecie. Uroczy-
ste rozpoczęcie odbędzie się zaś 
w środę, 28 kwietnia w Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego.

*metropoliaBydgoska.Pl 
jest patronem medialnym 
mistrzostw Polski 
w szachach.

SZACHY Bydgoszcz 
polską stolicą 
szachów
Najlepsi rozpoczynają rywalizację o medale
Szachy w naszym kraju już dawno nie stały na tak wysokim 
poziomie jak obecnie. Jednocześnie cieszą się największą od 
lat popularnością. W tak dobrym dla nich okresie najlepsi 
polscy szachiści przyjeżdżają do Bydgoszczy, aby rywalizować 
w mistrzostwach kraju. 
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Wśród mężczyzn 
i kobiet mamy wiele 
gwiazd naprawdę 
światowego formatu.

maciej Cybulski
dyrektor mistrzostw

300 tys. zł
wynosi pula nagród na 
mistrzostwach Polski.

Ostatnie
miesiące to duży 
wzrost popularności 
szachów na całym 
świecie, także 
w Polsce.
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Plebiscyt odbywa się w ramach 
obchodów stulecia Prze-
glądu Sportowego, którego 

pierwszy numer ukazał się w maju 
1921 roku. Wyróżnionych wyłoni-
ła kapituła złożona z reprezen-
tantów różnych środowisk spor-
towych, a nazwiska ogłoszono 
w poniedziałek, 26 kwietnia. 

Gollob, którego największym 
sukcesem w karierze było indy-
widualne mistrzostwo świata 
z 2010 roku, jest jedynym żuż-
lowcem w gronie nominowa-
nych. Oprócz Bońka, medalisty 
mistrzostw świata z 1982 roku, 
wyróżniono także innych piłka-
rzy: Grzegorza Latę, Kazimierza 
Deynę i Roberta Lewandowskiego.

Nominowana została także 
związana z Bydgoszczą Irena Sze-
wińska oraz m.in. Adam Małysz, 
Kamil Stoch, Tomasz Majewski, 
Janusz Kusociński, Anita Włodar-
czyk, Jerzy Kulej, Otylia Jędrzej-
czak i Robert Korzeniowski.

Głosowanie już się rozpoczę-
ło i potrwa do 24 maja. Głosować 
można m.in. wypełniając kupo-
ny, które ukazują w papierowych 
wydaniach Przeglądu Sportowe-
go i Faktu, a także w internecie.

Tylko w internecie będzie 
można głosować w kategoriach 
dodatkowych: wydarzenie stule-
cia, drużyna stulecia, trener stu-
lecia, olimpijczyk letni stulecia, 
olimpijczyk zimowy stulecia i pił-
karz stulecia. W każdej wskazano 
dziesięciu kandydatów. Wyniki 
poznamy podczas uroczystej gali 
na początku czerwca.

PlEBiSCYT

Bydgoszczanie w gronie najlepszych 
sportowców 100-lecia

Tomasz Gollob i zbigniew Boniek zostali nominowani w plebiscycie 
Przeglądu Sportowego na Sportowca 100-lecia. Bydgoszczanie zna-
leźli się w finałowej dwudziestce.

 

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: SzymonFialkowski 

Po zwycięstwie z Chemikiem 
Moderatorem piłkarze Zawi-
szy są w bardziej komforto-

wej sytuacji. Trener bydgoszczan 
Piotr Kołc, zapytany, czy w grze 
o awans zostały tylko zespoły 
Zawiszy i Włocłavii, zachowuje 
jednak ostrożność. - Nie wiem, 
kto został w grze o awans. Mate-
matycznie pewnie jest to wię-
cej zespołów. Nie patrzymy na 
innych, bo wszystko zależy od 
nas. Jeśli będziemy funkcjonować 
na swoim poziomie, to na pewno 
sobie poradzimy – mówił trener 
Zawiszy po meczu z Chemikiem. 

Obecnie niebiesko-czarni 
prowadzą w tabeli i mają sześć 
punktów przewagi nad Włocła-
vią. Obie te drużyny zagrają ze 
sobą jeszcze raz – 22/23 maja we 
Włocławku. W najbliższy week-
end wicelidera czeka jednak 
trudny wyjazd do Bydgoszczy. 
Jesienią po wyrównanym meczu 
Włocłavia pokonała u siebie Che-
mika 2:1, ale później orzeczono 
walkowera, gdyż gospodarze nie 
upilnowali liczby młodzieżow-
ców na boisku. 

Chemik po porażce z Zawi-
szą ma już znikome szanse 
na awans, gdyż do rywali zza 
miedzy traci osiem punktów, 
a w dodatku ma mecz rozegra-
ny więcej. W ostatnią sobotę 
podopieczni Wiktora Osiń-
skiego, grając w odmłodzonym 
składzie, pozostawili jednak po 
sobie dobre wrażenie i możliwe, 

że odbiorą jeszcze punkty fawo-
rytom. Tym bardziej, że do skła-
du wrócą zawieszeni w meczu 
z Zawiszą Maksym Adamenko 
i Szymon Maziarz. 

Lider także może sprawić pro-
blemy czołowej dwójce. Po zimo-
wych zmianach zespół nie jest 
o tyle słabszy, jak się spodzie-
wano. W meczu z Zawiszą młoda 

włocławska drużyna rzeczywiście 
się nie popisała (0:5 u siebie), ale 
w pozostałych spotkaniach albo 
punktowała, albo rywale nie mieli 
z nią łatwo (0:1 z Włocłavią).

Ciekawie jest też na dole 
tabeli. Spadek KS Brzoza jest już 
praktycznie pewny, a w bardzo 
trudnej sytuacji jest również 
Kujawiak Kowal. Na utrzymanie 
cały czas liczy jednak Cuiavia 
Inowrocław. Po okresie przy-
gotowawczym, zatrudnieniu 
trenera Daniela Osińskiego 
i sprowadzeniu graczy z Brazy-
lii wydawało się, że wiosną ino-
wrocławianie nie powinni mieć 
problemów z gromadzeniem 
punktów. Tymczasem dopie-
ro przed tygodniem w Kowa-
lu odnieśli pierwsze wiosenne 
zwycięstwo. Wcześniej traci-
l i cenne punkty w starciach 
z Orlętami Alekandrów Kujaw-
ski i Chełminianką Chełmno. 
To właśnie te dwa zespoły, 
a także Start Pruszcz, wyda-
ją się obok Cuiavii najbardziej 
zagrożone spadkiem. A ile dru-
żyn ostatecznie pożegna się 
z IV ligą? To zależy od wyników 
nawet nie III, a II ligi. Możli-
we bowiem, że wszystkie trzy 
zespoły, które zostaną z niej 
relegowane, traf ią do naszej 
grupy III ligi. To zdecydowa-
nie utrudni sytuację walczące-
go o utrzymanie Pomorzanina 
Toruń, a możliwe, że także – 
choć to już dużo mniej prawdo-
podobne – Unii Janikowo. Z IV 
ligi mogą więc spaść minimal-
ne trzy zespoły, a w skrajnym 
przypadku nawet pięć. 

*Najnowsze informacje 
sportowe na www.
metropoliaBydgoska.pl.

PiŁkA NożNA

W sobotę piłkarze zawiszy Bydgoszcz wygrali z Chemikiem Moderatorem 3:1.

komu awans, komu spadek?
Trwa rywalizacja w iV lidze
Piłkarze zawiszy dzięki zwycięstwu w derbowym meczu z Chemikiem Moderatorem zachowują 
bezpieczną przewagę nad rywalami w grupie mistrzowskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że za 
kilka tygodni będą mogli cieszyć się z awansu do iii ligi. Ciekawa jest również sytuacja w grupie 
spadkowej.
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