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W

drugiej połowie 2019 roku
Kujawsko-Pomorski Urząd
M a r sz a ł kow sk i zleci ł
wykonanie koncepcji wytyczenia
przebiegu międzynarodowych tras
rowerowych na terenie województwa. W ramach zadania przedstawiono koncepcję przebiegu tras
EuroVelo 2 i 9 w regionie.
- Przyczyną opracowania
koncepcji była chęć uporządkowa n i a spr aw z w i ą z a nych
z przebiegiem tras EuroVelo
2 i 9 w regionie. Różne źródła
podawały potencjalny przebieg
tras bez jakiegokolwiek uzasad-

Rowerowe marzenia
bydgoszczan
Czy spełni je koncepcja EuroVelo?

Przejazd rowerem ze Starego Fordonu do śluzy Osowa Góra wzdłuż Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego to marzenie wielu bydgoszczan. Plany modernizacji nabrzeży były ostatnio przedmiotem
konsultacji - ale na razie wskazujących, czy owe inwestycje mają szansę na realizację w najbliższych
latach. Szansą na przyspieszenie obiecywanych od lat dróg rowerowych wzdłuż dróg wodnych jest
marszałkowska koncepcja trasy EuroVelo 9. Czy projekt, będący gotowym materiałem na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, cieszy się zainteresowaniem urzędników?

FOT. SZYMON FIAŁKOWSKI

Realizacja projektu
EuroVelo będzie
możliwa jedynie
przy pozyskaniu
zewnętrznych źródeł
finansowania.
Marcin Drogorób

dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki w urzędzie
marszałkowskim

nienia - wyjaśnia Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki w urzędzie
marszałkowskim.
W w yniku podjętych prac
zident y f ikowano łącznie ok.
360 km dróg, po których możliwe jest poprowadzenie tras EuroVelo w regionie. Co ważne, analiza pozwoliła określić potrzeby
inwestycyjne dla ewentualnych
przebiegów tras. Rekomendowany przebieg obu odcinków
EuroVelo wymaga wybudowania
bądź remontu dróg rowerowych
i lokalnych o długości 67 km.
To stwarza możliwość wykonania oczekiwanych inwestycji dla
rowerzystów w Bydgoszczy.
Trasę EuroVelo 9 przez miasto poprowadzono bowiem przy
Kanale Bydgoskim i Brdzie. Rekomendowany przebieg zakłada,
że będzie ona biec po południowej stronie Kanału Bydgoskiego,
następnie przez park nad Kanałem, ulicą Focha i bulwarami
nad Brdą aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Tam trasa miałaby skręcić w ulicę Toruńską,
a następnie powrócić do Brdy
przez wał przeciwpowodziowy
i wzdłuż skarpy wiślanej, aż do

Analiza trasy EuroVelo 9 na terenie Bydgoszczy pokazuje, że konieczna jest budowa bądź remont kilkunastu
kilometrów trasy – między innymi zapowiadanych od lat przez miasto odcinków bulwarów nad Brdą.

ujścia Brdy. Autorzy koncepcji
postulują w tym miejscu wybudowanie nowej kładki do śluzy
Czersko Polskie.
Następnie trasa rowerowa
miałaby biec ulicą Wyszogrodzką aż do rejonu słodowni, gdzie
zostałaby skierowana nad Wisłę.
Po przejeździe przez Stary Fordon - m.in. przez przebudowywaną obecnie w ramach rewitalizacji ulicę Promenada - biegłaby
wałem przeciwpowodziowym aż
do ulicy Wyzwolenia i Sudeckiej, gdzie konieczne byłoby
połączenie jej z istniejącą drogą
rowerową w Jarużynie. W koncepcji przewidziano też odnogę
EuroVelo 9 do Ostromecka przez
Most Fordoński. Przebieg trasy
w Fordonie pokrywa się z koncepcją Wiślanej Trasy Rowerowej
i Wielkiej Pętli Fordonu.
Już pobieżna analiza trasy
EuroVelo 9 na terenie Bydgoszczy
pokazuje, że aby trasa była przyjazna dla użytkowników, konieczna jest budowa bądź remont
tras rowerowych. Skupiając się
na Bydgoszczy: niezbędna jest
realizacja infrastruktury wzdłuż
Kanału Bydgoskiego i w rejonie
Brdy - m.in. rampy przy scho-

dach obok Mostów Solidarności
oraz przebudowa bulwarów od
mostu Bernardyńskiego do mostu
Kazimierza Wielkiego. Rekomendowany wariant przebiegu EuroVelo 9 przez Bydgoszcz zakłada
także budowę 4,5-kilometrowej
drogi dla rowerów przy ulicy
Toruńskiej, aż do stacji Bydgoszcz
Łęgnowo, gdzie trasa miałaby
zmienić kierunek w stronę Brdyujścia. Konieczne jest też wybudowanie połączenia Łęgnowa
z Brdyujściem oraz trasy wzdłuż
Wisły m.in. z wykorzystaniem
wał u przeciw powodziowego.
Planiści z Torunia uważają też za
niezbędne połączenie drogi dla
rowerów w Jarużynie z Fordonem,
czyli postulowaną od lat inwestycje wzdłuż ulicy Sudeckiej.
Od publikacji marszałkowskiej
koncepcji tras EuroVelo minął rok.
W dokumencie wskazano etapy
planowania i realizacji inwestycji. Zakładały one, że w tym roku
nastąpi zabezpieczenie środków
na inwestycje w ramach programów unijnych oraz w wieloletnich
prognozach finansowych samorządów oraz przeprowadzenie
wstępnych uzgodnień, pozwalających na realizację tras rowero-

wych we wskazanych miejscach.
Wszystko miało służyć temu, by
niezbędne inwestycje przeprowadzić w latach 2024-2026.
Planowany przebieg trasy
EuroVelo 9 jest tożsamy z projektami zapowiadanymi do realizacji także w ramach konsultacji ws. kolejności inwestycji.
To generuje zainteresowanie
projektem wśród społeczników,
którzy widzą w nim szansę na
pozyskanie środków na budowę
infrastruktury rowerowej, jak
i rewitalizację Kanału Bydgoskiego oraz nabrzeży Brdy. Wyniki plebiscytu inwestycyjnego
poznamy w najbliższych dniach,
ale nawet jeżeli wyżej wymienione projekty znajdą się w ścisłej czołówce potrzeb bydgoszczan, to ich realizacja wyłącznie
z środków budżetu miasta jest
niezwykle kosztowna. Szansą
na przyspieszenie oczekiwanej
od lat rewitalizacji terenów nad
Brdą i Kanałem jest dofinansowanie zewnętrzne, na przykład
w ramach EuroVelo.
- Miasto Bydgoszcz zna przebieg EuroVelo 9, a także uczestniczyło w pracach wytyczenia tej
trasy na terenie miasta - podkre-
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śla Marta Stachowiak, rzeczniczka
prezydenta Bydgoszczy. I dodaje,
że koncepcja była przedmiotem
konsultacji również z przedstawicielami gmin z obszaru Metropolii Bydgoszcz znajdujących się na
trasie szlaku. Co jednak z planami
inwestycyjnymi?
- Zespół ds. polityki rowerowej w ramach ustalania priorytetów rozwoju infrastruktury na
lata 2021-2025 analizował również przebieg EuroVelo. Zespół
kon s e k we nt n i e u w z g l ę d n i a
i będzie brał pod uwagę przebieg
EuroVelo, m.in. w związku z realizacją mniejszych projektów typu
BBO - przekazuje rzeczniczka.
Temat EuroVelo pojawił się na
ostatnim posiedzeniu zespołu: jak się dowiedzieliśmy, był to
efekt wysłania naszych pytań do
ratusza. Podczas obrad ustalono, że działania w tej kwestii ma
prowadzić urząd marszałkowski,
ale sam zespół na jednym z posiedzeń będzie chciał opracować
spójną, całościową koncepcję
obejmującą założenia i rozwiązania, jakie powinny powstać
w ramach realizacji w przyszłości trasy EuroVelo 9 na terenie
miasta.
Dyrektor Drogorób podkreśla,
że budowa tras EuroVelo została wpisana do strategii rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. - Kontynuujemy starania nad ujęciem tego
typu przedsięwzięć w unijnym
programie regionalnym na lata
2021-2027. Jeśli podjęte do tej
pory prace koncepcyjne zaowocują możliwością rozpoczęcia
inwestycji, wówczas podejmiemy
odpowiednie działania, ustalimy wspólnie z interesariuszami
zakres i model realizacji projektu
oraz określimy role zaangażowanych w nim podmiotów. Realizacja projektu będzie możliwa jedynie przy pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania - nie
ukrywa przedstawiciel marszałka. W podobnym tonie wypowiadają się urzędnicy z bydgoskiego
ratusza.
D y r e k t or D e p a r t a m e nt u
Sportu i Turystyki w urzędzie
marszałkowskim w odpowiedzi na nasze pytania dziękował
za zainteresowanie rozwojem
międzynarodowych tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wskazywaliśmy, koncepcja EuroVelo to
szansa na realizację oczekiwanej
infrastruktury nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, co może być
impulsem do rewitalizacji towarzyszących im terenów. Na razie
jednak urzędnicze zapowiedzi są
dość ogólne - a widząc rosnącą
w okresie epidemii popularność
jednośladów, w sprawie EuroVelo
przydałoby się - zgodnie z nazwą
marszałkowskiej strategii rozwoju województwa - przyspieszenie.
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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Wyspa Młyńska
bez aut

Na Kapuściskach
powstanie nowy park
Przy Szkole Podstawowej nr 46 powstanie atrakcyjnie wyposażony park kieszonkowy. Inwestycję wybrali mieszkańcy w Bydgoskim
Budżecie Obywatelskim.

Zmiany jeszcze przed wakacjami

TERENY ZIELONE

fot. Szymon Fiałkowski

Zakaz ruchu na Moście Młyńskim i zakaz parkowania wzdłuż ulicy Mennica – to najważniejsze ze
zmian w organizacji ruchu na Wyspie Młyńskiej zapowiadanych przez prezydenta Rafała Bruskiego.
Jak podkreśla rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okoński,
zostaną one wprowadzone w życie jeszcze przed wakacjami.

Zmiany w ruchu na Wyspie Młyńskiej towarzyszą otwarciu tarasów przy Młynach Rothera i etapowemu
uruchomieniu przestrzeni Parku Kultury w odnowionym gmachu.

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

Z

miany w ruchu na Wyspie
Mł y ńskiej są reakcją na
zwiększony ruch pieszych
i rowerzystów po otwarciu tarasów z fontannami przy Młynach
Rothera. Po raz kolejny pojawiły
się bowiem opinie o ograniczeniu ruchu aut w tej części miasta.
O wprowadzenie priorytetu dla
ruchu pieszego i rowerowego na
Wyspie Młyńskiej apelowało m.in.
stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych.
W głos społeczny wsłuchał się
prezydent Rafał Bruski. Jak ogłosił w ubiegłym tygodniu, urzędnicy wystąpili do policji o uzgodnienie zmiany organizacji ruchu.
- Ruch samochodów zostanie
ograniczony tylko do pojazdów
dojeżdżających do budynków na
Wyspie. Aby zmiany były rzeczywiste, nie będzie możliwości
przejazdu przez mostek na ulicy
Ku Młynom – poinformował prezydent.

– Chcemy, aby Wyspa Młyńska była strefą komfortu dla pieszych i rowerzystów – argumentuje Bruski. I dodaje, że w najbliższym czasie zwiększy także
liczbę miejsc do parkowania dla
rowerów na Wyspie.
Jak dodaje rzecznik prasowy drogowców Tomasz Okoński,
nowa organizacja ruchu ma zacząć
obowiązywać jeszcze przed wakacjami. – Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące wprowadzenia
zmian. Zakładamy, że zostaną
one wprowadzone już w pierwszej połowie czerwca bieżącego
roku – podaje rzecznik. Przecho-

Chcemy, aby Wyspa
Młyńska była strefą
komfortu dla pieszych
i rowerzystów
Rafał Bruski
prezydent

dząc do szczegółów – ZDMiKP
w swoim komunikacie podkreśla, że parkowanie na Wyspie
Młyńskiej będzie „mocno ograniczone”. – Wzdłuż ulicy Mennica pojawią się zakazy parkowania z tabliczkami informującymi
o ewentualnym odholowaniu źle
zaparkowanego pojazdu. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie
na miejscach do tego wyznaczonych – dodają drogowcy.
Sporą zmianą będzie
zamknięcie dla ruchu kołowego
mostu w ciągu ulicy Ku Młynom, czyli wejścia na Wyspę od
strony Starego Rynku. Przejazd
nim możliwy będzie tylko dla
służb miejskich i drogowych.
Drogowcy chcą też zakazać
pr zeja zdu poja zdów pr zez
Wyspę – będzie on możliwy
tylko dla kierowców dojeżdżających do posesji zlokalizowanych na Wyspie. – Przejazd od
strony ulicy Focha będzie możliwy tylko dla pojazdów dojeżdżających do posesji i dostaw
towarów. Kierowcy chcąc wyjechać z Wyspy Młyńskiej również
będą musieli skorzystać z ulicy
Focha – dodaje ZDMiKP.

R

ealizacja parku kieszonkowego przy szkole na Kapuścisk ach zdobyła blisko
180 głosów w trakcie ostatniej
edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. – Na jej realizację
zabezpieczyliśmy 340 tysięcy zł
– przekazują urzędnicy. Jak informuje urząd miasta, w pierwszej
kolejności niezbędne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Planowana jest
gruntowna modernizacja placu
przy podstawówce, znajdującego
się pomiędzy budynkiem szkoły i sięgaczem ul. Zdrowotnej.
Urzędnicy podkreślają, że ma
on powierzchnię około 3 tysięcy
metrów kwadratowych.
– Zakończyło się już postępowanie, w którym wyłoniony
zostanie projektant. Zakładamy,
że dokumentacja będzie kompletna już latem, co pozwoli jeszcze
w tym roku zlecić prace budowlane – informuje ratusz. Wstępne założenia przewidują między innymi wyrównanie terenu,
wykonanie nowych trawników,

prace przy istniejących nasadzeniach i posadzenie 10 sztuk klonów kulistych, a także dodanie
elementów „żywej architektury”
(np. tunelu z wikliny z istniejących drzewek i krzewów).
Pon adt o, n a t eren ie SP
46 uzupełnione zostaną elementy małej architektury (ławki
z oparciem, kosze na śmieci, stół
do tenisa stołowego, słupki do
zawieszenia siatki). Ustawiona
zostanie też obszerna, zadaszona wiata ze stołami i siedziskami.
W planach jest również realizacja
miejsca kreacji twórczej.
Ścieżki na terenie parku kieszonkowego zostaną wykonane
z nawierzchni mineralnej i płytkowo-trawnikowej. Poza tym
przy szkole ma powstać ogródek
z grządki w skrzyniach i siedzisko
naturalne (np. z drewna). Prace
obejmą też rozebranie zniszczonego ogrodzenia terenu parku
oraz montaż nowego z furtką.
Koncepcja parku kieszonkowego uwzględnia również rezerwę
terenu pod przyszłe miasteczko
ruchu rowerowego.BB

Nowy przystanek w Fordonie?
Czy w Fordonie powstanie nowy przystanek autobusowy? Rada
Osiedla Nowy Fordon, reagując na prośby mieszkańców, zwróciła się
z prośbą do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego o utworzenie
go przy skrzyżowaniu ulicy Twardzickiego z ulicami Bołtucia i Fiedlera.

J

KOMUNIKACJA MIEJSKA

ak czytamy w piśmie rady
do prezydenta, z inicjatywą
utworzenia pary przystanków w ciągu ulicy Twardzickiego
zwrócili się mieszkańcy Fordonu,
a konkretnie „parafianie związani z kościołem Matki Bożej Królowej Męczenników”. Przystanki
z zatoczkami miałyby powstać
w obu kierunkach – w stronę
centrum miałby on znaleźć się za
skrzyżowaniem z ulicą Bołtucia,
a w stronę pętli Tatrzańskie – za
skrzyżowaniem z ulicą Fiedlera,
bliżej marketu Netto.
Nowe przystanki dla linii 40,
69, 83, 89 i 32N miałyby powstać
pomiędzy istniejącymi od lat
przystankami Kleina (niedawno
doszło tam do zdarzenia drogowego, w efekcie którego wiata, jak
i stojący obok niej kiosk zostały
zniszczone) i Thommee.
Wa r t o p r z y p om n i e ć , ż e
w 2018 roku, w ramach Bydgo-

skiego Budżetu Obywatelskiego,
na trasie linii 69, 74, 83, 89 i 32N
powstał przystanek Pelplińska/
Targowisko. Projekt miał na celu
zwiększenie wygody i poprawę dostępności komunikacyjnej
do uczęszczanego – zwłaszcza
w soboty – targowiska oraz pobliskich punktów handlowych.
W piśmie do prezydenta Bruskiego fordońska rada osiedla
prosi także o wykonanie i odtworzenie ławek parkowych i koszy
na śmieci na należącym do miasta terenie parkowo-leśnym przy
ulicy Skarżyńskiego, pomiędzy
kościołem św. Mateusza a marketem Carrefour. Jest to również
prośba przekazana radzie przez
mieszkańców Fordonu. - O wykonanie powyższego zwracają się
mieszkańcy Fordonu, dla których
ten obszar leśny, zwany też „Parkiem Fordońskiej Wiewiórki” jest
szczególnie bliski - argumentuje
przewodniczący Rady Osiedla
Nowy Fordon Jan KwiatońBB
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Prawdziwy egzamin
dojrzałości
Właśnie zakończyliśmy cykl egzaminów maturalnych. Tegoroczni maturzyści mogą odetchnąć
z ulgą i ciesząc się wakacjami, oczekiwać na wyniki. Warto jednak pamiętać o tym, że dorosłość to
nie tylko osiągnięcie odpowiedniego wieku, ale także umiejętność wzięcia odpowiedzialności za
siebie i innych.

Nowe przepisy
wchodzą w życie
Czy czeka nas rewolucja na
przejściach dla pieszych?
1 czerwca wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Najwięcej
mówi się o zmianach na przejściach dla pieszych, ale kierowcy muszą
pamiętać również o nowych zasadach jazdy w godzinach nocnych,
a także na autostradach i drogach ekspresowych.
RUCH DROGOWY
Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Z

godnie z nowymi przepisami, pieszy będzie miał
pierwszeństwo przed pojazdem już w momencie wchodzenia na przejście, a nie jak dziś
- dopiero, gdy znajdzie się na
pasach. Gdy więc stanie przed
przejściem, kierowca będzie
miał obowiązek zatrzymać się
i go przepuścić. Wyjątkiem będą
tramwaje - motorniczy będzie
miał obowiązek ustąpić pierwszeństwa tylko pieszym, którzy
znajdą się już na przejściu.

Gdy pieszy stanie przed
przejściem, kierowca
będzie miał obowiązek
zatrzymać się i go
przepuścić.

KRWIODAWSTWO

P

rzypomina o tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, które zachęca tegorocznych
maturzystów do zdania kolejnego
„egzaminu dojrzałości” i oddania
swojej krwi potrzebującym. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa
osoba w wieku 18-65 lat o wadze
powyżej 50 kg. To właśnie zaangażowanie najmłodszej grupy
wiekowej jest najbardziej istotne,
aby w przyszłości dla nikogo nie
zabrakło tego bezcennego leku,
jakim jest ludzka krew.
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla dawcy, nie
uzależnia, nie powoduje skutków
ubocznych i jest praktycznie bezbolesne. Jest to też najpiękniejszy
przejaw pomocy drugiemu człowiekowi. Nie ma znaczenia, czy

jesteśmy biedni czy bogaci, czym
się zajmujemy, jakie mamy poglądy, kolor skóry… każda krew jest
równie cenna. Samo oddanie trwa
kilka minut, a może ocalić życie
nawet trzech osób!
Maturzysto! Uczniu! Studencie! Wystarczy chwila Twojego
czasu i odrobina chęci, abyś mógł
uratować czyjeś życie! Zdaj swój
„egzamin dojrzałości” i odwiedź
jeden z punktów poboru krwi.
D o d at kowo, 14 c z e r wc a
obchodzony jest Światowy Dzień
Krwiodawcy. Z tej okazji RCKiK
w Bydgoszczy przygotowało
wiele atrakcji i niespodzianek
dla dawców krwi. Jedną z nich
będzie konkurs plastyczny dla
najmłodszych, którego celem jest
budowanie pokolenia przyszłych
krwiodawców oraz przedstawienie tematu Honorowego Oddawania Krwi oczami dzieci.

Tradycyjnie, jak co roku,
zainagurowany zostanie również Turniej Gmin „Czerwony
Szlak Życia”. To już VI edycja
tego w ydarzenia, w ramach
którego gminy naszego województwa rywalizują pod kątem
największej ilości oddanej przez
mieszkańców krwi. W zeszłym
roku zwyciężyła Gmina Lisewo, a na podium znalazły się
również gminy Świekatowo
i Gniewkowo.
Więcej informacji o tym, jak
zostać krwiodawcą, gdzie można oddać krew oraz na temat
aktualnych wydarzeń można
znaleźć na stronie www.rckik-bydgoszcz.com.pl i na fanpage’u Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy na Facebooku.

Przepisy mają wymusić na
kierowcach dokładne obserwowanie przejścia dla pieszych
i jego okolicy oraz dostosowanie prędkości do ewentualnej
konieczności zatrzymania się.
Zwolennic y w prowadza nych
przepisów tłumaczą, że zbliżając
się do przejścia, kierowcy będą
musieli zachowywać się tak, jak
zbliżając się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Przeciwnicy ostrzegają zaś, że kierowca
nie jest w stanie przewidzieć
wszystkiego, a nowe przepisy
wymagają odczytywania intencji
pieszego. Dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki, komentując
nowe zasady, stwierdził nawet, że
„piesi stają się świętymi krowami
ruchu drogowego”.
Warto jednak zauważyć, że
piesi nadal nie będą mogli wchodzić bezpośrednio przed jadący
pojazd ani wychodzić zza przeszkody ograniczającej widoczność. Nie będą też mogli podczas przechodzenia przez jezdnię korzystać z telefonu i innych

urządzeń w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni,
torowisku lub przejściu dla pieszych. Eksperci podkreślają, że
piesi nadal będą musieli zachowywać szczególną ostrożność,
dostosowywać swoje zachowanie
do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze. Przypominają
też, że należy obserwować zbliżające się pojazdy oraz ich kierowców i oceniać, z jaką prędkością
się poruszają. Zmiana przepisów
nie sprawi bowiem, że w ewentualnym zderzeniu z samochodem
wzrosną szanse pieszego.

Nie tylko przejścia dla
pieszych
Zm i a ny dot ycz yć b ę d ą t eż
dopuszczalnej prędkości jazdy
w mieście. W nocy, czyli między 23:00 a 5:00 rano, w terenie
zabudowanym będzie można
jechać maksymalnie 50, a nie jak
dotychczas 60 km/h. Polska była
jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym funkcjonowało
takie rozwiązanie. Teraz przez
całą dobę będzie obowiązywał
ten sam limit.

W godzinach nocnych
maksymalna prędkość
będzie wynosić 50, a nie
jak dotychczas 60 km/h.

Ponadto, aby ograniczyć „jazdę na zderzaku” na autostradach
i drogach ekspresowych, wymagane będzie zachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu
w wysokości połowy aktualnej
prędkości. Przy 100 km/h będzie
to w ięc 50 metrów, a przy
140 km/h - 70 metrów. Jednocześnie jednak, jak zauważają
eksperci, policja nie dysponuje
obecnie sprzętem, który pozwoliłby jednocześnie mierzyć prędkość pojazdów i odstęp między
nimi, więc trudno będzie wystawiać mandaty. Przepis jest więc
w praktyce apelem do kierowców.

DRZEWA
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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rojekt budowy parkingów
„parkuj i jedź” budzi sporo emocji już od momentu
przedstawienia jego szczegółów. W planie ZDMiKP, opublikowanym w 2018 roku, zawarto
14 miejsc pod tego typu inwestycje, lecz do realizacji w ramach
zadania dofinansowanego przez
Unię Europejską w yznaczono
jedynie pięć lokalizacji. Największą dyskusję wzbudziła ta, która
zaprzecza idei P&R: przy ulicy
Grudziądzkiej, obok budynków
urzędu miasta – ale na resztę
miejsc także spadła fala krytyki.
Tworzenie bydgoskiego systemu
zainaugurowano bowiem realizacją parkingu po południowej
stronie ronda Kujawskiego, który
powstaje w ramach budowy linii

Wielka wycinka
na osiedlu
Przylesie
Miasto planuje parking w lesie
Miasto planuje wycinkę kilkuset drzew pod budowę parkingu Park & Ride przy pętli Przylesie w Fordonie. Urzędnicy bronią inwestycji zapisami w planie miejscowymi i zaawansowanym postępem
prac niezbędnych do jej rozpoczęcia. Mieszkańcy nie widzą natomiast sensu w budowie parkingu,
który wbrew zasadom „parkuj i jedź” znajduje się daleko od granicy miasta.

Interwencję

tramwajowej. Wielu mieszkańców
słusznie wytykało, że znajduje się
on praktycznie w centrum miasta, co skutecznie zniechęca kierowców do jakichkolwiek przesiadek. Kilka dni temu rozpoczęto
natomiast budowę parkingu przy
rondzie Maczka, który ma pomieścić 75 pojazdów. W kolejce stoją
natomiast parkingi przy pętli Las
Gdański oraz przy pętli Przylesie
w Fordonie. I to realizacja tego
ostatniego wywołuje obecnie największe emocje.
W 2018 roku, oceniając przedstawione przez bydgoskich drogowców lokalizacje parkingów
Park & Ride, o tej na Przylesiu
pisaliśmy tak: Nie widać również
zbyt wielu pozytywów w kwestii
parkingu na Przylesiu. Samochody z os. Eskulapa ominą go dzięki
budowie ul. Matki Teresy z Kalkuty (o ile nie wybiorą wariantu przez Zamczysko). Zastępca
dyrektora ds. inwestycji ZDMiKP
Maciej Gust prognozuje, że może
być to parking zbierający samochody z terenu Fordonu. Jest to
optymistyczne założenie, biorąc
pod uwagę, że po Twardzickiego
/ Pelplińskiej kursują dwie najdłuższe linie autobusowe w mieście – nr 69 i 89. Trudno również wyobrazić sobie kierowców
docierających tam np. z osiedla
Bajka.
Bydgoscy urzędnicy wybrali
lokalizację na Przylesiu przede
wszystkim ze względu na fakt, że
teren pod jego budowę znajduje
się w całości w rękach miasta,
a także dlatego, że w 2013 roku
radni przyjęli plan miejscowy

Fot. Błażej Bembnista

w sprawie inwestycji chcą
także podjąć społecznicy ze
stowarzyszenia MODrzew.

Największe wycinki przewidziano pod budowę drogi dojazdowej do parkingu, która zostanie poprowadzona
od skrzyżowania ulic Korfantego i Prejsa w głąb przyległego do osiedla terenu leśnego.

„Fordon – Centrum Onkologii”.
Jego zapisy umożliwiają ulokowanie miejsca do postoju aut przy
skrzyżowaniu ulicy Korfantego
i Akademickiej, a także stworzenie drogi dojazdowej do planowanego parkingu (zaznaczyć należy, że nie zaprojektowano jej od
strony ulicy Akademickiej). Kontrowersje budzi fakt, że zarówno
parking, jak i droga dojazdowa
mają powstać na terenie leśnym.
Trzeba zauważyć, że od momentu przyjęcia planu miejscowego w mentalności mieszkańców
zaszły spore zmiany, jeśli chodzi
o kwestię ochrony drzew. Wpływ
na to mają nie tylko zmiany klimatyczne, ale też pandemia –
podczas niej wiele osób doceniło
lasy i tereny zielone blisko domu,
o czym wspomniał Filip Springer
podczas ubiegłorocznego spotkania w Bydgoszczy.

Media społecznościowe
obiegła informacja, że do budow y P&R Przylesie, konieczna
będzie wycinka około 808 drzew
i 1050 mkw. krzewów, z czego
pozwolenia na wycinkę wymaga 258 sztuk drzew i 1050 mkw.
krzewów. Oburzeni mieszkańcy Fordonu, poprzez wysyłanie
pism do prezydenta Rafała Bruskiego i ZDMiKP, zaczęli domagać
się zmiany planów miasta. Władze pozostają jednak nieugięte
i podkreślają, że inwestycja jest
zgodna z planem miejscowym,
a w grudniu ubiegłego roku rozpoczęto procedurę uzyskiwania
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi dojazdowej,
prowadzącej od skrzyżowania
Korfantego z Prejsa przez las.
Zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz, odpowiedzialny
w ratuszu za nadzór nad drogo-

wcami, informuje jednak, że skala
wycinek w liczbach bezwzględnych będzie mniejsza. – W związku z realizacją układu drogowego
na potrzeby Park & Ride przewiduje się wycinkę 167 drzew, które
wymagały zezwolenia na wycinkę. Ponad 500 drzew nie wymaga
zezwolenia na wycinkę z uwagi
na ich wielkość i są to tzw.„samosiejki”. ZDMIKP analizuje możliwość przesadzenia (choć części)
tych małych drzewek w inne
miejsce – czytamy w odpowiedzi
Kozłowicza, przekazanej przez
radną Katarzynę Zwierzchowską
i opublikowaną na fanpage’u Fordon na co dzień. Skąd różnica we
wcześniej podawanych danych?
Liczba 808 pojawia się w dokumentach opracowania koncepcji
projektowej systemu P&R, przygotowanych przez firmę Softblue w lipcu 2018 roku. Stanowiły
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one bazę wiedzy w przetargu,
w którym wyłoniono wykonawcę
bydgoskiego „parkuj i jedź”, czyli
spółkę Koma Nord.
Kozłow icz po d k re śl a , że
rekompensatą za wycinkę kilkuset drzew będą nowe nasadzenia. – Zostaną posadzone
w sumie 334 drzewa, w tym
204 drzewa liściaste w miejscu
prowadzonej inwestycji – przekonuje. I cytuje „Projekt nasadzeń i zagospodarowania zieleni” dla powyższej inwestycji.
– Projektując układ zarówno
geometrii parkingu jak i nasadzenia, starano się stworzyć
parking „ukryty” wśród drzew.
Tak aby zminimalizować negaty wne oddział y wanie przedmiotowego obiek t u na otoczenie. Zaprojektowano bufor
wokó ł pa rk ing u – z dr zew,
aby stworzyć z jednej strony
przestrzeń atrakcyjną wizualnie,
a równocześnie minimalizować
towarzyszące parkingom (stosunkowo duże pow ierzchnie
utwardzone) tzw. „Wyspy Ciepła”
– czytamy. Warto dodać, że parking Przylesie będzie ulokowany
przy linii wysokiego napięcia.
Pod nią nie mogą rosnąć wysokie drzewa, ani też nie mogą być
ulokowane miejsca postojowe –
z projektu inwestycji wynika, że
znajdzie się tam jednak wjazd na
parking oraz zbiornik retencyjny,
obsiany łąką kwietną.

ZDMIKP analizuje
możliwość
przesadzenia choć
części tych małych
drzewek w inne
miejsce.
Mirosław Kozłowicz

wiceprezydent Bydgoszczy

Ta k j a k w sp om i n a l i ś my,
budowa parking u na terenie
leśnym w Fordonie znajduje się
w blokach startowych. – Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń
podamy dalsze harmonogramy
prac – informuje zastępca prezydenta. W lesie od wielu miesięcy
znajdziemy oznaczone numerami drzewa przeznaczone pod
wycinkę. Opinia publiczna jest
natomiast nadal wzburzona, co
pokazuje lektura komentarzy
pod postami na temat wycinki
i artykułami innych redakcji na
ten temat. Mieszkańcy Fordonu,
którzy czekają na odpowiedzi
na pisma wysyłane do ratusza,
wciąż liczą na ograniczenie ingerencji w las. Interwencję w sprawie inwestycji chcą także podjąć
społecznicy ze stowarzyszenia
MODrzew.

6

W

okresie wiosenno-letnim uży wamy bardzo
dużo owoców. Praktycznie wszystkie dostępne owoce
sezonowe wykorzystywane są
w naszej cukierni – słyszymy
już na samym początku spotkania. Jednak okazuje się, że jeden
z nich szczególnie króluje w ich
wypiekach. Jest to truskawka.
Owoc ten pojawia się w tartach,
babeczkach, torcikach, kostkach
śmietankowych czy drożdżówkach. - Z truskawek produkujemy
również nadzienia i musy, które
trafiają do naszych wyrobów –
dodają Poćwiardowscy.
A jest ich pod dostatkiem.
Podczas odwiedzin w jednym
z czterech firmowych sklepów
Poćwiardowskich widzimy lady
zdominowane przez owocowe
rarytasy. Zastanawiając się, co
wybrać, dowiadujemy się, że największą popularnością cieszą się
babeczki i tarty. Już teraz słyszymy zapowiedź jagodzianek,
które pojawią się w sierpniu wraz
z krótkim sezonem na jagody.
Pomysłem na jego przedłużenie może być mrożenie owoców. Jednak czy mrożone owoce sprawdzają się w wypiekach
równie dobrze, jak te świeże?
- Obecnie zdania są podzielone.
Naukowcy twierdzą ,że technologie pozwalają na mrożenie
owoców bez utraty ich jakości.
Za używaniem mrożonych owoców przemawiają walory ekonomiczne. Chodzi tu przede
wszystkim o straty surowca,
obróbkę wstępną oraz jakość
owoców – odpowiadają Poćwiardowscy, którzy pomimo tych
plusów zdecydowali się używać świeżych owoców. To właśnie pod nie dopasowywana jest
oferta cukierni, aby jak najlepiej
wykorzystać te produkty i z każdym z nich móc coś przygotować.
- Zdajemy sobie sprawę, że
nie jest to łatwy produkt i przygotowanie go jest pracochłonne,
ale to walory aromatyczne i smakowe przekonują nas do stosowania świeżych owoców. Obrabiamy
je na wiele sposobów, np. gotujemy syropy, w których nabierają
jeszcze wyraźniejszego smaku.
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Sezon na owoce
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Przedwakacyjny czas to moment, w którym na targowiskach
czy w sklepach zaczyna pojawiać się coraz więcej owoców
sezonowych. I to właśnie one królują w wielu wypiekach.
O fenomenie wykorzystania świeżych owoców w deserach
porozmawialiśmy w bydgoskiej Piekarni Cukierni Poćwiardowski.

A

R

T

N

E

R

A

Porada od
cukiernika

Tarty z owocami to jedne z najczęstszych wyborów klientów Piekarni Cukierni Poćwiardowski.

Jakie świeże owoce
warto wykorzystać
do wypieków
w czerwcu i lipcu?
Truskawki, maliny, agrest,
borówki, śliwki, czereśnie,
wiśnie.
R

ul. Śniadeckich 57
ul. Bałtycka 43

P

Jagody do jagodzianek gotujemy w specjalnych urządzeniach
zachowując ściśle ustalone parametry i receptury – słyszymy.
J e d n a k n i e t y l ko o wo ce zagoszczą w letniej ofercie. Nie zabraknie też nowości.
Są nimi między innymi nowe smaki kostek deserowych oraz nieco urozmaicone wersje tych już
dostępnych. Warto wspomnieć
o kostce węgierskiej z wiśniami,
czekoladą i nutą alkoholu czy
krówce z mascarpone, kajmakiem
i ciemnym biszkoptem. – Na pewno pojawi się kostka z białą czekoladą, o którą dopytują się nasi
goście – zapewniają Poćwiardowscy i dodają, że trwają przygotowania kostki z bezą i orzechami
oraz rolady bezowej.
Inną zapowiadaną nowością
są deserki w słoiczkach, które
w łatwy sposób będzie można
zabrać ze sobą do szkoły czy pracy. Okazuje się, że pomysł na ich
prowadzenie pojawił się w sytuacji
ograniczeń narzuconych przez
sytuacje epidemiologiczną. Przyczynił się do tego również trend
na zdrowe życie i odżywianie.
- Obecnie dopracowujemy technologię oraz receptury, aby finalnie produkty jako jednorazowe
deserki w różnych formach mogły
pojawić się w naszych sklepach –
mówią Poćwiardowscy i zachęcają
do odwiedzin ich punktów.

fot. szymon makowski

GASTRONOMIA

ul. Długa 11
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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FABRYKA LLOYDA
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fot. szymon makowski

powraca

Letnie Dźwięki
by Fabryka Lloyda
to starannie wyselekcjonowany
i spójny cykl letnich koncertów
plenerowych. Już od czerwca
zaczniemy prezentować bydgoskiej (i nie tylko) społeczności zrównoważone, pod kątem
gatunków muzycznych, 4 miesiące mocnego grania. Od czerwca
do września usłyszymy m.in. Ral-

pha Kaminskiego, Marię Peszek,
Muńka, donGURALesko, Kasię
Lins, happysad czy Kwiat Jabłoni.
Z mocnego, metalowego grania
zaprosimy na koncerty Illusion,
Pandora Project, BlackStar czy
Luxtorpeda. Z innej strony, jako
dodatkową atrakcją po konwencie tatuażu będzie after party
w rytmie Drum&Bassu z udziałem
śmietanki polskiej sceny neurofankowej. Usłyszymy m.in. Buhhaja, Detoxica, Shandrill czy Snow

BPM. Poza mocnymi muzycznymi wrażeniami, udostępnimy
zwiedzającym letni bar, w którym będziemy serwować, jak
zawsze – najlepsze drinki, oraz
znakomite dania z grilla. Jednocześnie będzie możliwość zwiedzenia wnętrza Fabryki Lloyda.
Jednocześnie, dla spragnionych
odrobiny spokoju, umożliwimy
skorzystanie z restauracji oraz
kantyny Lloyda.

Lato w Lloydzie
to cykl lokalnych koncertów
wewnątrz Fabryki Lloyda, który zapoczątkowaliśmy jeszcze
w 2020 roku na samym początku
funkcjonowania obiektu. Cykl,
który pozwolił nam przedstawić
nowo otwarty obiekt mieszkańcom. W bieżącym roku postanowiliśmy kontynuować projekt, przez
wzgląd na jego powodzenie oraz

na bogatą scenę lokalną w Bydgoszczy. Już od czerwca zaprosimy gości do naszych zabytkowych
murów. Bydgoszczanie będą mieli
okazję posłuchać wspaniałych
jazzowych aranżacji w wykonaniu
grupy Jazz for Sale czy też bluesowych brzmień zaprezentowanych
przez Bydgoskich Bluesmanów.
Piątki i soboty tego lata będą przebiegały pod znakiem autorskich
dań, hiszpańskiego wina oraz
przyjemnej muzyki.
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FABRYKA LLOYDA
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Festiwale
w Fabryce Lloyda
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Zaraz obok Letnich Dźwięków,
nowe w yzwanie, k tóre nasz
zespół postanowił sobie postawić
na sezon 2021. W ubiegłym roku
udało nam się co prawda zorganizować Przegląd Piosenki Turystycznej oraz współorganizować
Festiwal Podróżnicy. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i na
ten rok podnieśliśmy znacząco
poprzeczkę. 10 lipca zapraszamy
na Bromberg Tattoo, czyli bydgoski konwent tatuażu. Niesamowite przedsięwzięcie odbędzie się
po raz pierwszy w naszym mieście. 21 tatuatorów z całej Polski,
wystawcy, rozbudowana strefa
gastro oraz mocne after party
– będzie się działo. 30-31 lipca
upłynie pod znakiem mocnych,
metalowych dźwięków. Zapraszamy na Pandora festiwal, czyli

przegląd młodych kapel oraz koncerty Illusion, Luxtorpedy, Projekt Pandora, Blackstar czy SIQ.
27-29 sierpnia, to wspomniany
już Przegląd Piosenki Turystycznej. Zapraszamy na przegląd
harmonijkarzy pod przewodnictwem Michała Kielaka, na wspaniałą biesiadę turystyczną oraz
na koncert jubileuszowy Wolnej Grupy Bukowiny. W jesień
wejdziemy tak jak należy, czyli
obchodząc 18 września Święto
Piwa. Kolejno w październiku
(23.10) zaprosimy Bydgoszczan
na Wieczór Whisky połączony
z niesamowitym występem burleski na żywo! Listopad nie może
obyć się bez lampki (lub dwóch)
wina, więc już 27 listopada zapraszamy na Wieczór Wina, podczas
którego będzie możliwość zdegustowania przeróżnych rodzajów
win oraz posłuchania najlepszej
selekcji jazzowej. Nie może Was
zabraknąć.

Aktualnie Fabryka Lloyda, czyli
niegdysiejsza Stocznia jest wyremontowanym zabytkiem, którego
potencjał jest wykorzystywany
na 100%. Zapraszamy do murów
Fabryki, aby stanąć na oryginalnej posadzce, obejrzeć ciężkie,
metalowe podpory, które niegdyś
pełniły funkcję suwnic…

Okruchy historii są na wyciągniecie ręki, a już teraz możemy
zdradzić informację, że niebawem będzie można do nas dojechać nie tylko komunikacją miejską, ale również dopłynąć statkiem. Na rowerze, tramwajem czy
też drogą wodną – do zobaczenia
w Fabryce Lloyda!

Historia
Lloyda
Za nami dwieście lat bogatej historii Lloyda Bydgoskiego. Stocznia
była niegdyś przodownikiem miejskiego przemysłu, a jej dokonania opisywano w licznych publikacjach. Jedna z nich ukazała się
w Dzienniku Bydgoskim.
Lloyd Bydgoski, posiadający swe oddziały w Warszawie,
Gdańsku i Gdyni oraz agentury
w Grudziądzu, Toruniu, Włocławku oraz Płocku, utrzymuje reg ularne linje towarowo-holownicze na trasach Gdynia
(Gdańsk) – Warszawa i Gdynia
(Gdańsk) – Bydgoszcz, posiada własny port przeładunkowy i stocznię w Kapuściskach
Małych (st. Kolejowa Bydgoszcz
– Wschód) z własną bocznic ą kolejową i m aga z y n a m i.
Port ten obejmuje 39.000 m kw.
Wo d y or a z 4 0 0 m br z e g u
z urządzeniami technicznymi,
umożliwiającymi bezpośredni
przeładunek z barki na wagon
i na odwrót. Dzienna zdolność
przeładunkowa portu sięga od
2.000 do 2.500 tonn. Dziś obsługuje port ten własnemi parowozami i na własnych torach o długości 6.500 m wszystkie warsztaty przemysłowe położone na
lewym brzegu Brdy w Kapuściskach Małych i Sieniaczku oraz
własne zakłady przemysłowe
i stocznię.
Lloyd Bydgoski podejmuje
się wszelkich zleceń wchodzących w zakres żeglugi rzecznej,
a w szczególności transportu
ładunków masowych z miejsco-

wości położonych nad Notecią
i Wisłą – do Gdańska i Gdyni.
Wyżej przepisany tekst jest
wycinkiem jednego z numerów
Dziennika Bydgoskiego i opisuje niegdysiejszą działalność
Stoczni Lloyda. Idealnie opisuje
czasy świetności Lloyda Bydgoskiego, który był zdecydowanym
przodownikiem przemysłowym
w Bydgoszczy.
Stocznia powstała w XIX wieku i początkowo nosiła nazwę
Bromberg Schleppschif fa hr t
Aktien Gesellschaft, czyli Bydgoskie Towarzystwo Żeglug i
Holowniczej Spółka A kcyjna.
Firma zajmowała się przede
wszystkim holowniczą żeglugą
na Brdzie, ale również zarządzała fabryką maszyn produkującą
m.in. kotły parowe, żurawie, łańcuchy holownicze, kadzie fermentacyjne, gorzelnie, dwa tartaki, cegielnie… Firma posiadła
też kilka gospodarstw rolnych,
restaurację a nawet własną Kasę
Chorych! (za portalem opowiadaczehistorii.pl)
Stocznia Bydgoska zmonopolizowała żeglugę towarową między
Gdańskiem a Bydgoszczą. Lloyd
Bydgoski w 1934 r. dysponował
19 statkami i 17 barkami. Miał swe
oddziały w Warszawie, Gdańsku

i Włocławku. Jego statki pływały
zarówno po Brdzie i Kanale Bydgoskim, jak również po Wiśle.
W przededniu wybuchu II wojny światowej „Lloyd Bydgoski”
posiadał 15 statków holowniczych
o sile 2545 KM i 1 statek parowy, pilotowy o sile 90 KM, 1 statek morski o sile 125 KM – razem
2760 KM, oraz 17 barek o pojemności 6324 ton. Poza transportem
przemysłowym Lloyd również
realizował transport pasażerski
na Brdzie i Wiśle, a w weekendy
i święta holowniki były wykorzystywane jako statki spacerowe.
Historia miejsca, do którego możemy aktualnie zaprosić
mieszkańców na wydarzenia kulturalne oraz okolicznościowe, jest
dużo bardziej obszerna niż możliwości tego krótkiego artykułu.
Chcielibyśmy poprzez nakreślenie potęgi tego obszaru przemysłowego Bydgoszczy, zachęcić
do budowania tożsamości historycznej i kulturowej z Bydgoszczą.
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Kamila Pufelska
Łukasz Gliński
Prezes zarządu,
człowiek
o niekończących się
pomysłach i ogromnej
kreatywności.
Urodzony biznesman,
Fabryka Lloyda to
jego pasja, zaraz obok
kajaków i sportów
górskich.

Natalia Glińska
W Lloydzie zajmuje
się Marketingiem oraz
Mediami. Prowadzi
nasze Social Media
oraz uwiecznia na
zdjęciach wszystkie
ważne chwile
i wydarzenia.
Jej prawdziwą pasją są
języki oraz podróże
oraz sport.

Nasza pomoc
w każdej trudnej
sytuacji, nie boi się
żadnego wyzwania,
każde nowe
zadanie przyjmuje
z uśmiechem na
ustach. W wolnych
chwilach spędza
czas ze swoimi
dziećmi, lubi też
wyjść rozerwać się
z koleżankami.
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Monika
Zakrzewska
Szefowa Kuchni, jest
odpowiedzialna za
wszystkie pyszne
dania, których
możecie skosztować
w Lloydzie. W wolnych
chwilach relaksuje
się przy ulubionej
muzyce, spędza
czas na wymyślaniu
nowych przepisów,
gotowanie to jej
prawdziwa pasja,
nawet po godzinach.

Burger
Lloyda

Krzysztof Metzler

Jakub Michalik
Prawa ręka Moniki,
uwielbia gotować
i eksperymentować
w kuchni, w wolnych
chwilach gra w szachy
i uprawia różne,
sezonowe sporty.

Manager eventowy,
zorganizowanie
skomplikowanego
wydarzenia mu nie
straszne, uwielbia
swoją pracę,
a w wolnych chwilach
prowadzi aktywny
i zdrowy tryb życia,
jego ulubione zajęcie
to chodzenie po taśmie
na wysokościach.

Autorskie,
letnie drinki
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fot. szymon makowski

IV

Julia Szwesta
Managerka
kulturalno-oświatowa.
Jej specjalnością są
koncerty w Lloydzie, nie
boi się żadnego nowego
wyzwania! W pracy robi
to co lubi, bo kultura
jest od zawsze w jej
kręgu zainteresowań,
a jej prawdziwą pasją
jest poezja.

Kaszteciki
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gzamin ósmoklasisty odbywa
się w tym tygodniu. We wtorek, 25 maja, uczniow ie
sprawdzili swoją wiedzę z języka
polskiego, w środę – z matematyki, zaś w czwartek (27 maja)
czeka ich test z języka obcego.
Co prawda nie ma minimalnego
wyniku, który trzeba osiągnąć,
aby zdać egzamin, ale rezultat
będzie niezwykle istotny w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej.
Po reformie oświaty uczniowie
mają do wyboru 4-letnie liceum
ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 3-letnią szkołę branżową
I stopnia. Po jej ukończeniu można kontynuować naukę w szkole
branżowej II stopnia i zdać maturę, jednocześnie nadal kształcąc
się w zawodzie. Szkoły branżowe
zastąpiły szkoły zawodowe.
Każda z wymienionych szkół
oferuje nieco inny model kształcenia. Zanim więc w ybierze
się konkretną placówkę, trzeba
zastanowić się, która droga, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania i plany, będzie najwłaściwsza, a później sprawdzić, jakie są
wymagania danych szkół.
Większość uczniów ósmych
klas ma już te rozważania za sobą.
Tym bardziej, że rekrutacja – niezależnie od egzaminów - już się
rozpoczęła. Dokumenty można
składać do 21 czerwca. Wyjątkiem
są szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały dwujęzycz-

fot. freepik

E

ÓSMOKLASIŚCI

Ósmoklasiści stają przed wyborem szkoły średniej. Na decyzję mają jeszcze kilka tygodni.

Harmonogram
rekrutacji
Co trzeba zrobić, wybierając szkołę średnią?
Trwają egzaminy ósmoklasisty. Rozpoczęła się już także rekrutacja do szkół średnich. Do kiedy
należy złożyć najważniejsze dokumenty?

ne, oddziały międzynarodowe,
oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych,
do których wnioski składane są
krócej - do 31 maja 2021.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 2 lipca. Wtedy
uczniowie będą musieli uzupełnić swoje wnioski o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenia o w ynikach
egzaminu. Będą mieli na to czas
do 14 lipca 2021 roku.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca. Następnie – do
30 lipca – zakwalifikowani kandydaci będą musieli potwierdzić
wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymagane jest
także odpowiednie zaświadczenia lekarskie.
2 sierpnia zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydaci
do szkół ponadpodstawowych,
k tórzy nie zost aną przy jęci
w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym,
będą przyjmowani do tych szkół
w trakcie roku szkolnego.
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Powstanie
Politechnika
Bydgoska

Projekty naukowców
UKW z dofinansowaniem
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na dofinansowanie. Wśród nagrodzonych projektów są trzy zadania autorstwa
pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
UCZELNIE

W

Posłowie byli jednomyślni

FOT. KLAUDIA KARCZMAREK

20 maja Sejm przyjął ustawę o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Politechnikę Bydgoską. Otwiera to drogę do zapowiadanego na wrzesień przekształcenia uczelni.

Prof. Marek Adamski będzie od 1 września rektorem Politechniki Bydgoskiej. Sejm niemal jednogłośnie
przyjął projekt ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

UCZELNIE

G

łosowanie w sprawie przekształcenia UTP w Politechnikę poprzedziła jednogłośna decyzja posłów zasiadających w Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży o pozytywnym zaopiniowaniu projektu. Podczas I i II
czytania ustawy w Sejmie przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych podkreślali
znaczenie przedsięwzięcia. Stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie prezentowała
posłanka okręgu bydgoskiego
Magdalena Łośko, zaznaczając,
że „cieszy ją fakt powołania politechniki”.
Za powołaniem Politechniki
Bydgoskiej głosowało 452 posłów.
Tylko dwóch było „przeciw” –
Grzegorz Braun z Konfederacji
i Maria Janyska z PO. – Wierzę,
że Senat równie szybko przyjmie projekt ustawy, a proces
legislacyjny zwieńczy podpis
prezydenta Andrzeja Dudy i już
jesienią Politechnika Bydgoska
rozpocznie swoją działalność.

Byłby to znakomity prezent dla
rektora prof. Marka Adamskiego,
naukowców, pracowników i studentów UTP z okazji 70. urodzin
uczelni – skomentował decyzję
poseł PiS i szef Komitetu Stałego
Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Podkreślenie
technicznego
charakteru i rodowodu
uczelni przez
zmianę nazwy na
Politechnika Bydgoska,
pozwoli uzupełnić
ofertę akademicką
Bydgoszczy i regionu.
prof. Marek Adamski
rektor UTP

Zapowiadany od kilku miesięcy proces przekształcenia
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego rozpoczął się
na początku 2021 roku. W lutym
odbyło się referendum, w którym pracownicy uczelni wyrazili
swoje zdanie na temat powołania politechniki. Aż 83,2% głosujących opowiedziało się za
zmianą nazwy uczelni.
– St aw i a my n a roz wój
i konkurencyjność, co wymaga
odważnych decyzji. Kształcimy
inżynierów od samego początku istnienia. Podkreślenie technicznego charakteru i rodowodu
uczelni przez zmianę nazwy na
Politechnika Bydgoska, pozwoli uzupełnić ofertę akademicką
Bydgoszczy i regionu – mówił
wtedy prof. Marek Adamski,
rektor UTP. W kwietniu projekt
ustawy w sprawie przekształcenia uniwersytetu przyjął rząd.
Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, Politechnika Bydgoska zacznie funkcjonować od
1 września tego roku.

ramach konkursu OPUS
20 dofinansowanie
w wysokości 204 tysięcy złotych otrzymał projekt dr.
Michała Mochockiego „Światy
historyczne jako transmedialne „storyworlds” wspólne dla
literatur y oraz narracyjnych,
teatralnych i komputerowych
gier fabularnych. Teoria i studia
przypadków w ujęciu narratologii i dyskursów dziedzictwa”.
Jak czytamy w jego opisie, jest on
poświęcony fantastycznym światom transmedialnym, znanych
z takich dzieł jak Wiedźmin czy
Gwiezdne Wojny.
- Projekt analizuje dwa takie
przypadki - amerykański Dziki Zachód oraz Rzeczpospolitą
Obojga Narodów w czterech
mediach fabularnych: powieści,
narracyjnych grach fabularnych
(RPG), teatralnych grach fabularnych (larp), i grach cyfrow ych. W ten sposób projekt
bada różne sposoby, na jakie te
cztery media kształtują zaangażowanie publiczności - informuje UKW. Dr Mochocki ma zaprezentować efekty projektu na
trzech konferencjach, w trzech
artykułach naukowych i osta-

tecznie w książce, stanowiącej
wkład do dziedzin badań nad
grami historycznymi i literaturą
historyczną.
W ramach konkursu SONATA 16 Narodowe Centrum Nauki
nagrodziło dwa projekty autorstwa pracowników UKW. Pierwszy to „Poetyka ciała w robinsonadzie anglojęzycznej”, autorstwa
dr. hab. Jakuba Lipskiego, profesora uczelni (otrzymał on dofinansowanie w kwocie 143 tysięcy
złotych). - Badania realizowane
w ramach tego projektu znacząco
poszerzą stan badań w zakresie
studiów nad popularnym gatunkiem robinsonady. Projekt realizowany będzie we współpracy
z Uniwersytetem w Moguncji informuje UKW.
Drugi projekt „Inżynieria fazy
krystalicznej złożonych układów
tlenków Ln3+-M3+- O2- (Ln=Lu,
Y, Gd, Tb; M=Al, Ga, Sc) domieszkowanych jonami ziem rzadkich
w modelowaniu właściwości
luminescencyjnych, scyntylacyjnych i fotokonwersyjnych” będzie
realizowany przez dr. Karola
Bartosiewicza z Instytutu Fizyki.
Na prace otrzymał on aż milion
złotych dofinansowania.BB

Uczniowie Budowlanki
to Ekobohaterzy
Dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy pod
opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych realizuje kampanię
społeczną na rzecz poprawy jakości powietrza „Odetchnij – bądź
częścią rozwiązania, a nie zanieczyszczania!”. Jej celem jest przekonywanie bydgoszczan do walki ze smogiem.

J

SZKOŁY

esienią ubiegłego roku młodzież z bydgoskiej „Budowlanki” pod opieką nauczyciela
przedmiotów zawodowych rozpoczęła zmagania w ogólnopolskim konkursie „Ekobohaterzy”.
W kolejnych etapach uczniowie
zdobywali wiedzę ekologiczną
i wykonywali szereg zadań – między innymi przygotowali scenariusz ekolekcji. W finale znalazło
się tylko osiem szkół, a wśród
nich Zespół Szkół Budowlanych.
Ostatnia misja bydgoskich
Ekobohaterów to realizacja kampanii społecznej na rzecz poprawy jakości powietrza pod hasłem

„Odetchnij – bądź częścią rozwiązania, a nie zanieczyszczania!”, która została zaprojektowana w poprzednim etapie
konkursu. Jej celem jest przede
wszystkim wsparcie lokalnych
władz i organizacji w walce
z zanieczyszczeniem środowiska, zachęcanie bydgoszczan do
wymiany bezklasowych pieców
tzw. kopciuchów, korzystania
z odnawialnych źródeł energii, propagowanie informacji na
temat wpływu jakości powietrza
na zdrowie człowieka i powiązaniach z efektem cieplarnianym
oraz zanieczyszczeniem wód.
Przedsięwzięcie wsparło już wiele instytucji i firm.ST
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Strefa rozrywki
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żużel
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski
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yd go s z c z go s p o d a r z em
r undy Indy w idu a lnych
Mistrzostw Europy będzie
drugi rok z rzędu. Ubiegłoroczny
turniej na Sportowej 2 (wszystkie
w związku z pandemią koronawirusa rozegrano w Polsce – oprócz
Bydgoszczy, także w Gnieźnie,
Rybniku i dwa w Toruniu) stał
na wysokim poziomie, a zawody
wygrał wówczas Duńczyk Leon
Madsen, któr y w f inałow ym
wyścigu wyprzedził rodaka Mikkela Michelsena oraz Rosjan: Grigorija Łagutę i Emila Sajfutdinowa, który startował z tzw. „dziką
kartą”. W tym roku rywalizacja
w grodzie nad Brdą rozpocznie batalię o tytuł najlepszego
zawodnika na Starym Kontynencie, a jest o co walczyć, bo triumfator cyklu Tauron SEC uzyska
także prawo startu w 2022 roku
w Grand Prix (w tym roku ten
przywilej ma broniący tytułu
Brytyjczyk Robert Lambert).

Walka o mistrzostwo
Europy rozpocznie się
w Bydgoszczy
W sobotę, 12 czerwca na stadionie bydgoskiej Polonii rozpocznie się rywalizacja w tegorocznym
cyklu Tauron Speedway Euro Championships. Organizatorzy cyklu przedstawili nazwiska piętnastu
uczestników, którzy powalczą o tytuł najlepszego żużlowca na Starym Kontynencie.

Najdroższa jest wejściówka VIP,
za zakup której trzeba zapłacić 450 złotych. 150 zł to koszt
wejściówki na trybunę główną, 60 zł – na nową trybunę (na
przeciwległej prostej), 50 zł – na
sektor A (pierwszy łuk) i 40 zł
– sektor B (drugi łuk). W sprzedaży dostępne są także bilety
rodzinne, które dostępne są na
sektor A (ich koszt to odpowiednio 80 zł (1+1), 120 zł (1+2),
130 zł (2+1) i 160 zł (2+2) i na sektor B - tutaj ceny wynoszą 60 zł
(1+1), 90 zł (1+2), 110 zł (2+1) i 140 zł
(2+2). Do momentu zamknięcia
tego wydania nie było wiadomo, w jakiej części będzie mógł
być wypełniony stadion Polonii
podczas turnieju. Pojawiają się
informacje, że w związku z luzowaniem obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa, stadiony będą mogły być wypełnione w 50% pojemności – obecnie
jest to 25%.
Wiadomo, że turniej na Sportowej 2 odbędzie się 12 czerwca, a start do pierwszego biegu
wyznaczono na godzinę 19:30.

W 2020 r.

Poznaliśmy już nazw iska
piętnastu zawodników, którzy
powalczą o mistrzostwo Europy. Pięciu z nich to uczestnicy
ubiegłorocznego cyklu: broniący
mistrzowskiego tytułu Brytyjczyk Robert Lambert, Duńczycy
Leon Madsen, Mikkel Michelsen
i Nicki Pedersen (szósty w ubiegłorocznej klasyfikacji, zastąpił
Rosjanina Grigorija Łagutę) oraz
Bartosz Smektała. Kolejną piątkę
uczestników wyłonił rozegrany na torze w czeskich Pardubicach turniej SEC Challenge.
Tutaj awans wywalczyli Patryk
Dudek, Brytyjczyk Daniel Bewley, Rosjanin Siergiej Łogaczew,

Fot. Szymon Fiałkowski

turniej Tauron SEC
w Bydgoszczy wygrał
Duńczyk Leon Madsen.

David Bellego otrzymał od organizatorów stałą dziką kartę, co oznacza, że francuski zawodnik Abramczyk
Polonii Bydgoszcz wystąpi w rywalizacji o Indywidualne Mistrzostwo Europy.

Łotysz Andrejs Leebedevs i Duńczyk Patrick Hansen. W ostatnich
dniach poznaliśmy też nazwiska
kolejnych pięciu zawodników,
którzy wystąpią w cyklu. Stałe dzikie karty otrzymali Piotr
Pawlicki, Fin Timo Lahti, Czech
Vaclav Milik, Niemiec Kai Huckenbeck oraz Francuz David Bellego. Co ciekawe, czterech ostatnich zawodników rywalizowało

w ubiegłorocznym cyklu, a Bellego we wspomnianym już turnieju SEC Challenge w Pardubicach
zajął dopiero dziesiątą pozycję.
Na każdy turniej przyznana zostanie „dzika karta” oraz
nominowanych zostanie dwóch
zawodników tzw. rezerwy toru
(podobnie jak w przypadku Grand
Prix). Tymczasem organizatorzy oficjalnie poinformowali, że

ruszyła sprzedaż biletów na polskie turnieje Tauron SEC. W tym
roku, oprócz Bydgoszczy, zorganizują je także Gdańsk (3 lipca)
i Rybnik (10.07), gdzie zostanie
rozegrany finał. Oprócz polskich
rund, zaplanowano także turniej 28 czerwca w niemieckim
Gustrow.
Jak kształtują się ceny biletów na zawody w Bydgoszczy?

LISTA STARTOWA
CYKLU TAURON
SEC 2021
1. R
 obert Lambert
(Wielka Brytania)
2. Leon Madsen (Dania)
3. Nicki Pedersen (Dania)
4. Mikkel Michelsen (Dania)
5. Bartosz Smektała (Polska)
6. Patryk Dudek (Polska)
7. D
 aniel Bewley
(Wielka Brytania)
8. Siergiej Łogaczew (Rosja)
9. Andrejs Lebedevs (Łotwa)
10. Patrick Hansen (Dania)
11. Timo Lahti (Finlandia)
12. Kai Huckenbeck (Niemcy)
13. Piotr Pawlicki (Polska)
14. David Bellego (Francja)
15. Vaclav Milik (Czechy)
16. d
 zika karta na
poszczególny turniej
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