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Budowa nowych mostów 
zaczę ł a  s ię  n a dobre 
w momencie zamknięcia 

północnej strony skrzyżowania 
Fordońskiej z Kazimierza Wiel-
kiego i Łęczyckiej. Najważniej-
szą zmianą było przeniesienie 
głównego ruchu tranzytowego 
na południową nitkę Fordońskiej, 
gdzie powstały trzy tymczasowe 
ronda. Pierwszy dzień funkcjo-
nowania tego rozwiązania spa-
raliżował okolice Fordońskiej. 
Ruch aut odbywał się ze sporymi 
utrudnieniami: w stronę cen-
trum korek zaczynał się już przy 
Wyścigowej, a w kierunku Fordo-
nu – już przy rondzie Fordońskim. 
Sytuację doskonale obrazowały 
opóźnienia autobusów komunika-
cji miejskiej kursujących tą trasą 
- wynosiły one kilkanaście minut.

Następne dni przyniosły sta-
bilizację sytuacji - ruch w obrębie 
Kazimierza Wielkiego odbywał 
się wolniej, lecz bez większych 
utrudnień. Zarząd Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej prze-
kazał, że na podstawie danych 

z czujników ITS zamontowanych 
w nawierzchni we wtorek - czy-
li drugiego dnia obowiązywania 
zmian w ruchu - na Fordońskiej 
w kierunku centrum odnoto-
wano spadek liczby pojazdów 
o ok. 20%, a w popołudniowym 
szczycie – o 10%. Ruch zmniej-
szył się również w stronę Fordo-
nu – według drogowców na tym 
odcinku pojawiło się od 10 do 15% 
mniej pojazdów.

Dlaczego? Kierowcy wybra-
li alternatywne trasy przejazdu, 
co od razu można było zauważyć 
na kilku innych ulicach. W ostat-
nich dniach coraz większe korki 
tworzyły się na Wyszyńskie-
go, Kamiennej czy Zamczysko. 
Potwierdzają to także dane 
ZDMiKP. Natężenie ruchu na 
Wyszyńskiego i Kamiennej wzro-
sło o około 10%; zaobserwowano 
także zwiększenie liczby pojaz-
dów na ulicy Skłodowskiej-Curie. 
W tym tygodniu na wspomnia-
nych ulicach wciąż obserwuje się 
spore natężenia ruchu.

W kolejnym tygodniu zmian 
w organizacji ruchu problemem 
stały się tramwajowe korki. 
Zacznijmy jednak od przedsta-
wienia sytuacji: w celu utrzyma-
nia ruchu pojazdów szynowych 
na odcinku Centrum - Fordon za 
pętlą przy ulicy Bałtyckiej oraz 
na wysokości ulicy Szajnochy po 
raz pierwszy w Bydgoszczy zain-
stalowano rozjazdy nakładkowe. 
W ten sposób tramwaje pokonują 
około 700-metrowy odcinek po 
jednym torze w systemie waha-
dłowym. Drogowcy zadeklaro-
wali, że konieczność puszczenia 
ruchu naprzemiennego oraz spo-
wolnienie podczas pokonywa-
nia rozjazdów wydłuży podróż 
o około 5-6 minut. 

Ruchem wahadłowym tram-
wajów miała sterować sygnaliza-
cja świetlna. Miała - ale podczas 
testów przed uruchomieniem 
odcinka wahadłowego firmie 
Trakcja nie udało się ustawić 
świateł. Mogły one funkcjonować 
w trybie awaryjnym, ale wówczas 

jeden tramwaj byłby wpuszcza-
ny na wahadło co… sześć minut. 
W niedzielę poprzedzającą wiel-
kie zmiany w ruchu (12 września) 
drogowcy wraz z wykonawcą 
ustalili, że ruchem tramwajowym 
będą jednak sterować sygnaliści. 
Człowiek spisywał się znacznie 
lepiej niż maszyna - ruch tram-
wajów przebiegał całkiem płyn-
nie, lecz opóźnień nie dało się 
uniknąć.

W zeszłotygodniowym komu-
nikacie drogowców na temat 
utrudnień na Fordońskiej czyta-
my, że w poniedziałek opóźnie-
nia w ruchu tramwajów wyno-
siły od 8 do 10 minut, a we wto-
rek 14 września czas przejazdu 
wydłużył się już tylko o 4 minuty. 
Z naszych informacji wynika jed-
nak, że opóźnienia na fordoń-
skich liniach (zwłaszcza na 5 czy 
7) wynosiły kilkanaście minut, 
skutecznie utrudniając motorni-
czym czasową jazdę i skorzysta-
nie z przerw. Sytuację pogarszały 
awarie: w zeszłą środę doszło do 

porannej kapitulacji Konstala na 
Dworcu Wschód, a w czwartek 
ruch sparaliżowało połamanie 
pantografu tramwaju, do którego 
na nieszczęście doszło na zjeź-
dzie z odcinka wahadłowego przy 
Bałtyckiej.

Kolejny poniedziałek miał 
przynieść uruchomienie sygnali-
zacji, a przyniósł - i to od samego 
rana - gigantyczne utrudnienia 
w ruchu tramwajowym. Setki 
pasażerów spóźniły się do pracy 
czy szkoły, gdyż tramwaje ocze-

kiwały kilkanaście minut na prze-
jazd “wahadłem”. Nie inaczej było 
po południu - zniecierpliwieni 
pasażerowie dojeżdżali do Fordo-
nu kilkanaście, a nawet kilkadzie-
siąt minut po czasie. Skąd takie 
opóźnienia? Jak wyjaśnia Tomasz 
Okoński, rzecznik ZDMiKP firma 
Trakcja po tygodniu postanowi-
ła uruchomić sygnalizację, ale 
ta wciąż nie była sprawna. - Kil-
kakrotnie zgłaszano ją nam do 
odbioru, ale za każdym razem 
dopatrzyliśmy się usterek - pod-
kreśla. 

Dlaczego sterowanie ruchem 
tramwajów nie jest sprawne? - 
Wykonawca ma problem ze sta-
bilnością prądu. Przyczyną były 
też błędy ludzkie: motorniczowie 
nie dojeżdżali na pętlę indukcyj-
ną - tłumaczy Okoński. We wto-
rek sygnalizacja nadal była nie-
sprawna, zatem ruchem wciąż 
sterowali sygnaliści. - Zleciliśmy 
wykonawcy ustawienie sygnali-
zacji i ustawienie odpowiedniego 
cyklu - dodaje rzecznik prasowy 
ZDMiKP. Ten, zaproponowany 
wcześniej przez Trakcję, wyno-
sił dokładnie 192 sekundy - a to 
znacznie za długo, gdyż tramwaje 
pokonują odcinek w zdecydowa-
nie krótszym czasie. - Cykl powi-
nien się dostosować do liczby 
tramwajów - przekonuje rzecznik.

W środę sygnalizacja nadal 
nie działała, ale przez to ruch 
pojazdów szynowych odbywał 
się sprawnie. Drogowcy podkre-
ślają, że taki sposób sterowania 
tramwajami będzie obowiązywał 
do momentu, kiedy sygnalizacja 
będzie funkcjonować zgodnie 
z oczekiwaniami.

Rzecznik zarządu dróg przy-
znaje, że poniedziałkowe opóź-
nienia były spore i przeprasza 
mieszkańców za niedogodności. 
Te jednak mogą zdarzać się czę-
ściej, ponieważ pierwszy etap 
robót na Fordońskiej ma potrwać 
do czerwca 2022 roku. Cała inwe-
stycja ma zakończyć się jesienią 
2023 roku - w międzyczasie pasa-
żerów i kierowców czekają jesz-
cze utrudnienia po południowej 
stronie skrzyżowania z Kazimie-
rza Wielkiego.

Projekt rozbudowy ulicy 
Kazimierza Wielkiego zakłada 
powstanie dwóch mostów: tram-
wajowego i drogowego. Wiado-
mo już, że nowym mostem poja-
dą dwie linie tramwajowe – nr 
7 łącząca Fordon z Kapuściskami 
i uruchomiona w zeszłym roku 
linia nr 11. Wraz z budową mostu 
tramwajowego wykonawca inwe-
stycji wyremontuje też torowisko 
wzdłuż ulicy Perłowej.

*Informacje o utrudnieniach 
drogowych codziennie na 
metropoliaBydgoska.PL

komuNikAcjA ruch jednostajnie 
spowolniony
utrudnienia na Fordońskiej uczą cierpliwości
Od 13 września na ulicy Fordońskiej obowiązuje nowa organizacja ruchu, związana z pierwszym 
etapem budowy nowych mostów Kazimierza Wielkiego. Zamknięcie ulicy Łęczyckiej i północnej 
jezdni Fordońskiej poważnie utrudniło przemieszczanie się - zarówno kierowców, jak i pasażerów 
komunikacji miejskiej - na trasie między Fordonem a centrum.

Ruch tramwajów na Fordońskiej przy Kazimierza Wielkiego odbywa się wahadłowo.
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kilkanaście
minut na przejazd 
“wahadłem” oczekiwały 
w poniedziałek tramwaje. 
Z tego powodu setki osób 
spóźniły się do szkoły 
i pracy.

Pierwszy etap
robót na Fordońskiej 
ma potrwać do czerwca 
2022 roku
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Dwa i pół roku – tyle czasu 
trwały prace nad wypro-
dukowaniem lokomotywy 

SM42-6Dn. List intencyjny obie 
spółki: Pesa i PKN Orlen podpisa-
ły pod koniec 2019 roku, czym ofi-
cjalnie zainaugurowano prace nad 
lokomotywą. - Orlen będzie użyt-
kownikiem tej lokomotywy. To jest 
marka, która nie boi się wodoru – 
mówił wtedy prezes bydgoskiej 
Pesy Krzysztof Zdziarski. 

We wtorek pojazd został 
zaprezentowany podczas bran-
żowych targów Trako w Gdańsku. 
Czym wyróżnia się lokomotywa? 
- Jest ona w pełni wyposażona 
w ogniwo wodorowe i w baterie. 
Może pracować przez piętna-
ście godzin dziennie, ma około 
500 koni mechanicznych mocy – 
charakteryzował Zdziarski. 

Polska jest drugim krajem 
na świecie, który posiada taki 
pojazd. - Wierzę, że ta szczególna 
inicjatywa będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla przyspieszenia roz-
woju tego typu technologii w Pol-
sce – napisał w liście szef rządu 
Mateusz Morawiecki, zaś wice-
przewodniczący sejmowej komisji 
infrastruktury Piotr Król dodawał: 
- Ten dzień sprawi, że Pesa będzie 
nie tylko polską i bydgoską dumą, 
ale stanie się także dumą euro-
pejską. To wszystko nie byłoby 
jednak możliwe, gdyby kiedyś nie 
wyciągnięto do firmy pomocnej 
ręki – przypominał poseł, mając 
na myśli przejęcie firmy przez 
Polski Fundusz Rozwoju.

Konstruktorom lokomotywy 
gratulował także minister infra-
struktury. - W Europejskim Roku 

Kolei to symboliczna premiera – 
nie ukrywał Andrzej Adamczyk. 
- Ta lokomotywa to początek 
drogi do polskich pasażerskich 
pojazdów napędzanych wodorem 
i kolejny krok na drodze do celu, 
jakim jest bezpieczna, komfortowa 
i ekologiczna polska kolej – dodał.

Przedstawiciele firmy nie 
ukrywają, że po targach pojazd 
przejdzie kolejne testy i bada-
nia. - Chcemy, żeby lokomotywa 
w przyszłym roku mogła wejść do 
eksploatacji w rafinerii w Płoc-
ku – zapowiedział szef projektów 
pojazdów wodorowych w Pesie 
Lech Lipiński. Bydgoska firma pra-
cuje także nad projektami kolej-
nych niskoemisyjnych pojazdów. 
Wśród nich są te, które mają być 
przygotowane do zasilania z sieci 
trakcyjnej, baterii lub paliwowych 
ogniw wodorowych. Jak deklaru-
ją przedstawiciele Pesy, pierw-
szy pasażerski pojazd napędzany 
wodorem, może wyjechać na tory 
na przełomie 2025 i 2026 roku. 

Prezentacja nowej lokomoty-
wy wodorowej to nie wszystko. 
Podczas gdańskich targów, byd-
goska firma zaprezentowała także 
pojazd EMU 654 RegioJet, a preze-
si Pesy, PKP Cargo i Grupy Azoty 
podpisali porozumienie o współ-
pracy. Pesa obecnie startuje tak-
że w kilkunastu zagranicznych 
przetargach na dostawy pojaz-
dów, m.in. w Niemczech, Rumunii, 
Bułgarii oraz na Ukrainie. 

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

Problem hałasu, który zda-
niem mieszkańców ulic 
Harcerskiej, Maratońskiej, 

Weteranów i Inwalidów jest gene-
rowany przez ruch tramwajów 
na estakadzie tramwajowej nad 
stacją Bydgoszcz Wschód był już 
tematem licznych pism, petycji, 
a nawet sesji rady miasta. O dzia-
łania na rzecz ograniczenia hała-
sa apelowała także Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
W 2018 roku jej ówczesna szefowa 
Maria Dombrowicz zwróciła się 
do prezesa spółki Tramwaj For-
don o zastosowanie dodatkowych 
zabezpieczeń na estakadzie.

Temat hałasu głośno wybrzmiał 
też na wspomnianych obradach 
rady miasta. Podczas sesji w lutym 
2018 roku w imieniu osób zamiesz-
kujących Bydgoszcz Wschód 
stanowisko w tej sprawie zapre-
zentowała Iwona Styś, mieszkan-
ka ulicy Harcerskiej. W trakcie 

swojego wystąpienia podkreślała, 
że codzienny przejazd około pół 
tysiąca tramwajów wpływa nega-
tywnie nie tylko na komfort życia 
mieszkańców, ale także na ich 
zdrowie. Jak stwierdziła, badania 
natężenia hałasu, które przepro-
wadzono niedaleko ich domostw, 
wskazywały, że przejazd tramwaju 
powoduje hałas o średniej wartości 
77 decybeli.

W odpowiedzi na zarzuty 
mieszkańców przedstawicie-
le urzędu miasta twierdzili, że 
badania klimatu akustycznego 
wykonane po realizacji inwesty-
cji wykazały, że dopuszczalne 
normy hałasu w dzień i w nocy 
nie zostały przekroczone. Magi-

strat, z prezydentem Rafałem 
Bruskim na czele, nie był skłon-
ny do budowy ekranów ochron-
nych na estakadzie, tłumacząc się 
m.in. trwałością projektu unijne-
go. W reakcji na postawę urzęd-
ników, mieszkańcy w 2017 roku 
złożyli projekt realizacji osłon 
do Bydgoskiego Budżetu Oby-
watelskiego – co ciekawe, przed-
stawiciele magistratu dopuścili 
wówczas zadanie do głosowa-
nia. Propozycja zdobyła prawie 
500 głosów poparcia, co było 
najlepszym wynikiem na osiedlu 
Bydgoszcz Wschód-Siernieczek.

Teraz, po niespełna czterech 
latach od głosowania, budowa 
ekranów na estakadzie doczeka się 

wykonania. Jak czytamy w zesta-
wieniu dotyczącym realizacji 
projektów z BBO, jedną z przy-
czyn opóźnienia był fakt, że autor 
projektu złożył wniosek o zmianę 
i rozszerzenie zakresu osłon. 

26 sierpnia spółka Tramwaj 
Fordon (zarządca infrastruktury 
powstałej w ramach budowy linii 
tramwajowej) ogłosiła przetarg na 
zaprojektowanie i budowę osłon 
przeciwhałasowych na estakadzie. 
Zgodnie z dokumentacją przetar-
gową, ekrany dźwiękoszczelne 
mają być zlokalizowane po pół-
nocnej stronie torowiska. Ich łącz-
na długość wyniesie 210 metrów, 
z czego 155 metrów stanowi 
odcinek na estakadzie (licząc od 

jej początku do osłon nad torami 
magistrali węglowej), a 55 metrów 
– odcinek na nasypie tramwajo-
wym przed estakadą. Osłony mają 
mieć 2,5 metra wysokości; ich 
preferowany kolor to szary. Robo-
ty nie mają wywoływać utrudnień 
w ruchu tramwajowym.

Otwarcie ofert w przetargu 
nastąpiło 8 września. Jak prze-
kazuje Andrzej Pastwa, dyrektor 
techniczny Tramwaju Fordon, 
aktualnie trwa sprawdzanie ofert 
pod kątem zgodności z wyma-
ganiami. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem i postępowanie 
wyłoni wykonawcę, będzie on 
miał cztery miesiące na realiza-
cję ekranów.

Koniec tramwajowego hałasu?
Na estakadzie przy Dworcu Wschód mają powstać ekrany
Po czterech latach od zgłoszenia projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
pobliskich ulic doczekają się realizacji ekranów akustycznych na estakadzie tramwajowej przy 
Dworcu Wschód. Osłony o łącznej długości 210 metrów powstaną po północnej stronie przeprawy.

BiZNES

BYdGoSZcZ WScHÓd

 

Pesa zaprezentowała 
lokomotywę wodorową
Prezentacja nowej lokomotywy wodorowej wyprodukowanej 
przez bydgoską Pesę dla koncernu Orlen jest najważniejszym 
wydarzeniem XIV edycji Targów Trako w Gdańsku.

Pojazd został zaprezentowany we wtorek podczas branżowych targów Trako w Gdańsku. 
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W przyszłym
roku lokomotywa ma wejść 
do eksploatacji w rafinerii 
w Płocku.

210 metrów
tyle wyniesie łączna 
długość ekranów
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Firma Jakon jest znana na byd-
goskim rynku mieszkanio-
wym z realizacji Osiedla Pod 

Skarpą. Prace, w ramach których 
powstały 22 budynki mieszkal-
ne, dobiegają końca. Od kilku lat 
było jednak wiadomo, że dewelo-
per spod Poznania planuje kolejną 
sporą inwestycje w Fordonie – tym 
razem na terenach przy ulicy For-
dońskiej, w rejonie Wyszogrodu.

Budowa dwóch pierwszych 
budynków nowego kompleksu 
rozpoczęła się jesienią ubiegłego 

roku. Pomimo sporego zaawanso-
wania prac (na jednym z obiektów 
dobiegają końca prace elewacyjne, 
a na drugim powstaje ósma kon-
dygnacja), inwestor nie zdradzał 
żadnych szczegółów inwestycji. 
Jedyne informacje, pochodzące 
z urzędowych rejestrów wska-
zywały, że Jakon zamierza zre-
alizować 18 budynków i posiada 
pozwolenia na budowę łącznie 
11 (wraz z powstającymi) obiektów.

Na fanpage’u Fordon na co 
dzień przedstawiono niedawno 
pierwsze szczegółowe informacje 
na temat inwestycji. Jej nazwa to 
Nowy Wyszogród. Z materiałów, 
pochodzących z folderu reklamo-
wego wynika, że w ramach I eta-
pu – czyli powstających dwóch 
budynków – powstaną 82 miesz-
kania o metrażach od 29 do 
82 mkw. W ramach kolejnych eta-
pów będą powstawały po cztery 
obiekty – z planu lokalizacyjne-
go wynika, że Nowy Wyszogród 
będzie składał się z 12 budyn-
ków czteropiętrowych i sześciu 
siedmiopiętrowych. Za realiza-
cję całego stanu surowego wraz 

z dostarczeniem i montażem 
prefabrykatów pierwszego etapu 
inwestycji odpowiada firma BJ 
Budownictwo. Sprzedaż mieszkań 
ma rozpocząć się w październiku.

Warto dodać, że na sąsied-
niej działce – na terenach daw-
nej cegielni – także trwa budo-
wa inwestycji mieszkaniowej. 

Toruński deweloper Lem-Bud 
rozpoczął realizację Panoramy 
Wiślanej. Kompleks, zaprojekto-
wany przez pracownię Sobociń-
ski Architekci (znaną z koncepcji 
budynku Awiator na Bartodzie-
jach czy inwestycji Enklawa przy 
ulicy Zaświat), będzie składał się 
z 11 obiektów.

Firma Red Co zakupiła pro-
jekt i planuje realizację inwe-
stycji przy ulicy Łowickiej 25 na 
Brdyujściu. Deweloper wcześniej 
realizował m.in. osiedle Impresja 
przy ulicy Powstańców Warszawy 
czy budynek Przy IV Śluzie nieda-
leko ulicy Wrocławskiej i Kanału 
Bydgoskiego. 

F i r ma odk upi ła projek t 
i pozwolenie na budowę, któ-
re w kwietniu tego roku uzy-
skała spółka Probudex. Z treści 
wniosku wynika, że za koncep-
cję architektoniczną inwestycji 
odpowiadają członkowie pracow-
ni Lines Architekci.

Ja k in for muje Red Co, 
w ramach kompleksu przy Łowic-
kiej (niedaleko Ikei) powstanie 
sześć dwupiętrowych budyn-
ków mieszkalnych z 68 loka-
lami. Będą one miały od 30 do 
77 m² powierzchni: przewidziano 
zarówno kawalerki, jak i miesz-
kania czteropokojowe. Zdaniem 
inwestora, kompleks ma cha-
rakteryzować się dynamicznym, 
segmentowym podziałem elewa-
cji, windami, przestrzeniami par-
kingowymi i zagospodarowanymi 
terenami zielonymi.

To kolejna inwestycja miesz-
kaniowa na Brdyujściu – kilka 
tygodni temu przy skrzyżowaniu 
Łowickiej i Witebskiej rozpoczęła 
się nowa inwestycja mieszkanio-
wa. Jej nazwa – Regatowa Przy-
stań – nawiązuje do jej lokalizacji 
przy torze regatowym na Brdy-
ujściu. Inwestorem jest inowro-
cławski deweloper BTS. Jak infor-
muje na swojej stronie interne-
towej, przy ulicy Witebskiej 7A 
powstanie budynek z 36 miesz-
kaniami o powierzchni od 45 do 
78 mkw. i 33 miejscami posto-
jowymi, wyposażony w windę, 
a także komórki lokatorskie. 
Prace budowlane rozpoczęły 
się kilka tygodni temu, a termin 
oddania do użytku zaplanowano 
na koniec 2022 roku.

* Więcej o inwestycjach 
mieszkaniowych 
przeczytasz w specjalnym 
dziale na portalu www.
metropoliaBydgoska.PL

dEWELoPErZY Nad Wisłą i Brdą 
powstają mieszkania
Ponad trzydzieści nowych budynków
Nowy Wyszogród – tak nazywa się kolejna inwestycja mieszkaniowa dewelopera Jakon Inwest 
w Fordonie. Budowa trwa od kilku miesięcy, ale dopiero niedawno poznaliśmy szczegóły inwestycji. 
Na Brdyujściu powstanie sześciu budynków zapowiada za to Red Co.

Wizualizacja pierwszych dwóch etapów Nowego Wyszogrodu. Kompleks przy Fordońskiej będzie składał się 
łącznie z 18 budynków - obecnie powstają pierwsze dwa.
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Niedaleko
Ikei powstanie sześć 
budynków mieszkalnych.

Sprzedaż
mieszkań w Nowym 
Wyszogrodzie rozpocznie 
się w październiku. 
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Automatyzacja,
robotyzacja, 
digitalizacja...
Oto kierunek w jakim zmierzamy 
w fabrykach Unilever. Jeśli interesują 
Cię nowe technologie i produkcja 
światowej klasy - chcemy Cię poznać!

#OPERATOR  #MECHATRONIK  
#MECHANIK #AUTOMATYK  #INŻYNIER
#MAGAZYNIER   

Sprawdź naszą 
konkurencyjną ofertę 
na pracuj.pl  lub OLX

#Unilever  
#Bydgoszcz

www.unilever.pl
Fb: /UnileverPolskaFabryki 

R E K L a M a
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W  t ra kcie dwóch dn i 
k o n f e r e n c j i  o n l i n e 
(20 i 21 września 2021r.) 

w ystąpi l i najlepsi praktycy 
i pasjonaci projektowania usług, 
produktów i interakcji. W tym 
roku konferencja odbywała się 
w modelu hybrydowym. Pre-
legenci wystąpili ze specjalnie 
zaaranżowanego studia w Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy, 
a uczestnicy połączyli się online. 
Widzowie mieli szansę wysłuchać 
niesamowitych prelekcji, wziąć 
udział w moderowanym networ-
kingu, giełdzie kooperacyjnej czy 
warsztatach online. 

Konferencję rozpoczęła Moni-
ka Banach z Symetrii i Dawid 
Lach z Santander Bank Polska. 
Opowiadali o usłudze dla klien-
tów depozytowych w prelekcji 
„Co ma wspólnego robienie pom-
pek z finansami?”. - Okazało się, 
że klienci, banków, zupełnie jak 
ci korzystający z usług klubów 
fitness, potrzebują trenerów 
osobistych - mówił Dawid Lach. 
- Trzeba było motywować ich do 
oszczędzania, chwaląc ich, jak na 
sali treningowej, by poczuli się 
pewni siebie.

Prócz nich na konferencji 
wystąpili m.in. Artur Urbański 
z Hycom, Katarzyna Szczesna 
z Design Mentorship, czy Kata-
rzyna Młynarczyk z Socjomanii. - 
Pamiętajmy o roli lidera. Sprawdź-
my go, bo ryba psuje się od głowy 

- mówiła Młynarczyk w obszernej 
prelekcji na temat kolaboracji. 
Drugiego dnia konferencji uczest-
nicy mieli szansę wysłuchać m.in. 
inspirującej prelekcji Stefan Butti-
giega z Malty, czy Karen Hold ze 
Stanów Zjednoczonych. 

Z myślą o rozwoju współpra-
cy biznesowej, odbyła się giełda 
kooperacyjna współorganizowa-
na z Toruńską Agencją Rozwoju 
Regionalnego. Adresowana była 
do wszystkich zainteresowanych 
wykorzystaniem Design Thinking 

i Service Design we wspieraniu 
rozwoju innowacyjności oraz 
poszukiwaniu niestandardowych 
rozwiązań w działaniu.

P a r t n e r e m  ko n fe r e n c j i 
i współorganizatorem jest woje-
wództwo kujawsko-pomorskie 

oraz miasto Bydgoszcz. - To jed-
no z 25 najważniejszych wyda-
rzeń na świecie dotyczących 
kreatywnego myślenia, dlatego 
je wspieramy - komentował wice-
marszałek Zbigniew Ostrowski. 
To już kolejna edycja, kiedy woje-
wództwo kujawsko-pomorskie 
objęło patronatem konferencję. 

Co ważne, województwo 
kujawsko-pomorskie posiada 
doskonałe, strategiczne położe-
nie w sercu Europy, w centralnej 
części Polski. Przez region prze-
biegają autostrada A1 łącząca 
północ z południem kraju oraz 
krajowe drogi nr 5 i 10, które 
w najbliższych kilku latach zosta-
ną zastąpione przez nowoczesne 
drogi ekspresowe S5 i S10.

Działają tam firmy będą-
ce europejskimi i światowymi 
potentatami czy innowacyjne 
przedsiębiorstwa, które budują 
swoją pozycję w kraju i zagranicą, 
jak Neurodio, twórcy gry eduka-
cyjnej uczącej dzieci matematyki. 
Wszystkie je łączy wysoka jakość 
produktów, biznesowa solidność, 
konkurencyjność i elastyczna 
gotowość przystosowania do 
zmieniających się warunków 
wyznaczonych przez rynki. 

* Więcej informacji 
o konferencji na stronie 
www.polishopa.pl

WYdArZENiA

Radosław Ratajczak - organizator konferencji POLISHOPa 2021. 

jak projektować jeszcze lepiej? 
Przez dwa dni najlepsi praktycy i pasjonaci projektowania usług, produktów oraz interakcji wystą-
pili na POLISHOPa Design Thinking Conference Bydgoszcz 2021. Była to ósma edycja międzynaro-
dowego eventu o Design Thinking, Service Design, User Experience i Customer Experience. 
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Kieślowski, Wajda, Hoffman, Smarzowski 
docenili uroki Kujaw i Pomorza. 

To tu powstawały ich filmy!
Kujawsko-Pomorska Trasa Filmowa to niezwykła mapa 

filmów i ludzi urodzonych w regionie!

Wejdź na: 
film.kujfilm.kujawsko-pomorskie.pl 

i zaplanuj wędrówkę szlakiem urokliwych plenerów, 
zabytków i miast oraz miasteczek niezwykłych. 

Odkryj filmowe Kujawsko-Pomorskie!

R E K L a M a

M a T E R I a Ł  P a R T N E R a
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

D la Bydgoszczy budowa 
S10 jest przynajmniej tak 
samo istotna jak powstanie 

drogi S5. Po pierwsze dlatego, że 
jako całość S10 ma być ważnym 
szlakiem na osi wschód – zachód 
– od Szczecina aż do obwodnicy 
Warszawy. Po drugie – jej odci-
nek do Torunia umożliwi byd-
goszczanom sprawny dojazd do 
autostrady A1. Wreszcie po trze-
cie – dzisiejsza droga krajowa 
nr 10 łącząca dwie stolice woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go to arena licznych, nierzadko 
śmiertelnych, wypadków. Choć tu 
należy podkreślić, że na ich licz-
bę tylko częściowo składają się 
niedostatki infrastruktury. Klu-
czowe są niebezpieczne, a czasa-
mi wręcz skandaliczne, manew-
ry kierowców, które prowadzą 
do groźnych sytuacji na trasie, 
o których raz po raz można prze-
czytać w mediach.

Działające na wyobraźnię 
słowa prezydenta Bydgoszczy 
Rafała Bruskiego, który zapowie-
dział jesienią 2019 roku, że będzie 
wysyłał nekrologi ofiar wypad-
ków na DK 10 premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu, dobrze 
oddają ówczesną atmosferę 
panującą wokół przygotowywa-
nej inwestycji. Choć był to oczy-
wisty chwyt retoryczny, to wiele 
osób równocześnie wypominało, 
że w temacie budowy S10 dzieje 
się niewiele. Dla trasy nie wyda-
no bowiem wówczas nawet decy-
zji środowiskowej. A co więcej 
– rząd Prawa i Sprawiedliwości 
próbował forsować budowę trasy 
w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Formule, w któ-
rej w Polsce nie wybudowano ani 
kilometra drogi ekspresowej.

Eksperyment z PPP zarzuco-
no w ubiegłym roku, dokapitali-
zowując Program Budowy Dróg 
Krajowych. Kwota 21 miliardów 
złotych, która dodatkowo popły-
nęła na inwestycje drogowe, 
pozwoliła włączyć do głównego 
nurtu inwestycji między inny-
mi właśnie S10 na odcinku Byd-
goszcz – Toruń. Nie był to jed-

nak koniec przeszkód – wydana 
w lutym 2020 roku decyzja śro-
dowiskowa została oprotesto-
wana. Szczególnie aktywni byli 
w tym względzie mieszkańcy 
Solca Kujawskiego i okolic. Pod-
nosili, że zatwierdzony przebieg 
S10 może doprowadzić do degra-
dacji źródlisk znajdujących się 
w Puszczy Bydgoskiej. Rozpo-
częła się więc wielomiesięczna 
procedura odwoławcza, która 
zakończyła się dopiero na począt-
ku czerwca bieżącego roku.

Dokładnie 4 czerwca General-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska 
wydała dla drogi S10 ostateczną 
decyzję środowiskową. Prze-
bieg trasy nie uległ zmianie, ale 
zaostrzone zostały kryteria doty-
czące liczby przejść dla zwierząt 
czy kompensacji przyrodniczej. 
GDDKiA twierdzi, że zmiany 
wprowadzone przez GDOŚ mają 
kosztować drogowców nawet 
220 milionów złotych.

Na razie wszystko wskazu-
je jednak na to, że zabezpie-

czone przez dyrekcję środki 
na inwestycję będą wystar-
czające, aby zbudować (ale już 
do 2026 roku) 50-kilometrowy 
odcinek S10. Do tej pory dro-
gowcy poznali oferty w trzech 
przetargach. Chodzi o niespeł-
na 9-kilometrowy fragment od 
węzła Bydgoszcz Południe (daw-
niej Stryszek) do nowego węzła 
w Emilianowie wraz z rozbudową 
ponad 5-kilometrowego odcinka 
drogi krajowej nr 25 (w kierunku 
Brzozy), liczącą 21 kilometrów 

część od węzła Solec do węzła 
Toruń Zachód oraz blisko 12-kilo-
metrową południową obwodnicę 
Torunia.

We wszystkich postępowa-
niach budżet zabezpieczony 
przez GDDKiA okazał się wyższy 
niż wszystkie propozycje złożone 
przez potencjalnych wykonaw-
ców. W przypadku odcinka Byd-
goszcz Południe – Emilianowo 
wynosi on 560 milionów złotych, 
podczas gdy najtańsza oferta – 
Budimexu – opiewa na niespeł-
na 410 mln złotych. Na budowę 
fragmentu Solec – Toruń Zachód 
dyrekcja ma ponad 700 mln zło-
tych. Najtańsza oferta złożona 
przez Kobylarnię i Mirbud zakła-
da zaprojektowanie trasy i wyko-
nanie robót za niecałych 300 mln 
zł mniej. W przypadku obwodni-
cy Torunia proporcje wygląda-

ją następująco: 407-milionowy 
budżet i cena na poziomie ok. 
300 mln zł (konsorcjum spół-
ek NDI i kazachskiego „SP” Sine 
Midas Stroy).

Oprócz ceny, w przetargu pod 
uwagę brane są także dwa inne 
kryteria. Mowa o długości gwa-
rancji oraz deklaracji skrócenia 
czasu robót. Nietrudno domyślić 
się, że wszystkie firmy zrobiły 
to w maksymalnym wymiarze. 
Ale nie zmienia to faktu, że drogą 
S10 pojedziemy w naszym regio-
nie dopiero za pięć lat.

Na otwarcie czekają jeszcze 
koperty z ofertami na ostatni 
odcinek drogi S10. Chodzi o kil-
kukilometrowy fragment od Emi-
lianowa do Solca Kujawskiego. 
Ceny mamy poznać we wtorek, 
12 października.

iNWESTYcjE droGoWE Droga S10 nie taka 
ekspresowa
Na jej wybudowanie mamy 
poczekać jeszcze pięć lat
Kiedy pod koniec listopada 2016 roku podpisywano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i autostrad a Mostami Katowice na wykonanie pierwszej dokumentacji dla fragmentu 
drogi ekspresowej S10 łączącego Bydgoszcz z Toruniem jako termin zakończenia inwestycji poda-
wano rok 2022. I rzeczywiście – ten rok pojawia się w harmonogramie prac. ale już jako termin ich 
rozpoczęcia.

Odcinek drogi S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem ma być gotowy w 2026 roku. Na razie kierowcy mogą 
korzystać jedynie z krótkiego odcinka trasy między węzłami Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) a Bydgoszcz 
Południe (Stryszek).
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S10
Zainteresowanie budową 
S10 pomiędzy Bydgoszczą 
a Toruniem jest spore. 
W dotychczasowych 
przetargach zgłosiło 
się od siedmiu do 
dziewięciu potencjalnych 
wykonawców.
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Ubiegłoroczne wydłużenie 
akcji spotkało się z pozy-
tywnym odbiorem ze stro-

ny zarówno partnerów akcji, jak 
i jej uczestników, więc pozosta-
jemy przy siedmiodniowym ter-
minie. Zresztą wiele firm wpro-
wadziło zniżki właśnie na cały 
tydzień – mówi Justyna Wró-
blewska, koordynator Metropo-
lii za pół ceny 2021. Dodaje też, 
że każda zgłaszającą się firma 
czy instytucja też samodziel-
nie wybiera, w które dni trwa-
nia akcji weźmie w niej udział 
i zaproponuje swoje wybrane 
produkty lub usługi za połowę 
ceny.

Wydłużenie akcji zdecydo-
wanie ułatwia firmom i instytu-
cjom dotarcie do większej liczby 
klientów. W zeszłym roku świet-
nie sprawdziły się też vouchery, 
dlatego teraz każdy z partnerów 
również może je wprowadzić, 
sprzedawać w czasie trwania 
akcji i umożliwić ich realizację 
w późniejszym terminie.

Należy pamiętać, że głównym 
założeniem akcji jest zapewnie-

nie zniżki o wartości dokładnie 
50% na wybrane produkty/usługi 
w trakcie udziału danego punktu 
w akcji, w wybranych wcześniej 
dniach. Niezmienny pozostaje 
też obszar, na którym odbędzie 
się akcja - nie tylko Bydgoszcz, 
ale również gminy wchodzące 
w skład Stowarzyszenia Metro-
polia Bydgoszcz.

Do udziału w akcji zgłosiły 
się przeróżne firmy i instytucje. 
Są wśród nich zarówno punk-
ty działające stacjonarnie, jak 
i online. Różne są też branże. 
Na wyjątkową zabawę zapra-
sza między innymi LaserFight, 
gdzie można zagrać w Laser 
Tag, czyli laserowego paint-
balla. Jest to forma rozrywki, 
w której uczestnicy wyposaże-
ni w broń laserową i specjalne 
kamizelki rywalizują ze sobą 
w sieci labiryntów. - Nastrój 
podsyca specjalne oświetlenie, 
lampy UV, stroboskopy, koguty, 
f luorescencyjne grafiti. Do tego 
odpowiednio dobrana muzyka, 
efekty dźwiękowe i oczywiście 
masa dymu sprawiają, że odczu-
wa się dreszcz emocji. Wszyst-
ko to razem wzięte jest czymś, 

czego jeszcze nie przeżyliście 
– zachęca Marcin Nowicki 
z LaserFight.

Kalorie utracone podczas 
takiej zabawy będzie moż-
na uzupełnić w wielu lokalach 
gastronomicznych, które przy-
stąpiły do akcji. Na przykład 
w TenTego zlokalizowanym 
w samym centrum Bydgosz-
czy. Na uczestników akcji cze-
kają tam naleśniki w wersji na 
słodko z jabłkami i serem oraz 
wytrawnie z mięsem mielonym, 
pizza capriciosa czy krem pomi-
dorowy.

A po jedzeniu można zro-
bić zakupy. Gdzie? Chociażby 
w sklepie Smykoland zlokalizo-
wanym na bydgoskich Barto-
dziejach. Znajdziecie tam prze-
różne akcesoria dla dzieci i ich 
rodziców. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na wózki, które 
będą przecenione o połowę.  

Co jeszcze będzie można 
zrobić? Zajrzyjcie na stronę 

www.zapolceny.metropolia-
bydgoszcz.pl i przekonajcie się 
sami. Dostępna jest tam lista 
wszystkich partnerów akcji. ST

Udział biorą przede wszyst-
kim lokalne firmy działają-
ce na terenie Bydgoszczy 

i regionu, ale oczywiście nie bra-
kuje też ogólnopolskich marek, 
które włączają do akcji. Oprócz 
standardowych przecen są też 
mniej typowe produkty i usługi. 

Zdobycie nowej wiedzy i umie-
jętności umożliwia Ambasada Biz-
nesu, która oferuje kurs na opie-
kuna w żłobku lub klubie dzie-
cięcym. Szkolenia proponuje też 
Kancelaria HONEST-IUS, która 
specjalizuje się w tematyce RODO.

Wśród rozwiązań dla firm 
znajdują się na przykład: stwo-
rzenie strony internetowej ofe-
rowane przez AdShoot oraz 
usługa weryfikacji Podpisu kwa-
lifikowanego, czym zajmuje się 
firma informatyczna ART-KOM. 
Oprócz tego skorzystać też moż-
na z usługi księgowej z Blu-em.

Znaczną część partnerów 
tegorocznej edycji akcji stano-

wią osoby zajmujące się zdro-
wiem czy urodą. Są to między 
innymi firmy kosmetyczne, kli-
niki kosmetologii, studia masażu 
czy medycyny estetycznej. Jed-
ną z ciekawszych i nietypowych 
opcji w tej branży jest zabieg tle-
noterapii hiperbarycznej reali-
zowany w specjalnej komorze 
wypełnionej sprężonym powie-
trzem. Taką usługę świadczy 
Gabinet Tlenoterapii Hiperba-
rycznej „Hipermedicum”.

Oprócz tego w Metropolii za 
pół ceny nie brakuje też lokali 
gastronomicznych, siłowni, szkół 
tańca czy obiektów kulturalnych. 
 JW

* Wszystkie oferty, z których 
będzie można skorzystać 
w ramach akcji Metropolia 
za pół ceny 2021 znajdują się 
na stronie www.zapolceny.
metropoliabydgoszcz.pl

Zniżki pojawią się na terenie 
gmin wchodzących w skład 
Stowarzyszenia Metropolia 

Bydgoszcz. Najwięcej przecen 
zaoferowali oczywiście przed-
siębiorcy z Bydgoszczy, ale pro-
mocji nie zabraknie także w Sol-
cu Kujawskim, Białych Błotach, 
Osielsku czy Koronowie. Korzy-
stać z nich może dosłownie każdy.

– Mieszkańcy regionu korzy-
stają z dużej liczby ofert w Byd-
goszczy. W innych miastach z roku 
na rok pojawia się jednak coraz 
więcej partnerów akcji, którzy tak-
że oferuje swoje produkty lub usłu-
gi w cenach obniżonych o połowę - 
mówi Łukasz Krupa, dyrektor biura 
promocji miasta, podkreślając, że 
każdy z mieszkańców metropolii 
może w dowolnej gminie korzystać 
ze zniżek, więc jest to dobra oka-
zja, aby wybrać się na wycieczkę 
poza miasto.

W każdym z punktów biorą-
cych udział w akcji na klientów 

będą czekać minimum trzy pro-
dukty bądź usługi przecenione 
o dokładnie 50 procent. Wyjątkiem 
są firmy bądź instytucje, które nie 
mają możliwości obniżenia cen 
tylu produktów lub usług. 

Oprócz tytułowych zniżek za 
pół ceny, które są podstawą akcji, 
w niektórych punktów pojawią 
się, jako promocje towarzyszące,  
rabaty innej wysokości – czasami 
nawet wyższej niż 50%. 

Drugi raz z rzędu akcja potrwa 
przez cały tydzień (27 września – 
3 października), ale nie oznacza to, 
że oferta wszystkich partnerów 
akcji jest dostępna przez dokład-
nie siedem dni. Termin udziału 
danego punktu jest dowolny, jed-
nak nie może być krótszy niż trzy 
dni. Najwięcej zniżek oferowanych 
będzie w weekend. ST

*  Termin akcji to 27 września 
do 3 października

BiZNES

oFErTY

ZNiżki

Tydzień zniżek 
powraca! 
akcja Metropolia za pół ceny ma za sobą już cztery edycje. 
W ramach tegorocznej, jubileuszowej odsłony ze zniżek będzie 
można ponownie skorzystać przez cały tydzień - od 27 września 
do 3 października 2021 r. a będzie z czego wybierać!

W akcji biorą udział między innymi TenTego, LaserFight oraz Smykoland.
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Przegląd ofert za 
połowę ceny
Zróżnicowanie oferty to jedno z najważniejszych założeń Metropolii 
za pół ceny. Każdego roku do akcji przystępują przedsiębiorcy z prze-
różnych branż. Co zaproponowali tegoroczni partnerzy?

Jak, gdzie i kiedy 
korzystać z promocji?
Siedem dni i ponad stu partnerów akcji, którzy przecenią o 50% aż 
kilkaset produktów i usług. Można się pogubić? Dlatego wyjaśniamy, 
jak kupować za pół ceny.
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Sytuacja pandemiczna spra-
w iła ,  że organizatorzy 
musieli spojrzeć na festiwal 

i jego przygotowanie z zupełnie 
innej perspektywy. - Opraco-
wanie koncepcji i przygotowania 
trwały wiele miesięcy w dotych-
czas nieznanych warunkach. 
Rzeczywistość online zawładnę-
ła życiem wielu z nas i zweryfiko-
wała dotychczasowy tryb życia, 
nauki i pracy. Wszyscy musie-
liśmy przejść kurs: „cyfryzacja 
w pigułce” – mówią.

W dniach od 11 do 22 paź-
dziernika każda z pięciu uczel-
ni-organizatorów zaproponuje 
od ośmiu do dziesięciu filmów – 
nagrań różnych form przekazy-
wania wiedzy (m.in. eksperymen-
ty, warsztaty, wykłady, koncert). 
Zobaczymy m.in. nowoczesną 
aparaturę badawczą; dowiemy 
się, czym jest „chemiczna loko-
motywa”; jak w historii szyfro-
wano informacje oraz – a propos 
informacji – jak rozpoznać „fake 
newsy”.

Część oferty programowej 
przybierze formę interaktywną 
– odbiorcy będą mogli wykonać 
zadania samodzielnie w domu 

lub w szkole pod czujnym okiem 
nauczyciela lub rodzica. Warto 
dodać, że propozycje kierowane 
będą do różnych grup odbiorców 
– bez względu na wiek, płeć czy 
grupę zawodową, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Nie zabraknie tak-
że konkursów dla dzieci i mło-
dzieży. 

Filmy zostaną zamieszczo-
ne na kanale YouTube Bydgo-
skiego Festiwalu Nauki. Inau-
guracja wydarzenia odbędzie 
się w wyjątkowych wnętrzach 
Młynów Rothera we współpracy 
z bydgoskim Parkiem Kultury. 

Bydgoski Festiwal Nauki jest 
wydarzeniem popularnonauko-

wym organizowanym co roku 
przez środowiska akademickie. 
Impreza odbywa się od 2010 roku 
i każda kolejna edycja udowadnia, 
że nauka nie jest nudna. Maksy-
mą festiwalu jest hasło: „Złap 
bakcyla nauki”. Organizatorom 
przyświeca również myśl Konfu-
cjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. 

Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem”. 

Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników naukowo-dydaktycz-
nych, studentów i partnerów 
bydgoskich uczelni uczestnicy 
wydarzenia mogą przekonać się, 
jak bardzo inspirująca i fascynu-
jąca jest nauka. Warto zazna-
czyć, że do współpracy przy 
tworzeniu oferty programowej 
co roku zgłasza się wiele jed-
nostek zewnętrznych, takich 
jak np. szkoły, biblioteki, insty-
tucje kultury, straż pożarna, 
policja, prywatne przedsię-
biorstwa, stowarzyszenia oraz 
fundacje. To największe tego 
typu wydarzenie w Bydgosz-
czy. - Mamy nadzieję, że zdalna 
forma imprezy nie przeszkodzi 
odbiorcom czerpać przyjem-
ności ze zdobywania wiedzy 
i „łapania bakcyla nauki”. Liczy-
my jednak na to, że kolejne edy-
cje festiwalu będą się już odby-
wać w tradycyjny sposób, bo 
nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu i wspólnego doświad-
czania życia, którego częścią 
jest nauka – zapowiadają orga-
nizatorzy.

* Więcej na www.
festiwalnauki.bydgoszcz.
pl oraz w mediach 
społecznościowych.

Akademia działa na rynku od 
ponad 20 lat, a teraz otwie-
ra swój pierwszy oddział 

w Bydgoszczy. W ramach sto-
sowanych przez nią programów 
realizowany jest rozwój nie tylko 
technik szybkiego czytania oraz 
technik pamięciowych, ale także 
rozwój emocjonalny dziecka.

- Prowadzimy zajęcia rozwi-
jające poczucie własnej wartości 
i kluczowe kompetencje uczenia 
się w formie fabularnych gier 
przygodowych. Stosujemy wiele 
autorskich rozwiązań i spraw-
dzonych metod, które pomaga-
ją dzieciom w uczeniu się oraz 
odkrywaniu swoich mocnych 
stron. Stawiamy na uczenie się 
pełne entuzjazmu i poznawanie 
świata przez eksperymentowa-
nie, dlatego dzieci oprócz trenin-
gów wykonują na zajęciach dużo 
badań i doświadczeń naukowych 
– mówi Monika Rybacka z Akade-
mii Nauki Bydgoszcz.

Jakie są korzyści z uczęszcza-
nia do Akademii Nauki? Dziec-
ko sprawniej czyta i potrafi się 
uczyć, ma świadomość swoich 
mocnych stron oraz wie, jak 
radzić sobie ze szkolnym stre-
sem, łatwo zapamiętuje, stosując 
skuteczne techniki pamięciowe 
i mapy myśli, odnajduje moty-
wację i entuzjazm, aby rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje, 
lepiej się koncentruje, a także 
uczy się współpracy w grupie i co 
najważniejsze - buduje postawę 
„poradzę sobie”.

Do dzieci w wieku przed-
szkolnym skierowany jest pro-
gram Mały Odkrywca, do dzieci 
w wieku szkolnym - program 
Mądre Dziecko, a do młodzieży 
do 16. roku życia - Nastolatek 
z Klasą. Dla licealistów, studen-
tów i dorosłych dostępny jest też 
kurs biegłego czytania.

Już dziś można odwiedzić 
stronę bydgoszcz.akademianauki.
pl, aby poznać szczegóły i zapisać 
się na lekcję pokazową. ST

Jak przekazano, politechnika 
będzie zaangażowana w reali-
zację projektów badawczych 

oraz opracowań tematycznych 
wraz z sanepidem. – W tym celu 
pracownicy i studenci uczelni 
korzystać będą z laboratoriów 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Politechnika 
udostępni natomiast swoje zaple-
cze laboratoryjne i edukacyjne 
specjalistom z WSSE – wyjaśnia 
biuro prasowe uczelni. Efektem 
porozumienia będzie także orga-
nizacja konferencji, sympozjów 
i wydarzeń edukacyjnych zwią-
zanych z ochroną zdrowia.

– Współpraca stwarza szan-
se do rozwoju okołomedycznych 
kierunków studiów. Jednym 
z nich jest Inżynieria Farmaceu-
tyczna, którą uruchamiamy od 
października – mówi prof. Marek 
Adamski, rektor politechniki. 

Uczelnia zawarła też porozu-
mienie zakładające objęcie patro-
natem naukowym wyznaczonych 

szkół ponadpodstawowych na 
terenie powiatu wąbrzeskiego. – 
Uczniowie będą mogli skorzystać 
z zajęć i wykładów prowadzonych 
przez nauczycieli akademickich 
w poszczególnych liceach i tech-
nikach oraz na terenie kampusu, 
z wykorzystaniem zaplecza dydak-
tyczno-laboratoryjnego uczel-
ni. Porozumienie zakłada także 
konsultacje dla nauczycieli szkół 
średnich oraz wsparcie w zakresie 
planowania i realizacji kształcenia 
– informuje politechnika.

Politechnika Bydgoska zapo-
wiada także powstanie komplek-
sowego programu partnerskie-
go, z którego skorzystać będą 
mogły szkoły ponadpodstawowe 
z całego województwa kujawsko-
-pomorskiego. 

*Wywiad z prof. 
Markiem adamskim już 
w piątek na portalu 
metropoliaBydgoska.PL

WYdArZENiA

NAukA

PoLiTEcHNikA

Bydgoski Festiwal 
Nauki w nowej odsłonie
Najważniejszym celem edukacyjnej uczty zawsze była interakcja oraz nauka poprzez zabawę 
i doświadczenie. Kolejne fale pandemii sprawiły, że tym razem - i to po raz pierwszy – Bydgoski 
Festiwal Nauki przybierze formę nową, bo wirtualną. 

Uczelnie przygotowały nagrania, które pozwolą uczestniczyć w festiwalu w wymiarze wirtualnym.
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Sposób na wiedzę
Takiej akademii jeszcze w Bydgoszczy nie było
To będzie wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta - akademia 
Nauki Bydgoszcz to nowo otwarte centrum edukacyjne, które stwo-
rzy nadzwyczajne warunki do nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Politechnika Bydgoska 
podejmuje współprace
Porozumienie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
i patronat nad szkołami z powiatu wąbrzeskiego - to ostatnie infor-
macje z uczelni rozpoczynającej działalność pod nową nazwą. 

 

NASZ PATroNAT

Festiwal
odbędzie się w dniach 
11-22 października.
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Dużym wsparciem dla wspomnianych wydarzeń, ale też wielu 
innych, odbywających się w regionie, jest koordynowany przez 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt unijny 
pn. „Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę”. 
DDzięki funduszom unijnym imprezy stają się coraz atrakcyjniejsze 
dla odbiorców, a Kujawy i Pomorze są ważnym punktem na mapie 
tzw. turystyki eventowej kraju. Co ważne, celem projektu jest nie 
tylko dotowanie wydarzeń kulturalnych, ale szeroko rozumiany 
rozwój gospodarki regionalnej (w tym turystyki, gastronomii, 
transportu czy logistyki). Dotychczas z programu skorzystali 
twórcy ponad 30 wydarzeń z różnych dziedzin sztuki. 

Więcej informacji : www.mojregion.eu
                                 www.kujawsko-pomorskie.pl

FESTIWAL CAMERIMAGE, SKYWAY FESTIVAL, 
9HILLS FESTIVAL , FESTIWAL FILMOWY TOFIFEST, 
EUROPEJSKA AKADEMIA JAZZU   
TE MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIA 
OD LAT PRZYCIĄGAJĄ DO WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKOOPOMORSKIEGO NIE TYLKO 
MIMIŁOŚNIKÓW KULTURY Z CAŁEJ POLSKI, 
ALE TEŻ ZAGRANICZNYCH TURYSTÓW. 

R E K L a M a

Krzysztof Włodarczyk uro-
dził się 25 lutego 1961 roku 
w Sławnie. Święcenia kapłań-

skie przyjął 21 czerwca 1987 roku. 
Jego pierwszą placówką była 
parafia pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Lipiu, gdzie poznał 
bliżej Ruch Światło-Życie. 1 paź-
dziernika 1988 roku mianowany 
został dyrektorem Domu Reko-
lekcyjnego w Iłowcu, a od roku 
1989 – dyrektorem Domu Reko-
lekcyjnego w Koszalinie. W latach 
1990-2005 był diecezjalnym dusz-
pasterzem rodzin, obrońcą węzła 
małżeńskiego w Sądzie Biskupim, 
asystentem kościelnym Wspólnoty 
Dzieci Łaski Bożej i moderatorem 
diecezjalnym Domowego Kościoła.

W  r o k u  a k a d e m i c k i m 
2006/2007 pełnił funkcję wice-
rektora Wyższego Semina-
rium Duchownego w Koszalinie. 
W latach 2007-2016 był dyrektorem 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Biskupiej. 7 maja 2016 roku papież 
Franciszek mianował ks. Krzyszto-
fa Włodarczyka biskupem pomoc-
niczym diecezji koszalińsko-koło-
brzeskiej, przydzielając mu stolicę 
tytularną Surista (obecnie na tere-
nie Algierii). 11 czerwca 2016 roku 
przyjął święcenia biskupie w kon-
katedrze kołobrzeskiej.

- O woli Ojca Świętego dowie-
działem się na kilka dni przed 
ogłoszeniem nominacji. Było to 
dla mnie zaskoczenie. Po ludzku 
pojawiły się również lęk i strach. 
Jednak natychmiast usłyszałem 

od nuncjusza apostolskiego sło-
wa, w których przypomniał mi 
moje biskupie zawołanie „Łaska, 
miłosierdzie, pokój”. Trochę 
ochłonąłem i wyraziłem zgodę – 
mówił nowy biskup w rozmowie 
z Przewodnikiem Katolickim. 

Informacje o mianowaniu 
przez papieża nowego biskupa 
bydgoskiego przekazał Nuncjusz 
Apostolski w Polsce Salvatore 
Pennacchio. Warto przypomnieć, 
że zmiana była następstwem rezy-
gnacji dotychczasowego ordyna-
riusza bp. Jana Tyrawy z zajmowa-
nego stanowiska. Tyrawa ustąpił 
w maju tego roku – wówczas Nun-
cjatura przekazała również wyja-
śnienia, w których czytamy, że 
Stolica Apostolska działając zgod-
nie z motu proporio Vos Estis lux 
mundi, przeprowadziła postępo-
wanie dotyczące sygnalizowanych 
zaniedbań bp. bydgoskiego Jana 
Tyrawy w sprawach o nadużycia 
seksualne wobec osób małolet-
nich ze strony niektórych księży 
pracujących w diecezji bydgoskiej.

– Po zakończeniu tego postę-
powania, mając na uwadze rów-
nież inne trudności w zarządza-
niu diecezją, biskup bydgoski 
złożył rezygnację z pełnienia 
swojej posługi, przyjętą dzisiaj 
przez Ojca Świętego – czytali-
śmy w komunikacie na stronie 
Nuncjatury. Do czasu powołania 
bp Włodarczyka, funkcję ordyna-
riusza diecezji bydgoskiej pełnił 
biskup toruński Wiesław Śmigiel.
 BB

koŚciÓŁ

Nowym biskupem bydgoskim został ks. Krzysztof Włodarczyk. 

Nowy biskup 
diecezji bydgoskiej
Papież Franciszek wybrał księdza z koszalina
Papież Franciszek mianował biskupem bydgoskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Włodarczyka – poinformowała w komunikacie Nuncjatura 
Apostolska w Polsce.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

O  pomy ś le  s t wor zen i a 
minidworca, który będzie 
integrował komunika-

cję autobusową w gminie, mówi 
się już od kilku lat. Był on jed-
nym z postulatów na kadencję 
2018-2023 „Naszej Gminy Osiel-
sko”, czyli komitetu, z którego 
startował w ostatnich wyborach 
samorządowych wójt Sypniew-
ski. Ślad po tych planach można 
znaleźć też w gminnych doku-
mentach – choćby dokonanej 
w ubiegłym roku aktualizacji 
planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Wiadomo, że węzeł prze-
siadkowy ma powstać u zbiegu 
ulic Jana Pawła II oraz Jeziorań-
skiej. Gmina dokonała w tym celu 
zamiany gruntów z prywatnym 
podmiotem. Atutem działki ma 
być jej lokalizacja – tuż za Gale-
rią Osielsko, w bezpośrednim 
sąsiedztwie urzędu gminy czy 
kluczowego skrzyżowania Szosy 
Gdańskiej z ulicami: Centralną 
oraz Kolonijną. Jak mówi w roz-
mowie z nami wójt Sypniew-
ski, wierzy, że dla mieszkańców 
atrakcyjna będzie perspektywa 
dotarcia do tego miejsca wszyst-
kimi funkcjonującymi w Osielsku 
liniami międzygminnymi z możli-
wością przesiadki na inne.

W sprawnym funkcjonowa-
niu komunikacji międzygminnej 
wójt widzi szansę na zmniej-
szenie ruchu indywidualnego. 
Bo ten – w ślad za rozwijający-
mi się miejscowościami gminy 
– nie tylko nie maleje, ale wręcz 
rośnie. Na niewiele zdała się 

w tym wypadku droga ekspreso-
wa S5. Rozprowadza ona bowiem 
ruch tranzytowy. Ten docelowy 
– do Bydgoszczy – nadal odbywa 
się ulicami Osielska, Niemcza czy 
Żołędowa. I niewiele wskazuje, 
aby ta tendencja uległa zmianie. 
Zwłaszcza że mówimy nie tylko 
o zmotoryzowanych mieszkań-

cach samej gminy Osielsko, ale 
również powiatu świeckiego czy 
nawet tucholskiego.

Obecnie po terenie gmi-
ny Osielsko kursują cztery 
linie międzygminne – 93, 94, 
95 i 98. Budowa węzła prze-
siadkowego będzie wiązała się 
z korektami ich tras. Postulowa-

li je zresztą jeszcze w ubiegłym 
roku radni z klubu Sąsiedzi. Pod-
kreślali, że lokalizacje przystan-
ków linii nr 93 są niekorzystne. 
Na terenie Osielska mieszkań-
cy muszą bowiem korzystać 
z przystanku Osielsko – Młyn 
(900 metrów przed skrzyżowa-
niem Szosy Gdańskiej z Cen-

tralną) lub zlokalizowanego koło 
szkoły (400 metrów za skrzyżo-
waniem). Radni chcieli, aby linia 
93 obsługiwała ponadto ulicę 
Jana Pawła II (od strony ulicy 
Kąty). Wójt Sypniewski odpowie-
dział wówczas, że zmiany nie są 
wykluczone, ale wydłużenie trasy 
będzie wiązało się też z wyższy-
mi wydatkami. Gmina bowiem 
rokrocznie współfinansuje linie 
międzygminne wskutek porozu-
mienia z Zarządem Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy. W 2021 roku to 
wydatek rzędu 2,7 miliona zło-
tych. Uwzględnia on jednak rów-
nież możliwość korzystania przez 
mieszkańców gminy ze zniżek 
w ramach biletów malucha oraz 
biletów uczniowskich.

Ile będzie kosztowała budo-
wa samego węzła przesiadkowe-
go? Tego na razie nie wiadomo. 
Odpowiedź częściowo poznamy 
po wykonaniu dokumentacji. 
Tyle że przetarg na nią w dal-
szym ciągu czeka na ogłosze-
nie. Sama inwestycja ma być 
realizowana w trybie „Zapro-
jektuj i buduj”. Wójt Sypniewski 
deklaruje, że zakończy się ona 
w 2023 roku.

komuNikAcjA

 

Jedną z czterech linii międzygminnych kursujących po Osielsku jest linia nr 93, która dociera do Niw, 
a w wariancie wydłużonym - do miejscowości Wilcze.

Minidworzec autobusowy 
w Osielsku w ciągu dwóch lat?
Władze Osielska chcą, aby w ciągu dwóch najbliższych lat na terenie gminy powstał węzeł przesiad-
kowy ułatwiający mieszkańcom korzystanie z komunikacji publicznej. Wójt Wojciech Sypniewski 
widzi w tym szansę na zmniejszenie ruchu lokalnego.
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Węzeł
przesiadkowy ma 
powstać u zbiegu 
ulic Jana Pawła II 
oraz Jeziorańskiej.

DO OBEJRZENIA DOM WZORCOWY
ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE 25 WRZESIEŃ W GODZ. 10-15 

R E K L a M a

Pozyskiwanie środków unij-
nych, grupa zakupowa (zbio-
rowe zakupy prądu i gazu), 

inwestycje infrastrukturalne 
oraz komunikacja – to, zdaniem 
członków zarządu Metropolii 
Bydgoszcz, kluczowe zadania, 
które udaje się realizować dzięki 
współpracy w ramach stowarzy-
szenia. Jak wylicza starosta byd-
goski Wojciech Porzych, przez 
minionych pięć lat udało się 
wypracować około 200 porozu-
mień w obrębie SMB. 

Ale ten optymizm nie powi-
nien przesłonić faktu, że w nad-
chodzących latach samorządy 
czekają liczne wyzwania. Kwestia 
kluczowa – dalszy rozwój połą-

czeń autobusowych Bydgoszczy 
z ościennymi gminami. Mówił 
o nich chociażby wójt Pruszcza 
Dariusz Wądołowski. 

Wśród wyzwań na nadcho-
dzące lata członkowie wylicza-
ją również kwestie klimatycz-
ne oraz gospodarkę odpadami. 
Prezydent Bruski mówi, że sama 
wymiana pieców w mieście nie 
pozwoli na pozbycie się smogu. 
– Przykładem jest Kraków, gdzie 
wymieniono 45 tysięcy pieców, 
a smog zmniejszył się jedynie 
o połowę. Poprawy wymaga 
również sytuacja w pobliskich 
gminach – podkreśla. I dodaje, 
że plany inwestycyjne miasta 
zakładają możliwość rozszerze-
nia współpracy przy odbiorze 
odpadów.  ED

rEGioN

Pięć lat stowarzyszenia 
Metropolia Bydgoszcz
15 września 2016 roku zostało powołane do życia stowarzyszenie 
Metropolia Bydgoszcz, którego głównym zadaniem była i jest koordy-
nacja współpracy Bydgoszczy z sąsiednimi gminami oraz powiatami. 
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O tym, jak jest ważna, świad-
czą historie dwójki małych 
bohaterów, które chcieliby-

śmy Wam dzisiaj przedstawić. 
Pani Olga, mama Natana, 

wspomina: Wykrycie u Nata-
na chłoniaka Hodgkina było dla 
nas szokiem, ale staraliśmy się 
zachować pozytywne nasta-
wienie. Rodzice dzieci choru-
jących na białaczkę pocieszali, 
że ten typ chłoniaka dobrze się 
leczy, a Natan jest we wczesnym 
stadium choroby. Zamierzano 
podać trzy miesięczne bloki che-
mioterapii. Natan jednak bardzo 
ucierpiał już po pierwszych kil-
ku wlewach. Doszło do niety-
powych powikłań. Przeżył dwie 
sepsy, dwugodzinną reanimację, 
krwotok i operację jelit. Ratowany 
przez ponad miesiąc na Oddziale 
Intensywnej Opieki wielokrot-
nie miał podawaną krew lub jej 
składniki. Najlepsi medycy posia-
dający sprzęt i leki nie poradziliby 
sobie bez daru od krwiodawców. 
Za każdym razem, gdy pielęgniar-
ki podpinały worek z tym darem, 
ja ze łzami w oczach dziękowałam 
w myślach za każdą jego kroplę. 
Natan żyje również dzięki Wam 
kochani krwiodawcy.

Pani Iza, mama Agatki, mówi: 
Agatka ma 4 latka i bardzo rzad-

ką chorobę Ertheima-Chestera. 
Jest po przeszczepie szpiku kost-
nego. Diagnoza trwała prawie pół 
roku. Zamknięte w szpitalnej izo-
latce czekałyśmy na cud. Był czas, 
że krew musiała być przetaczana 
co 3 dni. Bez krwi Agatka by nie 
przeżyła. Człowiek zdrowy nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że 
ma w swoim organizmie bez-
cenny eliksir, który codziennie 
może uratować niejedno życie. 
Do końca życia będę wdzięczna 
każdemu dawcy, który uratował 
mi córkę. Dlatego wszystkich 
proszę. Zostańcie bohaterami. 
Oddajcie krew!

Aby oddać krew musimy 
zgłosić się do Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
(w Bydgoszczy przy ul. Mar-
kwarta 8), oddziału terenowego 
(Brodnica, Grudziądz, Inowro-
cław, Toruń lub Włocławek) albo 
podczas jednej z akcji wyjazdo-
wych odbywających się w całym 
województwie (aktualny harmo-
nogram znajduje się na stronie 
internetowej RCKiK). Ważne, 
aby dbać o odpowiednie nawod-
nienie organizmu, zarówno 
przed i po donacji. Należy także 
przyjść wyspanym i wypoczę-
tym po lekkim, niskotłuszczo-
wym śniadaniu - nie oddajemy 
krwi na czczo.

Przed i po oddaniu dawca 
powinien unikać również uży-
wek takich jak alkohol i papie-
rosy oraz wzmożonego wysiłku 
fizycznego. Co ważne, oddawa-
nie krwi jest dla dawcy całko-
wicie bezpieczne. Używany jest 
tylko sterylny sprzęt jednora-
zowego użytku, dlatego nie ma 
ryzyka zakażenia krwi.

Krew jest potrzebna przez 
cały rok. Ważne jest więc, 
abyśmy mimo czasu wolnego 
pamiętali, że chwila poświęcona 
przez nas na wizytę w punkcie 
poboru krwi może być dla kogoś 
sprawą życia lub śmierci. 

Ranking World’s Best Hospi-
tals 2021 zawiera listę naj-
lepszych szpitali w 25 kra-

jach: USA, Niemczech, Japonii, 
Korei Południowej, Francji, Wło-
szech, Wielkiej Brytanii, Hiszpa-
nii, Brazylii, Kanadzie, Indiach, 
Australii, Meksyku, Holandii, Pol-
sce, Austrii, Tajlandii, Szwajcarii, 
Szwecji, Belgii, Finlandii, Norwe-
gii, Danii, Izraelu i Singapurze. 
Kraje zostały wybrane głównie na 
podstawie standardu życia, ocze-
kiwanej długości życia, wielkości 
populacji, liczby szpitali i dostęp-
ności danych.

Zestawienie oparte jest na 
trzech źródłach danych: reko-
mendacji ekspertów medycznych 
(lekarzy, menedżerów szpitali, 
pracowników służby zdrowia), 

ankiet pacjentów oraz na medycz-
nych wskaźnikach KPI (kluczowe 
wskaźniki efektywności) szpitali. 
Liczba uwzględnionych w rankin-
gu placówek jest różna dla róż-
nych krajów, w zależności od licz-
by szpitali i dostępności danych. 
Łącznie w trzeciej edycji rankingu 
znalazło się 2000 szpitali.

Najwyżej sklasyfikowanym 
bydgoskim szpitalem w polskim 
zestawieniu został 10. Wojskowy 
Szpital Kliniczny z Polikliniką, który 
zajął 10. miejsce, uzyskując 76,69% 
punktów rankingowych. Szpital 
Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jura-
sza uzyskał 75,81% punktów ran-
kingowych zajmując tym samym 
16. miejsce w kraju. Na 33. miejscu 
sklasyfikowano natomiast Szpital 
Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizie-
la. W zestawieniu uwzględniono 
48 placówek szpitalnych. BB

Jak relacjonowali funkcjona-
riusze, pokrzywdzona ode-
brała telefon od osoby, która 

przedstawiła się w rozmowie jako 
funkcjonariusz policji. – Oszust 
w trakcie rozmowy powiedział, że 
policja prowadzi akcję wymierzoną 
w schwytanie oszustów. Jednocze-
śnie, dla „dobra sprawy”, fałszywy 
policjant nalegał na przelanie pie-
niędzy na wskazane konto  - mówi 
sierż. sztab. Magdalena Pollak 
z zespołu prasowego Komendy 
Powiatowej Policji w Mogilnie. 

Pieniądze miały pomóc w zdo-
byciu dowodów. – Poszkodowa-
na przelała 77 tysięcy złotych 
na wskazane rachunki bankowe 
– relacjonuje rzecznik komendy.

Policjanci przypominają, że 
nigdy nie informują o prowadzo-
nych sprawach telefonicznie oraz 
nie proszą o przekazanie pie-

niędzy nieznanym osobom lub 
pozostawienie ich we wskazanym 
przez nich miejscu. – Pamiętajmy, 
że możemy sprawdzić to, czy fak-
tycznie rozmawiamy z prawdzi-
wym funkcjonariuszem, dzwoniąc 
do najbliższej jednostki policji. 
Wymagajmy więc okazania legi-
tymacji służbowej w sposób, któ-
ry umożliwia odczytanie imienia 
i nazwiska oraz numeru identy-
fikacyjnego policjanta – przypo-
minają funkcjonariusze z Mogilna 
i dodają: – W momencie, kiedy ktoś 
będzie chciał nas oszukać, poda-
jąc się przez telefon za policjanta, 
zakończmy rozmowę telefonicz-
ną. Nie wdawajmy się w rozmowę 
z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak 
zareagować, powiedzmy o podej-
rzanym telefonie komuś z bliskich.

Do podobnych oszustw doszło 
w tym samym czasie w Bydgosz-
czy, gdzie pieniądze straciły dwie 
starsze kobiety. SF

ZdroWiE

ZdroWiE

oSZuSTWA

Bezcenny lek
Każdego dnia krew potrzebna jest do ratowania życia i zdrowia 
setek pacjentów. Nie dotyczy to tylko ofiar wypadków czy innych 
nagłych zdarzeń. Krew i jej składniki są także bezcennym lekiem 
pomagającym w walce z wieloma chorobami. 

Natan i agatka to jedne z wielu osób, którym krew uratowała życie.
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Bydgoskie szpitale 
wyróżnione
Znalazły się w krajowej edycji 
międzynarodowego rankingu
Trzy bydgoskie szpitale znalazły się w krajowej edycji rankingu Worl-
d’s Best Hospitals przygotowywanej przez Newsweek oraz Statista 
Inc – firmę specjalizującą się w badaniach danych rynkowych i kon-
sumenckich.

Fałszywy policjant 
ukradł prawie 
80 tysięcy złotych
77 tysięcy złotych – dokładnie na taką kwotę oszukana została 
w sierpniu metodą „na policjanta”  43-letnia mieszkanka regionu. – 
Ofiarami wyłudzeń pieniędzy w ten sposób padają nie tylko osoby 
w podeszłym wieku – ostrzegają policjanci.

 

M a T E R I a Ł  P a R T N E R a

Człowiek zdrowy nie 
zdaje sobie sprawy 
z tego, że ma w swoim 
organizmie bezcenny 
eliksir, który codziennie 
może uratować 
niejedno życie.

pani iza
mama Agatki
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Strefa rozrywki
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Sebastian Torzewski: Rozmawia-
my w wyjątkowo deszczowy dzień, 
podczas którego pogoda jakby 
przypomina, że lato właśnie się 
kończy. Tak samo jak twój sezon. 

Tak, ponad tydzień temu wró-
ciłem z Opola z ostatniego startu 
i przez najbliższy miesiąc będę 
miał wakacje. Potem zacznie-
my wchodzić w treningi z myślą 
o zawodach w hali. 

Ten zakończony już sezon był dla 
ciebie wyjątkowo udany. 

Zdecydowanie naj lepszy 
w karierze. Debiutowałem na 
mistrzostwach świata oraz 
Europy i od razu zdobyłem dwa 
medale. To był dla mnie ogrom-
ny sukces. Do tego poprawiłem 
rekord życiowy (2,23 m), któ-
ry jest już na całkiem wysokim 
poziomie. Czego chcieć więcej? 
No może wynik na mistrzo-
stwach świata (2,17) mógł być 
lepszy, ale przede wszystkim 
liczą się te dwa medale. 

Gdybyśmy cofnęli się o dwana-
ście miesięcy, to powiedziałbyś 
mi, że takie właśnie są twoje 
i trenera plany na nadchodzą-
cy sezon – przywieźć medale 
z mistrzostw świata i Europy? 

Celem podczas treningu 
zawsze jest poprawianie się i taki 
właśnie scenariusz miałem w gło-
wie. Nie da się określić, jaki z tego 
będzie wynik. Ten, który osią-
gnąłem, na pewno mnie satys-
fakcjonuje. 

Srebro z mistrzostw Europy od 
razu cię satysfakcjonowało czy 
dopiero po czasie? Wydawało 
się, że wygrasz, ale Jonathan 
Kapitolnik z Izraela ostatecznie 
skoczył 2,25. 

Konkurs w Tallinie to był 
emocjonalny roller coaster. Byłem 
naprawdę blisko złotego medalu, 
ale jednak kolega się spiął i uda-
ło mu się skoczyć tę wysokość. 
(śmiech) Po konkursie odczu-
wałem pewien niedosyt i nie 
było takiego wybuchu energii 
jak zazwyczaj. Dopiero po czasie 
uświadomiłem sobie, że to jest 
przecież srebro mistrzostw Euro-
py, czyli ogromny sukces. 

Mistrzostwa świata odbywa-
ły się ponad miesiąc później 
w Nairobi. Już pewnie sam 
wyjazd do Kenii nadał wyjątko-
wości temu występowi.

Wyjazd był niesamowity. 
Byliśmy tam ponad dwa tygo-
dnie, więc miałem możliwość 

zobaczenia innego świata. Faj-
nie zżyliśmy się ze sobą jako 
kadra. Cały wyjazd wspomi-
nam więc bardzo pozytywnie, 
ale sam start nie do końca. 
Odczuwałem już skutki dłu-
giego sezonu. Seniorzy skaczą 
przez pół roku i to wytrzymu-
ją, ale w przypadku młodych 
zawodników, takich jak ja, trud-
no utrzymać formę na wyso-
kim poziomie przez długi czas. 
Zdecydowanie bardziej wolę, 
gdy zawody są przez krótki czas 
co tydzień niż rozciągnięte na 
cztery miesiące czy pół roku. 
I to było widać podczas konkur-
su w Nairobi, że skoki nie są tak 
dobre jak na przykład w Tallinie. 
Cieszę się, że był medal, acz-
kolwiek z samego wyniku nie 
jestem zadowolony - skoczyłem 
6 centymetrów niżej niż pod-
czas mistrzostw Europy. 

W rywalizacji z krajowymi 
seniorami radzisz sobie jednak 
dobrze, bo mistrzostwa Pol-
ski zakończyłeś ze srebrnym 
medalem. Jak w ogóle oceniasz 
poziom męskiego skoku wzwyż 
w naszym kraju? Kiedyś mieli-
śmy Jacka Wszołę, potem Artura 
Partykę, później medale zdoby-
wał też Sylwester Bednarek, ale 

w ostatnich latach bardzo nie-
wiele było powodów do radości.

No niestety mamy taką prze-
rwę w skoku wzwyż. Bez Sylw-
ka Bednarka i Kamili Lićwinko 
losy dyscypliny zostają w rękach 
juniorów. Jest jeszcze Norbert 
Kobielski i mam nadzieję, że 
wkrótce do niego dołączę i obaj 
będziemy skakać po 2,30. To jest 
już zupełnie inny poziom. 

2 ,30, czyli granica , którą 
w ostatnich latach przekracza-
ło niewielu Polaków. To właśnie 
jest twój najbliższy cel?

Zawsze dąży się do poko-
nania jakiejś bariery – najpierw 
to było 2,10 m, potem 2,20 m, 
a teraz 2,30. To rzeczywiście 
jest mój najbliższy cel i już taka 
poważna wysokość, z którą 
z reguły wchodzi się do finałów 
mistrzostw świata czy Europy. 
Na igrzyskach w Tokio do finału 
potrzebne było 2,28. 

Wspomniany Norbert Kobielski, 
aktualny mistrz Polski, trenował 
kiedyś koszykówkę. Ty też nie 
zaczynałeś od skoku wzwyż.

Ja zacząłem w pierwszej klasy 
szkoły podstawowej od fitnes-
su sportowego, czyli elementów 

gimnastyki połączonych z tań-
cem. Ćwiczyłem to do czwartej 
klasy, ale potem zaczęło mi się 
nudzić i nie traktowałem tego już 
tak poważnie. Moja mama kiedyś 
trenowała skok w dal i chyba dla-
tego skierowała mnie w tę stronę. 
Poszedłem do pobliskiego klubu, 
UKS Czapla Białe Błota i bodaj-
że po dwóch latach, ponieważ 
byłem wysoki, trener postanowił 
spróbować skoku wzwyż i tak już 
zostało. 

Stamtąd trafiłeś do Zawiszy Byd-
goszczy. 

Poszedłem do gimnazjum 
w Bydgoszczy i logistycznie 
łatwiej było mi tu trenować. 
Chciałem zająć się tym na poważ-
nie i trafiłem do śp. Wiesława 
Czapiewskiego, który miał już kil-
ku świetnych zawodników, więc 

wiedziałem, że jestem w dobrych 
rękach. Trener był bardzo cie-
płą, pozytywną osobą i na pewno 
dobrze wspominam okres, gdy 
razem trenowaliśmy. 

Sądząc po wynikach, to pra-
ca z trenerem Włodzimierzem 
Michalskim również dobrze się 
układa. 

Tak, od razu czułem, że to 
będzie owocna współpraca. 
Od początku dobrze się dogadu-
jemy, przyszły rekordy życiowe 
i cały czas robimy postęp. Nie ma 
momentów zawahania. Wiem też, 
że trener ma ogromne doświad-
czenie i nie muszę się na przykład 
martwić o kontuzje wynikające 
ze złego prowadzenia.

Wiele karier, między innymi Syl-
westra Bednarka, wyhamowało 
właśnie przez kontuzje.

Wiadomo, że wiele kontuzji 
jest niezależnych, ale część wyni-
ka też z zaniedbań treningowych. 
Sam też staram się dbać o siebie, 
rozciągać po treningach i zwra-
cać uwagę na ścięgna Achillesa, 
bo to straszne kontuzje ciągnące 
się latami. 

Jakie masz plany na kolejny rok?
W hali odbędą mistrzostwa 

świata seniorów, ale tam będzie 
mi trudno coś zdziałać. Nie pod-
daję się i jak będę skakał na wyso-
kim poziomie, to na pewno tam 
pojadę, ale nie nastawiam się 
koniecznie na ten start. Bardziej 
realne są mistrzostwa Europy, 
gdzie minima są dużo mniejsze 
i – skoro planuję się poprawiać - 
w moim zasięgu. No i oczywiście 
nie zapominam o mistrzostwach 
Polski.

*Najnowsze informacje, 
wywiady i reportaże ze 
sportowych aren na portalu 
metropoliaBydgoska.PL

WYWiAd mateusz kołodziejski: 
Sukces uświadomiłem 
sobie dopiero po czasie
Mateusz Kołodziejski został latem wicemistrzem Europy do lat 20 oraz trzecim zawodnikiem na 
świecie w tej samej kategorii wiekowej w skoku wzwyż. Dlaczego mimo wielkich sukcesów odczu-
wał niedosyt? Jakie cele stawia przed sobą na kolejny sezon? I co trenował, zanim postawił na skok 
wzwyż? Na te i inne pytania odpowiada w wywiadzie dla MetropoliaBydgoska.PL. 

Mateusz Kołodziejski ustanowił w tym sezonie swój rekord życiowy – 2,23. Liczy jednak, że wkrótce ta 
poprzeczka znajdzie się jeszcze wyżej. 
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Konkurs w Tallinie to 
był emocjonalny roller 
coaster.

Zawsze dąży się do 
pokonania jakiejś 
bariery – teraz jest nią 
wysokość 2,30 m.

Mateusz 
Kołodziejski
lekkoatleta Zawiszy 
Bydgoszcz, rocznik 
2002. W zakończonym 
właśnie sezonie został 
mistrzem Polski, 
wicemistrzem Europy 
oraz brązowym medalistą 
mistrzostw świata w skoku 
wzwyż w kategorii do 
lat 20. Poprawił także 
swój rekord życiowy, 
który obecnie wynosi 
2,23 m. Jego trenerem jest 
Włodzimierz Michalski.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

W ubiegłym tygodniu oficjal-
nie ogłosiłeś, że odchodzisz 
z Abramczyk Polonii Bydgoszcz. 
Co wpłynęło na taką decyzję?

Wadim Tarasienko (były żuż-
lowiec Abramczyk Polonii Byd-
goszcz): Doskonale rozumiem 
kibiców, których zawiodłem. Bar-
dzo chcę podziękować tym, któ-
rzy wspierają mnie w tej decyzji. 
W grę wchodził wyłącznie rozwój 
sportowy. Myślę, że kierunek, 
który objąłem, jest odpowiedni 
dla mnie. Sportowe ambicje wzię-
ły górę.

Gdyby Polonia awansowała 
w przyszłości do PGE Ekstrali-
gi to będziesz chciał wrócić na 
Sportową 2?

Nie mówię nie. Nie wiemy, 
jak życie potoczy się jutro albo 
pojutrze. 

Ostatecznie nie zdołaliście 
awansować do fazy play-off. 
Ten wynik to w twojej ocenie 
rozczarowanie?

Trudno ocenić, czy jest to 
rozczarowanie. Na pewno liczy-
liśmy na więcej, jednak nie poma-
gały nam w tym sezonie kontuzje. 
Gdy zawodnik próbuje po urazie 
wrócić do swojej maksymalnej 
dyspozycji, to jest bardzo trud-

ne. Przez to – tak mi się wyda-
je – mieliśmy taki roller coaster. 
Cały czas dawaliśmy z siebie 
wszystko, próbowaliśmy budować 
drużynę. 

Decydujący o niepowodzeniu 
był mecz z Wilkami Krosno czy 
może już wcześniejsza porażka 
na własnym torze z ROW-em 
Rybnik, gdy przecież prowadzi-
liście różnicą sześciu punktów 
przed dwoma ostatnimi biegami?

Doskonale pamiętam te zawo-
dy i żałuję swojej decyzji o wybo-
rze pola startowego przed biega-
mi nominowanymi. Startowałem 
z wewnętrznego pola i to był 
zły wybór, bo choć generalnie 
w trakcie sezonu startowało mi 
się dobrze z tych pól, to w tym 
akurat biegu już po puszczeniu 
sprzęgła wiedziałem, że to była 
zła decyzja. Tę porażkę biorę na 
siebie. Ja podjąłem złą decyzję.

Miałeś także okazję pojechać 
w Grand Prix w Togliatti, ale 
chyba nie wspominasz tamtych 
zawodów najlepiej.

Żyłem tymi zawodami i to był 
błąd. Sam sobie nałożyłem zbyt 
dużą presję. Takie zawody trze-
ba jechać na spokojnie. Na tre-
ningu jechałem z przełożeniami, 
które pasowały do toru, a potem 
niepotrzebnie dokonałem zmian 
na pierwszy wyścig. Dopiero 
w ostatnim biegu założyliśmy te 
ustawienia, które pasowały.

 

żużEL

Wadim Tarasienko był w sezonie 2021 liderem abramczyk Polonii. W przyszłym sezonie nie będzie jednak 
zawodnikiem klubu z Gryfem na plastronie. 

rozumiem kibiców, 
których zawiodłem
Rosyjski żużlowiec Wadim Tarasienko podjął decyzję o tym, że 
w sezonie 2022 nie będzie występował w I-ligowej abramczyk 
Polonii Bydgoszcz. W rozmowie z nami zawodnik wyjaśnia 
między innymi powody swojej decyzji o odejściu z Bydgoszczy.
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