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Badania seniorów przeprowa-
dzono w okresie od czerw-
ca do września 2021 roku. 

Wzięło w nich udział 1200 osób; 
ponadto z 15 seniorami przepro-
wadzono indywidualne wywiady 
pogłębione. Zadania podjęła się 
Oficyna Profilaktyczna z siedzi-
bą w Krakowie. Wyniki diagnozy 
mają wskazać władzom miasta, 
jakie są najważniejsze potrzeby 
najstarszej grupy mieszkańców. 
A jej udział będzie systematycz-
nie się zwiększał: w 2020 roku 
seniorzy stanowili 26,5% wszyst-
kich bydgoszczan, a za 10 lat ich 
udział sięgnie 30%. 

W pier wszej  kole jności 
uczestnicy badania mieli wskazać 
problemy, które ich zdaniem naj-
częściej napotykają osoby starsze 
na terenie Bydgoszczy. Aż 34% 
z nich wskazało na niski poziom 
wrażliwości społecznej. Wśród 
kolejnych wymieniali samotność 
i izolację, niepełnosprawność 
i choroby oraz bariery architek-
toniczne. Seniorzy wskazywali 
także na utrudniony dostęp do 
placówek medycznych czy opie-
kuńczych oraz niewystarczającą 
liczbę miejsc wspierających osoby 
starsze. 

Jakie są natomiast potrze-
by seniorów? Analizując ankiety 
badacze stwierdzili, że na tere-
nie Bydgoszczy seniorom należy 
zapewnić wsparcie finansowe 
(40%) oraz emocjonalne (38%). 
Wskazywano też na zorganizowa-
nie usług opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych czy pomocy w pracach 
domowych. Starsi bydgoszczanie 
oczekują też zwiększenia dostę-
pu do specjalistycznej pomocy 
medycznej oraz wsparcia przy 
załatwianiu spraw urzędowych.

Bydgoscy emeryci zwrócili 
także uwagę na niewystarczającą 
liczbę domów dziennego pobytu. 
Ten postulat pojawił się w kil-
ku wywiadach indywidualnych: 
przepytani seniorzy oczekują, 
by powstawały na każdym osie-
dlu, „żeby emeryt miał blisko do 
niego i mógł pójść, porozmawiać 
z innymi”, gdyż w tak dużym mie-
ście jak Bydgoszcz jest ich jak na 
lekarstwo.

Wśród pozostałych potrzeb 
mieszkańcy wymienili utwo-
rzenie punktu, w którym osoby 
starsze mogłyby uzyskać infor-
macje dotyczące sportu, tury-
styki, rekreacji oraz życia kultu-
ralnego w mieście. Odpowiedzią 
na te postulaty ma być Bydgoskie 
Centrum Seniora, które za rok 
powstanie przy Dworcowej – 
13 grudnia podpisano umowę na 
wykonanie prac budowlanych. 

Z bydgoskiego badania senio-
rów wynika, że najczęściej spę-
dzają oni czas w domowym 
zaciszu, czytając prasę i książ-
ki, rozwiązując krzyżówki czy 
oglądając telewizję. Najrzadziej 
przyznawali, że podróżują czy 
uczestniczą w wydarzeniach kul-
turalnych. Seniorzy chcą jednak 
chodzić do teatru lub opery (30% 
badanych wskazało taką odpo-
wiedź w ankiecie) oraz jeździć 
na wycieczki. Wśród przyczyn 
obecnego braku takiej aktyw-
ności – poza względami finanso-
wymi czy sytuacją epidemiczną 

– wymieniali brak osoby, z którą 
mogliby uczestniczyć w takich 
wydarzeniach, zbyt dużą odle-
głość od placówek kulturalnych, 
brak imprez wyłącznie dla osób 
starszych czy zbyt duży hałas 
w kinach. Wśród wydarzeń, 
w których respondenci chcieliby 
wziąć udział wyróżniono – jako 
alternatywę dla głośnych multi-
pleksów – kina plenerowe.

W badaniu zapytano też, jakie 
zajęcia interesowałyby senio-
rów. Najczęściej wskazywano na  
zajęcia muzyczne, sportowe oraz 
edukacyjne. Wśród propozycji 
aktywności wymieniano m.in. 

warsztaty praktyczne połączone 
z integracją międzypokolenio-
wą (np. wspólne zajęcia z wnu-
kami). Zwrócono też uwagę na 
brak zajęć dla mężczyzn (np. 
stolarskich), które pozwoliłyby 
na nawiązywanie nowych znajo-
mości i zwalczanie często wska-
zywanej przez seniorów samot-
ności. W opinii respondentów, 
na terenie Bydgoszczy powin-
no znajdować się więcej placó-
wek zrzeszających seniorów, jak 
i wspominanych domów dzienne-
go pobytu.

Wśród ograniczeń w dostę-
pie do usług mieszkańcy zwró-
cili uwagę na brak informacji 
o wydarzeniach. - Znaczna część 
seniorów nie korzysta z Interne-
tu i nie kupuje gazet, gdyż są one 
coraz droższe – czytamy w rapor-
cie z badań. Wśród pomysłów na 
poprawę komunikacji z miesz-
kańcami wymieniano wydawanie 
bezpłatnych informatorów, wysy-
łanie smsów czy dostarczanie ulo-
tek do skrzynek. Z diagnozy wyni-

ka, że jest to jedno z najważniej-
szych wyzwań dla ratusza,  gdyż 
w kolejnych pytaniach seniorzy 
w dużej części stwierdzili, że nie 
uczestniczą w skierowanych do 
nich zajęciach właśnie ze względu 
na brak wiedzy o ich istnieniu.

Brak odpowiedniej komuni-
kacji widać także w przypadku 
funkcjonujących już programów. 
Niemal połowa ankietowanych 
chciałaby skorzystać z pomocy 
„złotej rączki”, czyli bezpłatnych, 
drobnych napraw. Taki program 
działa w Bydgoszczy od 2018 roku 
– niewiedza może jednak wyni-
kać z tego, że z uwagi na pan-
demię został on... zawieszony. 
Seniorzy wskazali też na potrze-
bę uruchomienia teleopieki, usług 
kosmetycznych czy taksówek dla 
osób starszych. Ponadto, ocze-

kują także wsparcia przy dostar-
czaniu zakupów czy płaceniu 
rachunków.

Często wskazywaną przez 
bydgoskich seniorów niedogod-
nością są bariery architektonicz-
ne, występujące m.in. w parkach, 
na przystankach czy w urzędach. 
W mieście brakuje podjazdów dla 
niepełnosprawnych czy wind; 
spory kłopot sprawia wsiada-
nie do tramwajów (zwłaszcza 
starszych Konstali); responden-
ci postulowali również budowę 
większej liczby przystanków 
wiedeńskich (takie rozwiązanie 
na razie zastosowano na ulicy 
Focha; plany ZDMiKP zakładają 
ich budowę na ulicy Gdańskiej.

Podsumowując badanie, jego 
autorzy przekazali ratuszowi kil-
kanaście rekomendacji działań, 
które mają uczynić Bydgoszcz 
przyjaźniejszą dla seniorów. 
Wśród propozycji wymieniają 
m.in. organizowanie spotkań dla 
seniorów, rozpowszechnianie ist-
niejących już programów i orga-
nizowanych wydarzeń, tworzenie 
nowych domów pobytu, wspar-
cie finansowane i likwidowanie 
barier architektonicznych zarów-
no w instytucjach oraz przestrze-
ni miasta, jak i w komunikacji 
publicznej. 

*Więcej na temat Bydgoskiego 
Centrum Seniora znajdziesz 
na stronie 10.

sENiorZY Bydgoscy emeryci 
pod lupą
Czego oczekują od miasta?
Brak domów dziennego pobytu, słaba reklama wydarzeń i inicjatyw, ale też widoczne zaintereso-
wanie życiem miasta - to najważniejsze wnioski z przeprowadzonej na zlecenie ratusza diagnozy 
potrzeb i potencjału bydgoskich seniorów. W obliczu coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa 
odpowiedź na potrzeby „srebrnego pokolenia” będzie sporym wyzwaniem – także finansowym - 
dla władz Bydgoszczy.

W badaniach wzięło udział ponad 1200 bydgoskich seniorów. Przedstawili w nich swoje problemy, ale też 
oczekiwania względem urzędników.
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30%
W 2030 roku seniorzy będą 
stanowili 30% wszystkich 
bydgoszczan.

Bydgoscy
emeryci zwrócili uwagę na 
niewystarczającą liczbę 
domów dziennego pobytu.

Brak
informacji o wydarzeniach 
dla seniorów – to jeden 
z najważniejszych wniosków 
z badań i wyzwanie dla 
bydgoskiego ratusza.
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Zarząd Dróg przedstawił 
wnioski dotyczące plano-
wanego torowiska wzdłuż 

ulic Solskiego, Pięknej, Szubiń-
skiej i Kruszwickiej.  W przeci-
wieństwie do pierwszych pla-
nów, przystanki zostaną posze-
rzone do 70 metrów. Umożliwi to 
zatrzymywanie się przy peronach 
dwóch składów.

Drogowcy nadal optują jednak 
za wyburzeniami kamienic przy 
ul. Ugory 43 i 60. Przypomnij-
my, że latem Bydgoska Federacja 
Ruchów Miejskich, w skład której 
wchodzą m.in. Społeczny Rzecz-
nik Pieszych i inicjatywa Ratujmy 
Bydgoskie Kamienice na naszych 
łamach zaprezentowała alterna-
tywę wobec zamiarów ZDMiKP, 
polegającą na przesunięciu toro-
wiska bliżej ulicy Konopnickiej, co 
pozwoliłoby oszczędzić kamieni-
ce. Jak podkreśla ZDMiKP, pro-
jektanci nowej trasy tramwajowej 
uznali, że dla stworzenia bez-
piecznego skrzyżowania Ugory-
-Solskiego i zmieszczenia dwu-
jezdniowej ulicy z torowiskiem, 
chodnikami i drogami rowero-
wymi wyburzenia są niezbędne.

– Podkreślali, że obowiązu-
jący od wielu lat miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego dopuszczał utrzymanie 
budynków do czasu realizacji 
linii tramwajowej na Szwede-
rowo. Ponadto układ drogowo-
-torowy zaprojektowany został 
tak by zmniejszyć jak najbardziej 
jego zajętość terenową. Zgodnie 
z koncepcją po obu stronach uli-
cy Solskiego znajdą się chodni-
ki i drogi rowerowe. Torowisko 
z peronami znajdzie się pomię-
dzy dwiema jezdniami z dwoma 
pasami ruchu. Konieczne są rów-
nież wyburzenia po zachodniej 
stronie ulicy Pięknej – podkreśla 
ZDMiKP.

Konsultacje były również oka-
zją do wyjaśnienia konieczności 
zmian w organizacji ruchu, która 
będzie konieczna po wybudowa-
niu torowiska. – Analizy ruchu 
wykonane w modelu transpor-
towym miasta wykazały, że 

zaprojektowana liczba skrzyżo-
wań z możliwością zawracania 
pozwoli na obsługę ruchu z ulic 
poprzecznych. Skrzyżowania 
te to: Piękna – Szubińska, Pięk-
na – Gołębia – Orla, Solskiego 
– Skorupki, Solskiego – Bielicka, 
Solskiego – Konopnickiej i ron-
do Kujawskie Zamknięcia innych 

ulic wynikają one z konieczności 
zachowania minimalnej odle-
głości między skrzyżowania-
mi. Zachowanie tej odległości 
upłynnia ruch poprzez mniejszą 
liczbę skrzyżowań – przekazują 
drogowcy. Zamknięte zostanie 
na przykład skrzyżowanie z ul. 
Leszczyńskiego.

Na odcinkach trasy tramwajo-
wej przez Szwederowo i Górzy-
skowo zastosowane zostanie zie-
lone torowisko. – Jego dokładny 
zakres przedstawiony będzie 
na etapie opracowywania pro-
jektu budowlanego. Torowiska 
te zostaną zastosowane poza 
peronami, obszarami skrzyżo-
wań oraz znacznych pochyleń 
podłużnych. To rozwiązanie 
również jako preferowane wska-

zywali mieszkańcy w trakcie kon-
sultacji. Projektanci będą teraz na 
planach sytuacyjnych wskazywać 
zakresy, gdzie możliwe jest wyko-
nanie torowiska klasycznego 
bądź zielonego, wraz z kalkula-
cją kosztów budowy – uzasadnia 
ZDMiKP. Uczestnicy konsulta-
cji wskazywali też konieczność 
przesadzania – a nie wycinki – 
drzew kolidujących z przyszłym 
torowiskiem. ZDMiKP podkreśla, 
że ta propozycja zostanie prze-
kazana projektantowi odpowie-
dzialnemu za opracowanie pro-
jektu budowlanego.

Po uwagach bydgoszczan 
zaprojektowane zostaną przej-
ście dla pieszych oraz przejazd 
dla rowerzystów przez ulicę Sol-
skiego na wysokości Konopnej 

26 oraz pasy przy Kauflandzie. 
Mieszkańcy bloków sąsiadujących 
z ulicą Solskiego wnioskowa-
li również o ekrany akustyczne. 
Koncepcja uwzględnia rezerwę 
terenową pod takie konstrukcje, 
ale na razie nie wykonano analizy 
akustycznej. 

Nie ma natomiast technicz-
nych możliwości wyznaczenia 
dodatkowego przystanku na ul. 
Szubińskiej przy Castoramie. - 
Wynika to z pochylenia podłuż-
nego terenu wynoszącego około 
5,0%. Perony tramwajowe, zgod-
nie z normami, mogą mieć mak-
symalnie pochylenie 2,5% – prze-
kazał zarząd dróg.

Znaczną część wniosków sta-
nowiły propozycje budowy trasy 
tramwajowej w kierunku Błonia. 
– Wykraczały one poza ramy kon-
sultacji, ale już na etapie przygo-
towywania koncepcji uwzględ-
nione zostało na skrzyżowaniu 
ulic Szubińskiej i Pięknej wypro-
wadzenie torów w kierunku tego 
osiedla. To rozwiązanie będzie 
przekazane projektantowi odpo-
wiedzialnemu za przygotowanie 
projektu budowlanego – zakomu-
nikowali drogowcy. Warto dodać, 
że podczas niedawnej budowy 
linii tramwajowej wzdłuż Kujaw-
skiej przygotowano na tej samej 
zasadzie odcinek torów w kie-
runku ulicy Solskiego, by ułatwić 
realizację trasy na Szwederowo.

Budowa trasy tramwajowej 
wzdłuż Solskiego, Pięknej, Szu-
bińskiej i Kruszwickiej będzie 
podzielona na dwa etapy z uwagi 
na zakres zadania – pierwszy ma 
objąć prace od ronda Kujawskiego 
do Bielickiej, a drugi – od Bielic-
kiej do ronda Grunwaldzkiego. 
Łącznie linia ma mieć 3,4 km dłu-
gości. Inwestycja ma być realizo-
wana z wykorzystaniem środków 
unijnych z perspektywy na lata 
2021-2027.

komuNikACJA miEJskA

Tramwajem 
na Szwederowo
Bydgoscy drogowcy podsumowują przeprowadzone na początku tego roku konsultacje dotyczą-
ce rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Jedną z planowanych inwestycji jest budowa linii na 
Szwederowo.

Podczas niedawnej budowy linii tramwajowej wzdłuż Kujawskiej przygotowano już odcinek torów 
w kierunku ulicy Solskiego, by ułatwić realizację trasy na Szwederowo. 
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Mieszkańcy
wnioskowali też o budowę 
trasy w kierunku Błonia. 

Przystanek
przy Castoramie nie 
powstanie z powodu zbyt 
dużego nachylenia  
ul. Szubińskiej.
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W  tym roku mieszkańcy 
zgłosili do BBO blisko 
600 projektów. Weryfi-

kację urzędników przeszła jed-
nak tylko nieco ponad połowa. 
Od 1 do 30 grudnia można głoso-
wać na 337 pomysłów: 243 pro-
jekty osiedlowe, 76 tzw. małych 
projektów społecznych oraz 
18 pomysłów o zasięgu ponado-
siedlowym. 

Jak wybrać zadania? Wystar-
czy wejść na stronę www.byd-
goszcz.pl/BBO i oddać po jednym 
głosie na każdy rodzaj projektów 
(osiedlowy / ponadosiedlowy /
społeczny). Pomysły, które uzy-
skają największą liczbę głosów, 
zostaną wpisane do budżetu 
miasta na 2022 rok. Dodatkowo, 
ratusz umożliwił oddanie gło-
su na dwa sposoby. W CH Focus 
oraz CH Rondo w najbliższą 
sobotę, 18 grudnia w godzinach 
10:00-13:00 dostępny będzie spe-
cjalny punkt do głosowania. Uru-
chomiona została także (w dni 
powszednie w godzinach 8:00-
16:00) infolinia do głosowania. 
Kontaktować z przedstawicielami 
miasta można się pod numerami 
telefonów: 52 51-53-555 oraz 660-
240-004.

Do głosowania w Bydgoskim 
Budżecie Obywatelskim upraw-
nione są osoby zamieszkałe 
w Bydgoszczy. Co ważne – nie ma 
już limitu wieku, który uprawnia 
do oddania głosu. Osoby małolet-
nie muszą jednak posiadać zgodę 

na głosowanie swoich rodziców 
lub opiekunów. Aby oddać ważny 
głos, należy podać swój numer 
PESEL oraz adres e-mail lub 
numer telefonu.

Bydgoski Budżet 
Obywatelski 2021 – 
najciekawsze projekty

Wśród 337 inicjatyw poddanych 
pod głosowanie w ramach BBO 
są kontynuacje zadań, które były 
realizowane w tym roku. To m.in. 
cykl koncertów nad Kanałem 
Bydgoskim „Kanał Kultura”, kino 

plenerowe nad Balatonem czy 
piknik wiejskiej żywności w For-
donie. W trwającym głosowaniu 
można też wesprzeć inicjatywy 
rowerowe: zagłosować na kolej-
ny etap Wielkiej Pętli Fordonu, 
montaż podnóżków rowerowych, 
wycieczki z Bydgoską Masą Kry-
tyczną czy tory do jazdy wyczy-
nowej na Bartodziejach i pod Tra-
są Uniwersytecką.

Do udziału w głosowaniu BBO 
zachęcają też lokalne organiza-
cje. Społeczny Rzecznik Pieszych 
zachęca do głosowania na pro-
jekt osiedlowy „Atrakcyjna prze-
strzeń publiczna dla Szwedero-

wa”. W jego ramach metamorfozę 
przeszłoby słynne skrzyżowanie 
Podgórnej, Orlej, Nowodworskiej, 
Ugory i pozostałych ulic. Zada-
nie zakłada zwężenie Podgórnej; 
w miejscu asfaltu pojawiłyby się 
nowe drzewa i krzewy. Stowarzy-
szenie Miłośników Starego For-
donu stara się o głosy na 3 własne 
pomysły: odnowienie nekropolii 
żydowskiej przy ulicy Piastowej, 
budowę mariny nad Wisłą w For-
donie i uruchomienie niedziel-
nych, letnich rejsów po Wiśle. BB

GŁosowANiE BBo 3 głosy  
337 propozycji
wybierz projekty dla swojego osiedla 
w Bydgoskim Budżecie obywatelskim
Do 30 grudnia bydgoszczanie mogą wybrać projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Na głosy czeka ponad 300 zadań – zarówno inwestycyjnych, jak i małych projektów spo-
łecznych. Do wyboru są takie inicjatywy, jak nasadzenia drzew, odnowienie terenów zielonych czy 
organizacja kin plenerowych lub koncertów.

Jak zostaną 
rozdzielone 
pieniądze z BBO?

W tym roku mieszkańcy zde-
cydują o wydaniu 16 mln zł. 
Ich podział wygląda następu-
jąco:

1.

Osiedlowe – w puli 12 mln zł, 
które zostały rozdzielone na 
wszystkie osiedla. 
To oznacza kilkadziesiąt zwy-
cięskich zadań. 

2.

Ponadosiedlowe, na które 
przeznaczono kwotę 3 mln zł. 
To oznacza minimum dwa 
zwycięskie zadania. 

3.

Małe projekty społeczne – 
projekty nieinwestycyjne, 
gdzie wartość projektu nie 
może przekroczyć 38,6 tysię-
cy zł. W tej kategorii do wyda-
nia mamy ponad 770 tys. zł. 
To oznacza minimum 20 atrak-
cyjnych wydarzeń, koncertów 
lub innych działań aktywizują-
cych mieszkańców.
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Supermarket Foodex24 jest 
czynny codziennie i całodo-
bowo. Niezależnie od dnia 

czy godziny w sklepie można 
znaleźć gotowe dania oraz pro-
dukty umożliwiające przygoto-
wanie posiłku innego niż jemy na 
co dzień.

W ofercie sklepu przy ul. 
Łęczyckiej 2 znajduje się ponad 
2000 różnych produktów! Są 
to przede wszystkich towa-
ry ze wschodu, takie jak kwasy 
chlebowe, chałwy słoneczniko-
we, herbaty i kawy czy słody-
cze ukraińskiej firmy Roshen. 
W Foodex24 – zarówno stacjo-
narnie, jak i online – można kupić 
też produkty z innych części 
świata. Wśród nich znajdują się 
między innymi Chinkali (pie-
rogi gruzińskie), Ajran (turecki 
napój na bazie jogurtu i wody 
) czy rzadko spotykane owoce 
morza takie jak krewetki i raki. 
Na koneserów ryb czeka też sze-
roki wybór kawiorów i konserw 
rybnych. Nie brakuje również 
różnego rodzaju mięs, wędlin 
oraz nabiału. Szczególnie sze-
roki wachlarz produktów można 
znaleźć także w ofercie alkoholi 
cechującej się oryginalnymi pro-
pozycjami koniaków, piw, win czy 
wódek. 

To właśnie nietypowość pro-
duktów ma ogromne znaczenie. 
Celem założycieli Foodex24 jest 
zachęcenie Polaków do pozna-
wania smaków i kultury wschod-

niej. - Z obserwacji możemy 
powiedzieć, że zainteresowanie 
wśród Polaków jest ogromne. 
Codziennie spotykamy się z wie-
loma zapytaniami dotyczących 
wschodnich produktów takich jak 
słonina, kawior, kwasy chlebowe 
czy suszone ryby i owoce morza 
- mówi jeden ze współzałoży-
cieli Foodex24 i dodaje, że dru-
gim powodem otwarcia sklepu 
była chęć ułatwienia osobom ze 
wschodu, które przeprowadziły 
się do Polski, zakupu ich ulubio-
nych produktów. 

Sam pomysł założenia firmy 
zrodził się ponad rok temu, gdy 
z powodu epidemii koronawirusa 
znacznie wzrosło zainteresowa-
nie zakupami online. W interne-
cie kupowano wówczas wszystko, 
więc właściciele Fodex24 doszli 
do wniosku, że mogą to być też 
produkty spożywcze ze wscho-
du. – szczególnie takie, które nie 
są powszechne i dostępne w pol-
skich sklepach. Postanowili zatem 
zrealizować swój plan i urucho-
mili stronę  www.foodex24.pl. 
Dziś można na niej zrobić zakupy 
z dostawą do domu na terenie 
całej Polski. 

Zakres produktów oferowa-
nych przez Foodex24 stale się 
powiększa. Informacje o nowych, 
jak i obecnych produktach można 
poznać bezpośrednio w sklepie 
lub mediach społecznościowych:

Facebook - @foodex24poland 
Instagram - @foodex24_pl

NowoŚĆ

Pierwszy taki sklep 
w Bydgoszczy
Znajdziesz w nim przysmaki ze wschodu 
Na bydgoskich Bartodziejach pod koniec września swoją działalność rozpoczął supermarket 
Foodex24. Po niemal roku udanego funkcjonowania sklepu internetowego, właściciele postano-
wili otworzyć punkt stacjonarny.

W ofercie sklepu przy ul. łęczyckiej 2 znajduje się ponad 2000 różnych produktów! 
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Honorowe Krwiodawstwo 
jest jedną z najpiękniej-
szych form pomocy dru-

giemu człowiekowi. Nasza krew 
może być bezcennym darem 
ratującym życie i zdrowie potrze-
bujących. Taki dar może ofiaro-
wać każda zdrowa osoba w wieku 
18-65 lat o wadze ciała co naj-
mniej 50 kg.

Ci, którzy zdecydują się zro-
bić to przed świętami, będą mogli 
otrzymać za darmo drzewko. 
Akcja „Choinka za krew” organi-
zowana jest w naszym wojewódz-
twie już od kilku lat i trwa przez 
cały grudzień! Dzisiaj (16 grudnia) 
odbywa się ona w Toruniu, a jutro 
(17 grudnia) drzewko będzie moż-
na dostać w siedzibie Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.  
W kolejnych dniach akcja zosta-
nie przeprowadzona też w Solcu 
Kujawski (18 grudnia) i Świeciu 
(20 grudnia). Ostatnie choinki 
będą wydawane 21 grudnia aż 
w czterech miastach, którymi są 
Inowrocław, Tuchola, Chełmno 
i Rypin. Liczba drzewek jest ogra-
niczona.

Poza tym 16 grudnia odbywa 
się również ogólnopolska akcja 
„Choinka dla życia”. Jej zasady 
są identyczne – za dobrowol-
ne oddanie krwi można dostać 
drzewko z pobliskiego lasu. Jed-

nak, w przeciwieństwie do akcji 
RCKiK w Bydgoszczy, jest to 
możliwe tylko przez jeden dzień. 
Akcja „Choinka dla życia” odbywa 
się w 41 punktach na terenie całej 
Polski. Ich listę można znaleźć na 
stronie www.choinkadlazycia.pl

Jak przygotować się do 
oddania krwi?
Najważniejsze jest, aby zjeść lek-
ki posiłek tuż przed udaniem się 
do punktu poboru krwi. Może to 
być na przykład pieczywo, chu-
da wędlina, dżem czy biały ser. 
Nie można oddawać krwi na czczo.

Ważne, aby dbać o odpo-
wiednie nawodnienie organi-
zmu, zarówno przed i po donacji. 
W ciągu doby poprzedzającej 
oddanie krwi zaleca się wypi-
cie około 2 litrów płynów oraz 
powstrzymanie się od picia alko-
holu. Warto również ograniczyć 

palenie papierosów oraz unikać 
wzmożonego wysiłku fizycznego.

Osoby zaszczepione przeciw-
ko COVID-19 mogą oddać krew 
po upływie 48 godzin lub 7 czy 
14 dni od dnia podania szczepion-
ki. Zależy to od rodzaju szcze-
pionki oraz reakcji organizmu 
po jej przyjęciu. Dłuższy czas 
wymagany jest przy szczepion-
kach wektorowych firmy Astra 
Zeneca lub Johnson and John-
son. W przypadku pozytywnego 
wyniku testu na COVID-19 musi 
minąć minimum 14 dni od zakoń-
czenia izolacji. 

Oddanie krwi krok po 
kroku 
Po przyjściu do punktu odda-
nia krwi należy się zarejestro-
wać. Niezbędny będzie do tego 
dowód osobisty lub inny doku-
ment potwierdzający tożsamość 

ze zdjęciem i numerem pesel (np. 
dowód osobisty, paszport, karta 
pobytu, książeczka żeglarska czy 
żołnierska karta tożsamości). 
Po rejestracji dawca wypełnia 
formularz, w którym odpowia-
da na pytania dotyczące m.in. 
jego stanu zdrowia i przebytych 
chorób. Następnie kierujemy się 
na stanowisko laboratoryjne, 
gdzie pobierana jest pierwsza, 
niewielka próbka krwi do bada-
nia. Kolejnym etapem jest wizyta 
w gabinecie lekarskim, gdzie - na 
podstawie wypełnionej ankie-
ty, wyników badań pobranych 
przed chwilą próbek oraz bada-
nia i wywiadu  - lekarz podejmuje 
decyzję o zakwalifikowaniu danej 
osoby jako dawcy.

Gdy jest ona pozytywna, to 
można już przejść do stanowi-
ska pobrania krwi i położyć się 
na wygodnym fotelu. Obok nie-
go czeka już pielęgniarka, któ-

ra dokonuje delikatnego wkłu-
cia (praktycznie bezbolesnego), 
a dawca zaciskając i rozluźniając 
dłoń pompuje drogocenną krew 
do specjalnego worka umieszczo-
nego na wadze kontrolującej jej 
ilość. Trwa to około 6-12 minut. 
Maszyna zatrzymuje się, gdy 
waga worka wyniesie równo 
450 ml. Do pobierania krwi uży-
wany jest sterylny sprzęt jedno-
razowego użytku, a samo odda-
nie jest całkowicie bezpieczne dla 
Dawcy.

Po zakończeniu poboru krwi 
dawca musi pozostać jeszcze 
przez około 15 minut na fotelu 
lub w poczekalni. Odpoczynek 
bezpośrednio po oddaniu krwi 
jest bardzo ważny. Potem moż-
na już udać się po odbiór posił-
ku mającego uzupełnić ubytek 
kaloryczny – jest to 9 czekolad. 
Można również otrzymać zwrot 
kosztów dojazdu czy zaświad-
czenie uprawniające do dwóch 
wolnych dni w pracy lub na uczel-
ni. Chodzi tutaj o dzień oddania 
krwi oraz kolejny, nie można tego 
wykorzystać w innym terminie. 
Pozostałą część wolnego dnia 
należy odpoczywać.

*Więcej informacji na stronie 
www.rckik-bydgoszcz.com.
pl.

ZDrowiE

Choinka za krew
Święta to wyjątkowy czas, w którym jeszcze częściej myślimy o pomocy innym. a z czym jeszcze 
kojarzą nam się święta? Oczywiście z choinką! Dzięki akcji „Choinka za krew” organizowanej przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Toruniu i lokalnymi nadleśnictwami, możemy nie tylko zrobić dobry uczy-
nek, ale i otrzymać w podziękowaniu świąteczne drzewko.
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Czym żyliśmy 
w 2021 roku?
Najważniejsze wydarzenia

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

za kilkanaście dni rok 2021 przejdzie do  historii. W ostatnich mie-
siącach emocjonowaliśmy się zarówno dalszym ciągiem dobrze 
nam znanych spraw, jak i całkiem nowymi wydarzeniami. 

 

W ładze miasta postanowiły 
zerwać umowę ze spółką 
Komunalnik na odbiór 

odpadów z osiedli Nowego For-
donu oraz północno-zachodniej 
części Bydgoszczy – w ten spo-
sób końca dobiegła saga związana 
z dolnośląską firmą. 

Zerwanie umowy było efek-
tem utrzymujących się proble-
mów z odbiorami śmieci w sek-
torze drugim (Nowy Fordon) oraz 
piątym (m.in. Okole czy Osowa 
Góra). Nierozwiązane pozosta-
wały problemy z dostarczeniem 

pojemników do części posesji, 
a reklamacje, które wysyłano 
z urzędu miasta, pozostawały 
niejednokrotnie bez rozpatrzenia.

Komunalnik rozpoczął dzia-
łalność w Bydgoszczy wiosną 
2020 roku. Przetarg wygrał po 
powtórnej ocenie ofert, którą 
nakazała Krajowa Izba Odwo-
ławcza. Pierwotnie ratusz wyklu-
czył spółkę z postępowania, 
zarzucając jej rażąco niską cenę. 
Od początku firma z Dolnego Ślą-
ska miała problemy z właściwą 
obsługą mieszkańców. 

Stolica Apostolska prze-
prowadziła postępowanie 
dotyczące sygnalizowanych 

zaniedbań bp. bydgoskiego Jana 
Tyrawy w sprawach o naduży-
cia seksualne wobec osób mało-
letnich ze strony niektórych 
księży pracujących w diecezji 
bydgoskiej. - Po zakończeniu 
postępowania, mając na uwadze 
również inne trudności w zarzą-
dzaniu diecezją, biskup bydgo-

ski złożył rezygnację z pełnienia 
swojej posługi, przyjętą przez 
Ojca Świętego – przeczytali-
śmy w wydanym w połowie maja 
komunikacie Nuncjatury Apostol-
skiej w Polsce 

We wrześniu następcą Tyrawy 
został biskup pomocniczy diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysz-
tof Włodarczyk. Uroczysty ingres 
odbył się w połowie listopada.

Po zaledwie nieco ponad 
siedmiu latach funkcjono-
wania most Uniwersytecki 

został w trybie pilnym wyłączony 
z użytku. Powód – zlecona przez 
ZDMiKP ekspertyza wykazała 
wady mogące doprowadzić nawet 
do katastrofy budowlanej. 

W ubiegłym miesiącu spółka 
Kormost dokonała naprawy czte-
rech z szesnastu mocowań want 
mostu Uniwersyteckiego. Była to 

łatwiejsza część całej operacji, 
bo pozostałe zakotwienia trzeba 
wzmacniać przy poluzowanych 
linach przeprawy nad Brdą.

Same roboty naprawcze 
będą kosztowały bydgoszczan 
6,2 miliona złotych. Kolejne 
1,8 mln złotych Kormost zain-
kasował za przygotowanie pod-
parcia mostu Uniwersyteckiego. 
Przeprawa ma być otwarta na 
przełomie stycznia i lutego.

Oczekiwana od wielu lat inwe-
stycja w tym roku wyraźnie 
przyspieszyła. Pierwotnie 

miała być budowana w formie part-
nerstwa publiczno-prywatnego, 
ale w połowie 2020 roku zapadła 
decyzja o zwiększeniu finanso-
wania dla Programu Budowy Dróg 
Krajowych o 21 miliardów złotych. 
Rok 2021 upłynął więc pod zna-
kiem przetargów na budowę dro-
gi łączącej Bydgoszcz z Toruniem. 
Pierwsze z nich zostały ogłoszone 

28 czerwca. Dla wszystkich czte-
rech odcinków zaproponowane 
ceny  mieściły się w budżecie. 
14 grudnia drogowcy poinformo-
wali jednak o unieważnieniu wybo-
ru spółki Budimex na wykonawcę 
odcinka Bydgoszcz Południe - Emi-
lianowo. Dyrekcja ma teraz badać, 
czy nie ma podstaw do wyklucze-
nia Budimexu z postępowania. 
Nadal trwa ocena ofert w przypad-
ku pozostałych trzech odcinków. 

27 STyCzNIa

12 Maja

29 STyCzNIa

28 CzerWCa

MiaSTO zRyWa uMOWę 
z KOMuNaLNiKiEM

BiSKuP JaNa TyRaWa uSTęPuJE 
zE STaNOWiSKa

MOST uNiWERSyTECKi zaMKNięTy

PRzETaRGi Na BuDOWę DROGi S10

2021

BYDGosZCZ 2020
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To były najlepsze igrzyska dla 
Polski w XXI wieku. W Tokio 
nasi sportowcy wyrówna-

li wynik z Sydney, zdobywając 
14 medali – aż trzy z nich były 
udziałem bydgoszczanek. 

Swoje marzenia spełniła Iga 
Baumgart-Witan. Zawodniczka 
Budowlanego KS Bydgoszcz od 
lat święciła sukcesy z Aniołkami 
Matusińskiego. W stolicy Japo-
nii do długiej już listy osiągnięć 
dopisała złoty medal w sztafecie 
mieszanej 4x400 (biegła w elimi-

nacjach) oraz srebro w żeńskiej 
sztafecie na tym samym dystan-
sie. Na zakończenie udanego roku 
odsłoniła autograf w alei na ul. 
Długiej. 

Nie można też zapominać 
o Helenie Wiśniewskiej 22-letnia 
kajakarka zdobyła brąz w czwór-
ce na dystansie 500 metrów. 
Był to pierwszy medal dla Zawi-
szy od 25 lat - poprzedni, srebrny, 
jeszcze w Atlancie, zdobył repre-
zentujący Łotwę Iwan Klemen-
tiew.

Prezydent Rafał Bruski wraz 
z zastępcą Mirosławem 
Kozłowiczem, skarbnikiem 

miasta Piotrem Tomaszewskim 
i zastępcą dyrektora ZDMiKP ds. 
transportu Rafałem Grzegorzew-
skim zapowiedział podwyżkę cen 
biletów komunikacji miejskiej 
oraz opłat w strefie płatnego par-
kowania podczas specjalnie zwo-
łanej konferencji prasowej. 

Podwyżka, pierwsza od ośmiu 
lat, tłumaczona jest wprowadze-
niem Polskiego Ładu oraz wzro-
stem cen między innymi energii, 
kosztów realizowania komu-
nikacji miejskiej czy wydatków 
ponoszonych przez samorządy. 

– Pokrycie kosztów komunikacji 
miejskiej wpływami z biletów to 
obecnie 24% – tłumaczył wtedy 
Rafał Grzegorzewski. – Kiero-
waliśmy się cenami w miastach 
Unii Metropolii Polskich. Osa-
dziliśmy Bydgoszcz w połowie tej 
stawki – wyjaśniał, podkreślając, 
że dotychczas ceny w naszym 
mieście należały do najniższych 
w kraju.

Podwyżkę zatwierdzili jeszcze 
w październiku radni. Od nowego 
roku jednorazowy bilet normalny 
oraz pierwsza godzina w strefie 
płatnego parkowania będą kosz-
tować po 3,80 zł zamiast dotych-
czasowych 3 zł.

Inwestycja ma lepiej skomuniko-
wać Fordon i Bartodzieje z osie-
dlami położonymi na górnym 

tarasie Bydgoszczy i terenami 
inwestycyjnymi w rejonie dawne-
go Zachemu oraz parkiem prze-
mysłowym. Według drogowców, 
tramwaje jadące po nowej trasie 
mają zaoszczędzić około 6 minut. 
Wiadomo już, że nowym mostem 
pojadą dwie linie – nr 7 i nr 11.

Zanim jednak to nastąpi, 
bydgoszczanie muszą zmierzyć 
się z ogromnymi utrudnieniami. 
W ramach pierwszego etapu prac 
zamknięto ulicę Łęczycką i pół-
nocną jezdnię ulicy Fordońskiej. 
Od tego czasu kierowcy stoją 

w korkach. Pasażerowie komuni-
kacji miejskiej też nie mają łatwo, 
bo zwłaszcza na początku robót 
występowały problemy z sygna-
lizacją sterującą ruchem waha-
dłowym tramwajów. Ten problem 
udało się już rozwiązać, ale nadal 
zdarzają się kłopoty z zasilaniem. 

Pierwszy etap robót na For-
dońskiej potrwa do czerwca 
2022 roku. Cała inwestycja ma 
zakończyć się jesienią 2023 roku 
– w międzyczasie pasażerów 
i kierowców czekają jeszcze 
utrudnienia po południowej stro-
nie skrzyżowania z Kazimierza 
Wielkiego.

Proces Rafała P., który został 
oskarżony o psychiczne 
i fizyczne znęcanie się nad 

żoną (w latach 2006-2017), a tak-
że zniszczenie jej mienia i naru-
szenie miru domowego, rozpo-
czął się w czerwcu 2018 roku. 
Sąd nie dał wiary zapewnieniom 
byłego radnego, że przedsta-
wione na sali sądowej nagrania 
zostały zmanipulowane. Uznał 
go w sierpniu 2019 roku winnym 
zarzucanych mu czynów i skazał 
na dwa lata pozbawienia wolno-
ści. Kilka miesięcy później Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy ten 
wyrok podtrzymał. 

Prawomocny w y rok n ie 
był jednak końcem tej historii. 
Obrońcy Rafała P. złożyli bowiem 
wniosek o odroczenie kary, moty-
wując to złym stanem zdrowia 
bliskich byłego radnego, a także 
jego samego. Sprawa trafiała na 
wokandę zarówno w sądzie rejo-
nowym, jak i okręgowym. Osta-
tecznie ten ostatni – na posie-
dzeniu 17 września – wniosek 
adwokatów ekspolityka odrzucił. 
W październiku były polityk tra-
fił w końcu do zakładu karnego. 
Ma w nim spędzić dwa lata.

LIPIeC/SIerPIeń 

19 PaźDzIerNIKa

13 WrześNIa

19 PaźDzIerNIKa

MEDaLE iGRzySK OLiMPiJSKiCh  
DLa ByDGOSzCzy

PODWyżKa CEN BiLETóW  
KOMuNiKaCJi MiEJSKiEJ  
ORaz OPłaT za PaRKOWaNiE

ROzPOCzęCiE BuDOWy MOSTóW 
KaziMiERza WiELKiEGO

RaFał P. W KOńCu TRaFia  
DO WięziENia

2022
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Bydgoskie Centrum Seniora 
będzie się mieścić w samym 
centrum Bydgoszczy, nie-

opodal skrzyżowania Gdań-
skiej, Pomorskiej i Dworcowej. 
Jego użytkownicy będą mogli 
w tym miejscu korzystać z ogól-
nodostępnej przestrzeni dostoso-
wanej do potrzeb osób starszych.

A d apt ac ja  pom ie szczeń 
w budynku przy Dworcowej 
3 pochłonie 2 miliony złotych 
i potrwa około 12 miesięcy. – 
Poza wymianą instalacji i odno-
wieniem wnętrza, zasadniczą 
zmianą będzie instalacja windy. 
Wymieniona zostanie cała sto-
larka okienna i drzwiowa. Otwo-
ry drzwiowe zostaną powięk-
szone, wyremontowany zostanie 
też balkon. Część ścian zostanie 
wyburzona – opisuje prace biu-
ro prasowe bydgoskiego ratusza. 
Wiodącym motywem kolory-
stycznym będzie drewno łączone 
z bielą lub odcieniami beżu.

– Cieszę się, że w Bydgosz-
czy powstanie kolejne miejsce, 
w którym bydgoszczanki i byd-

goszczanie będą mogli rozwijać 
swoje pasje i spędzać wolny czas. 
Od ponad trzech lat w swoje pro-
gi zaprasza Bydgoskie Centrum 
Wspierania Organizacji Poza-
rządowych i Wolontariatu. Róż-
norodność inicjatyw, które są 
podejmowane w BCOPW jest nie-
zliczona. Ze względu na sukces 
tego miejsca, postanowiliśmy roz-
wijać tę formułę i tworzyć kolejne 
obywatelskie przestrzenie – mówi 
prezydent Rafał Bruski.

Na parterze Bydgoskiego 
Centrum Seniora znajdzie się 
mała kawiarnia oraz mobilne 
stanowisko do obsługi spraw 
urzędowych. Bydgoscy seniorzy 
będą mogli śmiało przyjść tutaj 
ze swoimi wnukami, które w cza-

sie załatwiania niezbędnych 
formalności skorzystają z kąci-
ku zabaw dla dzieci. Ci, którzy 
postanowią spędzić w centrum 
więcej czasu, będą mieli do 
dyspozycji stanowisko book-
crossingowe – miejsce, gdzie 
bezpłatnie wypożyczą książkę.

Na Dworcową 3 przeniesie 
się Bydgoskie Biuro Seniora, 
które zostanie zlokalizowane 
na piętrze. Na pierwszej kon-
dygnacji znajdzie się także 
sala konferencyjna dla 50 osób 
oraz mniejsza salka szkolenio-
wa. Dostęp do tych przestrze-
ni będą miały także osoby 
z niepełnosprawnościami – 
w budynku zostanie zainsta-
lowana winda. W tym miejscu 
będą mogły odbywać się wysta-
wy, spotkania lub szkolenia 
i warsztaty. Sale Centrum udo-
stępniane będą rotacyjnie zain-
teresowanym klubom seniora 
i organizacjom działającym na 
rzecz osób starszych.

*Więcej o potrzebach 
bydgoskich seniorów 
przeczytasz na stronie 2

We wtorek ratusz podpisał 
umowy z wykonawca-
mi robót w budynkach 

Przedszkola nr 16 przy ulicy 
Bukowej (firma Kor-Pol Invest 
z Bydgoszczy) oraz Przedszko-
la przy SP 34 na Opławcu (fir-
ma Malibud). Przetarg na prace 
w Przedszkolu nr 22 przy ulicy 
Piwnika-Ponurego także wygrała 
bydgoska firma – PUBR. Umowa 
jest już gotowa do podpisania.

Zastępca prezydenta miasta 
Michał Sztybel przyznaje, że cieszy 
go aktywność bydgoskich przed-
siębiorstw w tych postępowaniach. 
– Te zamówienia trafiają do lokal-
nych firm, które mają spore moce 
przerobowe, by w nich uczestni-
czyć – podkreśla Michał Sztybel.

Termomodernizacja placów-
ki na Opławcu jest wyzwaniem, 
gdyż obiekt powstał w 1910 roku. 
– Teraz wprowadzimy wie-
le nowoczesnych rozwiązań – 
zapowiedział kierownik budo-
wy Wojciech Winiecki. Zadanie 
obejmie nie tylko remont elewa-
cji i ocieplenie ścian i stropów 
od wewnątrz, ale także wymianę 
drzwi i okien, naprawę konstruk-

cji dachu i zabezpieczenie jej 
przed pożarem oraz wykonanie 
wentylacji z odzyskiem ciepła. 
– Dodatkowo zostaną zasto-
sowane panele fotowoltaiczne, 
które będą wspomagać produk-
cję energii elektrycznej. Dotych-
czasowe ogrzewanie zastąpimy 
pompą ciepła – wyliczał kierow-
nik budowy. Budynek zostanie 
także przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Prace 
przy budynku przedszkola przy 
SP 34 mają potrwać 1,5 roku. 
Ich koszt to 2,24 miliona złotych.

W przypadku termomoderni-
zacji przedszkola przy ul. Buko-
wej na Osiedlu Leśnym koszt prac 
to 4,85 mln zł. Celem będzie nie 
tylko ocieplenie obiektu, ale też 
wymiana okien i posadzek, insta-
lacji elektrycznych i sanitarnych 
oraz budowa nowego podjazdu 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz nowych chodników wokół 
obiektu. Wyremontowana zosta-
nie również część pomieszczeń. 
Poza tym na dachu zainstalowana 
zostanie instalacja fotowoltaiczna 
wytwarzająca prąd z energii sło-
necznej. Elewacja po moderniza-
cji utrzymana będzie w beżowo-
-brązowej kolorystyce. BB

W  uroczystości wzięl i 
udział przedstawiciele 
szpitala, władz miasta 

i województwa oraz wykonawcy 
inwestycji - firmy Alstal. Projekt 
zakłada rozbudowę kompleksu 
szpitalnego o nowoczesny budy-
nek z trzonem komunikacyjnym 
i z wyniesionym na dachu lądo-
wiskiem dla śmigłowców Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

Nowe skrzydło powstanie 
w północno-zachodniej części 
kompleksu głównego. Zostało 
zaprojektowane jako prostopa-
dłościenna bryła z ośmioma kon-
dygnacjami naziemnymi i jedną 
podziemną o łącznej powierzchni 
zabudowy wynoszącej 3 785 mkw. 

W nowym obiekcie mieścić się 
będzie jedenaście sal operacyjnych 
(w tym dwie hybrydowe). Znajdą 

się w nim także pomieszczenia 
socjalne i techniczne oraz stacja 
do mycia łóżek. Na najniższym 
piętrze planuje się powstanie sali 
wielofunkcyjnej dla ok. 200 osób. 
Po w ybudowaniu budynku 
i wykonaniu modernizacji istnie-
jącej infrastruktury do dyspozy-
cji pacjentów będzie 687 łóżek – 
w tym 140 w nowym obiekcie.

Umowę na realizację inwesty-
cji podpisano w połowie kwiet-
nia br., natomiast jeszcze przed 
wakacjami odbyło się symbolicz-
ne wbicie pierwszej łopaty. - To 
jest dla nas, dla wszystkich pra-
cowników, bardzo ważny dzień. 
Jeszcze wiele pracy przed nami 
- mówiła dyrektor szpitala Biziela 
Wanda Korzycka-Wilińska.

Całość prac pochłonie ponad 
300 mln zł. Otwarcie nowej czę-
ści szpitala ma odbyć się pod 
koniec 2023 roku. SF

sENiorZY

EDukACJA

ZDrowiE

Bydgoskie Centrum 
seniora ma być 
gotowe za rok
urząd miasta rozstrzygnął przetarg na przebudowę wnętrz kamienicy przy ulicy Dworcowej 3, 
gdzie powstanie Bydgoskie Centrum Seniora. zwycięzcą okazała się bydgoska firma Kontbud. 
W poniedziałek (13 grudnia) zastępca prezydenta Michał Sztybel podpisał umowę z wykonawcą.

W Bydgoskim Centrum Seniora mieszkańcy miasta będą mogli spędzać czas wolny i załatwiać pilne sprawy.
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Przedszkola na Opławcu 
i Leśnym do remontu
urząd Miasta przygotowuje się do rozpoczęcia termomodernizacji 
sześciu bydgoskich placówek oświatowych. Podpisano już umowy 
na wykonanie prac w przedszkolach na Opławcu i osiedlu Leśnym.

Postępuje rozbudowa 
szpitala Biziela
W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Szpi-
tala uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

Sale
udostępniane 
będą rotacyjnie 
zainteresowanym 
klubom seniora.
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H istoria choinki jako bożo-
narodzeniowego drzewka 
sięga minimum XVI wieku. 

Tradycja narodziła się w Alzacji 
(kraina w północno-wschod-
niej Francji), gdzie ozdabiano ją 
przedmiotami z papieru i jabłka-
mi. Początkowo wcale nie stawa-
ła na podłodze, ale wieszana była 
pod sufitem, czubkiem do dołu.

Do najpopu la r n ie j sz ych 
gatunków w Polsce należą świer-
ki, a potem jodły. Często pocho-
dzą one ze specjalnych plantacji. 
Niektóre drzewa pozyskuje się 
wprost z lasu w ramach zaplano-
wanych wcześniej zabiegów pie-
lęgnacyjnych. 

Można kupić choinkę cię-
tą (bez korzeni) lub w doniczce 
(z korzeniami). Można też oczy-
wiście sztuczną, ale ona nigdy 
nie zastąpi prawdziwego drzewka 
z lasu, które rośnie pochłaniając 
dwutlenek węgla, służy zwie-
rzętom, a gdy ulega rozkładowi, 
nie zanieczyszcza środowiska. 
W dodatku, jego naturalne olejki 
eteryczne podkreślają świąteczną 
atmosferę. Sztuczna choinka nie 
podlega za to recyklingowi i roz-
kłada się aż 500 lat.

Problemem naturalnych cho-
inek mogą być spadające igły. 
Aby tego uniknąć, najlepiej posta-
wić drzewko w pobliżu okna, 
gdzie temperatura jest niższa. 
Wystrzegać należy się miejsca 
przy kaloryferze. Nawet ścię-
tą choinkę warto podlewać, co 
pomoże przedłużyć jej świeżość.

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

którzy mogą okazać dokument 
potwierdzający legalne pozyska-
nie drzewka.

G d y  j u ż  c h o i n k a  j e s t 
w naszym domu, trzeba ją ude-
korować. Są dwie szkoły. Jedni 
decydują się na eleganckie bomb-
ki i łańcuchy utrzymane w okre-
ślonych barwach. Inni wolą wie-
szać na choince ozdoby własnej 
roboty, na przykład przygoto-
wane przez dzieci albo słodycze, 
które w tajemnicy można pod-
jadać. Aby nadać choince szcze-
gólnego charakteru, warto też ją 
oświetlić lampkami, a na górze 
umieścić na przykład gwiazdkę.

A co zrobić z choinką po 
świętach? Można ją wyrzucić na 
kompost, spalić w ognisku lub 
oddać do specjalnego punktu 
zbioru, gdzie zostanie rozdrob-
niona, a następnie wykorzystana 
w ogrodach lub będzie skiero-
wana do elektrociepłowni, gdzie 
zostanie spalona.

Świeżą choinkę można także 
przesadzić. W takim przypadku 
nie należy jej trzymać w domu 
dłużej niż 7 dni, a także nie uży-
wać brokatu ani sztucznego śnie-
gu. Przed wystawieniem na mróz, 
powinno się ją wstawić na kilka 
dni na przykład do garażu, żeby 
drzewko przyzwyczaiło się do 
chłodu. Doniczkę trzeba osłonić 
słomą lub włókniną, a przy tem-
peraturze powyżej zera podlewać. 
Przesadzić można na wiosnę. ST

*Więcej o świątecznych 
tradycjach przeczytasz 
na portalu 
metropoliaBydgoska.PL

Wojciech Szczapa Romanowski
redakcja@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: WojciechRomano3

Kalendarz jest efektem dwóch 
lat pracy, dziesiątek kilome-
trów przebytych po mieście 

i setek godzin fotografowania 
i obrabiania zdjęć – mówi Piotr 
Ulanowski, bydgoski fotograf, 
reportażysta i portrecista z trzy-
dziestoletnim doświadczeniem. 

Wykonał prawie cztery milio-
ny fotografii, które były druko-
wane m.in. w Gazecie Wyborczej, 
Newsweeku czy na okładce Poli-
tyki. – To takie moje wyczekane 
dziecko. Kalendarz można już 
zamówić online. Na początku 

bałem się, czy uda mi się sprze-
dać cały nakład. Teraz mam oba-
wy, czy go nie zabraknie, bo tak 
szybko się sprzedaje – mówi Ula-
nowski. 

Na co dzień swoje zdję-
cia publikuje na stronie „Dzień 
dobry Bydgoszcz”. Kalendarz 
wydany w formacie A2 to cało-
roczna galeria fotografii miasta, 
która może ozdobić dom lub 
biuro. Na każdej stronie znaj-
dziemy inne zdjęcie Bydgoszczy. 
Fotografie prezentują między 
innymi spichrze, bazylikę, operę, 
a w grudniu oczywiście jarmark 
świąteczny.

Kalendarz można zamówić 
na stronie www.ddbydgoszcz.pl 
w cenie 45 zł.

ŚwięTA

NowY rok

Choinka to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. 

Bożonarodzeniowa 
choinka
Jaką wybrać i jak o nią dbać?
Nie ma świąt Bożego Narodzenia bez choinki. Przystrojone, zielone drzewko, pod którym w wigilij-
nym wieczór zostaną ukryte prezenty, to obowiązkowy element wyposażenia każdego mieszkania, 
domu czy ogrodu. Jaką choinkę najlepiej wybrać i jak o nią później dbać.

FO
T.

 F
RE

EP
iK

R E K L a M a

Całoroczna podróż 
przez Bydgoszcz
„Dzień Dobry Bydgoszcz” to kalendarz na rok 2022, który może być 
świetnym prezentem dla sympatyka naszego miasta. Każdemu 
z dwunastu miesięcy przyszłego roku towarzyszyć będzie niepowta-
rzalne zdjęcie prezentujące piękne bydgoskie widoki.
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ul. śniadeckich 57 
ul. Bałtycka 43

ul. Długa 11 
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
 Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski

W  g r udniu szczególną 
popularnością cieszą się 
pierniki, które wystę-

pują w wielu formach. Są to na 
przykład rolady, kostki czy małe 
pierniczki. Łączy je podobny 
skład ciasta, w którym nie może 
zabraknąć przyprawy korzennej 
i miodu. To ciasto piernikowe jest 
sekretem udanego wypieku i dla-
tego sprawdzonego przepisu nie 
warto zmieniać. 

Wiedzą o tym doskonale oso-
by z Piekarni-Cukierni Krzysztof 
Poćwiardowski, które korzysta-
ją z przepisu powstałego właśnie 
kilkadziesiąt lat temu. Dzięki 
niemu wypiekają tradycyjną 
kostkę piernikową z powidła-
mi śliwkowymi. Co roku cieszy 
się ona ogromną popularno-
ścią, tak jak pierniczki wycinane 
w różnych kształtach. Niezwy-
kła kruchość wynika z czasu ich 
pieczenia  - Pierniczki pieczemy 
bez termoobiegu w tempera-
turze 180 stopni przez 8 minut 
– mówi pan Jarosław z Piekarni-
-Cukierni Krzysztof Poćwiar-
dowski.

Bardziej nowoczesne inter-
pretacje piernika to na przy-
kład rolada korzenna z kremem 
pomarańczowo-czekoladowym 

czy gwiazdka piernikowa lub 
choinka piernikowa. Nietypową 
propozycją Poćwiardowskich jest 
też seropiernik, czyli połączenie 
dwóch świątecznych ciast, który-
mi są sernik i piernik. 

Na świątecznych stołach nie 
powinno zabraknąć też makow-
ca! Jedni wolą go w wersji na kru-
chym cieście, a inni wybierają 
makowiec zawijany w drożdżo-
wym cieście. W każdym przy-
padku najważniejszy jest mak. 
Powinien on być wcześniej odpo-
wiednio zaparzony oraz minimal-
nie trzy razy przemielony. 

Mak dobrze sprawdzi się też 
w tarcie, którą można pokryć 
na przykład bezą. Fanom tego 

wypieku na bazie białek powinna 
też posmakować rolada bezowa 
wypełniona kremem i owocami. 

Słodka beza może pojawić się 
też na serniku. Wiele osób nie 
potrafi wyobrazić sobie świąt bez 
tego ciasta. Przygotować go moż-
na na wiele sposobów. Oprócz 
bezy można urozmaicić go 
poprzez dodanie m.in. rodzynek, 
brzoskwiń czy aromatu cytryny. 

Miniserniczek choinkowy to 
także nowość, która pojawiła się 

we wszystkich punktach Piekar-
ni-Cukierni Krzysztof Poćwiar-
dowski w ramach świątecznej 
oferty. Oprócz tego po raz pierw-
szy można kupić też jabłecznik 
z malinami. Takie ciasta na bazie 
jabłek zyskują coraz większą 
popularność na bożonarodzenio-
wych stołach. 

Wiele ciast wypiekanych na 
święta pojawia się też później na 
powitanie nowego roku. W Syl-
westra warto jednak postawić na 

pączki. Ludowe wierzenia mówią, 
że ich zjedzenie ma przynieść 
szczęście w nadchodzącym roku. 
Nadzienie pączka nie ma przy 
tym wielkiego znaczenia. Może to 
być na przykład malina, powidła 
śliwkowe albo adwokat. Ważne, 
by sięgnąć po chociaż jednego 
z nich lub tyle, na ile po prostu 
ma się ochotę.  

GAsTroNomiA

Wypieki na święta
Tradycyjne smaki czy nowe połączenia? 

Makowce, pierniki i serniki to ciasta, bez których ciężko wyobrazić sobie święta Bożego Narodze-
nia. W wielu domach są to tradycyjne wypieki powstające na bazie przepisów przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. W cukierniach też się je stosuje, choć tam często są inspiracją przy 
opracowywaniu nowych produktów. 

Choinki piernikowe od Poćwiardowskich wypiekane są na bazie przepisu powstałego kilkadziesiąt lat temu.
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Pierniczki pieczemy 
bez termoobiegu 
w temperaturze 
180 stopni przez 
8 minut.

Pan Jarosław 
Piekarnia-Cukiernia  
Krzysztof Poćwiardowski

Sernik
można urozmaicić poprzez 
dodanie m.in. rodzynek, 
brzoskwiń czy aromatu 
cytryny. 

Korzystając 
z okazji Piekarnia-
Cukiernia Krzysztof 
Poćwiardowski 
składa życzenia dla 
klientów, odbiorców 
i współpracujących 
firm, a także dla 
pracowników.  
– życzymy Państwu 
radosnych i spokojnych, 
pełnych ciepła 
i nadziei świąt Bożego 
Narodzenia, dużo 
zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności, 
osiągnięcia sukcesów, 
wytrwałości w realizacji 
planów i dalszej 
wspaniałej współpracy 
w nadchodzącym  
roku 2022.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twiterze: @ErykDominiczak

C ieszę się, że dzięki mojemu 
wpisowi w mediach spo-
łecznościowych i rozpo-

czętej właśnie akcji ludzie przy-
pomnieli sobie o kimś takim jak 
Tomasz Kamiński – mówi nam 
sam były zawodnik. Po jego gło-
sie można wyczuć, że to właśnie 
pamięci brakuje mu najbardziej. 
I nie chodzi wyłącznie o to, że 
z wypadku, do którego doszło 
ponad 27 lat temu, niczego nie 
pamięta. Chodzi też o pamięć 
o tym, że kiedyś w składzie Polo-
nii był taki żużlowiec.

W wieku kilkunastu lat tra-
fił do szkółki „Gryfów”. Posta-
wił na żużel. Wybrał zawodów-
kę w Zespole Szkół Drzewnych 
przy ulicy Toruńskiej, bo stamtąd 
musiał pokonać jedynie kład-
kę nad Brdą i już po chwili był 
na stadionie przy ulicy Sporto-
wej. Licencję żużlową uzyskał 
w 1990 roku. Nie zaklinajmy rze-
czywistości – nie był raczej mate-
riałem na kolejnego mistrza świa-
ta. Ale znajdował się w składzie 
Polonii, która w 1993 roku sięgnę-
ła po srebrny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski, ustępując jedy-
nie Sparcie Polsat Wrocław.

Walka na torze

Sezon 1994 miał być ostatnim 
sezonem Kamińskiego w wieku 
juniora. Nikt nie mógł przewi-
dzieć, że będzie w ogóle ostat-
nim w jego krótkiej przygodzie 
ze speedwayem. Polonia, która 
zakończyła ten rok dopiero na 
ósmej pozycji, wolałaby o tym 
sezonie zapomnieć. Sam Kamiń-
ski większość wydarzeń z tego 
okresu musiał sobie przypominać 
z wycinków prasowych i relacji 
telewizyjnych.

Przełom maja i czerwca. 
To był dziwny żużlowy tydzień. 
Ekstremalne tempo rozgrywek 
ówczesnej I ligi (dzisiaj ekstrali-
ga). W ciągu ośmiu dni zawodnicy 
Polonii rozegrali aż cztery mecze. 
Rozpoczęli, jeszcze pod koniec 
maja, efektowną wygraną nad 
Unią Tarnów. Potem było Boże 
Ciało i wyjazdowe derby z Apato-
rem (przegrane 43:47). Wreszcie 
– w sobotę, zaległy mecz ze Sta-
lą Gorzów (także porażka 43:47). 
Ten maraton miał zakończyć 
w niedzielę, 5 czerwca, domowy 
pojedynek z Włókniarzem Czę-
stochowa.

Zbliżała się połowa konfron-
tacji z zespołem spod Jasnej 
Góry. Siódmy bieg. Wówczas – 
bieg młodzieżowy. Po sześciu 
wyścigach „Lwy” prowadziły 
20:16. Kamiński miał po swo-
im pierwszym starcie na koncie 
dwa punkty. W kasku niebieskim 
ustawił się na drugim polu star-
towym. Jego partnerem z pary był 
Maciej Głód. Rywalami – bracia 
Piotr i Sebastian Ułamkowie.

Taśma idzie w górę. I górą są 
goście z Częstochowy. Sebastian 
Ułamek startujący z pierwszego 
pola zajmuje miejsce przy kra-
wężniku. Jego brat Piotr jedzie po 
zewnętrznej. Na wyjściu z pierw-
szego łuku w jego tylne koło ude-
rza jednak motocykl kierowany 
przez Tomasza Kamińskiego. 
Junior Polonii z impetem uderza 
w słupek przy bramie wyjazdo-
wej z parku maszyn. Sama brama 
otwiera się, a Kamiński bezwład-
nie upada na ziemię. Natychmiast 
podbiega do niego grupa osób. 
Na archiwalnym nagraniu widać 
charakterystyczny gest dwóch 
osób wzywających karetkę. Jeden 
z kibiców siedzących w jednym 
z pierwszym rzędów łapie się za 
głowę. Jest jeszcze jedno istotne 
ujęcie – kołyszącego się prawego 
skrzydła bramy i lewego, które 
już po wypadku podnoszą z ziemi 
dwie kolejne osoby.

Walka o życie 
i odszkodowanie
Po l on i a  pr z e g r y w a  me c z 
40:50. W tym samym czasie 

trwa jednak istotniejsza walka – 
stawką jest życie Kamińskiego. 
Poważny uraz czaszki. Śpiączka. 
Trepanacja. Noga wyrwana ze 
stawu biodrowego. Kilka najbliż-
szych miesięcy 21-latek spędzi 
w szpitalach – najpierw Jura-
sza, potem MSW na Markwarta. 
Jak wspomina, jeszcze o kulach 
w tym samym roku pojawił się na 
stadionie Polonii. Na motocykl 
już nigdy nie wsiadł. - Nie mia-
łem traumy, bo z wypadku nicze-
go nie pamiętałem, ale lekarze 
nie pozwoliliby mi dalej jeździć 
– podkreśla.

Kamiński twierdzi jednak, 
że zapominać zaczął o nim sam 
klub. Gdy wszedł któregoś razu 
do parku maszyn, jego boks był 
już opróżniony. - Nie było tam po 
mnie śladu. A przecież żyłem, nie 
byłem już zawodnikiem, ale czło-
wiekiem potrzebującym pomo-
cy – dodaje. Przyznaje jednak, 
że pamięta też zbiórki pieniędzy 
do kasków podczas prezentacji 
meczów bydgoskiego klubu.

Nie ukrywa także, że to po 
prywatnych rozmowach pod-
jął walkę o odszkodowanie. 

Jak przekonuje, nie za sam wypa-
dek („w końcu to ja siedziałem na 
motocyklu”), ale za obrażenia, do 
których miała przyczynić się źle 
zabezpieczona brama. Ta sama, 
która po uderzeniu Kamińskiego 
otworzyła się, a jedno z jej skrzy-
deł runęło na ziemię.

Pięcioletnia batalia sądowa 
zakończyła się niepowodzeniem. 
W październiku 2000 roku Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy oddala 
powództwo cywilne Kamińskie-
go. Wyrok ten zmienia się dopie-
ro po apelacji. Sąd w Gdańsku 
w listopadzie 2001 roku przy-
znaje mu zadośćuczynienie – 
20 tysięcy złotych. - Tyle kosz-
towała wtedy kawalerka – opi-
suje 48-letni dziś były zawodnik. 
Ale kawalerki nigdy sobie nie 
kupił. Nie kupił za te pieniądze 
nic. Bo nigdy ich nie otrzymał.

Walka z wiatrakami

O wyroku i klauzuli wykonalno-
ści wydanej w styczniu 2002 roku 
Kamiński dowie się wiele miesię-
cy później. Jak sam przekonuje – 
w 2004 roku. A to kluczowa data 

dla tej historii, bo rok wcześniej 
przestaje istnieć Bydgoski Klub 
Sportowy Polonia, wielosekcyjny 
klub, który de facto był zobligowa-
ny do wypłaty zadośćuczynienia.

Żużel w mieście nad Brdą ma 
ratować nowo powołane Byd-
goskie Towarzystwo Żużlowe 
Polonia. Jak wiele klubów w Pol-
sce, chętnie przejmuje trady-
cję, medale, puchary i zaszczy-
ty. W tym wypadku, o dziwo, 
przejmuje nawet część zobo-
wiązań. Ale tylko tę część, która 
potrzebna jest do dalszej jazdy 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. Ma spłacić braci Gollobów, 
Mirosława Kowalika, Jacka Krzy-
żaniaka czy Michała Robackiego 
oraz zobowiązania z tytułu orga-
nizacji turniejów Grand Prix. 
Łącznie – ponad 600 tysięcy 
złotych i – warunkowo – blisko 
120 tysięcy dolarów. O pienią-
dzach dla Tomasza Kamińskiego 
nie ma tam ani słowa. Potem BTŻ 
wielokrotnie będzie podkreślał, 
że nie jest prawnym następcą 
BKS Polonia.

Tomasz Kamiński pokazuje 
nam dokumenty od komorni-
ka. W 2006 roku zobowiązania 
wobec niego wzrosły do blisko 
90 tysięcy złotych, dekadę póź-
niej była to już kwota sześciocy-
frowa. - Nie chcę, żeby sprawa 
się przedawniła, dlatego chodzę 
do komorników – mówi Kamiński. 
Ale na pytanie, czy wierzy, że kie-
dykolwiek otrzyma te pieniądze, 
odpowiada, że raczej nie. Bo nie 
ma od kogo ich wyegzekwować.

- Prawnicy mówią zresztą, że 
sprawa jest patowa – tłumaczy 
nam Piotr Hetzig, jeden z ini-
cjatorów akcji pomocy byłemu 
żużlowcowi. Kamiński podob-
nych opinii usłyszał w minionych 
latach co najmniej kilka. - Jest 
w tym przypadku ofiarą systemu 
– dodaje Hetzig. Systemu, które-
go symbolem była próba odzy-
skania pieniędzy dla ekspolonisty 
z licytacji klubowego sztandaru 
sprzed kilkunastu lat.

Walka o pamięć

Hetzig wspólnie z Marcinem 
Stawlukiem, który w połowie 
ubiegłego roku zareagował na 
emocjonalny wpis Kamińskiego, 
organizują cykl licytacji. W tym 
celu powstał specjalny fanpage 
na Facebooku „Poloniści zawsze 
razem – pomagamy Tomkowi 
Kamińskiemu”. Pierwsze licytacje 
już wystartowały. Kupić można na 
nich między innymi kask Marcina 
„Siopka” Jędrzejewskiego, wiele 
cennych historycznie pamiątek 
klubowych – choćby proporczy-
ków (także z czasów gwardyj-
skich), szalików oraz koszulek. 
Do sprzedaży ma trafić również 
plastron z podpisami zawodników 
uczestniczących w turnieju „Asy 
dla Tomasza Golloba”.

Przygotowania do akcji trwały 
już od wielu miesięcy. - W ubie-
głym roku całe środowisko żuż-
lowe było skoncentrowane na 
zbiórce na rzecz Niny (siostrze-
nicy sędziego Pawła Słupskiego 

rEPorTAŻ Brama prawie 
donikąd
historia Tomasza kamińskiego
Makabryczny wypadek przerwał w czerwcu 1994 roku przygodę z żużlem młodego zawodnika 
Polonii Bydgoszcz. Po latach kibice organizują na jego rzecz akcję pomocy.

Tomasz Kamiński (w kasku niebieskim) podczas domowego meczu Polonii Bydgoszcz z Morawskim 
zielona Góra.
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chorującej na rdzeniowy zanik 
mięśni – dod. red.), gdzie do 
zebrania było aż 9 milionów 
złotych. Dlatego uznaliśmy, że 
nasze licytacje pojawią się póź-
niej – wyjaśnia Piotr Hetzig. 
I dodaje, że akcja dla Tomasza 
Kamińskiego ma potrwać do 
początku sezonu żużlowego 
2022.

Sam Tomasz Kamiński doce-
nia akcję zainicjowaną przez 
kibiców. Nie ukrywa jednak, że 
nie chce, aby medialnie była 
ona rozpatrywana wyłącznie 
przez pryzmat pieniędzy. - Nie 
chcę później słyszeć hejtu, że 
Kamiński kupił sobie za to, na 
przykład, nowy samochód – 
deklaruje. Po wieloletniej reha-
bilitacji jest dzisiaj na rencie, ale 
także pracuje. - Wyszedłem na 
prostą – zaznacza.

I dlatego też tak ważne 
jest dla niego, żeby o nim jako 
o byłym żużlowcu po prostu 
pamiętać. Żeby hasło „Poloniści 

TOMASZ KAMIŃSKI
(ur. 12 lutego 1973 r. w Byd-
goszczy) – wychowanek 
Polonii Bydgoszcz, w sezo-
nie 1993 srebrny medalista 
Drużynowych Mistrzostw 
Polski, uczestnik Młodzie-
żowych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski oraz tur-
niejów o Brązowy i Srebrny 
Kask; 5 czerwca 1994 roku 
uległ wypadkowi na stadio-
nie przy ulicy Sportowej, po 
którym zmuszony był zakoń-
czyć karierę; mieszka obec-
nie w Białych Błotach.

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

Premier Mateusz Morawiecki 
zapowiadał powstanie hali 
już w maju 2019 roku, gdy 

gościł w Bydgoszczy. - Strasz-
nie się cieszę, że dzięki naszym 
wysiłkom i współpracy możemy 
dzisiaj ogłosić, że hala lekkoatle-
tyczna w kompleksie Zawiszy 
będzie za chwilę budowana. Mło-
dzi ludzie muszą mieć gdzie ćwi-
czyć i trenować – zapowiadał szef 
rządu. Minęły jednak dwa lata, 
a w sprawie niewiele się wyda-
rzyło. Przede wszystkim, wciąż 
nie ma zabezpieczonych środków 
finansowych na realizację inwe-
stycji. Szacunkowy koszt budowy 
hali miał wynieść ok. 50 milionów 
złotych. 

P rez ydent R afa ł  Br usk i 
początkowo deklarował, że przy-
stąpi do inwestycji, jeśli połowę 
potrzebnej kwoty uzyska z Mini-
sterstwa Sportu.  Ówczesny szef 
resortu Witold Bańka ogłosił 
jednak, że na ten cel przyznano 
15 mln zł. 

Temat budowy hali wrócił 
podczas piątkowego spotkania 
ministra Łukasza Schreibera 
z prezesami bydgoskich klu-
bów sportowych oraz członka-
mi Kujawsko-Pomorskiej Rady 
Olimpijskiej. Prezes BKS Byd-
goszcz Błażej Baumgart tłuma-
czył, że marszałek Piotr Całbec-
ki podczas niedawnego spotka-
nia z olimpijczykami deklarował 
zapew nienie 20% środków 
potrzebnych na realizację zada-
nia. - Inwestorem i inicjatorem 
budowy musi być miasto – mówił 
Baumgart, dodając, że obecnie 
koszt inwestycji może wynieść 
nawet 75 mln złotych. 

- Ta hala jest potrzebna, aby 
miasto rozwijało swoją pozycję 
na lekkoatletycznej mapie Polski. 
Dla mnie priorytetem jest to, aby 
doprowadzić ten temat do końca 
– mówi Łukasz Schreiber, poda-
jąc za przykład budowę kampusu 
Akademii Muzycznej, dla której 
ostatecznie znaleziono środki 
finansowe. Minister ma nadzieję, 
że sprawę hali uda się rozstrzy-
gnąć w przyszłym roku. 

Miasto deklaruje, że może 
pokryć 30% kosztów inwesty-
cji. Rzecznik prezydenta Marta 
Stachowiak zapowiada, że urząd 
planuje aplikować o 50% dofinan-

sowania z ministerstwa sportu. 
- W projekcie budżetu, w poro-
zumieniu z samorządem woje-
wództwa, pieniądze będą zabez-
pieczone natychmiast po otrzy-
maniu pozytywnej informacji od 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
– mówi Stachowiak.

Z apelem do lokalnych par-
lamentarzystów wystąpił także 
poseł Lewicy Jan Szopiński, któ-
ry przypomina, że w tym roku 
kilkukrotnie występował i ape-
lował do rządu o budowę obiektu 
na terenie kompleksu Zawiszy. 
- Niestety, pomimo szumnych 
zapowiedzi pana premiera, hala 
lekkoatletyczna Zawiszy do dzi-
siaj nie powstała, a kancelaria 

pana premiera nie zabezpieczy-
ła na ten cel ani jednej złotówki 
– przypomina Szopiński. Parla-
mentarzysta zgłosił poprawkę 
do budżetu państwa zakłada-
jącą zapisanie kwoty 60 milio-
nów złotych na budowę obiektu. 
Głosowanie w sprawie budżetu 
ma odbyć się w Sejmie w piątek, 
17 grudnia.

*Więcej artykułów 
sportowych na portalu 
metropoliaBydgoska.PL

sPorT

Wizualizacja hali przedstawiona przez bydgoski ratusz jeszcze pod koniec 2018 r.

Czy Bydgoszcz 
doczeka się hali 
lekkoatletycznej? 
Wraca temat budowy hali lekkoatletycznej w kompleksie zawiszy przy ulicy Gdańskiej 163. Na razie 
do gry wchodzą politycy. Czy wejdą także pieniądze, których dotychczas brakowało?
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Doprowadzenie tej 
sprawy do końca jest 
dla mnie priorytetem.

Łukasz schreiber
Szef Komitetu Stałego  
rady Ministrów
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