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Centralne dożynki w Bydgoszczy
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P

rzypadające po okresie żniw
dożynki stały się w okresie
PRL kolejnym elementem
propagandy władzy komunistycznej. Ich centralne obchody miały
umacniać „sojusz robotniczo-chłopski” i pokazywać rozwój
rolnictwa: możliwy rzecz jasna
tylko dzięki działaniom PZPR.
Kiedy na początku lat 70. władze przejął Edward Gierek, ceremoniał obchodów znacząco się
rozwinął. Już na samym stracie
jego rządów władze naczelne
„w uznaniu szczególnych zasług
położonych dla rozwoju rolnictwa
i wsi bydgoskiej” postanowiły, że
w 1972 roku centralne dożynki
odbędą się w Bydgoszczy.
Lokalni „partyjni” zabrali się
do pracy. 11 kwietnia 1972 roku
odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego
Centralnych Dożynek; to na nim
ustalono, że główne obchody
odbędą się w niedzielę, 3 września na stadionie Zawiszy. Obiekt
przy Gdańskiej 163 (wtedy Alei
1 Maja) musiał zostać zmodernizowany – rozbudowano trybunę

Gierek, bufety
z wędliną i coca-cola
50 lat od centralnych dożynek w Bydgoszczy

Mija pół wieku od ważnego momentu w historii Bydgoszczy – centralnych dożynek. We wrześniu
1972 roku rolnicy z całej Polski zjechali nad Brdę. To wydarzenie zmieniło miasto: odnowiono ulice
i kamienice, przebudowano stadion Zawiszy i zrealizowano centrum wystawiennicze w Myślęcinku
– zalążek największego parku w mieście. Jak przebiegło wielkie święto plonów?

fot. Henryk Kałużny/Wspominaj Bydgoszcz

HISTORIA

Hotel Brda
otwarto przed dożynkami,
aby czekał na przybyszy
z całej Polski.

honorową i pozostałe trybuny, by
pomieścić jak najwięcej uczestników dożynek.
Istotnym elementem święta
plonów miała być także wystawa
rolnicza, którą zaplanowano na
terenie Myślęcinka. Na północ
od centrum Bydgoszczy powstała
przestrzeń wystawiennicza, którą tworzyło 21 „efektowych, lekkich pawilonów” ze stali, szkła i...
płyt paździerzowych. Odnawiano
także te części miasta, w których
mieli pojawiać się dożynkowi
goście – m.in. okolice dworca
Bydgoszcz Główna. Przed dożynkami otwarto hotel Brda, który
czekał na przybyszy z całej Polski.
Rolnicza ekspozycja zaczęła
się w piątek, 1 września. - Na pięciu hektarach powierzchni zgromadzono osiągnięcia wszystkich
działów rolnictwa – między innymi 546 sztuk dorodnych zwierząt
gospodarskich, zwierzynę leśną
(martwą, wypchaną), najnowsze urządzenia rolnicze, nowe
typy samochodów dla wsi i wiele
innych ciekawych eksponatów –

Wystawa w trakcie dożynek centralnych, Myślęcinek 3 września 1972 roku

dwugodzinna część artystyczna. Na początek – gry i zabawy
dziecięce w wykonaniu bydgoskich uczniów pod kierownictwem Lidii Gwozdeckiej i innych
bydgoskich nauczycielek. Później murawą zawładnęły rytmy
kujawiaka, mazura czy poloneza:
tańce wykonywali artyści ludowi
z całej Polski, głównie z Bydgoszczy. Dożynki na Zawiszy zamknął
pochód młodzieży ze związków:
Młodzieży Wiejskiej, Młodzieży
Socjalistycznej i Harcerstwa Polskiego.
- Nad płytą stadionu unosiło
się w czasie pokazów mnóstwo
sztucznych, olbrzymich kolorowych kwiatów, które trzymane
w rękach dzieci tworzyły wyreżyserowane obrazy i napisy –
opisywała „Kronika Bydgoska”.
Po zakończeniu obchodów na
Zawiszy, Gierek ze świtą udał
się autokarem do Myślęcinka
na wystawę rolniczą, a za nimi
podążyło tysiące gości.
Funkcjonariusze MO mieli
pełne ręce roboty. - Setki pojazdów co chwilę tarasowały szosę.
Lotne patrole likwidowały korki –
opisywał Ilustrowany Kurier Polski. Przybycie I sekretarza miało
wywołać „spontaniczną” reakcje
ludu, który na widok partyjnych
liderów miał klaskać i wiwatować.

150 tys.
osób odwiedziło wystawę
rolniczą w Myślęcinku
przez 10 dni jej trwania.

czytamy w „Kronice Bydgoskiej”.
Jak donosiła bydgoska prasa,
to właśnie wypchana dziczyzna oraz stoiska z buhajami czy
owcami cieszyły się największym
zainteresowaniem zwiedzających. A tych przez 10 dni trwania
wystawy było ok. 150 tysięcy.
Do dożynek szykowali się też
artyści. Na płycie Zawiszy zaplanowano bowiem szereg pokazów
taneczno-widowiskow ych, za
których scenariusz i reżyserię
odpowiadała Bożena Niżańska, od
lat pracująca nad oprawą centralnego święta plonów. W sobotę,
2 września bydgoszczanie mogli
zobaczyć próbę generalną widowiska. Słoneczna pogoda przyciągnęła tłumy.
– Tr ybuny opuszczaliśmy
wzbogaceni o nowe doznania i pełni uznania dla autorów
i realizatorów programu artystycznego – pisali redaktorzy
„Dziennika Wieczornego”. Wśród
trzech tysięcy artystów, tworzących pokaz byli m.in. muzycy
z orkiestry reprezentacyjnej Woj-

ska Polskiego, dzieci z bydgoskich
podstawówek czy kapele ludowe
z różnych stron kraju.
Zbliżał się „dzień zero”. Bydgoszcz już od kilkunastu dni szykowała się na kulminację obchodów. – Pełną galą witamy gości
z całej Polski – podkreślał „DW”.
1 września nadal trwały gorączkowe przygotowania: handlowcy dwoili się i troili, by zapewnić
zaopatrzenie w sklepach, a pracownicy wszystkich bydgoskich
hoteli „uwijali się wokół swych
gospodarstw, gotowych na przyjęcie wielkiej liczby przodujących
rolników”. Dla tych, dla których
zabrakło miejsca w hotelach, czekały internaty szkolne.
Jak w ukropie uwijały się również ekipy sprzątające i odpowiedzialne za zieleń. Pracownicy Telfy i Bydgoskich Zakładów
Przemysłu Piekarniczego przygotowali natomiast pierniki dla
dożynkowych gości, które można
było nabyć na Alei 1 Maja.
„DZIEŃ DOBRY W BYDGOSZCZY” – krzyczał nagłówek na

pierwszej stronie wydania „Dziennika Wieczornego” z 3 września.
Pod nim umieszczono zdjęcie
czterech – wówczas nowoczesnych – kombajnów marki Bizon.
Tego dnia odbyły się główne uroczystości bydgoskich dożynek.
O 10:00 na Zawiszy pojawili się
najważniejsi dygnitarze na czele
z Edwardem Gierkiem, premierem
Piotrem Jaroszewiczem i przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim. Na trybunach
zasiadło 50 tysięcy osób.
Po otwarciu dożynek nastąpiła część wieńcowa – jak opisywała prasa, była ona przepełniona recytacjami wierszy,
tańcami i śpiewami ludowymi.
Potem Gierek - gospodarz kraju i dożynek – otrzymał bochen
chleba i sól od starostów: Wandy
Sułkowej z Linowa pod Grudziądzem i Edmunda Lewandowskiego z Łojewa pod Inowrocławiem,
a przed trybuną honorową stanął
wielki wieniec dożynkowy.
Po propagandowej mowie
Jaroszewicza, rozpoczęła się

Wydaje się jednak, że większe
zainteresowanie wywoływały...
ruchome bufety z wędliną, bułkami i napojami chłodzącymi rozstawione wzdłuż szosy do Myślęcinka. Lud cieszył się też z faktu,
że tej niedzieli dobrze zaopatrzone sklepy funkcjonowały do późnych godzin wieczornych.
Bydgoskim dożynkom towarzyszył też szereg muzycznych
imprez towarzyszących, organizowanych m.in. na nieistniejących już scenach: amfiteatrze
przy Zawiszy i muszli w Parku
Witosa, a także na dziedzińcu BWA czy na osiedlu Błonie.
Lud bydgoski dostał zatem trochę
chleba i igrzysk, które w przekazie partyjnym miały być wyrazem
dla idei „Polski rosnącej w siłę”. W rzeczywistości - jak po latach
pisał Express Bydgoski - największym hitem bydgoskich dożynek
były gadżety: ręczniki, przypinki czy sztućce oraz... coca-cola,
która specjalnie na tę okazję
została „rzucona” po raz pierwszy
w historii do bydgoskich sklepów.
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Weekend bez tramwajów
na Fordońskiej

Rozpoczyna się
Festiwal Prapremier
Oświecenie – to hasło tegorocznego Festiwalu Prapremier, który
14 października rozpoczyna się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
Główna scena jest obecnie remontowana, stąd też spora liczba spektakli odbędzie się w innych obiektach, m.in. w Teatrze Kameralnym
czy w hali sportowej Wyższej Szkoły Gospodarki.

W weekend nastąpią długo oczekiwane zmiany na ulicy
Fordońskiej. Od piątku do nocy z niedzieli na poniedziałek
kursowanie tramwajów zostanie wstrzymane – nastąpi
przełożenie ruchu na przebudowane torowisko po stronie
północnej.

teatr

Fot. Szymon Fiałkowski

T

Zmiany na Fordońskiej na razie będą dotyczyć ruchu tramwajowego.

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

J

ak przekazuje Zarząd Dróg
M iej sk ich i Komu n i k ac ji
Publicznej, w piątek (23 września) wykonawca planuje rozpoczęcie operacji przełożenia
rozjazdów nakładkow ych na
torowisku w ciągu Fordońskiej.
Umożliwi to rozpoczęcie przebudowy torowiska w stronę pętli
Wyścigowa – ruch zostanie przełożony na przebudowane torowisko po stronie północnej. Tak jak
do tej pory, pozwoli to zachować ciągłość ruchu tramwajowego, pomimo prowadzonych robót
przy budowie nowych mostów
i dróg dojazdowych.
W związku z przełożeniem
rozjazdów, od piątku, 23 września (od godz. 19:00), do niedzieli,
25 września (do godzin nocnych)
nastąpią zmiany w kursowaniu
tramwajów. Ruch tramwajów na
odcinku od Wyścigowej do Bałtyckiej zostanie wstrzymany: tramwaje z Fordonu będą kursować do
pętli Wyścigowa, a od strony cen-

trum – do pętli Bałtycka. Pomiędzy Wyścigową a Bałtycką uruchomiona zostanie autobusowa
komunikacja zastępcza.
W weekend od strony centrum do pętli Bałtycka będą kursować jedynie linie 5 i 10; 3 będzie
kursować z Wilczaka do zajezdni tramwajowej. Linia nr 7 na
odcinku Zajezdnia Tramwajowa –
Wyścigowa zostanie zawieszona.
Na odcinku Wyścigowa – Fordon
wszystkie linie (w tym nr 7) kursować będą bez zmian. Pomiędzy
Wyścigową a Bałtycką będzie
kursować linia autobusowa Za
T3, obsługiwana przez autobusy
przegubowe.
Bilety z tramwaju będą obowiązywały na zastępczej linii
autobusowej oraz dalej na linii
tramwajowej. Bilety z linii nr 3, 5,
7 i 10 będą honorowane w auto-

Ruch
tramwajów na odcinku od
Wyścigowej do Bałtyckiej
zostanie wstrzymany.

busowej linii zastępczych za
T3 i odwrotnie, a przy kontynuowaniu podróży również
po przesiadce z autobusowej
komunik acji zastępczej do
tramwajów linii nr 3, 5, 7 i 10.
Pasażer jadąc do i z Fordonu
nie musi kasować ponownie biletu w autobusie zastępczym oraz
w tramwaju linii nr 3, 5, 7 i 10.
– Od poniedziałku, 26 września tramwaje na tym odcinku
będą już poruszały się według
dotychczasowej trasy, wahadłowo po jednym torze (pomiędzy ul. Szajnochy i Bałtycką)
przy wykorzystaniu wcześniej
zamontowanych rozjazdów
nakładkowych – dodaje rzecznik ZDMiKP Tomasz Okoński.
Na razie nie wiadomo, kiedy
nastąpi zapowiadane otwarcie
przebudowanej jezdni północnej ulicy Fordońskiej i otwarcie
ulicy Łęczyckiej.
Według pierwotnych zapowiedzi inwestycja polegająca
na budowie mostów w ciągu
ul. Kazimierza Wielkiego ma
zakończyć się w 2023 roku.
W ramach prac jest też przebudowywane torowisko na ul.
Perłowej.

egoroczny festiwal rozpocznie prezentacja ubieg ł or o c z nyc h f i n a l i s t ów
Aurory. 14 października o godz.
19:00 wystawiona zostanie sztuka „Życie na wypadek wojny”
Leny Laguszonkowej z Ukrainy, a 16.10 i 17.10. przebywający
– podobnie jak Laguszonkowa
- na rezydencji w Teatrze Polskim Mikita Ilynchyk z Białorusi
zaprezentuje sztukę „F**king in
Brussels”. We wspomnianym już
Teatrze Kameralnym obejrzeć
będzie można „Matkę Joannę
od Aniołów” w reżyserii Wojciecha Farugi, a na scenie wystąpią
m.in. Małgorzata Kożuchowska
czy Edyta Olszówka.
Oprócz Festiwalu Prapremier
pod koniec października poznamy także laureata drugiej edycji
Aurory – nagrody dramaturgicz-

nej miasta Bydgoszczy. Zwycięski
tekst wybierze pięcioosobowa
kapituła, w składzie której znalazła się m.in. Agnieszka Holland.
W finale jest pięć artystek: Stasa
Bajac (Serbia, sztuka „Ta będzie
taka sama”), Elise Wilk (Rumunia/”Zniknięcia”), Ukrainki Luda
Tymoszenko („Pięć pieśni Polesia”) i Nina Zakożenko („Ja, wojna
i plastikowy granat”) oraz Marta
Sokołowska („Proszę, niech zapanuje pokój”).
Triumfatorkę Aurory poznamy 29 października, a wręczenie
nagrody dramaturgicznej miasta
Bydgoszcz odbędzie się w Pałacu
w Ostromecku. Główna nagroda
w konkursie wynosi 50 tysięcy
złotych, a wszystkie finałowe
teksty zostaną zaprezentowane
w formie szkiców scenicznych
w trakcie tegorocznego Festiwalu
Prapremier.SF

60. Bydgoski Festiwal
Muzyczny trwa!
W piątkowy wieczór, 16 września rozpoczął się 60. Bydgoski Festiwal
Muzyczny „Kontrasty. Nowa nadzieja”. Podczas inauguracji wybrzmiało monumentalne dzieło Krzysztofa Pendereckiego „Siedem bram
Jerozolimy”, a obsada wykonawcza liczyła ponad 200 osób!
KULTURA

Nasz patronat

K

ażdy uczestnik wydarzenia
mógł poczuć się jak gwiazda.
Przed wejściem do Filharmonii Pomorskiej rozłożono czerwony
dywan, a przybyłych gości witała dyrekcja filharmonii. Dyrektor
Maciej Puto osobiście powitał
m.in. Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotra
Całbeckiego, który objął Honorowy Patronat nad 60. BFM. W gronie wyjątkowo wyróżnionych osób
znalazła się również Elżbieta Penderecka, która zaszczyciła koncert
swoją obecnością.
Dwa dni później, 18 września
odbyło się drugie wydarzenie
w ramach festiwalu. Tym razem
na scenie Filharmonii Pomorskiej
wystąpiły Małgorzata Ostrowska, Katarzyna Cerekwicka, Anna

Grzelak oraz Aga Twardowska.
Cenione, polskie artystki wykonały
utwory z repertuaru światowych,
wielkich dam estrady. W planie
jest jeszcze osiem koncertów.
Międzynarodow y festiwal
należy do najstarszych imprez tego
typu w Polsce, reprezentatywnych
wydarzeń Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwalowa publiczność ma
okazję wysłuchać różnych projektów muzycznych, począwszy
od nieznanych utworów polskich
i obcych poprzez najwspanialsze dzieła światowej literatury
muzycznej różnych epok i stylów.
Hasło tegorocznej 60. edycji festiwalu „Kontrasty. Nowa nadzieja”
odnosi się do obecnych czasów,
które niewątpliwie odcisną trwały
ślad w dziejach ludzkości.
Festiwal organizowany przez
Filharmonię Pomorską potrwa do
7 października br. Bilety oraz karnety na 60. BFM do nabycia online (www.bilety24.pl) oraz w kasie
biletowej filharmonii.JW
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W

ijąca się przez Las Gdański dwujezdniowa szosa
wraz z wiaduktami nad
liniami kolejowymi zrodziła się
na deskach kreślarskich w bydgoskim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. Zespół,
w skład którego wchodzili m.in.
odpowiedzialny za drogi inż.
Andrzej Hoffman czy Eugeniusz
Fryzowski i Włodzimierz Sokołowski (projektanci wiaduktów)
przedstawił koncepcję trasy N-S,
która miała przejąć ruch przez
całą Bydgoszcz – od Osielska do
Stryszka.
- W 1976 roku drogowcy przystąpili do budowy jej południowej
części. W ten sposób powstała najpierw nowoczesna jezdnia długości 8 kilometrów od Stryszka do
granic miasta – opisywał Jerzy
Derenda w „Dzienniku Wieczornym”. To właśnie obecny prezes
Towarzystwa Miłośników Miasta
Bydgoszczy przez cały czas relacjonował budowę nowej trasy.
Dalsza realizacja arterii z północy
na południe napotkała jednak na
przeszkody – w miejscu dzisiejszej
alei Jana Pawła II znajdowało się
bowiem 40 domów mieszkalnych –
w 1984 roku nadal trwały wykwaterowania ok. 80 mieszkańców.
Przejdźmy jednak na północ.
Budowa szosy przez Las Gdański rozpoczęła się w 1980 roku.
Jej istotnym elementem były dwa
wiadukty o długości 75 metrów,
przerzucone nad liniami kolejowymi. Ich wykonawcą był tczewski oddział Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych.
Zadanie było trudne, gdyż ani na
chwilę nie wstrzymywano ruchu
kolejowego. – Kiedy wymagała
tego specjalna technologia „wylewania na mokro”, pracowano
trzy dni i trzy noce, bez przerwy
– opisywał Derenda. Owa metoda została wykorzystana po raz
pierwszy w Bydgoszczy do budowy przeprawy.
Realizacją trasy w kierunku Osielska zajął się Rejon Dróg
Publicznych z Szubina. Była to
mrówcza praca – na 4,5 kilometrowym odcinku wylano 30 tysięcy ton masy bitumicznej. Zadanie
ułatwiała elektroniczna rozścielarka asfaltu. Warto dodać, że oba
wiodące przedsiębiorstwa współpracowały też z innymi zakładami: wśród podwykonawców było
m.in. BPBP „Pomorze”.
Budowa nowej ar terii nie
pr zebiega ł a jed n a k pręd ko.
W lutym 1982 roku reporter
„Dziennika” wybrał się na plac
budowy. – Byłem przygotowany
na to, że uda mi się porozmawiać z brygadą mostowców, majstrem bądź kierownikiem robót.
Nic z tego! Zastałem tu tylko
ciszę, przerywaną hulającym,
zimnym wiatrem oraz pokrzykiwaniem przelatujących nieopodal wron – czytamy w obrazowej

Jak powstała trasa
na 40-lecie PRL-u?

Dwupasmową
arterię z Bartodziejów
do Osielska oddano
w przeddzień 40. rocznicy
Manifestu Lipcowego –
21 lipca 1982 roku.

Po niespełna 40 latach od oddania do użytku rozpoczyna się modernizacja drugiego wiaduktu
w ciągu alei Armii Krajowej – pierwszy z nich powstał praktycznie od nowa dwa lata temu. To dobry
moment, by przypomnieć historię budowy trasy w kierunku Osielska, której elementem są dwie
przeprawy nad torami. Była to jedna z ostatnich wielkich inwestycji epoki PRL.

ZBIORY WIMBP BYDGOSZCZ

komunikacja

Próba obciążeniowa nowych wiaduktów odbyła się 15 lipca 1984 roku. Tak opisywał ją „Dziennik
Wieczorny”.

relacji. Powodem przer wania
prac miały być „ogromne trudności” z uzyskaniem cementu.
Przez kilka miesięcy tempo jednak wzrosło - jesienią
1982 roku wiadukty były w stanie
surowym. Gotowa była również
podbudowa trasy od wiaduktów
do granic miasta.
Zakładano, że nowa arteria,
której zadaniem było odciążenie
ulicy Gdańskiej, zostanie oddana
do użytku w 1985 roku. W kalendarzach partyjnych istotną datą
był jednak 22 lipca, a w 1984 roku
był to termin jeszcze ważniejszy.
Trasa mogła być doskonałym „prezentem” na 40-lecie Polski Ludowej – i tak też się stało. Zyskała
ona zresztą taką nazwę, która
jednak nie przetrwała długo - po

1989 roku wiatr historii wywiał
wielu komunistycznych patronów
z tabliczek, a aleje 40-lecia stały
się alejami Armii Krajowej.
Oddanie wiaduktów do użytku tradycyjnie poprzedziła próba obciążeniowa. Odbyła się ona
15 lipca. Tak opisywał ją redaktor
bydgoskiej popołudniówki.
- Niedziela. Dochodzi godzina 9:30. „ Jelcze” i „Steyer y”
z 16-tonowymi ładunkami jeszcze
w bezruchu. Kierowcy czekają na
umówiony sygnał. Na masywnych
wiaduktach pozorny spokój. Kilku ludzi rysuje na asfalcie jakieś
linie i krzyżyki – relacjonował
Derenda. W końcu stalowe kolosy, załadowane po brzegi żwirem,
ruszyły. Jeden z kierowców przyznał, że to już jego dziewiąta pró-

ba. – Wjeżdżałem po raz pierwszy
na konstrukcje przy Armii Czerwonej (dziś Focha) i w Fordonie –
mówił Lesław Tomm.
Próba trwała aż do godziny 17:00 – wiadukty ani drgnęły
i wytrzymały „140 ton na kołach
grzmiących Jelczów i Steyerów”.
Z ao b s er wow a no m i n i m a l ne
ugięcia konstrukcji, a niwelatory
nie wykryły żadnego ruchu podpór. Wymarzony dla PZPR termin
otwarcia trasy został dotrzymany.
Udostępniono ją dla ruchu dzień
przed 22 lipca.
W świątecznym „Dzienniku
Telewizyjnym” Polacy zobaczyli
nową, bydgoską arterię. Widzieli
pokonującego wiadukt Poloneza, nazwanego później „Borewiczem” – choć temu pasował

bardziej przydomek „Ochódzki”, bo miał identyczny, zielony
kolor, jak pojazd bohatera „Misia”.
Potem po nowym asfalcie mknął
Fiat 125p. Widać było też tablice
z dawną nazwą drogi E83, kierującą na Gdańsk, a także wskazującą dojazd do Leśnego Parku
Kultury i Wypoczynku.
A co usłyszeli widzowie? Ekipy rejonu dróg z Szubina zrealizowały tę inwestycję w rekordowym tempie. O 11 miesięcy
w y przedzono har monog ram
i przed lipcowym świętem włączono trasę do ruchu. To czyn
drogowców na 40-lecie. Ostateczny efekt jest rezultatem
bardzo dobrej organizacji pracy
i wysiłku wszystkich zaangażowanych w budowę, w tym wykonawcy wiaduktów – załogi Płockiego Przedsiębiorstwa Robót
Mostowych oddział w Tczewie.
Słowa te w y pow iedział...
Konstanty Dombrowicz. Wtedy redaktor Telewizji Polskiej,
a później prezydent Bydgoszczy,
który podczas sw ych rządów
forsował przebieg trasy S5 przez
miasto – i to trasą, której otwarcie relacjonował kilkanaście lat
wcześniej. Dombrowicz wrócił do
koncepcji, przedstawianych przez
inżynierów BPBK w latach 70. –
zakładali oni budowę estakady
dla ruchu tranzytowego nad aleją Wyszyńskiego. – Dziś już o tym
się nie wspomina. Najwyżej, i to
w perspektywie, znaleźć się tam
może tramwaj – pisał już jesienią
1982 roku Derenda.
Po 40 latach estakada nad
Wyszyńskiego nie powstała –
koncepcja poprowadzenia ekspresówki przez miasto padła;
w niemałych bólach urodził się
natomiast jej przebieg prowadzony północno-zachodnią obwodnicą Bydgoszczy. Na tramwaj
pomiędzy jezdniami szerokiej
arterii w stronę Gdańska nadal
czekamy, lecz obecnie przygotowania do tej inwestycji są nieco
bardziej zaawansowane.
Same wiadukty, obciążone
rosnącym z roku na rok ruchem,
nie dotr wał y do 40. rocznicy oddania do eksploat acji.
W 2020 roku zakończono przebudowę wschodniej przeprawy
– w miejscu dawnej konstrukcji pojawiły się łuki nośne z rur
stalowych oraz podwieszone do
nich przęsło. Tak samo będzie
w yglądać w iadukt zachodni,
którego przebudowa rozpoczęła
się 19 września. Za kilka tygodni
PRL-owska konstrukcja zniknie –
jak święto 22 lipca z kalendarzy
– i rozpocznie się budowa nowej.
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siedlowe Centra Seniora
powstały jako pilotażowy
bydgoski projekt w czterech lokalizacjach obejmujących
terenem różne części miasta. To odpowiedź na wnioski z ubiegłorocznej diagnozy potrzeb
i potencjału bydgoskich seniorów
– podkreśla ratusz. W otwartym
konkursie ofert wybrano podmioty, które otrzymały 200 tysięcy
złotych na uruchomienie centrów
– te zaczęły działać w sierpniu,
a w listopadzie przeprowadzona
zostanie ocena ich działań.
Bydgoscy seniorzy, bez względu na zamieszkiwane osiedle,
korzystać mogą z oferty wszystkich centrów. Liczba miejsc na
poszczególne zajęcia oraz atrakcje jest ograniczona i decyduje
kolejność zgłoszeń, przyjmowanych telefoniczne lub osobiście
w trakcie poradnictwa senioralnego w siedzibach centrów. Adresy i telefony oraz inne przydatne
informacje podajemy zbiorczo
poniżej.
W Osiedlow ych Centrach
Seniora realizowane jest porad-

W Bydgoszczy powstały cztery
Osiedlowe Centra Seniora
Sprawdź ich ofertę!
Starsi mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z oferty czterech Osiedlowych Centrów Seniora,
które w ramach pilotażowego projektu powstały przy ulicach: Garbary, Karpackiej, Połczyńskiej
i Jarużyńskiej. Każde z nich oferuje trzy zasadnicze rodzaje usług - zajęcia grupowe, doradztwo
indywidualne oraz wsparcie dla nowych inicjatyw obywatelskich.

nictwo senioralne. Jest ono prowadzone w określonych dniach
i godzinach. Doradztwo jest
skierowane do tych, którzy nie
wiedzą, gdzie mają załatwić daną
sprawę urzędową, w jakich godzinach otwarte są sklepy lub instytucje kultury albo zastanawiają
się, jak spędzić wolny czas. - Żeby
rozwiązać Twój problem, potrzeba chwili rozmowy z osobą, która
pomoże sprawdzić te informacje
w internecie, podpowie ciekawe
formy rozrywki czy skontaktuje

Centrum
przy ul. JARUŻYŃSKIEJ 9
(Fordon)
W ofercie między innymi: spotkania z podróżą, pogadanki
historyczne, zajęcia plastyczne,
wokalno-taneczne, teatralne,
spotkania z dietetykiem, zajęcia
sportowe, wyjścia i spotkania
okolicznościowe
Doradztwo indywidualne:
w czwartki w godz. 12:00-17:00
Zajęcia tematyczne:
wtorki i czwartki oraz w wybrane
soboty
Kontakt: 505 895 185
Centrum prowadzi:
Fundacja „Pro Omnis”

Centrum
przy ul. POŁCZYŃSKIEJ 3
(Bartodzieje)

Fot. Pixabay

Utworzenie
Osiedlowych Centrów
Seniora to odpowiedź na
wnioski z ubiegłorocznej
diagnozy potrzeb
i potencjału bydgoskich
seniorów – podkreśla Urząd
Miasta Bydgoszczy.

Wypożyczalnia kijków nordic
walking: 		
wtorki w godz. 9:00-14:00
Bezpłatny wstęp do Muzeum
Fotografii: 		
w piątki w godz. 10:00-12:00
Kontakt:
535 762 922 (od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00)
Centrum prowadzi:
Stowarzyszenie „Europejskie
Centrum Sportów i Ratownictwa”

W ofercie Osiedlowych Centrów Seniora znajduje się m.in. wypożyczalnia kijków do nordic walking.

z odpowiednią osobą w danym
miejscu – informuje ratusz.

Osiedlowe
Centra Seniora – lista
Centrum
przy ul. GARBARY 2
(kampus WSG)
Oferta: Z aj ę c i a t em at yc z ne,
taneczno-muzyczne i kreatywne,
profilaktyka zdrowia i spotkania

z fizjoterapeutą, warsztaty komputerowe
Doradztwo indywidualne:
w czwartki w godz. 8:00-13:00
Kawiarenka Seniora:
piątki w godz. 10:00-12:00
Wypożyczalnia kijków nordic
walking: 		
wtorki w godz. 9:00-14:00
Kontakt: 535 762 922 (od pon. do
pt. w godz. 8:00-15:00)
Centrum prowadzi:
Stowarzyszenie „Złoty wiek – żyj
stokrotnie”

Centrum
przy ul. KARPACKIEJ 52
(Wzgórze Wolności)
Ofer t a: Zajęcia temat yczne,
taneczno-muzyczne i kreatywne,
profilaktyka zdrowia i spotkania
z fizjoterapeutą, seminaria nt.
bezpieczeństwa, warsztaty komputerowe
Doradztwo indywidualne:
w poniedziałki w godz. 8:00-13:00
Kawiarenka Seniora:
środy w godz. 15:00-17:00

W ofercie: gimnastyka korekcyjna, szkolenia komputerowe,
wieczorki taneczne, tenis stołowy, piątki przy kawie i spotkania
okolicznościowe.
Doradztwo indywidualne:
w środy w godz. 10.00-15.00
Harmonogram zajęć:
• Szkolenia z obsługi komputera
i smartfona - w poniedziałki
• Gimnastyka korekcyjna, wieczorki taneczne - w środy
• Spotkanie przy kawie z ciekawą osobą – w piątki
• Tenis stołowy - w poniedziałki, wtorki i piątki
Zapisy:
w dni powszednie w godz. 11:0017:00, tel. 572 940 007
Centrum prowadzi:
Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo
Dziecka”, www.sbd.org.pl
BB
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Bezpłatne badania słuchu
22 września 2022 w KIND Słuchobusie

Czekamy na Ciebie na Placu Wolności w Bydgoszczy. Nie przegap okazji.
Przebadaj się i ciesz się dobrym słuchem przez całe życie.
Plac Wolności
ul. Gdańska
Bydgoszcz
22 września 2022
1000 - 1800

Zapraszamy również
do naszego oddziału:
KIND Aparaty Słuchowe
Bydgoszcz, Gdańska 80
tel: 52 328 92 09
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TURYSTYKA
Milena Wyrąbkiewicz
m.wyrabkiewicz@metropoliabydgoska.pl

O

bszar Zespołu Parków mieści się w dorzeczu Wisły,
gdzie wypływają dwa lewobrzeżne dopływy - Wda i Mątwa.
Znajduje się tam aż 25 jezior,
z czego największym jest Skrzynka o powierzchni 11,5 ha.
Na terenie Zespołu Parków
K r ajobr a zow ych Nad Doln ą
Wisłą rośnie ponad 1000 gatunków roślin, z czego 67 gatunków
pod całkowitą ochroną i 14 pod
częściową. Większość z nich to
gatunki zagrożone wyginięciem,
które znajdują się w “Czerwonej Księdze”. W Zespole Parków
są również lasy, jednak pokrywają one niewielką jego część
i są nierównomiernie rozłożone.
Największe kompleksy znajdują się na terenie gmin Chełmno,
Dąbrowa Chełmińska, Dragacz
i Świecie.
Płazy, gady i ssaki zamieszkujące te tereny nie są jeszcze dostatecznie zbadane, ale
przypuszczalnie występują tam
wszystkie gatunki typowe dla
niżu polskiego. Od Włocławka
do ujścia Wisły wykazano w kontrolach występowanie czterech
gat un ków chronionych r yb.
Odnotowano również 123 gatunki ptaków, z czego 16 gatunków
znajduje się pod ochroną. Na tym
terenie stwierdzono również
1 skrajnie zagrożony gatunek
ptaków, 6 silnie zagrożonych
i 21 zagrożonych.

Atrakcje na
wyciągnięcie ręki

Rzeźba ukrywana przez
kilkadziesiąt lat

Wypoczynek i rekreacja nad Dolną Wisłą
Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą jest geograficzną krainą znajdującą się między
Bydgoszczą a Gniewem od doliny rzeki Wisły do ujścia Nogatu. Jest położony na terenie 4 powiatów oraz 16 gmin w województwie kujawsko-pomorskim, będąc dobrym miejscem do rekreacji
i wypoczynku.

Na terenie Zespołu Parków znajduje się 14 rezerwatów przyrody,
które są cennymi obszarami ze
względu na walory przyrodnicze i różnorodną rzeźbę terenu.
Cała Dolina Dolnej Wisły stanowi
zarówno “korytarz ekologiczny”, jak i “korytarz turystyczny”.
Odwiedzający mogą skorzystać
z licznych szlaków ułatwiających
zwiedzanie i rekreację. Istnieje
tam 12 szlaków pieszych, które
umożliwiają zwiedzanie zabytków kultury oraz 4 szlaki rowerowe, w tym jeden z najdłuższych
w Polsce - czarny szlak, liczący
480 km i biegnący od Torunia do
Tczewa. Powstał również zielony
szlak rowerowy o długości 90 km
na trasie Bydgoszcz-Chełmno-Bydgoszcz dookoła Wisły.

Leśny rezerwat
Wiosło Duże
Rezer watem zasł ug ujący m
na szczególne w yróżnien ie je st W iosło D u że, k tór y powst a ł 27 pa źd zier n i k a
1972 roku, a jego powierzchnia
liczy 29,88 ha. Znajduje się on
na terenie gmin Gniew i Nowe,
powiatu świeckiego oraz dwóch
woj e wó d z t w- p omor s k iego i k ujawsko-pomorsk iego.
Jego obszar obejmuje zarówno
doliny, jak i wysoczyzny poło-

Fot. Pxhere.com

Szlaki piesze i rowerowe

Lasy pokrywają tylko niewielką część Zespołu Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą.

żone na wysokości 75 m n.p.m.
Znajduje się tam również skarpa, która powstała w w yniku
erozji bocznej Wisły i osiągnęła
nachylenie do 45 stopni. Ponad
90% rezerwatu pokrywają lasy,
które są częścią kompleksu grądowego z nielicznie występującym drzewostanem grądowym.
Ma on charakter zbliżony do
naturalnego i występuje obok
sztucznie nasadzonych sosen
w wieku od 50 do 90 lat. Wiosło
Duże powstało w celu ochrony
rzadkich gatunków leśno-stepowych, które zostały zdominowane i wyparte przez zniekształcenie szaty roślinnej. Znajdują
się tam również gatunki ściśle
chronione, takie jak sasanka
łąkowa, buławnik czerwony czy
lilia złotogłów. Występują tam
również gatunki pod częściową
ochroną, jak gnieźnik leśny czy
kocanki piaskowe. W rezerwacie znajduje się również gatunek, któr y rzadko w ystępuje
w pozostałych częściach Polski,
a w Wiośle Dużym pojawia się

w dużej liczbie. Jest nim wyżpin
jagodowy.
Wzdłuż osi Zespołu Parków
przepływa Wisła będąca szlakiem
turystyki wodnej o zasięgu krajowym oraz potencjalną drogą międzynarodową IV klasy żeglowności. Istnieją tam również dwa inne
szlaki wodne - Wda i Mątwa, na
których uprawiane jest kajakarstwo. Oprócz szlaków, znajdują
się tam też ścieżki przyrodnicze,
które wykorzystywane są do edukacji ekologicznej społeczeństwa,
a zwłaszcza młodzieży.

Zabytkowa chata sprzed
prawie 300 lat
Obiektem wartym odwiedzenia
jest Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Chrystkowie koło Gruczna. Znajduje się on w zabytkowej
chacie z 1791 roku i jest usytuowany na naturalnych i sztucznie usypanych wzniesieniach.
Budynek jest pozostałością po
holenderskich osadnikach, którzy zostali sprowadzeni do Polski

w dobie reformacji. Chata stanowi również przykład formy architektonicznej, która jest przystosowana do powodzi. W przeszłości stanowiła centrum dużego
gospodarstwa, na terenie którego
znajdowały się stajnia, murowana obora, chlewnia, wozownia,
owczarnia, kuźnia i piwnice.
Do dziś, w budynku naprzeciwko ch at y, zachowa ł y się
równie pochyłe, które kiedyś
umożliwiały przeprowadzanie
zwierząt na poddasze w trakcie powodzi. Obecnie znajdują
się w nim eksponaty związane
z codziennym życiem rybaków
i rolników. W 1992 roku obiekt
został wpisany do centralnego rejestru zabytków. Ośrodek
jest dobrą atrakcją turystyczną
i bazą edukacyjną ze względu
na skupienie wielu interesujących i różnorodnych elementów
w jednym miejscu. Dodatkowym
atutem jest również jego położenie, ponieważ znajduje się
35 km od Bydgoszczy i 15 km od
Świecia.

War t ą zobaczenia jest również stojąca w Borównie odlana z betonu Pieta. Została ona
wykonana w 1923 roku w Pelplinie. W przeszłości była ona
miejscem modlitw okolicznej
społeczności aż do rozpoczęcia
II wojny światowej. Okupanci zażądali wtedy natychmiastowego usunięcia rzeźby pod
groźbą wywiezienia go do Niemiec. Mieszkańcy wsi postanowili ocalić rzeźbę i zakopali
ją w ziemi. Została ona odkopana po 64 latach, odnowiona
i postawiona w swoim pierwotnym miejscu - przy wjeździe do
posiadłości Franciszka Geppusa.
Na terenie Zespoł u Parków znajduje się również pałac
w Ost romeck u. Powst ał on
w 1849 roku, a w 1891 roku został
powiększony o pałacyk myśliwski,
salę balowa i kaplicę. Przy pałacu
znajduje się park z XVIII wieku,
w którym zachowała się ruina
neoromańsk iego mauzoleum
grobowego z 1878 roku. W Ostromecku znajduje się również wiele innych zabytkowych obiektów,
które są warte odwiedzenia.
Jeszcze jednym interesującym miejscem jest wieś Gruczno, której nazwa funkcjonuje od
XVI wieku i nie występuje nigdzie
indziej w całej Polsce. Pochodzi
ona od wyrazu “gród”, który znajdował się tuż obok, na co dowodem jest znaleziona przez archeologów średniowieczna biżuteria
i krzyżyki. Gruczno było jedną
z największych wsi na Pomorzu
do połowy XVII wieku.

Jedyna jaskinia
w województwie
W Zespole Parków jest też wiele miejsc, które są interesujące
ze względu na swoje naturalne
zasoby. W Parowie Cieleszyńskim można podziwiać ogromne skalne pakiety piaskowców,
które tworzą formy jaskiniowe
będące rzadkością w Niżu Polski. Natomiast w Gądeczu znajduje się Jaskinia Bajka, która jest
jedyną jaskinią w województwie
k ujawsko-pomor sk im. W jej
wnętrzu znajduje się m.in. naciek
o wysokości ok. 0,5 m przypominający nacieki stworzone przez
mleko wapienne. Jeszcze jednym
ciekaw ym miejscem jest góra
w Starogrodzie, na której znajdował się zamek w latach 12441454, będący siedzibą krzyżackich komturów.
Zespół Parków K rajobrazowych Nad Dolną Wisłą oferuje turystom liczne prelekcje
z podziałem na grupy wiekowe i zajęcia terenowe w postaci
wycieczek terenowych lub autokarowych, a także organizuje
różne konkursy ekologiczne.
Na jego terenie znajduje się również 28 baz noclegowych umożliwiających zatrzymanie się tam
na dłużej.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Metropolia_BDG

Fot. Szymon Fiałkowski
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odczas trwających w stolicy Niemiec branżow ych
t argów InnoTrans 2022 ,
przedstawiciele bydgoskiej firmy podpisali dwie ważne umowy.
Pierwsza z nich zawarta została
z krajowym przewoźnikiem PKP
Intercity i dotyczy modernizacji
wagonów pasażerskich. - Wartość umowy to 370 milionów złotych – precyzuje Maciej Grześkowiak z Pesy.
Dr ug i z kontraktów bydgoska firma zawarła z Polskim
Koncernem Naftow ym Orlen.
Dotyczy ona zacieśnienia współpracy przy produkcji lokomotyw wodorowych. To oznacza,
że obie firmy w przetargach
będą składały wspólne oferty,
tj. Pesa dostarczać będzie tabor
wodorowy, natomiast Orlen ma
go zaopatrywać w mobilne stacje tankowania. Bydgoska firma
właśnie w stolicy Niemiec zaprezentowała we wtorkowe popołudnie lokomotywę wodorową
wraz z mobilną stacją tankowania (zdjęcia dostępne są na naszej
stronie internetowej).
Przypomnijmy, że pierwszą
lokomoty wę wodorową opartą na istniejącym już modelu
SM42 Pesa Bydgoszcz zaprezentowała dokładnie rok temu
w trakcie targów poświęco-

Lokomotywa wodorowa Pesy została zaprezentowana rok temu w Gdańsku.

Pesa w Berlinie
Podpisała dwie umowy

Dwie ważne umowy podpisała w stolicy Niemiec bydgoska Pesa. Firma prezentuje się klientom
i kontrahentom podczas targów InnoTrans.

nych branży szynowej TRAKO,
które miały miejsce w Gdańsku. Jak wskazywał prezes Pesy
Krzysztof Zdziarski, może ona
pracować nawet do piętnastu
godzin dziennie.
Poja zd powst a ł w ci ą g u
dwóch i pół roku. Przypomnijmy, że Pesa i Orlen list intencyjny
w sprawie powstania lokomotywy
o napędzie wodorowym podpisały już pod koniec 2019 roku i to
właśnie wtedy zainaugurowano
prace nad wybudowaniem tego
typu lokomotywy.
- Jesteśmy drugim państwem
na świecie, które posiada lokomotywę o napędzie wodorowym
– mówił w trakcie prezentacji
lokomoty w y w Gdańsku szef
resortu infrastruktury Andrzej
Adamczyk. Premier Mateusz
Morawiecki wyraził nadzieję, że
ta inicjatywa przyspieszy rozwój
tej technologii w naszym kraju,
zaś wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury poseł
Prawa i Sprawiedliwości Piotr
Król dodawał: - Mam nadzieję, że
Pesa wkrótce stanie się nie tylko
polską, ale i europejską dumą.
Rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu został wpisany
do strategii Pesy na najbliższe
lata. Bydgoska firma w jej ramach
na wypuścić na rynek również
pociąg osobow y z silnikiem
wodorowym, a według wstępnych
zapewnień ma się to stać do roku
2025 – 2026.
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o będzie już szósta edycja
akcji pod szyldem Metropolii za pół ceny, która jest
rozszerzeniem organizowanej
przez cztery lata Bydgoszczy za
pół ceny. Zmiana nazwy spowodowana była zwiększeniem zasięgu wydarzenia o tereny gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Dzięki temu zniżki pojawiają się
nie tylko w Bydgoszczy, ale również między innymi w Koronowie,
Dobrczu czy Osielsku.

Nadchodzi
tydzień zniżek!

26 września
rozpoczyna się Metropolia
za pół ceny i trwa do
2 października, ale nie
wszędzie zniżki obowiązują
przez cały tydzień.

Przełom września i października to czas, w którym odbywa się coroczna akcja Metropolia za pół
ceny. W tym roku nie mogło być inaczej! Tydzień zniżek rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek,
26 września.

Kupuj za pół ceny
Głównym założeniem akcji jest
zapewnienie przez firmy i instytucje zniżek o wartości dokładnie
50% na wybrane produkty lub
usługi w trakcie udziału danego
punktu w wydarzeniu. Metropolia
za pół ceny trwa od 26 września
do 2 października, ale nie wszędzie zniżki obowiązują przez cały
tydzień. Każda zgłaszająca się firma i instytucja mogła samodzielnie wybrać minimum trzy dni
swojego udziału w akcji.
Zakupy będzie można zrobić
w ponad stu miejscach stacjonarnych oraz w kilkunastu sklepach
internetowych. Poza tym do akcji
zgłosiły się również firmy przyjmujące zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

Jak korzystać z promocji?

Fot. Edyta Linowiecka

Różne branże, jeden cel
Zróżnicowanie oferty to jedno z najważniejszych założeń
tygodnia pełnego zniżek. Każdego roku do akcji przystępują
partnerzy z rozmaitych branż.
Najliczniej reprezentowana jest
gastronomia, lecz równie często zgłaszają się przedstawiciele
gabinetów kosmetycznych i salonów masażu.
Jedną z osób, która co roku
zgłasza swój udział w akcji jest
Magdalena Andler, założycielka
Atelier Wizerunku AWMA, która pomaga w doborze stroju do
sylwetki, analizie kolorystycznej
i nauce makijażu. - Liczba klientów jest różna, ale to dla mnie
dobra zabawa – mówi Magda,
która w ten sposób dociera także
ze swoją ofertą do nowych osób.

czyli Centrum zabaw i trampolin
w Bydgoszczy.
- Paintball laserowy to nie
tylko zabawa dla dzieci, ale również dobry pomysł na spotkanie
integracyjne w firmie czy rozpoczęcie wieczoru kawalerskiego
– mówi Anna Buszman, właścicielka Park17. Skorzystanie z tej
oferty to także okazja do przetestowania zupełnie nowej, innowacyjnej broni laserowej, która
dopiero co pojawiła się w tym
miejscu.

W tym roku do akcji dołączyły między innymi Park17, MW Aqua i Atelier Wizerunku AWMA.

Równie nietypowe jak na
tydzień zniżek usługi oferuje
Monika Wójcik, czyli właścicielka MW AQUA, prowadząca kursy
pływania. W tym roku w ramach
akcji zaprasza na naukę osoby
dorosłe. - Nie trzeba posiadać
żadnych umiejętności pływackich. Wszystkiego nauczymy na
zajęciach – mówi Monika i dodaje, że inną możliwością spędze-

nia czasu w wodzie jest również
Aqua Aerobic, czyli ćwiczenia
gimnastyczne realizowane przy
muzyce na basenie. - To świetna, w pełni bezpieczna zabawa
i sposób na pozbycie się zbędnych kalorii. Uczestniczą w tym
osoby w różnym wieku. Ostatnio
przyszła do nas babcia z wnuczką i obie poradziły sobie bardzo
dobrze – wyjaśnia.

Propozycje dla małych
i dużych
Większość zniżek w Metropolii
za pół ceny adresowana jest do
osób dorosłych, ale nie brakuje też propozycji dla dzieci czy
całych rodzin. Obiad w restauracji czy wizyta w muzeum to
pomysły dla osób w różnym wieku. Tak samo jest z ofertą Park17,

W każdym z punktów biorących
udział w akcji na klientów będą
czekać minimum trzy produkty
lub usługi przecenione dokładnie
o połowę ceny. Wyjątkiem są firmy lub instytucje, które nie mają
możliwości obniżenia cen tylu
produktów lub usług. Ponadto
w niektórych miejscach pojawią
się dodatkowe promocje z innym
rabatem – czasami nawet wyższym niż 50%.
Aby skorzystać z wybranej
zniżki, należy po prostu zgłosić
się do wybranej firmy w trakcie
jej udziału w akcji. W każdym
miejscu promocje będą obowiązywać w różnych terminach, ale
przez minimum trzy dni. JW

*

Dokładne informacje
o poszczególnych
partnerach i ich ofertach
można znaleźć na stronie
akcji www.zapolceny.
metropoliabydgoszcz.
pl oraz na stronie akcji na
Facebooku – Metropolia za
pół ceny.
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uż 1 stycznia 2023 roku minie
50 lat od przyłączenia Fordonu do Bydgoszczy. Był to jeden
z najważniejszych momentów
w historii tych dwóch ośrodków.
Konsolidacja miała swoje cienie,
ale stała się motorem napędowym dalszego rozwoju miasta
nad Brdą… i Wisłą. Dzisiejszy
kampus Politechniki Bydgoskiej,
Centr um Onkolog ii, t ysiące
nowych mieszkań - to wszystko
powstało na terenach przyłączonych do Bydgoszczy w latach
70. XX wieku. Wartym podkreślenia jest fakt, że budowa dzielnicy
odbywała się w okresie przełomowym dla Polski, jak i świata.
Strona na Facebooku Fordon
na co dzień zamierza upamiętnić powstanie Nowego Fordonu. Przygotowujemy publikację o budowie nowych osiedli
- będzie to w yjątkowa opowieść, z której poznasz historię
kosmicznych wizji ośrodka szkół
wyższych, kombinatu szpitalnego czy dzielnicy, przez którą miał
przepływać… kanał. Śmiałe plany
zderzyły się z rzeczywistością,
ale na nieużytkach wyrosło kilka
osiedli, które zamieszkało kilkadziesiąt tysięcy osób.
- Poprzez Fordon na co dzień
już od 10 lat budujemy fordońską
wspólnotę. Teraz pragniemy zjednoczyć starsze pokolenie - które pamięta przemianę Fordonu
z osobnego miasta w część Byd-

•

Fot. Janusz Spychalski

J

Poszukujemy:

FORDON

Fordon w latach 80. XX wieku – takich zdjęć poszukuje Fordon na co dzień.

Poszukują zdjęć z czasów
budowy Nowego Fordonu
Pomóż w przedstawieniu 50 lat historii tej części Bydgoszczy
W Twojej szufladzie znajduje się historia! Otwórz ją i podziel się z innymi mieszkańcami Fordonu
niezwykłymi materiałami. Fordon na co dzień poszukuje zdjęć, dokumentów, wspomnień i innych
materiałów związanych z budową Nowego Fordonu.
goszczy - z młodszym, dla którego będzie to wspaniała podróż
w czasie. Naszą publikacją chcemy zwiększyć świadomość historyczną mieszkańców - mówi Alicja Chrobak z Fordon na co dzień.
W publikacji znajdą się unikatowe materiały z archiwum
Stowarzyszenia A rchitek tów

Polskich czy pana Jerzego Szaflarskiego - generalnego projektanta dzielnicy Fordon, wyjątkowe zdjęcia lotnicze czy mnóstwo
ciekawych informacji z dawnej
prasy. Najważniejsze są jednak
Wasze wspomnienia. Apelujemy
o podzielenie się nimi, a zwłaszcza wyciągnięcie z rodzinnych

albumów czy szuf lad fotografii z lat 80. XX wieku. Na pewno macie w nich prawdziwe
skarby, czyli zdjęcia obrazujące
powstawanie ulic, budynków czy
codzienne życie. Każde z nich
jest cenne - nawet jeśli tylko
częściowo pokazuje powstające
osiedle!

zdjęć przedstawiających tereny Nowego Fordonu z okresu lat
70. i 80. XX wieku, przede wszystkim z okresu budow y osiedli
mieszkaniowych, ATR czy Centrum Onkologii. Mile widziane
są również zdjęcia mieszkań z lat
80. czy aspektów codziennego
życia - uroczystości rodzinnych,
świąt czy innych wydarzeń.
• dok umentów dot yczących powstawania dzielnicy.
Może w rodzinnych archiwach
zachował się projekt jakiegoś
budynku, albo posiadasz dokument wydany po zamieszkaniu
w wyczekiwanym M-3? Przyjmiemy wszystko!
• pamiątki z czasów funkcjonowania Bydgoskiego Kombinatu
Budowy Wschód, zakładów Ceramiki Budowlanej, papierni czy
innych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Fordonu, bądź
uczestniczących w jego budowie

Jak możesz przekazać
materiały?

•

przez Internet: napisz wiadomość prywatną na fanpage
Fordon na co dzień lub na adres:
mail.fncd@gmail.com
• osobiście: umów się z nami za
pomocą messengera lub maila!
Chętnie przyjmiemy oryginalne zdjęcia, które przechowamy
i zeskanujemy w najbliższym
czasie.BB
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

T

rochę nietypowo, bo artykuł
zacznę od konkluzji. Abramczyk Polonia przegrała ten
sezon trochę wcześniej niż w Zielonej Górze. Stało się tak, kiedy
zespół całkowicie uzależnił się
od dobrej jazdy Wiktora Przyjemskiego. Kapitalna postawa
młodzieżowca przysłoniła problemy innych zawodników. A że
trudno oczekiwać od 17-latka, że
cały sezon przejedzie bez wpadek
i kontuzji, to marzenia o awansie
trzeba było odłożyć. Ale po kolei.

Początki Mateja Zagara
i jego kryzys w drugiej
części sezonu
Słoweniec zawiódł w tym roku
najbardziej – to nie podlega
żadnej dyskusji. Przed sezonem
wydawało mi się, że to Zagar
powinien regularnie notować
12 punktów i więcej, a tym niepewnym z dwójki zagranicznych
liderów będzie Kenneth Bjerre.
Było jednak zupełnie odwrotnie.
Zagar zaczął sezon nie najgorzej. Co prawda w Niemczech
zdobył tylko 7 punktów, ale
potem zanotował trzy dość udane
mecze. Potem kompletnie nie po
jego myśli przebiegło spotkanie
z Rybnikiem u siebie (5+1), jeździł
w kratkę, ale na ważne domowe
mecze z Falubazem i Wilkami
zdołał odbudować formę i zdobyć
po 11 punktów. Szału więc może
nie było, ale dramatu też nie. Dramat zaczął się właśnie po meczu
z Krosnem. Od tego momentu Słoweniec tylko raz w ośmiu
meczach (!) zanotował dwucyfrową zdobycz punktową, gdy
przywiózł 10 punktów i 3 bonu-

Skoro było tak dobrze,
to dlaczego skończyło
się tak źle?

nominowanych. Remis u siebie
z Rybnikiem – dwie przegrane
2:4. Mecze w Zielonej Górze –
łącznie trzy przegrane 1:5 i raz 2:4.
Nawet kiedy Polonia wygrywała bardzo ważne mecze, to na
pewno nie dzięki dobrej postawie w biegach nominowanych –
tak było z Krosnem na wyjeździe
(1:5 w 15.) oraz u siebie (4:8 w nominowanych).

Kryzys drugiej linii

Podsumowanie sezonu
Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Nie byłem entuzjastycznie nastawiony do transferu Adriana Miedzińskiego i nie byłem pewny, czy
Daniel Jeleniewski zagwarantuje
odpowiednią liczbę punktów.
Do krajowych seniorów nie można jednak mieć większych pretensji. Pojechali tak jak od nich
oczekiwano, a w kilku meczach
zrobili coś ekstra. W fazie zasadniczej Miedziński zanotował tak
naprawdę tylko dwa nieudane mecze – u siebie z Krosnem

Tu miał być pochwalny tekst o tym, jak Abramczyk Polonia
wywalczyła awans do PGE Ekstraligi. Nic z tego jednak nie
wyszło i awansu nie ma. Sprawdzamy więc, dlaczego.

7 razy
w ostatnich 8 meczach
sezonu Matej Zagar
zaczynał od trzeciego lub
czwartego miejsca.

fot. szymon fiałkowski

Żużel

8 biegów
nominowanych wygrała
Polonia. Przegrała aż 14.

sy w rewanżowym ćwierćfinale
z Wybrzeżem. W fazie play-off na
kluczowych wyjazdach w Gdańsku i Zielonej Górze zdobywał
tylko po 8 punktów. Polonia oba
mecze przegrała.
Osobna historia to początki
zawodów w wykonaniu Zagara.
Pierwsze biegi to często okazja, aby odskoczyć r y walom
i ułożyć sobie mecz – zwłaszcza na własnym torze. Trudno
jednak wypracować przewagę,
jeśli jeden z liderów notorycznie
zawodzi w swoim pier wszym
starcie. Średnia biegowa Zagara w jego pierwszych biegach to
zaledwie 1,388. Było to 18 biegów, w któr ych Polonia zdo-

Matej Zagar i Daniel Jeleniewski obniżyli loty w drugiej części sezonu.

była łącznie dwa punkty mniej
od rywali (50:52). Bilans byłby
jeszcze gorszy, gdyby nie Adrian
Miedziński, któr y reg ularnie
maskował złą dyspozycję Zagara
– wygrał aż cztery biegi, w których Zagar był trzeci lub czwarty. Wspomniany kryzys Słoweńca po meczu w Krośnie widać
też w inauguracyjnych startach.
W ost atnich ośmiu meczach
Zagar aż siedem razy zaczął od
„zera” lub „jedynki”.
Nie chodzi o to, żeby pastwić
się nad Słoweńcem. Ale te statystyki pokazują, że nie był jednym
z liderów zespołu, tak jak oczekiwano, gdy podpisywał kontrakt.
Problemów było jednak zdecy-

dowanie więcej. Niektóre były
związane z dyspozycją Słoweńca,
a inne nie.

Biegi nominowane
Polonia miała problemy w decydujących momentach spotkań.
Wydawałoby się, że z takimi
zawodnikami jak Bjerre, Zagar,
Przyjemski czy Miedziński bydgoszczanie powinni mieć przewagę nad rywalami. Tymczasem
jeśli spojrzymy na wszystkie biegi nominowane w tym sezonie,
to bydgoscy żużlowcy zdobyli w nich 20 punktów mniej niż
rywale (98 do 118). W całym sezonie Polonia wygrała tylko osiem

biegów nominowanych, a przegrała 13.
W tych ośmiu wygranych biegach 5 startów zanotował Bjerre.
Pod tym kątem zdecydowanie
gorzej w decydujących gonitwach szło Adrianowi Miedziński
– z jego udziałem Polonia wygrała tylko jeden bieg nominowany,
a aż siedem przegrała. „Miedziakowi” trzeba jednak oddać, że
z reguły to jego partner zawodził.
Nie można też powiedzieć, że
braki punktowe w biegach nominowanych wynikają z faktu, że
14 i 15 bieg o niczym już nie decydowały. Przykładów nie trzeba
długo szukać. Porażka w Landshut – dwa remisy w biegach

i w Gdańsku. Poza tym zawsze
trzymał swój poziom. W fazie
play-off kompletnie nie wyszedł
mu rewanż z Wybrzeżem, a historię z Zielonej Góry wszyscy znamy. Podsumowując, był to jednak
całkiem dobry sezon Miedziaka,
który jako druga linia sprawdził
się idealnie. Jeleniewski wpadek miał trochę więcej – jeśli za
nieudany mecz w jego wykonaniu uznamy dorobek czterech
punktów lub mniej, to takich
meczów Jeleniewski zanotował
sześć. Tyle samo razy potrafił
jednak znaleźć się w przedziale 9-12 punktów z bonusami.
Nie było więc najgorzej.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podobnie jak Zagar, tak
również Jeleniewski i Miedziński
obniżyli loty w drugiej połowie
sezonu. W zasadzie mecz domowy z Falubazem Zielona Góra
w fazie zasadniczej był szczytowym momentem tego sezonu
dla Abramczyk Polonii. Później
było już tylko gorzej. Nie było to
jednak aż tak zauważalne, bo na
kosmiczny poziom wskoczył Wiktor Przyjemski.

Na najważniejsze mecze
nie dojeżdżali liderzy
Co rzuca się w oczy, gdy spojrzymy na mecze, które Polonia przegrała lub zremisowała? W Landshut brakuje punktów Zagara,
Bjerre i Michaiłowa. U siebie
z Rybnikiem – Zagara, Bjerre
i Michaiłowa. W Zielonej Górze
– Zagara, Jeleniewskiego, Micha-

11
iłowa i jednak także Bjerre, który w ostatnim biegu przegrywa
1:5. W fazie play-off w Gdańsku –
znowu Bjerre i Zagar. W półfinale
play-off w Zielonej Górze – zawodzą wszyscy poza Bjerre.
Zdecydowanie za często przewijają się tu nazwiska Duńczyka
i Słoweńca. Temat Zagara już
przerobiliśmy. Ale jednak oceniając dyspozycję Bjerre, nie można
pominąć faktu, że gdy były problemy, to nie zawsze stawał na
wysokości zadania. Do tej listy
można przecież dodać jeszcze
domowy mecz z Łodzią i ćwierćfinałowy rewanż z Gdańskiem,
gdy Polonia wygrała, ale raczej
nie napędzana przez swoich liderów. W ostatnim meczu z Falubazem też zaczął fatalnie i głównie
z tego powodu nadzieje na odrobienie strat można było sobie
darować.
Na obronę Duńczyka trzeba
jednak przytoczyć wyjazdy do
Łodzi i Rybnika oraz mecz u siebie z Krosnem. Wówczas w tych
ważnych albo rozgrywanych na
styku meczach, jeździł tak jak na
lidera przystało. A skoro zostaje
w Bydgoszczy, to miejmy nadzieję, że tak samo będzie jeździł
w decydującej fazie sezonu 2023.

14 biegów
z rzędu niepokonany był
Wiktor Przyjemski.

też za mało, aby ocenić go pozytywnie.
Zabrakło chyba także alternaty w y w postaci zawodnika
U23. Takiego Benjamina Basso.
Choć i tutaj sprawa nie jest taka
prosta, bo choć Basso pokazał się
z dobrej strony w meczu z Falubazem, to też jednak nie był to
występ, po którym wszystkim
opadły szczęki. Do tego dochodzi kwestia atmosfery w drużynie. Wady i zalety utrzymywania
niezłego zawodnika pod numerem 8 lub 16 zaprezentował w tym
sezonie Falubaz z Mateuszem
Tonderem.

– Konieczny triumfowała podwójnie, kibice długo skandowali
nazwisko juniora pochodzącego
z Bydgoszczy, a dopiero na koniec
ktoś przypomniał sobie, że warto
też podziękować Koniecznemu,
którego punkty w tym biegu wcale nie były oczywiste.
W tych wszystkich zachwytach nie można jednak zapomnieć, że Przyjemski to nadal
17-latek o dość f ilig ranowej
budowie ciała, który na trudniejszych, bardziej fizycznych
nawierzchniach ma duże problemy. Było to widać na przykład
podczas meczu w Krośnie czy
podczas SGP2 w Pradze.
Przyjemskiego nie omijają
też kontuzje i nadal brakuje mu
doświadczenia, gdy na dystansie
jest tłoczno i wszystkich czterech zawodników walczy o pełną
pulę. To wszystko jest oczywiście
normalne w przypadku 17-latka.
Nie jest jednak normalne, gdy na
17-latku oparta jest cała drużyna.

Polonii. Później jednak przyszła
kontuzja palca i punktów Przyjemskiego bardzo brakowało
w Gdańsku. Z Falubazem okazało
się za to, że nastolatek nie zawsze
będzie robił dwucyfrówkę i bydgoski zespół mógł spisać sezon
na straty. Jeśli w przyszłym roku
Abramczyk Polonia ma awansować, to w decydującym momencie sezonu nie może wszystko
spoczywać na Przyjemskim.

Co teraz?
Pozostanie Wiktora Przyjemskiego w Bydgoszczy jest kapitalną
decyzją i dla klubu, i dla żużlowca. Polonia zachowała swój największy atut, a młodzieżowiec
zyska jeszcze rok, który moim
zdaniem bardzo mu się przyda.
Za tę zdroworozsądkową decyzję
żużlowcowi i jego otoczeniu należą się słowa uznania.
PGE Ekstraliga to dziś trochę
inna dyscyplina sportu niż zma-

Statystyki

A co z Koniecznym
i Michaiłowem?

Najlepsza średnia:
Kenneth Bjerre – 2,333
Najwięcej biegów:
Kenneth Bjerre
i Matej Zagar – po 90
Najwięcej 1. miejsc:
Kenneth Bjerre - 41
Najwięcej 2. miejsc:
Kenneth Bjerre – 33
Najwięcej 3. miejsc:
Adrian Miedziński
i Oleg Michaiłow – po 25
Fot. Szymon Fiałkowski

Punktów drugiego juniora brakowało przez cały sezon. Przemysław Konieczny zbyt często
miał problemy z nawet niedoświadczonymi młodzieżowcami
rywali, a za rzadko podejmował
walkę z bardziej renomowanymi
przeciwnikami. Szczególnie słaby
miał początek sezonu. Od rewanżu z Gnieznem jechał już trochę
lepiej. Z reguły zdobywał 3 punkty lub 2+1, co można określić
jakimś planem minimum.
Ocena Michaiłowa zależy od
oczekiwań. Jeśli zestawimy go
w jednym szeregu z Miedzińskim
i Jeleniewskim, a tak mi się przed
sezonem wydawało, to Łotysz
zawiódł. Podobnie jak Konieczny
miał nieudany początek. Potem
ustabilizował się na poziomie
5 punktów z bonusem lub dwoma
w 4 startach. Ani to dużo, ani mało.
Na ocenę Łotysza negatywnie wpływa też fakt, że zanotował on bardzo mało biegów
zapadających w pamięć. Jak ktoś
liczył na walecznego zawodnika
ze Wschodu, to musiał obejść się
smakiem. Pozytywnie zaskoczył
tylko w jednym meczu – u siebie
z Łodzią, gdy zgromadził 9 punktów z 2 bonusami.
W jedny m z niedaw nych
wywiadów Jerzy Kanclerz przyznał, że myślał o sprawdzeniu
Keynana Rew, ale akurat wówczas wydawało się, że Michaiłow
wskakuje na w yższy poziom.
O s t at e c z n i e n i e w s ko c z ył ,
a młody Australijczyk bardzo
dobrze prezentuje się w Krośnie.
I to chyba idealne podsumowanie
tego, jak było z Michaiłowem –
wnosił na tyle dużo, że trudno go
było całkowicie przekreślić, ale

za niego Benjamin Basso. Na to
jednak regulamin nie zezwala.
Ewentualną rezerwę będzie więc
stanowił Wiktor Przyjemski.
Ściąg nięcie Polaka do lat
24 poz woli za kont ra k tować
t r z e ch z awo d n i ków z a g r anicznych. Na papierze Bellego
i Lyager nie są takimi tuzami jak
Zagar. Dużo gorzej jednak nie
pojadą. Jeśli Duńczyk utrzyma
dyspozycję z tegorocznych rozgrywek, a Francuz pokaże, że
w Lesznie dodatkowo się rozwinął, to będzie dobrze. A jak któryś z nich zawiedzie, to może być
różnie. No ale o to przecież nam
wszystkich w sporcie chodzi przed sezonem lubimy bawić się
w przewidywania, a tuż po jego
zakończeniu – wymądrzać się ze
statystykami w ręku.

Wiktor Przyjemski był w tym sezonie najważniejszym żużlowcem Abramczyk Polonii. Niestety, zespół, który
marzy o awansie, nie może być oparty na 17-latku.

Zbyt wiele zależało od
Wiktora Przyjemskiego
Wiktor Przyjemski to największy
talent w Polonii od lat. Zanotował fantastyczną średnią biegową 2,200 i za ten sezon należą
mu się ogromne brawa. Co także warte podkreślenia, stał się
żużlowcem, dla którego kibice
chodzą na trybuny. Wystarczy
posłuchać, jak wykrzykują jego
imię, gdy ustawia się pod taśmą.
To swoją drogą ciekawe zjawisko,
bo od wielu lat żaden żużlowiec
w Bydgoszczy nie cieszył się taką
popularnością. Gdy podczas jednego z meczów para Przyjemski

A w drugiej części sezonu wyraźne pogorszenie formy Zagara,
Jeleniewskiego i Miedzińskiego
było nieco ukryte świetną dyspozycją Przyjemskiego. W meczach
z Łodzią, Gdańskiem i Landshut
junior był niepokonany przez
czternaście biegów z rzędu i to
na nim opierały się zwycięstwa

9 punktów
to największy dorobek
Olega Michaiłowa. Liczono
na więcej.

gania na jej zapleczu. W Lublinie,
Toruniu czy Częstochowie Przyjemski nie byłby w żaden sposób
faworyzowany – byłby po prostu
kolejnym pozyskanym juniorem,
podczas gdy w Polonii jest przez
działaczy i kibiców traktowany
w pewien sposób specjalnie.
Zostaje też Kenneth Bjerre
i na tym koniec, jeśli chodzi o oficjalne informacje. Ta nieoficjalne są takie, że pozostanie także
Daniel Jeleniewski, przyjdzie Szymon Szlauderbach (U24), a wrócą
David Bellego i Andreas Lyager.
Koncepcja ze Szlauderbachem
wydawała mi się bardzo dobra,
póki myślałem, że w razie gorszej
dyspozycji będzie mógł jeździć

Najwięcej 4. miejsc:
Przemysław Konieczny – 29
Najwięcej wykluczeń:
Adrian Miedziński – 5
Najwięcej bonusów:
Daniel Jeleniewski – 18
Najwyższe zwycięstwo:
z Wybrzeżem Gdańsk
56:34 w drugim meczu
ćwierćfinałowym
Najwyższa porażka:
ze Stelmet Falubazem Zielona
Góra 33:55 w pierwszym
meczu półfinałowym
Najlepszy początek na
własnym torze:
ze Stelmet Falubazem Zielona
Góra 18:6 (po 4. biegach)
Najlepsze występy
indywidualne:
Kenneth Bjerre w Łodzi
oraz Wiktor Przyjemski
w domowym meczu z Orłem
– obaj zdobyli po 15 punktów
w 5 startach.
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Strefa rozrywki
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gastronomia

P

ier w s z ą , ro d z i n n ą piekarnię założył Franciszek
Poćwiardowski w 1922 roku
w Drzycimiu. To właśnie dziadek obecnego właściciela sieci
Piekarni-Cukierni Poćwiardowski wypracował wiele unikatowych receptur niezmiennie cieszących podniebienia klientów.
Punkt w Bydgoszczy otworzył
syn nestora rodu w 1956 roku,
a Krzysztof Poćwiardowski prowadzi Piekarnię-Cukiernię od
1990 roku. Pomaga mu w tym syn
Kamil, który jest utalentowanym
cukiernikiem i laureatem wielu
konkursów.

M

Nowe produkty
i tradycyjne smaki
Już 100 lat temu, dokładnie w 1922 roku, rozpoczęła się piekarnicza
historia rodziny Poćwiardowskich. Obecnie zaangażowane jest
w nią czwarte pokolenie, które nie tylko korzysta z tradycyjnych
receptur, ale również wprowadza wiele nowości.

Co miesiąc będziemy
wprowadzać nową
kanapkę i sałatkę,
która będzie dostępna
w sprzedaży tylko przez
określony czas.

Fot. materiał nadesłany

Obecnie produkty firmy można kupić w czterech sklepach firmowych w Bydgoszczy. Oprócz
głównego punktu przy ul. Śniadeckich 57, są też lokale przy
ul. Nad Torem 20, Długiej 11 oraz
Bałtyckiej 43.

W ofercie Poćwiardowskicch
znajduje się ponad setka wyrobów piekarskich i cukierniczych.
Jednak są produkty, które cieszą
się szczególnym zainteresowaniem, a jednym z nich jest chleb
„Swojski”. Chleb ten produkowany jest cały czas od momentu powstania firmy według tych
samych receptur.
- Z wielką dbałością odbywa się proces zarabiania ciasta.
Formowanie chleba wykonuje się
ręcznie, następnie chleb wyrasta
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Kanapoka szkolna z szynką to nowa propozycja w sklepach Piekarni-Cukierni Poćwiardowski.

i jest wypiekany w piecach wsadowych w tych samych parametrach
co niemal sto lat temu. Nasz swojski chleb niezmienny od lat, pachnie prawdziwym chlebem, a świeżość zachowuje przez wiele dni
- mówią Poćwiardowscy.

Nowości na każdy miesiąc
Rodzina Poćwiardowskich stale
dba o poszerzanie listy wytwarzanych produktów. W sklepach

regularnie pojawiają się nowości piekarnicze, jak i cukiernicze. Wprowadzone w zeszłym
roku kanapki i sałatki spotkały
się z dużym zainteresowaniem
ze strony klientów, więc firma
postanowiła poszerzyć ich ofertę.
Od września pojawiła się
nowa promocja nazywana kanapką i sałatką miesiąca, którą obecnie jest mieszanka rukoli i świeżych warzyw z mozarellą. - Co
miesiąc będziemy wprowadzać

nową kanapkę i sałatkę, która
będzie dostępna w sprzedaży
tylko przez określony czas –
zapowiada Kamil Poćwiardowski
i podkreśla, że nie ma miesiąca
bez nowości.

Opcje do szkoły i pracy
Wszystkie kanapki od Poćwiardowskich bazują na własnych,
ś w ie ż o w y pie c z onych bu łkach. Przy zakupie pakowane są

Wyczekiwane co roku rogale bydgoskie z białym makiem
i orzechami już pojawił y się
w ofercie Piekar ni-Cukier ni
Poćwiardowski! Jednak obecnie
są one dostępne tylko w wersji mini sprzedawanej na wagę.
- Składniki są dokładnie takie
same, jak przy dużych rogalach
wypiekanych na 11 listopada –
wyjaśnia pan Jarosław, kierownik
sieci sklepów Piekarni-Cukierni
Poćwiardowskich. Tradycyjnej
wielkości rogale oczywiście pojawią się w sklepach za niecałe dwa
miesiące, tuż przed Dniem świętego Marcina.

*

Informacje o nowościach
oraz promocjach Kanapki
i Sałatki Miesiąca można
znaleźć na stronie Piekarnia
Cukiernia Poćwiardowski na
Facebooku.

R

ul. Śniadeckich 57
ul. Bałtycka 43

P

Przedsmak Dnia
św. Marcina

Kamil Poćwiardowski

Ten sam chleb od 100 lat

A

w papierowe torebki, dzięki czemu z powodzeniem można zabrać
je ze sobą do szkoły czy pracy.
Każdy powinien znaleźć smak
dla siebie. Do wyboru są między
innymi kanapki z jajkiem, kurczakiem, serem czy pastą z makreli.
Nowością w ofercie jest kanapka
szkolna z szynką i warzywami.
Jako drugie śniadanie czy
szybki lunch bardzo dobrze
sprawdzą się też pączki, drożdżówki – na przykład z owocami sezonowymi – oraz wypieki
z ciasta francuskiego z serem czy
jabłkiem. Tradycyjną przekąską
do zjedzenia podczas krótkiej
przerwy może być na przykład
kapuśniaczek.
Poza tym ciekawymi opcjami
na wynos są także pizze sprzedawane w kawałkach. Są one
dostępne w kilku wersjach smakowych i wypiekane bezpośrednio w sklepach Poćwiardowskich
w różnych porach dnia, nie tylko
z samego rana. Dodatkiem do nich
może być świeżo wyciskany sok
sprzedawany również we wszystkich punktach bydgoskiej sieci.

ul. Długa 11
ul. Nad Torem 20

www.pocwiardowski.bydgoszcz.pl
Piekarnia Cukiernia Poćwiardowski
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski
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ie ma Roda Camphora, nie
ma Mateusza Zębskiego,
nie ma Andrzeja Pluty, Klasa Cavarsa, Michała Chylińskiego
czy Jakuba Nizioła. Nie ma też
trenera Artura Gronka, którego
zastąpił jego asystent z sezonu
2020/2021 Marek Popiołek.
– Mamy bardzo młodą drużynę – przyznaje nowy szkoleniowiec. Rzeczywiście, jedynym
zawodnikiem po trzydziestce jest
Ben Simons (rocznik 91, pozycja
3 lub 4). Następni pod względem
wieku są Eddy Polanco (rocznik
94) oraz Igor Wadowski (1996).
– To jest g r upa młodych
ludzi, którzy mają dużo entuzjazmu i dużo do udowodnienia
i takie jest ich nastawienie. Bar-

Nowe otwarcie
Enea Abramczyk
Astorii

można spodziewać się po Enea
Abramczyk Astorii? W tym sezonie nie będzie się już tak głośno
mówić o awansie do fazy play-off,
choć Lewandowski w rozmowie z nami wyraził nadzieję, że
wbrew opiniom ekspertów bydgoska drużyna zawalczy o miejsce w pierwszej ósemce. Trener
Popiołek nie dał się namówić na
zdradzenie swoich prognoz.
– W iem, że d l a k ibiców
i dziennikarzy takie przewidywanie są ciekawe, ale historia
pokazuje, że na początku sezonu
trudno coś wyrokować. Potrzeba kilku, a nawet kilkunastu
kolejek, żeby ocenić prawdziwą
wartość zespołów – tłumaczy
szkoleniowiec. – Cel podstawowy to cały czas poprawiać umiejętności, podnosić swój poziom
i współpracować z pożytkiem
dla zespołu.

Nowy trener, całkowicie odmieniona drużyna i nowe nadzieje.
Tak w skrócie można opisać Enea Abramczyk Astorię przed
sezonem 2022/2023. Bydgoscy koszykarze rozpoczną sezon już
w najbliższy piątek.

Ostatnie poprawki
i zmiana w kadrze

Mamy jeszcze
przestoje, a nasza gra
w defensywie musi stać
na wyższym poziomie.
Marek Popiołek

trener
Enea Abramczyk Astoria

Fot. Szymon Fiałkowski

dzo dobrze trenują, dużo słuchają, robią postępy, ale trzeba
będzie łapać doświadczenie i na
bieżąco wyciągać wnioski. Obecnie jestem zadowolony z pracy
zespołu – mówi szkoleniowiec,
który od około miesiąca ma do
dyspozycji pełną kadrę.

Astoria ma grać szybko
i agresywnie bronić
W czasie okresu przygotowawczego bydgoszczanie wystąpili
na turniejach w Szczecinie i Bydgoszczy. W portowym mieście
przegrali z drużynami Basketball
Löwen Braunschweig i R ASTA
Vechta. – Te mecze pokazały, że
mamy jeszcze problem ze zbyt
dużą liczbą strat. Musimy lepiej
korzystać z zagrywek, lepiej stawiać zasłony. Na treningach skupiamy się też na tym, aby mieć
więcej rozwiązań w defensywie,
aby gracze zrozumieli, jak możemy zmieniać rytm meczu – wyjaśniał wówczas Popiołek.
Podczas A bra mcz yk Cup
Astoria także poniosła dwie
porażki: z Treflem Gdańsk i King
Wilkami Morskimi Szczecin.
– Z meczów podczas turnieju
Abramczyk Cup jestem zdecydowanie bardziej zadowolony niż
ze spotkań rozegranych tydzień
wcześniej. Musimy jednak dopracować jeszcze kilka szczegółów

Eddy Polanco jest jednym z nowych koszykarzy w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. W sparingach należał
też do najlepiej punktujących.

przed startem sezonu – ocenia
szkoleniowiec.
Popiołek zwraca uwagę, że
jego podopieczni muszą pracować nad utrzymywaniem odpowiedniej intensywności przez
cały mecz. – Mamy jeszcze przestoje, a nasza gra w defensywie
musi stać na wyższym poziomie
– wyjaśnia trener.
Po turnieju Abramczyk Cup
bydgoszczanie zagrali jeszcze
z Arką Gdynią, z którą przegrali
80:87. - Cieszę się, że cały okres
przygotowawczy mieliśmy ułożony w ten sposób, że graliśmy
z mocnymi przeciwnikami. Są to
dla nas bardzo wartościowe testy.

Z każdym tygodniem się rozwijamy – mówi trener Popiołek.

Potrzeba zgrania
Drużyna będzie potrzebowała
też oczywiście czasu, aby zgrać
się w zupełnie nowym zestawieniu. Niektórzy jednak mają trochę ułatwione zadanie. Aleksander Lewandowski świetnie zna
się z trenerem Popiołkiem, bo
w poprzednim sezonie był jego
podopiecznym w HydroTrucku,
a jeszcze wcześniej – w drużynie
rezerw radomskiego klubu.
– Na pewno trener był jednym
z najważniejszych powodów, dla

których przyszedłem do Astorii. Znamy się już dłuższy czas
i wiedziałem, jak ta drużyna może
wyglądać. Wiem, że mamy grać
szybko, oddawać dużo rzutów
i agresywnie bronić. Mi taki styl
bardzo odpowiada – mówi 22-letni niski skrzydłowy, który chwali
też warunki, jakie mają koszykarze Astorii w Sisu Arenie oraz
atmosferę, jaką pamięta ze spotkań rozgrywanych w Bydgoszczy.

O przewidywania
na razie trudno
Wpływ na atmosferę w hali na
pewno będą miały wyniki. Jakich

Dzień po zakończeniu turnieju
w Bydgoszczy Enea Abramczyk
Astoria oficjalnie rozstała się
z jednym z zawodników – w bydgoskiej drużynie nie zobaczymy
Jakuba Karwowskiego. Asta skorzystała z możliwości jednostronnego rozw iązania kontrak tu
z koszykarzem. – Zawodnikowi
dziękujemy za miesiąc wspólnych
treningów i życzymy powodzenia
w dalszej karierze – zakomunikował klub.
W m iej sce K a r wow sk iego pr z yszedł Nat ha n C ayo.
W latach 2017-2022 grał drużynie Richmond Spiders w NCAA,
gdzie średnio notował między
9 a 12 punktów i ok. 5 zbiórek.
W minionym sezonie Cayo występował też w kanadyjskiej lidze
CEBL w barwach Montreal Alliance, gdzie w 28 minut zdobywał się
12 punktów i 5 zbiórek.
– Nathan Cayo jest graczem który w naszej drużynie
będzie występował na pozycjach
4 i 5. Będziemy od niego oczekiwali przede wszystkim skutecznej walki o zbiórkę, obrony
strefy podkoszowej oraz tego, że
dostarczy naszej drużynie dużo
energii. Pozyskanie tego gracza
pozwoli na poszerzenie rotacji
w trakcie meczu oraz sprawi, że
styl naszej gry będzie bardziej
zróżnicowany – mówi trener
Marek Popiołek.
Nowy zawodnik dołączył do
drużyny w niedzielę i trenuje już
z zespołem.

Mecz Start Lublin –
Astoria Bydgoszcz
w telewizji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz rozpocznie sezon Energa
Basket Ligi w piątek, 23 września
od wyjazdowego meczu z Polskim Cukrem Pszczółką Startem Lublin. Początek spotkania
o godz. 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

