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BiT-City nabiera tempa
W Cierpicach powstanie dodatkowy przystanek kolejowy, a na torach wkrótce pojawią się nowe pociągi
WKRÓTC E

LUCYNA BUDNIEWSKA
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- Wszystkie projekty związane
z BiT-City muszą być sﬁnalizowane
do końca 2015 roku - mówi Wiktor
Plesiński z Departamentu Transportu Publicznego Urzędu Marszałkowskiego. Efekty prac nad regionalną koleją widać jednak już teraz.
Od 9 marca, po rewitalizacji linii
kolejowej, pociągi na trasie Toruń
- Bydgoszcz jadą szybciej niż poprzednio. Obecnie, w przypadku
pociągów osobowych jest to 40-45
minut, przed remontem czas podróży wynosił ok. 70 minut. Trwają
jeszcze prace przy wiadukcie przy
placu Armii Krajowej w Toruniu,
po ich zakończeniu nastąpi kolejna
korekta rozkładu jazdy i skrócenie
czasu podroży. Prowadzona jest rewitalizacja dworców i przystanków
kolejowych. Miasto Toruń przejęło
dworzec Toruń Główny. Po remonWARTO W IE DZ IE Ć
Koszt całkowity wszystkich projektów BiT-City to
1.179.552.001,07 zł.

Pociągi między Toruniem a Bydgoszczą jeżdżą w 40-45 minut. Na zdjęciu skład Przewozów Regionalnych
cie budynku dawnej poczty ma tam
być dworzec tymczasowy, na czas
remontu głównej bryły obiektu.
Przebudowane mają zostać przystanki kolejowe Bydgoszcz Leśna
i Bielawy, ma też powstać nowy
przystanek - Bydgoszcz Błonie.

Nowe składy na torach

Inwestycje w Bydgoszczy
kosztują 522 779 822,11 zł.
W Toruniu - 251 605 260,52 zł.
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Sobota z Kanadą

Z Torunia do Bydgoszczy już jeździmy szybciej, a wkrótce podróżować
będziemy nowymi pociągami z PESY.
Trwają jeszcze remonty dworców
i przystanków kolejowych oraz prace nad biletem metropolitalnym.

Ponad połowa w obu przypadkach to dofinansowanie UE,
reszta - wkład własny. Pozostała
suma to wydatki na tabor, tory
oraz w innych gminach.

Nowy, dodatkowy przystanek pojawi się też w Cierpicach - oprócz
już istniejącej stacji kolejowej,
bliżej nowego osiedla mieszkaniowego, w stronę Solca Kujawskiego. W tym mieście z kolei powstaje
centrum
informacyjno-transportowe.
Już wkrótce, w drugim kwartale, na torach pojawią się dwa nowe
pociągi z PESY. Nowy tabor będzie
woził pasażerów na trasie Toruń
Wschodni - Bydgoszcz Główna. Toruń i Bydgoszcz kupują też w byd-

goskiej ﬁrmie nowe składy tramwajowe.
Jak informuje Wiktor Plesiński,
na ukończeniu są prace nad dokumentacją dotyczącą przetargu
na infrastrukturę związaną z biletem metropolitalnym - nie tylko
automaty biletowe, terminale, ale
cały system informatyczny umożliwiający zakup biletów w najrozmaitszych kombinacjach. Musi
uwzględniać wszystkie zniżki,
możliwość zakupu biletu na różne
środki komunikacji - np. tramwaj
w Toruniu plus pociąg z Torunia do
Bydgoszczy i umożliwić rozliczenia
między przewoźnikami.

Konkurs na logo
Województwo ogłosiło też konkurs na logo BiT-City. Nagroda dla
zwycięzcy to 10 tysięcy złotych.
Konkurs ma na celu wykreowanie

FOT.: G. OLKOWSKI

wizerunku BiT-City jako symbolu
integracji i współpracy Bydgoszczy z Toruniem oraz przyjaznego
pasażerom, ekologicznego środka
transportu. Konkurs złożony jest
z dwóch etapów. W pierwszym wybranych zostanie pięć najlepszych
prac, drugi etap zakłada ocenę wyłonionych prac poprzez głosowanie
mieszkańców województwa w sondzie internetowej. W pierwszym
etapie konkursu rozpatrywane
będą prace, które zostaną dostarczone na nośniku elektronicznym
do Urzędu Marszałkowskiego (plac
Teatralny 2, 87-100 Toruń, biuro
podawcze w hallu głównym) lub
przesłane na adres: bitcity@kujawsko-pomorskie.pl z tytułem „Konkurs na projekt identyﬁkacji wizualnej BiT-City” do 11 kwietnia 2014
r. (do godz. 14).
lucyna.budniewska@nowosci.com.pl

Pamiętają, jak co roku
Na lewobrzeżu trwa wiosenna akcja sprzątania zaniedbanych cmentarzy ewangelickich
MICHAŁ MALINOWSKI

NOWOŚCI

Końca dobiega renowacja nekropolii przy ul. Poznańskiej. W tym roku
planowana jest także kontynuacja
prac na Rudaku oraz prawdopodobnie na Stawkach.
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Po raz pierwszy w tym roku członkowie Stowarzyszenia „Nasz Podgórz”, inicjatywy „Tak Trzeba” oraz
uczniowie Zespołu Szkół nr 15
spotkali się na cmentarzu u zbiegu
ulic Poznańskiej i Inowrocławskiej
w sobotę 8 marca. Cel jak zwykle
ten sam - renowacja zapomnianych
nekropolii.
- Projekt sprzątania zapomnianych cmentarzy rozpoczął się przypadkiem - mówi Wojciech Klabun,
prezes Stowarzyszenia „Nasz Podgórz”. - Porozumieliśmy się z członkami inicjatywy „Tak Trzeba”, którzy przeprowadzają podobne prace
w województwie. Zaniedbane nekropolie ewangelickie pojawiały
się wielokrotnie w naszych rozmo-

wach. W końcu to dziedzictwo lewobrzeżnych terenów.
Cztery spotkania na Podgórzu
dały o sobie znać. Ze zdecydowanej większości cmentarza zostały
usunięte śmieci oraz dziko rosnące
krzaki. Oczyszczono także jedyną zachowaną kryptę cmentarną.
Przed społecznikami jeszcze kilka spotkań przy ul. Poznańskiej,
w tym to najbliższe w sobotę o godzinie 10. Do uporządkowania pozostała zachodnia część nekropolii.
- Efektem dotychczasowych prac
było zapełnienie śmieciami po brzegi dwóch kontenerów na odpady dodaje Wojciech Klabun.
- Uporządkowaliśmy główny
grobowiec, a także obkopaliśmy
nagrobki. W tej chwili chcemy się
skupić na odkrzaczeniu pozostałej
części cmentarza. Niebawem planujemy wizytę na cmentarzu na ul.
Łącznej na Stawkach oraz w dalszej
perspektywie na Rudaku - mówi
Michał Wiśniewski z „Tak Trzeba”.
Jeden z pomysłów, który przyświeca społecznikom z lewobrze-

ża, dotyczy oznakowania nekropolii. Ściślej rzecz ujmując, chodzi
o montaż kilku tablic informacyjnych.
- Tabliczki muszą być zuniﬁkowane dla całego Torunia - wyjaśnia
Szczepan Burak, dyrektor Wydziału
Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta

Torunia. - Do tego dochodzą konsultacje z miejskim konserwatorem
zabytków. Jest to jak najbardziej do
zrobienia. Potrzeba jednak czasu,
aby wypracować właściwą formę
i treść dla nich.

Dom Muz przy ulicy Poznańskiej
52 na Podgórzu zaprasza w sobotę 5 kwietnia na godz. 11 na
spotkanie „Podróże małe i duże:
Kanada - impresje”. Jego gościem
będzie Anna Żurawska, która
spędziła 7 miesięcy w Quebécu,
odkrywając Nowy Świat i badając
francuskojęzyczną literaturę tej
prowincji. W Toruniu uczy języka francuskiego i czyta książki.
Wstęp na spotkanie jest wolny.
Anna Żurawska opowie o wrażeniach z Kanady. - Odkrywanie
tego kraju było też odkrywaniem
wielokulturowości
Montrealu,
zaskakującej przyrody harmonijnie współistniejącej z cywilizacją
oraz architektury miast łączących
historię i nowoczesność. Tych
i innych impresji będą dotyczyły
opowieści o Kanadzie, a przede
wszystkim jej francuskojęzycznej
prowincji Quebécu - mówi. Podczas warsztatów dla dzieci „Na
indiańskiej ścieżce” będzie zaba(n)
wa w indiańskie plemiona.
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Skupia się na maturze
Kacper Dybowski mieszka na Podgórzu. Uczy się w klasie maturalnej o proﬁlu uniwersyteckim matematyczno-ﬁzycznym. W czasie
nauki w liceum zmieniły się jego
życiowe priorytety - po maturze
chce podjąć studia medyczne
i zostać lekarzem. Obecnie skupia swoją uwagę na przygotowaniach do egzaminu dojrzałości, bo jego wyniki zadecydują
o przyjęciu na wymarzone studia.
Maturę będzie zdawał na poziomie rozszerzonym z biologii, che(ja)
mii i matematyki.
TO M NI E DE NE RWU JE

michal.malinowski@nowosci.com.pl
Magdalena
Wrzochal,
mieszkająca
przy ulicy
Poznańskiej:

Prace na cmentarzu przy ul. Poznańskiej idą pełną parą
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Jestem zadowolona, że moja
dzielnica się rozbudowuje i już
niedługo zamieszkam w nowym
mieszkaniu. Chciałabym, aby
w Domu Muz przy ulicy Poznańskiej odbywały się rożne zajęcia
dla kobiet, takie jak aerobik czy
callanetics, a nie tylko taniec.
Uważam, że po lewej stronie Wisły mogłaby powstać państwowa
szkoła średnia, aby młodzież nie
musiała jeździć daleko do szkoły. Dobrze by było, aby ZGM bardziej dbał o swoje kamienice. (ja)

