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Siatkarze wracają do korzeni. A Sieńkę zastąpił... Sieńko     s. 23

Paweł 
Paczyński
s. 4-5

ŚwiAT TAńcA  
i  jEgo drEs(s) codE

Raport: Miasta 
partnerskie tylko 
z nazwy?
s. 8-9

Andrzej walkowiak 
o kręgach i okręgach
s. 6
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Obecnie park Witosa jest już 
placem budowy - od marca 
trwają tam prace w ramach 

pierwszego etapu rewitalizacji obej-
mującego zewnętrzną część parku. 
Współfinansowane z środków unij-
nych zadanie pochłonie ponad osiem 
milionów złotych. Jak poinformowa-
ła ogrodnik miejski Bogna Rybacka 
aktualnie trwają rozbiórki dotychcza-
sowej infrastruktury, a właściwa rewi-
talizacja rozpocznie się niebawem. 

– Po jednej stronie parku tworzy-
my strefę rekreacyjno-wypoczyn-
kową, a od strony Pałacu Młodzieży 
– przyrodniczo-edukacyjną. W tej 
strefie znajdą się skupiska natural-
nej roślinności i ścieżka rekreacyjna. 
Jako że park jest mocno zadrzewio-
ny, wprowadzamy niewielką licz-
bę nowych nasadzeń. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę na teren wej-
dzie ekipa, która rozpocznie sam pro-
ces rewaloryzacji – mówi Rybacka.

Teraz miasto zamierza zająć 
się najbardziej znaną częścią par-
ku – terenem po wyburzonej muszli 
koncertowej. Do 30 czerwca trwają 
konsultacje dotyczące tego obsza-
ru. Podzielone są na trzy części 
- najpierw mieszkańcy zgłaszają 
propozycje zagospodarowania par-
ku, następnie specjalnie zwołana 
komisja ekspercka wybierze cztery 
propozycje, które jesienią zostaną 
poddane pod głosowanie.

Poza ankietą narzędziem kon-
sultacyjnym będzie zaplanowany 
na trzeci tydzień czerwca spacer 
badawczy po parku. Kierownik 
budowy oprowadzi mieszkańców 
po terenie i pokaże, co powstanie 
w ramach pierwszego etapu prac. 
W centralnej części parku odbędzie 
się wymiana poglądów na temat 
jego przyszłej funkcji. Podczas spa-
ceru także będzie można wypełnić 
ankietę konsultacyjną.

Ogłoszenie przez urząd mia-
sta konsultacji ponownie rozgrzało 
trwającą od miesięcy dyskusję na 
temat serca parku Witosa. Wie-
lu bydgoszczan opowiada się za 
odtworzeniem muszli koncertowej 
bądź stworzeniem w jej miejscu sce-
ny. Zwolennikiem takiego rozwiąza-
nia jest chociażby rada ds. estetyki. 
Jej przewodniczący prof. Dariusz 
Markowski w grudniu 2017 roku 
mówił: My jako rada wypowiedzie-
liśmy się jednogłośnie w tej sprawie 
– należy pozostawić tam funkcję 
muzyczną. Ona nie musi mieć takiej 
formy jak dotychczas, nie musi mieć 
takiego zaplecza. Dziś można to 
rozwiązać w inny sposób.

Podobną opinię co prof. Mar-
kowski wyraża Honorata Gołuńska, 
historyczka sztuki i autorka fanpa-
ge’a „Zaprojektowane w Bydgosz-
czy”. Jej zdaniem centralna część 
parku powinna dalej pełnić funk-

cję kulturalną, a zburzona musz-
la powinna powrócić w to miejsce 
w nowym wydaniu. 

- Należę do tych osób, które opła-
kują muszlę koncertową z 1956 roku. 
Obiekt ten co prawda nie wyróżniał 
się wyjątkową formą architektonicz-
ną, ale był ciekawym miejscem i miał 
swój niepowtarzalny klimat. Uważam, 
że w Bydgoszczy wciąż brakuje miej-
sca na letnie koncerty czy festiwale 
w centrum miasta, w otoczeniu ziele-
ni. Myślę, że w parku warto przywró-
cić kompleks amfiteatralny, w nowo-
czesnej, ciekawej formie z rozbudo-
wanym zapleczem. Byłoby to świetne 
miejsce nie tylko dla kameralnych 
koncertów, ale i „kina pod chmur-
ką” czy letnich spektakli teatralnych. 
W zapleczu mogłaby znaleźć się prze-
strzeń dla gastronomii oraz dodat-
kowe sale, które wykorzystywano 
by również w okresie zimowym jako 
miejsce dla kreatywnych projektów – 
zauważa Gołuńska.

Inny pomysł na centralną część 
parku przedstawiła bydgoska Nowo-

czesna. Działacze ugrupowania 
chcą przekonać bydgoszczan do 
idei wybudowania tam palmiar-
ni. Tego typu obiekty istnieją m.in. 
w Poznaniu czy Zielonej Górze – jest 
to miejsce, w którym mieszkańcy 
podziwiają egzotyczne rośliny z róż-
nych stref klimatycznych. Nowocze-
sna chciałby, aby w palmiarni znajdo-
wała się kawiarnia i sklep z pamiątka-
mi dotyczącymi Bydgoszczy. 

Współprzewodniczący byd-
goskiego koła Partii Zieloni Daniel 
Kaszubowski z kolei chce, aby serce 
parku Witosa zmieniło się w ogród 
miejski. Według niego na terenie po 
muszli powinny powstać alejki z raba-
tami i łąkami kwiatowymi, pergolami 
oraz elementami małej architektury. 
Estetykę ogrodu miejskiego podnosić 
miałyby rzeźby i instalacje zaprojek-
towane przez studentów bydgoskich 
uczelni. - Fajny efekt mogłyby też dać 
duże fragmenty płótna w różnych 
kolorach, które odpowiednio podwie-
szone nad alejkami czy ławeczkami 
służyłyby za osłonę przed słońcem 

w sezonie letnim. Wnosiłyby także 
więcej kolorów w przestrzeń publicz-
ną – przekonuje Kaszubowski.

Zamiast sceny muzycznej przed-
stawiciel Zielonych widzi w parku 
Witosa speakers corner, czyli miej-
sce dla wygłaszania politycznych 
mów i różnego rodzaju dyskusji. 
Zdaniem Kaszubowskiego takich 
przestrzeni w Bydgoszczy brakuje 
- w przeciwieństwie do osób chęt-
nych na wymianę poglądów.

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
opowiada się natomiast za pomysłem 
rodem z Ciechocinka. Kandydatka 
tej partii na prezydenta Bydgoszczy 
Anna Mackiewicz zaprezentowa-
ła projekt utworzenia w parku tężni 
miejskich. Niewielkie konstrukcje 
z drewna mają pełnić rolę inhalatora 
powietrza – tego typu rozwiązania 
stosuje się już w Łodzi czy Warszawie. 
Propozycje postawienia tężni pojawi-
ły się także wśród wniosków osiedlo-
wych w trwającej edycji Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Inicjatywa 
SLD wzbudziła szeroką dyskusję – 

liczne głosy poparcia mieszały się ze 
sceptycznymi opiniami dotyczącymi 
kosztów transportu solanki i utrzy-
mania tężni. - Tężnie buduje się tam, 
gdzie jest dostępna solanka. W par-
ku Witosa jej nie ma – skomentowała 
pomysł Mackiewicz dyrektor Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Anna Rem-
bowicz-Dziekciowska.

Inne spojrzenie na centralną 
część parku wyraża Monika Bro-
dziak ze Stowarzyszenia Lepsza 
Bydgoszcz. Według niej konsultacje 
dotyczące jedynie centralnej części 
parku są pewnym ograniczeniem 
dla pojawiających się pomysłów. 
Sama opowiada się za stworzeniem 
tam części gastronomicznej i miej-
sca na foodtrucki.

- Moje pomysły na park Wito-
sa to meble miejskie a’la leżaki albo 
hamaki, miejsce wyznaczone pod 
foodtrucki - mając do wyboru coś 
oryginalnego, a nawet zdrowego 
z foodtrucka, a sieciówki z centrum 
handlowego, chętnie dla odmiany 
zjadłabym to pierwsze. Warto też 
pomyśleć o stworzeniu mgiełek 
wodnych wzdłuż ciągów pieszych, 
zwłaszcza jeśli istniejąca fontan-
na przybierze nieco skromniejszą 
formę. Skłaniałabym się ku czemuś 
oryginalnemu, może nawet intry-
gującemu – mówi Brodziak. Według 
niej w parku znalazłoby się też miej-
sce na plac zabaw dla dorosłych, 
czyli ze znacznie większymi i bar-
dziej rozbudowanymi urządzeniami, 
które pozwalałby starszym na chwi-
lę wytchnienia. Brodziak nie kry-
tykuje jednak głosów opowiadają-
cych się stworzeniem tu miejsca na 
występy artystyczne. - Też jestem 
za podtrzymaniem tam funkcji kul-
turalnej – komentuje.

W dyskusji o parku Witosa nie 
należy też zapominać o dawnym 
przeznaczeniu tego miejsca. Powstał 
on bowiem na terenie dawnego 
cmentarza – podczas trwających 
prac rozbiórkowych odnaleziono 
kolejne fragmenty szczątek ludzkich. 
Sporo bydgoszczan, mając w pamięci 
potoczną nazwę „park sztywnych”, 
chce, by to miejsce zachowało cha-
rakter strefy ciszy, w którym nie 
znajdują się atrakcje wywołujące 
hałas, jak place zabaw czy scena kon-
certowa. Zdaniem Honoraty Gołuń-
skiej specyfika parku nakazuje pod-
kreślenie jego historii.

- Park od wielu lat stanowi 
strefę odpoczynku, rekreacji oraz 
hucznych, koncertowych zabaw 
bydgoszczan, a przecież kryje pod 
ziemią cmentarz ewangelicki czę-
ściowo przeniesiony po drugiej woj-
nie światowej. Te dwie diametralnie 
różne funkcje parku, które pełnił 
na przestrzeni stuleci powodują, 
że bardzo trudno wykonać zado-
walającą wszystkich rewitalizację. 
W związku z tym ważne jest przede 
wszystkim upamiętnienie spoczy-
wających tam bydgoszczan odpo-
wiednią tablicą o szerszej niż dotąd 
informacji dotyczącej historii tego 
miejsca – zaznacza Gołuńska.

PArKi Burza mózgów 
w sprawie parku 
witosa trwa
Mieszkańcy chcą palmiarni, tężni i powrotu muszli 

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania centralnej części parku Witosa. Zaraz po 
ich ogłoszeniu w dyskusji publicznej pojawiło się kilka pomysłów na wypełnienie pustki po rozebra-
nej niedawno muszli koncertowej. Niektórzy opowiadają się za przywróceniem w tym miejscu funkcji 
muzycznej, a inni – za wprowadzeniem do parku atrakcji, które dotąd nie były obecne w Bydgoszczy.

Tak wyglądał amfiteatr w parku Witosa kilka miesięcy przed rozbiórką. W trwających konsultacjach w sprawie 
nowej funkcji serca parku wielu bydgoszczan wnosi o przywrócenie w tym miejscu funkcji muzycznej, a także 
o odbudowę muszli koncertowej.
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Świat w rytmie 
zumby
Słowo ZuMBA dosłownie nie znaczy nic. - Ale nie dla tych, których jej świat pochłonął 
bez reszty i stanowi czy to sposób to na wyjście z domu, czy odskocznię od codziennych 
problemów - mówi paweł paczyński, bydgoski instruktor i organizator „Lata z Zumbą”.

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Oszalałeś! Robisz błąd! - odse-
tek nastolatków, którzy od 
rodziców usłyszeli to słowo 

w sosie wymieszanym z oburzenia, 
pretensji i zdziwienia niebezpiecz-
nie zbliża się do stu procent. Ale dla 
16-letniego Pawła, który właśnie 
obwieścił, że rzuca taniec towa-
rzyski i zamierza zostać instrukto-
rem zumby, to jednak niespodzian-
ka. Bo przecież dekadę wcześniej 
w zasadzie bez problemów - no, 
chyba że z czytaniem - udało mu się 
przekonać ich, żeby zapisali go na 
lekcję tańca.

Taniec, a w zasadzie na począt-
ku - jak sam mówi - „gibanie” poznał 
w wieku czterech, pięciu lat, gdy 
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przychodził na zajęcia ze starszą 
siostrą Kamilą. Najmłodszy z szóst-
ki rodzeństwa Paweł nie był więc 
w rodzinie tanecznym pionierem, 
ale wytrwał w swojej pasji już ponad 
półtorej dekady. - Tańczył jeszcze 
mój brat Maciej, który próbował sił 
w breakdancie. Wiadomo, że każdy 
chłopak chce się kręcić na głowie. 
No, prawie każdy, bo mnie to akurat 
nie interesowało - śmieje się Paweł.

W zerówce zaczyna przygodę 
ze stylem disco, która trwa cztery 
lata. - Było tak - sześć dziewczyn 
i ja. Stroje, wiadomo. Różowe cekiny. 
Dzisiaj chłopcy są ubierani już bar-
dziej męsko, ale wtedy... - wspomina 
pierwsze kroki w tańcu (sic!). Później 
instruktorka zachodzi w ciążę, jego 
grupa przestaje istnieć i przerzuca 
się na hip-hop. - Trwało to dwa lata. 
Ale nie ma co o tym mówić. To nie 
był mój klimat. Przynajmniej wtedy 
- podkreśla.

Następuje zwrot o 180 stopni. 
Luźne rzeczy zastępuje wymu-
skany garnitur. Młodzieńczą fry-
zurę - włosy starannie zaczesa-
ne na żel („Układanie ich trwa-
ło ze 40 minut!”). No i bronzery. 
Dużo bronzerów. - Na początku ani 
myślałem się malować! - zżyma się 
Paweł. Ale nie ma wyjścia - to kwe-
stia konwencji tego dość zamknię-
tego i jednak ekskluzywnego świa-
ta. Zamkniętego nie tylko z powodu 
środków, które trzeba mieć, aby 
stale podnosić poziom i jeździć na 
turnieje. - Znaleźli się sponsorzy, 
a konkretnie - rodzice mojej ówcze-
snej partnerki - przyznaje Paweł. 

Ale taniec towarzyski to także 
praca. Dużo pracy. Cena za sukces, 
jak niemal wszędzie w sporcie, jest 
wysoka. Szkoła, chwila dla siebie, 
trening. Trzy, cztery godziny dzien-
nie. Pięć dni w tygodniu. W week-
endy - albo szkolenia, albo turnieje. 
Zielona Góra, Warszawa, Łomian-
ki... Przez trzy, a nie - cztery lata. 
- Ostatni rok był najtrudniejszy, ale 
głupio mi było zrezygnować. Naj-
bardziej denerwujący był brak czasu 
dla siebie - wspomina Paweł. - Na ilu 
turniejach byłeś? - Wielu. Mam to 
chyba zapisane w takiej książeczce. 
Ale gdzie ona jest - nie mam poję-
cia - mówi. Osiągnięcia - wicemistrz 
Polski północnej w tańcach standar-
dowych i mistrz okręgu kujawsko-
-pomorskiego w kategorii 14-15 lat.

Ma niespełna siedemnaście lat, 
gdy decyduje - chce być instrukto-

rem zumby. Dopinguje go do tego 
Kasia, instruktorka z Wąbrzeźna. 
To u niej terminuje przez czte-
ry miesiące. Znowu po trzy, czte-
ry godziny dziennie. Chce jechać 
na kurs, ale martwi się wiekiem. 
- Przecież możesz go zrobić, jeśli 
będziesz miał zgodę rodziców - 
zapewnia go Kasia. A rodzice, wia-
domo, ostatecznie się zgadzają.

Jedzie na kurs do Izabeli Kin-Jan-
dy, jedynej w Polsce zumba master 
trainer. Zaczyna prowadzić zajęcia 
jako licencjonowany (składka - 150 zł 
miesięcznie między innymi za możli-
wość używania słowa i loga ZUMBA) 
instruktor. Wchodzi na zajęcia i... - 
Zostałem wyśmiany, bo jedna z pań 
zapytała, gdzie jest instruktor i onie-
miała, gdy usłyszała, że to ja - sięga 
pamięcią do historii sprzed kilku lat 
Paweł Paczyński. - I co najciekawsze 
na zajęciach została i jest do dzisiaj 
w mojej grupie.

Sam z wiekiem nie ma proble-
mu, choć przyznaje, że nawet dzisiaj 
bycie 21-latkiem w takiej branży nie 
jest łatwe. - Czułem się trochę jak 
syn swoich klientek. Ale mi to nie 
przeszkadza - jak się na mnie popa-
trzy, to równie dobrze można mi dać 
22-23 lata, jak i 15-16.

Ale bez względu na metry-
kę nadzwyczaj dojrzale patrzy na 
świat. Trudno uwierzyć, że dzień 
po osiemnast ych urodzinach 
pobiegł założyć działalność gospo-
darczą. Trochę się początkowo na 
tym sparzył, ale... - Już tak mam, 
że szybko myślę, ciągle wpadają mi 
nowe pomysły do głowy. Zresztą, to 
pierwsze podejście nie było nieuda-
ne przez brak zajęć, ale wszystko 
to, co z prowadzeniem firmy też się 

wiąże - otoczka, dokumenty - wyli-
cza Paweł.

Dzisiaj też jeszcze zdarza mu się 
zapytać narzeczoną Sarę, również 
tancerkę (hip-hop i dancehall), czy 
wygląda na przedsiębiorcę. - Mówi 
mi: Uczesz się jakoś, bo wyglądasz 
jak dziecko. Zresztą, czasami słyszę, 
że gdy wchodziłem do czyjegoś biu-
ra, to myśleli, że mają do czynienia 
z chłopcem, a wychodziłem już jako 
równorzędny partner i mężczyzna - 
twierdzi. 

Pierwszą część pracy (choć sam 
jej tak nie nazywa; „Każdemu życzę 
takiej pracy. Mówię po prostu, że 
idę na zajęcia”) wykonuje na sali, 
ale drugą - w mediach społeczno-
ściowych. Autopromocja to pod-
stawa. - Jak ukończyłem kurs zum-
by, to usłyszałem, że w Bydgoszczy 
jest 35 instruktorów. Pomyślałem, 
gdzie tutaj miejsce dla mnie? - pyta 
retorycznie. Wpada w nowy reżim 
- rano post o sponsorach, później 
zaproszenie do zapisów na zajęcia, 
wieczorem - podziękowanie i pod-
sumowanie dnia. Zieloną Górę, War-
szawę i Łomianki zamienił na Barto-
dzieje, Szwederowo, Śródmieście, 
Łochowo...

Staje się coraz bardziej rozpo-
znawalny. Tu i ówdzie słyszy: „O, to 
ten od zumby” (nawet, gdy robimy 
kilka dni temu zdjęcia na Wyspie 
Młyńskiej). To właśnie tam organi-
zuje „Lato z Zumbą”. Pojawia się też 
jako jeden z instruktorów podczas 
Bydgoszcz Fit Day 2017. Przyciąga 
tłumy chętnych. To fenomen tego 
tańca - nie ma stałych kroków, cho-

reografii, muzyki... Ostatnio specjal-
ny utwór pod zumbę nagrał Jason 
Derulo, wcześniej Meghan Trainor. 
Nie ma kanonów, wszystko nie-
ustannie się zmienia. Przez to jest 
ogólnodostępna. W zasadzie - dla 
każdego.

Nie może więc dziwić, że zum-
bę tańczą dzieci i dorośli, kobie-
ty i mężczyźni (tu bez przesady 
- w proporcji 99:1, choć jej twórcą 
jest Alberto „Beto” Perez, kolumbij-
ski tancerz mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych). Ale Paweł poszedł 

też o krok dalej - jako pierwszy 
w kraju zaczął prowadzić zajęcia 
z zumby na wózkach. Na pierwszych 
zajęciach pojawiło się czternaście 
osób. Jedna z nich - Beata - jest 
niemal na każdej imprezie z zumbą 
w roli głównej. - Na zajęcia gene-
ralnie przychodzą ludzie w różnym 

wieku - maturzystki, żeby odstre-
sować się przed egzaminem, stu-
dentki przed sesją, ale też kobiety 
po trzydziestce czy czterdziest-
ce. Jedna chce schudnąć, druga 
po prostu wyjść z domu, trzecia 
oderwać się od problemów... Każ-
dy powód jest dobry. Jak trafia się 
jakiś pan, to jest szał. Mężczyźnie 
łatwiej być instruktorem zumby niż 
uczestnikiem zajęć - wylicza Paweł. 
Co ciekawe, na jego zajęcia przycho-
dzi także... przyszła teściowa.

Czy popularność internetowa, 
choćby o zasięgu lokalnym, prze-
szkadza w normalnym funkcjono-
waniu? - Jeszcze nie - uśmiecha się 
Paweł. - Chociaż zabawnych historii 
już nie brakuje. Przeprowadziliśmy 
się do Solca Kujawskiego, idę do 
sklepu po ziemniaki, a tam zaczepia 
mnie jakaś pani i mówi: Paweł, już 
tutaj? Pytam później Sary, czy wie, 
kto to jest. Okazuje się, że klientka 
innego instruktora zumby. Czasami 
mi głupio, bo nie wszystkich jestem 
w stanie skojarzyć, a rozmawiają ze 
mną jak z dobrym znajomym.

Nadchodzące lato zapowiada 
się dla Pawła pracowicie nie tyl-
ko dlatego, że znowu zorganizuje 
„Lato z Zumbą”, ale także przez inną 
ważną decyzję. - Postanowiliśmy, 
i to w zasadzie kilka tygodni temu 
i niemal z dnia na dzień, że prze-
chodzimy na swoje - mówi. Nazwa 
szkoły, która rozpocznie funkcjo-
nowanie od września, doskonale 
koresponduje z zumbą - Freedom 
Dance Studio. W programie oczy-
wiście zumba, zajęcia latino solo, 
w planach jest także utworzenie 
tanecznego klubu przedszkolaka. 
Zajęcia będą odbywały się w siedzi-
bie ICF Bydgoszcz przy ulicy Zduny 
w centrum miasta.

- Nie czujesz już czasami nad-
miaru przedsięwzięć? Przecież sam 
mówiłeś, że taniec towarzyski spra-
wił, że nie miałeś czasu dla siebie, 
a teraz chyba jest podobnie - suge-
rujemy. - Faktycznie, dzień mam 
wypełniony po brzegi, zajęcia po 
południu, a przed południem spo-
tkania, telefony, Facebook - wska-
zuje Paweł. A część zawodowa - na 
szczęście - ustępuje jeszcze miejsca 
9-miesięcznemu synowi Nikodemo-
wi. - Czasami, jak jestem zmęczony, 
to najchętniej całkowicie bym się 
wyłączył. Ale na razie nie ma takiej 
możliwości. I chyba mi to nie prze-
szkadza - kończy Paweł. 

Sw ó j  u d z i a ł  w  i m p r e z i e 
w samym sercu miasta nad 
Brdą zapowiedzieli: Izabela 

Kin-Janda (Zumba Education Spe-
cialist), czyli jedyny polski szko-
leniowiec instruktorów zumby, 
która prowadzi kursy zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, a także 

Michał Kurpet (zumba jammer) 
oraz Angelika Sober. - To głośne 
nazwiska w świecie zumby i tym 
bardziej się cieszę, że udało się ich 
zaprosić do Bydgoszczy - mówi 
Paweł Paczyńsk i ,  organizator 
wydarzenia.

W prog ramie tegorocznej 
odsłony „Lata z Zumbą” jest oczy-
wiście flagowy maraton zumba fit-
ness, ale nie zabraknie także zajęć 
zumby dla dzieci. - Liczę, że uda 
nam się ponownie zgromadzić na 
Wyspie Młyńskiej kilkuset fanów 
tańca i dobrej zabawy - zapewnia 
Paczyński.

Podczas imprezy będzie moż-
liwość wzięcia udziału w konkur-
sach z nagrodami, które ufundowali 
sponsorzy, między innymi Kokard-
ka oraz MarSzand Sztuka Reklamy. 
Dużą liczbę atrakcji dla najmłod-
szych szykuje z kolei bydgoska sala 
zabaw Domek na Drzewie.

Zabawa na Wyspie Młyńskiej 
odbędzie się dzięki sponsorom: 
Grenbudowi, Fabryce.PL, StepOne 
Fitness, Grupie Tense oraz Stowa-
rzyszeniu Piłkarskiemu Zawisza. 
Patronem medialnym jest Metropo-
liaBydgoska.PL.

Lato z Zumbą 
powraca ze 
zdwojoną siłą
Niemal dokładnie za miesiąc - 14 lipca na Wyspie Młyńskiej odbędzie 
się druga edycja „Lata z Zumbą”. Na liście gości tego wydarzenia nie 
zabraknie znanych nazwisk.
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przeprowadziliśmy się 
do Solca Kujawskiego, 
idę do sklepu po 
ziemniaki, a tam 
zaczepia mnie jakaś 
pani i mówi: paweł, już 
tutaj? 

Czasami słyszę, że 
gdy wchodziłem do 
czyjegoś biura, to 
myśleli, że mają do 
czynienia z chłopcem, 
a wychodziłem już jako 
równorzędny partner.
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rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

W maju sejmik województwa 
udzielił marszałkowi ostatnie-
go w tej kadencji absolutorium. 
Jaką alternatywę dla Piotra Cał-
beckiego przedstawi w najbliż-
szych miesiącach Zjednoczona 
Prawica?
Aktualnie we wszystkich para-
metrach makroekonomicznych 
jesteśmy na ostatnich miejscach. 
Przy utrzymaniu rządzącej obecnie 
koalicji nie mamy szans na popra-
wę sytuacji, bo wszystkie mierzal-
ne wskaźniki wykazują tenden-
cję trwałości. Dlatego musi dojść 
do zmiany. Zjednoczona Prawica 
zaproponuje rządzenie sprawniej-
sze i takie, które będzie integrowa-
ło nasz region, a nie dzieliło. 

Marszałek Całbecki dzieli woje-
wództwo?
To jest kwestia nastroju społecz-
nego, według mnie słusznego, 
wynikająca na przykład z dystry-
bucji środków unijnych. Musimy 
zdawać sobie sprawę, że dystrybu-
uje je zarząd województwa, a radni 
nie mają na to żadnego wpływu. 
Średnia dotacja na statystyczne-

go torunianina jest w zaokrągleniu 
dwa razy większa niż na bydgosz-
czanina. Mówi się o wojnie byd-
gosko-toruńskiej, ale z dystrybu-
cji tych środków wynika, że nie 
ma problemu Toruń-Bydgoszcz, 
a jest Toruń-reszta wojewódz-
twa. To właśnie dezintegruje cały 
region. 

W ostatnich tygodniach marsza-
łek jednak spojrzał na Bydgoszcz. 
Przywiózł pieniądze na filharmonię 
i operę. 
Przez całą kadencję był odwró-
cony plecami do Bydgoszczy, co 
było widać jak na dłoni przez iry-
tację prezydenta Rafała Bruskie-
go. Mimo że panowie są z jednej 
partii, to trudno to było nazwać 
nawet szorstką przyjaźnią. Powie-
działbym raczej, że momentami 
była między nimi ostentacyjna 
wrogość. Prezydent ostro recen-
zował marszałka. Teraz dyscyplina 
partyjna bierze górę, trzeba poka-
zać jakiś spektakl w imię dobrego 
wyniku wyborczego partii i prze-
konać bydgoszczan, że ten mar-
szałek nie jest taki zły. Szkoda, 
że to wymuszone działanie, a nie 

manifestowane naturalnie przez 
cztery lata. Spójrzmy na przykład 
na inwestycje kolejowe. Po stro-
nie toruńsko-włocławskiej jest 
ich znacznie więcej, natomiast my 
nie możemy się doprosić o dobre 
połączenie Bydgoszcz-Szubin-
-Kcynia. Nawet strona poznańska 
zrealizowała w swoim wojewódz-
twie rewitalizację i prosi nas, 
żebyśmy zrobili to samo. Ale ciągle 
są jakieś komplikacje.

Wspomniał Pan też o sprawniej-
szym rządzeniu. W czym to ma się 
przejawić?

Marszałek wskazuje, że zadłużenie 
województwa nie jest takie wielkie, 
ale ten dług jest ukryty w zadłużeniu 
spółek, których jest właścicielem. 
Wspomnę tu chociażby o Kujawsko-
-Pomorskich Inwestycjach Medycz-
nych i niedawno powołanej spółce 
odpowiedzialnej za inwestycje dro-
gowe. Społeczeństwo będzie spła-
cać te długi przez kilkadziesiąt lat, 
a przypomnę, że będą już to czasy, 
w których nie będziemy benefi-
cjentami budżetu unijnego. To będą 
ogromne obciążenia. Gdy dojdzie 
do zmiany władzy, mam nadzieję, że 
zostanie to zahamowane. 

Gdy dojdzie do zmiany władzy, to 
marszałek będzie z Bydgoszczy czy 
z Torunia?
Nie da się tego zaprogramować, bo 
nie ma wyborów bezpośrednich. Jed-
no jest pewne – jeśli miałaby zostać 
władza, która jest do tej pory, to mar-
szałek na pewno będzie z Torunia, bo 
taki jest układ w Platformie Obywa-
telskiej. Tam jest większość po stro-
nie Torunia, tam dowodzi Lenz i oni 
tego na sto procent nie odpuszczą. 
Natomiast u nas jest sytuacja otwarta 
i myślę, że byłaby duża szansa, żeby 
marszałek był z Bydgoszczy. Bo powi-
nien być z Bydgoszczy. 

Czyli w Platformie Toruń jest moc-
ny, a w PiS-ie – wbrew temu o czym 
się powszechnie mówi – wcale nie 
ma takich dobrych notowań?
Oczywiście, że ma, ale nie ma u nas 
tak jednoznacznego rozstrzygnię-
cia jak w PO. Tam można to poli-
czyć i to się potwierdza w kolej-
nych wyborach, a u nas sytuacja 
byłaby otwarta. Dla przyszłości 
i dobra województwa, dla integracji, 
dobrze byłoby, aby nastąpiła zmiana 
pochodzenia marszałka. Nawet bez 
względu na barwy polityczne. 

Poradzicie sobie w nowych okrę-
gach wyborczych? Pan nazwał je 
kuriozalnymi.
Tak nazwałem, bo jak można 
utworzyć okręg wyborczy, akurat 
właśnie w ramach naszej części 
województwa, który jest jakimś 
potworkiem. Są w nim powia-
ty, które nie mają żadnych więzi. 
Już nawet nie mówię historycz-
nych, ale nawet funkcjonalnych 
- ludzie nie przemieszczają się ze 
Żnina do Świecia. Te powiaty nie 
mają nic wspólnego, więc po co 
tworzyć obszar wyborczy, w któ-
rym są zupełnie rozbieżne intere-
sy lokalnych społeczności? To jest 
głupota. Powiedziałbym nawet, że 
sabotaż, brak wyobraźni. To też 
wpływa na dezintegrację społe-
czeństwa. Bo jak taki radny ma 
reprezentować interesy wybor-
ców, gdy są one rozbieżne. 

Jaki podział więc pan by zapropo-
nował?
Trzeba tworzyć spójne obszary, tak 
jak do tej pory. To był podział dużo 
lepszy i powinno stworzyć się coś 
na kształt dotychczasowego.

Bydgoszcz i Toruń nauczą się kie-
dyś współpracować, zamiast wal-
czyć na przykład o fotel marszałka?
Współpraca naszych miast powin-
na być oddolna. Nie ma innej moż-
liwości. To już się potwierdziło 
podczas poprzedniej i obecnej 
kadencji, gdy wszystkie inicjaty-
wy przymuszające nas do duopolu 
legły w gruzach. Najlepiej o tym 
świadczą Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne, w ramach 
których nie realizujemy żadnych 
inwestycji integrujących miasta, 
tylko swoje własne pomysły, wręcz 
konkurency jne. K iedyś prezy-
dent Torunia powiedział, że Byd-
goszcz nie będzie im mówiła, co 
mogą mieć. I ma rację. Tylko niech 
przy innych okazjach nie mówi, 
że musimy być duopolem. Trzeba 
jasno stwierdzić, że współpraca 
może odbywać się tylko na bazie 
czysto funkcjonalnej przy naszych 
wspólnych potrzebach. A każdy 
przymus powoduje animozje. 

* Cały wywiad z Andrzejem 
Walkowiakiem przeczytasz 
w piątek w cyklu STuDiO 
METROpOLiA na portalu 
MetropoliaBydgoska.PL.

wYwiAd NUMErU Każda próba 
przymuszenia 
Bydgoszczy 
i Torunia do 
współpracy legła 
w gruzach
Rozmowa z Andrzejem Walkowiakiem, radnym województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz przewodniczącym  
Rady Regionalnej porozumienia
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Dla przyszłości 
województwa dobrze 
byłoby, aby nastąpiła 
zmiana pochodzenia 
marszałka. Bez względu 
na barwy polityczne.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Czy rzeczywiście chodzi tylko 
o kurtuazyjne uściski dłoni, 
degustacje kuchni czy kilka 

wspólnych zdjęć? Poza widoczną 
prezentacją nazw i herbów miast 
partnerskich na jednym z pięter 
ratusza - tak po prawdzie trud-
no o niemal codzienne, namacalne 
efekty współpracy z miastami part-
nerskimi. Powstają więc pytania: 
Po co Bydgoszczy miasta partner-
skie? Co Bydgoszcz robi, żeby nie 
była to tylko „papierowa przyjaźń? 
Jakie konkretnie korzyści przynosi 
Bydgoszczy współpraca partnerska 
z każdym z miast, z którym Byd-
goszcz ma podpisaną umowę? Dla-
czego nie widać tej współpracy cho-
ciażby w połączeniach lotniczych do 
miast partnerskich – nic bowiem tak 
nie zbliża jak możliwość wzajem-
nych kontaktów?

Według aktualnego wykazu 
oficjalnych partnerstw miasta Byd-
goszczy – gród nad Brdą ma pod-
pisanych dwanaście umów part-
nerskich. Ostatnia zawarta została 
22 czerwca 2007 roku z rumuń-
skim miastem Pitesti. Jedenaście 
lat temu. Trochę dawno. To może 
być wręcz niepokojącym sygnałem 
zwłaszcza obecnie, kiedy współ-
praca miast partnerskich jest natu-
ralnym elementem życia samorzą-
dowego, zatem rolą samorządu 
powinno być tworzenie płaszczyzn 
porozumienia ,  k tóre umożl i-
wią dalsze, bardziej szczegółowe 
kontakty poszczególnych środo-
wisk, ale także zabieganie o nowe. 
Są w Polsce miasta, do których 
potencjalni partnerzy ustawiają 
się w kolejkach, ba,  niektórzy chcą 
być miastami partnerskimi po tym, 
jak sami w internecie i mediach 
znajdują informacje o interesują-
cym ich polskim mieście. Niestety, 
nie ma na tej liście Bydgoszczy…  

Szczególne zintensyfikowanie 
zawierania partnerstw miało miej-
sce po 1989 roku, a więc w nowej, 
niekomunistycznej rzeczywisto-
ści. Odbudowa samorządu tery-
torialnego w Polsce na początku 
lat 90. wyzwoliła różnorodne for-
my społecznej aktywności, także 
w wymiarze międzynarodowym, 
samorządy uzyskały prawo do 
podejmowania współpracy prze-
kraczającej granice państwa. Part-
nerstwa były wówczas dla Bydgosz-
czy oknem na świat. Przyświecała 
wtedy nadzieja, że przez różnorod-
ne wymiany nauczymy się zarzą-
dzania różnymi dziedzinami życia, 
funkcjonowania w ustroju demo-
kratycznym, stworzyła się realna 
możliwość współpracy ze środowi-
skami Polonii i Polaków mieszkają-
cych poza granicami naszego kra-
ju, współpraca młodzieży. I tak np. 
rozpoczęły się wyjazdy młodzie-
ży np. do Perth College w Szkocji, 
gdzie przez wiele lat kształciło swo-
je umiejętności językowe i zawo-
dowe wielu młodych bydgoszczan, 
rozpoczęło się też wsparcie, rów-
nież materialne, naszych rodaków 
w Kazachstanie. 

Kolejny „wysyp” partnerstw 
miał miejsce po 2000 roku, kiedy to 
dzięki ustawie z 15 września 2000 r. 
o zasadach przystępowania jedno-
stek samorządu terytorialnego do 
międzynarodowych zrzeszeń spo-
łeczności lokalnych i regionalnych 
nastąpiła duża intensyfikacja relacji 
międzynarodowych, która zosta-
ła wzmocniona wejściem Polski do 
Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Zdaniem urzędników bydgo-
skiego ratusza podpisanie umo-
wy partnerskiej nie jest kwestią 
„widzimisię” -  to jest poważne 
zobowiązanie, które musi być 
poprzedzone odpowiednią analizą 
i wcześniejszymi dobrymi relacja-

mi. Elementami tej analizy są m.in. 
lokalizacja geograf iczna, wiel-
kość miasta, status prawny, profil 
gospodarczy, edukacyjny i aka-
demicki, profil kulturalny, profil 
sportowy czy obecność środowisk 
polonijnych.

Jak przekonuje Marta Stacho-
wiak, doradca prezydenta Miasta 
Bydgoszczy, intensywność wspól-
nych działań z partnerami jest róż-
na, zmienna, zależna od konkret-
nych bieżących potrzeb poszczegól-
nych miast, sytuacji politycznej oraz 
możliwości budżetowych. Rzecz-
niczka prezydenta przyznaje, że 
niektóre partnerstwa nie są już tak 
aktywne jak to było przed dekada-

mi, bo się zwyczajnie „wyczerpały” 
lub przyjęły inną formułę. 

- Miasta, w tym Bydgoszcz, się 
zmieniają, mają inne oczekiwania 
i cele. Wiele form i korzyści oferu-
ją także krótkotrwałe partnerstwa 
tworzone w ramach projektów unij-
nych, które jednoczą miasta wspól-
nie rozwiązujące konkretne, bieżące 
problemy, dzieląc się doświadcze-
niami i pozyskując jednocześnie 
fundusze wspólnotowe na ich reali-
zację – mówi Stachowiak.

Współpraca między miastami – 
dowiadujemy się w Urzędzie Miasta 
Bydgoszczy - to wymiana informacji 
i doświadczeń między instytucja-
mi, organizacjami pozarządowymi, 

szkołami czy przedsiębiorcami, co 
sprzyja uczeniu się dobrych prak-
tyk i nawiązywaniu przyjacielskich 
kontaktów. Inaczej wygląda współ-
praca z partnerami z regionów 
wschodnich, w tym Ukrainy, a ina-
czej z miastami zachodniej Europy. 
W pierwszym przypadku Bydgoszcz 
najczęściej wspiera  partnerów 
poprzez organizowanie szkoleń 
i tematycznych wizyt studyjnych, 
dzięki którym specjaliści z różnych 
dziedzin poznają funkcjonowanie 
naszych instytucji, organizacji oto-
czenia biznesu i uczelni wyższych. 

Z miastami członkowskimi Unii 
Europejskiej Bydgoszcz współpra-
cuje głównie nad dobrymi rozwiąza-
niami w zakresie polityk miejskich, 
tematyką smart cities/cilcular eco-
nomy, gospodarką wodną, odpa-
dową, zagadnieniami zarządzania 

rAPorT Po co nam 
miasta 
partnerskie?
Większość bydgoszczan na co dzień nie odczuwa korzyści ze 
współpracy z miastami partnerskimi. pytani przez nas w ulicznej 
sondzie uważają, że dzięki podpisaniu umów partnerskich 
włodarze miasta mogą robić sobie wycieczki na koszt podatnika. 
i to wszystko…

Bydgoszcz ma obecnie podpisanych dwanaście umów partnerskich z miastami położonymi na trzech 
kontynentach.
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Miasta 
partnerskie 
Bydgoszczy
reggio Emilia (włochy) 
podpisanie umowy: 
12 kwietnia 1962 roku

Kragujevac (serbia) 
podpisanie umowy:  
23 lipca 1971 roku

Mannheim (Niemcy) 
podpisanie umowy: 
26 listopada 1991 roku

Hartford (connecticut, UsA) 
podpisanie umowy: 
30 września 1996 roku

Pawłodar (Kazachstan) 
podpisanie umowy: 
10 kwietnia 1997 roku

Perth (szkocja)  
podpisanie umowy:  
9 maja 1998 roku

czerkasy (Ukraina) 
podpisanie umowy: 
13 września 2000 roku

Krzemieńczuk (Ukraina) 
podpisanie umowy: 
30 czerwca 2004 roku

Patras (grecja)  
podpisanie umowy: 
8 października 2004 roku

Ningbo (chiny)  
podpisanie umowy: 
28 grudnia 2005 roku

wilhelmshaven (Niemcy) 
podpisanie umowy: 
19 kwietnia 2006 roku

Pitesti (rumunia) 
podpisanie umowy: 
22 czerwca 2007 roku
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energią, wzajemną promocją walo-
rów turystycznych i gospodarczych. 

Współpraca miasta z partnerami 
z Chin koncentruje się na tematy-
ce gospodarczej (w tym kojarzeniu 
partnerów biznesowych), planowa-
nia strategicznego w zakresie zagad-
nień urbanistycznych oraz syste-
mów transportowych. Dzięki Forum 
Edukacyjnemu Bydgoszcz-Ningbo, 
które odbyło się w październiku 
2017 w naszym mieście, kilkanaście 
szkół i uczelni wyższych z Bydgosz-
czy i partnerskiego Ningbo nawiąza-
ło partnerstwa edukacyjne.

Zdaniem pracowników Zespołu 
ds. współpracy międzynarodowej  
bydgoskiego ratusza -  najbardziej 
uniwersalną i wspólną dla wszyst-
kich relacji są działania kultural-
ne i wzajemna promocja walorów 
turystycznych. Doskonałą oka-
zją dla promowania Bydgoszczy 
i prezentacji miast partnerskich 
była jubileuszowa, dziesiąta edycja 
festiwalu „Ster na Bydgoszcz”, pod-
czas którego nasze miasto odwie-
dziło kilkunastu reprezentantów 
miast partnerskich, a mieszkańcy 
Bydgoszczy mieli możliwość obej-
rzenia na Wyspie Młyńskiej plene-
rowej wystawy „Water connects. 
Łączy nas woda” promującej walo-
ry naszych miast partnerskich. 
Wystawa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, a nasi goście obec-
ni na wydarzeniach festiwalowych 
chętnie opowiadali o swoich mia-
stach i ich relacjach z Bydgoszczą.  

Podczas „Steru” obecni byli tak-
że przedstawiciele mediów miast 
partnerskich. Goście byli oczaro-
wani Bydgoszczą. Podczas pobytu 
w naszym mieście zaprezentowano 
im także ofertę instytucji kultury, 
uczelni wyższych oraz podmiotów 
otoczenia biznesu, co zaowocowało 
dalszymi działaniami sektorowymi. 

Miasta partnerskie co roku – 
przypominają urzędnicy ratusza -  
prezentują się również podczas Byd-
goskich Impresji Muzycznych, ofe-
rując bydgoszczanom solidną dawkę 
wrażeń muzycznych, tradycji i zwy-
czajów swoich krajów i regionów, 
a jednocześnie poznając piękno, kul-
turę i atrakcje turystyczne naszego 
miasta oraz regionu. Dzięki współ-
pracy miast zyskać można lojalnych 
i rzetelnych partnerów gotowych do 
wymiany dobrych praktyk, promocji 
turystycznej i biznesowej, wspiera-
jących wzajemnie inicjatywy zarów-
no w kwestii zarządzania miastem, 
wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań w przestrzeni miejskiej, jak 
i szeregu działań kulturotwórczych 
i obywatelskich. Duże znaczenie 
ma także tworzenie trwałych rela-
cji między mieszkańcami, związków 
formalnych i nieformalnych pomię-
dzy społecznościami, osobistych 
relacji między ludźmi, które stają się 
motorem do kolejnych wartościo-
wych przedsięwzięć.

Marta Stachowiak, doradca pre-
zydenta Bydgoszczy: Dla Bydgosz-
czy priorytetowe jest, aby współ-

praca aktywizowała społeczności 
miast tak, żeby wymiana, wzajemne 
poznawanie kultur, tradycji, poten-
cjału ekonomicznego odbywało się 
pomiędzy jak najbardziej zróżni-
cowanymi grupami mieszkańców 
zarówno na płaszczyźnie zawodo-
wej – wymiany artystyczne, gospo-
darcze, wizyty studyjne i eksperc-
kie, jak i w ramach różnych grup 
wiekowych i społecznych. 

Wychodząc naprzeciw inicjaty-
wom mieszkańców: lokalnych grup 
działania, organizacji pozarządo-
wych, środowisk akademickich 
i wielu innych, od 2014 roku miasto 
Bydgoszcz w sposób sformalizo-
wany na zasadzie konkursu ofert 
wspiera finansowo pomysły miesz-
kańców i w roku 2018 przeznaczy-
ło na ten cel 100 tysięcy złotych. 
Regulamin konkursu jasno wskazuje 
także, iż priorytetowe dla miasta są 
przedsięwzięcia pogłębiające rela-
cje społeczności miast partnerskich 
Bydgoszczy, szczególnie te angażu-
jące młode pokolenie bydgoszczan. 
Projekty dotyczą w przeważającej 
większości działań kulturalnych 
i artystycznych, tożsamościowych, 
edukacyjnych, ekologii, współpracy 
z Polonią. Nabór projektów odbywa 
się w styczniu każdego roku.

W 2018 planuje się dofinanso-
wanie 18 spośród 19 złożonych pro-
jektów  z zakresu promocji i rozwo-
ju współpracy międzynarodowej. 
Znaczna część z nich dotyczy współ-
pracy z miastami partnerskimi.

sPEcjALNiE dLA METroPoLii

iwona 
WASZKiEWiCZ

zastępczyni 
prezydenta Bydgoszczy

Prawdziwe 
partnerstwo nie 
zawsze musi mieć 
pośredników
Z partnerstwa miast wynika ta korzyść, że właśnie dzięki niemu 
nawet bardzo odległe miasta mogą stać się sobie bliższe. I o to 
przede wszystkim chodziło podczas mojej styczniowej wizyty m.in. 
w Ningbo. Była ona pokłosiem podpisania w październiku 2017 roku 
w Bydgoszczy, w trakcie Forum Edukacyjnego Bydgoszcz-Ningbo, 
dziesięciu porozumień: dwóch z wyższymi uczelniami w Ningbo 
i ośmiu z tamtejszymi szkołami ponadgimnazjalnymi. Bydgoskie 
oraz reprezentujące Ningbo uczelnie i szkoły zostały tak dobrane, 
by łączyły je wspólne idee i zbieżność profili kształcenia. Wiem, że 
bydgoskie II LO na tyle już skonkretyzowało współpracę ze szkołą 
w Ningbo, że na jesieni możemy spodziewać się w Bydgoszczy 
młodych gości z Chin.

Podczas pobytu w Ningbo poznaliśmy specyfikę dwóch uczelni 
wyższych i kilku szkół – metody pracy, programy edukacyjne 
i wychowawcze, ale też omówiliśmy możliwości dalszej  współpracy 
szkół i uczelni. Jedna z ningbońskich uczelni zaproponowała 
przeprowadzenie wspólnych prac badawczych związanych z polską 
kulturą - sądzę, że mogłoby to być realizowane w partnerstwie 
z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

W tym tygodniu spotkałam się z przedstawicielami jednej ze szkół 
w Mannheim, którzy nawiązali współpracę z II LO. Jej efektem 
będzie wzajemna wymiana grup młodzieżowych. Szkoły odnalazły 
się właśnie dzięki temu, że nasze miasta są miastami partnerskimi.

Natomiast bydgoskie szkoły realizują obecnie kilkadziesiąt 
projektów w ramach programu Erasmus+, każdy taki projekt skupia 
po kilka szkół z różnych krajów – wcale nie z miast partnerskich. 
To pokazuje, że by doszło do partnerstwa nie potrzeba 
sformalizowania, „namaszczenia” kontaktów przez urząd miasta. 

Dzięki otwarciu Polski, w tym także Bydgoszczy, na świat i świata 
na Polskę oraz Bydgoszcz - prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje 
pośredników. Spontaniczność takich kontaktów może przynieść 
jeszcze więcej korzyści, niż gdyby miałoby to odbywać się w sposób 
zinstytucjonalizowany, ujęty w ramy oficjalnych porozumień. 
Reprezentanci bydgoskiej społeczności doskonale sobie z tym 
radzą, uczestnicząc w licznych zagranicznych spotkaniach 
z różnych dziedzin, w kongresach, koncertach, zawodach 
sportowych, prezentacjach twórczości. Przy okazji takich wyjazdów 
czerpią dobre wzorce, które wprowadzają u nas z korzyścią także 
dla miasta i jego mieszkańców.  I to jest bardzo dobry kierunek. 
Nie oznacza to, że miasto Bydgoszcz zamyka się na poszerzenie 
oficjalnej współpracy partnerskiej. Każdej nowej propozycji 
przyjrzymy się z dużym zainteresowaniem. noT. SG
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b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Prace nad koncepcją budowy 
czwartego kręgu zakończy-
ły się jesienią ubiegłego roku. 

Pomysł rozbudowy nawiązuje do 
pierwotnej koncepcji Opery autor-
stwa Józefa Chmiela, z której do tej 
pory  udało się zrealizować jedy-
nie trzy kręgi. Nowy krąg ma mieć 
cztery kondygnacje, na których 
znajdą się: sala kameralna na około 
500 osób, sala projekcyjno-konfe-
rencyjna na 300 osób, hol z szatnia-
mi, przestrzeń wystawiennicza oraz 
łączniki z istniejącym budynkiem. 

K r y t ykowany przez w ielu 
mieszkańców oraz przedstawicie-
li rady ds. estetyki miasta projekt 
może ulec poważnym zmianom. 
Ostateczna wizja będzie konsul-
towana z projektantami, władzami 
miasta oraz dyrekcją opery. Prace 
nad nią rozpoczną się po potwier-
dzeniu woli zawarcia porozumie-
nia przez radnych miasta i sejmi-
ku. Marszałek województwa Piotr 
Całbecki podkreślił, że opera jest 
najważniejszą instytucją kulturalną 
w regionie. Samo porozumienie ma 
służyć sfinansowaniu inwestycji i jej 
szybkiej budowie.

– Życzę nam wszystkim, aby 
realizacja czwartego kręgu nie 
trwała tak długo, jak samej opery 
i krócej niż liczba wybudowanych 
kręgów. Cały proces inwestycyj-
ny wraz z projektem mamy szansę 
zamknąć w przeciągu trzech lat – 
zaznaczył Całbecki.

Zarówno miasto, jak i samorząd 
województwa pokryje po pięćdzie-

siąt procent kosztów budowy czwar-
tego kręgu. Na razie trudno osza-
cować jednak jej ostateczny koszt 
– według wstępnych szacunków ma 
ona pochłonąć nawet 80 milionów 
złotych. Pierwsze prace projektowe 
pochłoną około 2,7 miliona złotych. 
Całbecki zadeklarował, że wojewódz-
two będzie aplikować do różnych źró-
deł – między innymi do Regionalnego 
Programu Operacyjnego – o dotacje 
na sfinansowanie inwestycji.

Zadowolenia z podpisania poro-
zumienia nie kryli również radni 
sejmiku województwa. Roman Jasia-
kiewicz zaznaczył, że wiele osób nie 
wierzy w powodzenie projektów 
inwestycyjnych współfinansowa-
nych przez marszałka. – Przeszłość 
ciąży i jest pewna nieufność, nie-
ufność bydgoszczan nawet dla tak 
korzystnych planów. Dlatego się cie-
szę, że kiedy zaproponowałem mar-
szałkowi, aby zechciał potwierdzić 
wolę zarządu województwa wobec 
tych działań, spotkało się to z bardzo 
przychylnym odzewem. W krótkim 
czasie marszałek wyraził zgodę, aby 
tu, w Bydgoszczy, przy Operze Nova 
przekazać, że czwarty krąg będzie 
budowany – powiedział radny.

Wicemarszałek Zbigniew Ostrow-
ski powiedział, że włożył dużo ser-
ca w doprowadzenie do  realizacji 
projektu rozbudowy. - Czwarty krąg 
wzmocni markę Opery Nova nie tyl-
ko jako bardzo dobrej instytucji kul-
turalnej, ale także jako znakomitego 
ośrodka konferencyjno-kongresowe-
go. Wiem, jakie mieliśmy problemy 
z organizacją ważnych imprez kon-
gresowych – brakowało nam miejsca, 
musieliśmy niejednokrotnie odma-
wiać chętnym. To, co zaproponuje 
czwarty krąg, rozwiąże te problemy 
– zaznaczył Ostrowski.

Prace przy budowie drogi dla 
rowerów na odcinku od ronda 
Grunwaldzkiego do ulicy Kra-

szewskiego mogły rozpocząć się już 
wcześniej, ale wyhamowały z przy-
czyn proceduralnych. W pierwszym 
przetargu na wyłonienie wykonaw-
cy zgłosiły się trzy firmy: Koby-
larnia, Budimex i Affabre. Złożone 
oferty przekroczyły jednak zakłada-
ny budżet, potrzebna była więc jego 
korekta przy akceptacji radnych. 
Ale przetarg i tak został unieważ-
niony, ponieważ Kobylarnia, która 
złożyła najlepszą ofertę, nie zgodziła 
się na przedłużenie terminu zwią-
zania ofertą.

Przetarg zorganizowano więc 
ponownie i 30 maja ZDMiKP ogło-
sił jego wyniki. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Strabag, która 
za realizację zadania zapropono-
wała cenę w wysokości 10,8 mln zł. 
Jej konkurenci – Kobylarnia i Budi-
mex - złożyli oferty przekraczające 
12 mln zł.

Drogi rowerowe wzdłuż Grun-
waldzkiej powstaną po obu stro-
nach ulicy. Będą one w większości 
wydzielone, ale na pewnym odcinku 
ich przebieg będzie wkomponowa-
ny w istniejące jezdnie serwisowe. 
Realizacja zadania będzie polegała 

również na budowie infrastruktury 
dla ruchu rowerowego wokół ronda 
Grunwaldzkiego wraz z wyprowa-
dzeniem szlaków pieszych i rowero-
wych we wszystkich wlotach i wylo-
tach ulic Grunwaldzkiej, Focha, 
Kruszwickiej oraz Nakielskiej.

Prace obejmą też infrastrukturę 
podziemną. Jak informuje ZDMiKP, 
Strabag będzie zobowiązany dobu-
dować nowy fragment kanalizacji 
deszczowej oraz zainstalować oka-
blowanie do nowego oświetlenia 
ulicznego.  Po zakończeniu prac 
powstały układ drogowy zostanie 
wpięty do przebudowanej sygna-
lizacji świetlnej i systemu ITS. 
Wszystkie roboty na Grunwaldzkiej 
mają zakończyć się jeszcze w tym 
roku – najważniejsze prace na ulicy 
mają być przeprowadzone w okresie 
wakacyjnym.

Tempo realizacji inwestycji 
w infrastrukturę dla rowerzystów 
jest często wypominane prezyden-
towi Rafałowi Bruskiemu. W budże-
cie miasta na ten rok nie znalazły się 
środki na budowę dróg rowerowych 
wzdłuż ulicy Focha i Kruszwickiej, 
które stanowią tak zwany pierwszy 
pakiet rowerowy. Opóźniają się tak-
że inwestycje na Łochowskiej i Wia-
trakowej. Nie wiadomo też, kiedy 
dokładnie powstaną pasy rowerowe 
przy ul. Skłodowskiej-Curie. BB

Wstępna koncepcja rozbudowy Opery Nova autorstwa pracowni WApA. Jej wygląd spotkał się jednak ze sporą 
krytyką i ma ulec zmianie.

Kiedy powstanie 
czwarty krąg?
Połączone siły prezydenta i marszałka 
w sprawie rozbudowy opery Nova
Władze województw, Bydgoszczy i Opery Nova podpisały porozumienie w sprawie wspólnego 
pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji technicznej oraz budowy czwartego kręgu Opery 
Nova. Według optymistycznych założeń nowy budynek ma powstać w ciągu najbliższych trzech lat.

Grunwaldzka dla rowerzystów
Rusza długo oczekiwana inwestycja

W środę Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji publicznej przekazał plac budowy na ul.  Grunwaldz-
kiej wykonawcy - firmie Strabag. To oznacza, że rozpoczyna się budowa jednego z ważnych szlaków 
rowerowych w mieście.

Nowa droga dla rowerów powstanie na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ulicy Kraszewskiego.
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Wy k o n a w c ą  i n w e s t y c j a 
będzie firma PROdib, a mia-
sto wyda na nią trzy miliony 

złotych. Za tę cenę powstanie peł-
nowymiarowa płyta z nawierzchnią 
z mat amortyzujących, która zapo-
biega urazom trenujących zawod-
ników. – To będzie pierwsze boisko 
z taką technologią w regionie – 
chwali Magdalena Hulaj z PROdib. 
Dodatkowo teren będzie wyposa-
żony w ogrodzenie z piłkochwyta-
mi i oświetlenie LED. Plac budowy 
zostanie przekazany wykonawcy już 
w najbliższy wtorek, a zakończenie 
prac zaplanowano na początek paź-
dziernika. – Mamy doświadczenie 
w podobnych inwestycjach, które na 
pewno się przyda i będzie procento-
wać – dodaje Hulaj.

Na otwarcie boiska ma zostać 
z a p r o s z o n y  S t e f a n  M a j e w-
sk i  –  w ychowa nek Gw i a zdy, 
który 40 razy – między inny-
m i  n a  m i s t r z o s t w ach ś w i a-
ta w 1982 i 1986 roku – wystąpił 
w reprezentacji Polski. – Myślę, że 
jeśli nie zatrzymają go obowiązki, 
to nie odmówi. Parafrazując znaną 
piosenkę, tu na razie jest ścierni-

sko, a będzie piękne boisko – zapo-
wiada prezydent Rafał Bruski. 

Rozbudowa Gwiazdy ma przydać 
się nie tylko zawodnikom, ale także 
mieszkańcom Miedzynia. – Myślimy 
o tych 300 dzieciach, które trenują 
w Gwieździe, ale też o mieszkań-
cach, dla których jest to natural-
ne miejsce na organizację zabaw 
i pikników – mówi Bruski. Dlate-
go też możliwe, że jeszcze przed 
rocznicą 100-lecia istnienia klubu 
w 2020 roku zostanie zbudowana 
bieżnia z tartanu wokół głównego 
boiska przy ul. Bronikowskiego.

Gwiazda ma obecnie pełną 
drabinkę szkoleniową od katego-
rii skrzata do juniora starszego. 
W dwunastu drużynach występuje 

ok. 300 młodych piłkarzy, spośród 
których kilkunastu regularnie jest 
powoływanych do kadr wojewódz-
twa kujawsko–pomorskiego. – Od 
dziesięciu lat ciężko pracowali-
śmy, marząc o pełnowymiarowej 
sztucznej murawie. Mamy swój 
plan szkolenia przygotowany przez 
trenerów, a teraz będziemy mogli 
profesjonalnie przygotowywać 
zawodników. Na pewno będziemy 
korzystać z tego boiska w stu pro-
centach – mówi Piotr Wardowski, 
zastępca kierownika klubu.

W nieco odleglejszej przyszło-
ści działacze Gwiazdy chcieliby 
przebudowy trybuny na stadionie 
głównym. W ubiegłym roku poka-
zali koncepcję prezydentowi, ale 
na razie trudno będzie o środki na 
realizację tego zadania. – Potrze-
by w mieście są duże. Mamy plany 
dotyczące przebudowy stadionu 
Polonii, budowy hali lekkoatletycz-
nej ze strzelnicą na Zawiszy, może 
trzeba będzie też przeprowadzić 
jakieś inwestycje przed przyszło-
rocznymi mistrzostwami świata 
do lat 20 w piłce nożnej. Koncep-
cję widziałem i nie mówię „nie”, ale 
wszystko trzeba realizować krok 
po kroku – zapowiada Bruski. ST

O planach wprowadzenia opłat 
za parkowanie w okolicach 
hal na Babiej Wsi pisaliśmy 

już w styczniu przy okazji otwar-
cia lodowiska. Wówczas dyrektor 
HSW Łuczniczka Piotr Drażdżew-
ski zakomunikował wprowadzenie 
nowych zasad postoju - pierwszych 
trzydzieści minut będzie bezpłatne, 
a później opłata będzie wynosić zło-
tówkę od każdej rozpoczętej godzi-
ny parkowania. Taka stawka będzie 
obowiązywać przez 24 godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu. 

Wprowadzenie strefy płatne-
go parkowania tłumaczono zapeł-
nianiem parkingów przez osoby 
korzystające z innych obiektów 
znajdujących się w pobliżu –  peten-
tów pobliskiego sądu oraz stu-
dentów i pracowników Kujawsko-

-Pomorskiej Szkoły Wyższej, która 
ma w pobliżu swój kampus, ale nie 
posiada rozbudowanego parkingu. 
Dyrektor Drażdżewski tłumaczył, że 
teren ma służyć głównie użytkow-
nikom hal, a zdarzały się przypadki, 
że właściciela pojazdu parkującego 
koło Łuczniczki szukano przez… kil-
ka miesięcy.

O parkowanie mogą być spo-
kojni kibice siatkówki i koszyków-
ki. Wprowadzenie opłat w trakcie 
meczów Łuczniczki, Pałacu, Artego 
czy Enea Astorii wywołało spo-
re kontrowersje, gdyż zwłaszcza 
w przypadku spotkań siatkarskich 
trudno oszacować, na jak długo 
trzeba opłacić parking. Ostatecznie 
zdecydowano, że na czas spotkań, 
a także godzinę przed nimi i po nich, 
parkingi będą wolne od opłat.

 ST, BB

Przetarg na realizacje nowej pły-
walni, która powstanie w miej-
sce zburzonego kompleksu 

sportowego z lat 60. został ogłoszo-
ny na początku lutego. W obiekcie 
powstanie 10-torowy basen o dłu-
gości 50 metrów, z którego korzy-
stać będą przede wszystkim spor-
towcy i uczniowie bydgoskich szkół. 
Zostanie on wyposażony w ruchomy 
pomost oraz mechanizm umożliwia-
jący zmianę głębokości dna. Dzię-
ki temu obiekt ma służyć również 
celom rekreacyjnym czy treningom 
nurków. Poza pływalnią w budynku 
znajdzie się również sala rozgrzew-
kowa, siłownia, odnowa biologiczna 
czy hangary na kajaki.

Pierwszy termin otwarcia ofert 
ustalono na 16 kwietnia – został 
on jednak kilkakrotnie przesunię-
ty. Ostatecznie propozycje wyko-
nawców poznaliśmy 11 czerwca. 

Niższą ofertę złożyło konsorcjum 
firm Alstal i AGB Budownictwo (bli-
sko 99,5 mln złotych). Konsorcjum 
Mostostalu Warszawa i SR Real 
Estate zaproponowało natomiast 
wykonanie prac za 136 milionów zło-
tych. Ratusz zamierzał przeznaczyć 
na realizację inwestycji 87 milionów 
złotych, lecz, aby spełnić wymaga-
nia Alstalu, konieczne będzie pod-
niesienie budżetu. Już wcześniej 
zapowiadano, że budowa nowego 
basenu olimpijskiego pochłonie ok. 
100 milionów złotych. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 25 milionów złotych z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Warto dodać, że w tym roku 
przygotowana zostanie też wielo-
wariantowa koncepcja dotycząca 
zagospodarowania terenu wokół 
nowej Astorii. W najbliższych mie-
siącach zostanie ona zaprezentowa-
na mieszkańcom i poddana konsul-
tacjom społecznym. BB

iNFrAsTrUKTUrA sPorTowA

KoMUNiKAcjA

PrZETArgi

gwiazda będzie 
miała nowe 
boisko
Umowa podpisana
Gwiazda Bydgoszcz już za kilka miesięcy będzie mogła korzystać z nowej murawy ze sztuczną 
nawierzchnią. W poniedziałek podpisano umowę na budowę boiska.

W poniedziałek na obiektach Gwiazdy doszło do podpisania umowy na budowę nowego boiska. 
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300
młodych piłkarzy 
trenuje obecnie na 
Gwieździe. 

Parkowanie na  
Babiej Wsi już płatne
Ale kibice mogą odetchnąć

Od piątku, 15 czerwca parkingi w pobliżu hal sportowych i Torbydu 
przy ulicy Toruńskiej są płatne.

Dwie oferty na budowę 
nowej Astorii
Minimalny koszt - 100 mln złotych

poznaliśmy oferty dwóch wykonawców chętnych do wybudowania 
nowego basenu Astorii. Niższą cenę zaproponowało konsorcjum na 
czele z grupą Alstal.
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Grzegorz Nowacki
g.nowacki@metropoliabydgoska.pl

Według pierwszych zapowie-
dzi krótkie Swingi miały 
wozić pasażerów na liniach 

nr 1 (Las Gdański – Wilczak) oraz 
4 (Glinki – Bielawy). Dodatkowo w dni 
wolne jeden z pojazdów kierowany 
był też na linię nr 8 (Kapuściska – 
Rycerska). Tymczasem pasażerowie 
tramwajów informują, że tego typu 
tabor jeździł na fordońskiej linii nr 10, 
później natomiast zaczął realizować 
kursy na linii nr 5 (Łoskoń-Rycerska). 
Jak łatwo się domyślić, są to linie 
o bardzo dużej liczbie pasażerów, 
szczególnie w godzinach porannego 
i popołudniowego szczytu komuni-
kacyjnego, co powoduje, że podróżni 
najczęściej muszą jeździć w dużym 
ścisku. – To, co wyprawia się po 
godzinie 15:00 w tym tramwaju, jest 
nie do opisania, ludzie podróżują jak 
szproty w puszce – nie ukrywa nie-
zadowolenia pani Anna, mieszkanka 
jednego z fordońskich osiedli.

W tej chwili trójczłonowe Swin-
gi kursują na liniach nr 1 i 4 oraz 
na stałe na linii 5. Wcześniej w dni 
powszednie pojawiały się też na 
„dziesiątce”, ale obecnie kursują na 
niej jedynie w weekendy. ZDMiKP 
tłumaczy, że taki przydział taboru 
jest spowodowany testami. Krótkie 
Pesy są obecnie puszczane na róż-
nych trasach o różnych parame-
trach i w różnych godzinach. Zarząd 
dróg przyznaje, że zarejestrowa-
ne przez nich podczas przejazdów 

testowych obserwacje pokrywają 
się z opiniami pasażerów.

– Jednym z wielu elementów two-
rzenia oferty przewozowej dla pasa-
żerów są systematyczne obserwacje 
i kontrole. Na ich podstawie dostoso-
wujemy ofertę do zaobserwowanych 
oczekiwań i potrzeb w ramach środ-
ków finansowych, którymi dysponuje-
my na komunikację miejską – wyjaśnia 
Krzysztof Kosiedowski, rzecznik pra-
sowy bydgoskich drogowców.

Zatem mieszkańcy Fordonu 
korzystający z linii nr 5 wciąż muszą 
się liczyć z tym, że ich kursy będą 
realizowane krótkim Swingiem. 
Na razie ze względu na zasady umowy 
ze spółką Tramwaj Fordon nie można 
skierować ich do obsługi mniej obcią-
żonej linii nr 7, gdzie kursują dłuższe 
pojazdy.  

Miasto kupiło trójczłonowe 
Swingi w 2017 roku – najpierw trzy 
w jednym zamówieniu z pięcioczło-
nowymi, a potem jeszcze trzy, korzy-
stając z opcji. Jeden z tych pojazdów, 
któremu patronuje Oskar Picht, jest 
pięćsetnym tramwajem Pesy wypro-
dukowanym na rynek polski.

Pi e r w s z a  p r ó b a  p o z b yc i a 
się budynku przy Przemy-
słowej zakończyła się f ia-

skiem. Według jednego z pierw-
szych pomysłów w budynku miało 
powstać centrum miejskiego moni-
toringu, ale ten plan bardzo szyb-
ko upadł. Zainteresowani zakupem 
mogą składać oferty do 20 lipca, 
a cena wywoławcza przekracza 
5,7 mln zł.

– Bardzo trudno jest sprzedać 
nam ten budynek czy też podzielić 
go na mniejsze części –tłumaczy 
Sławomir Łaniecki, rzecznik praso-
wy uniwersytetu. Dlaczego uczel-
nia chce się pozbyć obiektu? – Po 
pierwsze - dla nas jest zbędny, a po 
drugie – jest oddalony od centrum 
miasta i głównego kampusu uczelni, 
a także technicznie odstaje już od 
tego, co jest nam potrzebne – mówi 
Łaniecki i dodaje, że uniwersytet 
planuje rozbudowę tych budynków, 
które są w centrum. 

Do 2014 roku w wystawionym na 
sprzedaż budynku zajęcia mieli stu-
denci z Instytutu Nauk Politycznych, 
którzy teraz uczą się w budynku 
przy ulicy Poniatowskiego. To wła-
śnie z uwagi na daleką odległość 
od centrum i niełatwy dojazd ulica 
Przemysłowa tak bardzo zapadła 
w pamięć studentom UKW. 

Do uniwersytetu nie należy 
już za to budynek przy Mińskiej, 
którego sprzedaż zakończyła się 

powodzeniem. Dotąd mieściła się 
tam siedziba Instytutu Geografii. 
Od początku obecnego roku aka-
demickiego zajęcia zostały prze-
niesione do budynku przy placu 
Kościeleckich. 

Jak się dowiedzieliśmy, obiekt na 
Flisach został sprzedany za 4,67 mln 
zł, a jego nabywcą został znany 
deweloper – Moderator Inwesty-
cje. – Pieniądze ze sprzedaży tego 
budynku zamierzamy wykorzystać 

na remont budynku przy ul. Staffa 
oraz gmachu dawnej biblioteki przy 
Chodkiewicza – wyjaśnia rzecznik 
prasowy UKW. W przypadku ostat-
niego z wymienionych obiektów 
uczelnia zamierza zmienić sposób 

jego użytkowania na funkcje dydak-
tyczne, badawcze i administracyj-
no-gospodarcze. W tym celu zosta-
nie on rozbudowany.

Co znajdzie się na Mińskiej? 
Małgorzata Dysarz z działu mar-
ketingu Moderatora na razie nie 
jest rozmowna w sprawie nowe-
go nabytku. - Na tym etapie mogę 
jedynie potwierdzić, że złożyliśmy 
ofertę – przekazała w e-mailu do 
naszej redakcji. Nie chciała ujawnić 
innych informacji, gdyż – jak tłuma-
czy – mają one charakter poufny ze 
względu na wartość handlową. 

Moderator Inwestycje był jedy-
nym chętnym na zakup budynku 
na bydgoskich Flisach. Deweloper 
w najbliższych latach będzie rewi-
talizował między innymi osiedle 
Bocianowo i okolice tzw. Londynka 
(w ramach Osiedla BociaNowe), a od 
pewnego czasu odpowiada za przy-
wrócenie do życia pomieszczeń po 
dawnym kinie Pomorzanin. FIAŁ, ST

Trójczłonowe Swingi obsługują obleganą trasę tramwajową do Fordonu, co nie podoba się mieszkańcom.

Jak szproty w puszce
Mieszkańcy Fordonu skarżą się 
na krótkie tramwaje
Do naszej redakcji docierają liczne głosy niezadowolenia od mieszkańców Fordonu. Na jeżdżących 
do tej dzielnicy liniach tramwajowych pojawią się Swingi w krótkiej, trzyczłonowej wersji.

UKW sprzedaje budynki
Mińską zainteresował się deweloper

uniwersytet Kazimierza Wielkiego już po raz drugi próbuje sprzedać budynek przy przemysłowej. 
udało się to już z obiektem uczelni mieszczącym się przy Mińskiej.

Do 2014 roku w budynku przy ul. przemysłowej zajęcia mieli studenci z instytutu Nauk politycznych. 
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W tej chwili
krótkie Swingi 
kursują na liniach  
1, 4 i 5.

Budynek
przy Mińskiej został 
sprzedany za ponad 
4,5 miliona złotych.
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Naszą misją jest dostarczać 
ciepło. od 55 lat
KpEC nie jest spółką prezesa, dyrektorów czy kierowników. Tworzymy ją wszyscy, nie ma pracownika 
mniej ważnego. Na końcu drogi jest zadowolony odbiorca ciepła     

Jakie to uczucie, zarządzać firmą, 
która działa na rynku od 55 lat?
Andrzej Baranowski*: - Na pewno 
uczucie dumy. Jestem bydgoszczani-
nem związanym z tym miastem przez 
całe życie i wiem, jaką misję ma do 
spełnienia KPEC. Znam dobrze liczą-
cą niemal 90 lat historię bydgoskiego 
ciepłownictwa, pasjonuję się nią, więc 
bycie jednym z trybów tej wielkiej, 
dziejowej maszyny, to również świa-
domość ogromnej odpowiedzialności.

Po co został powołany KPEC?
Żeby dostarczać ludziom ciepło, czy-
li spełniać ich podstawową, życiową 
potrzebę. To nie są wielkie słowa, 
tylko fakty - nie możemy nigdy zawo-
dzić! Od nas zależy komfort życia 
bydgoszczan, mieszkańców Nakła, 
Koronowa, Szubina czy Solca Kujaw-
skiego. Bez KPEC nie funkcjonowa-
łyby zakłady pracy, szpitale, szkoły 
itp. Zarządzanie taką spółką to inny 
rodzaj odpowiedzialności, niż kiero-
wanie zakładem przemysłowym, czy 
- tak jak było mi dane dużą część życia 
pracować - jednostkami administracji 
publicznej. Trzeba poszukać innego 
klucza do sukcesu.

Pan go znalazł?
- Nie ja, tylko cały KPEC. Nasi pra-
cownicy, znakomici fachowcy, często 
przenoszący tradycję pracy w przed-
siębiorstwie z pokolenia na pokolenie, 
są naszym największym kapitałem. 
Łączymy doświadczenie z młodo-
ścią, świeżym spojrzeniem. Pozornie 
może się wydawać, że ciepłownictwo 
jest dziedziną, w której niewiele się 
zmienia. Nic bardziej mylnego. Wciąż 
się uczymy, ewoluujemy, wyłapujemy 
światowe trendy. Dajemy odbiorcom 
ciepło ekologiczne, nie zatruwamy 
środowiska, jesteśmy pewnym i tanim 
dostawcą. Żeby tak się działo, trzeba 
wykonać ogrom pracy. Podkreślam 
z całą stanowczością: każdy element 
w KPEC-owskiej machinie jest rów-
nie ważny. To nie jest spółka prezesa, 

dyrektorów czy kierowników. KPEC 
tworzymy wszyscy, nie ma pracowni-
ka mniej ważnego. Na końcu drogi jest 
zadowolony odbiorca ciepła.

Co się dzisiaj się kryje pod szyldem 
„KPEC”?
- Spółka Komunalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, która powstała 
w grudniu 1991 roku, w skutek komu-
nalizacji Wojewódzkiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. Właści-
cielami KPEC są gminy założycielskie: 
Bydgoszcz, Koronowo, Nakło, Solec 
Kujawski oraz Szubin, z tymże Byd-
goszcz jest wiodącym udziałowcem.  
Świadczymy usługi z zakresu produk-
cji i dystrybucji ciepła, kompleksowej 
obsługi inwestycji ciepłowniczych, od 
dokumentacji, po realizację i eksplo-
atację sieci oraz urządzeń ciepłowni-
czych. Jesteśmy przedsiębiorstwem 
energetycznym, realizujemy ustawo-
we zadanie własne gmin, polegające 
na zaopatrzeniu mieszkańców w cie-
pło. Obejmujemy zasięgiem obszar 
administracyjny gmin będących 
wspólnikami w KPEC.

Ciepło, które dystrybuujecie, skąd 
pochodzi ?
- Na terenie Bydgoszczy w zdecydo-
wanej większości od producentów - 
Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz 
(należącego do PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna S.A.) oraz 
Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych MKUO Pro-
Natura. Produkt pochodzący z elek-
trociepłowni powstaje w skojarze-
niu z produkcją energii elektrycznej 
w tzw. kogeneracji, w Bydgoszczy to 
80 procent dostarczanej przez KPEC 
energii cieplnej. Dzięki takim rozwią-
zaniom udaje się utrzymać atrakcyjną 
cenę ciepła. Co ważne -  niwelujemy 
też  negatywny wpływ oddziaływania 
na środowisko, w porównaniu z tra-
dycyjnymi metodami pozyskiwania 
energii cieplnej. KPEC dostarcza tak-
że klientom w Bydgoszczy i pozosta-

łych gminach ciepło produkowane 
w źródłach własnych - ciepłowniach 
zlokalizowanych na Osowej Górze, 
a także w Solcu Kujawskim, Szubi-
nie, Nakle i Koronowie.

Czego można życzyć prezesowi 
tak szacownej jubilatki?
 - Spółki działające w sektorze ener-
getycznym nie są zdane tylko na 
umiejętności swojej kadry, czy na 
decyzje właścicieli. Jest mnóstwo 
czynników zewnętrznych, na któ-
re nie mamy większego wpływu, 
jak choćby cena, dostępność węgla 
i wiele innych. Z tak profesjonalną 
załogą odbiorcy ciepła z KPEC mogą 
mieć pewność, że nic złego nie może 
się wydarzyć. Chętnie przyjmiemy 
życzenia, by te czynniki, na które 
nie mamy wpływu, nie zajmowały 
nadmiernie naszej uwagi. Jeśli tak 
będzie, zawsze na czas dostarczymy 
ciepło tanie, pewne i ekologiczne. 
Przez następne 55 lat, a nawet dłużej.

Andrzej  
Baranowski
ur. 1969 r., absolwent bydgo-
skiej ATR, doktor nauk rolni-
czych. Od 1993 roku pracował 
w Urzędzie Wojewódzkim, był 
m.in. Dyrektorem Generalnym 
UW. Pełnił także funkcję prze-
wodniczącego Komisji Wojewo-
dy Kujawsko-Pomorskiego ds. 
przekazywania majątku Skarbu 
Państwa samorządom. Wykła-
dowca akademicki z zakresu 
administracji, ochrony środowi-
ska i funduszy europejskich.

Od pierwszych pieców obsłu-
giwanych przez pracowników 
bydgoskiego przedsiębior-

stwa, jego załogę charakteryzowały 
duża wiedza i profesjonalizm w dzia-
łaniu. Minęły długie lata, zmienił się 
ustrój polityczny, wszystkich nowi-
nek technologicznych nikt nie jest 
w stanie zliczyć, ale jedno pozostało 
bez zmian. To w Bydgoszczy wciąż 
są jedni z najbardziej uznanych 
fachowców w kraju.

Gdyby chcieć poszukać jeden 
z pierwszych akcentów ciepłownic-
twa w mieście, należałoby najpierw 
odwiedzić bibliotekę, w niej – dział 
z lokalnym, bydgoskim archiwum 
i odnaleźć zdjęcia pierwszych, poje-
dynczych budynków w mieście. I to 
najpewniej one, ogrzewane ciepłem 
wydostającym się z niewielkich 
kotłów, mogły stanowić przełom 
w ciepłowniczej historii miasta. 
Jednak szybko okazałoby się, że tyl-
ko pojedynczy. W tamtym okresie 
doprowadzenie ciepła w większej 
i systemowej ilości, np. do powstają-
cych w coraz większej ilości pierw-
szych osiedli mieszkaniowych, sta-
nowiło przeszkodę, która technolo-
gicznie była nie do pokonania.

Choć już ważne było to, że przy-
najmniej niektórzy ciepło zaczęli 
odczuwać, a nie tylko o nim mówić.

Sytuację miała zmienić uchwała 
Miejskiej Rady Narodowej z 9 grud-
nia 1963 roku, kiedy do życia zostało 
powołane Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Było to zaled-
wie cztery lata po tym, jak ze struk-
tur Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych wyodrębniono Zakład 
Gospodarki Cieplnej. To właśnie 
MZBM zajmował się ogrzewnictwem 
od zakończenia II wojny światowej.

Powołanie nowoczesnego przed-
siębiorstwa pociągnęło za sobą zmia-
ny. Właśnie w latach 60-tych stara 
elektrownia Jachcie, której groziło 
zamknięcie, została przebudowana 
na elektrociepłownię. Po moderni-
zacji zapewniła system ciepłowniczy, 

z którego zaczęły korzystać bydgo-
skie przedsiębiorstwa. Jako pierwsze 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejo-
wego, czyli dzisiejsza PESA, później 
także, nieistniejące już Bydgoskie 
Zakłady Papiernicze czy Eltra.

Kilka lat później ciepło przesy-
łane rurociągami ciepłowniczymi 
pierwszy raz dotarło do budynków 
mieszkalnych. Odbiorcami były nie-
które punkty w Śródmieściu i na 
osiedlu Błonie.

MPEC dalej pracował nad roz-
wojem sieci i swoich pracowników. 
Ci ostatni szybko stali się eksper-
tami od ciepłownictwa. Profesjo-
nalistów tymczasem brakowało 
w Wojewódzkim Zrzeszeniu Przed-
siębiorstw Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, a tym bardziej 
w małych, miejskich spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Zła sytuacja gospodarcza kraju, 
w tym m.in. braki w dostawie węgla 
do miast, doprowadziły do tego, że 
w 1970 roku bydgoskie przedsię-
biorstwo, razem z Toruniem, Gru-
dziądzem i Włocławkiem, utworzy-
ło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej.

Próbowano nowych inwestycji, 
szkolono załogę, ta ostatnia wciąż 
najbardziej wyróżniała się po bydgo-
skiej stronie. Od roku 1992 korzystała 
z tego na własny rachunek, w powsta-
łym Komunalnym Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej. Spółkę powołano 
dzięki uchwałom rad gmin Bydgosz-
czy, Koronowa, Solca, Nakła i Szubi-
na. Już na starcie spółka zatrudniała 
1196 osób. Kolejna przełomowa data 
w historii spółki to rok 2002 i prze-
jęcie niemal 55 proc udziałów KPEC 
przez MVV Esco Polska. Bydgoszcz 
w tym układzie zachowała niewiele 
ponad 40 proc. udziałów. Sześć lat 
później miasto odzyskało większość 
w kapitale zakładowym i strukturze 
udziałowej. W 2014 roku KPEC został 
uhonorowany Medalem Kazimierza 
Wielkiego za szczególne zasługi dla 
Bydgoszczy.

KPEc zawsze  
wracał do korzeni
historia KpEC jest zawiła i pełna dynamicznych zwrotów akcji. Spół-
ka przetrwała różne zawirowania w swoich 55-letnich dziejach. 
Ze wszystkich problemów wychodziła zwycięsko
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Ta brutalna scena zapadła 
w pamięć wówczas 12-let-
niej Gertrudzie Kaszyńskiej: 

Na wysokości więzienia, w którym 
stacjonował Wehrmacht i formacje 
organizacji Todt, zobaczyliśmy trzy 
duże samochody przykryte plande-
kami i kolumnę mężczyzn wypro-
wadzanych więziennymi schoda-
mi w otoczeniu Niemców. Szybko 
poznałam wszystkich. Na czele 
szedł burmistrz Wacław Wawrzy-
niak, za nim kolejno mój katecheta 
ks. Hubert Raszkowski, przebywa-
jący w odwiedzinach ks. Henryk 
Szuman, Benon Kaszewski, Polikarp 
Ziółkowski, Stefan Zalesiak, Walde-
mar Podgórski i Albin Piotrowski. 
Kiedy ustawili ich pod kościołem, 
jeszcze nie odwracałam wzroku. 
Padły strzały plutonu egzekucyjne-
go. W momencie, gdy na rynek wpa-
dła z przeraźliwym krzykiem żona 
burmistrza Wawrzyniaka, a morder-
cy dobijali ofiary z krótkiej broni, ja 
już nie patrzyłam.

Kim były osoby, które jako ostat-
nią rzecz w swoim życiu zobaczyli 
strzelających do nich niemieckich 
sąsiadów? Jak już wspomniałem 
jedną z ofiar był ks. wikary Hubert 
Raszkowski, który razem z ks. pra-
łatem Henrykiem Szumanem ze 
Starogardu zostali około godz. 
11:00 zabrani z parafii i umieszcze-
ni w areszcie miejskim znajdującym 
się przy ul. Szpitalnej (obecnie ul. 
Pielęgniarska). Kolejnymi z zamor-
dowanych byli 16-letni gimnazjali-
sta Albin Piotrowski, drogerzysta 
Benon Kaszewski, rzeźnik Walde-
mar Podgórski, robotnik maszyni-
sta w fabryce papy Stefan Zalesiak, 
przemysłowiec i właściciel prze-
twórni owoców Polikarp Ziółkowski, 
a także - co było największym szo-
kiem - długoletni burmistrz Fordo-
nu Wacław Wawrzyniak. 

Wacław Wawrzyniak urodził 
się 6 września 1894 r. w Ciświcy. 
Był synem Antoniego oraz Marianny 
z domu Sip. Rodzice wychowali go 
w wierze rzymskokatolickiej. Osią-
gnął 167 cm wzrostu, miał niebieskie 
oczy oraz ciemne włosy. Ukończył 
szkołę powszechną, po której odbył 
służbę wojskową w wojsku niemiec-
kim. Lata pierwszej wojny świato-
wej spędził na froncie w szeregach 
pruskiej armii. 18 listopada 1918 r. 
rozpoczął służbę w 15 Pułku Artyle-
rii Polowej, gdzie dosłużył się stop-
nia porucznika. W początkowym 
okresie Powstania Wielkopolskiego 
sprawował komendę nad dworcem 
w Jarocinie i to na tym stanowi-
sku bardzo się wykazał, a nie, jak 
to dotychczas dominowało w lite-
raturze, umniejszając jego zasługi, 
przy rozbrajaniu żołnierzy w kosza-
rach. Jego ówczesny przełożony mjr 
Gorzeński-Ostroróg tak scharakte-
ryzował postawę młodego żołnierza 
Wawrzyniaka (pisownia oryginalna): 
Jako komendant dworca w Jarocinie 
odznaczył się (...) przytomnością 
umysłu i odwagą. (…) Zatrzymał na 
dworcu Jarocińskiem większą ilość 
lokomotyw i wagonów, tak że przy 

wybuchu powstania (…) znajdowało 
się na dworcu  w Jarocinie 40 loko-
motyw i  600 wagonów, które prze-
szły na własność Państwa Polskie-
go. Dnia 28 grudnia rozbroił por. 
Wawrzyniak 4 pociągi wojskowe 
niemieckie, które wracały z frontu 
zachodniego. Zdobyto 980 kar.[abi-
nów] 30000 naboi karabinowych, 
4 kar[abiny] masz.[ynowe], 50 ręcz-
nych granatów.

Waw r z y n i a k  b y ł  r ów n i e ż 
dowódcą dworca w Więcborku, 
Nakle i Bydgoszczy. Zacięte wal-
ki powstańcze nie ostudziły jego 
zapału do walki o odradzającą się 
Ojczyznę. Chciał walczyć dalej, 
teraz z bolszewikami, jednakże 

dostrzeżono jego zmysł szkole-
niowy i skierowano go do szkole-
nia rekrutów. Pojął za żonę Ger-
trudę, z którą miał trójkę dzieci: 
Stefana (ur. 18.08.1922 r.), Barba-
rę (ur. 3.06.1926 r.) i Janusza (ur. 
3.01.1937 r.). 

3 października 1921 r. rozpoczął 
nową drogę w swoim życiu, jako 
urzędnik administracji miejskiej. 
W 1921 roku został komisarycznym 
burmistrzem Fordonu, zastępu-
jąc na tym stanowisku Konstan-
tego Krygiera. Trzy lata później, 
10 kwietnia 1924 r. został zaprzysię-
żony jako etatowy burmistrz For-
donu na 12-letnią kadencję. Warto 
dodać, że na dwanaście oddanych 

głosów jedynie trzy osoby wybrały 
innego kandydata. 

Wawrzyniak nie zamykał się 
w swoim działaniu jedynie jako bur-
mistrz. Brał czynny udział w róż-
nych organizacjach i stowarzysze-
niach. Już w 1922 r został Preze-
sem Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Od 1927 r. był Prezesem Lokalnej 
Komisji Sportowej, Od 1928 r. był 
prezesem koła LOPP, 7 marca 1928 r. 
został mianowany Członkiem Komi-
tetu Więziennego przy więzieniu 
karnym w Fordonie. W 1931 r. został 
członkiem Ligi Morskiej i Kolonial-
nej, rok później został członkiem 
zarządu PCK koło Fordon. Był rów-
nież czynnym działaczem w Związ-

ku Strzeleckim, BBWR oraz Związku 
Oficerów Rezerwy, a także w Zarzą-
dzie Obwodowego Funduszu Bezro-
bocia w Bydgoszczy. Został odzna-
czony również różnymi medalami 
i odznakami. 1 października 1932 r. 
otrzymał odznakę za ofiarną pracę, 
24 kwietnia 1936 r. otrzymał Medal 
Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 r., 
jak również w 1937 r. srebrny krzyż 
zasługi. 31 marca 1936 r. przeszedł 
na emeryturę, lecz nadal piasto-
wał stanowisko burmistrza, ciesząc 
się szacunkiem i zaufaniem wśród 
lokalnego społeczeństwa.  

Po wybuchu wojny, zgodnie 
z rozporządzeniem o ewakuacji 
władz administracyjnych, musiał 
opuścić Fordon. Jednakże podążył 
podobną drogą jak prezydent Byd-
goszczy Leon Barciszewski. W poło-
wie września powrócił do Fordonu, 
co ostatecznie przypłacił życiem.

Zwłoki pomordowanych leżały 
pod kościołem do wieczora. Miejsco-
wy restaurator Franciszek Płotka na 
polecenie Niemców zwiózł na taczce 
ciała pomordowanych na cmentarz 
przy ul. Cechowej. Jako że zabronio-
no mu wjeżdżać na cmentarz bra-
mą, przerzucił więc ciała przez płot. 
Wykopał dół tuż przy płocie i tam 
ułożył ciała w jednej mogile, jedne 
na drugich. Tak spoczywali aż do 
29 kwietnia 1947 r., kiedy to przepro-
wadzono ekshumację.

W skład komisji sądowo-lekar-
skiej weszli: sędzia okręgowy Maciej 
Zawko, dr Wacław Kostka oraz pro-
tokolant PCK Urszula Wojciechow-
ska. Komisji towarzyszył również ks. 
proboszcz Alfons Weltrowski. Mogi-
ła została odnaleziona w odległości 
około 40 metrów od południowo-
-zachodniego narożnika cmentarza 
przy płocie. Ze zbiorowej mogiły 
wydobyto osiem ciał. Zwłoki Wacła-
wa Wawrzyniaka zostały wydobyte 
z dołu jako piąte z kolei. Rozpoznała 
je żona Gertruda. W protokole z eks-
humacji czytamy: Czaszka: wlot po 
lewej kości skroniowej, wylot kość 
skroniowa prawa. Przy zwłokach 
znaleziono: oprawkę do fotografii 
srebrną i grzebień. Uzębienie dobrze 
zachowane. Zapis wlotu i wylotu kuli 
jest bardzo ciekawy, gdyż oznacza, 
że w momencie strzału burmistrz 
przekręcił głowę w bok. Zrobił to 
zapewne odruchowo. 

Pomimo że Wacław Wawrzy-
niak został rozpoznany jako jedna 
z osób zamordowanych na rynku 
fordońskim, a następnie rozpoznany 
wśród ośmiu ekshumowanych osób, 
to dopiero 2 kwietnia 1954 roku Sąd 
Powiatowy w Bydgoszczy w osobie 
sędziego Krzysztofa Śmierzchal-
skiego na wniosek syna Stefana 
stwierdził oficjalny zgon. 

HisToriA Wacław Wawrzyniak 
– do końca na 
posterunku
2 października 1939 roku pomiędzy godziną szesnastą a siedemnastą na rynku w Fordonie rozległy 
się strzały. Znajdujące się wokół rynku kamienice oraz kościół pw. św. Mikołaja spotęgowały dźwięk, 
przenosząc go tak, że był słyszalny daleko poza swoim epicentrum. Stojący pod murami kamienic 
mieszkańcy Fordonu obserwowali jak po wystrzale 8 osób osunęło się na ziemię. Jedna z nich - 
ksiądz wikary hubert Raszkowski - miała krzyknąć „Niech żyje polska” i „Chrystus Król jest z nami”.  
Ale nie wiadomo,  czy krzyknęła, czy tak chcieli powojenni świadkowie.

Wacław Wawrzyniak pełnił funkcję burmistrza Fordonu od 1921 roku. Najpierw jako burmistrz komisaryczny, 
a od 1924 roku - etatowy.
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Oficjalnie
zgon burmistrza 
Wawrzyniaka, 
mimo ekshumacji 
przeprowadzonej 
w 1947 roku, stwierdzono 
dopiero siedem lat później.
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R E K L A M A

Lato rozpocznie się od mocnego 
uderzenia, bo już w nadcho-
dzącą  niedzielę, 17 czerwca 

w Myślęcinku odbędzie się dosko-
nale znana już impreza Otwieracz 
– Powitanie Lata. Gwiazdami tego-
rocznego koncertu będą Ewelina 
Lisowska oraz zespół Dżem, a także 
bydgoscy artyści: Anna Hnatowicz 
i Sielska. Choć wakacje jeszcze się 
nie rozpoczęły, to już wiadomo, 
że ich zwieńczeniem będzie Babie 
Lato - Pożegnanie Lata, które odbę-
dzie się również na polanie Różo-
pole 26 sierpnia. Wówczas na sce-
nie pojawią się między innymi Jula, 
Afromental oraz Robert Rozmus.

Już tylko nieco ponad tydzień 
dzieli nas z kolei od jedenastej edy-
cji Steru na Bydgoszcz. Od 22 do 
24 czerwca na bydgoszczan i nie 
tylko czeka moc atrakcji. W pro-
gramie Steru znalazły się koncer-
ty (główną atrakcją będzie występ 
grupy AudioFeels), jubileuszowy, 
bo dziesiąty Wielki Wyścig Butel-
kowy oraz wyścig... gumowych 
kaczek ze szczytnym celem chary-
tatywnych. Nie zabraknie również 
tradycyjnej parady jednostek pły-
wających, a goście tegorocznego 
festiwalu wodnego będą mieli moż-
liwość spotkania się z załogą jachtu 
Katharsis II.

Wyspa Młyńska i amfiteatr przy 
Operze Nova również będą oblega-
ne przez wszystkie letnie tygodnie. 
To tam odbędą się występy kabare-
tów, a pierwszy z nich zaplanowano 
na 5 lipca. Bydgoszczan rozśmieszać 

będą wówczas: Ireneusz Krosny, 
kabaret Nowaki czy Kabaret Mło-
dych Panów. 

W wakacje odbędą się również 
cykle koncertów „Rzeka Muzyki” 
(pod patronatem MetropoliaByd-
goska.PL) i „Rzeka Muzyki dla Mło-
dych”, a zaprezentują się wówczas 
między innymi zespoły takie jak: 
Raz Dwa Trzy, Kapela ze Wsi War-
szawa, Bovska i Krzysztof Zalewski. 
W lipcu przy Operze Nova bydgosz-
czanie będą mogli wysłuchać reci-
tali polskich artystów (między inny-
mi Emiliana Kamińskiego). W dniach 
1-4 lipca w Zespole Parkowo-Pała-
cowym w Ostromecku odbędą się 
piąte spotkania nieprzypadkowe 
„Oko nigdy nie śpi 2018”.

W okresie wakacyjnym sporo 
będzie działo się również w muze-
ach. Muzeum Okręgowe zaprasza 
do „strefy wolnego czasu”, która 
zacznie funkcjonować od 3 lipca. 
Miejskie Centrum Kultury zorga-
nizuje także Letnią Scenę Impro, 
czyli spektakle improwizowane pod 
gołym niebem. W połowie sierp-
nia odbędzie także kolejna edy-
cja „Wody Bydgoskiej”, a zmagania 
odbędą się na trzech dystansach: 
650, 1600 i 2800 metrów. FIAŁ, ED

* Więcej informacji na 
temat letnich wydarzeń 
w Bydgoszczy znajdziesz na 
MetropoliaBydgoska.PL.

Koncerty w ramach cyklu „Rzeka Muzyki” przyciągały w ubiegłym roku tłumy mieszkańców. Nie inaczej ma być 
również w nadchodzące wakacje.

Miasto przedstawiło plany 
wakacyjnych imprez 
Koncerty, kabarety i nie tylko

W trakcie lata nikt nie będzie się nudził – mówi łukasz Krupa 
z bydgoskiego urzędu miasta. Ratusz przedstawił szczegółowy 
plan wydarzeń kulturalnych i artystycznych na zbliżające się 
wielkimi krokami wakacje.

roZrYwKA
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Pałac Bydgoszcz ma nowego 
mecenasa. To Bank Poczto-
wy, który już w przeszłości był 

jednym ze sponsorów tytularnych 
bydgoskiego klubu. - Dla nas Byd-
goszcz to miejsce narodzin, jeste-
śmy jedynym bankiem mającym 
siedzibę w grodzie nad Brdą – mówi 
Sławomir Zawadzki, prezes Banku 
Pocztowego, który wspierał bydgo-
ską drużynę siatkarek na przełomie 
XX i XXI wieku. 

W środę podpisano list intencyj-
ny w sprawie współpracy pomiędzy 
bankiem a klubem. Trwają rozmowy 
obu stron, aby bank został sponso-
rem tytularnym drużyny. – Mnie 
na tym zależy – nie ukrywa prezes 
Zawadzki i przyznaje: – Jesteśmy 
markami bydgoskimi i dobrze jest się 
napędzać. Chciałbym, abyśmy wróci-
li do nazwy klubu, być może na wiele 
lat. Zaczynając współpracę, z takim 
zamiarem do niej przystępujemy.

Podczas środowej konferencji 
poinformowano także, że skład zarzą-
du klubu powiększył się o dwie oso-
by: Jarosława Kilanowskiego i Piotra 
Makowskiego, który w minionym 
sezonie prowadził drużynę siatkarek. 
Nieobecny był wieloletni prezes Wal-
demar Sagan. – Ta nieobecność była 
spowodowana jego problemami zdro-
wotnymi – tłumaczy Kilanowski.

– Ostatnie lata nie były dla nas 
najlepsze – przyznaje z kolei Makow-
ski. Jak mówi, te trudne czasy były 
spowodowane mniejszymi środkami 
finansowymi. Przyznaje, że nie wie, 
czy poprowadzi zespół w nadchodzą-

cym sezonie. – Trwają rozmowy, roz-
mawiam czasami nawet sam ze sobą 
– mówi. I podkreśla, że Pałac to trze-
ci najbardziej rozpoznawalny klub 
w polskiej lidze. – Mamy swoją histo-
rię i jesteśmy z niej dumni – dodaje. 

Na spotkaniu z mediami nie 
podano nazwisk nowych zawod-
niczek. Wiadomo za to, że w klubie 
nadal grać będą: Ewelina Krzywic-
ka, Joanna Kuligowska, Marta Ziół-
kowska, Monika Fedusio, Magdalena 
Mazurek, Kinga Różyńska i Monika 
Jagła. – To są nasze podstawy dzia-
łania. Czekają mnie rozmowy z pre-
zesem i będziemy wiedzieć, jakimi 
środkami większymi będziemy dys-
ponowali – podkreśla Piotr Makow-
ski. I dodaje: – Chcemy w ciągu 
dwóch, trzech sezonów powrócić 
do pozycji, które kiedyś przez długie 
lata były naszym udziałem.

Obecna na spotkaniu zastęp-
czyni prezydenta Bydgoszczy Iwo-
na Waszkiewicz zadeklarowała, że 
z budżetu promocji na rzecz dru-
żyny siatkarek zostanie dodatkowo 
przekazanych jeszcze 100 tysięcy 
złotych. Wcześniej klub otrzymał już 
deklarację przekazania po 1,8 mln zł 
na 2018 i 2019 rok w ramach konkur-
su ratusza dla bydgoskich klubów 
występujących w elicie.

Klub złożył wniosek o licencję na 
grę w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. Przygotowania Pałacu do nowe-
go sezonu ligowego rozpoczną się 
6 sierpnia. Wszystkie zajęcia odbywać 
się będą w Bydgoszczy, trwają usta-
lenia dotyczące sparingów. Inaugu-
racyjną kolejkę Ligi Siatkówki Kobiet 
wyznaczono na 3 listopada. FIAŁ

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Takiej konferencji prasowej 
nie miałem chyba w żadnym 
klubie – stwierdził po zakoń-

czeniu spotkania z dziennikarzami 
Jakub Dłuski. Podobnie wypowiadał 
się inny nowy nabytek Enea Astorii 
Marcin Nowakowski. Czarno-czer-
woni, którzy od ponad roku cieszą 
się wsparciem potentata branży 
energetycznej, chcą, aby do suk-
cesów organizacyjnych dołączy-
ły w końcu te sportowe.  I właśnie 
Dłuski z Nowakowskim mają w tym 
pomóc. 

Pierwszego z wymienionych 
bydgoskich kibicom nie trzeba 
przedstawiać. 31-letni koszykarz 
od lat należy do wyróżniających 
się w I lidze środkowych.  O możli-
wość jego powrotu do Astorii pyta-
no często, choć raczej w kontekście 
marzeń niż realnych celów trans-
ferowych. - Jakiś czas temu byłby 
to krok w tył, ale klub się rozwinął, 
więc cieszę się, że po tylu latach 
w mogę zagrać u siebie – komento-
wał Dłuski.

O miejsce pod koszem 31-latek 
będzie rywalizował z Łukaszem 
Frąckiewiczem i Mateusz Fatzem. 
Trener Grzegorz Skiba nie wyklu-
cza jednak, że znajdzie dla Dłu-
skiego miejsce na pozycji numer 4.  

- Kuba potrafi rzucić z półdystansu, 
tak samo jak Łukasz, więc na pewno 
nie będę ich ograniczał – mówił.

Przed Skibą, dla którego będzie 
to pierwszej wyzwanie w roli tre-
nera (wcześniej prowadził tylko 
zespół z Gniewkowa w… jednym 

meczu), postawiono cel - awans do 
play-offów. W poprzednim sezo-
nie zabrakło niewiele, więc oprócz 
zmiany szkoleniowca dokonano 
tylko korekt w składzie. Najbardziej 
widocznej na pozycji rozgrywające-
go. – Chciałem zawodnika kreujące-

go grę całego zespołu, który w trud-
nych momentach weźmie odpo-
wiedzialność na siebie – wyjaśniał 
trener. Te warunki spełnia Marcin 
Nowakowski. 

29-latek  w ubiegłym sezonie 
razem z Dłuskim grał w Krakowie. 

Wcześniej przez dziewięć lat wystę-
pował w ekstraklasie. – W I lidze też 
mam coś do pokazania. Enea Astoria 
przekonała mnie długofalową wizją 
rozwoju – mówił.

Zmiennikiem na pozycji nr 
1 będzie Adrian Barszczyk. W kadrze 
bydgoskiego klubu znajdą się jeszcze: 
M. Grod, J. Kondraciuk, M. Aleksan-
drowicz, K. Przybylski, D. Szytten-
holm, P. Śpica oraz wspomniani Fatz 
i Frąckiewicz. Od początku okresu 
przygotowawczego z drużyną treno-
wać będzie też kilku juniorów. 

Z zespołem pożegnali się Patryk 
Gospodarek, Bogdan Korniiets oraz 
Mateusz Bierwagen. Ten ostatni na 
razie zawiesił karierę, ale może jesz-
cze wróci na parkiet. Na razie praw-
dopodobnie będzie pracował z mło-
dymi koszykarzami „Asty”. 

Większość zawodników pod-
pisała dwuletnie umowy. – Mamy 
wizję, którą powoli realizujemy. Naj-
pierw chcemy wejść do play-offów, 
później do czwórki, a następnie 
powalczyć o coś więcej – wyjaśniał 
prezes Bartłomiej Dzedzej.

Zespół rozpocznie przygotowa-
nia do sezonu z początkiem sierp-
nia. Kalendarz meczów sparingów 
i turniejów jest jeszcze przygoto-
wywany. Wiadomo, że 15-16 wrze-
śnia odbędzie się Enea Bydgoszcz 
Cup. Działaczom zależy na mocnych 
rywalach, więc zaproszenia wysłano 
do Torunia, Szczecina i Starogardu 
Gdańskiego.

prezes Banku pocztowego Sławomir Zawadzki (z lewej) mówił o planach współpracy wspólnie z członkami 
zarządu KS pałac - Jarosławem Kilanowskim oraz piotrem Makowskim. 

Pałac z nowym 
sponsorem
Piotr Makowski działaczem, a nie trenerem?

Enea Astoria stawia na jakość
Dwa wzmocnienia

W czwartek podczas konferencji prasowej działacze Enea Astorii przedstawili nowych zawodników, 
a także plany na zbliżający się sezon.

Nowe, choć dobrze znane twarze w Astorii Bydgoszcz , Jakub Dłuski (z lewej) oraz trener Grzegorz Skiba. 

siATKÓwKA
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Tak, jak ostatnie dni w klubie 
z Glinek były bardzo nerwowe 
(nie wiadomo było, czy klub 

w ogóle przystąpi do rozgrywek 
PlusLigi), tak miniony poniedziałek 
przyniósł długo oczekiwane infor-
macje dla kibiców. I to dobre, bo 
zespół przystąpi do rozgrywek Plu-
sLigi pod nazwą Chemik Bydgoszcz.  
- Złożyliśmy wniosek do Profesjo-
nalnej Ligi Piłki Siatkowej o przy-
znanie licencji na grę w sezonie 
2018/2019 – mówi prokurent Łucz-
niczki Bydgoszcz SA Janusz Zacniew-
ski. O tym, czy zostanie ona przy-
znana, władze siatkarskiej ekstrakla-
sy zadecydują do końca miesiąca.

W ramach procedury licencyj-
nej oceniany będzie głównie budżet 
klubu. I – jak dodaje Zacniewski 
– niewykluczone, że wobec spółki 
może zostać wdrożona procedura 
naprawcza. Finanse klubu utrzyma-
ją się na mniej więcej takim samym 
poziomie jak w minionym sezonie 
– około 4 milionów złotych. Pod-
czas spotkania z dziennikarzami 
prokurent Łuczniczki zwrócił się 
z apelem do fanów i firm: Pomóżcie. 
Kibice kupując bilety oraz karnety, 
natomiast sponsorzy - w postaci 
uwzględnienia klubu w swoich pla-
nach marketingowych i reklamo-
wych. - Mamy atrakcyjny produkt 
marketingowy – zaznacza Zacniew-
ski i wylicza: Klub oferuje szereg 
działań promocyjnych i nośników 
reklamowych dla wszystkich rodza-
jów firm: od tych rodzinnych do 
wielkich koncernów. 

Przypomnijmy, że jeszcze kil-
ka tygodni temu występy bydgo-
skiego klubu w najwyższej klasie 
rozgrywkowej wcale nie były takie 
pewne. Prezes Piotr Sieńko do teraz 
domaga się podwojenia finansowa-
nia drużyny ze strony ratusza (do 
4 milionów złotych rocznie; obecnie 
taką kwotę ma zapewnioną na lata 
2018-2019), ale miejscy urzędnicy 
mówią wprost, że jest to niemożliwe 
i przypominają, że zespół siatkarski 
otrzymał najwięcej pieniędzy spo-
śród tych, które reprezentują miasto 
nad Brdą w ekstraklasie. Szef bydgo-
skiego klubu prowadził też rozmowy 
o sprzedaży miejsca w PlusLidze. 
Temat potwierdzono w Częstocho-
wie (bez ciągu dalszego), zaś nego-
cjacje z Dafi Kielce (spadkowicz 
z elity) i Stalą Nysa (I liga) szybko 
upadły. Czwarty z podmiotów – AZS 
Politechnika Śląska Gliwice zde-
mentował te doniesienia. 

Prezesem Piotr Sieńko w nad-
chodzącym sezonie będzie nadal, ale 
właścicielem klubu - już nie. Jak udało 
nam się ustalić, swoje udziały przeka-
zał swojemu synowi, czyli... Piotrowi 
Sieńce. Nowy właściciel nie chciał 
zbyt szeroko komentować tej zmia-
ny. - Zależy nam na tym, żeby w byd-
goskiej siatkówce działo się dobrze 
- mówi lakonicznie młodszy z klanu. 
Z Sieńką seniorem w ostatnich dniach 
nie udało nam się skontaktować, 
przebywał na kilkudniowym spotka-
niu włodarzy klubów PlusLigi.

Ruchy właścicielskie prowadzo-
ne były równolegle z negocjacjami 
z zawodnikami. - Może faktycznie 
było o nas ciszej, ale my naprawdę 
ciężko pracujemy – podkreśla trener 
Jakub Bednaruk. I dodaje: - Rozmo-
wy z agentami kończymy czasami 
po północy. 

Chemik przedstawił nazwiska 
czterech nowych zawodników, któ-
rzy dołączyli do zespołu. Nową twa-
rzą jest Brazylijczyk Raphael Marga-
rido „Vinhedo”, który w przeszłości 
grał już w PlusLidze (w Jastrzębskim 
Węglu), zaś miniony sezon spędził 
w portugalskiej Benfice Lizbona. 
Zespół wzmocnili także: białoru-
ski środkowy Maksim Morozov 
(poprzednio Dafi Społem Kielce), 

atakujący Mateusz Witek (Metro 
Warszawa) i przyjmujący Bartłomiej 
Lipiński (Pallavollo Azzura Alessano, 
włoska Serie A2). 

To nie koniec wzmocnień, bo 
– jak zapowiada trener Bednaruk – 
w ciągu najbliższych dni mają zostać 
ogłoszone nazwiska dwóch kolej-
nych przyjmujących. - Jeden z tych 
graczy na pewno będzie z zagranicy 
– deklaruje szkoleniowiec bydgo-
skiego zespołu. Bednaruk przedsta-
wił również plan przygotowań do 
nadchodzącego sezonu. - Treningi 
rozpoczynamy 1 sierpnia i ćwiczyć 
będziemy przez około dziesięć tygo-
dni – informuje. Jak się dowiedzie-
liśmy, w trakcie ustalania są udziały 
Chemika w meczach kontrolnych 
i turniejach przedsezonowych, zaś 
na kilka dni przed startem PlusLi-
gi w hali Łuczniczka odbędzie się 
towarzyski mecz o puchar prezy-
denta miasta. Prawdopodobnie do 
końca tego miesiąca będzie za to 
też znany kształt terminarza ligo-
wych zmagań. Według nieoficjal-
nych informacji, pierwszą kolejkę 
ekstraklasy siatkarzy wyznaczono 
na połowę października (wszystko 

przez to, że w dniach 9-30 września 
we Włoszech i w Bułgarii odbędą się 
siatkarskie mistrzostwa świata).

Z Chemikiem rozstała się za to 
szóstka siatkarzy. O odejściu trójki 
zagranicznych zawodników: przyj-
mujących - Metodiego Ananiewa 
(Bułgaria) i Jewgienija Gorczaniu-
ka (Ukrainiec z greckim paszpor-
tem) oraz rozgrywającego Edgar-
do Goasa (rozgrywający) wiadomo 
było już od dłuższego czasu. Karie-
rę zakończył Wojciech Jurkiewicz, 
zaś inny ze środkowych Mateusz 
Sacharewicz zdecydował się pod-
pisać kontrakt z wicemistrzem 
kraju - ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. 
W barwach Chemika nie zagra tak-
że przyjmujący Jakub Rohnka, który 
przeniósł się do pierwszoligowego 
Ślepska Suwałki. 

Zmiany dotknęły także sztab 
szkoleniowy. Po sezonie podzięko-
wano za współpracę statystykowi 
Piotrowi Świniarskiemu, którego 
zastąpi Kamil Kwieciński (w minio-
nym sezonie pracował w Enea PTPS-
-ie Piła), a z pracą w klubie pożegnała 
się również rzecznik prasowa Alek-
sandra Kabat.

siATKÓwKA Bydgoscy siatkarze 
wracają do 
historycznej nazwy
Zmiany w kadrze, sztabie szkoleniowym 
i w gronie właścicieli klubu

Wielu zawodników z minionego sezonu nie zobaczymy już na parkiecie w barwach bydgoskiego klubu. 
Z zespołem pożegnali się m.in. Wojciech Jurkiewicz (zakończył karierę) czy rozgrywający Edgardo Goas.
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Trener  
chemika Bydgoszcz

O budowie 
składu na 
nowy sezon

Budując skład na nowy sezon 
opierałem się przede wszyst-
k im na pozysk iwaniu t ych 
zawodników, którzy mają za 
sobą przeszłość w naszej lidze. 
Bardzo mi zależało, żeby do 
drużyny dołączył doświadczo-
ny rozgrywający, stąd wybór 
Raphaela Margarido, choć to 
nie był mój pierwszy wybór, 
bo kilku zawodników, z któ-
rymi rozmawialiśmy, już nam 
odmówiło. 

Jeśli chodzi o środkowego, 
trwają rozmowy z jednym gra-
czem, który jest wychowankiem 
klubu, ale poczekajmy kilka dni, 
aż te negocjacje zakończą się 
powodzeniem. 

Nie ukrywam, że mocno 
plany pokrzyżowało nam odej-
ście Jakuba Rohnki. Podpisując 
umowę ze środkowym Maksi-
mem Morozovem liczyłem na 
to, że będzie trzech naszych 
graczy na przyjęciu. Kuba miał 
być w tej trójce, a le mimo 
wszystko jestem zaskoczony 
jego decyzją.

Po raz kolejny zaryzyko-
waliśmy, jeśli chodzi o transfer 
Bartłomieja Lipińskiego. Grał we 
włoskiej Serie A2, która jest chy-
ba najsilniejszą drugą ligą na 
świecie. Szukaliśmy też młode-
go zawodnika na pozycję ata-
kującego, który dołączyłby do 
Bartka Filipiaka przymierzanego 
do miana lidera drużyny. Wybór 
padł na Mateusza Witka grające-
go ostatnio w Warszawie.

Dla mnie jedynym w yj-
ściem na podniesienie jakości 
gry są sparingi z najsilniejszymi 
zespołami, chcemy też wystąpić 
w dwóch, trzech turniejach.

4 mln zł
ma wynosić budżet 
Chemika Bydgoszcz 
w sezonie 2018/2019.




