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Nadchodzi moment rozpoczę-
cia wielu ważnych inwestycji, 
szczególnie w infrastrukturę 

drogową, dlatego już dzisiaj proszę 
mieszkańców o cierpliwość – ape-
luje prezydent Rafał Bruski. Plany 
ratusza zakładają bowiem prace 
przy kilku newralgicznych arteriach 
– ulicy Kujawskiej pomiędzy ronda-
mi: Kujawskim oraz Bernardyńskim, 
ulicy Grunwaldzkiej, a także przy 
przedłużeniu trasy Uniwersytec-
kiej. - Mamy świadomość utrudnień, 
które się z tym wiążą, dlatego usta-
wimy duże tablice informacyjne, aby 
przypominać, że wszystko to robi-
my dla bydgoszczan – mówi Bruski.

Wspomniane zadania mają być 
nie tylko jednymi z najważniejszych, 
ale również najdroższych przedsię-
wzięć w historii Bydgoszczy. Moder-
nizacja ul. Kujawskiej wraz z popro-
wadzeniem na niej torów tramwajo-
wych i zakupem nowego taboru ma 
pochłonąć łącznie nawet 277 mln zł. 
Koszt rozbudowy ul. Grunwaldzkiej 
i połączenie jej z planowaną drogą 
ekspresową S5 jest z kolei szaco-
wany na 151 mln zł (niemal 80 mln 
w 2017 roku). Kolejnych 50 milionów 
ma kosztować drugi etap budo-
wy trasy Uniwersyteckiej. A to nie 
wszystkie zadania, które w nadcho-
dzących latach pochłoną ośmiocy-
frowe kwoty, oczywiście uwzględ-
niając wsparcie środkami unijnymi.

W przyszłorocznym budżecie 
bardzo znaczącą pozycję stanowić 

będzie pula na termomodernizację 
budynków – na ten cel zaplanowano 
aż 50 mln zł. Kilkanaście milionów 
złotych ma kosztować dokończenie 
budowy lodowiska na Babiej Wsi, 

szkoły przy ul. Bora-Komorowskie-
go w Fordonie, a także pierwszy etap 
prac rewitalizacyjnych w Starym 
Fordonie. Gruntowne zmiany – war-
te nominalnie 6 mln zł – mają nastą-

pić ponadto na płycie Starego Rynku. 
Jesienią 2017 roku miałyby rozpocząć 
się również prace modernizacyjne na 
stadionie Polonii – w budżecie zapi-
sano na jego potrzeby milion złotych. 

Dziesięciokrotnie więcej pieniędzy 
wymagać będą kolejne działania przy 
Młynach Rothera, które od trzech lat 
są w rękach miasta.

Mimo rozbudowanej palety 
inwestycji i rosnących wydatków, 
zdaniem skarbnika Piotra Toma-
szewskiego rok 2017 będzie kolejnym, 
gdy budżet miasta będzie stabilny. 
Nadwyżka operacyjna (różnica mię-
dzy przychodami a wydatkami bieżą-
cymi) – decydująca o zdolności inwe-
stycyjnej Bydgoszczy – ma wynieść 
ponad 146 mln zł. - W tym roku pla-
nowaliśmy nadwyżkę na poziomie 
136 mln zł, ale już teraz mogę powie-
dzieć, że wyniesie ona około 150 mln 
zł – wylicza Tomaszewski.

Pozytywny przekaz płynący 
z bydgoskiego magistratu nie ozna-
cza, że dla miejskich finansów nie ma 
zagrożeń. Jest ich nawet kilka. Klu-
czowe są ewentualne zmiany legi-
slacyjne w kraju – planowana refor-
ma oświaty (- Chociaż pani minister 
Anna Zalewska twierdzi, że samorzą-
dy nic do niej nie dopłacą – twierdzi 
prezydent Bruski) czy podniesienie 
kwoty wolnej od podatku, na czym 
budżet miasta mógłby stracić nawet 
70 mln zł. - Do tego dochodzą jesz-
cze opóźnienia w dystrybucji środ-
ków unijnych. Kończy się trzeci rok 
nowej perspektywy finansowej, 
a konkursy na największe zadania 
dopiero zostaną rozpisane – podsu-
mowuje prezydent Bydgoszczy.

*�Więcej�o�inwestycjach�
miejskich�–�rozbudowie�trasy�
Uniwersyteckiej,�rewitalizacji�
Starego�Rynku�oraz�Starego�
Fordonu�–�wewnątrz�numeru.
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Druga kadencja to dla polityka 
czas realizacji swoich pomy-
słów, co sam Rafał Bruski 

przyznał podczas jednej z sesji rady 
miasta. Do wyborów w 2014 roku 
przystępował z hasłem „Inni obie-
cują. Ja buduję” i to właśnie na inwe-
stycjach, z których większość zre-
alizowanych ma być pod koniec 
obecnych rządów, Bruski buduje 
swój kapitał. – Wiadomo, że prezy-
dent nie będzie rozdawał pieniędzy 
na prawo i lewo, ale widać, że inwe-
stuje i stara się budować Bydgoszcz 
– ocenia Rafael Prętki, prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Stare-
go Fordonu, czyli dzielnicy, która 
wkrótce ma się doczekać rewita-
lizacji. – Walczymy już kilkanaście 
lat i w końcu prezydent Bruski chce 
zrealizować ten projekt – dodaje, 
jednocześnie przyznając, że o wie-

le łatwiejsza stała się współpraca 
z urzędnikami. – Teraz jest inna 
epoka niż kiedyś. Wtedy można było 
dzwonić i pisać, a nie było reakcji. 
Dziś, jeśli coś się zgłosi, to jest to 
realizowane – zapewnia.

Jednym z kluczowych tematów 
ostatnich miesięcy było powstanie 
związków metropolitalnych. Usta-
wa w tej sprawie weszła w życie, 
ale z powodu braku dokumentów 
wykonawczych stała się bezuży-
teczna. Z inicjatywy bydgoskiego 
ratusza powstało jednak stowa-
rzyszenie Metropolia Bydgoszcz 
skupiające, oprócz stolicy regionu, 
także osiemnaście gmin ościennych 
oraz dwa powiaty. – Na pewno jest 
to pozytywne działanie i powinno 
przysłużyć się realizacji wspólnych 
zadań na rzecz rozwoju całego 
obszaru – mówi Piotr Cyprys, pre-
zes stowarzyszenia Metropolia Byd-
goska i rywal Bruskiego w wyborach 

sprzed dwóch lat. – Wyjście z siecią 
komunikacyjną do sąsiednich gmin 
jest przykładem dobrych działań, 
które powinny być rozszerzane na 
kolejne ośrodki. Pamiętajmy też, że 
miasto za kadencji Bruskiego regu-
larnie uczestniczy w konferencjach 
dotyczących rozwoju – tłumaczy 
Cyprys, który pozytywnie ocenia 
też postępy Bydgoskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego, 
skuteczność przyciągania inwesto-
rów, a także program rewitalizacji 
kamienic. Dodaje też jednak, że nie 

ze wszystkich działań prezyden-
ta można być zadowolonym. – Nie 
uporządkowano funkcjonowania 
Zarządu Dróg Miejskich i Komuni-
kacji Publicznej, który jest swoistym 
państwem w państwie i wielu teore-
tycznie logicznych spraw nie da się 
w nim załatwić – zauważa Cyprys. 
Negatywnie ocenia też promocję 
miasta na zewnątrz i angażowanie 
się w spory polityczne.

Do porażek z ostatnich mie-
sięcy można zaliczyć sytuację 
bydgoskiego sportu, zwłaszcza 

piłkarzy Zawiszy i żużlowców Polo-
nii. – Za prezydenta Jasiakiewicza 
powstało hasło „Bydgoszcz mia-
stem sportu”. Konstanty Dombro-
wicz je kontynuował, a prezydent 
Bruski położył temu kres – mówił 
radny PiS-u Tomasz Rega, podając 
jako przykład brak jakiegokolwiek 
pomysłu na odbudowę piłki noż-
nej w Zawiszy. W podobnym tonie 
wypowiada się poseł Paweł Sku-
tecki. Parlamentarzysta, a zarazem 
działacz stowarzyszenia „Nowa 
Bydgoszcz”, krytycznie ocenia 

drugą kadencję. - Prezydent Bru-
ski wydaje się bardzo zmęczony. 
Nie widzę tego ognia, który się tlił 
na początku poprzedniej kaden-
cji, kiedy z zapałem kontynuował 
wizje poprzednika – mówi Sku-
tecki. Zapytany o to, co się prezy-
dentowi udało, odpowiada: Na plus 
jego działań trzeba zapisać to, że 
nie przeszkadza w odnajdywaniu 
przez miasto tożsamości kultu-
rowej. Światowej klasy imprezy 
odbywają się w Bydgoszczy mimo 
wspieranej grubymi kwotami dzia-
łalności Miejskiego Centrum Kul-
tury i dziwacznych tworów, któ-
rymi jest oblepiona ta instytucja – 
mówi. Przyznaje też, że Bruski jest 
dobrym administratorem miasta, 
choć „rozrzutnym ponad miarę” - 
Jestem przekonany, że Bydgoszcz 
powinna doczekać się prezydenta, 
a nie tylko administratora – dodaje. 

Negatywnie działania prezy-
denta odbiera Robert Szatkowski, 
prezes stowarzyszenia Bydgo-
ski Wyszogród oraz członek Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go. Zarzuca prezydentowi m.in. 
wciąganie Bydgoszczy w awantury 
ogólnopolskie. - Symbolem rządów 
prezydenta Bruskiego jest domo-
fon w drzwiach gabinetu. Pan pre-
zydent otoczył się gronem współ-
pracowników, których zadaniem 
jest przepuszczanie tylko miłych 
i sympatycznych wiadomości. Jeśli 
ktoś w dobrej wierze odważy się 
skrytykować, jest wpisywany na 
czarną listę – mówi Szatkowski, 
który zwraca też uwagę na wspo-
mnianą przez Cyprysa rewitali-
zację kamienic. - Rzeczywiście 
jest to sukces i wiele budynków 
wyładniało, ale niestety często jest 
to pozorowany urok. Front kamie-
nic wyremontowany, a bałagan na 
tyłach budynków nadal jest – mówi 
Szatkowski.

Przed Rafałem Bruskim jesz-
cze co najmniej dwa lata rządzenia. 
Opozycja stawia pod znakiem zapy-
tania realizację jego najważniej-
szych zapewnień. - Mamy połowę 
drugiej kadencji, ale nadal słyszymy 
głównie obietnice. Na najbliższy rok 
zaplanowano tyle prac drogowych, 
że jeśli będą one realizowane jed-
nocześnie, to może dojść do para-
liżu miasta – mówi przewodniczący 
klubu radnych PiS Mirosław Jam-
rozy. W wypowiedziach naszych 
rozmówców często przewijał się 
problem braku wizji i pomysłów. 
Wspominali o tym Skutecki, Szat-
kowski i Cyprys. - Brakuje dyskusji 
o przyszłości miasta – zauważał szef 
Metropolii Bydgoskiej. Trudno sobie 
jednak wyobrazić, żeby w 2018 roku 
Rafał Bruski nie ubiegał się o reelek-
cję. A jeśli, wbrew obawom opozycji, 
zrealizuje zapowiedziane inwesty-
cje, to pozbawi rywali koronnego 
argumentu. I rzeczywiście po dru-
giej kadencji będzie mógł powie-
dzieć, że wybudował. Nie tylko dro-
gi, place i hale, ale też podatny grunt 
pod walkę o trzecią kadencją.

kadencja 
prezydenta  
na półmetku
Kluczowy okres dopiero  
przed nami?
Mija�właśnie�połowa�kadencji�prezydenta�Rafała�Bruskiego.�Lokalne�ugrupowania�polityczne�i�sto-
warzyszenia�niejednoznacznie�oceniają�skuteczność�jego�dotychczasowych�działań.

Prezydent�Rafał�Bruski�ma�za�sobą�połowę�drugiej�kadencji.�Realizacja�kluczowych�obietnic�jednak�dopiero�
przed�nim.�Nie�wszyscy�w�nie�wierzą.
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Mamy�połowę�drugiej�
kadencji�prezydenta�
Bruskiego,�ale�nadal�
słyszymy�głównie�
obietnice.�Na�najbliższy�
rok zaplanowano tyle 
prac�drogowych,�że�jeśli�
będą�one�realizowane�
jednocześnie,�to�może�
dojść�do�paraliżu�miasta

mirosław jamroży
radny Prawa i Sprawiedliwości 



3

R E K L A M A

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Now y kompleks budynków 
uczelni ma powstać w północ-
nej części Bielaw. W 2013 roku 

bydgoscy radni zgodzili się przeka-
zać na ten cel ponad trzyhektarowy 
grunt znajdujący się między ulicami: 
Kamienną, Sułkowskiego, Chod-
kiewicza oraz Gdańską. Rok póź-
niej przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zapewnili o zabezpieczeniu środków 
na ten cel. Budowa nowych obiek-
tów Akademii Muzycznej trafiła na 
listę priorytetową tzw. kontraktu 
terytorialnego, czyli umowy między 
jednostkami samorządowymi a rzą-
dem w sprawie realizacji i finan-
sowania inwestycji w poszczegól-
nych regionach kraju. Koszt budo-
wy nowej odsłony uczelni to aż 
100 milionów złotych netto.

Plan idealny

Na otrzymanym terenie ma stanąć 
zabudowa o powierzchni nieprze-
kraczającej 4500 metrów kwadra-
towych i naziemnej powierzchni 
użytkowej do 13,5 tys. mkw. Na tere-
nie akademii znajdzie się też par-
king na niemal dwieście aut, z czego 
znaczna większość – na kondygnacji 
podziemnej. Do kampusu przylegać 
ma również Dom Studenta. Budynek 
akademii ma być pasywny i wyko-
rzystywać najnowsze zdobycze 
techniki w zakresie oszczędności 
energii, a na terenie kampusu ma 
powstać efektowny park wykorzy-
stujący znajdującą się na działce gli-
niankę o powierzchni przekraczają-
cej 7 tysięcy metrów kwadratowych.

W styczniu br. ogłoszono kon-
kurs na koncepcję urbanistyczno-
-architektoniczną kampusu. Zgod-
nie z założeniami jest ona punktem 
przyłożenia do opracowania projek-
tu budowlanego nowych gmachów. 
Zwycięska praca została wyłonio-
na w maju. Pierwsze miejsce zajęła 
warszawska firma Plus3 Architekci. 
Jej projekt nie tylko spełnił założe-
nia konkursowe, ale również bardzo 
spodobał się władzom uczelni. 

Głos sprzeciwu

Do marca przyszłego roku zwycię-
ska firma miała przygotować kom-
pleksowy projekt architektoniczny. 
Jednak prac nad nim nie udało się 
rozpocząć. Zaledwie kilka dni po 
wybraniu laureatów konkursu, fir-
ma, której przyznano drugie miejsce, 
postanowiła wnieść odwołanie do 
prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
Krakowskie Biuro Projektów Lewic-

ki Łatak uznało, że praca zwycięzcy 
nie spełnia wymogów zawartych 
w regulaminie. Dotyczyły one m.in. 
parametrów projektu oraz przepisów 
techniczno-budowlanych.

Krajowa Izba Odwoławcza po 
otrzymaniu pisma od przedstawi-
ciela Biura Projektów Lewicki Łatak 
zajęła się tą sprawą i 17 czerwca 
ogłosiła wyrok. Odrzucono sześć 
z ośmiu zarzutów względem zwy-
cięskiej pracy. Podtrzymano zarzu-
ty czwarty i piąty mówiące o bra-
ku reżyserki poza bezpośrednim 

sąsiedztwem sali koncertowo-
-kameralnej oraz sali koncerto-
wo-organowej. Kontakt reżyserki 
z salami mógłby zostać zachowa-
ny poprzez łącze audio-video, lecz 
uznano, że okna są jednak niezbęd-
ne do obserwowania sceny przez 
reżysera, a ich brak to błąd kry-
tyczny (wymagający prac konstruk-
cyjnych). Uczelnia uznała, że błędy 
krytyczne w pracy krakowskiej fir-
my są dużo trudniejsze do popra-
wienia. – Brak komina scenicznego 
jest karygodnym błędem i niemożli-

wym do poprawienia od ręki – wyja-
śnia kanclerz Akademii Muzycznej 
Marek Czerski. 19 lipca uczelnia 
zaskarżyło wyrok KIO do sądu.

Walka w sądzie

Niecały miesiąc temu, 25 paździer-
nika, w budynku Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 
odbyła się rozprawa. Salę zdomi-
nowały osoby popierające uczelnię, 
wśród których byli m.in. zastępczy-
ni prezydenta Bydgoszczy Iwona 

Waszkiewicz oraz przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Podczas rozpraw y mówio-
no o straconych przez Akademię 
Muzyczną środkach w wysokości 
1,86 miliona zł, powoływano się na 
regulamin konkursu oraz analizę 
akustyki przygotowaną przed roz-
strzygnięciem konkursu. Niejedno-
krotnie podkreślano, że przygoto-
wana praca to zaledwie koncepcja, 
która będzie jeszcze zmieniania. 
Potwierdzeniem tych słów była 
poprawiona wersja pracy uwzględ-
niającą miejsca na okna w reży-
serkach, którą przygotowała firma 
Plus3 Architekci. Dokument ten włą-
czono jako dowód w sprawie, co było 
mocnym argumentem przemawiają-
cym na korzyść strony skarżącej. 

Dobre zakończenie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy posta-
nowił zmienić wyrok KIO i oddalić 
odwołanie Biura Projektów Lewic-
ki Łatak. Podczas argumentowania 
tej decyzji podkreślono, że Krajo-
wa Izba Odwoławcza orzekła ina-
czej, niż zezwalają przepisy usta-
wy Prawo zamówień publicznych. 
Izba mogła jedynie nakazać powtó-
rzenie czynności lub unieważnić 
konkurs, a nie wskazać konkretnego 
wykonawcę.

Zwycięstwo niewątpliwie naj-
bardziej ucieszyło rektora uczel-
ni. – Konkurs został wreszcie roz-
strzygnięty. Zaczynamy budowę 
Akademii! – powiedział prof. Jerzy 
Kaszuba po ogłoszeniu wyroku. 
Rektor nie krył swojego zadowolenia 
i podkreślał, że uczelnia zamierza 
jak najszybciej spotkać się z przed-
stawicielami firmy Plus3 Architekci 
i rozpocząć konsultacje dotyczą-
ce projektu kampusu. Opóźnienie 
wynosi pięć miesięcy. – Uczel-
ni zależy na czasie, gdyż wnioski 
o dofinansowanie muszą być zło-
żone w odpowiednim terminie. 
Niektóre środki zostały przesunię-
te z gwarancją ministra na zwrot 
tych środków w roku 2018, bo rok 
2017 jest już zaplanowany – wyjaśnia 
prof. Kaszuba. 

Prace nad tworzeniem projek-
tu mają rozpocząć się już niedługo, 
lecz nie wiadomo, ile będą osta-
tecznie trwać. Władze uczelni, jak 
i twórcy koncepcji podkreślają, że 
nie chcą się z tym aż tak śpieszyć. 
– Chciałbym, żeby wszystkie zało-
żenia były bardzo dokładnie omó-
wione, żeby ten projekt podczas 
realizacji nie nosił w sobie znamion 
niepotrzebnego pośpiechu – podsu-
mowuje rektor Akademii Muzycz-
nej, który jest przekonany, że nowy 
kampus będzie architektoniczną 
wizytówką Bydgoszczy.

Akademia muzyczna 
odzyskała spokój
Projekt budowy kampusu został wznowiony

Akademia�Muzyczna�imienia�Feliksa�Nowowiejskiego�w�Bydgoszczy�już�od�kilku�lat�planuje�budowę�
nowej�siedziby.�Uczelnia�otrzymała�teren�od�miasta,�pozyskała�pieniądze�z�Ministerstwa�Kultury�
i�Dziedzictwa�Narodowego�oraz�wyłoniła�wykonawcę�projektu�architektonicznego.�Jednak�wystar-
czył�jeden�głos�sprzeciwu,�aby�realizacja�koncepcji�„Akademia�2020”�została�wstrzymana�na�kilka�
miesięcy.

Z�wyroku�bydgoskiego�Sądu�okręgowego�ucieszyły�się�zwłaszcza�władze�Akademii�Muzycznej.

Do�nowego�gmachu�uczelni�studenci�mają�zawitać�w�2020�roku.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Rozmowy dotyczące realizacji 
planu zmarłego w 2013 roku 
prof. Józefa Chmiela prowa-

dzone są od dłuższego czasu. Zaini-
cjował je dyrektor Opery Nova 
Maciej Figas. Kilka miesięcy temu 
przypomniał on prezydentowi 
Rafałowi Bruskiem, że na terenie 
opery od 16 lat funkcjonuje prowi-
zoryczny parking, który miał być 
tylko chwilowym rozwiązaniem. 
To właśnie w jego miejscu mógłby 
powstać czwarty krąg uwzględnio-
ny w makiecie stworzonej jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy gma-
chu opery. Niestety, względy finan-
sowe sprawiły, że w ostatecznym 
projekcie znalazły się jedynie trzy 
kręgi. 

Realizacja pomysłu sprzed kilku 
dekad mogłaby usprawnić funkcjo-
nowanie Opery Nova. W obecnym 
budynku najbardziej brakuje dodat-
kowej sali, w której mogłyby odby-
wać się próby sceniczne z udziałem 
orkiestry. – Dzisiaj opera musi prze-
prowadzać takie próby na dużej sali 
– mówi nam dyrektor Maciej Figas. 
Jednak ze względu na spore oblęże-
nie tej przestrzeni nie zawsze jest 
to możliwe. Wspomniana sala prób 
miałaby możliwość przeobrażenia 
się w salę kameralną liczącą nie 
189 miejsc, jak obecnie istniejąca, 
lecz około 350. Wśród najważniej-
szych zmian dyrektor wymienia 

również konieczność poszerzenia 
foyer, gdzie rozstawiane są na przy-
kład stoiska firm uczestniczących 
w konferencjach i innych imprezach 
organizowanych w gmachu opery. 

Realizacja pomysłu sprzed kilku 
dekad mogłaby sprawić, że w Byd-
goszczy wciąż będą odbywać się 
kolejne edycje Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych Camerimage. Na organiza-
cję tej imprezy potrzeba znacznie 
więcej przestrzeni. - Przy okazji 
festiwalu Camerimage pojawiły się 
różnego typu wymagania, którym 
Opera Nova nie może sprostać. Jed-
nym z nich jest dodatkowa sala pro-
jekcyjna na około 350 miejsc. Ta sala 
znalazłaby swoje miejsce w tym 
czwartym kręgu - mówi dyrektor 
Opery Nova.

Współtwórca i kontynuator 
dzieła prof. Chmiela – prof. Andrzej 
Prusiewicz przygotowywał nową 
koncepcję czwartego kręgu. Zgod-
nie z jej założeniami dobudowany 
obiekt składałby się z co najmniej 
pięciu pięter. Na samej górze zlo-

kalizowana byłaby sala projekcyj-
na na około 350 miejsc. Na pierw-
szym piętrze powstałaby prze-
strzeń wystawiennicza z szerokim 
przejściem łączącym czwarty krąg 
z foyer głównego gmachu opery. 
Na poziomie 0 znalazłyby się szat-
nie i toalety dla widzów, pomiesz-
czenia magazynowe dla wystaw-
ców lub pokoje dla organizatorów 
kongresów oraz foyer. Poziom niżej 
umiejscowiona byłaby sala prób, 
która mogłaby zarazem pełnić funk-
cję sali kameralnej na ok. 350 miejsc. 
Pod gmachem powstałby dwupozio-
mowy parking, gdzie miejsca znala-
złoby około 300 aut.

Jest to zaledwie wstępna kon-
cepcja, która może być jeszcze nie-
jednokrotnie zmieniania. Ponadto 
dyrektor Opery Nova podkreśla, że 
nie wiadomo, jaki będzie ostatecz-
ny kształt planowanego budynku. 
Po podjęciu tej decyzji przez archi-
tekta możliwe będzie ustalenie tego, 
ile dodatkowej przestrzeni wyge-
nerowałby dobudowany obiekt. 
Data poznania ostatecznego projek-
tu nie jest jeszcze znana. 

Nie można również dokładnie 
określić środków, które pochło-
nęłaby rozbudowa opery. Szacuje 
się, że budowa czwartego kręgu 
kosztowałaby około 40 milionów 
złotych. Miasto Bydgoszcz zadekla-
rowało, że mogłoby pokryć połowę 
kosztów inwestycji. Taka informa-
cja trafiła do zarządcy Opery Nova, 
marszałka województwa kujawsko-
-pomorskiego, któremu spodobał się 
pomysł budowy czwartego kręgu. – 
Skierowaliśmy w tej sprawie pismo 
do ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, wicepremiera Piotra 
Glińskiego. Liczymy na pozytywne 
decyzje resortu – mówi marszałek 
województwa kujawsko-pomorskie-
go Piotr Całbecki.

Dyrektor�opery�Nova�Maciej�Figas�dał�projektowi�opery�z�czwartym�kręgiem�nowe�życie.�Poniżej:�Makieta�
opery�wykonana�na�podstawie�oryginalnego�projektu�prof.�Józefa�chmiela.

czwarty krąg 
opery Nova
Pomysł sprzed 40 lat może 
zostać zrealizowany
Nowe�potrzeby�i�brak�wystarczającej�powierzchni�do�ich�realizacji���—�właśnie�z�takim�problemem�
zmaga�się�opera�Nova.�Rozwiązać�go�może�realizacja�pomysłu�zakładającego�budowę�czwartego�
kręgu.�Stworzona�w�latach�60.�XX�wieku�koncepcja�ponownie�wzbudziła�zainteresowanie�władz�mia-
sta�i�województwa.
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#stanisław Porawski
Bardzo dobra propozycja. Cieka-
wa architektonicznie dobudowa 
doda uroku gmachowi Opery 
Nova.

#maciej moszyński
Pewnie fundusze UE na inne 
cele się skończyły. Lepiej było-
by przeznaczyć kasę na parkin-
gi osiedlowe, żeby mieszkańcy 
miasta mogli normalnie zapar-
kować samochody.

#marta walkowiak
I bardzo dobrze zawsze jest czas 
na rozwój i szansa aby prestiżo-
wy festiwal Camerimage został 
u nas. :)

#Adam suska
33 lata budowano 3 kręgi. 4 krąg 
to znów 11 lat wyjęte. Po co to 
komu, jak nawet o lotnisko nie 
potrafią zadbać. Megalomania 
to w Dubaju a nie w Bydgoszczy.

#Adam w. kamiński
Jestem za, bardzo mi się podoba.

5
z�tylu�pięter�mógłby�
składać�się�czwarty�
krąg
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R E K L A M A

6 mln zł
wyniosła strata operacyjna 
spółki Port Lotniczy 
Bydgoszcz w 2015 roku.

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @Eriksson1988

Koncepcja marszałka zakłada 
przeszczepienie zasad współ-
pracy znanych z dotowania 

połączeń realizowanych z Bydgosz-
czy przez linie lotnicze Ryanair, 
formalnie poprzez wykupowanie 
usług promocyjnych u irlandzkiego 
przewoźnika. Budżet województwa 
finansuje je w nieco ponad połowie, 
miasto nad Brdą – w 30 procentach, 
a w 17 procentach – Toruń. Iden-
tyczny podział miałby obowiązywać 
w przypadku pokrywania straty 
operacyjnej notowanej przez lotni-
sko. Tylko w 2015 roku było to ponad 
sześć milionów złotych.

Propozycja Całbeckiego to plan 
B wobec sprzeciwu Bydgoszczy, aby 
PLB dokapitalizował – kwotą nie-
mal 5 mln zł – Toruń. Skąd to weto? 
Transakcja miała mieć bowiem cha-
rakter wiązany – gród Kopernika 
rościł sobie bowiem pretensje do 
dołączenia do nazwy portu. A na to 
zgody w największym mieście regio-
nu nie było. Na argumenty – padają-
ce ze strony marszałka oraz prezesa 
lotniska Tomasza Moraczewskiego 
– o wzmacnianiu pozycji marketin-
gowej portu i regionu poszły kontry 
– o potencjalnym nowym szyldzie 
lotniska wprowadzającym w błąd 
czy dysproporcji między wysiłkami 
finansowymi Bydgoszczy i Torunia 
w minionych latach. - Nasze mia-
sto zainwestowało w port około 
60 milionów złotych, Toruń – nieco 
ponad 40 tysięcy złotych, obejmując 
0,04 procent udziałów – podkreślał 
kilkakrotnie prezydent Rafał Bruski.

Ten ostatni wskaźnik wrócił 
zresztą na forum dyskusji podczas 
nadzwyczajnej sesji sejmiku woje-
wództwa 8 listopada. Zwołano ją na 
wniosek grupy radnych z Andrzejem 
Walkowiakiem na czele. W całości 
była poświęcona problemom lotni-
ska. I sposobom jego finansowania. 
Gdy marszałek oficjalnie zapropo-
nował nowy podział przy finanso-
waniu lotniska, z ust prezydenta 
Bruskiego padła deklaracja o przy-
jęciu tych warunków i pokrywaniu 
niemal jednej trzeciej strat PLB. 
Analogicznej radni nie usłyszeli 
z ust prezydenta Michała Zaleskie-
go. Włodarz Torunia mówił za to 

o „odpowiedzialności adekwatnej do 
posiadanych udziałów”. Czyli wspo-
mnianych 0,04 proc. 

Dwa dni po specjalnej sesji 
w specjalnym oświadczeniu Zaleski 
zapewnił, że przyjęcie przez Toruń 
17 procent zobowiązań lotniska 
jest możliwe, ale przy zachowaniu 

wcześniejszych warunków – zmia-
nie nazwy, jednorazowej wpłacie nie 
wyższej niż 5 mln zł, a także zmianie 
formy spółki – z akcyjnej na spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
„Rozwiązanie to wymagałoby usta-
leń organizacyjnych związanych 
m.in. z opracowaniem wieloletniego 
planu naprawy sytuacji ekonomicz-
nej w spółce, a także ustaleniem 
maksymalnie dopuszczalnego pozio-
mu strat w poszczególnych latach 
oraz programów rozwojowych, 
w tym z wykorzystaniem nierucho-
mości okołolotniskowych” - czytamy 
w piśmie Michała Zaleskiego.

Takie stanowisko postawiło pod 
dużym znakiem zapytania wypraco-
wanie szybkiego kompromisu i zała-

tanie dziury budżetowej PLB. A tej 
nie da się pokryć z innych źródeł 
– zdaniem marszałka Całbeckiego, 
port nie dysponuje już środkami, 
które posiadał po przejęciu przez 
samorząd województwa udziałów 
od spółki Meinl Airports Interna-
tional w 2010 roku (około 30 mln zł), 
zakończenie rozbudowanego pro-
cesu inwestycyjnego w perspekty-
wie unijnej 2007-2013 uniemożliwia 
z kolei dalsze odpisy podatku VAT.

Co dalej? - pytamy więc ini-
cjatora nadzwyczajnej sesji sej-
miku Andrzeja Walkowiaka (Pol-
ska Razem). - Nie spodziewam się 
nagłego przeformatowania w naj-
bliższych kilkunastu dniach akcjo-
nariatu, bo na sali usłyszeliśmy, że 

ma to być proces rozłożony w cza-
sie. Marszałek będzie musiał więc 
znaleźć te pieniądze, bo nie wyobra-
żam sobie, żeby ogłosił upadłość 
spółki. To byłaby hańba dla regionu 
– twierdzi Walkowiak, choć przy-
znaje, że w budżecie tych środków 
zapisanych dotąd nie było.

Osobnym torem bydgoski port 
toczy spór z Ministerstwem Obro-
ny Narodowej o współfinansowanie 
lotniska z uwagi na jego wykorzy-
stanie przez jednostki państwowe. 
Jego sternicy powołują się na umo-
wę operacyjną sprzed ponad dekady 
nakładającą obowiązki, także finan-
sowe, na stronę cywilną i wojsko-
wą. Tyle że zdaniem MON umowa 
ta... nie obowiązuje od 2013 roku. 
- Lotnictwo państwowe to obecnie 
cztery procent ruchu. I ponosimy 
z tego tytułu koszty według cennika 
ustalonego przez lotnisko – zapew-
nia płk Dariusz Ryczkowski, dyrek-
tor Departamentu Infrastruktury 
w resorcie obrony. Z tego tytułu 
do kasy lotniska miałby wpływać 
rocznie nieco ponad milion złotych. 
Zarząd PLB domaga się sześciokrot-
nie wyższej kwoty.

Wojskowi, mimo sprzeciwu 
wobec żądań cywilnych władz lot-
niska, przyznają, że ewentualny 
upadek spółki zmusiłby armię do 
przejęcia administracji nad por-
tem. Powód – rozbudowany byd-
goski garnizon, obecność wojsk 
NATO oraz działalność Wojskowych 
Zakładów Lotniczych nr 2. - Skoro 
tak, to lepiej, gdyby wojsko płaciło 
wspomniane 6 mln zł do PLB rocz-
nie. To i tak kilkakrotnie mniej, niż 
gdyby armia sama zajmowała się tą 
infrastrukturą sama – twierdzi pre-
zydent Rafał Bruski.

Na razie jednak bliższy realiza-
cji jest scenariusz, w którym pełnię 
władzy nad wszystkimi terenami 
lotniska przejmie strona cywilna. 
Na etapie konsultacji znajduje się 
bowiem wspólne rozporządzenie 
MON oraz Ministerstwa Infrastruk-
tury i Budownictwa, które wskazuje 
bydgoskie lotnisko jako niewyko-
rzystywane na potrzeby wojsko-
we. Zdaniem płk. Ryczkowskiego, 
oznacza to otwarcie drogi dla spółki 
PLB do poszukiwania nowych źró-
deł finansowania jej działalności. - 
W takim zakresie, przez udogodnie-
nia prawne, zamierzamy wspierać 
bydgoskie lotnisko – podsumowuje 
płk Ryczkowski.

Trudny start do 
miękkiego lądowania
Marszałek�Piotr�całbecki�ostrzega�od�kilku�miesięcy,�że�już�w�grudniu�w�kasie�Portu�Lotniczego�Byd-
goszcz�może�zabraknąć�pieniędzy.�I�proponuje�dwóm�miastom�wojewódzkim�nowy�podział�odpo-
wiedzialności�finansowej�za�spółkę.

Zarówno�marszałek�Piotr�całbecki�(z�lewej),�jak�i�prezes�lotniska�Tomasz�Moraczewski�byli�zwolennikami�
zmiany�nazwy�portu.�Ustąpili�dopiero�po�stanowczym�sprzeciwie�Bydgoszczy.�
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Gdyby nie nawigacja, trudno 
byłoby tu trafić. No bo komu 
przyszłoby do głowy, jadąc 

porządną drogą przez Borowy Młyn, 
żeby kilka metrów przed znakiem 
informującym o końcu wsi skręcić 
nagle w polną drogę prowadzącą 
w las? Po pokonaniu kilkudziesięciu 
metrów można doznać szoku, że tak 
wygląda… Bydgoszcz. Ale przecież 
białe litery na zielonej tablicy nie 
kłamią. Jak wół stoi napisane: „Byd-
goszcz”. Tyle że pod tą nazwą jest 
druga - „Bëdgòszcz”. Dzięki temu 
jest przynajmniej pewność, że nikt 
nie przywiózł z Bydgoszczy tej tabli-
cy drogowej  i nie wkopał dla żartów 
między polami i lasami.

Po wyjściu z samochodu jak 
obuch uderza rześkie powietrze. 
Mimo że to listopad, mogę przy-
siąc, iż czuć w nim delikatny zapach 
grzybów. Dookoła tylko pole i las. 
Ale są też oznaki cywilizacji. Między 
drzewami dostrzec można sporej 
wielkości biały dom oraz sąsiadują-
ce z nim zabudowania gospodarcze.

- Przyjechałem z Bydgoszczy do 
Bydgoszczy, żeby… - Jak najbardziej! 
Jest pan w Bydgoszczy – przerywa 
mi może trzydziestoletnia kobieta, 
która tak jak stała przy kuchni, tak 
pojawiła się przede mną na przy-
domowym podwórku, by wyjaśnić, 
że to ani nie fatamorgana, ani głupi 
żart, ani błąd w nawigacji.

- Jest Bydgoszcz? Jest! A my jeste-
śmy bydgoszczanami! - zapewnia.

Mówi: „my”, bo oto jest i gospo-
darz - młody, dobrze zbudowany 
mężczyzna w kufajce i gumiakach. 
Zostawił podłączanie poideł dla 
bydła, żeby zobaczyć, kogo też przy-
niosło w te zabudowania i czy aby 
znowu nie przez pomyłkę.

- Ostatnio często ludzie do nas 
zajeżdżają. Tak jak pan wysiadają na 
podwórku i zdziwieni pytają, gdzie są? 
Jaka to ulica? Mówią, że chcieli doje-
chać do Bydgoszczy, ale nie tej, nie 
takiej… - wyjaśnia. – Nie ma tu tram-
wajów, ulic, szkoły, kościoła, ale za to 
są sarny na polu, lasy, jeziora, świeże 
powietrze. No i jeden dom. Nasz.

Poznawszy prawdziwy powód 
mojego przyjazdu –  gospodarz 
zaprasza do środka.

Jestem u państwa Felskich – 
Katarzyny i Andrzeja. Mają cór-
kę Wiktorię. Teraz jest w szkole, 
w Borowym Młynie. Przyjedzie 
do domu szkolnym gimbusem, ale 
dopiero około szesnastej.

D o m  F e l s k i c h  p o s t a w i l i 
w Bydgoszczy jeszcze pradziadko-
wie Andrzeja. Od tamtej pory w tym 
malutkim kaszubskim przysiółku 
w regionie zwanym Gochami poło-
żonym na Równinie Charzykow-
skiej w województwie pomorskim, 
w powiecie bytowskim, w gminie 
Lipnica, nie zachodziły większe 
zmiany. Może jedynie to, że pola nie 
orze się już pługiem, że dom zyskał 
podmurówkę, później był już cały 
ceglany, że na krótko Bydgoszcz 
została wchłonięta przez Borowy 
Młyn i że w latach 1975–1998 było tu 
województwo słupskie.

Katarzyny o historię nie ma co 
pytać. Ona nietutejsza, napływowa. 
I to spod Bydgoszczy.  Ale tej dużej. 
Mieszkała w Witoldowie. Któregoś 
dnia odebrała dziwny telefon. Jakiś 
facet chciał u niej kupić... ciągnik. 
Tym facetem był Andrzej. Coś mu 
się pokićkało z numerem telefo-
nu z ogłoszeniem i tym sposobem 
po raz pierwszy usłyszał Kasię. 
Ta komiczna pomyłka prędko miała 
ciąg dalszy. Były wysyłane do siebie 
SMS-y, długie rozmowy, aż w końcu 
Andrzej zawitał do Witoldowa, żeby 
się Katarzynie oświadczyć i popro-
sić o jej rękę. 

Kasia , s ł ysząc, że A ndrzej 
mieszka w Bydgoszczy, ucieszyła 
się, że będą mieć blisko do siebie. 
Gdy dowiedziała się, że to nie ta 
Bydgoszcz, o której myślała, dłu-
go nie mogła uwierzyć, że mogą 
być w Polsce dwie Bydgoszcze. 
Aż w końcu przyjechała i uwierzyła.

- Pierwsze wrażenie? Szcze-
rze? No, załamałam się. Patrzę, 
jeden dom na całą okolicę. Pomyśla-
łam wtedy: „Ja p…, jakie zadupie!”. 
Ale teraz, po sześciu latach pobytu 

tutaj, nie zamieniłabym tego miejsca 
na żadne inne – zarzeka się Kata-
rzyna.

Podobnie jak Andrzej. Był w Byd-
goszczy nad Brdą i Wisłą może ze 
dwa razy, ale zdecydowanie bardziej 
woli tę swoją, jak mówi o niej - „pry-
watną Bydgoszcz”, która zaczyna się 
i kończy na jego polu.

- Mamy swoje „miasto” na wsi! – 
śmieje się Katarzyna.

Jedyna większa wieś w pobli-
żu to Borowy Młyn. Jest tam sklep, 
zespół szkół, kościół. Nie jest tak 
źle. Bydgoszcz, wbrew pozorom, 
nie znajduje się na końcu świa-
ta. Jak czegoś w domu zabraknie, 
Andrzej odpala wysłużonego forda 
i po przejechaniu pięciu kilometrów, 
po kilku minutach jest we wsi. 

Poważniejsze zakupy Felscy 
robią raz na tydzień. Ale tak po 
prawdzie, niewiele im potrzeba. 
Mając gospodarstwo są samowy-
starczalni. Andrzej hoduje bydło 
opasowe. Ma blisko trzydzieści krów, 
kilka byczków. Są kury, jest kilka-
naście uli, przydomowy ogródek, 
są drzewa owocowe. Jak przyjdzie 

ochota na rybkę, to do jeziora jest 
trzysta metrów, a w nim szczupaki, 
okonie, płotki, leszcze. Grzyby? Jak 
jest urodzaj, to jest ich całe mnó-
stwo, bo lasów dookoła dostatek.

Życie w Bydgoszczy upływa Fel-
skim raczej powoli, monotonnie. 
Dzień poprzedni niewiele różni się 
od następnego: wczesna pobudka, 
praca przy zwierzętach, krzątanie 
się przy garnkach. W gospodarstwie 
czas wolny nie istnieje. Nie ma tak, 
jak to się mieszczuchom wyda-
je: rolnik zaorze, zasieje i samo mu 
rośnie, więc może sobie leżeć do 
góry brzuchem. Jak nie ma prac 
polowych, to są remontowe. - Jest 
co robić – zapewnia Katarzyna.

- Nie ma czasu, żeby gdzieś 
pojechać, choć czasami chciało-
by się chociaż na chwilę zmienić 
otoczenie – włącza się do rozmo-
wy Andrzej. - Chciałoby się, ale to 
się nie udaje, bo skup przyjeżdża 
do nas, weterynarz też, szambo 
odbiera firma asenizacyjna. Jedzie 
się jedynie, jeżeli potrzeba zała-
twić jakieś sprawy urzędowe, czy 
to w gminie czy w powiecie. Ale to 

raz na kilka tygodni. Siedmioletnią 
Wiktorię zabiera do szkoły gimbus 
i przywozi prawie pod dom.

A propos Wiktorii. Pytam o jej 
przyszłość - jaką chcieliby dla niej 
Felscy?

- Sama wybierze. Byleby tylko 
jak najdalej od rolnictwa – odpo-
wiada bez chwili zastanowienia 
Andrzej. - Ziemia tu licha, szóstej 
klasy. Ale nie to jest najważniejsze. 
Dziś nie ma żadnej satysfakcji, że się 
jest rolnikiem, bo czy można się cie-
szyć z tego, że się wegetuje. Ojciec, 
jak był zdrowy i sprawny, to miał tu 
jeszcze świnki i owce. Dziś, gdy pro-
siak w skupie po 3-4 zł, to jaka to 
opłacalność? Poza tym, rolnik nie ma 
pewnej, comiesięcznej pensji. Ja, daj-
my na to kupię cielaka, chowam go 
dwa lata… Dziś wiem, że za kilogram 
żywca dostałbym po 7 zł, ale ja muszę 
odczekać na zapłatę dwa lata i może 
wówczas okazać się, że wtedy zapła-
cą mi jedynie  4 zł za kilogram. I moja 
córka miałaby godzić się z takim 
paradoksem, że gdy od rolnika pro-
dukty tanieją, to w sklepach drożeją 
lub ceny stoją w miejscu?! Nigdy!

Jest antena satelitarna. Jest tele-
wizja cyfrowa. Jak są dobre warunki 
atmosferyczne, to internet „śmiga” 
całkiem znośnie. Są własne zwie-
rzęta, jest mleko, masło, chleb pie-
czony w piecu, są owoce, warzy-
wa. Niby wszystko jest co do życia 
i szczęścia potrzebne, ale… No wła-
śnie, owo „ale” wskazuje, że życie 
w przysiółku Bydgoszcz to składowa 
nie tylko plusów, ale też minusów.

Plusem na pewno jest cisza 
i spokój dookoła. Żadnych sąsia-
dów w pobliżu, więc wścibskie oko 
sąsiadki nie wypatrzy, z jakimi to 
Katarzyna zakupami przyjechała, 
ciekawskie ucho nie podsłucha, czy 
i z jakiego powodu się kłócą. Nikt się 
nie wtrąca do życia, nie pyta: „dokąd 
idziesz?”, „a po co?”, „a ile dałaś za 
tę kieckę?”. Minusy? Gdyby, odpu-
kać, trzeba by było wezwać pogoto-
wie, to przyjechałoby aż z odległe-
go o 37 km Bytowa. A tam, słysząc 
w słuchawce adres: „Bydgoszcz”, 
potrafią się spytać: „To co wy tam 
w Bydgoszczy pogotowia nie macie, 
tylko wydzwaniacie do Bytowa?!”. 

Jak się zdarzy sroga, śnież-
na zima, to się trzeba sporo łopatą 
namachać, żeby przebić się do wiej-
skiej drogi, a ta też nie jest przecież 
pierwszego utrzymania. Czasami 
zdarzają się chwile, gdy przychodzi 
świadomość, że z Bydgoszczy wszę-
dzie jest daleko, że nie ma do kogo, 
poza rodziną, „gęby otworzyć”, że 
brakuje dobrej sąsiadki, z którą 
można by sobie było poplotkować.

- Nie ma co narzekać – prze-
rywa tę nieoptymistyczna zadu-
mę Andrzej. – Tu jest Bydgoszcz, 
a w promieniu kilkunastu kilome-
trów mamy jeszcze Warszawę, też 
z jednym domem, jak by się uparł to 
i Holandia się znajdzie i Jeruzalem. 
Wszędzie blisko i wszędzie daleko…

*�Więcej�zdjęć�przysiółka�
Bydgoszcz�znajdziecie�
w�internetowej�wersji�
artykułu�na�www.
metropoliabydgoska.pl.

Wiktoria�(na�ekranie�telefonu),�Katarzyna�i�Andrzej�Felscy�–�jedyni�mieszkańcy�pomorskiej�Bydgoszczy.

Prywatna Bydgoszcz
Wyjechać�z�Bydgoszczy,�przejechać�133�kilometry�i�znaleźć�się�
w…�Bydgoszczy,�w�dodatku�nie�jeżdżąc�w�kółko�po�mieście.�
Niemożliwe?�A�właśnie,�że�możliwe!
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tel. 52-342-09-52
www.psm.bydgoszcz.pl

Nowe
mieszkania
Osiedle Leśny Zakątek 2
ul. Powstańców Warszawy
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R E K L A M A

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @STorzewski

Już w budżecie miasta na 2016 rok 
na rewitalizację Starego Fordo-
nu zabezpieczono kwotę ponad 

6 milionów złotych, a prace miały 
objąć między innymi przebudowę 
ulicy Bydgoskiej, remont pobliskich 
ulic osiedlowych (Nad Wisłą, Kape-
luszników, Rybaki, Zakładowa, Fry-
cza-Modrzewskiego, Promenada, 
Filomatów, Ordynacka), budowę 
infrastruktury rekreacyjnej, odtwo-
rzenie werandy przy ul. Kapelusz-
ników 2 oraz wpisane po konsul-
tacjach z mieszkańcami prace na 
nabrzeżach.

Roboty się jednak opóźniły, gdyż 
koncepcja przygotowana przez 
firmę PAS Projekt z Nadarzyna 
została w sierpniu złożona w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej, a następnie zwrócona do 

poprawki. – Faktycznie pracownia 
miała problemy z terminowością. 
Czas na dostarczenie dokumenta-
cji koncepcji urbanistycznej minął 
30 września, ale został dopisany 
aneks, na podstawie którego będzie 
można nanieść zmiany– tłuma-
czy zastępca prezydenta Mirosław 
Kozłowicz. Jak zapewnia ratusz, 
formalności mają zostać załatwio-
ne do połowy 2017 roku. Obecnie 
czynione są starania o zezwolenia 
z Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, a prace na wybrzeżu mają 
być realizowane w trybie „projektuj 
i wybuduj”.

- Nie możemy już doczekać 
się tych robót. Ja osobiście jestem 
w to zaangażowany od 1999 roku 
– mówi Rafael Prętki, prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Stare-
go Fordonu. – Ostatnio znalazłem 
kasetę VHS sprzed czternastu lat 
z nagranym stanem ówczesnego 
Fordonu. Już wtedy planowaliśmy 

protest polegający na zablokowa-
niu ulic – wspomina. Wówczas pla-
nów nie zrealizowano, a w 2014 roku 
mieszkańcy dzielnicy wyszli na uli-
ce. Opłaciło się. – Ta modernizacja 
to dla nas najważniejsza rzecz. Zro-
biliśmy już rewitalizację społeczną, 
teraz czas na infrastrukturę – mówi 
Prętki.

W ubiegłym roku postawio-
no pierwszy krok do rewitalizacji 
i wyremontowano ulicę Wyzwole-
nia. Na odcinku od ul. Bydgoskiej do 
Pielęgniarskiej, gdzie wzmocniono 
też podbudowę, została wykona-
na jezdnia z kostki brukowej, a na 
fragmencie od ul. Pielęgniarskiej 
do Krygiera położono nawierzchnię 
bitumiczną. Zainstalowano rów-
nież progi zwalniające, wymieniono 
wiatę na przystanku i wyznaczono 
nowe przejścia dla pieszych. Inwe-
stycja kosztowała 625 tys. zł. – Nale-
ży pochwalić firmę, która zajmo-
wała się tym remontem, ponieważ 
wszystko zostało profesjonalnie 
przeprowadzone, a nie zawsze tak 

jest– mówi Prętki, a jako przykład 
podaje remont placu zabaw przy ul. 
Targowisko. – Na pewno będzie-
my się przyglądać przetargom. 
Dziś wygrywają firmy, które złożą 
najtańsze oferty, a to nie zawsze 
ma dobry wpływ na jakość robót – 
zapewnia. 

W sumie do 2020 roku miasto 
planuje przeznaczyć na rewitali-
zację Starego Fordonu 50 mln zł, 
z czego 13 mln zostało zabezpie-
czone już w budżecie na 2017 rok. 
– Wiadomo, że prezydent nie będzie 
rozdawał pieniędzy na prawo i lewo, 
ale widać, że inwestuje i stara się 
budować Bydgoszcz, czyli też Stary 
Fordon. Walczyliśmy o to kilkana-
ście lat – kończy Prętki.

*�Więcej�wizualizacji�Starego�
Fordonu�po�rewitalizacji�
można�znaleźć�na�stronie�
portalu�MetropoliaBydgoska.
Pl

sukces po 
latach?
Stary Fordon czeka na 
rewitalizację
Stary�Fordon�po�kilkunastu�latach�starań�ma�doczekać�się�nowej�
odsłony.�Miasto�zapewnia,�że�prace�rozpoczną�się�w�przyszłym�
roku.�Mieszkańcy�nie�kryją�zadowolenia.

Rewitalizacja,�o�którą�mieszkańcy�Starego�Fordonu�walczyli�kilkanaście�lat,�ma�ruszyć�w�połowie�przyszłego�
roku.
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13 mln zł
przeznaczono 
w�projekcie�budżetu�
na�2017�rok�na�prace�
w Starym Fordonie.

Nie�możemy�już�
doczekać�się�tych�robót.�
Ja�osobiście�jestem�
w�to�zaangażowany�od�
1999�roku

rafael Prętki
prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Starego Fordonu
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750
wolontariuszy pojawi się 
podczas styczniowego 
finału WOŚP na ulicach 
Bydgoszczy

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Na  t eren ie  wojewó d z t wa 
kujawsko-pomorskiego zare-
jestrowanych zostało łącznie 

46 sztabów. Oprócz Bydgoszczy, 
Inowrocławia, Torunia i Korono-
wa, zbiórki odbędą się też między 
innymi w Żninie, Rypinie, Gniewko-
wie, Szubinie czy Kcyni. W każdym 
z tych miejsc podczas finału na uli-
ce wyjdzie co najmniej kilkunastu 
wolontariuszy wyposażonych nie 
tylko w puszki i serduszka, ale rów-
nież identyfikatory. 

W Bydgoszczy kwestować ma 
750 osób. W ubiegłym roku liczba 
wolontariuszy była nieco mniejsza, 
ale zainteresowanie pomocą - więk-
sze. To właśnie dlatego organizato-
rzy uznali, że warto podnieść limit 
przyjęć. – W zeszłym roku brako-
wało nam miejsc. Zgłosiło się więcej 
chętnych, więc teraz postanowi-
liśmy zwiększyć liczbę wolonta-
riuszy i zobaczymy, co z tego wyj-
dzie – wyjaśnia Leszek Jakubow-
ski z Regionalnego Sztabu WOŚP 
w Bydgoszczy. I zapewnia również, 
że jeśli zainteresowanie będzie bar-
dzo duże, to liczba miejsc będzie 
sukcesywnie wzrastać. 

Zapisy na wolontariuszy zaanga-
żowanych w przebieg finału w Byd-
goszczy ruszyły 7 listopada i mają 
finiszować pod koniec listopada. 
Zapisy prowadzone są na stronie 
internetowej Regionalnego Sztabu 
WOŚP w Bydgoszczy. W pierwszej 
kolejności przyjmowane są grupy 

zorganizowane liczące nie więcej 
niż trzydzieści osób, wśród których 
musi znajdować się pełnoletni opie-
kun ponoszący odpowiedzialność 
za wszystkie działania swoich pod-

opiecznych. To właśnie on wypeł-
nia formularz zgłoszeniowy. Takie 
zespoły tworzą najczęściej uczniowie 
szkół, przedstawiciele domów kultu-
ry i innych instytucji bądź placówek.

Co z zapisami dla osób indy-
widualnych? Okazuje się, że samo-
dzielne dołączenie do grona wolon-
tariuszy nie jest takie proste. Zapisy 
dla pojedynczych osób prowadzone 

będą tylko wtedy, gdy grupy zorga-
nizowane nie zapełnią wszystkich 
miejsc. W momencie zgromadzenia 
750 osób, zapisy zostaną zakończone.

Osoby z puszkami będzie moż-
na spotkać w różnych częściach 
miasta. Na pewno nie zabraknie 
ich na Starym Rynku, gdzie rozsta-
wiona zostanie scena. Przez niemal 
cały dzień to właśnie tam odbywać 
się będą koncerty zarówno zna-
nych, jak i tych mniej popularnych 
wykonawców. Nie zabraknie rów-
nież przedstawicieli lokalnej sceny 
muzycznej. – Na razie jesteśmy na 
etapie ustalania szczegółów wyda-
rzenia – mówi nam Jakubowski. 
Informacje o atrakcjach przygo-
towywanych na 25. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
udostępniane będą na facebooko-
wej stronie bydgoskiego sztabu 
WOŚP. 

Środki zebrane podczas najbliż-
szego finału zostaną przeznaczone 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz na zapewnienie godnej 
opieki medycznej seniorom.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @STorzewski

Archeologiczne prace wyko-
p a l i s k o w e  r o z p o c z ę t e 
w październiku prowadzone 

są w miejscach, w których ma się 
pojawić nowa infrastruktura i mają 
przygotować płytę do planowanej 
rewitalizacji. Odkrycie pozostało-
ści budynków tworzących jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu zachodnią 
pierzeję Starego Rynku postawi-
ło pod znakiem zapytania budowę 
30-metrowej fontanny, która miała 
się pojawić w pobliżu przesunięte-
go Pomnika Walki i Męczeństwa. – 
Fundamenty znalezione pod Starym 
Rynkiem są umieszczone tak płytko, 
że montaż instalacji fontanny może 
okazać się niemożliwy. Aby potwier-
dzić te przypuszczenia, trzeba 
poczekać na ostateczne wyniki prac 
archeologicznych – tłumaczy prezy-
dent Rafał Bruski.

Taki obrót spraw może zadowa-
lać radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy uważali, że nie powin-
no się zestawiać budzącej radosne 
skojarzenia fontanny z upamięt-
niającym ofiary II wojny światowej 
monumentem.

Niezagrożone są – przynaj-
mniej na razie – pozostałe założenia 
modernizacji. Płyta rynku ma zostać 

sprowadzona do jednego pozio-
mu, wspomniany pomnik zostanie 
przesunięty w kierunku ratusza, 
a na placu pojawi się więcej zieleni, 

a także dwa zegary, z których jeden 
będzie pokazywał czas bydgoski 
różniący się o dwanaście minut od 
czasu środkowoeuropejskiego.

W efekcie przeprowadzonych 
w wakacje konsultacji społecz-
nych zapowiedziano także wyeks-
ponowanie części fundamentów 

staromiejskiego ratusza, który 
został zburzony w pierwszej poło-
wie XIX wieku. Teraz ruiny jed-
nej z jego wież mają być widoczne 
dzięki dwuspadowemu przeszkle-
niu. Wizualizacje przedstawiające 
wprowadzone w sierpniu zmiany 
w projekcie nie są jeszcze gotowe. 
– Czekamy na zakończenie prac 
archeologicznych. Po nich otrzy-
mamy wytyczne, po których znany 
będzie ostateczny kształt zagospo-
darowania płyty – tłumaczy nam 
Maciej Gajownik z biura GM Archi-
tekci, które jest odpowiedzialne za 
zaprojektowanie nowego wyglądu 
Starego Rynku.

Jak tłumaczy ratusz, zakres 
prac dostosowany ma być do środ-
ków, którymi dysponuje miasto. 
Koszt rewitalizacji, obejmującej 
także remont przylegających do 
placu  uliczek, oceniany jest na 
18-20 milionów złotych, z czego 
6 milionów zostało zabezpieczo-
ne w budżecie na 2017 rok. Zda-
niem prezydenta, nie ma ryzyka, że 
modernizacja zostanie opóźniona. 
– Nie jest to potężna przestrzeń, 
więc liczę, że prace będą prowa-
dzone w dynamicznym tempie 
i w przyszłym roku je zaczniemy 
i skończymy – zapowiada Bruski. 
Roboty mają być prowadzone eta-
pami, w trzech segmentach, dzięki 
czemu nie dojdzie do zamknię-
cia całej płyty rynku w jednym 
momencie.

Wolontariuszy�nie�zabraknie�przede�wszystkich�w�centrum�miasta,�w�tym�–�na�placu�Wolności.�

WOŚP zagra po raz 25
Trwają zapisy wolontariuszy

Jak�co�roku,�tak�też�i�tym�razem,�w�pierwszym�miesiącu�nowego�roku�całą�Polskę�zdominują�czerwo-
ne�serduszka.�15�stycznia�2017�roku�odbędzie�się�25.�Finał�Wielkiej�orkiestry�Świątecznej�Pomocy.�
Sztaby�już�czekają�na�zgłoszenia�osób�chętnych�do�pomocy�przy�organizacji�tego�wydarzenia.

rozkopali stary rynek. 
Plany remontu do zmiany?
Na�Starym�Rynku�pracują�obecnie�archeolodzy,�którzy�mają�przygotować�plac�do�zbliżającego�się�
remontu.�Niewykluczone,�że�projekt�modernizacji�trzeba�będzie�zmienić.

Prace�archeologiczne�na�Starym�Rynku�mają�zakończyć�się�jeszcze�w�tym�roku.�
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @Eriksson1988

Drugi etap budowy trasy Uni-
wersyteckiej to jedno z naj-
większych – obok rozbudowy 

ulicy Grunwaldzkiej, modernizacji 
ul. Kujawskiej czy budowy nowej 
przeprawy przez Brdę w ciągu ul. 
Kazimierza Wielkiego – wyzwań 
inwestycyjnych miasta nad Brdą 
w nadchodzących latach. Przedłu-
żona droga ma połączyć bowiem 
ulicę Wojska Polskiego z aleją Jana 
Pawła II i ulicą Glinki, ułatwiając 
dostęp do drogi krajowej nr 5 oraz 
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego. Kwota inwe-
stycji szacowana jest obecnie na 
50 milionów złotych.

Nie oznacza to jednak, że 
wszystkie środki miasto będzie 
musiało wydać z własnego budże-
tu. Przeklasyfikowanie trasy Uni-
wersyteckiej na drogę wojewódz-
ką, co miało miejsce formalnie na 
początku roku, pozwala miastu 
aplikować o fundusze z Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. W ramach konkur-
su na rozbudowę dróg w miastach 
prezydenckich (w województwie 
kujawsko-pomorskim są to, obok 
Bydgoszczy, Toruń, Włocławek, 
Grudziądz i Inowrocław) urząd 
marszałkowski zabezpieczył kwotę 
18 milionów euro. Z tej puli dla naj-
większego miasta regionu przypada 
ponad 7,5 mln euro, czyli – w zależ-
ności od kursu unijnej waluty – co 
najmniej 32 mln zł.

Gdzie drwa rąbią...

Według planów bydgoskiego Zarzą-
du Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej, odpowiedzialnego za 
przeprowadzenie inwestycji, robo-
ty budowlane miałyby rozpocząć 
się wiosną przyszłego roku. A war-
to dodać, że to nie pierwszy termin 
wskazywany przez drogowców. 
Tyle że teraz ogłoszono już przetarg 
na wyłonienie wykonawcy zadania, 
a wojewoda w pierwszej połowie 
września wydał ZRID, czyli zezwole-
nie na realizację inwestycji drogowej.

I wszystko odbywałoby się nie-
mal modelowo, gdyby nie fakt, że 
tłem do tej inwestycji, które obec-
nie wychodzi na pierwszy plan, jest 

konflikt, który z inwestorem (czyli 
miastem) toczy Krzysztof Pietrzak 
i będąca jego własnością spółka 
Tartak Bydgoszcz. Zdaniem Pie-
trzaka, wywłaszczenie go na mocy 
specustawy drogowej, a nie sprze-
daży działki w drodze negocjacji, 
oznacza dla niego finansowe stra-
ty. - Odszkodowanie nie obejmu-
je kwoty odtworzeniowej, a ja nie 
będę w stanie w nowe miejsce prze-
nieść wszystkich swoich maszyn. 
Poza tym, zmiana lokalizacji tartaku 
to kwestia pół roku. I pieniędzy, któ-
rymi obecnie nie dysponuję – twier-
dzi Pietrzak.

Słowa sprzeciwu od wielu mie-
sięcy przekłada na czyny, pisząc 
kolejne skargi i odwołania od decyzji 
urzędników. W siedzibie jego firmy 
na półkach stoją opasłe segregatory 
z korespondencją z urzędem miasta, 
ZDMiKP, a ostatnio także prokura-
turą i Ministerstwem Infrastruktury 
i Budownictwa. Do tego ostatniego 
złożył odwołania od wspomnianego 
ZRID, podkreślając, że jego zdaniem 
wojewoda wydał tę decyzję z naru-
szeniem przepisów.

I to właśnie ten dokument może 
wstrzymać prace nad rozbudową 
trasy Uniwersyteckiej i plany dofi-
nansowania tej inwestycji ze środ-
ków unijnych. Odwołanie do mini-
sterstwa oznacza bowiem, że miasto 
nie dysponuje ostateczną decyzją 

w sprawie pozwolenia na realiza-
cję drogi. A jeśli chciało ubiegać się 
w konkursowe środki, powinno ją 
posiadać najpóźniej 31 październi-
ka. - Jej brak oznacza niespełnienie 
kryterium i odrzucenie wniosku – 
potwierdza nasze ustalenia Tomasz 
Krasicki, wicedyrektor Departa-
mentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w urzędzie marszałkowskim.

Zdaniem prezydenta Rafała 
Bruskiego, pieniądze są jednak bez-
pieczne i na pewno trafią do miasta. 
- To kwestia czasu, są one bowiem 
dedykowane Bydgoszczy. Planem 
awaryjnym jest kolejny konkurs – 
przekonuje. I dodaje, że w podobnej 
sytuacji są inne miasta. Chociaż-
by Inowrocław, który dopiero pod 
koniec września – decyzją radnych 
sejmiku – zmienił klasyfikację frag-
mentu ulicy Magazynowej przewi-

dzianej do modernizacji na drogę 
wojewódzką. Uchwała zacznie obo-
wiązywać jednak dopiero od 1 stycz-
nia 2017 roku.

...tam wióry lecą

Z dokumentów, do których dotar-
liśmy, wynika jednak, że czas nie 
musi być sprzymierzeńcem Byd-
goszczy. Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Budownictwa już zapowiedziało 
bowiem wydłużenie czasu na wyda-
nie decyzji w sprawie odwołania 
Krzysztofa Pietrzaka (oraz jego syna 
Dawida) i powiązanych z nim spół-
ek – Tartak Bydgoszcz i The Best 
Woods do 30 grudnia.

A to nie koniec – datowane na 
8 listopada pisma z resortu kiero-
wanego przez Andrzeja Adamczyka 
trafiły zarówno na biurko wojewody, 
jak i drogowców. Ich autor – Marcin 
Wójtowicz, dyrektor Departamentu 
Lokalizacji Inwestycji MIB, wskazu-
je urzędowi wojewódzkiemu listę 
uchybień, a od drogowców – kon-
kretnie Macieja Gusta, pełniące-
go obowiązki zastępcy dyrektora 
ZDMiKP odpowiedzialnego za inwe-
stycje drogowe – oczekuje kom-
pleksowych wyjaśnień dotyczących 
inwestycji.

Jakie zastrzeżenia ma minister-
stwo? W stosunku do wojewody 
i jego podwładnych głównie o cha-

rakterze formalnym. Dostarczona 
dotąd dokumentacja okazała się 
niekompletna, nie zawiera między 
innymi wszystkich tomów projektu 
budowlanego. Z kolei od ZDMiKP 
urzędnicy oczekują odpowiedzi na 
pytanie, czy możliwa jest zmiana 
przebiegu trasy Uniwersyteckiej 
tak, aby omijała ona nieruchomość, 
którego współwłaścicielem jest 
Dawid, syn Krzysztofa Pietrzaka. 
Wskazują również szereg innych 
działek, co do których wykorzysta-
nia MIB ma obecnie zastrzeżenia 
i oczekuje wyjaśnień. ”Powyższe 
informacje są niezbędne do zakoń-
czenia postępowania” - podsumo-
wuje w dokumentach przekazanych 
obu organom dyrektor Wójtowicz.

*�Do�tematu�wrócimy�na�www.
metropoliabydgoska.pl.

daleko od trasy
Ponad�32�miliony�złotych�–�taką�kwotę�Bydgoszcz�może�
otrzymać�z�funduszy�unijnych�na�rozbudowę�trasy�
Uniwersyteckiej.�Ale�droga�do�tych�środków�jest�–�i�wszystko�
wskazuje,�że�będzie�–�długa�i�kręta.

Rozbudowa�trasy�Uniwersyteckiej,�według�obecnych�planów�ZDMiKP,�ma�rozpocząć�się�wiosną�2017�roku,�
a�zakończyć�–�półtora�roku�później.�Nie�wiadomo�jednak,�czy�tych�terminów�uda�się�dotrzymać.
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50 mln zł
ma�kosztować�
przedłużenie�TU�do�
węzła�z�aleją�Jana�
Pawła�II�i�ulicą�Glinki.

otrzymanie�środków�
unijnych�na�rozbudowę�
trasy�Uniwersyteckiej�to�
kwestia�czasu,�są�one�
bowiem dedykowane 
Bydgoszczy.

rafał Bruski
prezydent miasta

#mieczysław kociszewski
W sprawie, także i moim zda-
niem chodzi o pieniądze, ale 
każdy właściciel terenu tak 
postępuje, bo każdy chce wycią-
gnąć pieniądze na maksa. Takie 
przypadki Bydgoszcz już zna - 
„wygięta” trasa W-Z na wysoko-
ści ul. Łęczyckiej czy tylko jeden 
most na ul. Kazimiera Wielkiego. 
To „wygięcie” trwało kilka lat, 
a drugiego mostu nie ma do dzi-
siaj. Więc nie wiadomo, jak dłu-
go potrwa ta sprawa!

#józef Łobodziński
Są tzw. wyższe cele społeczne 
co do których miasto powinno 
mieć prawa. A spółce zapro-
ponować inne tereny , którymi 
dysponuje ratusz, o porówny-
walnych warunkach i wartości.

#Hania modrakowska
I niech tartak znika, ale nie za 
darmo. Panie Krzysztofie, pro-
szę się nie poddawać!

#maciej moszyński
I znowu jeden człowiek / jedna 
rodzina utrudnia życie wszyst-
kim pozostałym mieszkańcom 
miasta. Budowa drogi, z której 
korzysta nawet ten, który pro-
testuje przeciwko jej budowie, 
to zawsze problem w tym kraju.

#olaf roland szwejkowski
Bydgoscy urzędnicy ZDMiKP 
mają odmienne stany świadomo-
ści... Jak pokazuje historia roz-
budowy trasy Uniwersyteckiej, 
problem ich jaźni jest poważny. 
Choć sprawa jest faktycznie 
skomplikowana, to na poziomie 
tak „poważnej” instytucji nie 
może być problemu z interpre-
tacją słowa „ostateczna”.



11



12

Jeszcze na początku XXI wieku 
Modus borykał się z załamaniem 
rynku i malejącą liczbą zamó-

wień. Doszło do zwolnień i zamiany 
siedziby na mniejszą. W 2008 roku 
na czele zarządu stanął prezes 
Marek Ulewicz, a firma zmieniła 
strategię. Dziś zatrudnia, niemal 
wyłącznie na zasadzie umowy o pra-
cę, około 150 osób. – Kiedyś byliśmy 
kojarzeni głównie z mundurami dla 
wojska. Armia nadal zajmuje ważne 
miejsce w naszej produkcji, ale szu-
kamy nowych wyzwań. Stąd współ-
praca z liniami lotniczymi czy fir-
mami transportowymi – mówi Kon-
stanty A. Dombrowicz, dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu firmy. 

Na efekty powiększenia ofer-
ty nie trzeba było długo czekać. 
Dziś mundury wyprodukowane 
nad Brdą noszą pracownicy jednej 
z najpopularniejszych linii lotni-
czych w Europie, a także zatrudnie-
ni w spółkach kolejowych i bankach 
oraz aktorzy występujący na planie 
filmu „Dywizjon 303”, który w przy-
szłym roku trafi na ekrany kin. – 
Byliśmy też na ślubie księcia Monako 
i ceremonii zamknięcia Euro 2016 – 
wylicza Dombrowicz. Wkrótce do 
tej listy dołączą prawnicy, ponieważ 
Modus będzie produkować togi. – 
Coraz bardziej skupiamy się na eks-
porcie. Dotąd współpraca z klien-
tami zagranicznymi odbywała się 
głównie przez pośredników, a teraz 
chcemy postawić na bezpośredni 
kontakt – tłumaczy project manager 
Krzysztof Ruszkowski. 

Rozmowami z klientami zagra-
nicznymi zajmuje się dział ekspor-
tu, a współpracę znacznie ułatwia 
indywidualne studio projekto-
we. Na stronie internetowej firmy 
funkcjonuje platforma zakupowa, 
dzięki której klienci mogą zrealizo-

wać zamówienia ze swojej siedziby. 
To ukłon w stronę chociażby linii 
lotniczych, których oddziały znaj-
dują się w całej Europie.  

Sam Modus wkrótce zmieni 
siedzibę, gdyż zdecydował się na 
przeprowadzkę do Bydgoskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego. Obecnie firma znajduje się 
przy zbiegu ul. Poznańskiej i Świętej 
Trójcy, a gdy na jej teren musi wje-
chać ciężarówka, w pobliżu trzeba 
zablokować ruch. – Używany przez 
nas budynek ma już kilkadziesiąt lat 
i nie był tworzony pod kątem pro-
dukcyjnym. W parku przemysłowym 
wszystko zostanie lepiej zorganizo-
wane, dzięki czemu zwiększy się 
nasza wydajność i będziemy mogli 
rozwijać się zarówno pod kątem 
biurowym, jak i produkcyjnym – tłu-
maczy Ruszkowski. 

Obiekt przy ulicy Rolbieskiego 
będzie miał 3 tys. metrów kwadra-
towych, dwie sale konferencyjne, 
nowoczesne pomieszczenia biurowe, 
wydzieloną wzorcownię, duży par-
king oraz specjalistyczne rampy prze-
ładunkowe. Teren pod budowę, która 
ma ruszyć na początku przyszłego 
roku, jest przygotowany, a finisz prac 
zaplanowano na 2018 rok.

modus ubiera 
Europę
I powstaje na nowo 
Produkują�mundury�dla�linii�lotniczych,�przewoźników�
kolejowych,�ale�też�na�śluby�arystokratów.�Bydgoska�firma�
Modus�rozwija�się�i�wkrótce�wybuduje�nowoczesną�siedzibę.

Pracownicy�firmy:�Ewa�chyła,�Iwona�Kłóskowicz,�Konstanty�Dombrowicz,�Krzysztof�Ruszkowski,�Ewelina�
Smarzewska,�Anna�Konopa.

BiZNEs

W�2018�roku�Modus�przeniesie�
się�do�nowej�siedziby�w�BPPT.

115 000
tyle marynarek 
i�spodni�produkuje�
rocznie�Modus.�
Wykorzystuje�do�
tego m.in. ok. 1 mln 
guzików.



13

Przez pięć lat działalności firma 
M4Student zbudowała sobie 
pokaźny kapitał w postaci zado-

wolonych klientów – obecnie zarzą-
dza pięćdziesięcioma mieszkaniami, 
w dodatku nie tylko w Bydgoszczy, 
ale również w Toruniu. Do swojej 
oferty dołączyła właśnie Praktycz-
ne Remonty, projekt, który zakłada 
kompleksowe przygotowanie lokum 
przeznaczonego do wynajmu. - Zna-
my oczekiwania najemców i chcemy 
tę wiedzę wykorzystać w praktyce – 
mówi Marek Nadolny.

Jak wyglądają przygotowania do 
takiego remontu? Na pozór niczym 
nie różnią się on innych prac mają-
cych poprawić stan mieszkania. 
Ale tylko na pozór. - Właściciel jest 
de facto zwolniony ze wszystkich 
obowiązków związanych z remon-
tem – przekonuje Nadolny. - Na 
wstępnym etapie przygotowujemy 
projekt, za który odpowiedzialna jest 
osoba posiadająca doświadczenie 
i wykształcenie związane z projek-
towaniem wnętrz. Wszystko odbywa 
się na indywidualne zamówienie.

Różnica tkwi w szczegółach – 
projekt wykonany jest na podsta-
wie wspomnianych doświadczeń 
przy wynajmie innych mieszkań. 
Po akceptacji ze strony właścicie-
la cały ciężar odpowiedzialności 
spoczywa już na ekipie remonto-
wej. - Wybieramy materiały, doko-
nujemy zatowarowania, równolegle 
monitorujemy sytuację w kilkunastu 
sklepach na terenie całego regionu – 
dodaje Mateusz Wilk.

Rekonesans rynku pozwala – jak 
zapewniają twórcy Praktycznych 
Remontów – na dużą elastyczność. 
Także cenową. - Jesteśmy gotowi 
przygotować projekt zarówno w wer-
sji rozbudowanej, jak i ekonomicznej 
– wylicza Wilk. - Mieszkanie przygo-
towujemy pod klucz, uwzględniając 
również jego wyposażenie.

Kluczowe pytanie – jaki jest czas 
wykonania remontu. Tutaj również 
dużo zależy od indywidualnych 
rozwiązań. - Ważny jest stan tech-
niczny lokalu, jego powierzchnia czy 
też liczba pomieszczeń – wymienia 
Mateusz Wilk. Każdy klient na etapie 
projektu otrzyma informację o pla-
nowanym okresie remontowym.

Współwłaściciele Praktycznych 
Remontów zapewniają, że na samej 
modernizacji lokalu współpraca 
nie musi się zakończyć. Do wyboru 
są następnie dwie drogi – przeka-
zanie mieszkania w zarząd, a więc 
pod skrzydła firmy M4Student bądź 
wynajem na własną rękę. - Jeste-
śmy otwarci na różne rozwiązania 
– udzielamy wsparcia prawnego 
w zakresie najmu, w ramach projek-
tu prezentujemy nie tylko szacun-
kowe koszty remontu, ale również 
potencjalne zyski – dodaje Marek 
Nadolny.

Mimo że projekt Praktycznych 
Remontów skierowany jest głównie 
do osób inwestujących w nierucho-
mości z planem dalszego wynajmu, 
to jego twórcy przekonują, że grono 
ich odbiorców może być znacznie 
szersze. - Zapraszamy do współpra-
cy również osoby, które chcą wyre-
montować mieszkanie, a następnie 
z zyskiem je sprzedać – podsumo-
wuje Nadolny. Projekt Praktycznych 
Remontów zresztą ewoluował i już 
dzisiaj jego pomysłodawcy przeko-
nują, że są gotowi na współpracę 
również w każdym innym zakresie, 
także w obszarze doraźnych, okre-
sowych remontów.

*�Szczegółowe�informacje�na�
temat�projektu,�jak�i�wykonanych�
już�remontów�można�znaleźć�na�
www.praktyczneremonty.pl.

Taka deklarację złożył w minio-
ny wtorek, 15 listopada w odpo-
wiedzi na nasze pytania o przy-

szłość przyszkolnych pływalni pre-
zydent Rafał Bruski. – Jeżeli po 
postępowaniu na rozbudowę ul. 
Grunwaldzkiej zostaną oszczęd-
ności, to niewykluczone jest przy-
spieszenie procesu inwestycyjnego 
– podkreśla sternik miasta. Słowo 
„przyspieszenie” wynika z punk-
tu przyłożenia, którym są aktual-
ne plany magistratu. W Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 
2017-2044 pierwsze środki na budo-
wę basenów zapisane są bowiem 
dopiero na 2018 rok. Łącznie to 
23 miliony złotych zabezpieczo-
ne na wzniesienie jednego obiektu 
w latach 2018-2019. Według tego 
harmonogramu przetarg ogłoszony 
zostałby jednak dopiero w drugiej 
połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że miasto dys-
ponuje już kompletem projek-
tów oraz pozwoleń na budowę 
wszystkich pływalni. Baseny mają 
powstać na Miedzyniu (Zespół 
Szkół nr 8 przy ulicy Pijarów). osie-
dlu Leśnym (Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 7 przy ul. 11 Listo-
pada), Kapuściskach (ZSO nr 5 przy 
ul. Szarych Szeregów) oraz w For-
donie (ul. Kromera). O planach ich 
powstania mówi się już od kilku lat, 
ale miasto dotąd stało na stano-
wisku, że chce poszukiwać źródeł 
zewnętrznego finansowania tych 
inwestycji. Szczególnie swoją uwa-
gę kierowało w stronę Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, które planowa-
ło uruchomienie programu budowy 
miejskich basenów. – Tyle że mija 
rok od powołania nowego rządu, 
a planu nie ma – przyznaje prezy-
dent Bruski.

Budowa którego basenu miałaby 
się rozpocząć w pierwszej kolejno-
ści? Tego włodarz miasta nie chciał 
zdradzić. – Myślę, że moment na 
targi z radnymi, w sytuacji gdy wła-
śnie przedstawiamy im propozycję 
budżetu na rok 2017, nie jest najlep-
szy – przekonuje Bruski.

Gotowe są już również wizu-
alizacje nowych obiektów, które 
mają powstać na Miedzyniu i os. 
Leśnym. Projekt obu wykonała fir-
ma Schick Architekci z Rudy Ślą-
skiej. Wszystkie wizualizacje moż-
na obejrzeć na www.metropolia-
bydgoska.pl. ED

Praktyczne remonty 
pod klucz
Nowy projekt twórców M4Student

Nowość�na�rynku�–�remonty�dedykowane�mieszkaniom�na�wynajem�proponuje�dwóch�młodych�
bydgoszczan�–�Marek�Nadolny�i�Mateusz�Wilk.�-�chcemy�wykorzystać�nasze�doświadczenia�nabyte�
podczas�rozwijania�działalności�w�ramach�M4Student�–�zapowiadają.

Kiedy powstaną przyszkolne baseny?
Prezydent wskazuje możliwe terminy

Być�może�już�w�pierwszej�połowie�przyszłego�roku�bydgoski�ratusz�ogłosi�przetarg�mający�wyłonić�
wykonawcę�pierwszego�z�czterech�zaplanowanych�miejskich�basenów.�Wszystko�zależy�–�tu�cieka-
wostka�–�od�rozstrzygnięć�finansowych�przy�rozbudowie�ulicy�Grunwaldzkiej.

Tak�ma�prezentować�się�wnętrze�basenu�przy�ulicy�Pijarów�na�Miedzyniu.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @STorzewski

W styczniu do Bydgoszczy 
trafi jedenaście nowych 
autobusów, a w budżecie na 

2017 rok ratusz zaplanował 14 milio-
nów złotych na zakup dziesięciu 
kolejnych pojazdów. Podobne inwe-
stycje, chociażby z uwagi na dostęp-
ność środków unijnych, są obecnie 
przeprowadzane w większości pol-
skich miast. – W ciągu ostatnich kil-
ku lat wymieniliśmy prawie połowę 
autobusów, a w planach jest zakup 
jeszcze czterdziestu – mówi Hanna 
Pieczyńska z ZDiTM Szczecin, które 
zamierza zamówić m.in. 16 pojazdów 
hybrydowych.– Ich zaletą jest to, że 
napędy spalinowe i elektryczne mogą 
pracować na przemian lub jedno-
cześnie, zużywają mniej paliwa oraz 
emitują mniej spalin i hałasu – tłuma-
czy w rozmowie z nami Pieczyńska. 

Przed rokiem dziesięć hybryd 
traf iło także do Inowrocławia. 
W Bydgoszczy na razie przyglądają 
się tego typu pojazdom. Wicepre-
zydent Mirosław Kozłowicz wziął 
nawet udział w poświęconej temu 
zagadnieniu konferencji Centrum 
Unijnych Projektów Transporto-
wych, ale na razie pozostaje ostroż-
ny w ocenach. – Przyglądamy się 
możliwości pozyskania środków 
unijnych. W czasie konferencji nie 
było przedstawicieli producentów, 
więc wszystkie miasta mogły szcze-
rze wyrazić swoje opinie – mówi 
Kozłowicz. W podobnym tonie 
wypowiada się prezydent Rafał Bru-
ski. – Należy pamiętać, że zakup 
kilku takich pojazdów nie rozwiąże 
problemu emisji dwutlenku węgla. 
Czasami lepiej zlikwidować dziesięć 
pieców węglowych – tłumaczy.

Obecnie, przed styczniową 
dostawą, średni wiek autobusów 
MZK to niespełna 6 lat. W Poznaniu 
wynik jest podobny, ale już na przy-
kład Lublin (9 lat) czy Gdańsk (13 lat) 
znacznie odstają. -  W porówna-
niu z miastami o podobnej wiel-
kości wypadamy bardzo dobrze. 
W Bielsku-Białej, Częstochowie czy 
Katowicach użytkowane są jeszcze 
wysokopodłogowe ikarusy, które 
u nas przestały jeździć w 2008 roku 
– mówi Patryk Gulcz, prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz Rozwoju Trans-
portu Publicznego w Bydgoszczy. 

W Lublinie 30 procent taboru MPK 
stanowią jelcze i neoplany, lecz 
wkrótce ma się to zmienić. - Zamie-
rzamy kupić z unijnych funduszy 
25 autobusów, które zastąpią wła-
śnie te najstarsze wozy – tłumaczy 
Weronika Opasiak, rzecznik praso-

wy lublińskiego MPK. W zamówio-
nych pojazdach znajdą się panele 
fotowoltaiczne, bramki do zlicza-
nia pasażerów i to, czego zdaniem 
Gulcza brakuje w bydgoskich auto-
busach, czyli biletomaty. – Nawet 

mniejsze miasta zdecydowały się już 
na ich montaż – argumentuje.

Inwestować zamierzają tak-
że w Gdańsku. Wspomniany śred-
ni wiek ulegnie zmianie jeszcze 
w tym roku, gdy do miasta przyje-
dzie 21 nowych mercedesów, w tym 

trzy midibusy, a kolejnych 46 auto-
busów ma zostać kupionych w cią-
gu następnych dwunastu miesięcy. 
W największym ośrodku Trójmiasta 
cztery na pięć pojazdów jest klima-
tyzowanych, ale żaden nie ma wi-fi. 
W tym aspekcie prym wiedzie Lublin 
– W każdym pojeździe MPK można 
korzystać z ogólnodostępnego połą-
czenia internetowego – chwali Opa-
siak i dodaje, że niemal wszystkie 
pojazdy są niskopodłogowe, a poło-
wa ma klimatyzację. W Poznaniu 
za to postawili na „niskopodłogow-
ce” (100 procent), spośród których 
około osiem na dziesięć wyposażo-
ne jest w bezprzewodowy internet 
i klimatyzację. Pod tym kątem MZK 
nie wypada najlepiej, gdyż nawet 
po realizacji ostatniego zamówienia 
dopiero co trzeci autobus będzie 
miał klimatyzację i dostęp do sie-
ci. Statystykę miasta poprawiają 
jednak pojazdy KDD Trans, które 
oba warunki spełniają. – Na liniach 
obsługiwanych przez MZK jeździ 
jeszcze kilkanaście wysokopodło-
gowych mercedesów conecto, ale 
z tego co wiemy, w przyszłym roku 
zostaną one zastąpione niskopodło-
gowymi pojazdami – dodaje Gulcz. 

Autobusy, które w styczniu tra-
fią do MZK, mają być wyposażone 
m.in. w zewnętrzny i wewnętrzny 
system zapowiedzi głosowych. Pod-
czas ostatnich badań Najwyższej 
Izby Kontroli, której pracownicy 
sprawdzali przystosowanie trans-
portu miejskiego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, okazało się, 
że na dziesięć wziętych pod lupę 
miast (w tym gronie znalazła się 
Bydgoszcz), jedynie w Wałbrzychu 
wszystkie autobusy wyposażono 
w takie systemy. Co więcej, w Byd-
goszczy, podobnie jak w Rzeszo-
wie, Włocławku czy Suwałkach, nie 
wszystkie kursy niskopodłogowe 
zostały oznaczone na rozkładach 
jazdy. Jak więc widać, inwestycje 
w nowoczesny tabor to dopiero 
pierwszy krok. Później trzeba je 
jeszcze wykorzystać.

Już podczas castingu do pro-
gramu ekipa zachwyciła jury 
i publiczność nie tylko swoim 

profesjonalizmem, ale również pozy-
tywną energią, która od nich ema-
nuje. Kilkanaście osób w wieku od 
15 do 26 lat zaprezentowało taniec 
nowoczesny, hip-hop. Ich poziom 
taneczny zachwycił doświadczonego 
tancerza będącego w składzie jury, 
czyli Augustina Egurrolę. Choreograf 
docenił poprawność zaprezentowa-
nego układu. Występ zaintrygował 
również Agnieszkę Chylińską oraz 
Małgorzatę Foremniak, która pod-

czas castingu podsumowała pokaz 
w słowach: Bydgoszcz rządzi!

Podczas ubiegłotygodniowego 
półfinału emitowanego na żywo, 
grupa, działająca w Studiu Tańca 
Up2Excellence przy ulicy Fordońskiej 
w Bydgoszczy, przekonała widzów, 
że warto na nich zagłosować. Tan-
cerze zdobyli najwięcej głosów, co 
zapewniło im obecność w finale. Eki-
pa już przygotowuje się do najważ-
niejszego starcia, podczas którego 
chce wzbudzić w widzach jeszcze 
większe emocje niż do tej pory. 

Czy poskutkuje to kolejnymi 
owacjami na stojąco? Tego dowiemy 
się już wkrótce. JW

Bydgoskie 
autobusy
Czy rzeczywiście są 
takie nowoczesne?
Miejskie�Zakłady�Komunikacyjne�mają�jedną�
z�najnowocześniejszych�flot�autobusowych�w�kraju�–�
zadeklarował�miesiąc�temu�na�naszych�łamach�prezes�miejskiego�
przewoźnika�Andrzej�Wadyński.�Sprawdziliśmy�więc,�jak�wypada�
bydgoski�tabor�na�tle�innych�miast.

odsetek�bydgoskich�autobusów�z�klimatyzacją�i�wi-fi�poprawiają�pojazdy�spółki�KDD�Trans.

Bydgoscy tancerze 
w finale „Mam Talent!”
Za�nieco�ponad�tydzień,�26�listopada,�odbędzie�się�wielki�finał�
dziewiątej�edycji�telewizyjnego�show�„Mam�Talent!”.�W�gronie�
finalistów�pojawią�się�bydgoscy�tancerze�z�grupy�Wolf�Gang.
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14 mln zł
na�zakup�dziesięciu�
kolejnych�pojazdów.
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To był rok!
Ubiegłoroczne wybory były 
jedne z najważniejszych po 
1989 roku. Po raz pierw-
szy Prawo i  Sprawiedliwość 
uzyskało samodzielną więk-
szość do utworzenia rzą-
du i  otrzymało mandat do 
wprowadzenia w Polsce nie-
zbędnych przemian. Od roku 
sukcesywnie wprowadza-
my te zmiany, jednocześnie 
zmagając się ciężarem 8 lat 
zaniedbań poprzedników. 
Przed wyborcami zobowią-
zaliśmy się do ciężkiej pracy 
i tę pracę wykonujemy.

Zasiadając w  Sejmowej 
Komisji Infrastruktury przy-
kładam szczególną wagę do 
spraw związanych z  budową 
nowoczesnej sieci dróg kra-
jowych, autostrad oraz linii 
kolejowych. Jednak Komisja 
Infrastruktury to nie tylko dro-
gi i koleje. W sposób szczegól-
ny traktuję sprawy związane 
z  unowocześnieniem usług 

pocztowych i  śledzę zmiany 
w  Poczcie Polskiej S.A., której 
byłem wieloletnim pracowni-
kiem. Uważam za niezwykle 
istotne odbudowanie pozycji 
narodowego operatora pocz-
towego i przygotowanie go do 
podejmowania wyzwań, które 
niesie przyszłość tego sektora.

W wyborach 25 października 
2015 r. dostałem ponad 10 ty-
sięcy głosów. Jestem wdzięcz-
ny za każdy z  tych wyrazów 
zaufania. Zaufania, którego nie 
mogę zawieść. Dlatego dziś 
przedstawiam Państwu pod-
sumowanie pierwszego roku 
pełnienia mandatu posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
VIII kadencji, powierzonego mi 
przez Państwa w  ubiegłorocz-
nych wyborach.

W  tej papierowej formie 
staram się nakreślić najważ-
niejsze kierunki moich działań 
w ostatnim roku. Czuję ogrom-
ną odpowiedzialność i  nie za-
mierzam jej zawieść, dlatego 
deklaruję dalszą ciężką trzy-

letnią pracę w  tej kadencji na 
rzecz kraju i naszego regionu.

Zachęcam Państwa do zapo-
znania się ze sprawozdaniem. 
Na kolejnych stronach zamiesz-
czone są informacje o wydarze-
niach, w których brałem udział 
w ostatnim roku, teksty niektó-
rych ze złożonych przeze mnie 
interpelacji i  zapytań posel-
skich oraz infografi ka, w której 
można sprawdzić, jak ostatni 
rok mojej pracy prezentuje się 
w  liczbach. Ostatnia strona to 
propozycje jakie złożyłem do 
Krajowego Programu Kolejo-
wego do 2023 roku oraz infor-
macje o  umowie na budowę 
trasy S-10, która pełni bardzo 
ważną rolę w rozwoju naszego 
regionu.

Jednocześnie zachęcam Pań-
stwa do regularnego śledze-
nia mojej aktywności poprzez 
stronę internetową oraz media 
społecznościowe. Na portalach 
Facebook i  Twitter regularnie 
przekazuję informacje o  mojej 
pracy i jestem do Państwa dys-

pozycji. Zachęcam do kontaktu 
z moim biurem pod numerem: 
(+48) 795 839 866

Jeszcze raz dziękuję
za zaufanie.

Życiorys
Urodziłem się 26 czerwca 

1974 roku w  Bydgoszczy. Tu 
ukończyłem VI Liceum Ogól-
nokształcące, a  także studia 
licencjackie na kierunku admi-
nistracja w  Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej (obecnie Uniwer-
sytet Kazimierza Wielkiego). 
Na tej samej uczelni uzyskałem 
tytuł magistra politologii. Od-
byłem także Podyplomowe 
Studia Menadżerskie w  Wyż-
szej Szkole Bankowej w Toruniu 
oraz Szkolę Trenerów Bizne-
su Akademii SET. W  tym roku 
ukończyłem Studia Doktoran-

ckie z ekonomii na Uniwersyte-
cie Gdańskim.

Jako student uczestniczy-
łem w  reaktywacji Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów 
na bydgoskich uczelniach. Re-
prezentowałem NZS w  radzie 
Regionalnej Akcji Wyborczej 
„Solidarność”, którą NZS współ-
tworzył. Od 1994 roku byłem 
działaczem Porozumienia Cen-
trum (PC), którego Prezesem 
był Jarosław Kaczyński. W  PC 
przez dwie kadencje zasiada-
łem w Zarządzie Wojewódzkim 
i  Naczelnej Radzie Politycznej. 
Po zakończeniu działalności 
Porozumienia Centrum posta-
nowiłem kontynuować dzia-
łalność polityczną i  społeczną 
w  Prawie i  Sprawiedliwości. 
W  1998 roku zostałem wybra-
ny do Rady Miasta Bydgoszczy. 
Radnym byłem nieprzerwanie 
przez 16 lat. Pracowałem przez 
ten czas w  Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i  Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki Rady Mia-
sta Bydgoszczy, a od 2010 roku 

pełniłem funkcję przewodni-
czącego Klubu Radnych PiS 
w Radzie Miasta Bydgoszczy.

Pracę zawodową rozpocząłem 
w  1995 roku w  Urzędzie Miasta 
Bydgoszczy w  Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i  Ochrony 
Środowiska. W 2000 roku rozpo-
cząłem pracę w Poczcie Polskiej, 
gdzie przez ostatnich sześć lat 
działalności zawodowej byłem 
dyrektorem Oddziału Regional-
nego Centrum Logistyki Poczty 
Polskiej w Bydgoszczy, aż do cza-
su reorganizacji i  likwidacji od-
działu. Jestem także wykładow-
cą akademickim, współpracuję 
z  Katedrą Logistyki WSB w  Byd-
goszczy.

5 czerwca 2014 roku – to data 
mojego ślubowania na posła VII 
Kadencji Sejmu RP. W  wyborach 
25 października 2015 zostałem 
ponownie wybrany do Sejmu VIII 
Kadencji. Pracuję w Komisji Infra-
struktury, Komisji do spraw ener-
gii i  skarbu państwa oraz w  Ko-
misji nadzwyczajnej do spraw 
deregulacji.

Sprawozdanie
z działalności
poselskiej

Rok
Króla

www.piotrkrol.info.pl
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l Uroczystość wręczenia 
zaświadczeń o wyborze na 
posła VIII Kadencji Sejmu RP
- 4 listopada 2015
W  wyborach Parlamentarnych 
25 października 2015 r. Piotr 
Król uzyskał 10,7 tys. głosów. 
Był to drugi wynik na liście Pra-
wa i Sprawiedliwości w okręgu 
bydgoskim, a  zarazem jeden 
z  najlepszych w  regionie. Za-
świadczenie o  wyborze wrę-
czył przewodniczący PKW Woj-
ciech Hermeliński.

l Strajk w bydgoskich MZK. 
Skuteczna mediacja Piotra 
Króla - 1 grudnia 2015
Nad ranem we wtorek, 1 
grudnia ubiegłego roku, na 
bydgoskie ulice i  torowiska 
nie wyjechały autobusy oraz 
tramwaje Miejskich Zakładów 
Komunikacyjnych. Pracownicy 
spółki postanowili zaprotesto-
wać w  ten sposób przeciwko 
nominacji na stanowisko jej 
prezesa byłego zastępcy pre-
zydenta miasta: Łukasza Nie-
dźwieckiego. Piotr Król podjął 
się udanych negocjacji w celu 
zakończenia konfliktu. Po-
seł brał udział w  rozmowach 

w bydgoskim ratuszu, na które 
zaprosił protestujących prezy-
dent Rafał Bruski. Pracownicy 
MZK domagali się nie tylko 
zdymisjonowania powołane-
go zaledwie kilkadziesiąt go-
dzin wcześniej na fotel prezesa 
Niedźwieckiego, ale również 
powrotu na stanowisko Pawła 
Czyrnego, który w  połowie 
listopada złożył rezygnację. 
Zdaniem związków zawodo-
wych powodem tej decyzji 
miało być przedłożenie nieko-
rzystnych dla MZK umów, ob-
niżających stawki za przejazdy 
w 2016 roku. Po niemal dziesię-
ciu godzinach impasu posłowi 
Królowi udało się doprowadzić 
do spotkania załogi z  byłym 
prezesem Czyrnym. Zapew-
nił on o  dobrej kondycji firmy 

i  przekonał protestujących, że 
sprawę można załatwić w spo-
kojnych warunkach, oferując 
jednocześnie mieszkańcom 
normalną usługę przewozową. 
Wcześniej, prezydent Bruski 
oświadczył, że otrzymał zobo-
wiązanie Niedźwieckiego do 
rezygnacji ze stanowiska.
Ostatecznie około godziny 
14.30 komunikacja miejska po-
nownie rozpoczęła normalne 
funkcjonowanie. Paweł Czyrny 
pozostał dyrektorem zarzą-
dzającym spółki, a na nowego 

prezesa prezydent zarekomen-
dował Andrzeja Wadyńskiego, 
dotychczas wiceprezesa MZK.

l Bieg pod patronatem 
Piotra Króla - 6 stycznia 2016 
W Święto Objawienia Pańskie-
go w Białych Błotach odbył się 
Bieg Trzech Króli. Na starcie, 
nie w  roli zawodnika, ale star-
tera, stawił się nie kto inny, jak 
poseł Prawa i Sprawiedliwości.

l Oficjalne otwarcie biura 
poselskiego przy ulicy 
Gdańskiej - 20 kwietnia 
2016
Tego dnia przy ulicy Gdańskiej 
10 odbyło się oficjalne otwar-
cie wspólnego biura poselskie-
go posłów: Ewy Kozaneckiej, 
Tomasza Latosa i  Piotra Króla. 

- Dla mnie była to symboliczna 
chwila - wspomina poseł Król. 
- Na otwarciu byli bowiem 
obecni Ludwik Drapała, który 
wspiera mnie od czasów Po-
rozumienia Centrum oraz mój 
pierwszy prezes Antoni Tokar-
czuk, który przyjmował mnie 
do PC - mówi poseł Król.
W  inauguracji wzięło udział 
wielu działaczy i  sympatyków 
Prawa i  Sprawiedliwości. Na 
spotkaniu obecny był między 
innymi wojewoda kujawsko-
-pomorski Mikołaj Bogdano-
wicz. 
- Jestem wdzięczny ludziom, 
którzy pracowali od pierw-
szych dni nad przygotowa-
niem pomieszczeń i  wszyst-
kim, którzy sekundowali temu 
przedsięwzięciu - podkreśla 
poseł Piotr Król.

l „Problemy transportu 
drogowego a edukacja 
zawodowa” - konferencja 
naukowa pod patronatem 
posła Piotra Króla
- 25 kwietnia 2016
Konferencja „Problemy trans-
portu drogowego a  edukacja 
zawodowa” odbyła się w  byd-
goskim Zespole Szkół Samo-
chodowych. Na sali zasiedli 
przedstawiciele firm transpor-
towych, naukowcy, a  także 
uczniowie. Imprezie patrono-
wał poseł PiS Piotr Król.
Bydgoski parlamentarzysta 
przybliżył zgromadzonym pro-
ces legislacyjny zmierzający do 
powstania nowego zawodu: 
kierowcy-mechanika.

l PESA ma problemy 
z przetargami. Interweniuje 
poseł Król - 16 maja 2016
„Zapisy dwóch przetargów 
na dostawę pojazdów szy-
nowych, ogłoszonych przez 
Łódzką Kolej Aglomeracyjną 
oraz województwo zachodnio-
-pomorskie eliminują z udziału 
w nich bydgoską Pesę. W obro-
nie firmy stanął poseł Piotr Król, 

pisząc w tej sprawie interpela-
cję do wicepremiera i ministra 
rozwoju Mateusza Morawie-
ckiego” - pisze Onet.pl.
Jak czytamy w artykule, PESA, 
która wyprodukowała już setki 
pojazdów, nie mogła stanąć do 
obu przetargów z uwagi na… 
brak doświadczenia. Było to 
spowodowane kryteriami na-
rzuconymi w postępowaniach: 
chodziło o  posiadanie wypro-
dukowanych już pociągów 
posiadających system ETCS 
(Europejski System Sterowa-
nia Pociągiem) oraz zgodnych 
z  normą TSI (Techniczna Spe-
cyfikacja Interoperacyjności). 
Warto dodać, że ta ostatnia na 
terenie Polski zacznie funkcjo-
nować de facto dopiero w po-
łowie przyszłego roku.
Poseł Piotr Król wystosował 
wiele zapytań do wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego. „Czy 
fakt ograniczenia konkurencji, 
poprzez sformułowanie nad-
miernie wysokich warunków 
udziału w postępowaniu prze-
targowym może spowodować 
negatywne konsekwencje dla 
finansowania projektów, np. 
korektę lub utratę dofinan-
sowania ze środków UE? Czy 
w  skrajnym przypadku może 
doprowadzić to do korekty ca-
łego Regionalnego Programu 
Operacyjnego?” - pytał m.in. 
cytowany przez Onet poseł. 

l Podpisanie programu 
inwestycyjnego na drogę 
S-10 Bydgoszcz-Toruń!
- 16 czerwca 2016
Droga S-10 między Bydgosz-
czą a  Toruniem będzie budo-
wana. 
- więcej na str. 4

l Piotr Król 
wiceprzewodniczącym 
komisji deregulacyjnej
- 17 lipca 2016
Pod koniec czerwca Sejm pod-
jął uchwałę powołującą Komi-
sję nadzwyczajną do spraw 
deregulacji. W skład 13-osobo-
wego gremium wszedł między 
innymi poseł Piotr Król, który 
jest jednym z  wiceprzewodni-
czących komisji.
- Naszym zadaniem będzie 
między innymi rozpatrywa-
nie ustaw deregulacyjnych, 
a także przegląd i analiza prze-
pisów, które są niejasne, nie-
spójne bądź zbędne - wyjaśnia 
poseł. W  zakres obowiązków 
parlamentarzystów z  komi-
sji deregulacyjnej wchodzi 
także ograniczanie biurokra-
cji, jak również wychodzenie 
z  inicjatywą ustawodawczą, 
dążącą do wykluczania zbyt 

skomplikowanych zapisów 
polskiego prawa. Członko-
wie komisji mają zajmować 
się ponadto opiniowaniem 
projektów ustaw związanych 
z  ograniczaniem swobód go-
spodarczych.

l Przetarg na dokumentację 
S10 ogłoszony!
- 11 sierpnia 2016
Bydgoski oddział GDDKiA 
ogłosił ponowny przetarg na 
wykonanie Studium Ekono-
miczno-Techniczno-Środowi-
skowego dla drogi ekspreso-
wej S10 na odcinku Bydgoszcz 
- Toruń. Tym samym realizują 

się zapowiedzi wiceministra 
infrastruktury i  budownictwa 
Jerzego Szmita z  czerwcowej 
wizyty w Bydgoszczy.
Studium ma pozwolić przygo-
tować dokumentację potrzeb-
ną do ogłoszenia przetargu na 
budowę tej bardzo ważnej dla 
województwa drogi. Według 
GDDKiA zostanie on rozpisa-
ny w  systemie „Zaprojektuj 
i  buduj”. - To pozwoli do mi-
nimum skrócić czas realizacji. 
Mam nadzieję, że już wkrót-
ce będziemy mogli skorzy-
stać z  szybkiego połączenia 
z autostradą A1 - mówi poseł 
Piotr Król, który od dłuższego 
czasu lobbował za realizacją 

kujawsko-pomorskiej części 
trasy S10.
Budowa S10 pomiędzy Byd-
goszczą a  Toruniem obejmie 
dodatkowo rozbudowę węzłów 
w  rejonie obu miast, a  także 
przebudowę drogi krajowej nr 
25 w  kierunku Brzozy. Według 
obecnych planów, droga ma zo-
stać zbudowana do 2022 roku.

l Piotr Król składa hołd 
obrońcom budynku Poczty 
Polskiej w Gdańsku
- 1 września 2016
Poseł Piotr Król uczestniczył 
w  mszy świętej i  złożył kwia-
ty pod pomnikiem Obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku.
Cześć i chwała Bohaterom!

l Pytania Piotra Króla  
do prezesa Poczty Polskiej  
- Komisja Infrastruktury
- 15 września 2016
Prezes Poczty Polskiej przybył 
do Sejmu na zaproszenie Ko-
misji Infrastruktury, w  której 
zasiada poseł PiS Piotr Król. 
Bydgoski parlamentarzysta 
skorzystał z  okazji i  popro-
sił szefa spółki o  wyjaśnienia 
dotyczące kilku kluczowych 
aspektów funkcjonowania tej 
kluczowej instytucji. Kwestie 
te zostały przez prezesa pub-
licznie wyjaśnione.

  Rok Króla

Przekrój wybranych wydarzeń z pierwszego roku
pełnienia mandatu Posła VIII Kadencji Sejmu RP
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l Interpelacja nr 1224 
z dnia 19 lutego 2016 do 
ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej 
w sprawie nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych
Szanowna Pani Minister!
Ustawa z  dnia 27.08.1997 r. 
o  rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz zatrudnie-
niu osób niepełnosprawnych, 
w  swoim aktualnym kształcie 
wśród kryteriów dotyczą-
cych dofinansowania miejsca 
pracy, wymaga tzw. „efektu 
zachęty” – czyli wzrostu za-
trudnienia na poziomie 6% 
w  ciągu 12 miesięcy poprze-
dzających dofinansowanie.
Wskaźnik ten wprowadzony 
na skutek nowelizacji ustawy, 
w  celu dostosowania do pra-
wa Unii Europejskiej i  rezolu-
cji Komisji Europejskiej w  tej 
sprawie, powoduje koniecz-
ność regularnego zwiększa-
nia zatrudnienia w  firmach 
ubiegających się o  dofinan-
sowanie miejsca pracy osoby 
niepełnosprawnej. W realnych 
warunkach gospodarki ryn-
kowej jest bardzo trudne by 
firma nieustannie w  sposób 
regularny zwiększała zatrud-
nienie – co według noweli-
zacji, która weszła w  życie 1 
stycznia 2015 r. skutkuje w za-
kładzie pracy, który nie speł-
nia „efektu zachęty” cofnięcie 
dofinansowania miejsca pracy 
dla osoby niepełnosprawnej 
w danej firmie.
Zapis ten w  obecnym kształ-
cie prowadzi do konieczności 
zwalniania i  ponownego za-
trudniania niepełnosprawnych 
pracowników w  niektórych 
zakładach, w  celu formalne-
go utrzymania 6% poziomu 
„efektu zachęty”, aby utrzymać 
miejsce pracy. W  rzeczywisto-
ści eliminuje to w  wielu przy-
padkach możliwość zatrudnie-
nia osoby niepełnosprawnej, 
zmusza pracodawcę do dodat-
kowych formalności i wypycha 
osoby niepełnosprawne do 
szarej strefy.
W  Polsce jest ponad 4 mln 
osób niepełnosprawnych, 
a większość zarejestrowanych 
firm to małe przedsiębior-
stwa, które zatrudniają po-
niżej 25 osób i  nie mogą się 
ubiegać o przywileje „Zakładu 
pracy chronionej”.
W  jaki sposób zdaniem Pani 
minister, można zmienić sytu-
ację jaka powstaje przez funk-
cjonujący w  ustawie zapis 
o „efekcie zatrudnienia”?

Z poważaniem
Piotr Król

Poseł na Sejm RP

l Interpelacja nr 1478 
z dnia 1 marca 2016 do 
ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej 
w sprawie potrzeby 
doprecyzowania przepisu 
o karze dla bezrobotnego 
odmawiającego propozycji 
pracy w powiatowym 
urzędzie pracy
Zgodnie z  art. 33 ust. 4 pkt 3 
i 4 ustawy z dnia 20.04.2004 r. 
o  promocji zatrudnienia i  in-
stytucjach rynku pracy staro-
sta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 
3, pozbawia statusu bezrobot-
nego, który:
– odmówił bez uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia propozy-
cji odpowiedniej pracy lub in-
nej formy pomocy określonej 
w ustawie lub poddania się ba-
daniom lekarskim lub psycho-
logicznym, mającym na celu 

ustalenie zdolności do pracy 
lub udziału w innej formie po-
mocy określonej w  ustawie; 
pozbawienie statusu bezro-
botnego następuje od dnia 
odmowy na okres:
a) 120 dni w przypadku pierw-
szej odmowy,
b) 180 dni w  przypadku dru-
giej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej 
i każdej kolejnej odmowy;
– nie stawił się w powiatowym 
urzędzie pracy w  wyznaczo-
nym terminie i nie powiadomił 
w  okresie do 7 dni o  uzasad-
nionej przyczynie tego niesta-
wiennictwa; pozbawienie sta-
tusu bezrobotnego następuje 
od dnia niestawienia się w po-
wiatowym urzędzie pracy od-
powiednio na okres wskazany 
w pkt 3, w zależności od liczby 
niestawiennictw;
Niestety kary te nie ulegają 
przedawnieniu. Przepis ten 
dotyczy osób, które zostały 
skreślone z  listy osób bez-
robotnych z  własnej winy. 
Najczęściej zdarza się to, gdy 
osoba ta zapomniała stawić 
się w  urzędzie albo odmówi-
ła podjęcia zatrudnienia lub 
stażu, gdy dostała taką pro-
pozycję. W  takiej sytuacji zo-
staje ona pozbawiona statusu 
bezrobotnego na okres 120 

dni (w  przypadku pierwszej 
odmowy). Jeśli ta sama osoba 
z jakichkolwiek przyczyn znów 
stanie się osobą bezrobotną na 
przykład po 10 latach i kolejny 
raz z  własnej winy ponownie 
zostanie wykreślona z  listy 
osób bezrobotnych wówczas 
po raz kolejny pozbawia się ją 
statusu osoby bezrobotnej tym 
razem na 180 dni. Natomiast 
w przypadku, gdy ta sama sy-
tuacja zdarzy się za 20 lat traci 
ona status osoby bezrobotnej 
na okres 270 dni. Przepis ten 
nie przewiduje możliwości 
przedawnienia kary, co w opi-
nii publicznej, a nawet samych 
pracowników urzędów pracy 
jest krzywdzące. Przyczyn wy-
kreślenia bezrobotnego mo-
żemy doszukać się naprawdę 
różnych. Czasem w  ferworze 
emocji – w  przypadku zna-

lezienia pracy przez samego 
bezrobotnego zapomina on 
powiadomić o  tym urząd pra-
cy i zostaje skreślony z własnej 
winy. Zdarza się też, że utrata 
statusu dotyczy osób odrzuca-
jących ofertę pracy szczegól-
nie nieatrakcyjną chociażby ze 
względu na odległość dojaz-
du do potencjalnego zakładu 
pracy. Przypomnieć należy, że 
urzędnik może zaproponować 
pracę oddaloną nawet o  50 
km od miejsca zamieszkania. 
Przykłady takie można mno-
żyć. Dlatego istnieje potrzeba 
doprecyzowania tego przepi-
su i wprowadzenia na przykład 
pięcioletniego okresu prze-
dawnienia kary.
W  związku z  powyższym, 
uprzejmie proszę o  rozpatrze-
nie możliwości zmiany przepi-
sów w powyższym zakresie.

l Interpelacja nr 1612 
z dnia 8 marca 2016 
do ministra finansów, 
ministra infrastruktury 
i budownictwa w sprawie 
waloryzacji stawek 
za przejechanie 1 km 
samochodem prywatnym 
używanym do celów 
służbowych
W ostatnich 10 latach mieliśmy 
Polsce do czynienia ze znacz-

nymi zmianami kosztów trans-
portu drogowego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kosztów 
paliw. Koszt benzyny w  2005 
roku wynosił ok. 3,00 zł. Po 
dwóch latach cena wzrosła do 
3,50 zł (czyli o  17%). W  2014 
roku cena paliwa przekraczała 
już 5 zł za litr, a obecnie waha 
się nieco powyżej 4 zł.* Trzeba 
również nadmienić, że przez 
ten czas zwiększyły się znacz-
nie pozostałe koszty utrzyma-
nia samochodu.
NSZZ Listonoszy Poczty Pol-
skiej wielokrotnie zwracał się 
w  tej sprawie do Minister-
stwa Infrastruktury z  prośbą 
o zwiększenie stawki za przeje-
chanie 1 km w związku z uży-
waniem prywatnego samo-
chodu do celów służbowych, 
która nie była waloryzowana 
od 2007 roku. Jak pokazują 
wcześniej przedstawione wy-
liczenie, przez ten czas cena 
paliw płynnych wzrosła o prze-
szło 1/3.
Już w piśmie z 5 lipca 2011 r.,  
jakie wpłynęło do NSZZ Li-
stonoszy Poczty Polskiej 
z  Departamentu Transportu 
Samochodowego Minister-
stwa Infrastruktury, występuje 
trafne stwierdzenie: „Reasu-
mując z  przedstawionych ba-
dań wynika jednoznacznie, że 
obecne maksymalne stawki 
przewidziane w  paragrafie 2 
zmienianego rozporządzenia 
są nieadekwatne w  stosunku 
do aktualnych przeciętnych 
kosztów eksploatacji pojaz-
dów używanych w Polsce i nie 
gwarantują pracownikom peł-
nego zwrotu ponoszonych 
kosztów z tytułu używania po-
jazdów prywatnych w  celach 
służbowych.”**
Z  tego cytatu jasno wynika, 
że już w  2011 roku znany był 
problem zaniżonych stawek 
tzw. „kilometrówek” w  sto-
sunku do realnych kosztów. 
Pamiętajmy, że było to przed 
znacznym skokiem cen ben-
zyny w  latach kolejnych. Do-
datkowo należy pamiętać, że 
w przypadku specyfiki zawodu 
listonosza te koszty są bardziej 
kłopotliwe ze względu na sto-
sunkowo niskie płace w zawo-
dzie i  konieczność częstego 
zatrzymywania auta przy po-
sesjach, w  których listonosz 
dostarcza korespondencję, co 
jeszcze bardziej podnosi kosz-
ty użytkowania auta w porów-
naniu do innych zawodów.
W związku z powyższym zwra-
cam się z  uprzejmą prośbą 
o  rozpatrzenie możliwości 
zwiększenia stawki tzw. „kilo-
metrówki” i  o  informację na 
temat działań podjętych w kie-
runku podniesienia stawki za 1 
km przejechania samochodem 

prywatnym w  celach służbo-
wych.

l Interpelacja nr 2411 
z dnia 8 kwietnia 2016 do 
ministra infrastruktury 
i budownictwa w sprawie 
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 
r.  
w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie
W rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury i  Rozwoju z  dnia 
20 października 2015 r. w spra-
wie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych z dro-
gami i  ich usytuowanie (Dz.U. 
2015 poz. 1744), znajduje się 
zapis, który w  wielu przypad-
kach przy zachowaniu obec-
nego brzmienia uniemożliwia 
rozwój infrastruktury, w szcze-
gólności w  małych i  średnich 
miejscowościach.
W art. 23 rozdziału o Projekto-
waniu przejazdów kolejowo-
-drogowych w ust. 3 uwzględ-
nia trzy wyjątki od zakazu 
projektowania nowego prze-
jazdu kolejowo-drogowego 
w  odległości nie mniejszej niż 
3 km między jednym a drugim 
przejazdem.
Na załączonym przykładzie 
Gminy Gostycyn, która w kon-

sekwencji tego zapisu nie 
może wybudować przejazdu 
umożliwiającego poprawienie 
sytuacji gospodarczej gminy, 
widać wyraźnie, że problem 
można by rozwiązać np. za po-
mocą dodatnia w ust. 3 rozpo-
rządzenia punktu czwartego 
do wyjątków od tego zakazu. 
Propozycja jego brzmienia jest 
następująca:
„4) na linii kolejowej, na której 
ruch kolejowy jest zawieszony.”
Chcę nadmienić, że problem 
dotyczy setek gmin w  Polsce, 
w  których są pozostałości po 
nieczynnych od lat – często 
wygaszonych i  rozmontowa-
nych liniach kolejowych, któ-
re po dziś dzień wpływają na 
kształt infrastruktury danej 
miejscowości i  mogą hamo-
wać jej rozwój.
W  związku z  powyższym pro-
szę uprzejmie Pana Ministra 
o  interwencję w  ww. sprawie 
i  rozważenie zmiany art. 23 
ust. 3 rozporządzenia z  dnia 
20 października 2015 r. w pro-
ponowanej formie. Ta zmia-
na będzie krokiem w  stronę 
Zrównoważonego Rozwoju 
i  zwiększy szanse na rozwój 
szczególnie małych miejsco-
wości – dla których podobne 
inwestycje są przecież dużym 
obciążeniem finansowym.

Wszystkie moje interpela-
cje i pytania poselskie znaj-
dziecie Państwo na stronie 
Sejmu RP www.sejm.gov.
pl w zakładce Posłowie pod 
moim nazwiskiem

Przekrój wybranych wydarzeń z pierwszego roku
pełnienia mandatu Posła VIII Kadencji Sejmu RP

Pytania i interpelacje Posła Króla
Sprawozdanie z działalności poselskiej 
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2 września br. zakończyły 
się konsultacje społeczne 
Ministerstwa Infrastruktury 
i  Budownictwa do projek-
tu uchwały Rady Ministrów 
zmieniającej uchwałę w spra-
wie ustanowienia Krajowego 
Programu Kolejowego do 
2023 roku. To niezwykle waż-
ny projekt. Katalog propozy-
cji do programu wystosował 
poseł Piotr Król.

l Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 131 Chorzów Batory– 
–Tczew, odcinek Bydgoszcz 
Główna - Tczew
Propozycja - rozszerzenie pro-
jektu o:
1.  Rewitalizację poprzez elek-

tryfi kację linii kolejowej 240 
(na odc. Terespol Pomorski 
- Świecie) wraz z  budową 
i  elektryfi kacją „łącznicy” po-
między LK 240 i  131 (w  kie-
runku Laskowic Pom.). Roz-
szerzenie przedmiotowego 
projektu poprzez ponowne 
uruchomienie połączenia ko-
lejowego do Świecia n/Wisłą.
Rewitalizacja przedmioto-
wego odcinka przed EURO 
2012 nie uwzględniła wy-
miany słupów trakcyjnych, 
liczących kilkadziesiąt lat 
i  będących w  większości 
w  złym stanie technicznym. 
Jeśli nie zostaną one wymie-
nione, spowoduje to poważ-
ne problemy w  ciągu kilku 
najbliższych lat.

2.  Wymianę słupów trakcyj-
nych.
Rewitalizacja fragmentu linii 
kolejowej 240 Terespol Po-
morski - Świecie, wraz z  jej 
elektryfi kacją i budową łącz-
nicy pozwalającej na wyjazd 
ze Świecia w kierunku Lasko-
wic Pomorskich, pozwoliłoby 
na obsługę (zarówno przez 
pociągi regionalne, jak i  da-
lekobieżne pociągi PKP IC) 
gminy Świecie i, pośrednio, 
również nieodległej gminy 
Chełmno – w  sumie liczą-
cych ok. 60 tys. mieszkań-
ców (Świecie w  połączeniu 
z  Chełmnem to największy, 
obok Tczewa, zespół miejski 
pomiędzy Bydgoszczą i Trój-
miastem);

l Prace na linii kolejowej 
nr 18 na odcinku Kutno– 
– Toruń Główny
Propozycja: Rozszerzenie 
projektu o  rewitalizację linii 
kolejowej 245 (Aleksandrów 
Kujawski - Ciechocinek) wraz 
z budową i elektryfi kacją „łącz-
nicy” w Aleksandrowie, pomię-
dzy liniami kolejowymi 245 i 18 
(w  kier. Kutna), która umożliwi 
skierowanie do Ciechocinka 
pociągów dalekobieżnych.

l Prace na alternatywnym 
ciągu transportowym 
Bydgoszcz - Trójmiasto
Propozycja: Rozszerzenie pro-
jektu o elektryfi kację odcinków 
linii 208, 203, 215, 743 i  744 
(Wierzchucin - Tuchola - Choj-
nice, Czersk - Chojnice oraz 
Lipowa Tucholska - Szlachta - 
Czersk, Karsin - Bąk).

l Prace na liniach kolejowych 
nr 18, 203 na odcinku 
Bydgoszcz Główna - Piła 
Główna - Krzyż, etap I: 
prace na odcinku Bydgoszcz 
Główna-Piła Głowna.
Propozycja: Przeniesienie z listy 
projektów rezerwowych na li-
stę podstawową.
To trasa z  dużym potencjałem 
rozwoju ruchu pasażerskiego, 
w  tym dalekobieżnego (Byd-
goszcz - miasto wojewódz-
kie, Piła; oba ośrodki to jedne 
z najważniejszych w północnej 
Polsce węzłów kolejowych). 
Linia ta wymaga pilnych prac 
nawierzchniowych (punkto-
we ograniczenia prędkości 
wynoszą obecnie nawet 40-
50 km/h; na żadnym odcinku 
prędkość nie przekracza 100 
km/h, co współcześnie nie jest 
już prędkością atrakcyjną w pa-
sażerskich przewozach kolejo-
wych; geometria linii pozwala 
na podniesienie prędkości na 
większości odcinków do 160 
km/h). Poprawa parametrów 
i skrócenie czasu jazdy pozwoli 
na kształtowanie na tej trasie 
zupełnie nowej, atrakcyjnej 
oferty dla podróżnych. Przełoży 
się to na polepszenie połącze-
nia województwa kujawsko-
-pomorskiego z  lubuskim i  za-
chodniopomorskim, a  także 

na utworzenie atrakcyjnego 
połączenia  na zachód za Odrę 
z Berlinem.

l Prace na linii kolejowej C-E 
65 na odcinku Bydgoszcz– 
–Tczew
Propozycja: Przeniesienie z listy 
rezerwowej na listę podstawo-
wą.
Kluczowa trasa w  skali całe-
go kraju z  punktu widzenia 
przewozów towarowych i  jed-
nocześnie bardzo ważna linia 
dla przewozów pasażerskich. 
Jedną z  najbardziej obciążo-
nych linii kolejowych w Polsce, 
m.in. ze względu na strategicz-
ną i  coraz ważniejszą dla pol-
skiej gospodarki rolę portów 
w Gdańsku i Gdyni. Rewitaliza-
cja tego odcinka w  ostatnich 
latach nie dała oczekiwanych 
rezultatów. Jeśli nie będzie re-
alizowany kolejny etap remon-
tu, w  krótkim czasie nastąpi 
ponowne pogorszenie para-
metrów. Istnieje bardzo duże 
ryzyko, że w  przypadku braku 
dalszych prac modernizacyj-
nych, zaprzepaszczone zostaną 
efekty, jakie udało się osiągnąć 
obecnie, m.in. w  zakresie cza-
sów jazdy.

l Rewitalizacja kolejowego 
ciągu komunikacyjnego 
Bydgoszcz - Kcynia - granica 
województwa
Propozycja: Przeniesienie z listy 
rezerwowej na listę podstawo-
wą.
Na czynnym w  ruchu pasażer-
skim odcinku LK 356 Wągrowiec 
- Gołańcz oraz na nieczynnym 
w  ruchu pasażerskim odcinku 
LK 356 Gołańcz - Kcynia - Byd-
goszcz. Kompleksowa rewitali-
zacja (podniesienie prędkości 
do 120 km/h) pozwoli na łączny 
czas przejazdu z  Poznania do 
Bydgoszczy przez Wągrowiec 
i  Kcynię (w  przypadku pocią-
gu osobowego, zatrzymujące-
go się na wszystkich stacjach/
przystankach) około 2,5 godzi-
ny. Jest to dokładnie taki sam 
czas, jaki potrzebuje obecnie 
pociąg Regio, obsługiwany 
EN57, na przejazd z  Poznania 
do Bydgoszczy przez Gniezno 
i Inowrocław. 

Podpisanie programu inwe-
stycyjnego na drogę S-10 Byd-
goszcz-Toruń 16 czerwca br. 

Droga S-10 między Bydgosz-
czą a  Toruniem będzie budo-
wana.

16 czerwca 2016 r. na za-
proszenie Piotra Króla w  Byd-
goszczy gościł wiceminister 
infrastruktury Jerzy Szmit. Pod-
pisał program inwestycyjny 
drogi S-10 na trasie Bydgoszcz 
- Toruń. Tak ważna dla regionu 
i  kraju decyzja wchodzi dzięki 
temu w  etap realizacji. Kolej-
nym krokiem było ogłoszenie 
11 sierpnia br. przez bydgoski 
oddział GDDKiA przetargu na 
wykonanie Studium Ekono-
miczno-Techniczno-Środowi-
skowego dla drogi ekspreso-
wej S10 na odcinku Bydgoszcz 
- Toruń.

Studium pozwoli przygoto-
wać dokumentację potrzebną 
do ogłoszenia przetargu na 
budowę tej bardzo ważnej dla 
województwa drogi. Według 
GDDKiA, przetarg zostanie roz-
pisany w systemie „Zaprojektuj 
i buduj”. - Pozwoli to do mini-
mum skrócić czas realizacji. 
Mam nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mogli skorzystać 
z szybkiego połączenia z auto-
stradą A1 - zaznacza poseł Król, 
który od dłuższego czasu lob-
bował za realizacją kujawsko-
-pomorskiej części trasy S10.

Budowa obejmie rozbu-
dowę węzłów w  rejonie obu 
miast, a  także przebudowę 

drogi krajowej nr 25, w kierun-
ku Brzozy. Inwestycja zostanie 

zakończona w 2022 roku, czyli 
za niespełna 6 lat. 

  Rok Króla

Propozycje posła Piotra Króla
do Krajowego Programu
Kolejowego do 2023 roku

Program inwestycyjny S-10
Bydgoszcz-Toruń podpisany

Sprawozdanie z działalności poselskiej 

Biuro Poselskie Posła Piotra Króla
ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel.: (+48) 795-839-866, e-mail: biurokrola@outlook.com

www.piotrkrol.info.pl

Bydgoszcz

Toruń

Chełmża

Solec Kuj.

S5

S10

A1

Złotniki Kuj.
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rozmawiał Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

- Spotykamy się niemal dokładnie 
w drugą rocznicę śmierci Marka 
Sobczaka. Gdyby żył, świętowali-
byście w tych dniach czterdzieści 
jeden lat waszej wspólnej pracy 
jako kabaret „Klika”...
- Niestety, nie ma go z nami od 
10 listopada 2014 roku. Moja „druga 
połówka” wybrała inny wymiar…
- Ale był taki czas, że brano was obu 
za rodzinę, za braci, ba, nawet za 
bliźniaków! Trudno się temu dzi-
wić. Dwóch facetów przez prawie 
pół wieku razem, toż to jak dobre 
stare małżeństwo!
- Kojarzenie nas razem prowa-
dziło nawet do tego, że ja byłem 
Marek Szpak, a on Antoni Sobczak, 
a jak dodam, że Marek Sobczak był 
chrzestnym mojego syna Marka, a ja 
chrzestnym jego córki, to gmatwani-
na wychodzi z tego całkiem niezła… 
To była przyjaźń nie tylko studencka, 
autorska, ale taka - dziś mogę powie-
dzieć - sięgająca aż po grób, a nawet 
poza grób. Każda złotówka na pół. 
Taka to była przyjaźń…

Brakuje mi go nie tylko jako 
współautora, towarzysza podró-
ży i występów, ale jako człowieka, 
z którym byłem bliżej niż z rodziną. 
Poznałem go wcześniej niż własną 
żonę. I tak wspólnie razem przecią-
gnęliśmy ten wózek przez socjalizm, 
stan wojenny, zmianę ustroju, prze-
łom stuleci. A to nie lada wyczyn! Dziś 
to już nikogo nie dziwi, ale kiedyś 
duecik facetów był różnie odbierany. 
Najczęściej postrzegano nas jako świ-
rów. Tak, byliśmy świrami, na szczę-
ście zakręconymi w tę samą stronę, 
więc nas nie dotyczyło to, co często 
po osiągnięciu popularności zdarza 
się w świecie artystycznym: zawiść, 
wybijanie się na indywidualność, aż 
po rozpad. My przyjęliśmy jedną zasa-
dę: jak już wypuszczamy tekst podpi-
sany Sobczak i Szpak, to ponosimy za 
to wspólną odpowiedzialność, razem 
go bronimy, bez względu na to, któ-
ry z nas miał w tym większy udział, 
a nawet, gdy tekst czy występ okazy-
wały się walnięciem kulą w płot.
- Wróćmy na moment do waszych 
początków. Klub „Beanus”, i co? Od 
razu poczuliście do siebie „arty-
styczną miętę”?
- Byłem wtedy wraz ze studenckim 
narybkiem na praktyce robotniczej 
w Chojnicach i jaja sobie robiłem ze 
wszystkiego i z wszystkich. Które-
goś dnia podszedł do mnie student 
trzeciego roku i mówi mi, że na 
WSP (Wyższa Szkoła Pedagogicz-
na – dod. red.) jest klub „Beanus”, 
w którym spotykają się takie świ-
ry jak ja, więc może mógłbym tam 
wpaść i dołączyć do nich. Wpa-
dłem. Znalazłem się w jakiejś grupie 
teatralnej, w której działał Marek. 
Obydwaj wariowaliśmy tak bardzo, 
że ktoś stwierdził, że z nami trud-
no wytrzymać. Najlepiej będzie, jak 
założymy kabaret i tam się wysza-
lejemy. Posłuchaliśmy. Tak się nam 
ten wygłup spodobał, że tak już 
zostało. Wyjazdy na festiwale stu-
denckie, spotkanie innych już będą-
cych na topie kabaretów nauczyły 

nas, że kabaret nie jest tylko do 
wygłupiania się, ale musi też dawać 
do myślenia.
- Ta lekcja została w was chyba 
na zawsze, gdyż sami, będąc już 
u szczytów sławy, potrafiliście rów-
no „jechać” po innych kabaretach, 
którym wydawało się, że nimi są, bo 
sypią kawałami jak z rękawa, bo są 
dawcami taniego rechotu. Kiedy tak 
naprawdę znaleźliście się na tych 
torach, po których sunęliście przez 
dziesiątki lat; kiedy obraliście saty-
ryczno-polityczny kierunek jazdy?
- Zrobiliśmy program pt. „Kto pyta, 
nie rządzi” i pojechaliśmy z tym do 
Zakopanego na ogólnopolski festi-
wal „Złote rogi kozicy”, gdzie - jak 
się okazało - poszukiwano kabaretu 
śmieszącego i ambitnego zarazem. 
Wygrał Daukszewicz, dla którego 
był to debiut i start do popularno-
ści, ale nami zachwycono się szcze-
gólnie, gdyż nikt nie przypuszczał, 
że w Bydgoszczy mógłby powstać 
kabaret, który bardziej niż rechot 
ceni sobie inteligencję, ostrą pointę, 
refleksję i nie boi się iść pod prąd. 
Tego zaczęliśmy się trzymać. Posta-
nowiliśmy być „mordą ludu”, która 
wali wprost to, o czym myśli. Już po 
studiach, wspólnie z Bronkiem Opał-
ką, czyli „Genowefą Pigwą”, napisali-
śmy program o niczego niesugeru-
jącej nazwie: „Słodki dźwięk ukulele 
nad Polonezją”. Graliśmy to dość dłu-
go, aż się w końcu połapano, że jest 

to bardzo ostry politycznie spektakl. 
Komitet Centralny PZPR nakazał 
zaprzestać wystawiania progra-
mu ze skutkiem natychmiastowym. 
Zostaliśmy bez pracy, na szczęście 
gdańska agencja artystyczna wzięła 
nas pod swoje skrzydła, gdzie grali-
śmy do stanu wojennego. W tamtych 
latach mieliśmy z Markiem żony, po 
dwoje dzieci, więc jeździliśmy tam, 
gdzie nas chciano, bardziej jako 
Sobczak i Szpak, gdyż cenzura była 
wyczulona jedynie na hasło „Klika”.
- A właściwie dlaczego nazwaliście 
się „Kilka”?
- Wszystkie nazwy, które nam przy-
chodziły do głowy, w ogóle nam się 
nie podobały. Gdy tak zastanawiali-
śmy się, czy się nie poddać, czy nie 
wyprowadzić z „Beanusa”, bo byli-
śmy studentami i zależało nam na 
tym, żeby te studia skończyć, a trze-
ba wiedzieć, że część wykładowców 
nienawidziła tego miejsca mówiąc, 
iż to jest jedna wielka klika – dziura, 
z której studenckie szczury wyła-
żą tylko wtedy, gdy trzeba uzyskać 
zaliczenie… I wtedy przyszło olśnie-
nie: nazwijmy nasz kabaret „Klika”.
- Na szersze wody wypłynęliście 
w latach 90.
- Tak, czas odwilży był „złotym wie-
kiem” w naszej historii. Po wystę-
pie na kabaretonie „Przestroje-
nie” zaczęliśmy zdobywać Polskę, 
zagranicę, podjęliśmy współpracę 
ze „Szpilkami”, radiową „Trójką”, 

a w niej „Powtórką z rozrywki”, 
z lokalnymi bydgoskimi mediami. 
Czuliśmy, że nabieramy stylu, wła-
snego charakteru. Później zainte-
resowała się nami „Angora”, a my 
coraz chętniej oddawaliśmy się pra-
cy felietonistów. To było nobilitu-
jące, mobilizujące i pozwalające na 
stałe wrzucanie kamyczka do poli-
tycznego ogródka, dodawanie swo-
ich trzech groszy, a jak zachodziła 
taka potrzeba, to i wkładanie kija 
w mrowisko. Jednym to się bardziej 
podobało, innym mniej, że jest za 
ostro,  że my to łomiarze. 
- Chociaż najbardziej nie lubili was 
politycy, to jeden z nich właśnie dzię-
ki wam rozpoczął swoją karierę…
- Tak. O Beacie Kempie mowa. 
Były w Nowym Dworze w gmi-
nie Syców, skąd ona się wywodzi, 
potężne dożynki i my na nich tzw. 
gwiazdą imprezy. Choć w polity-
ce byliśmy nieźle zorientowani, to 
akurat ta pani była nam raczej obca. 
Więc pozwoliliśmy sobie na mocną 
jazdę po PiS-ie, Ziobrach i innym 
inwentarzu. I nagle wchodzi na 
scenę kobieta, która zabiera kon-
feransjerowi mikrofon. Nie przy-
puszczaliśmy wtedy, że posłanka 
z Sycowa skradnie nam całe show. 
Kempa przedstawiła się jako wice-
minister, na co odpowiedzieliśmy 
jej, że poczekamy aż będzie „całym 
ministrem”. Podczas wymiany zdań 
publiczność myślała, że to część 

skeczu i śmiała się do łez. Pani Kem-
pa powiedziała nam tak: burmistrz 
jest moim przeciwnikiem poli-
tycznym, więc on wam zapewne 
honorarium wypłaci, dlatego też 
dziś jeszcze się bawcie, bo jutro 
może być za późno. Powiało grozą. 
Marek zapytał, czy ona nas straszy. 
Powiedziała, że nie. Skończyło się 
to tak, że powiedział jej, iż dla niej 
i jej partyjnych kolegów Polska koń-
czy się na rogatkach Warszawy, a ja 
dodałem, że ma zadatki na zrobienie 
dużej kariery. No i wykrakałem…
- Przypięto wam łatkę głównych 
wrogów miłościwie nam panującej 
przewodniej partii, ale chyba nie-
słusznie. Was partie nie interesują. 
Was interesuje głupota.
- Dokładnie tak! Proszę sobie prze-
śledzić nasze felietony, gdy rządził 
SLD, później PO, PSL. Tam nie było 
pochwał. Kto był u władzy, temu 
patrzyliśmy na ręce, bo on decydu-
je o naszym życiu, on jest władny 
zmieniać naszą rzeczywistość, więc 
jako obywatele mieliśmy pełne pra-
wo wyrazić swoje zdanie. Fakt, jeź-
dziliśmy po politykach od lewa do 
prawa, ale to jest, nie tylko w Polsce, 
lecz na całym świecie, taka nacja, 
że jak ich krótko nie trzymać, to 
potrafią narobić takiego bagna, że 
się z niego nigdy nie wydobędziemy.
- Czy na przestrzeni czterdziestu 
lat waszej działalności kabareto-
wo-publicystycznej był ktoś lub 
było coś, kto nie zasługiwałby na 
to, żebyście mu przywalili?
- Bardzo dobre pytanie! Ale też bar-
dzo trudna odpowiedź. Hmmm… 
Bardzo długo mieliśmy ogromny 
szacunek dla papieża Jana Pawła II. 
Bardzo długo nie „czepialiśmy” się 
Wałęsy. Ale gdy wyszły na jaw spra-
wy pedofilskie w kościele i z ikony 
„Solidarności”, na jej własne życze-
nie, odpadł blichtr – zmieniliśmy 
zdanie na temat tych osób.
- Każdy dziennikarz zadaje to pyta-
nie kabareciarzom, więc nie będę 
gorszy: „Czy czas, w którym  żyje-
my, jest dobry dla kabaretu i kaba-
reciarzy”? 
- Dla uprawiających satyrę politycz-
ną każde czasy są dobre, bo oni są 
głosem ludu, a że żadna władza nie 
jest idealna – jest co robić. Problem 
polega na tym, czy pracuje się na tej 
samej częstotliwości, co słuchacze.
- „Klika” bez Marka… Jak zmienił 
się twój świat? Bo to nie tylko brak 
strony internentowej kabaretu. 
To chyba coś znacznie więcej…
- Po śmierci Marka często się łapa-
łem na tym, że nie akceptuję tego, 
że on nie żyje. Przejawiało się to 
w tym, że oglądając w telewizji 
wywiad z jakimś politykiem krew 
mnie zalewa, sięgam po telefon, 
żeby, tak jak to się zawsze dzia-
ło, podzielić się swoimi uwagami 
z Markiem… i wtedy przycho-
dzi opamiętanie. I żalę się swojej 
żonie Grażynie, że nawet nie mam 
się z kim pokłócić, a przecież to 
właśnie nasze kłótnie owocowa-
ły naszymi najlepszymi tekstami. 
Na szczęście dobrze pamiętam 
i wiem, jak zareagowałby Marek na 
niektóre zdania, które piszę, toteż 
prędko je „pod niego” zmieniam. 
Czuję, że gdybym tego nie zrobił, 
Marek by miał do mnie pretensje…

klikA, co 
prawdę wytyka
Rozmowa�z�Antonim�Szpakiem,�współtwórcą�kabaretu�„Klika”
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TripAdvisor - jedna z najwięk-
szych na świecie stron tury-
st ycznych, mająca ponad 

385 milionów recenzji w kwietniu 
przygotowała listę najciekawszych 
miejsc w kraju. Pierwsze miejsce 
w kategorii celów podróży zdobył 
w tym roku Kraków. Równie wyso-
ką, bo dziewiątą lokatę i prestiżo-
we wyróżnienie Travellers’ Choice 
2016 otrzymała jednak Bydgoszcz.

- Bydgoszcz urzeknie Cię swo-
ją gotycką i secesyjną architekturą, 
XVIII-wiecznymi spichlerzami, bru-
kowanymi uliczkami i kawiarenka-
mi na świeżym powietrzu. Zakosz-
tuj przyjemności rejsu po Brdzie, 
przejdź ulicami Starego Miasta albo 
zorganizuj piknik na Wyspie Młyń-
skiej. Wystawy sztuki, aktywna 
scena jazzowa, opera i wyjątkowa 
sala koncertowa podkreślają piękno 

Bydgoszczy, nadając jej kulturalny 
wymiar - w taki sposób do odwie-
dzenia naszego miasta zachęcają 
właściciele strony.

Wśród najwyżej ocenianych 
atrakcji znalazły się m.in. Wyspa 
Młyńska, Muzeum Mydła, rzeź-
ba Przechodzącego przez Rzekę, 
Myślęcinek i Stare Miasto. - Każ-
de z tych miejsc jest wyjątkowe. 
Jako bydgoszczanin mam do nich 

duży sentyment i jeśli mam oka-
zję pokazać je komuś spoza miasta, 
bardzo chętnie się nimi chwalę - 
mówi radny Jakub Mendry. - Inna 
sprawa, że zajmując tak wysokie 
miejsce w rankingu, wyprzedzili-
śmy naszych sąsiadów z Torunia - 
dodaje.

Oprócz miasta nad Brdą, na 
liście przygotowanej przez specja-
listów z serwisu TripAdvisor znala-

zły się zarówno miasta większe od 
Bydgoszczy jak Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Gdańsk czy Poznań, jak 
i ośrodki mniejsze – Rzeszów oraz 
Białystok. Zestawienie portalu uzu-
pełniają znane miejscowości wypo-
czynkowe – Zakopane oraz Sopot.

Bydgoszcz w ToP 10!
Miasto�nad�Brdą�jest�jednym�z�dziesięciu�najlepszych�celów�podróży�w�Polsce.� 
Ranking�przygotował�popularny�portal�turystyczny.

Tak pracowałem na
rzecz mieszkańców
w mijającym roku
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Projekt uchwały ws. przyjęcia 
Bydgoskiej Karty Seniora 60+ 
został przyjęty jednogłośnie 

podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 
Mimo że od 26 października minę-
ło niewiele czasu, już od 7 listopa-
da seniorzy mogą składać wnioski 
o przyznanie karty.

Jak ubiegać się o kartę?

Dokument można pobrać drogą 
internetową lub odebrać osobiście 
w Urzędzie Miasta przy ul. Jezu-
ickiej lub w budynku przy ul. Gru-
dziądzkiej. Można również zgłosić 
się do siedziby Zespołu ds. Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu (ul. Grudziądzka 9-15, 
budynek C, pokój 319) lub do jedne-
go z Rejonowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej w Bydgoszczy. Następ-

nie wypełniony wniosek należy zło-
żyć w jednym z dwóch z ostatnich, 
wyżej wymienionych miejsc. Karty 
wydawane będą od 18 listopada. 
Będą bezterminowe i bezpłatne.

Aktywizacja przede wszystkim

Program skierowany jest do osób, 
które ukończyły 60 lat i mieszkają 
na terenie miasta. - To bardzo liczna 
grupa, zależało nam na jej aktywi-
zacji – mówi radny Jakub Mendry. 
- W kwietniu tego roku zorganizo-

waliśmy konferencję na ten temat. 
Zakładaliśmy, że Bydgoska Kar-
ta Seniora zostanie uruchomiona 
w czwartym kwartale 2016 roku. 
I tak też się stało. Pod koniec paź-
dziernika pomysł zaaprobowali rad-
ni – dodaje.

Będzie taniej

Karta powstała z inicjatywy Byd-
goskiej Rady Seniorów, ale nie bez 
znaczenia było wsparcie pozosta-
łych osób – radnych, prezyden-

ta czy urzędników. Zwłaszcza zaś 
zaangażowanie partnerów projektu. 
To od nich w rzeczywistości zale-
ży bowiem powodzenie programu. 
Jak dotąd swój udział zadeklarowały 
m.in. Teatr Polski im. H. Konieczki 
(bilety za 20 zł na wszystkie spek-
takle), Muzeum Okręgowe i Miejskie 
Centrum Kultury (bilety za 50% ceny 
regularnej) czy Kino Orzeł (bilety 
tańsze o 30%). Do dyspozycji senio-
rów, z 50-procentową zniżką, będą 
również wszystkie przyszkolne base-
ny i lodowisko miejskie w Fordonie.

Co ciekawe, do udziału w pro-
gramie zachęcane są nie tylko insty-
tucje zajmujące się kulturą, spor-
tem czy rekreacją. Swoją ofertę dla 
seniorów mogą przygotować rów-
nież lokale gastronomiczne, zakła-
dy fryzjerskie czy firmy oferujące 
wypoczynek, leczenie lub rehabili-
tację.

Bydgoszcz  
przyjazna seniorom
osoby�powyżej�60�roku�życia�będą�mogły�na�preferencyjnych�
warunkach�korzystać�z�punktów�usługowych�czy�handlowych�
w�mieście.�-�Program�wystartuje�na�dobre�w�połowie�listopada,�
a�liczba�instytucji�partnerskich�ciągle�rośnie 
–�mówi�radny�Jakub�Mendry.

wnioski
o przyznanie 
Bydgoskiej�Karty�
Seniora�60+�
można�składać�
od�7�listopada.�
Dokumenty�można�
składać�zarówno�
drogą�elektroniczną,�
jak�i�osobiście�
w�Urzędzie�Miasta�
Bydgoszczy�przy�
ulicy�Jezuickiej�oraz�
Grudziądzkiej.

Seniorzy to bardzo 
liczna�grupa�
mieszkańców�
Bydgoszczy.�Zależało�
nam�na�ich�aktywizacji.

jakub mendry
radny miasta
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Stało się tak m.in. w kwiet-
niu, gdy jej rodzice otrzymali 
czapkę z autografem Roberta 

Lewandowskiego. Prezent przekazał 
bydgoski radny Jakub Mendry, który 
wcześniej wylicytował ją na stronie 
Stowarzyszenia Bez Ograniczeń.

Podwójna pomoc

Zapłacił za nią 444 zł, ale było war-
to. I to nie tylko dlatego że wspo-
mógł w ten sposób podopieczną 
stowarzyszenia - 8-letnią Kingę, 
która czekała wówczas na poważ-
ną operację nóg. Również nie dla-
tego że to po prostu fantastyczny 
gadżet. Po zwycięskiej licytacji 
radny w przygotowanym przez 
siebie video żartował bowiem, 
że czapka nie sprawiła, że lepiej 
radzi sobie na boisku. Miał jednak 
pomysł, jak ją wykorzystać dalej 
- zdecydował, że przekaże ją na 
cele charytatywne i po raz kolejny 
komuś pomoże.

Dobro powraca

Tym razem szczęście uśmiechnę-
ło się do rodziców zmagającej się 
z chorobą od urodzenia 7-letniej 
Zuzi. Co ciekawe, rodzina dosko-
nale znała sytuację Kingi, do któ-
rej trafiła pierwsza pula pieniędzy 
z aukcji. Na początku kwietnia 
wspólnie pokonała dla niej prawie 
5 km, uczestnicząc w Charytatyw-

nym Biegu bez Ograniczeń dla Kini. 
Dobro wróciło niecały miesiąc póź-
niej. 26 kwietnia tata Zuzi spotkał 
się z Jakubem Mendrym. Radny 
przekazał mu wówczas wylicytowa-
ną przez siebie czapkę z podpisem 
piłkarza. Miała ona trafić na kolejną 
licytację i tym razem pomóc sfinan-
sować potrzebną dziewczynce delfi-
noterapię. Dwa dni później za 464 zł 
wylicytował ją Ireneusz Nitkiewicz, 
szef SLD w Bydgoszczy.

Dla delfinów

Zanim jednak czapka została prze-
kazana w ręce swojego nowe-
go właściciela, jeszcze przynaj-
mniej kilka razy zdążyła wywołać 
uśmiech na twarzy 7-latki. - Nie 
mogłam się powstrzymać i musia-
łam ją Kulce założyć. By choć 
przez chwilę na jej ślicznej małej 
główce pobyła czapka z autogra-
fem Roberta Lewandowskiego (...). 
Panie Jakubie, radość na buźce 
dzięki Panu! - pisała wówczas na 
swoim Facebooku mama dziew-
czynki Agnieszka Lukowska. Krót-
ko potem, bo już w czerwcu dzięki 
finansowemu wsparciu mnóstwa 
osób i fantom takim jak ta czap-
ka udało się jej zebrać pieniądze 
potrzebne na wyjazd do Turcji. 
Tym samym Zuzia mogła skorzy-
stać z tak potrzebnej w jej sytuacji 
delfinoterapii połączonej z aqua- 
i fizjoterapią.

szczęśliwa czapka
Zuzia�ma�7�lat�i�od�urodzenia�choruje�na�z�mózgowe�porażenie�
dziecięce�i�epilepsję.�Jej�życie�nie�jest�łatwe,�ale�coraz�częściej�
zdarzają�się�chwile,�gdy�szczerze�się�uśmiecha.
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Politycy i dziennikarze dla dzieci

Największymi zwycięzcami meczu 
od początku byli podopieczni z byd-
goskich domów dziecka. To dla nich 
bowiem obie drużyny - bydgoscy 
politycy i dziennikarze lokalnych 
mediów wywalczyli na stadionie 
miejskim blisko 30 tys. zł na waka-
cyjny wypoczynek.

Druga edycja

Wielki Mecz Charytatywny odbył 
się w Bydgoszczy już po raz dru-
gi. W ubiegłym roku na ten sam cel 
udało się zebrać ponad 10 tys. zł. - 
W tym roku z pomocą mieszkańców 
i sponsorów zebraliśmy prawie trzy 
razy więcej! Cieszę się, że prezydent 
Rafał Bruski zdecydował, żeby kon-

tynuować inicjatywę. Co prawda, 
mecz przegraliśmy, ale potrzebne 
pieniądze zostały zebrane - mówi 
jeden z graczy, a zarazem spon-
sor - radny Jakub Mendry. Dodaje 
również, że piłkarska porażka to 
dla polityków dodatkowa moty-
wacja. Za rok będą chcieli się zre-
wanżować i najważniejsze - znowu 
pomóc dzieciom.

Okazją do podziękowania był 
obchodzony 1 lipca Międzyna-
rodowy Dzień Spółdzielczo-

ści. Przy tej okazji Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Budowlani wręczył 
radnemu statuetkę, dziękując jedno-
cześnie za dotychczasowe działania.

Angażowanie się w organiza-
cję osiedlowych wydarzeń – waka-
cyjne spotkanie z radnymi, pikniki 
rodzinne czy festyny sąsiedzkie to 

tylko część działań, których podjął 
się radny. - Każda z tych inicjatyw 
pozwoliła mieszkańcom nie tylko 
się zintegrować, ale też miło spę-
dzić czas. Jeśli mogłem się do tego 
przyczynić, jest mi bardzo miło 
– komentował radny. Dodał rów-
nież, że dziękuje spółdzielni za ten 
miły gest i zobowiązuje się do jesz-
cze cięższej pracy na rzecz Osiedla 
Wyżyny i mieszkańców.

Rodzinna atmosfera

- Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy 
pikniki na kilku bydgoskich osiedlach 
– mówi Jakub Mendry. - Świetnie było 
widzieć, jak całe rodziny się bawią 
i korzystają z przygotowanych przez 
nas atrakcji. Ze zjeżdżalni, z dmuchane-
go zamku, z konkursów czy nawet jak 
śmiało podchodzą do niezwykle przy-
jaznych dla ludzi alpak - dodaje radny.

Integracja

Pierwszą dzielnicą, na których odbył 
się wakacyjny piknik były Wyżyny, 
kolejnymi były Bartodzieje, Wzgórze 
Wolności, Fordon i Górzyskowo. Żad-
ne z tych osiedli nie zostało wybrane 

przypadkowo. Wszystkie mają swo-
ich przedstawicieli w Radzie Miasta 
Bydgoszczy, a pikniki były nie tylko 
pretekstem do rodzinnej, ale również 
sąsiedzkiej integracji.

Przyjemne z pożytecznym

Wstępnie organizatorzy zakładali, 
że pikników będzie pięć, na prośbę 
mieszkańców odbył się jednak jesz-
cze szósty festyn - na stadionie KS 
Gwiazda. Podczas wszystkich spotkań 
bydgoszczanie podkreślali, że była to 
bardzo cenna inicjatywa co najmniej 
z dwóch względów. Dzieci mogły sko-
rzystać z darmowych atrakcji, a doro-
śli porozmawiać z samorządowcami 
o sprawach miasta.

Spotkanie mieszkańców Wyżyn, 
które odbyło się w sierpniu, 
było bardzo dobrym przykła-

dem sąsiedzkiej integracji. Zabawa 
na świeżym powietrzu, zainicjowana 
przez Szymona Krupę, okazała się 
świetną okazją do poznania sąsiadów.

Dzieci integrowały się, biorąc 
udział w konkursach i korzystając 
z przygotowanych dla nich atrakcji, 
a było co robić! Najwięcej radości 
sprawiły im dmuchana zjeżdżalnia 
i stoisko z darmową watą cukrową, 
przygotowane przez radnego Jakuba 
Mendrego. Dorośli natomiast spę-

dzali wolny czas, relaksując się przy 
grillu i muzyce. Chętni wzięli rów-
nież udział w treningu jogi na tra-
wie, spotkaniu z DJ-em czy pokazie 
sztuk walki i samoobrony.

Frekwencja dopisała, a ci, którzy 
włączyli się w organizację pikniku, 
otrzymali od organizatorów pamiąt-
kowe medale “Pro publico bono”. - 
Liczymy, że za przykładem budynku 
Ogrody 11 pójdą mieszkańcy innych 
nieruchomości - po skończonej 
zabawie mówili członkowie wspie-
rającej festyn Spółdzielni Mieszka-
niowej Budowlani.

Grali do jednej 
bramki
Mecz�zakończył�się�wynikiem�0:6,�na�niekorzyść�polityków.�
Tym�razem�jednak�wynik�piłkarskich�rozgrywek�był�sprawą�
drugorzędną.

dobrze mieć 
sąsiada
Miejsca�tworzą�przede�wszystkim�ludzie.�Dlatego�tak�ważne�jest�
dbanie�o�relacje,�zwłaszcza�te�sąsiedzkie.
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Nagroda  
od SM Budowlani
Za�współpracę�i�całokształt�działań�na�rzecz�mieszkańców�Wyżyn�byd-
goski�radny�Jakub�Mendry�otrzymał�wyróżnienie.

Wspólne wakacje
Ile�dzieci�spędza�wakacje�w�mieście?�Zdecydowanie�za�dużo�i�może�nie�
byłoby�w�tym�nic�złego,�gdyby�miały�w�tym�czasie�co�robić.�Naprzeciw�
potrzebie�wyszli�w�tym�roku�samorządowcy.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

Jej przygoda z nurkowaniem roz-
poczęła się w Egipcie. Przeby-
wała tam na krótkich wakacjach, 

w trakcie których postanowiła 
spróbować nurkowania. By spełnić 
swój plan, wykupiła kilka lekcji i pod 
opieką instruktora zeszła pod wodę. 
Spodobało się jej i od tego momentu 
wiedziała, że chce nurkować znacz-
nie częściej. Po powrocie do Polski 
postanowiła zrobić kurs nurkowy. 
Zrealizowała swój plan i rozpoczęła 
podwodną przygodę. Trwa ona po 
dziś dzień, a nurkowanie ze zwykłe-
go zajęcia przerodziło się w praw-
dziwą pasję.

Dzień i noc

W przeciągu dziesięciu lat Ola nur-
kowała już ponad 450 razy. Nie tyl-
ko za granicą, ale również w Polsce. 
Najczęściej wybiera się do miejsc 
położonych nieopodal Bydgoszczy, 
czyli na przykład Koronowa, Borów-
na i Piechcina. 

Wszystkie swoje wyjazdy skrzęt-
nie zapisuje w tzw. logbooku, czyli 
rejestrze nurkowań. Uwzględnia 
tam informacje dotyczące między 
innymi miejsca nurkowania, daty, 
godziny, temperatury wody, głębo-
kości. Notatki te są istotne nie tylko 
dla niej, ale mają też znaczenie przy 
niektórych zagranicznych wyjaz-
dach podczas procedury uzyskania 
zgody na nurkowanie. 

W ciągu roku Ola zwiedza pod-
wodne przestworza nawet pięćdzie-
siąt razy. Liczba nurkowań zależy od 
wolnego czasu, jak i stanu zdrowia. 
Pora dnia nie jest żadnym ograni-
czeniem. Nurkowania odbywają się 
również nocą i to właśnie podczas 
nich - korzystając z latarki - można, 
wbrew pozorom, dostrzec najwię-
cej. - W nocy widać to, czego nie 
widać w dzień. Na przykład polują-
ce węgorze, szczupaki. Więcej życia 
jest w nocy - mówi Ola.

Zejście pod lód

Dla osób traktujących nurkowa-
nie jako swoją pasję temperatura 
wody nie ma większego znaczenia. 
Wystarczy ubrać suchy skafander 
i włożyć pod niego gruby ocie-
placz, by móc zanurkować nawet 
pod lodem. Wymaga to nie tylko 
odpowiedniego ubioru, ale również 
zachowania szczególnej ostrożności 
oraz przeprowadzenia akcji w odpo-
wiedzialny sposób. Jak to wygląda? 

- W lodzie robimy zazwyczaj 
trójkąt, rzadziej kółko. Przerębel 
zabezpieczamy wokół drewniany-
mi płytami, które są przyczepione 
do lodu za pomocą śrub. Korzysta-
my z odpowiednich lin asekuracyj-
nych i nurkowie, którzy schodzą 
pod wodę, są przyczepieni do tych 
lin. Liny są przyczepione do śrub. 
Na powierzchni jest jeszcze jedna 
osoba, która te liny trzyma. Kontakt 
pomiędzy nią a nurkiem utrzymany 
jest za pomocą znaków przekazy-
wanych przy użyciu lin, na przy-
kład ciągnie się za liny i daje znaki 

dla nurka, czy wszystko w porząd-
ku, czy trzeba mu pomoc wyjść - 
tłumaczy Ola. Ponadto sygnałem 
pomagającym zlokalizować wyjście 
są promyki słońca pojawiające się 
wokół przerębla.

Nurkowanie ze słoniem

W 2013 rok u bydgoszczank a 
doświadczyła czegoś, czego dokona-
ło niewielu nurków. Wspólnie z gru-

pą znajomych z Centrum Nurkowego 
Aquatek, do którego należy, udała się 
do Indii, aby zanurkować w towarzy-
stwie słonia. 

Podczas piątego dnia pobytu na 
jednej z wysp nad Morzem Anda-
mańskim udało się zrealizować cel 
wyjazdu, chociaż na początku nie 
było to takie pewne. - Wszystko 
zależało od słonia i od jego ochoty 
na kąpiel. Powiedziano nam, że jeśli 
on wejdzie do wody, to my z nim 

zanurkujemy. Nikt nie będzie go 
zmuszał - mówi Ola i dodaje jeszcze: 
- Jadąc do Indii, byliśmy poinfor-
mowani, że to ostatni wolno żyjący 
słoń, który nurkuje. 

Słoń o imieniu Ryan zdecydował 
się wyjść z dżungli, w której żyje, 
i wejść do wody na prawie 45 minut. 
Czterech nurków, wśród których 
była Ola, dołączyło do niego. Pamię-
tając o zachowaniu bezpiecznej 
odległości, pływali oni obok słonia, 

przed nim, za nim, a nawet pod nim. 
Czy nie obawiali się, że w pewnym 
momencie ten ważący nawet kilka 
ton ssak może na nich spaść? - Słoń 
ma bardzo dużą wyporność spo-
wodowaną sporą ilością tłuszczu 
w ciele, więc nie może zanurzyć 
się zbyt głęboko - wyjaśnia Ola. 
Ryan pływał tuż przy powierzchni 
wody, a jego grzbiet był widoczny 
dla osób przebywających na lądzie. 
Słoń co chwilę wynurzał trąbę, 
by nabrać powietrza, a następ-
nie ponownie chował ją pod taflę. 
Obok niego cały czas płynął jego 
opiekun.

Po wspólnym pływaniu nurko-
wie nakarmili słonia bananami. - 
To jest niesamowite wrażenie, jak 
z dołu patrzy się na słonia. Ogromne 
emocje i wzruszenie oraz świado-
mość, że robisz coś, co robi mało 
kto - wspomina Ola, która dodaje 
jednak, że drugi raz nie powtórzy 
nurkowania ze słoniem. Taka decy-
zja spowodowana jest chęcią zoba-
czenia czegoś nowego, doznania 
jeszcze innych wrażeń nurkowych. 

Podwodne spotkanie z rekinami

Jednym ze zwierząt, które budzi naj-
większy lęk u człowieka, jest rekin. 
Ola w towarzystwie innych nurków 
przebywała pod wodą podczas kar-
mienia tych zwierząt, jak i w prze-
rwie między ich kolejnym posiłkiem. 
Jak sama przyznaje, największą 
adrenalinę poczuła w momencie 
wejścia do wody, w której były reki-
ny. Później obawy trochę ustąpiły, 
lecz ich nie zabrakło. - Można sobie 
wmówić, że jest miło i bezpiecznie, 
ale zawsze w głowie pojawia się 
myśl, że to jest jednak rekin. Zwierzę 
dzikie, nieprzewidywalne i nigdy nie 
wiadomo, co mu przyjedzie do głowy 
- podkreśla Ola. 

Rekiny pływające tuż obok 
miały od 2,5 do 3 metrów długo-
ści. Nie były agresywne. Nurkują-
ce osoby w przerwie między kar-
mieniami rekinów szukały zębów, 
które te zwierzęta gubią podczas 
jedzenia. Nie jest to dla nich wiel-
ka strata, gdyż zęby im odrastają, 
dzięki czemu rekiny zawsze mają 
zdrowe uzębienie. Tracone ele-
menty przypominają małe pira-
midki zakończone ostrym szpikul-
cem, przez co ciężko uznać je za 
zęby rekina. 

- Ząb rekina kojarzył mi się 
z wielkim kłem. Gdy, pływając przy 
dnie, znalazłam coś małego, to 
to wyrzuciłam. Zauważył to nasz 
opiekun, podniósł, wsadził mi do 
ręki i powiedział, że mam tego nie 
wyrzucać - mówi Ola. Znalezio-
ną zdobycz zachowała i ma ona dla 
niej wartość sentymentalną, lecz 
niektórzy uważają, że ząb rekina to 
amulet chroniący przed niebezpie-
czeństwem. 

Oprócz nurkowania ze zwie-
rzętami, Ola chętnie zanurza się 
w wodzie, by podziwiać to, co znaj-
duje się pod nią. W przyszłym roku 
planuje wybrać się do Meksyku, 
nurkować w jaskiniach i zobaczyć 
różne formy skał ukryte pod przej-
rzystą wodą. Jest to jej marzenie, 
a my trzymamy kciuki, by udało się 
je zrealizować.

Pływanie 
w towarzystwie 
słonia 
Podwodne historie nurkującej bydgoszczanki

Dwutygodniowy�urlop�spędzony�dziesięć�lat�temu�całkowicie�odmienił�życie�bydgoszczanki�oli�Gór-
skiej.�To�podczas�niego�odkryła,�że�nurkowanie�to�coś,�co�chce�robić�znacznie�częściej.�Nawet�w�eks-
tremalnych�warunkach�i�w�towarzystwie�z�pozoru�niebezpiecznych�zwierząt.
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Tekst: Stanisław Gazda
Zdjęcia: Aureus / Castrum

W związku z loka l izacją 
inwestycji, na obszarach 
podlegających prawnej 

ochronie, niezbędne było przepro-
wadzenie wyprzedzających badań 
archeologicznych, które wykonało 
konsorcjum dwóch bydgoskich firm 
– „Aureus” Usługi Archeologiczne 
i Konserwatorskie Anna Retkowska 
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Castrum Robert Grochowski. Pra-
cami kierowali mgr Anna Retkowska 
i mgr Robert Grochowski. Archeolo-
dzy podzielili się z mediami infor-
macjami na temat odkrytych arte-
faktów.

Prace archeologiczne prowadzo-
ne były na głębokości 5-6 metrów 
poniżej poziomu współczesnego 
gruntu. Ziemia dostarczyła nowych 
danych różniących się od tych 
znanych ze źródeł pisanych oraz 
dawnych map i planów Bydgosz-
czy. Dzięki zakończonym niedaw-
no badaniom archeologicznym, 
poszerzona zostanie nasza wiedza 
o historii dawnej Bydgoszczy, topo-
grafii wycinka miasta, począwszy od 
późnego średniowiecza aż po czasy 
współczesne.

A dzisiejszy rejon w pobliżu pla-
cu Kościeleckich i kościoła o. Jezu-
itów pw. św. Andrzeja Boboli, tam 
gdzie powstaje Immobile K3, to bez-
pośrednie sąsiedztwo zaplecza gro-
dowego, powstałego w XI wieku na 
wyspie na Brdzie grodu zniszczone-
go przez Krzyżaków, a później zam-
ku zbudowanego za czasów Kazi-
mierza Wielkiego. Od grodu i zamku 
miejsce to oddzielało starorzecze 
Brdy, stąd pierwszym efektem prac 
archeologicznych było natrafienie 
na pozostałości po fosie zamkowej 
łączącej się z fosą miejską na gra-
nicy miasta lokacyjnego, za Bramą 
Kujawską i bastionem ziemnym.

Odkr y te zost a ło mnóst wo 
konstrukcji drewnianych, któ-
rych nie spodziewano się w tym 
miejscu odnaleźć. Różnica w war-
stwie ziemi pokazała, że w latach 
1774-1800 wszystkie fosy zostały 
zasypane – tym, co było pod ręką, 
a więc w części południowej bada-
nego obszaru gruzem, w innych 
miejscach – ziemią z miasta oraz 
przywiezioną z zewnątrz. Teren ten 
posłużył mieszczanom do zakłada-
nia tam ogrodów, gdzie stanął budy-
nek tyłowy, oficynowy, prawdopo-
dobnie o charakterze gospodarczym 
i drugi, w części centralnej, również 
o takim samym charakterze. Na ich 
ślady natknięto się w trakcie wyko-
palisk. Oprócz tego udało się natra-
fić na mniejsze kanały odciekowe, 
a także kilka beczek wkopanych 
w ziemię i… kulę armatnią, która na 
pewno trafiła tu z nawożoną ziemią.

Archeologom udało się ziden-
tyfikować ściekową rurę drewnia-
ną, drążoną, dwudzielną ukierun-
kowaną w stronę fosy miejskiej, 
odprowadzającą n ieczystości 
z działek mieszczańskich przy ul. 
Podwale. Kompletnym zaskocze-
niem okazało się odkrycie zachod-

nich krawędzi fosy miejsk iej , 
w całości umocnionej drewnem. 
Stąd setki okrąglaków, częścio-
wo ociosanych krawędziaków. 
To była kombinowana konstrukcja 
sumikowo-łątkowa składająca się 
z dwóch zasadniczych elementów 
– łątków, czyli pionowych słupów 
oraz sumików, czyli poziomych 
elementów wpuszczonych pomię-
dzy łątki. Zarówno łątki oraz sumi-
ki były połączone ze sobą, a także 
z innymi elementami konstrukcyj-
nymi czopami, gniazdami i bruz-
dami. Połączenie takie ze względu 
na swoje właściwości zapewnia 
bardzo dużą sztywność całej kon-
strukcji. W jej środku udało się 
natrafić na obiekt, na razie trudny 

do zinterpretowania – prostokątną 
palisadę o długości 12 na 3 metry. 
Jedynie hipotetycznie zakłada się, 
iż był to fragment karpnika bądź 
łososiowni.

Kolejnym elementem, który 
zaskoczył archeologów, był drew-
niany obiekt, początkowo brany za 
część mostu, później, gdy zaczęło 
narastać coraz więcej wątpliwości 
i oprócz pionowych słupów pojawiły 
się poziome legary, a całość zaczę-
ła tworzyć jeden intencjonalny ciąg 
– przyjęto hipotezę, iż mógł to być 
fragment grobli. Obiekt – kilkadzie-
siąt słupów, z dodanymi w górnej 
części poziomymi legarami, jednak 
niezwiązanymi konstrukcyjnie ze 
słupami – przecinał fosę zamko-

wą. Zorientowany był północno-
-wschodnio aż po południowo-
-zachodnią część badanego terenu 
i na pewno prowadził w obu kierun-
kach jeszcze dalej.

Zidentyfikowane zostały także, 
powstałe po 1800 roku, trzy drew-
niane koryta odpływowe o szero-
kości 30 cm i takiej samej wysoko-
ści, stężone pionowymi słupami, 
z wyraźnym spadkiem w kierunku 
południowym. Prawdopodobnie 
odprowadzały wodę w kierunku 
fosy zamkowej. Na tamtym obsza-
rze badań archeologicznych domi-
nowała mierzwa, czyli obornik, po 
dzisiejsze czasy, szczególnie, gdy 
zetknie się z wodą, cuchnący, ale za 
to fantastycznie zachowujący mate-

riały organiczne. Dzięki temu uda-
ło się wydobyć elementy skórzane, 
drewniane i ceramiczne w doskona-
łym stanie.

Była też następna zagadka – coś, 
czego jak na razie archeolodzy nie 
są w stanie zinterpretować: drew-
niana ściana, zbudowana w poprzek 
fosy zamkowej z potężnych bali 
sosnowych, stabilizowanych piono-
wymi słupami.

Efekt badań archeolog icz-
nych na terenie budowy Immobile 
K3 to także ponad 3600 fragmen-
tów naczyń, wykonanych w różnych 
technikach, począwszy od późno-
średniowiecznych datowanych na 
XIV-XV wiek, kiedy nie znano jesz-
cze szybkoobrotowego koła garn-
carskiego, więc lepiono je z glinia-
nych taśm, nakładanych na siebie 
i spajanych przy użyciu wolnoobro-
towego koła. Było też sporo frag-
mentów naczyń toczonych z jed-
nego fragmentu, reprezentujących 
postęp techniczny, a więc szkliwio-
nych wewnętrznie i zewnętrznie 
(zdobycz XV/XVI-wieczna). Umie-
jętnością nabytą w kolejnym stule-
ciu, reprezentowaną także wśród 
znalezisk, były naczynia półmajoli-
kowe, których fragmenty odkryto 
podczas badań archeologicznych. 
Natrafiono także na jeszcze dosko-
nalszą formę naczyń – naczynia 
kamionkowe i porcelanowe z prze-
łomu XVIII/XIX wieku. których spo-
ra część znajdowała się w budynku 
o charakterze gospodarczym wspo-
mnianym wcześniej. Były to naczy-
nia pochodzące z manufaktur dzia-
łających na terenie Berlina.

Sporą grupę znalezisk stanowiły 
kafle piecowe (ponad trzysta frag-
mentów), datowanych od późnego 
średniowiecza (przypominające 
garnek) po płytowe, bogato zdo-
bione i szkliwione z czasów mniej 
odległych.

Archeolodzy natrafili także na 
dużą liczbę przedmiotów użytko-
wych wykonanych w XVI wieku 
(tzw. ceramika siwa) i całe bogac-
two szklanych, powstałych mię-
dzy XVIII i XIX stuleciami. Prze-
ważały butelki do wina i butelki 
apteczne do leków, ale też udało się 
natrafić na bardzo rzadko odnaj-
dywane w całości kuf le do piwa 
impor towane z terenu po ł u-
dniowo-zachodnich Niemiec czy 
pucharek ze szlifowanego szkła 
lub misternie wykonana f igur-
ka ceramiczna przedstawiająca 
dziewczynkę w XVIII-wiecznym 
stroju. Trafiła się też spora kolekcja 
porcelanowych fajek i cybuchów 
do nich. Dzięki mierzwie uda-
ło się wyeksplorować skóry oraz 
przedmioty skórzane, w tym buty 
– jeden z cholewką, jeden dam-
ski, jeden dziecięcy z cholewką, 
a także elementy żelazne, związane 
z codziennymi czynnościami m.in. 
średniowieczny bełt do kuszy, sie-
kierkę, haki, kliny, gwoździe, drew-
niane krążki z otworem w środku 
(zapewne pływaki do sieci). Odna-
leziono też sporą i lość dobrze 
zachowanego materiału kostnego 
(ponad 600 fragmentów), z które-
go wyrabiano drobne przedmioty 
bądź które służyły jako narzędzia 
lub półprodukty.

Budowa 
immobile k3
Odkrycia, które zaskoczyły 
archeologów
Teren,�na�którym�stanie�pięciokondygnacyjny�budynek�biurowo-
usługowy�z�dwupoziomowym�parkingiem�podziemnym�będzie�
znajdował�się�w�miejscu�funkcjonowania�późnośredniowiecznego�
i�nowożytnego�miasta;�w�rejonie�dawnych�fos�–�miejskiej�
i�zamkowej.�Gdyby�cofnąć�się�w�czasie�–�byłby�w�niewielkiej�
odległości�od�wczesnośredniowiecznego�zespołu�grodowego,�
a�później�-�średniowiecznego�zamku�bydgoskiego.�To,�co�znaleźli�
archeolodzy�na�placu�budowy,�zaskoczyło�ich�samych…
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rozmawiał Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @Eriksson1988

- Po co panu ta prezesura?
- Z dwóch powodów – po pierwsze, 
od czasu mojego odejścia (w lutym 
2015 r. - dod. red.) sporo się zmie-
niło, jest nowy zarząd, nowe pomy-
sły, są widoki na dalsze inwestycje 
w infrastrukturę, ma powstać hala 
lekkoatletyczna, dzięki czemu moż-
liwe będą treningi przez cały rok, 
mamy już halę do tenisa, a w kolej-
ce czeka kolejny obiekt na potrzeby 
strzelectwa. Po drugie, trochę ser-
ce bolało, że odszedłem z powo-
du konfliktu, którego nie udało się 
rozwiązać, który w momencie mojej 
rezygnacji pękł. A teraz myślę, że 
wspólnie z cały zarządem można 
zrobić dużo dobrego, a fakt, że nie 
wybrano przez kilkanaście miesięcy 
prezesa, odczytuję jako podtekst do 
mojego powrotu.

- Czyli jak w serialu z lat 80. - para-
frazując jego tytuł – na kłopoty... 
Waldemar Keister.
- Zarząd przeszedł ewolucję, zmie-
niły się nazwiska, prezesi poszcze-
gólnych stowarzyszeń, ale nawet 
bez tego, powiedzmy, szefa radzo-
no sobie w związku bardzo dobrze. 
Dowodem jest chociażby pozyska-
nie w 2016 roku imprez takich jak 
mistrzostwa Polski czy mistrzostwa 
świata juniorów w lekkiej atletyce. 
Oczywiście, można powiedzieć, że 
klub bez prezesa jest klubem bez 
kropki nad „i”. Ale to już jest zawsze 
kwestia odpowiedzialności, i to 
takiej osobistej – prezes odpowiada 
za wszystkie aspekty działania klu-
bu – spływają na niego pochwały, ale 
uderzają wszystkie złe historie.

- Czym różni się 65-letni Zawisza, 
którego prezesem zostawał pan 
w 2011 roku, od tego obecnego, już 
70-latka?
- Klub jest bogatszy w doświadcze-
nie, na pewno straciliśmy dużo pod 
względem sportowym – nie mamy 
piłki na ligowym poziomie, wize-
runkowo straciliśmy też na spra-
wie dopingowej braci Zielińskich. 
Do tego doszedł jeszcze brak meda-
lu olimpijskiego, na który liczyli-
śmy. I liczyli kajakarze, lekkoatleci, 
strzelcy czy ciężarowcy. Sport ma 
jednak to do siebie, że szybko nad-
rabia stracony czas. I czas, i nie-
sławę, o której trzeba mówić, a nie 
zakopać, przykryć piachem i powie-
dzieć: „Nic się nie stało”. Stracili-
śmy też w ubiegłym roku wielkiego 
człowieka, śp. Edmunda Mileckiego, 
osobę, która dawała poczucie więk-
szej pewności. Wiedzieliśmy, że jest 
ktoś, kto pogrozi palcem, powie, 
że idziemy w niewłaściwą stronę. 
Na taką osobowość trzeba będzie 
czekać ponownie wiele lat.

- Nie zamiatajmy więc pod dywan 
– w 2011 roku mówił pan, że boi się 
pan piłki nożnej, a w październiku 
na sesji rady miasta, że Zawisza bez 
wielkiej piłki nie może istnieć.
- Od tamtej deklaracji minęło sporo 
czasu, ale faktycznie piłki się oba-

wiałem. Nie znałem środowiska, 
miałem z nią niewiele wspólne-
go, choć trudno mówić, że się nią 
w ogóle nie interesowałem. Zresztą, 
gdy obejmowałem stery w CWZS-
-ie po raz pierwszy, wokół piłki też 
toczył się konf likt. Na początku 
stałem trochę z boku, przygląda-
łem się tej sytuacji, nie angażowa-
łem, nie chciałem bez pewności 
powiedzieć, że należy zrobić tak 
a tak. Sprawa futbolu była przez nas 
monitorowana, ale nie było jakichś 
wewnętrznych awantur. Później 
przyszedł prezes Pultyn, jeszcze 
później spółkę przejął Radosław 
Osuch. Piłka jest specyficzna, bo 
wszystko dzieje się tam szybko – 
jeden mecz zmienić może wszyst-
ko. Albo dobry mecz, albo zły, albo 
oklaski, albo awantura. Dla mnie to 
było novum.

- Gdy odchodził pan w 2015 roku, 
miał pan jednak wątpliwości, czy 
wszystkie działania zarządu były 
właściwe. A środowisko jednak 
zdążył pan już poznać.
- Znaleźliśmy się w centrum tego 
konf liktu jednak nie na własne 
życzenie. Jako zarządzający obiek-
tami mieliśmy problem, jak to pogo-
dzić – przygotowania do meczów, 
spotkania zarządu, gdzie po jednej 
stronie siedzieli przedstawiciele 
spółki, po drugiej – Stowarzyszenia 
Piłkarskiego. My byliśmy buforem, 
staraliśmy się zażegnać konflikt, nie 
było chyba ani jednego spotkania, na 
którym nie mówiłbym: „Dogadajmy 
się”. A jednak skończyło się jak się 
skończyło.

- Dlaczego najwięcej kantów miał 
okrągły stół?

- Z jednej strony SP Zawisza – 
historia, dzieci i inne tradycje spor-
towe, ale gdzieś za plecami dru-
gie stowarzyszenie, które później 
zawiesiło działalność, czyli stowa-
rzyszenie kibiców. To nie pasowało, 
nie było jasne i czytelne, kto jaką 
rolę odgrywa. Uważam, że spor-
towo SP robiło swoje, szkoliło mło-
dzież, nie można było na tym polu 
niczego zarzucić. Ale ci, co chcieli 
przeszkadzać, faktycznie prze-
szkadzali. Gdy drogi stron sporu 
definitywnie się rozeszły, doszło do 
eskalacji konfliktu, którego rozmiar 
mnie, zarządowi czy właścicielowi 
obiektu, czyli miastu trudno było 
zaakceptować. A my, Bogu ducha 
winni w tym konf likcie, byliśmy 
najbardziej narażeni na jego skut-
ki. A to przecież na nas spoczywa-
ła odpowiedzialność za obiekty, za 
ludzi, którzy tu pracują. My musie-
liśmy pracować dalej, nie oglądając 
się na żadną ze stron.

- Może zawiodła koncyliacyjna 
polityka – chciał pan wyciągać 
rękę do wszystkich, a nikt tego nie 
odwzajemnił?
- Ciągle jesteśmy przy tej piłce, 
w sumie chciałem tego uniknąć. 
Mieliśmy być katalizatorem, a sta-
liśmy się wrogiem dla obu stron. 
Bo każdy myślał, że to może gra, 
że może ktoś kogoś namówił... nie, 
ja cały czas próbowałem osłabiać 
napięcie i rozmawiać z obiema stro-
nami. Ale jest to trudne, gdy konflikt 
jest ważniejszy niż chęć porozumie-
nia się.

- Nie miał pan wrażenia latem, 
stojąc nieco z boku, że pogrzeba-
nie piłkarskiego Zawiszy przez 
Radosława Osucha to forma jego 
zemsty?
- Nie, to słowo, „zemsta”, nie powin-
no tutaj paść. Po prostu w pewnym 
momencie pan Osuch się pogu-
bił, trudno było mu nadrobić to, 
co zostało za nim, nie miał silnego 
wsparcia środowisk, które go spon-
sorowały i mocowały w tym, co 
robił. Ale nie sądzę, że on to zrobił 
z zemsty. Można powiedzieć wprost 
– coś go przerosło, nie poradził 
sobie z tym.

- Jak przywrócić wspomnia-
ną już wielką piłkę na Zawiszę? 
W 2011 roku, gdy zostawał pan pre-
zesem, Zawisza grał w II lidze, dziś 
jest na peryferiach futbolu. Jedyny 

żaden trybik 
nie może 
zgrzytać
Rozmowa�z�Waldemarem�Keisterem,�prezesem�cywilno-
Wojskowego�Związku�Sportowego�Zawisza�Bydgoszcz,�
o�zgrzytaniu�zębami,�wyciąganiu�ręki�i�kuli�u�nogi
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Jeżeli�chodzi�
o�sport�masowy,�to�
tutaj�przodujemy.�
Wygrywamy 
ministerialną�
klasyfikację�z�bardzo�
dużą�różnicą�punktową,�
i�to�już�od�pięciu�lat.�
Jak�można�więc�sądzić,�
że�nie�narodzi�się�w�tej�
grupie�perła,�która�
zdobędzie�ten�medal�
olimpijski?

Pierwsze 
medale
olimpijskie dla 
Zawiszy wywalczyli 
w 1960 roku w Rzymie 
Zdzisław Krzyszkowiak (złoto 
w biegu na 3000 metrów 
z przeszkodami) oraz 
Brunon Bendig (bokser, brąz 
w wadze koguciej)
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klub grający z jego szyldem wystę-
puje w klasie B, a CWZS na obiek-
tach gości jedynie MUKS szkolący 
młodzież.
- Jest takie powiedzenie „czas goi 
rany”. To trafne określenie, potrze-
ba czasu i cierpliwości, rozsądku, 
aby tę sytuację unormować. Oczy-
wiście MUKS, jeśli wygramy spór 
o nazwę, przyjmie jego szyld. Myślę, 
że najrozsądniejsze rozwiązanie to 
postawić na młodzież, i to MUKS 
robi. Zresztą, podobnie jak SP, które 
mimo braku możliwości trenowania 
na obiektach miejskich funkcjonuje, 
radzi sobie, są bodaj drudzy w tabe-
li, tylko przyklasnąć, że kontynuują 
działalność. Zresztą, kto powiedział, 
że taki stan rzeczy będzie miał miej-
sce zawsze.

- Czyli powrót SP Zawisza na Gdań-
ską to coś więcej niż utopia?
- Nie ma rzeczy niemożliwych, a ja 
sam jestem optymistą. W jaki spo-
sób to zrobić – to zostawiam do roz-
ważenia władzom stowarzyszenia, 
one dobrze wiedzą, jaka jest droga 
powrotu i na klubowe obiekty, i do 
wielkiej piłki.

- Jest i drugi problem - z wiel-
kiej imprezy, czyli igrzysk w Rio 
de Janeiro, wróciliście jako klub 
ponownie bez medalu.
- Na pewno na ostatnich igrzyskach 
były spore oczekiwania i zawód. 
Pekin nam nie wyszedł, były różne 
historie, jak chociażby dyskwalifi-
kacja partnera Mariusza Kujawskie-
go, nie było powodów do euforii, ale 
nadzieje na Londyn były. Później 
pojawiła się wielka gwiazda kaja-
karstwa w postaci Piotra Siemio-
nowskiego. Mistrzostwo świata, 
Europy... kto by się spodziewał, że 
podobnie nie będzie na igrzyskach? 
I wreszcie Rio... Taki jest sport, 
może nie ma obecnie tylu ludzi 
chętnych do uprawiania sportu? 
Stawiamy na tych, co pływają, a nie 
pływają ekstra?

- Z jednej strony Zawisza od lat 
wygrywa klasyfikację punktową 
w szkoleniu dzieci i młodzieży, 
z drugiej Najwyższa Izba Kontroli 
wskazuje, że już na etapie selekcji 
większość klubów popełnia błędy. 
Na kogo więc postawić w kontek-
ście IO w Tokio, skoro nasze eks-
portowe nazwiska – choćby Marika 
Popowicz-Drapała czy Paweł Woj-
ciechowski przekroczą już trzy-
dziestkę?
- Zdecydowanie stawiać na mło-
dzież. I to na wzór angielski, gdzie 
dokonała się rewolucja w spo-
rcie i trzeci raz przyniosła suk-
ces. Z drugiej strony – mówiąc 
br ut a ln ie – st arsi  zawodnicy 
muszą udowadniać swoją wyż-
szość i wygrywać z młodzieżą, bo 
w przeciwnym wypadku zabraknie 
im motywacji. Młode pokolenie ma 
spore zabezpieczenie – ośrod-
ki sportowe, stypendia, powin-
no czuć wiatr w żagle wiejący we 
właściwym kierunku. W swoim 
stowarzyszeniu mam takie przy-
kłady, młodziutka Dominika Wło-
darczyk, dwukrotna mistrzyni 
Europy, Martin Brzeziński, meda-
lista ME seniorów czy Rafał Pola-

czyk, który jest już multimedalistą 
dużych imprez. Może powinniśmy 
stawiać na dwie, trzy osoby, a nie 
dziesięć. To się sprawdza. Przy-
kład – Beata Mikołajczyk, któ-
ra wróciła do kraju z trzecim już 
medalem olimpijskim.

Jeżeli chodzi o sport masowy, 
to tutaj przodujemy. Wygrywamy 
ministerialną klasyfikację z bardzo 
dużą różnicą punktową, i to już od 
pięciu lat. Jak można więc sądzić, 
że nie narodzi się w tej grupie per-
ła, która zdobędzie ten medal olim-
pijski? Z drugiej strony mamy gru-
pę doświadczonych sportowców, 
którym nie można powiedzieć, że 
powinni odejść, zrezygnować z wal-
ki o zaszczyty. Należy stawiać na 
młode pokolenie, ale nie zamykać 
drzwi przed tymi uznanymi, wielki-
mi już sportowcami.

- Skoro nie skreśla pan doświad-
czonych zawodników, to jaka jest 
przyszłość Wojskowej Grupy Spor-
towej? Teoria była taka – mają 
zaplecze finansowe, skupiają się na 
pracy, osiągają sukcesy.
- I w tej materii nic się nie zmie-
ni. Jedyne zagrożenie to takie, że 
Ministerstwo Obrony Narodo-
we przestanie wspierać finanso-

wo sporty wodne z racji tego, że 
nie służą one obronności kraju. 
Ale z uwagi na bez mała 50-let-
nią historię tych sekcji w Zawiszy, 
chcielibyśmy, żeby z tych planów 
resort zrezygnował. Mamy się 
przecież czym pochwalić – Mate-
usz Polaczyk to jedyny w histo-
rii slalomu trzykrotny medalista 
mistrzostw świata w K-1.

-  Czy ta grupa będzie jednak roz-
wijana? Po lekkoatletycznych MP 
pojawił się chociażby pomysł pozy-
skania Konrada Bukowieckiego.
- O to należałoby już pytać pre-
zesów poszczególnych stowa-
rzyszeń, oni mają swoje plany 
i rozeznanie, a Sebastian Chmara 
ma na pewno doskonałą wiedzę 
na ten temat. Jeżeli pojawi się 
jakiś pomysł na zawodnika, który 
poziomem sportowym udowodnił 
przydatność do grupy, to droga 
jest otwarta.

- A z pańskiej sekcji? Cztery lata 
temu toczyła się głośna dyskusja 
o pozyskaniu braci Polaczyków. 
Zapewnialiście, że nie byli kapero-
wani do Zawiszy.
- Temat kaperowania nie pasuje 
do sportów wodnych, bo to sport 
niszowy, gdzie trudno, aby jedy-
nym przebiciem były pieniądze. 
Chodzi raczej o warunki do jego 
uprawiania, które są w Bydgosz-
czy czy Szczawnicy, gdzie trenują 
„górale”. Oczywiście, przycho-
dzi taki moment sezonu, zimą, 
gdy zawodnicy szukają pomysłu 
na nowy klub. Ale u nas reguły są 
czytelne – muszą to być medaliści 
MŚ lub ME. Wyjątkiem może być 
jedynie bardzo dobrze rokujący 
wychowanek.
 
- W 2011 roku nie było mariny, 
w której rozmawiamy. Od trzech lat 
już jest, cała infrastruktura poszła 
do przodu. Czego więc brakuje do 
lepszego szkolenia?

- Jak to mówią, brakuje chyba tylko 
ptasiego mleczka. Warunki mamy 
obecnie doskonałe, ale przed wybu-
dowaniem mariny przeszliśmy dro-
gę krzyżową. I to chyba nas wzmoc-
niło, nie było konfliktów, a nagrodą 
było samozaparcie młodzieży, która 
nie żaliła się, nie zgrzytała zęba-
mi ze złości, a co najwyżej z zim-
na. Dzisiaj potrzebna jest współ-
praca trenerów, myśl szkoleniowa, 
organizacja naborów i przy okazji 
zabezpieczenie życia po karierze. 
To kwintesencja tego, co nam jako 
sekcji udało się zbudować w ostat-
nich latach. Wszystko musi two-
rzyć całość, żaden trybik nie może 
zgrzytać.

- Czyli jednak wraca pan do piłki.
- Znowu mnie pan sprowokował do 
mówienia o tym, co nam dobrze 
wyszło w kajakach. Tam było zero... 
jakiś namiot, później użyczony 
obiekt. Dzisiaj mamy dużo sprzę-

tu, nowoczesny park maszynowy, 
nagrody od ministerstwa...

- Da się to przełożyć na cały zwią-
zek i osiągnąć efekt skali?
- Na pewno tak. Związek od począt-
ku zresztą funkcjonował bardzo 
dobrze i mówiłem o tym głośno, gdy 
w 2011 roku zastępowałem Seba-
stiana Chmarę. Wzorzec był właści-
wy, trzeba było pójść dalej, z czego 
skrzętnie skorzystałem. Nie było 
rewolucji po odejściu Chmary, sto-
warzyszenia się rozwijają. Kilka lat 
temu zdobywały 300-400 punktów, 
dzisiaj po 600. A CWZS dominuje 
w zbiorczej klasyfikacji (w najnow-
szym zestawieniu klubowym Zawi-
sza wyprzedził Śląsk Wrocław o bli-
sko 700 pkt. - dod. red.). Są nowe 
nadzieje – bokserzy, w strzelectwie 
Klaudia Breś, ale są też i gorsze 
strony – choćby podnoszenie cię-
żarów.

- Po igrzyskach mówiono, że ta 
dyscyplina to kula u nogi.
- A le ja uważam, że zło moż-
na naprawić jedynie dobrem. 
Mamy piękną salę, bogate tradycje, 
trzeba zacząć dźwigać „nowe” cię-
żary. Jestem daleki od tego, żeby 
mówić, że coś należy skreślić, zli-
kwidować czy wyrzucić. Do tego 
dochodzi gimnastyka – od czasów 
Andrzeja Szajny czy Mariusza Zasa-
dy nie trafił nam się żaden zawodnik 
wybitny. Ale to nie oznacza, że tak 
już będzie zawsze. Kajaki też chcia-
no kilka lat temu zlikwidować, naj-
lepiej spalić. Ale trener Skowronek 
wyciągnął je z boksu i powiedział, że 
będzie szkolił dalej.

- Skoro jest pan takim optymistą, 
to niech pan powie, kiedy powsta-
nie hala lekkoatletyczna.
- Hala mogłaby być budowana już 
w przyszłym roku, projekt jest już 
gotowy.

- To wiadomo. A pieniądze?
- Projekt nie powstałby bez zaplecza, 
jakimi są pieniądze. Mamy nadzieję, 
że hala szybko się pojawi, nie chce-
my mówić o tym za wcześnie, ale 
może w ciągu dwóch lat...

- Na razie musi wystarczyć nie 
hala, ale gala, i to 70-lecia klubu.
- Szczegóły jeszcze ustalamy, 
listę nazwisk zaproszonych gości, 
potwierdzenie obecności, listę 
wyróżnionych. Gala odbędzie się 
8 grudnia w hali tenisa. Zaprosimy 
gości ze świata sportu, władze mia-
sta, przedstawicieli, uczelni, szkół, 
a także przyjaciół i tych, którzy 
zasłużyli się przez lata dla Zawiszy.

- Języczkiem u wagi będzie jubile-
uszowy plebiscyt – pan już głosował?
- Powiem szczerze, że nie. Mieliśmy 
jednak w obrębie zarządu sportów 
wodnych spotkanie i ostatecznie 
wybraliśmy, kto to naszym zda-
niem powinien być. Zawsze to jest 
delikatna sprawa – 70 lat to wiele 
pokoleń zawodników. Dlatego uwa-
żam, że dobrze stało się, iż mamy 
zarówno sportowca 70-lecia, jak 
i poszczególnych sekcji. Zawisza ma 
sporo ikon, których nikt nie ma pra-
wa kwestionować.

Fo
T.
�S
TA

N
IS
łA

W
�G
A
ZD

A

Jak�to�mówią,�brakuje�
chyba�tylko�ptasiego�
mleczka.�Warunki�
mamy obecnie 
doskonałe,�ale�przed�
wybudowaniem�
mariny�przeszliśmy�
drogę�krzyżową.�
I�to�chyba�nas�
wzmocniło,�nie�było�
konfliktów,�a�nagrodą�
było�samozaparcie�
młodzieży,�która�nie�
żaliła�się,�nie�zgrzytała�
zębami�ze�złości,�a�co�
najwyżej�z�zimna

Podczas�październikowej�sesji�rady�miasta�wielu�zasłużonych�sportowców�i�trenerów�Zawiszy�otrzymało�
nagrody�za�swoją�pracę.

ostatnim 
medalistą
olimpijskim w historii 
bydgoskiego klubu był 
z kolei łotewski kanadyjkarz 
Iwan Klementiew, drugi 
w jedynce na dystansie 
1000 metrów podczas 
igrzysk w Atlancie 
w 1996 roku.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Twitter: @STorzewski

Rozgrywający trafił do zespołu 
seniorów Astorii już w wieku 
17 lat. Przez kolejne trzy sezo-

ny stopniowo wzmacniał swoją 
pozycję w drużynie, a w ostatnich 
rozgrywkach miał spory wpływ 
na zajęcie przez „Astę” szóstego 
miejsca w tabeli I ligi. – Na pewno 
zawsze będę patrzył na ten czas 
z sentymentem i jestem dumny, że 
mogłem reprezentować barwy klu-
bu z rodzinnego miasta. Rywalizacja 
z dużo starszymi kolegami, a także 
wiedza i zaangażowanie trenerów 
Konrada Kaźmierczyka oraz Artura 
Packa sprawiły, że podniosłem swo-
je umiejętności i stałem się bardziej 
ułożonym zawodnikiem – mówi 
koszykarz, który latem zakończył 
naukę w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bydgoszczy i stanął przed 
wyborem uczelni wyższej. Z uwagi 
na wybrany kierunek studiów dalsza 
gra w Astorii nie wchodziła w grę. - 
Wiedziałem, że w Bydgoszczy nie 
będę mógł podjąć wybranego prze-
ze mnie kierunku prawniczego, dla-
tego po otrzymaniu wyników matu-
ry priorytetem stało się dla mnie 
znalezienie miejsca, gdzie mógłbym 
efektywnie połączyć cele edukacyj-
ne i sportowe – tłumaczy.

Zainteresowanie brązowym 
medalistą mistrzostw kraju do lat 
18 z 2014 roku wyraziło kilka zespo-
łów I-ligowych, ale ostatecznie 
wybór padł na Wrocław i II-ligowy 
Śląsk, gdzie Kutta miał kontynu-
ować karierę i studiować prawo na 
tamtejszym uniwersytecie. W waka-
cje koszykarz pojechał jeszcze do 
Lublina, aby wziąć udział w campie 
HoopLife organizowanym przez 
Aleksa Mrozika, po czym sprawy 
przybrały nieoczekiwany obrót. 
Po zakończeniu obozu pojawiła się 
bowiem propozycja przenosin do 
Stanów Zjednoczonych. – Wyjazd do 
USA zawsze był moim marzeniem, 
ale tak naprawdę nigdy tego nie roz-
ważałem – mówi Kutta.

Decyzja o przeprowadzce nie 
była łatwa, ale konkretne propo-
zycje ze Stanów przeważyły sza-

lę. – Trener Mrozik i agencja UBE 
Talent współpracująca z Hooplife 
wykazali się ogromnym zaanga-
żowaniem i bardzo mi pomogli. 
Rodzice początkowo podchodzili 
do tematu sceptycznie, ponieważ 
zależało im, abym rozpoczął studia 
prawnicze w Polsce, ale gdy poja-
wiły się konkretne propozycje gry 
w Stanach, podjęliśmy wspólną 
decyzję o wyjeździe. Na pewno było 
to trudne dla wszystkich członków 
rodziny i bliskich, ale każdy wie-
dział, że jest to dla mnie życiowa 
szansa, której nie mogę odrzucić – 
mówi koszykarz. 

Bydgoszczanin otrzymał rocz-
ne stypendium sportowe i trafił 
do prestiżowej szkoły Lee Acade-
my w najdalej wysuniętym na pół-
nocny-wschód stanie USA, czyli 
Maine w Nowej Anglii. Miastecz-
ko jest zamieszkałe przez kilku-
set mieszkańców, a ważną rolę 
odgrywa wymiana kulturowa, gdyż 
pochodzący z wielu krajów zawod-
nicy mieszkają w jednym akade-
miku, a ich życie wypełniają nauka 
i koszykówka. Rano mają treningi 
indywidualne, a o godzinie ósmej 
rozpoczynają się zajęcia szkolne, 
które trwają do 14:30. Następnie 
przychodzi czas przeznaczony na 
odrabianie prac domowych i obiad, 
a wieczorem organizowany jest tre-
ning drużynowy. – Byłem pod wra-
żeniem już, gdy wylądowałem na 
lotnisku w Bostonie, a w Lee zasko-
czyła mnie otwartość i uprzejmość 
tutejszych ludzi. Jesteśmy z innych 
krajów, ale możemy czuć się bardzo 
swobodnie, a na warunki w campu-
sie i atmosferę w szkole nie można 
narzekać. Myślę, że ten rok przy-
niesie wiele cennych doświadczeń 
– zapowiada Kutta.

20 -l at ek  p o dcz a s  p oby t u 
w Stanach musi się przyzwyczaić 
do innego stylu gry niż nad Wisłą. 
Pierwsze różnice szybko zauważył. 
– W Polsce gra jest bardziej ułożo-
na i mniej dynamiczna. W Stanach 
dominuje przede wszystkim atle-
tyzm, szybkie tempo i gra na kon-
takcie, a mi taki styl gry odpowia-
da. Mogę rywalizować na wysokim 
poziomie, grając w najlepszej lidze 
w Stanach i na pewno nie będą żało-
wał decyzji o wyjeździe – kończy 
koszykarz.

Nazwiska, które pojawiły się 
na liście startowej, gwaran-
tują wysoki poziom rywali-

zacji – zapowiada Bartosz Kapu-
ściński, menedżer Squash Point 
Bydgoszcz. Kogo będziemy mogli 
zobaczyć na korcie? Między inny-
mi Kaleema Khana notowanego 
na jedenastej pozycji w rankin-
gu Polskiej Federacji Squasha, 
sk lasyf ikowanego pięć pozycji 
niżej Faizana Khana, a także Mar-
ka Szymanowskiego z Poznania 
czy Adama Karpa z Łodzi. - Nie 

zabraknie również najlepszych 
bydgoskich graczy – dodaje Kapu-
ściński.

Emocji nie powinno zabraknąć 
także w gronie pań. Do rywaliza-
cji przystąpią zawodniczki z całej 
Polski – poczynając od Torunia, 
poprzez Poznań, a na Katowicach 
kończąc. - Do tego grona nale-
ży dodać również gospodynie – 
uczestniczki reprezentujące gród 
nad Brdą – zapowiada Bartosz 
Kapuściński.

Sobotnie zmagania rozpoczną 
się już o godzinie dziewiątej rano 
i potrwają do wieczora. Pula nagród 
turnieju (oznaczonego kategorią 
B+) wynosi około trzech tysięcy 
złotych.

karol kutta 
w UsA
Wielka szansa młodego koszykarza

Karol�Kutta�należał�w�ostatnich�sezonach�do�wyróżniających�
się�zawodników�bydgoskiej�Astorii.�Latem�zdecydował�się�
kontynuować�karierę�w�innym�mieście,�a�niespodziewana�szansa�
zaprowadziła�go�aż�do�Stanów�Zjednoczonych.

Karol�Kutta�kontynuuje�karierę�w�Lee�Academy.�

Squash Point świętuje 
czwarte urodziny
Organizuje specjalny turniej

Już�w�najbliższą�sobotę,�19�listopada�w�Bydgoszczy�odbędzie�
się�silnie�obsadzony�turniej�squasha,�w�którym�wezmą�udział�
zawodnicy�z�krajowej�czołówki.�Uświetni�on�jubileusz�czterolecia�
klubu�mieszczącego�się�przy�ulicy�Portowej.
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Jak to jest z tą motywacją? Tęsk-
nisz za wymarzoną sylwetką, 
marzysz o sprawności fizycznej 

i lepszym samopoczuciu, ale trud-
no Ci zmotywować się, aby wstać 
z kanapy i zacząć regularnie ćwi-
czyć? Codziennie mówisz sobie: 
„Zacznę od jutra”, tymczasem to 
jutro nigdy nie nadchodzi? Codzien-
nie wbijasz do swojej głowy dzie-
siątki wymówek, które utwierdzają 
Cię w przekonaniu, że Twój dzień 
jeszcze nie nadszedł? Nic bardziej 
mylnego, bo właśnie dzisiaj musisz 
zrobić to, czego innym się nie chce, 
żebyś jutro mógł mieć to, czego inni 
pragną. 

Każde osiągnięcie, zarówno 
małe jak i duże, zaczyna się od decy-
zji. Co roku, zwłaszcza w okresie 
poświątecznym, kluby fitness zale-
wa fala chętnych, którzy próbują 
wcielać w życie swoje noworoczne 
postanowienia. Niestety, po mie-
siącu, dwóch, trzech fala ta maleje 
i w końcu znika. Jedynie niewiel-
ki odsetek z tych, którzy z werwą 
i mocnym postanowieniem zaczy-
nali walkę z nadwagą albo brakiem 
kondycji utrzymuje motywację przez 
okres dłuższy niż 2-3 miesiące.

- Jak sobie poradzić ze słomia-
nym zapałem? - pytamy trenera 
personalnego i menedżera klubu fit-
ness, Katarzynę Czerwieniec. - Pro-
blem z motywacją to problem znany 
od lat w naszej branży - odpowiada 
pani Kasia. Klienci zawsze znajdą 
wiarygodną wymówkę. Odbyłam 
w swoim życiu wiele takich rozmów 
i znam je na pamięć - „brak cza-
su” to chyba najczęściej podawany 
argument. Zawsze jednak po krót-
kiej rozmowie okazuje się, że to nie 

brak czasu, ale brak chęci i zwyczaj-
ne ludzkie lenistwo leży u podstaw 
rezygnacji z aktywności ruchowej.

- Czy jest jakiś sposób, żeby 
temu zaradzić? Co zrobić, żeby 
nie tylko z zapałem zacząć, ale też 
utrzymać przez długi czas zdrowe 
nawyki i wdrożyć je w życie na sta-
łe, pani Kasiu?

- Moim zdaniem, najważniejsze 
to postawić sobie jasny i realistycz-
ny cel, np. schudnę 2 kg albo prze-
biegnę 2 km. Po drugie, ważne jest, 
aby uzyskać dodatkowe wsparcie, 
najlepiej profesjonalistów, np. tre-
nera personalnego, których mamy 
w klubie. Po trzecie, niezmiernie 
ważna jest dodatkowa, zewnętrzna 
motywacja - doping bliskiej osoby 
albo wyjątkowa korzyść lub nagro-
da, którą obiecamy sobie po zreali-
zowaniu wyznaczonego celu.

- Czy kluby fitness mają jakąś 
specjalną, motywującą ofertę dla 
osób, które chcą zrobić coś dla sie-
bie? – pytamy.

Trudno mi mówić o innych 
klubach - uśmiecha się pani Kata-
rzyna - ale mogę powiedzieć kilka 
słów o tym, co przygotowaliśmy dla 
naszych klientów w Sport Factory. 
To specjalna akcja, którą nazwali-
śmy „RZUĆ WYZWANIE – ZGAR-
NIJ KASĘ”, czyli przyjdź do Sport 
Factory i RZUĆ NAM WYZWANIE, 
a zyskasz potrójnie – zmotywuje-
my Cię, żebyś zaczął, wyznaczy-
my wspólnie Twój indywidualny 
cel i pomożemy Ci go osiągnąć, 
a dodatkowo, jeśli Ci się uda, zapła-
cimy Ci za to!

Właśnie wystartowaliśmy z tą 
akcją, w której udział może wziąć 
każdy, kto twierdzi, że chce, ale nie 

może. Wspólnie zbudujemy Twoją 
motywację i zmienimy „nie mogę” 
na „mogę”. Jak to działa? Bardzo 
prosto. Należy zgłosić się do nasze-
go klubu na bezpłatną konsultację 
z trenerem personalnym, który 
dokona specjalnych pomiarów, tzw. 
komputerowej analizy składu ciała. 
Badanie określi Twoją wagę, poziom 
tkanki mięśniowej i tłuszczowej 
oraz poziom wody w Twoim organi-
zmie, a także podstawową przemia-
nę materii.

Na podstawie wyników wspólnie 
z trenerem ustalisz wyzwanie, które 
rzucisz klubowi. Wyzwanie będzie 
Twoim celem, który osiągniesz 
w określonym czasie np. w trzy mie-
siące, pół roku czy nawet rok. Jeśli 
Ci się uda, odzyskasz wszystkie 
wydatki z tytułu wpłat na karnet 
w postaci darmowego przedłuże-

nia karnetu na ten sam okres, czyli 
nawet na 12 miesięcy!

- Jakie macie wymagania co do 
wyzwań? 

- Tylko jedno – musi być dopa-
sowane do Ciebie, do Twoich możli-
wości, potrzeb i pragnień.

 
- Czy ktoś już się przyłączył? 
- Tak, oczywiście. Dla przykła-

du, jest z nami Paulina, która zde-
cydowała, że w ciągu 3 miesięcy 
zgubi 5 kg; Tomek, który w ciągu 
6 miesięcy powiększy masę mię-
śniową o 3 kg; Mikołaj, który w ciągu 
9 miesięcy przygotuje się do startu 
w 1/8 triathlonu i będzie w pierw-
szej dwudziestce; Magda, która 
w ciągu 3 miesięcy zgubi 3 kg oraz 
wielu innych.

 
- Jak będą realizować swoje 

wyzwania? 
- Oczywiście w Sport Facto-

ry, gdzie możliwości jest mnóstwo 
i w zależności od wybranego pakie-
tu można korzystać z siłowni, orga-
nizowanych zajęć grupowych na 
trzech różnych salach oraz z zajęć 
w wodzie i z basenu, wszystko pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry tre-
nerów, którzy zawsze są do Twojej 
dyspozycji.

Tak więc, zamiast szukać cza-
su na trening, po prostu go znajdź 
i przyłącz się do nas, ponieważ jak 
powiedział Walt Disney: „Żeby zacząć, 
trzeba przestać gadać i wziąć się do 
roboty”.

RZUĆ NAM WYZWANIE!

- Dziękujemy za rozmowę.

rzuć nam 
wyzwanie!
Jim�Ryun,�amerykański�lekkoatleta�i�wielokrotny�rekordzista�
świata,�powiedział:�„MoTyWAcJA�jest�tym,�co�pozwala�ci�zacząć.�
Nawyk�jest�tym,�co�pozwala�ci�wytrwać”.



Zadzwoń do nas: 
52 307 07 97

www.rst-grupa.pl
www.fototapety.rst-grupa.pl

Z NAMI URZĄDZISZ KAŻDE WNĘTRZE !

banery, blockouty,
siatki mesh

ażurowanie i frez
liter przestrzennych

oklejanie pojazdów

kasetony
reklamowe

systemy
wystawiennicze

identyfikacja 
wizualna firmy

PONADTO W NASZEJ OFERCIE:


