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Ostatnie regularne połączenia 
pasażerskie na trasie łączą-
cej Bydgoszcz, Szubin i Kcy-

nię odbyły się w 2004 roku. Od tego 
momentu kujawsko-pomorska część 
356 niszczeje, podczas gdy odcinek 
na terenie województwa wielkopol-
skiego jest przykładem udanej rewi-
talizacji szlaku kolejowego. W dni 
robocze na trasie Poznań – Wągro-
wiec jeździ ponad 20 par pociągów, 
zapewniając dojazd nie tylko do 
pracy, ale też na wszelkiego rodzaju 
wydarzenia w stolicy Wielkopolski.

Prowadzone od kilku lat oddol-
ne działania na rzecz reaktywacji 
linii kolejowej 356 – między inny-
mi stworzenie na zlecenie urzędu 
miasta w Kcyni w 2008 roku „Stu-
dium Rewitalizacji Połączeń Kolejo-
wych dla linii Bydgoszcz – Kcynia – 
Gołańcz” -  stały się elementem gry 
pomiędzy politykami z Bydgoszczy 
a urzędem marszałkowskim. Obec-
ny zarząd województwa nie widział 
potrzeby przebudowy trasy – nie 
znalazła się ona na liście prioryteto-
wej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego z 2014 roku. Piotr Całbecki, 
pytany przez bydgoskich radnych 
sejmiku o linię 356, zasłaniał się 
wysokimi kosztami inwestycji i uru-
chomienia połączeń, argumentując 
to na przykładzie komunikacji auto-
busowej.  – To jest ta różnica: koszt 
przejazdu kilometra pociągiem to 
20 złotych, a autobusem zaledwie 
2,5 zł – mówił w 2015 roku włodarz 
województwa. Marszałek z Torunia 
zrzucał też odpowiedzialność za 
brak rewitalizacji linii na PKP Polskie 
Linie Kolejowe oraz twierdził, że 
przywrócenie ruchu na trasie kole-
jowej może spowodować, że Kcynia 
„zacznie ciążyć do Wielkopolski”.

Ostatnie stanowisko marszał-
ka jest następujące: linia zostanie 
wyremontowana po 2023 roku, 
w nowej perspektywie unijnej. Dale-
kosiężne deklaracje Całbeckiego nie 
przekonują jednak bydgoskich poli-
tyków, zwłaszcza spoza Platformy 
Obywatelskiej. W kampanii przed 
wyborami samorządowymi, których 
stawką ma być odsunięcie od wła-
dzy dotychczasowych władz woje-
wództwa i powołanie marszałka 
z Bydgoszczy, temat przyspieszenia 
prac nad rewitalizacją linii 356 poja-
wił się kilkukrotnie. 

PiS krytykuje i obiecuje

Pod koniec sierpnia Prawo i Spra-
wiedliwość zaprezentowało najważ-
niejsze elementy programu wybor-
czego dla poszczególnych woje-
wództw. Wśród pięciu pomysłów 
dla kujawsko-pomorskiego znalazła 
się również obietnica przywróce-
nia połączeń na trasie Bydgoszcz – 
Gołańcz. Poseł Piotr Król na jednej 

z konferencji przypominał o suk-
cesie połączeń na wielkopolskim 
odcinku 356 i krytykował zanie-
chania urzędu marszałkowskie-
go w kwestiach kolejowych. -  PO 
deklarowała rewitalizację odcinka 
Kcynia – Gołańcz, przywrócenie 
ruchu na linii Inowrocław – Żnin 
i budowę linii Trzciniec – Solec 
Kujawski dla poprawy dostępności 
portu lotniczego w Bydgoszczy – 
przypomniał parlamentarzysta. 

Kolej priorytetem 
Zielonych
Przywrócenie dobrze funkcjonujące-
go transportu publicznego w Polsce 
powiatowej jest jednym z postula-
tów Partii Zieloni, która zarejestro-
wała listy w wyborach do sejmików 
na terenie całego kraju – również 
w Kujawsko-Pomorskiem. Lider byd-
goskiej listy Zielonych Daniel Kaszu-
bowski jest znany w środowisku 
bydgoskich społeczników z licznych 
działań na rzecz poprawy komu-
nikacji kolejowej – o konieczności 
stworzenia systemu kolei dojazdo-
wej i reaktywacji linii 356 pisał już 
w 2015 roku. W czerwcu tego roku, 

wraz z Inicjatywą Polska, Zieloni 
apelowali do marszałka o wydłużenie 
tras pociągów do stacji Bydgoszcz 
Wschód i Bydgoszcz Fordon. Ten jed-
nak udzielił negatywnej odpowiedzi 
na postulaty bydgoskich społeczni-
ków, tłumacząc się kosztami i pro-
blemami infrastrukturalnymi. 

– Potrzebujemy transportu kole-
jowego dostosowanego do naszych 
potrzeb. To, że badania nastawione-
go na transport kołowy ugrupowa-
nia wokół różnych uczelni na terenie 
województwa sugerują zakopanie 
i zaoranie połowy linii kolejowych, 
budzi nasz sprzeciw. Transport 
kolejowy powinien być podstawą – 
mówił Kaszubowski na sierpniowej 
konferencji zapowiadającej start 
Zielonych w wyborach do Sejmiku. 
Odnosił się wtedy do planu trans-
portowego województwa, stwo-
rzonego przez kierownika katedry 
inżynierii drogowej i transportu UTP 
prof. Tomasza Szczuraszka. 

Zdaniem Zielonych, rewitalizacja 
linii 356 powinna być priorytetem 
dla województwa. - Władze woje-
wództwa od lat ignorują ten postu-
lat. Niestety, wbrew temu co lansuje 
urząd marszałkowski w Toruniu, nie 

jest tak, że transport autobusowy 
i kołowy załatwia wszystko – argu-
mentował Daniel Kaszubowski.

Co na to PO?

Bydgoscy przedstawiciele Platformy 
Obywatelskiej (jeszcze) nie deklaro-
wali w tej kampanii przyspieszenia 
prac nad rewitalizacją linii 356. O ile 
Roman Jasiakiewicz („dwójka” na liście 
Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku) 
w minionej kadencji regularnie kryty-
kował Piotra Całbeckiego za opiesza-
łość w przywracaniu linii kolejowych 
w zachodniej części województwa, 
tak lider bydgoskiej listy Zbigniew 
Ostrowski dość asekuracyjnie wypo-
wiedział się o sprawie istotnej dla 
mieszkańców Bydgoszczy i okolicz-
nych powiatów. W programie „Gdań-
ska 27” prowadzonym przez Remigiu-
sza Jaskota z Gazety Wyborczej wice-
marszałek województwa, zapytany 
o 356 stwierdził, podobnie jak Całbec-
ki, że rewitalizacja musi nastąpić przy 
współpracy z PKP PLK. – Chcemy by 
mieszkańcy Kcyni jeździli do Byd-
goszczy, dajemy im ofertę autobuso-
wą. Marszałek Całbecki nie zlikwido-
wał tej linii – bronił się Ostrowski.

Program wyborczy Koalicji Oby-
watelskiej dla województwa kujaw-
sko-pomorskiego nie wspomina 
o rewitalizacji linii nr 356. Z kwe-
stii kolejowych dotyczących Byd-
goszczy poruszono w nim jedynie 
budowę kolei do lotniska: - Równo-
legle musimy ulepszyć połączenia 
kolejowe z lotniskiem (budowa linii 
z Trzcińca do Solca Kujawskiego) - 
czytamy w programie. 

War to też wspomnieć,  że 
w dokumencie wciąż przekonuje się 
wyborców do idei metropolii byd-
gosko-toruńskiej. „Docelowo Byd-
goszcz i Toruń mają rozwinąć funk-
cje o znaczeniu ponadregionalnym 
i międzynarodowym, będąc atrak-
cyjnymi miastami do zamieszkania 
i prowadzenia działalności gospo-
darczych oraz zdolnymi do koopero-
wania, a jednocześnie konkurowania 
w tych dziedzinach z innymi krajo-
wymi i europejskimi metropoliami. 
Te działania mają doprowadzić do 
sklasyfikowania duopolu bydgosko-
-toruńskiego jako metropolii euro-
pejskiej” – piszą twórcy dokumentu. 
W programie padają również sfor-
mułowania: „Musimy też zwiększać 
rolę metropolii bydgosko-toruńskiej 
w kształtowaniu rozwoju regionu” 
czy „Kształtujący się obszar metro-
politalny Bydgoszczy i Torunia jest 
wskazywany jako element krajowej 
metropolii sieciowej”.

kAMPANiA wYBorCZA 356: Reaktywacja
Czy za wyborczymi 
obietnicami pójdą czyny?
Jedno z największych zaniedbań ośmiu lat rządów Piotra Całbeckiego w województwie kujawsko-
-pomorskim – brak rewitalizacji i przywrócenia połączeń na linii kolejowej nr 356 stał się jednym 
z najważniejszych postulatów politycznych konkurentów Platformy Obywatelskiej. Czy kampanijna 
gra tematem poruszanym od lat przez bydgoskie środowiska społeczne przyniesie przyspieszenie 
działań w kwestii szlaku z Bydgoszczy do Gołańczy?

Według toruńskich urzędników wydłużenie kursów z Inowrocławia i Nakła do stacji Bydgoszcz Wschód 
mogłoby okazać się niemożliwe.
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argumenty za 
rewitalizacją linii 356
1.  Wyraźne poparcie społeczne 

(potwierdzone badaniami) dla 
przywrócenia ruchu na kujaw-
sko – pomorskim odcinku linii 
oraz działania władz lokalnych 
i organizacji społecznych.

2.  Niedostateczna oferta trans-
portowa w miejscowościach, 
przez które przebiega linia.

3.  Dodatnie saldo migracji dla 
strefy podmiejskiej Bydgosz-
czy, obejmującej miejscowości 
na trasie 356: Białe Błota, Szu-
bin i Kcynia.

4.  Możliwość pozyskania środ-
ków z Unii Europejskiej.

5.  Poprawa sytuacji społeczno-
-gospodarczej gmin Kcynia, 
Szubin, Gołańcz – ułatwienie 
dojazdów do pracy, możliwość 
przyciągnięcia inwestorów.

Opracowano na podstawie pra-
cy magisterskiej Moniki Bro-
dziak „Analiza komparatywna 
restytucji ruchu pasażerskie-
go na kujawsko – pomorskim 
odcinku l in i i  kolejowej nr 
356 (Bydgoszcz – Szubin – Kcy-
nia – Gołańcz)”, Poznań 2016.
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Wiemy, jak skomplikowane 
jest kompletowanie doku-
mentacji do projektów unij-

nych, dlatego już teraz zaczynamy 
prace w kontekście perspektywy 
2021-2027 – wyjaśnia prezydent 
Rafał Bruski, tłumacząc, że przyjęty 
harmonogram wynika z „ciągłości 
zarządzania miastem”, a nie trwa-
jącej kampanii wyborczej. W przy-
szłym tygodniu radni mają więc 
zadecydować o przekazaniu około 
miliona złotych właśnie na prace 
koncepcyjne nad wspomnianymi 
trasami. Przetargi na ich realizację 
miałyby zostać ogłoszone jeszcze 
w tym roku. – Dzięki temu, że mamy 
zapas czasu, możliwe będzie ziden-
tyfikowanie przeszkód, które można 
napotkać. Odbędą się też konsulta-
cje społeczne, a wiadomo, że na eta-
pie koncepcji łatwiej coś zmieniać 
niż na etapie projektu – podkreśla 
Rafał Bruski.

Trzy wskazywane przez prezy-
denta trasy rzeczywiście zmieniłyby 
charakterystykę połączeń tramwa-
jowych, ale nie oznacza to, że dysku-

sja nad nimi nie toczyła się wcześniej 
w przestrzeni publicznej. Już przed 
aktualną perspektywą finansową UE 
brano pod uwagę wariant rozbudo-
wy torowiska w kierunku Szwedero-
wa. Ostatecznie jednak temat został 
zawieszony, ale przy okazji budowy 
torowiska wzdłuż ulicy Kujawskiej 
ma powstać odnoga torowiska po 
zachodniej stronie ronda Kujawskie-
go. Będzie to zalążek trasy łączącej 
je z rondem Grunwaldzkim. A ma 
ona powstać w dwóch etapach – 
najpierw odcinek do zbiegu ulic 
Solskiego i Bielickiej, a następnie od 
Bielickiej, przez Piękną, do ronda 
Grunwaldzkiego.

Mniej eksponowanym, ale rów-
nież znanym w środowiskach trans-
portowych tematem, jest połącze-
nie tramwajowe od pętli Bielawy 
do ronda Fordońskiego. Zadanie 

ułatwia fakt istnienia pasa zie-
leni rozdzielającego jezdnie ul. 
Wyszyńskiego. Stanowi on natu-
ralną rezerwę terenu pod taką 
inwestycję. Atutem tego rozwiąza-
nia byłoby stworzenie alternatyw-
nego połączenia, które omijałoby 
rondo Jagiellonów.

Ciekawym elementem zało-
żeń przedstawionych przez pre-
zydenta Bruskiego jest pojawienie 
się w planach połączenia Rycerska 
– Gdańska (wzdłuż ulicy Artyle-
ryjskiej). Jeszcze w kwietniu, gdy 
Zarząd Dróg Miejskich i Komu-
nikacji Publicznej po wielu mie-
siącach oczekiwania opublikował 
raport z konsultacji społecznych 
dotyczący trasy W-Z, odrzucano 
wnioski chociażby o zabezpie-
czenie terenu pod tę inwestycję. 
Tłumaczono wówczas, że „miasto 
nie ma aktualnie w planach strate-
gicznych połączenia tramwajowe-
go pomiędzy ul. Rycerską a Gdań-
ską”. Drogowcy dodawali też, 
że „w przyszłości takie rozwiąza-
nie będzie możliwe do wykonania. 
Nie jest sensownym wcześniejsze 
wyburzenie zabudowy pod inwe-
stycję, której aktualnie nie ma 
w planach”. Ta przyszłość, jeśli 
wierzyć założeniom prezydenta 
Bruskiego, właśnie się przybliżyła.

Udział w debacie zadeklarowali 
wszyscy kandydaci, którzy do 
tej pory wyrazili chęć udzia-

łu w wyborach na prezydenta Byd-
goszczy (kolejność alfabetyczna): 
Rafał Bruski, Tomasz Latos, Anna 
Mackiewicz, Paweł Skutecki oraz 
Marcin Sypniewski. Ostateczna 
lista gości będzie znana oczywiście 
dopiero 26 września, gdy upłynie 
termin zgłaszania przez komitety 
wyborcze nazwisk kandydatów – 
w debacie będą mogli wziąć udział 
wyłącznie uczestnicy wyborów na 
prezydenta.

Dwugodzinna debata będzie 
podzielona na kilka segmentów – 

gospodarka, komunikacja, infra-
struktura, sport i turystyka, inwe-
stycje oraz kultura i społeczeństwo. 
Później przyjdzie czas na wzajemne 
pytania kandydatów oraz pytania od 
widzów.

Z uwagi na ograniczoną licz-
bę miejsc dystrybucja bezpłatnych 
wejściówek będzie prowadzona 
wielokanałowo – w środowiskach 
biznesowych, akademickich, wśród 
samorządowców, a także Czytel-
ników MetropoliaBydgoska.PL . 
Dostępnych będzie łącznie ponad 
200 zaproszeń. Aby zapewnić udział 
jak największej liczby osób w deba-
cie, cały jej przebieg będzie trans-
mitowany na żywo na portalu oraz 
na fanpage’u naszej redakcji.

Wielomiesięczne ana l izy 
Zarządu Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicz-

nej w zakresie biletów czasowych 
zakończyły się dwa tygodnie temu. 
Na razie jednak trudno ocenić ich 
przydatność, zaś prezydent chce, 
aby wybór systemu taryfowego 
nastąpił po konsultacjach społecz-
nych. Mają one dać odpowiedź na 
pytanie – czy oprzeć bydgoską 
komunikację jedynie o bilety czaso-
we, czy wprowadzić system równo-
legły – bilety czasowe i jednoprze-
jazdowe. Konieczna jest także oce-
na, czy bilet czasowy da możliwość 
dokonywania przesiadek czy też nie. 

Za przygotowanie ankiety, któ-
ra będzie podstawą konsultacji, ma 
odpowiadać w dużej mierze strona 
społeczna. Bruski ocenia, że bilety 
czasowe mogą zostać wprowadzone 
w przyszłym roku.

Tomasz Latos, kandydat PiS na 
prezydenta,  chciałby wprowadzenia 
biletu przystankowego (nie wyklu-
cza jednak równolegle funkcjono-

wania biletów czasowych). Zdaniem 
Latosa najtańszy bilet przystankowy 
(obrazowo – miałby umożliwić prze-
jazd spod biura poselskiego przy ul. 
Gdańskiej 10 do Radia PiK na wyso-
kości ulic: Słowackiego i Cieszkow-
skiego) mógłby kosztować niewiele 
ponad 20 groszy. 

Choć poseł krytykuje wielo-
miesięczne analizy w zakresie bile-
tów czasowych prowadzone przez 
drogowców, sam gotowej recepty 
również na nowy system taryfowy 
nie podaje. Zaznacza jednak, że nie 
chciałby, aby ankieta, którą pla-
nują społecznicy współpracujący 
z prezydentem Bruskim w sprawie 
„czasówek”, zamieniła się w agitację 
wyborczą (żaden termin rozpoczę-
cia tych konsultacji dotąd jednak 
nie padł). ED

*Więcej o taryfach biletowych 
przeczytasz na portalu www.
MetropoliaBydgoska.pl.

TrANSPorT PuBliCZNY

wYBorY

koMuNikACjA

komunikacyjna 
melodia przyszłości
Prezydent proponuje trzy 
nowe trasy tramwajowe
Tramwaj wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, torowisko biegnące po ulicy artyleryjskiej od pętli na Rycer-
skiej do ulicy Gdańskiej oraz powrót tematu połączenia ronda Kujawskiego z Grunwaldzkim przez 
Szwederowo – to tematy komunikacyjne, które mają ogniskować zainteresowanie miasta w kolejnej 
dekadzie.

Torowisko na ulicy Wyszyńskiego od ronda Fordońskiego do pętli Bielawy to jeden z elementów planu rozwoju 
sieci transportowej miasta.
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Kandydaci spotkają się 
na debacie
W czwartek, 11 października, a więc na nieco ponad tydzień przed 
głosowaniem w pierwszej turze wyborów na prezydenta Bydgoszczy, 
w auli atrium na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
przy ulicy Chodkiewicza odbędzie się debata z udziałem kandydatów 
na to stanowisko. Jej organizatorem jest redakcja MetropoliaBydgo-
ska.PL.

Czasowe, jednorazowe 
czy przystankowe
Jakie bilety w Bydgoszczy?

Prezydent Bruski ocenia, że w przyszłym roku w Bydgoszczy można 
będzie wprowadzić bilety czasowe. Swój pomysł na opłaty za jazdę 
komunikacją miejską przedstawił też Tomasz Latos.

 

Już przed
aktualną perspektywą 
finansową UE brano pod 
uwagę wariant rozbudowy 
torowiska w kierunku 
Szwederowa.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Październik 2018 został ogłoszo-
ny miesiącem bez ratownika. 
Dlatego w dniach: 5-7, 13-14, 

19-21, 27-28 oraz 31 października 
-1 listopada ratownicy mogą wziąć 
sobie urlop w dowolny dzień. 

„W październiku spędź więcej 
czasu z rodziną… Ratowniku! Ogła-
szamy kroczące dni bez ratownika. 
Każdy etatowy, który może i ma 
chęć wziąć udział w akcji - bierze 
wolne od dyżuru. Kontraktowi 
w dniach absencji nie zabezpieczają 
wolnych dyżurów, bo nie mają takie-

go obowiązku. Obowiązek ten doty-
czy tylko dyżurów, które zostały już 
zaplanowane w grafikach dla kon-
traktowych” – czytamy na stronie 
Ogólnopolskiego Związku Ratowni-
ków Medycznych.

Bydgoscy ratownicy medycz-
ni o akcji wiedzą, ale ich zdania na 
temat przyłączenia się do niej są 
podzielone. Z zupełnie odmiennym 
podejściem spotkaliśmy się nawet 
w ramach jednej podstacji - dwie 
karetki, których dwie dwuosobowe 
ekipy kompletnie się ze sobą w tej 
kwestii nie zgadzają. - Jesteśmy jak 
najbardziej „za”. Ile można spokoj-
nie dopominać się o swoją god-
ność? – mówią jedni. Drudzy za to 
zauważają, że takie „wolne od dyżu-
ru” oznaczałoby, że ambulans może 
nie przyjechać także do kogoś z ich 
bliskich i że postępować w ten spo-
sób byłoby niemoralnie, nieetycznie 
i nielegalnie. Godność zawodową 
i zaufanie pacjentów można stracić 
raz, a odzyskanie ich jest bardzo 
trudne, a wręcz niemożliwe.

„Przez  rok byliśmy cierpliwi 
i wywiązywaliśmy się z  danego 
słowa pomimo tego że Rząd RP […] 
prowadzi z nami niekończące się 
rozmowy nie pokryte działaniami” 
– zakomunikował Komitet Protesta-
cyjny. […] Nie jesteśmy niewolnika-
mi systemu. […] Sami w 20-30 osób 
niczego nie wywalczymy. Pokażcie, 
że potraficie nie tylko komentować 
. Teraz wszystko zależy od Was” – 
napisał w imieniu komitetu prote-

stacyjnego ratowników jego prze-
wodniczący Piotr Dymon.

Maciej Nakielski, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” w bydgo-
skim pogotowiu, uważa, że trzeba 
popierać każdy sposób wyrażania 
niezadowolenia, ale w Bydgosz-
czy nie ma jeszcze decyzji, czy to 
poparcie będzie mieć charakter 
czynny, a przede wszystkim zbioro-
wy. NSZZ „Solidarność” skłania się 
ku temu, by o przystąpieniu do „dni 
bez ratownika” decydował każdy 
z nich indywidualnie. Odstąpienie 
od pracy to także zgoda na odstą-
pienie od zapłaty oraz rezygnacja 
z obowiązkowego szkolenia i zdo-
bywania dwustu punktów szkole-
niowych mających wpływ na prze-
dłużenie kontraktu. Takiej decyzji 
nie powinno więc  podejmować 

się za ratownika. To jest potworny 
dylemat: czy czynnie pokazać swoją 
determinację i sprzeciw, czy jedy-
nie biernie popierać niezadowo-
lenie. Zawsze gdzieś z tyłu głowy 
będzie świadomość, że ratownicy 
medyczni byli przy pacjentach kie-
dy inne grupy - lekarze czy pielę-
gniarki - odchodziły, żeby wywal-
czyć podwyżki.

Ś r o d o w i s k o  r a t o w n i k ó w 
medycznych jest mocno rozżalo-
ne brakiem realizacji postanowień 
z ubiegłego roku, kiedy minister 
zdrowia zagwarantował wszystkim 
ratownikom 2 x 400 zł dodatku do 
pensji. Niestety, do dziś część ratow-
ników nie dostała z tego ani gro-
sza. O tym, że rząd nie traktuje ich 
poważnie świadczyć może chociaż-
by to, że według ustawy o minimal-
nych zarobkach w ochronie zdrowia 
nie są nawet ratownikami medycz-
nymi tylko „innym zawodem”. Wciąż 
nie ma ustawy o zawodzie ratow-
nika medycznego, więc ratowni-
cy nie mają swojego samorządu, 
przedstawicielstwa w środowisku 
medycznym, ani ścieżki awansu - są 
po prostu nikim… mimo że jest ich 
14 tysięcy. 

- Ratownicy nie mogą zrozu-
mieć, dlaczego rząd tak ich dys-

kryminuje, znajdując pieniądze dla 
ponad 300 tys. pielęgniarek i odma-
wiając 14 tys. ratowników – stwier-
dza Maciej Nakielski.

Przemek, ratownik medyczny, 
z którym, wykorzystując krótką 
chwilę bez wezwań, rozmawiamy 
w podstacji WSPR na terenie byłego 
Zachemu,  uważa że „dni bez ratow-
nika” są złą formą protestu. Podob-
no nie ma ludzi niezastąpionych, ale 
akurat ratowników medycznych nie 
zastąpiłby nikt. 

- Ratownicy medyczni – mówi 
- nie mogą stwarzać zagroże-
nia dla społeczeństwa. Oni muszą 
z nim współpracować, pomagać 
mu. Tym bardziej, że nie wszyscy, 
zwłaszcza ludzie starsi, rozumieją, 
kim są przedstawiciele tego jeszcze 
bardzo młodego w Polsce zawodu, 
co potrafią i czy można im zaufać.

Przemek przygodę z ratow-
nictwem medycznym rozpoczął 
w 2002 roku jako sanitariusz. Póź-
niej miał kilkuletnią przerwę, ale 
wrócił do zawodu. Bo, jak sam mówi, 
nie można być ratownikiem, nie 
lubiąc tego i nie będąc pasjonatem. 
U niego obie te przypadłości wystę-
pują równocześnie. Ma też ten plus, 
że jest wytrzymały na stres i obcią-
żenia psychiczne. Ktoś, kto tego nie 

potrafi, po prostu nie nadaje się na 
ratownika medycznego. 

Przemek i wielu jemu podob-
nych z własnej nieprzymuszonej 
woli nie pracowałby po 300 godzin 
w miesiącu, biorąc dwa etaty 
(11 dyżurów po 24 godziny w karet-
ce oraz dyżury na motocyklu). 
Nie z pazerności, ale dlatego, że 
za to, co zarobi na jeden etat, nie 
da się utrzymać rodziny. A prze-
cież trzeba jeszcze samemu opłacić 
podatki, ZUS, kupować sobie ubiór. 
Druga strona medalu jest taka, że 
ratowników jest zbyt mało w sto-
sunku do potrzeb. I gdyby więk-
szość nie brała dodatkowych dyżu-
rów - system by leżał.

A miało być tak pięknie…Powstał 
kierunek studiów: ratownictwo 
medyczne. Przemek zna kilku kole-
gów, którzy po ukończeniu nauki 
i przekalkulowaniu sobie wszyst-
kich „za” i „przeciw” w ogóle nie 
podjęli się pracy w zawodzie. Sporo 
jest takich osób, które odchodzą. 
No bo jaka tu sprawiedliwość, gdy 
pielęgniarki ze specjalnością ratow-
nictwo medyczne mają w realiach 
karetki pogotowia dokładnie te 
same kompetencje, a zarobki 
o sześćset złotych wyższe. Coraz 
częściej zdarzają się też  przy-
padki przenoszenia się studentów 
z ratownictwa medycznego na pie-
lęgniarstwo.

Październik może być więc 
gorący, bo ratownik medyczny jest 
tylko człowiekiem i jeżeli nie będzie 
mógł pracować ponad normę, to nie 
będzie i nikt go do tego nie zmusi - 
ani związkowiec, ani rząd.

„Dni bez ratow nika” mają 
uświadomić pracodawcom, że 
ratowników nie ma kto zastąpić. 
Akcja ma pokazać rządzącym żół-
tą kartkę. O co walczą ratowni-
cy? Domagają się m.in. podwoje-
nia dodatków do pensji. Chcą też 
spotkać się w tej sprawie z mini-
ster finansów Teresą Czerwińską. 
Na razie jednak nie otrzymali od 
resortu żadnej odpowiedzi. Jeże-
li po zaplanowanej na październik 
akcji, ich postulaty nadal będą lek-
ceważone, zapowiadają zaostrzenia 
protestu. Niskie zarobki to niejedy-
ny problem ratowników medycz-
nych w Polsce.

* Więcej o sytuacji ratowników 
medycznych przeczytasz 
w dziale Zdrowie na portalu 
MetropoliaBydgoska.Pl

ZdrowiE dni października 
bez ratownika?
Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych planuje na 
październik dni bez ratownika. Czy akcja obejmie nasz region?  
Na razie nie wiadomo, bo środowisko jest w tej kwestii 
podzielone.

Niektórzy ratownicy pracują na dwa etaty , biorąc dyżury w karetce i na motocyklu.
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Ratownicy nie 
mogą zrozumieć, 
dlaczego rząd tak ich 
dyskryminuje, znajdując 
pieniądze dla ponad 
300 tys. pielęgniarek 
i odmawiając 14 tys. 
ratowników.

Maciej Nakielski
przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Bydgoszczy. Bydgoscy

ratownicy medyczni wiedzą 
o akcji protestacyjnej, 
ale ich zdania na temat 
przyłączenia się do niej są 
podzielone.

Powstał
kierunek studiów 
Ratownictwo medyczne. 
Wiele osób nie kontynuuje 
jednak pracy w zawodzie.
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R E K L a M a

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Na szczęście w Bydgoszczy 
nie stało się tak, jak w jed-
nym z polskich miast, które 

w obliczu urodzaju owoców, chcąc 
ograniczyć koszty z ich zagospo-
darowaniem - zmieniło zasady 
zbiórki odpadów biodegradowal-
nych (do nich dotąd zaliczały się 
także spady) i uznało je  za odpad 
z produkcji rolnej, który nie kwa-
lifikuje się do odbioru jako biode-
gradowalne odpady komunalne. 
Miasto poradziło mieszkańcom 
założenie kompostowników. Jeżeli 
te, będąc na powierzchni, emito-
wałyby zapach przeszkadzający 
sąsiadom – zawsze można zako-
pać te spady w dole wykopanym 
w ustronnym miejscu…

Bydgoskie Punkty Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) czynne codziennie 
od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych, zloka-
lizowane są przy: ul. Smoleńskiej 
154, wjazd od Nowotoruńskiej (PUK 
Corimp Sp. z o.o.), ul. Podmiejskiej  
4 (Zakład Gospodarki Odpadami 
„GREEN” Sp. z o.o.) ul. Inwalidów 
45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.).

Jako „posiadacz domku jedno-
rodzinnego z ogródkiem z dwoma 
drzewkami”, dzwonię z problemem 
do Corimp u:  

- Co mam zrobić ze zgniłymi 
jabłkami? 

- Nie rozumiem.  Żadnych jabłek 
nie przyjmujemy. My przyjmujemy 
liście, gałęzie, trawę, a jakieś liście 
kapusty czy jabłka nie. Czy pan nie 
rozumie? My mamy normalnie regu-
lamin, w którym nie ma mowy o żad-
nych jabłkach. To, panie, stoi w konte-
nerach, psuje się. To nie może tak być. 
Trzeba to wrzucić na kompostow-
nik i sprawa załatwiona. W naszym 
PSZOK-u w żadnym wypadku tego 
nie może pan zostawić.

- Poradzi pan coś?
- A dużo ma pan tych jabłek?  

Skoro nie, to  dlaczego nie może pan 
tego wrzucić do brązowego pojem-
nika? Ja panu powiem: ja też miesz-
kam na posesji, też mamy jabłonkę 
i to ładujemy do brązowego, a jak 
panu to nie wystarczy, to się ładuje 
do tych siwych takich. Tu pan wrzu-
ci trochę, tam trochę i ma pan spra-

wę załatwioną. Zrobi pan, jak panu 
mówiłem i będzie dobrze.

Ciekawe, co na to w f irmie 
GREEN?:

- Jabłek nam nie wolno zabierać. 
- Dlaczego? One też są biode-

gradowalne!
- My tego z posesji nie zabiera-

my, chyba, że pan sam to przywie-
zie, ale czekaj pan, sprawdzę… Nie, 
przywieźć też pan nie może. Tylko 
trawa, liście, gałęzie. 

- To co ja mam z tym zrobić? 
Brązowe się porobiły, przyciągają 
osy, muchy i brzydko pachną… 

- Ja nie mam pojęcia. Wrzuci pan 
to do innych pojemników, przykryje 
śmieciami, kto panu to sprawdzi…

Dzwonię do REMONDIS-u: 
-  Z a b i e r a m y  t o ,  c o  j e s t 

w instrukcji: trawa, gałęzie, liście, 
czyli odpady biodegradowalne. 

- Ale jabłka też są! 
- Jabłka są biodegradowalne? 

Nie, proszę pana. Jabłka, to jest 
odpad komunalny, dlatego wrzuca 
pan to do zwykłego śmietnika, a nie 
do biodegradowalnych. 

- I wtedy zabierzecie? 
- Tak, jak pan wrzuci do swoje-

go zwykłego pojemnika na odpad 
zmieszany, to zabierzemy. Jak pan 
wrzuci do odpadów zielonych, to na 
pewno panu nie wezmą.

Na wszelki wypadek pytam o to 
samo w Biurze Zarządzania Gospo-
darką Odpadami Komunalnymi:  

- Na stronie internetowej Czysta 
Bydgoszcz jest specjalna wyszu-
kiwarka w którą wpisujemy nazwę 
odpadu, gdy mamy problem do 
jakiego pojemnika wrzucić. I co 
widzimy, gdy wpiszemy spady? Że te 
należy umieścić w szarych pojemni-
kach na odpady zmieszane. Odbie-
rane są z domków jednorodzinnych 
co dwa tygodnie, a przy zabudowie 
wielorodzinnej co tydzień. Gdyby 
pan wrzucił do brązowego pojemni-
ka, mogłoby to być uznane za brak 
segregacji odpadów, co wiązałoby 
się z konsekwencjami.

środowiSko

Niedaleko pada 
jabłko od… 
śmietnika
Po kilku latach nieurodzaju spowodowanego przymrozkami, tegoroczna susza nie wyrządziła 
większych szkód w sadownictwie. Od nadmiaru głowa nie boli, ale dla bydgoszczan mieszkających 
w domach jednorodzinnych z kilkoma drzewami owocowymi - urodzaj owoców, zwłaszcza kiedy już 
stały się tzw. spadami to problem trudny do rozwiązania. Sam przekonałem się o tym, dzwoniąc do 
firm zajmujących się odbiorem odpadów.

Brązowe lub czarne – wyrzucając spady, mieszkańcy domków jednorodzinnych stają przed dylematem.
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Okazuje się,
że trudno znaleźć 
odpowiedź na pytanie, gdzie 
wyrzucać zgniłe jabłka. 
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Czas Bydgoszczy CB2018.PL to jedy-
ny prawdziwie obywatelski ruch wie-
lu środowisk bydgoszczan. Tworzą go 
przedstawiciele Rad Osiedli, stowarzy-
szeń oraz Krajowego Forum Samorzą-
dowego. Powstał, aby zmienić Bydgoszcz. 
Nie ma już na co czekać. Bydgoszcz jest 
ósmym miastem w Polsce i zasługuje na 
więcej. Wie o tym każdy, kto tu mieszka. 

Komitet Wyborczy Wyborców Czas 
Bydgoszczy jest ponadpartyjny. Isto-
tą naszego ruchu jest umożliwienie 
naszemu miastu dynamicznego rozwo-
ju a mieszkańcom radosnego spokoju. 
Nie chcemy bezcelowych wojen mię-
dzy PiS a PO. One niszczą nasz kraj i nie 
pozwalają na zajmowanie się prawdziwy-
mi problemami ludzi. To trzeba zmienić! 

Zwyczajni, a jednocześnie niezwykli 
w swoim zaangażowaniu bydgoszczanie 
mówią dość! Czas zakończyć partyjne 

kłótnie, które z Warszawy przenoszą 
są do naszych miast i gmin. Trakto-
wani jesteśmy instrumentalnie. Partie 
chcą tylko naszych głosów i zupełnie 
nie obchodzą ich nasze sprawy. Widać 
to codziennie. Partyjni wodzowie inte-
resują się nami tylko w czasie kampanii 
wyborczych.

Czas Bydgoszczy CB2018.PL ma 
zarejestrowane listy we wszystkich 
6 okręgach i znakomitego kandydata 
na prezydenta. To Marcin Sypniewski, 
39-letni prawnik, rodowity bydgosz-
czanin. Jest znakomicie wykształcony 
i zdeterminowany do działania. Nie jest 
posłem i nie będzie musiał słuchać swo-
ich partyjnych szefów, którzy traktują 
Bydgoszcz po macoszemu.

Marcin Sypniewski zaprezentował 
już najważniejsze punkty swojego pro-
gramu. Zapowiedział, że jako prezy-

dent skróci czas remontów i inwestycji. 
Wypowie wojnę wandalom i chuliganom. 
Zniesie opłaty parkingowe dla pacjentów 
szpitali i ich rodzin. Skróci także kolejki 
do lekarzy. Marcin Sypniewski wie jak 
to zrobić. Gwarantuje skuteczność i siłę 
w działaniu. 

* Szanowni bydgoszczanie,  czas 
na prawdziwe zmiany. Zaufajcie nam. 
Powstaliśmy dla Was i to Wam będzie-
my służyć. Bo właśnie jako służbę trak-
tujemy działalność publiczną. Kochamy 
nasze piękne i – niestety – niedoceniane 
Miasto. Jego siłą jesteście Wy. Wiemy, że 
tak jak my chcecie silnej i dumnej Byd-
goszczy. Bądźmy zatem razem. Bardzo 
o to prosimy.

Marcin Sypniewski
kANdYdAT NA PrEZYdENTA BYdGoSZCZY

Ewa Dopierała
Nr 1

Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4 Okręg 5 Okręg 6

Seweryn Stadnicki
Nr 1

Marek Grabowicz
Nr 2

Adam Gastoł
Nr 1

Regina Tomaszewska
Nr 2

Stanisław Mrówka
Nr 1

Violetta Spruta
Nr 2

Andrzej Bogusławski
Nr 2

Leszek Jagielski
Nr 1

Katarzyna Fojuth
Nr 2

Adam Bujny
Nr 1

Roksana Andrzejewska
Nr 2

Michał Grossmann
Nr 3

Rafał Kortas
Nr 4

Hanna Kowalewska
Nr 5

Kamila Nawrocka
Nr 6

Bartłomiej Pietrzak
Nr 7

Grzegorz Ciechanowski
Nr 3

Marcin Cymbaluk
Nr 4

Patrycja Jendrzejewska
Nr 5

Teresa Szczupacka
Nr 6

Rafał Poreda
Nr 7

Emilia Adamowicz
Nr 3

Rafał Bagrowski
Nr 4

Krzysztof Borowicz
Nr 5

Jarosław Rychlicki
Nr 6

Sonia Siuchnińska
Nr 7

Tomasz Żakowicz
Nr 8

Tadeusz Bosman 
-Krzyżanowski
Nr 3

Marek Jankowski
Nr 4

Krystyna Klatecka
Nr 5

Ewa Rodewald
Nr 6

Olaf Szala
Nr 7

Dariusz Erdmann
Nr 3

Maciej Lenc
Nr 4

Dariusz Liss
Nr 5

Anna Nowowiejska
Nr 6

Justyna Rusowicz
Nr 7

Beata Płaczkiewicz
Nr 3

Anna Adamska
Nr 4

Krzysztof Jauer
Nr 5

Dorota Szwagrzyk
Nr 6

Tomasz Szymankowski
Nr 7

Materiał wyborczy KWW Czas Bydgoszczy CB2018.pl
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze:  @STorzewski

Rzeczywiście będzie gęsto, chy-
ba najgęściej w historii. Zawsze 
mi się marzyło takie rozpoczę-

cie sezonu – mówi Hubert Sztylka, 
wokalista zespołu. Wspomniana 
przez niego historia liczy już trzyna-
ście lat.  Zaczęła się, gdy pod okiem 
swojego kolegi Macieja uczył się 
grać na gitarze. – Zaczęliśmy rypać 
w mojej sypialni, sąsiad się wku-
rzał, książki leciały z półek i jakoś to 
leciało – wspomina Hubert. 

O co chodzi 
z samochodem?
Z czasem zmieniał się skład zespo-
łu i zmieniały się nazwy. Od takich, 
które nie nadają się do publikacji, 
przez – jak to dzisiaj mówią człon-
kowie zespołu – „g imnazjalne 
pomysły, co miesiąc inne” jak Psycha 
Zryta, po obecną. Najpierw pisaną 
osobno, a później łącznie. 

Pochodzenie „Killedbycar” jest 
tak naprawdę prostsze niż mogło-

by się wydawać. – Z kolegą, który 
wtedy był wokalistą, a teraz miesz-
ka w Anglii, wracaliśmy z Biedronki 
i prawie przejechał go samochód. 
No i jest nazwa – wspomina Hubert.  
– Po prostu została ta najmniej głu-
pia. Poza tym, często nazwa brzmi 
właśnie głupio, dopóki ludzi nie 
zaczną jej powtarzać. Na przykład 
Arctic Monkeys. Co to w zasadzie 
ma być? – dodaje ze śmiechem 
Mateusz Rudnicki, który do zespołu 
dołączył po kilku latach i do dzisiaj 
jest jego perkusistą. 

Pomysł y ponownej zmiany 
nazwy pojawiały się, gdy zespół eks-
perymentował z nowymi gatunkami 
muzycznymi.  Zaczęło się od pun-
krocku, potem było pójście w kie-
runku progresji, lekkiego hardoco-
re’u, aż po zauroczenie elektroniką, 
które zbiegło się w czasie z wygraną 
w konkursie Miejskiego Centrum 
Kultury na nagranie płyty.

- Wtedy dużo kombinowaliśmy, 
szukaliśmy nowych brzmień, instru-
mentów, stylistyki. Dubstep akurat 
był popularny i my też chwilowo się 
nim zauroczyliśmy. Ale tak szyb-
ko jak minęła moda, tak i skończy-
ła się nasza fascynacja – wspomina 
Hubert. 
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Czy to już 
koniec 
wrzasków?
Najpierw koncert w Belgradzie, potem występy w Polsce, na 
koniec trasa po największych miastach Niemiec, a jeszcze gdzieś 
pomiędzy – wydanie płyty. Przed bydgoskim zespołem Killedbycar 
najintensywniejsze miesiące w ich dotychczasowej działalności.
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Mniej wrzeszczenia

Przelotny związek z nowym gatun-
kiem muzycznym pozwolił jednak 
zyskać doświadczenie i umiejęt-
ności, które przydają się do dzisiaj. 
Zwłaszcza, że zespół coraz  śmielej 
idzie w kierunku popu. – Rzeczy-
wiście nasze najnowsze utwory 
takie się zrobiły. To jest trochę tak, 
że jak ma się 28 czy 30 lat, to już 
się wywrzeszczało to, co chciało 
się wywrzeszczeć i starasz się ule-
pić składny utwór – mówi Hubert. 
Mateusz potwierdza: To już nie 
ten czas, że każdy kawałek to „trzy 
akordy - darcie mordy”. 

Oprócz stylu w ostatnim cza-
sie w t wórczości K i l ledbycar 
zmieniło się coś jeszcze – język. 
DRIM, najbardziej popowy kawa-
łek jak dotąd, który miał swoją 
premierę w kwietniu, był zarazem 
pierwszym utworem po polsku. 
Początkowo Huberta trzeba było 
namawiać do rezygnacji z języka 
angielskiego. – Zawsze jak pró-
bowałem, to mi to brzmiało jak 
jakieś kościelne rzeczy. W końcu 
się zgodziłem i uznałem, że zrobię 
tak jak zawsze, tylko język zmie-
nię. Zaśpiewałem chłopakom na 
próbie, a oni stwierdzili, że lepiej 
śpiewam po polsku niż angielsku – 
wspomina wokalista. Sam o sobie 
mówi, że wypowiada się w dosyć 
charakterystyczny sposób i tak też 
pisze, nie siląc się na poezję. 

DRIM znajdzie się na najnow-
szej płycie zespołu. W poniedzia-
łek zakończył się mastering i teraz 
zespół szuka wydawnictwa, licząc, 
że do końca roku krążek ujrzy świa-
tło dzienne. Łącznie znajdzie się na 
nim dziewięć piosenek – oprócz 
tych już znanych, także zupełnie 
nowe. Również po polsku. Jedna 
z nich została  nagrana z raperem 
Klarenzem, który pomagał Huberto-
wi przy tworzeniu jego pierwszych 
tekstów po polsku. 

- Nasze numery zrobiły się 
t ro chę ba rd z ie j  pr z y s t ępne . 
Ten z Klarenzem jest utrzymany 
w takiej drum’n’bassowej stylisty-
ce – mówi Mateusz. – Lubimy być 
w radiu, robić popowe rzeczy, ale 
nie da się ukryć, że pochodzimy 
z darcia mordy. Dlatego lubimy 
czasem zaserwować jakiś ostrzej-
szy klimat, na przykład na koncer-
tach – dodaje Hubert. 

Trasa

Na początku działalności, gdy Kil-
ledbycar grali jeszcze muzykę 
w innym niż teraz stylu, koncerty 
nie zawsze były udane. Hubert opo-
wiada: Zawsze pojawialiśmy się na 
scenie z dziwnymi instrumentami, 
rzeczami poprzyklejanymi na gita-
rach, a muzyka była na dużo niż-
szym poziomie. Chcieliśmy nadrobić 
tym, że było widowiskowo. 

Podobnie tamte czasy wspo-
mina Mateusz: Po koncertach nikt 
nie mówił: „Ale zajebiście gracie”. 
Wszyscy tylko pytali: „Jak wy to 
robicie?” Oczywiście, ponieważ 
wykorzystywaliśmy tyle elektro-
niki, zawsze coś się psuło. Potem 
sprawdzaliśmy, jak instrument 
działa i sami lutowaliśmy. Jeśli 

czytają nas młode zespoły: Nie 
róbcie tak, to nie działa! 

Okazji do występów na żywo 
Killedbycar będą mieli w najbliż-
szym czasie wyjątkowo dużo. Sezon 
otworzyli w ostatni dzień wakacji 
w Śremie. W połowie października 
zagrają w Belgradzie, gdzie wystąpią 
na festiwalu podobnym do polskie-
go Spring Breaka, na którym będzie 
dużo muzyki alternatywnej i offo-
wej. W listopadzie razem z Brodacze 
Live Act zagrają w Poznaniu, Krako-
wie,  Toruniu i Warszawie, a w mar-
cu ruszą w trasę po Niemczech. 

Dotąd najdalej od domu grali 
w alpejskim Risoul, gdzie organi-
zowano turnus, podczas które-
go najpierw jeżdżono na deskach 
i nartach, a wieczorem wszyscy 
spotykali się pod sceną. Znalazł się 
nawet czas, aby nagrać materiał 
do teledysku piosenki Rave it out. 
W Niemczech jednak nie będzie to 

jeden koncert, a siedem. I to w ciągu 
siedmiu dni. 

- Tę trasę traktujemy jak inwe-
stycję. Pieniędzy z niej nie przy-

wieziemy, dobrze będzie jak wyj-
dziemy na zero. Chcemy się jakoś 
rozpromować. No i mam nadzieję, 
że wytrzymamy kondycyjnie – 
mówi Hubert. Kiedyś, gdy zespół 
grał jeden koncert na miesiąc, po 
występie przez trzy dni nie mógł 
śpiewać. Teraz trudy śpiewania 
znosi już lepiej, ale w trakcie trasy 
i tak wraz z resztą będzie musiał 
wznieść się na wyżyny umiejęt-
ności - najważniejszy koncert, 
w Berlinie, odbędzie się na sam 
koniec. 

- Tam spotkamy  się z firmą, 
która jest naszym tour manage-
rem, więc będziemy chcieli mocno 
zagrać, a po sześciu dniach koncer-
tów może być z tym różnie – przy-
znaje Hubert. W Berlinie spodzie-
wana jest też największa publicz-
ność. Wszystkie koncerty odbywać 
będą się w klubach o różnej pojem-
ności, z lokalnym supportem dosto-

sowanym stylistycznie do bydgo-
skiego zespołu. 

Singapur  
pokrzyżował plany
Organizac ja t rasy koncer to-
wej, nagrywanie płyty, tworzenie 
wspólnie z Waverunners i Roksaną 
Stępień teledysku do DRIM to nie 
wszystko, co w ostatnich miesiącach 
zajmowało umysły członków zespo-
łu. Do tego doszły zmiany w składzie 
grupy. 

- Gdy rysowała się trasa po 
Niemczech, Michał, który z nami 
grał, dostał pracę w Singapurze. 
Na szczęście udało się wszystko 
ogarnąć.  Gramy z Maciejem – tym 
samym, który uczył mnie grać na 
gitarze i zakładał ze mną zespół. 
Ale nerwów było dużo – wyjaśnia 
Hubert. 

Ostatni raz wspólnie z Micha-
łem Killedbycar grali na majowym 
Spring Break, na który chcieli się 
dostać od kilku lat. – Ten festiwal 
to taki Jarocin naszych czasów. 
Line-up jest ciasny, wypływa tam 
mnóstwo nowych zespołów, a przy 
okazji spotykają się ludzie z branży 
– wymienia wokalista. 

Pokolenie,  
którego już nie ma
W kalendarzu koncertów, choć już 
teraz wypełnionym, znajdzie się 
jeszcze miejsce na kilka występów. 
Na przykład w Bydgoszczy. - Nie 
możemy się doczekać aż zagramy 
w naszym mieście. Niestety, ale 
dużo ciekawych miejscówek padło, 
a w wielu fajnych miejscach nie ma 
takiej obsługi technicznej, abyśmy 
mogli zagrać – tłumaczy Hubert. 

Jeszcze kilka lat temu do kon-
certowania w rodzinnym mieście 
napędzała pozytywna rywaliza-
cja między bydgoskimi zespołami. 
Z tamtego pokolenia funkcjonuje 
jeszcze tylko zespół Sielska, któ-
ry jednak kontynuuje działalność 
w Poznaniu. 

- Wszyscy wzięli się za poważ-
ną robotę.  Tylko my zostaliśmy 
– mówią członkowie Killedbycar, 
dodając, że liczą, iż w najbliższych 
miesiącach uda się jednak zorga-
nizować koncert w Bydgoszczy – 
Zawsze fajnie grało się w Miejskim 
Centrum Kultury. Więc jak ktoś 
stamtąd będzie nas czytał, to my się 
wpraszamy – kończy Mateusz.
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Killedbycar
bydgoski zespół, który zaczynał 
od punku, a w ostatnim cza-
sie w jego brzmieniach pojawi-
ły się też drum’n’bass oraz pop. 
W kwietniu ukazała się pierwsza 
piosenka grupy w języku polskim 
– DRIM, do końca roku ma zostać 
wydana nowa płyta, zaś na 
marzec planowana jest trasa po 
największych miastach Niemiec.

Nasze numery 
zrobiły się trochę 
bardziej przystępne. 
Ten z Klarenzem jest 
utrzymany w takiej 
drum’n’bassowej 
stylistyce.

Mateusz rudnicki
perkusista zespołu
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Centrum obchodów corocz-
nego wydarzenia będzie uli-
ca Długa. Impreza rozpocz-

nie się o godzinie 10:00 i potrwa 
do 14:00. Organizator – Społeczny 
Rzecznik Pieszych, przy wsparciu 
urzędu miasta i innych organizacji 
pozarządowych, przygotował szereg 
atrakcji. Na pierwszych stu uczest-
ników, którzy na imprezę przyjadą 
rowerem, komunikacją miejską albo 
przyjdą pieszo, czekają niespo-
dzianki w Muzeum Mydła i Histo-
rii Brudu. Ponadto będzie można 
otrzymać kolorowe odblaski na rękę 
lub na rower, a także inne upomin-
ki. Przez cały czas trwania imprezy 
będzie funkcjonować strefa leżaków 
i siedzisk do wypoczynku.

Podczas obchodów Dnia Bez 
Samochodu bydgoszczanie będą 
mogli zasięgnąć informacji o eko-
logicznym transporcie, ochronie 
powietrza i aktywnych sposobach 
spędzania wolnego czasu. W trak-
cie imprezy zostanie przeprowa-

dzona ankieta na temat pomysłów 
na przestrzeń po rewitalizacji Sta-
rego Rynku i okolic. Ponadto, na 
Długiej pojawią się stoiska orga-
nizacji pozarządowych i instytucji 
promujących ekologiczny transport 
i zdrowy styl życia, aromatyczna 
kawa, będzie  możliwość produk-
cji słodyczy i mydła, przejażdżki 
rowerami elektrycznymi i cargo, 
zobaczenia zabytkowego autobusu 
marki Mercedes z roku 1977, a dla 
najmłodszych: animacje i zabawy 
z muzyką, zabawy z klocków wiel-
koformatowych (12:00-13:00) oraz 
gry i konkursy ze słodkimi upo-
minkami.

Ważnym punktem imprezy 
będzie debata ekspertów w zabyt-
kowym autobusie na temat stref 
czystego transportu. Wezmą w niej 
udział zastępca prezydenta miasta 

Mirosław Kozłowicz, prof. Jacek 
Wesołowski z Instytutu Archi-
tektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej, przewodniczący Spo-
łecznej Rady ds. Estetyki Miasta 
Bydgoszczy prof. Dariusz Markow-
ski oraz przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Społeczny Rzecznik Pie-
szych i Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju transportu publicznego. 
Podczas debaty zostanie zapre-
zentowane nowe wydanie „Katalo-
gu dobrych praktyk w projektowa-
niu przestrzeni pieszej” z przykła-
dami jak można budować miasto, 
aby poruszać się bezpiecznie.

W Dzień Bez Samochodu nie 
zabraknie też… samochodów. 
Do godziny 17:00 będzie można 
podziwiać Fordy Mustangi, któ-
re w ramach zlotu przyjadą po 
godzinie 11:00 na parking przy ul. 
Mostowej i teren przyległy do Pla-
cu Teatralnego.

Podczas Europejskiego Dnia 
Bez Samochodu komunikacja 
miejska będzie darmowa (za oka-
zaniem dowodu rejestracyjnego 
i dowodu osobistego). Dodatko-
wo, na placu Teatralnym i rondzie 
Jagiellonów zostaną otwarte spe-
cjalne „zielone przystanki”.

Baseny zajmą teren wzdłuż 
Brdy od  Królowej Jadwigi do 
Żeglarskiej. Wydzielone zosta-

ną cztery strefy. W pierwszej ulo-
kowane będą dwa baseny pływackie 
o wymiarach 25×151 i 15×15, szatnie 
i punkt gastronomiczny. Następ-
na strefa będzie przeznaczona na 
rekreację – znajdą się tam basen dla 
dzieci do 5. roku życia, teren rekre-
acyjny z wodotryskami, zjeżdżalnie 
i rwąca rzeka. Kolejna będzie strefa 
relaksu (plaża, boisko do siatkówki 
plażowej, natryski i punkty gastro-
nomiczne). Ostatnią strefę prze-
znaczono na rekreację ruchową, 
czyli park do parkouru, park lino-
wy, plac zabaw i urządzenia do jogi 
i fitness.

Rozbudowa n ie  komplek su 
będzie możliwe dzięki przejęciu 
działek w kierunku ul. Żeglar-
skiej. Ostateczny kształt koncepcji 

poznamy po konsultacjach społecz-
nych, które rozpoczęły się w śro-
dę, a potrwają do 15 października. 
Oprócz ankiety w formie  papiero-
wej i elektronicznej zaplanowano 
też spacer badawczy na wzór tego, 
który odbył się w hali targowej. – 
Konsultacje będą bardzo szerokie. 
Mieszkańcy będą mogli określić 
między innymi jak duża ma być pla-
ża, ile ma być placów zabaw i gdzie 
ma być zlokalizowana zieleń – mówi  
radna Monika Matowska.

Dokumentacja dla inwestycji ma 
być przygotowywana wraz z praca-
mi budowlanymi dotyczącymi kryte-
go basenu na Astorii, aby po zakoń-
czeniu budowy, czyli w 2020 roku, 
rozpocząć budowę części otwartej. 
– To oczywiście będzie uzależnio-
ne od przetargów, prac projektów, 
ale plan jest taki, żeby w 2020, może 
2021 baseny były otwarte – wyja-
śnia Michał Sztybel, dyrektor biura 
komunikacji społecznej. ST

Budowa mieszkań dla seniorów 
ma być nową miejską formą 
wsparcia dla tej grupy wie-

kowej. Pierwszy obiekt na Okolu 
do 2020 roku. Na działce na rogu 
Jasnej i Śląskiej pojawi się budy-
nek mieszczący od 10 do 12 miesz-
kań – jedno, dwu i trzypokojowych, 
o powierzchni od 35 do 68 mkw. 
Obiekt nie będzie podpiwniczony, 
ale będzie miał halę garażową na 
parterze i windę.

Łazienki będą większe od stan-
dardowych, pokoje powiększone, 
a na schodach i półpiętrach, aby uła-
twić poruszanie się, zamontowane 
zostaną pochwyty. Będzie też moc-
niejsze oświetlenie oraz wyróżnienie 
poszczególnych kondygnacji kolorem 
lub numeracją. Na ostatniej kondy-
gnacji zaplanowano taras z wido-
kiem na północny wschód oraz salę 
spotkań dla mieszkańców, która ma 
pełnić funkcję rekreacyjno-integra-
cyjne. Będzie można zobaczyć stam-
tąd Brdę i centrum Bydgoszczy.

Prezes BTBS Magdalena Kwiat-
kowska zaznacza, że poza inwestycją 

dedykowaną wyłącznie osobom 60+ 
na Okolu, mieszkania przeznaczone 
dla seniorów powstaną też w plano-
wanym budynku przy ulicy Rycer-
skiej 11. Jak informowaliśmy wcze-
śniej, na zdegradowanym terenie 
przy pętli tramwajowo-autobusowej 
mają powstać dwa obiekty miesz-
kalne. W przypadku Rycerskiej nadal 
trwają prace projektowe – powstaje 
koncepcja zabudowy. – Jest to nasza 
kluczowa realizacja. Teraz analizuje-
my z projektantem każde mieszka-
nie pod kątem funkcjonalności dla 
człowieka. Chcemy, aby w przyszłym 
roku było gotowe pozwolenie na 
budowę – powiedziała Kwiatkowska.

Mieszkania dla seniorów mają 
być nie tylko tradycyjnymi dla BTBS 
lokalami na wynajem. Część z nich 
ma posłużyć osobom z trudnościami 
w poruszaniu się i innymi dolegliwo-
ściami, mieszkających w budynkach 
komunalnych, w których nie ma 
możliwości przebudowy – na przy-
kład w zabytkowych kamienicach. 
BTBS podkreśla, że warunkiem do 
zakupu mieszkania na ulicy Jasnej 
ma być wpłata 40% wartości miesz-
kania i wiek powyżej 60 lat. BB

wYdArZENiA

BASENY

iNwESTYCjE

Czy da się żyć bez 
samochodu?
w sobotę można spróbować 
Debata na temat stref czystego transportu, zwiedzanie zabytkowych autobusów, przejażdżki 
rowerami elektrycznymi, zielone przystanki na placu Teatralnym i rondzie Jagiellonów oraz wiele 
innych atrakcji – oto program Europejskiego Dnia bez Samochodu w Bydgoszczy, który odbędzie się 
w sobotę, 22 września.

Najwięcej atrakcji związanych z Dniem Bez Samochodu zaplanowano na ulicy Długiej. Ruch samochodów po 
niej to temat częstych dyskusji.
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Kompleks wodny 
powstanie na Astorii
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące basenów otwartych 
na nowej astorii. Ratusz przedstawił, jak zmodernizowany teren ma 
wyglądać.

Powstaną mieszkania 
dla seniorów
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza wybu-
dować pierwszy budynek przeznaczony wyłącznie dla seniorów. 
Przy ulicy Jasnej 33 ma powstać pięciokondygnacyjny obiekt z tara-
sem i miejscem integracji.

 

Ważnym
punktem obchodów będzie 
debata, która rozpocznie się 
o godzinie 13:30. 
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Z Gracjanem Topczewskim 
spotkaliśmy się krótko po jego 
powrocie z zawodów w Port 

Elizabeth w Republice Południowej 
Afryki, gdzie wyłoniono najlepszych 
zawodników świata na dystansie 
70.3 (nazwa pochodzi od łączne-
go dystansu w milach, inaczej to 
1/2 pełnego Ironmana). Triathlon 
to jeden z tych sportów, w których 
różnica między najambitniejszy-
mi amatorami a profesjonalistami 
może się zacierać. Aby pojechać na 
mistrzostwa świata, należy w roku 
poprzedzającym wywalczyć kwa-

lifikację podczas jednych z kilku-
dziesięciu zawodów odbywających 
się na całym świecie. Topczewski 
przepustkę do występu w RPA uzy-
skał w Gdyni. 

Wakacje z rowerem

Uprawianie triathlonu na poziomie 
pozwalającym na start w mistrzo-
stwach świata wymaga minimum 
piętnastu godzin treningów tygo-
dniowo. I to bez robienia wyjąt-
ków na czas wakacji. – Dzisiaj już 
nie wyobrażam sobie, aby jechać 
na urlop bez roweru albo butów 
do biegania – mówi Topczewski. 
– Żona i córka wybierają miejsce, 
fajny hotel, a ja zawsze patrzę, czy 
można wziąć własny rower albo czy 
jest wypożyczalnia. Dzień zwykle 
zaczynam od pływania albo biega-
nia, potem jest czas z dziewczyna-
mi, a na wieczór rower – tłumaczy. 

Jak doskonale wie każdy, kto 
kiedykolwiek udawał się w podróż, 
warto pakować się według przygo-
towanej uprzednio listy.  Czasem 
jednak i ona nie pomoże, dlatego 
Topczewski zdziwił się, gdy rozpa-
kowawszy się na urlopie, zauważył, 
że nie zabrał ze sobą butów prze-
znaczonych do jazdy na rowerze. 
Konieczna były więc odwiedziny 
w pobliskim sklepie. 

Odpuszczać, choćby na kilka 
dni, nie można, tym bardziej, że 
to właśnie w kategoriach 40-lat-
ków jest największa rywalizacja. 
Na mistrzostwach świata w RPA 
wystartowało 3000 osób, z cze-
go po 700 w kategoriach 35-39 lat 
i 40-44 (wśród nich Topczewski). 

– To jest taki wiek, że faceci są już 
biznesowo ustawieni, coś osiągnęli 
i szukają nowych wyzwań – wyja-
śnia bydgoszczanin. Najlepsi „ama-
torzy” trenują praktycznie jak zawo-
dowcy – zamiast dostosowywać 
harmonogram treningów do pracy, 
dostosowują działanie swoich firm 
do treningów, aby ćwiczyć jak naj-
więcej i jak najskuteczniej.  

Podróż na mistrzostwa świa-
ta w Republice Południowej trwała 
łącznie z czasem spędzonym na lot-
niskach i przeznaczonym na dojaz-
dy 26 godzin. Niektóry wolą dotrzeć 
na miejsce już tydzień przed zawo-
dami, inni zjawiają się na trzy dni 
przed, ale potem zostają na dłużej. 
– Ja należę do tej pierwszej grupy. 
Wolę wszystko spokojnie poznać na 
miejscu i zaplanować. Ograniczam 
też ryzyko związane z transportem 
roweru – wyjaśnia Topczewski. 

Rower podróżuje w specjalnie 
przystosowanej torbie. Po lotnisko-
wej odprawie trzeba go prześwietlić 
i nadać. – W tym jest cały ambaras, 

aby wszystko doleciało na miej-
sce razem i nieuszkodzone – mówi 
Topczewski. Co ma na myśli? Otóż 
regularnie zdarza się, że w trakcie 
podróży z kilkoma przesiadki akurat 
torba z rowerem gdzieś się zagu-
bi. Podczas lotu do Afryki wszyst-
ko przebiegło zgodnie z planem, 
ale już do Polski rower wrócił dwa 
dni później niż zawodnik. Gdyby 
do takiej sytuacji doszło tuż przed 
zawodami, mogłoby dojść do kata-
strofy. Taką przeżyli ci, którzy na 
weekendowe mistrzostwa przyle-
cieli dopiero w środę lub czwartek. 
– Niektórzy przylecieli bez roweru 
albo z uszkodzonym. Część z nich 
w końcu nawet nie wystartowała – 
opisuje triathlonista.

Pływanie  z rekinami

Dni poprzedzające zawody to oczy-
wiście aklimatyzacja i ostatnie jed-
nostki treningowe, ale też okazja 
do poznania otoczenia, zwiedzania 
(w RPA był to wyjazd na safari) i spró-

bowania lokalnej kuchni. – Nie mam 
jakichś większych zahamowani i pró-
buję tego, czego chce. Nigdy żad-
nych problemów po tym nie miałem. 
W Chinach jadłem nawet w ulicznych 
lokalach, gdzie na żywo przygotowu-
ją jedzenie – wspomina Topczewski.

Sposób osiągnięcia jak najlep-
szej dyspozycji fizycznej i mental-
nej w ostatnich godzinach przed 
zawodami to indywidualna kwestia 
każdego zawodnika. Jedni preferują 
koncentrować się na starcie i wizu-
alizować każdy szczegół, inni wolą 
za dużo o nim nie myśleć, aby się nie 
stresować. 

W dniu zawodów droga na start 
nie była długa. Miejsce rozpoczęcia 
rywalizacji, obie strefy zmian i meta 
zlokalizowane były w promienia 
kilometra od hotelu. Przebieg zawo-
dów – jak na mistrzostwa świata 
przystało – był dopięty na ostatni 
guzik, a wolontariusze na każdym 
kroku służyli pomocą.

Troska organizatorów o uczest-
ników była przydatna zwłaszcza na 

etapie pływackim. W wodach Oce-
anu Indyjskiego (obecnie zimnych, 
bo w RPA jest zima), w których pły-
wali zawodnicy, żyją żarłacze białe, 
czyli najgroźniejsze dla człowieka 
rekiny. Nurkowanie w klatce, wśród 
nich, jest atrakcją popularną wśród 
turystów odwiedzających Port Eli-
zabeth. Wśród triatlonistów nieko-
niecznie. – To było ciekawe uczucie, 
gdy spojrzało się pod wodę, a tam 
byli nurkowie z kijami emitującymi 
ultradźwięki odstraszające rekiny – 
wspomina Topczewski. 

Po wyjściu z wody wsiadł na 
rower. Trudna, pofałdowana trasa 
kolarska, zaczynająca się co prawda 
z wiatrem, ale od podjazdu, a  przez 
ostatnich dwadzieścia kilometrów 
prowadząca pod silny wiatr, dała 
się we znaki startującym. Tym bar-
dziej, że warunki atmosferyczne też 
nie były najłatwiejsze, bo delikatnie 
padało. Podczas biegu zachmurze-
nie trochę pomogło i Topczewski 
zameldował się na mecie z czasem 
4 godziny 45 minut. – To nie jest 
moja życiówka, ale wynik jest bar-
dzo dobry, bo trasa była bardzo 
wymagająca – ocenia bydgoszcza-
nin, który uplasował się na 114. miej-
scu w swojej kategorii wiekowej. 

Po zakończeniu rywalizacji roz-
padało się na dobre, ale wolontariu-
szom nie odebrało to wigoru i jeden 
z nich nie pozwolił Topczewskiemu 
pójść po odbiór roweru, ale kazał 
czekać i sam w strugach deszczu 
przyniósł jednoślad.

Cel – Hawaje

Gdy rozmawialiśmy, Topczewski 
czekał na informację, czy w naj-
bliższy weekend odbędą się zawody 
w Chinach. O starcie w nich zadecy-
dował kilka tygodni temu i miał tam 
walczyć o przepustkę na przyszło-
roczne mistrzostwa świata w peł-
nym Ironmanie, które co roku tra-
dycyjnie odbywają się w hawajskim 
mieście Kona na Big Island. Osta-
tecznie jednak zawody w Państwie 
Środka odwołano więc plany trzeba 
będzie zmienić. 

- Chciałbym kiedyś zakwa-
lifikować się na mistrzostwa na 
Hawajach, bo to byłoby fajne uko-
ronowanie moich starań – wyznaje 
Topczewski. Z roku na rok jest coraz 
trudniej, bo poziom stale się podno-
si, a osiągane wyniki są coraz lepsze. 

Topczewski nigdy jeszcze nie 
startował na pełnym dystansie. 
Przed ewentualnym startem na 
Hawajach będzie musiał, bo szaleń-
stwem byłoby debiutować właśnie 
na mistrzostwach świata. – Jak do 
czegoś podchodzę, to muszę być 
przygotowany. Nie startuję, żeby 
coś sobie odhaczyć, ale żeby wynik 
mnie zadowalał – tłumaczy, dodając, 
że celuje w wynik poniżej dziesięciu 
godzin.

TriATHloN Przez Afrykę  
na Hawaje
Triathlon stał się w ostatnich latach jednym z najchętniej 
uprawianych amatorsko sportów w Polsce. Trudno jednak 
nazwać amatorem kogoś, kto na treningach spędza kilkanaście 
godzin tygodniowo, a ze szczytem formy celuje na mistrzostwa 
świata.

Gracjan Topczewski ma za sobą start w  Republice Południowej afryki. Marzy o zakwalifikowaniu na 
mistrzostwa świata na Hawajach.  
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26 godzin
trwała podróż do Republiki 
Południowej Afryki.

Najlepsi „amatorzy” 
trenują praktycznie 
jak zawodowcy – 
dostosowują działanie 
swoich firm do 
treningów, aby ćwiczyć 
jak najwięcej i jak 
najskuteczniej.  
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Rozmawiał Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Strasznie cicho 
było o panu w bydgoskich mediach 
ostatnio. To była świadoma decyzja, 
aby nie udzielać wywiadów?
Leszek Tillinger (były prezes Polo-
nii): Generalnie nie wypowiadałem 
się w bydgoskich mediach, ale cał-
kowicie nie odciąłem się od żużla. 
To dyscyplina, która jest bardzo bli-
ska mojemu sercu.

Decyzja o odejściu ze stanowiska 
prezesa klubu w 2009 roku była 
podjęta świadomie, czy też chciał 
pan dalej pełnić tę funkcję?
Byłem przygotowany już do następ-
nego sezonu, ale zostałem dość 
mocno zaatakowany przez kibi-
ców. Udało mi się jednak poderwać 
zespół po historycznym spadku 
z ekstraligi w 2007 roku i szybko 
powróciliśmy do najwyższej klasy 
rozgrywkowej, bo już po roku.

Pan jest zadowolony z tego okre-
su, w którym szefował żużlowej 
Polonii?
Panie redaktorze, ja jestem z całego 
okresu zarządzania żużlem zado-

wolony, a zaczęło się to od jesieni 
1980 roku, kiedy zostałem kierow-
nikiem sekcji. Przechodziłem przez 
różne szczeble, a w 1989 odszedłem 
na około cztery miesiące, ale po 
transformacji wróciłem, kiedy klub 
przestał być klubem gwardyjskim. 
Piastowałem funkcję dyrektora ds. 
żużla, potem wiceprezesa fundacji 
i to był moment, kiedy żużel został 
przejęty przez fundację Polonia 
Speedway. W 1994 roku, kiedy wice-
prezesem został Władysław Gollob, 
ja pełniłem funkcję menedżera sek-
cji żużlowej.

Z czego wziął się konflikt między 
panem a obecnym prezesem Polo-
nii Władysławem Gollobem?
Między nami nie ma konf liktu. 
Przypomnę, że kiedy w 2003 roku 
Władysław Gollob podjął decyzję 
wraz ze swoimi synami, że odcho-
dzi z Polonii, to go potem nie było. 
Powrócił dopiero w 2015 r., kiedy 
załatwiał sprawy przejęcia klubu. 
Ani razu bezpośrednio ze sobą się 
nie pokłóciliśmy, a jeśli była taka 
sytuacja, to niech to ktoś poka-
że. Można przecież krytykować. 
Ale jeśli ja to robiłem, to Gollob 
senior odpowiadał, atakując mnie. 
A to, za co ja krytykowałem, to 

później się sprawdziło. Na przy-
kład kiedy mówiłem, że nie można 
budować drużyny w oparciu o swo-
ich wychowanków, to potem prezes 
Gollob przyznał, że tak nie można 
robić. Działało się tak na początku 
lat 80. czy 90. Może on ma do mnie 
uprzedzenia w związku z sytuacją 
związaną z Piotrem Protasiewi-
czem, kiedy chcieliśmy go ściągnąć 
do klubu, gdy był bardzo młodym 
zawodnikiem. Nie udało się to, nie 
wiem z jakich powodów, ale później 
kiedy sam pojechałem i go ściągną-
łem do klubu, to miały miejsce róż-
ne nieprzyjemne sytuacje, bo to nie 
było mu na rękę. 

Ostatnio usłyszałem taką tezę, że 
w żużlowej Polonii zdecydowanie 
lepiej niż planowanie przyszłości 
wychodzi rozliczanie przeszłości. 
Pan by się pod tym podpisał?
Uważam, że zdecydowanie war-
to iść do przodu, a nie cofać się 
w przeszłość. Kibice wszystko 
chwytają, a nie do końca wszystko 

wiedzą. Nie chciałem jątrzyć atmos-
fery i dlatego świadomie wyłączy-
łem się z wywiadów.

Bywał pan na meczach żużlowej 
Polonii na Sportowej 2?
Od dwóch lat nie chodziłem z uwagi 
na to, jak Władysław Gollob wypo-
wiadał  sięna temat byłych prezesów 
czy osób zarządzających klubem.

W jednym z wywiadów przyznał 
pan, że klub był zadłużony.
Dług jest i tego nie można pod-
ważyć. Według mnie i dokumen-
tów, ten dług w ynosił 4,1 mln 
zł. Taki dług został wystawiony 
przez prezesa Golloba w progra-
mie zawodów. Wymyślił sobie, 
że tam znalazł pismo, że k lub 
był winien pieniądze Robertowi 
Kościesze i Gregowi Hancocko-
wi, ale ja mówiłem, że to nie jest 
żaden dług. Z góry było wiadomo, 
że Hancock tej sprawy nie wygra, 
bo to była druga umowa zrobiona 
zresztą nieprawnie. Trzeba jednak 

sięgnąć w dokumenty i zobaczyć, 
jak ten dług powstał. Napisał, że 
dostawałem miliony z miasta i na 
takie kwoty podpisywałem kon-
trakty z zawodnikami, a oni dawa-
li mi pieniądze pod stołem i były 
prane brudne pieniądze. 

Prezes Gollob w jednym z progra-
mów w ubiegłym roku przedstawił 
kartkę z tym zadłużeniem i wypo-
minał panu organizację deficyto-
wego Grand Prix.
Tak, chodziło też o to, że sądow-
nie wystąpiłem o zapłatę ponieważ 
mi nie zapłacono za Grand Prix i że 
była strata finansowa za ten turniej 
w wysokości 2 milionów złotych 
(prezes Tillinger przedstawił nam 
kartkę z tym wyliczeniem – dop. 
red.). To wyliczenie, które zostało 
przedstawione, jest nieprawdziwe.

Wracając do tego turnieju, smut-
no wyglądało pożegnanie Byd-
goszczy z cyklem indywidualnych 
mistrzostw świata.

To prawda, na trybunach było około 
pięciu tysięcy widzów. Trzeba jed-
nak na samym początku wczytać się 
w umowę, jaka była między klubem 
a BSI (organizator cyklu Grand Prix 
– red.). Inaczej się to organizuje, gdy 
jest się prezesem. Klub jest wtedy 
najważniejszy, a ja jako że nie byłem 
prezesem, to miałem inny zakres 
obowiązków i musiałem się wywią-
zać z tego, co było podpisane. 

Na moc y umow y k lub był 
współorganizatorem i zapłacił 
jedynie 30 tysięcy funtów za tę 
imprezę, natomiast resztę – do 
200 tys. funtów nie płacił, tylko 
oddał to BSI w ramach sprzedaży 
biletów, bo to był jeden z warun-
ków. BSI wzięło na siebie produk-
cję i sprzedaż biletów. Wpłaciło na 
rzecz klubu kwotę 350 tys. zł i do 
tego z puli, która była na Grand 
Prix, miasto dołożyło 100 tysięcy. 
Preliminarz na tę imprezę wynosił 
580 tys. złotych. Trzeba pamię-
tać, że klub miał dochody m.in. ze 
sprzedaży programów, niektórych 
reklam, czy gastronomii. Tutaj 
nie ma żadnego 2 milionowego 
deficytu. BSI po sprzedaży bile-
tów powyżej wspomnianej kwoty 
200 tys. funtów, resztą zysków 
miał podzielić się z klubem, ale do 
tego nie doszło, bo za mało bile-
tów zostało sprzedanych. 

Jest nieprawdą, że ja wystąpiłem 
do sądu o zapłatę za Grand Prix. Mię-
dzy innymi dlatego jest proces prze-
ciwko Gollobowi (toczy się on w byd-
goskim Sądzie Okręgowym – red.). 

Ile jeszcze pozwów pan planuje 
przeciwko Gollobowi seniorowi? Bo 
o tym mówił pan w jednym z ostat-
nich wywiadów.
Jeszcze jeden na pewno. Ostatnio 
zwróciłem się do Władysława Gollo-
ba z pismem, aby odwołał niepraw-
dziwe wypowiedzi. Chodzi o to, że 
Gollob napisał do BSI, podważając 
moje dobra osobiste, że on dostał 
pieniądze na spłatę długów z miasta 
i napisał, że nie może spłacić BSI za 
Drużynowy Puchar Świata dlatego, 
że „wasz dyrektor Tillinger zrobił 
5 mln zł długu”. Pozwę go również 
za to, co pisał w ostatnim programie 
o działaczach, o złodziejach.

Będzie pan trzymał kciuki za nowe-
go prezesa Polonii? Ujawniliśmy na 
naszych łamach, że Jerzy Kanclerz 
może nim zostać, a także właścicie-
lem klubu.
Ja trzymam kciuki za Polonię. 
Pan Jerzy Kanclerz już był kilka 
razy w Polonii, ale odchodził z klu-
bu, a potem wracał. Ja cenię honor. 
Gdy był dyrektorem, menedżerem, 
w pierwszym roku działalności za 
czasów prezesury Mariana Deringa, 
doszło do konfliktu i odszedł. Potem 
było podobnie (za rządów Jarosława 
Deresińskiego – dop. red.). Pozostaje 
pytanie, czy można do końca zaufać. 
Ja bym mu nie zaufał, gdyby miał ze 
mną pracować.

*Pełna wersja wywiadu na 
MetropoliaBydgoska.pl

wYwiAd Nadal trzymam 
kciuki za Polonię
Leszek Tillinger przerywa milczenie. Opowiada o sądowej 
sprawie z Władysławem Gollobem oraz o tym, co zmieniłby 
w zarządzaniu klubem i czy dałby szansę nowemu prezesowi 
Polonii.
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Ja nie zaufałbym 
Jerzemu Kanclerzowi, 
gdyby miał ze mną 
pracować




