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 1.

Latos prezentował się inaczej niż 
reszta: Podczas gdy przez więk-
szość debaty czterech rywali spra-
wiało wrażenie skupionych i poważ-
nych, kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości między wypowiedziami 
uśmiechał się do widzów. Po zakoń-
czeniu spotkania pozował do zdjęć, 
pokazując gest zwycięstwa (podob-
nie zrobił Marcin Sypniewski). Latos 
próbował też chwytów socjotech-
nicznych – oferował Rafałowi Bru-
skiemu wodę, a pod koniec debaty 
namawiał rywali do podpisania kar-
ty Wielkiej Bydgoszczy.

2.

Pojawił się temat kolei miej-
skiej: Zarówno Marcin Sypniew-
ski, jak i Tomasz Latos wspomnieli 
o konieczności stworzenia sieci 
połączeń kolejowych na osi wschód-
-zachód, a także do okolicznych 
miejscowości. Rafał Bruski chwa-
lił się rozwojem linii podmiejskich 
i rozmowami z wójtem Nowej Wsi 
Wielkiej o kolejnym (dziesiątym 
ogółem) połączeniu autobuso-
wym Bydgoszczy z ościennymi 
gminami. W jego programie znaj-
duje się obietnica utworzenia stu-
dium transportowego Metropolii 
Bydgoszcz – pamiętajmy jednak, 
że koalicja PO-SLD do niedawna 
była przeciwna wydaniu pienię-
dzy na tego rodzaju opracowanie. 
Anna Mackiewicz chce, aby „wszyst-
kie drogi prowadziły do lotniska” 
– w czym kryje się poparcie dla 
budowy odnogi kolejowej do portu 
imienia Paderewskiego. Oby ponad-
partyjne deklaracje o wykorzysta-
niu potencjału Bydgoskiego Węzła 
Kolejowego zaczęły się przekładać 
na realne działania – niezależnie 
od tego, kto zasiądzie w ratuszu 
i radzie miasta.

3.

Skutecki stracił u społeczników 
wypowiedziami o kierowcach: Kan-
dydat Kukiz’15 podkreślił, że nie 
chce utrudniać życia kierowcom, co 
pewnie spodobało się części byd-
goszczan, ale jednocześnie zraziło 
działaczy społecznych o różnych 
poglądach politycznych chcących 
ograniczenia ruchu samochodo-
wego w Śródmieściu. Inną wizję 
prezentowali pozostali kandydaci 
– Rafał Bruski podkreślił, że w cen-
trum powinien być priorytet dla 
pieszych i rowerzystów oraz trans-
portu publicznego, w podobnym 
tonie wypowiadała się Anna Mac-
kiewicz. Marcin Sypniewski zazna-
czył, że jako prezydent nie będzie 
parkował pod ratuszem.

4.

Sztabowa publika aktywna, choć cza-
sem przeszkadzająca: Kandydaci byli 
wspierani przez swoich popleczników 
(członków sztabów i kandydatów na 
radnych), którzy – co zrozumiałe – 
kwitowali owacjami wystąpienia wal-
czących o prezydenturę. Przedsta-
wiciele Czasu Bydgoszczy próbowali 
rozpraszać konkurentów Marcina 
Sypniewskiego, podnosząc czerwone 
kartki po ich wypowiedziach. Nie-
stety nie zabrakło też zwyczajnego 
przeszkadzania – po wypowiedzi 
Pawła Skuteckiego o pustych orlikach 
członkowie PO zaczęli pytać się, gdzie 
są takie boiska. Zareagowali też śmie-
chem i kpinami, kiedy Tomasz Latos 
poprosił o powtórzenie pytania, na 
które zaczął już udzielać odpowiedzi.

5.

Latos nie wykorzystał kolejnej 
szansy bezpośredniego zapytania 
Bruskiego: To dziwne, ale zarów-
no w debacie TVP, jak i Metropolii 
podczas rundy pytań wzajemnych 
Tomasz Latos nie zadał żadnego 
z nich swojemu największemu kon-

kurentowi. Dlaczego? Trudno powie-
dzieć – podczas debaty odnosił się 
przecież do działań obecnego pre-
zydenta, a w odpowiedzi na pytanie 
Bruskiego do niego wyraził nadzieję, 
że kandydat PO niebawem opuści 
stanowisko i wykorzystał jego uwa-
gę o kończącym się czasie, mówiąc 
„Pana czas się kończy”. Może Latos 
obawiał się trudnej dla niego odpo-
wiedzi albo nie chciał podsycać emo-
cji, pozując na bardziej koncyliacyj-
nego kandydata.

6.

Woda wyróżnikiem Bydgoszczy: 
Ubiegający się o urząd prezydenta 
jednomyślnie uważają, że jest to naj-
lepsza forma promocji Bydgoszczy. 
Rafał Bruski powoływał się na współ-
pracę rzeki z miastem w Amsterda-
mie i o chęci wykorzystania poten-
cjału Brdy i Wisły. Tomasz Latos 
wspomniał też o Kanale Bydgoskim, 
a Marcin Sypniewski o konieczności 
budowy bulwarów w kierunku For-
donu. Odpowiadającemu jako ostat-
niemu Pawłowi Skuteckiemu nie 
pozostało nic innego, niż „jak nigdy” 
zgodzić ze swoimi przedmówcami.

7. 

Głosy za fuzją bydgoskich uczel-
ni: Paweł Skutecki i Tomasz Latos 
chcą utworzenia jednego uniwersyte-
tu bydgoskiego. – W obecnym kształ-
cie bydgoskie uniwersytety będą na 
przegranej pozycji – mówił Skutecki, 
podkreślając chęć zjednoczenia nie 
tylko UKW i UTP, ale też uczelni pry-
watnych. Latos stwierdził, że połącze-
nie bydgoskich uczelni byłoby warto-
ścią dodaną. Rafał Bruski podkreślił, 
że zachęcał rektorów do współpracy, 
natomiast Marcin Sypniewski dekla-
rował, że Bydgoszcz „musi wyjść z cie-
nia Torunia”, a on jako prezydent chce 
„zagonić posłów do roboty na rzecz 
bydgoskich uczelni”.

8.

Debata bez nowości: Śledzący uważ-
nie wydarzenia polityczne oraz dzien-
nikarze nie byli zaskoczeni postulata-
mi kandydatów – większość z nich była 
prezentowana na konferencjach pra-
sowych (na przykład liczne pomysły 
Marcina Sypniewskiego). Ubiegający 
się o urząd powtarzali też znane frazy 
o „wielkim i nowoczesnym mieście”, 

czy „wielkiej Bydgoszczy”. Na debacie 
usłyszeliśmy jednak o kilku nowych 
projektach – Skutecki obiecał powrót 
kwiaciarek na Stary Rynek, Sypniew-
ski –budowę wież antysmogowych, 
a Mackiewicz – powołanie centrum 
rekreacji i sportu, które przejmie zada-
nia Aktywnej Bydgoszczy.

9.

Kto zwycięzcą? Każdy z kandydatów 
podkreśla, że to on wygrał debatę. 
A jak oceniają to inni? Wsłuchując 
się w komentarze po jej zakończeniu, 
wiele osób doceniło przygotowa-
nie Marcina Sypniewskiego, źle nie 
wypadł też Tomasz Latos. Podkreśla-
no też konkretne wypowiedzi Rafała 
Bruskiego, choć zwrócono też uwagę, 
że mógł się powstrzymać od „tanich 
ataków” na kandydata PiS. War-
to zauważyć, że obecny gospodarz 
miasta mógłby wypaść lepiej, gdyby 
nie musiał zmagać się z przeziębie-
niem. Trudno jednak stwierdzić, czy 
gorączka miała aż taki wpływ na dys-
pozycję Bruskiego.

10.

Słów kilka o organizacji: Cieszą nas 
liczne głosy (czy to ze strony sztabów, 
czy obserwatorów) o dobrej organiza-
cji naszej debaty. Pojawiły się jednak 
uwagi co do jej długości, na co zwró-
cił uwagę m.in. dr Wojciech Trempała 
z UKW czy Remigiusz Jaskot z „Gazety 
Wyborczej”. Przy pytaniach dla pięciu 
osób musiało zająć to dwie godziny, 
ale na pewno w przyszłych starciach 
będziemy starali się przekazać jak naj-
więcej treści w jak najkrótszym czasie. 
Sztab PiS zwrócił też uwagę na rozdy-
sponowanie zaproszeń, zarzucając, że 
zostały skierowane do przedstawicie-
li spółek miejskich, a nie np. agencji 
wojewódzkich. Fakt – prezesi spółek 
są związani z Rafałem Bruskim, jed-
nak nie możemy zapominać o znacze-
niu ich działań dla codziennego życia 
bydgoszczan – stąd też chcieliśmy, 
by zasiedli oni na widowni. Cieszy 
nas obecność działaczy społecznych 
(m.in. z Miedzynia czy Fordonu) czy 
osób związanych z Zawiszą (na debatę 
przybył prezes Stowarzyszenia Pił-
karskiego Krzysztof Bess i wiceprezes 
CWZS Dariusz Bednarek) oraz Polo-
nią. To aktywni bydgoszczanie chcący 
zmieniać miasto powinni być główny-
mi uczestnikami dyskusji kandydatów. 
Wszelkie uwagi stanowią jednak dla 
nas ważną lekcję na przyszłość i bar-
dzo za nie dziękujemy.

*Zapis wideo debaty znajdziesz 
na metropoliaBydgoska.PL

kAmPANiA WYBorCZA debata prezydencka 
metropoliaBydgoska.PL 
za nami
10 wniosków po starciu kandydatów
11 października w Auli Atrium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kandydaci na prezydenta Bydgosz-
czy zmierzyli się z zagadnieniami dotyczącymi sześciu bloków tematycznych, a także z pytaniami wylo-
sowanymi od widzów i tymi, którzy przygotowali dla nich kontrkandydaci. Runda pytań wzajemnych 
była najbardziej emocjonującą częścią debaty, ale i nasze zagadnienia stworzyły warunki do polemiki. 
Co zaobserwowaliśmy podczas najważniejszego starcia tej kampanii? Oto kilka wniosków.

Kandydaci na prezydenta Bydgoszczy podczas debaty metropoliaBydgoska.PL
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NiEZBĘdNik WYBorCZY

kto, jak i na kogo?

Wybory 
samorządowe 
w pigułce
W najbliższą niedzielę wybierzemy wójtów, 
burmistrzów, prezydentów oraz radnych 
gmin, powiatów i województw. Kto może 
głosować i na kogo? Jak będą liczone 
głosy? Którzy kandydaci uzyskają mandat? 
Odpowiadamy na te i inne pytania.

kto może iść 
na wybory?

Głosować mogą osoby peł-
noletnie, które mają pełnię praw 
publicznych i są wpisane do reje-
stru wyborców. Są to nie tylko 
osoby z polskim obywatelstwem, 
ale też obywatele państw Unii 
Europejskiej na stałe mieszkają-
cy w Polsce – oni mogą wskazać 
kandydatów do rad gmin oraz na 
wójta/burmistrza/prezydenta. 

Głosuje się według miejsca 
stałego zamieszkania, które jed-
nak nie musi być tożsame z miej-
scem zameldowania. Aby tak 
się stało, należy złożyć wnio-
sek o zarejestrowanie, przed-
stawiając na przykład rachunki 
potwierdzające zamieszkanie. 
Nie można dopisać się do listy 
w innej gminie niż ta, w której 
stale zamieszkujemy.

Wyniki i wątpliwości
Po zakończeniu głosowania urna będzie pieczę-

towana i przekazana komisji ds. ustalenia wyników 
głosowania. Z czynności tej przyrządzony zostanie 
protokół. Obie komisje wspólnie ustalą m.in. licz-
bę wydanych kart. Otwarta zostanie urna, a głosy 
będą podzielone na cztery grupy. Wyniki liczenia 
zostaną przedstawione w widocznym miejscu, np. 
na drzwiach lokalu wyborczego, a następnie prze-
kazane do powiatowej, gminnej i w dalszej kolejno-
ści wojewódzkiej komisji wyborczej, które stwier-
dzą, kto został wybrany. 

W całej Polsce wybranych zostanie około 
40 tysięcy radnych gmin, prawie 2500 wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów oraz ponad 
500 radnych województw.

Nieprawidłowości można zgłaszać osobiście lub 
przez mężów zaufania i obserwatorów społecznych. 
Głosy będą wrzucone do przezroczystych urn, a ich 
liczenie oraz inne czynności komisji wyborczych mogą 
być filmowane. W przypadku zakłócania ciszy wybor-
czej, na przykład poprzez rozdawanie ulotek lub agi-
towanie, należy powiadomić policję. Protesty można 
będzie zgłaszać w ciągu czternastu dni od ogłoszenia 
zbiorczych wyników na obszarze województwa.

okręgi i mandaty
Radni gmin podejmują uchwały, zaś 

wójt (lub burmistrz albo prezydent) kieruje 
gminą, realizuje uchwały, przedstawia ich 
projekty oraz kontroluje gminne instytucje. 
W gminach do 20 tysięcy mieszkańców rad-
ni wybierani są w okręgach jednomandato-
wych, zaś większe gminy dzielone są na okrę-
gi, w których wybieranych jest od pięciu do 
ośmiu radnych. Bydgoszczanie wybiorą łącz-
nie 31 osób w sześciu okręgach. Najwięcej, bo 
sześciu, w Fordonie. Z pozostałych okręgów 
pochodzić będzie po pięciu radnych.

Województwo odpowiada m.in. za szpita-
le specjalistyczne, infrastrukturę i transport 
kolejowy, regionalny transport autobusy, 
ochronę zabytków, zarządzanie największy-
mi instytucjami kultury oraz rozwój gospo-
darczy i społeczny regionu poprzez na przy-
kład dzielenie środków unijnych. Wojewódz-
two kujawsko-pomorskie podzielone jest na 
sześć pięciomandatowych okręgów.  Miesz-
kańcy Bydgoszczy głosować będą w ramach 
okręgu nr 1 obejmującego tylko największe 
miasto regionu. Okręg nr 2 skupia powiaty 
bydgoski, sępoleński, świecki i tucholski, zaś 
powiaty inowrocławski, mogileński, nakielski 
i żniński znalazły się w okręgu nr 5. 

W nowej kadencji w sejmiku zasiądzie 
30 radnych, czyli o trzech mniej niż obec-
nie. Jest to spowodowane spadkiem licz-
by mieszkańców województwa, w którym 
na koniec minionego roku żyło 1,987 mln 
osób. Zgodnie z przepisami w wojewódz-
twach do 2 mln mieszkańców wybieranych 
jest 30 radnych, a trzech kolejnych radnych 
przypada na każde kolejne 500 tys. miesz-
kańców. 

kto zostanie 
wybrany?

Mandaty dzielone będą między te komi-
tety, które przekroczą 5-procentowy próg 
wyborczy. Podział odbywać będzie się 
metodą D’Hondta. Liczba głosów każdego 
komitetu uczestniczącego w podziale man-
datów zostanie podzielona przez kolejne 
liczby naturalne. Największe wyniki w każ-
dym okręgu pozwolą zdobyć mandaty. 

Jeśli więc przykładowy komitet A uzyska 
1200 głosów (w rezultacie dzielenia otrzyma-
my liczby: 1200, 600, 400, 300), komitet B - 
900 (po dzieleniu: 900, 450 i 300), zaś komitet 
C – 600 (600, 300, 200), to w pięciomanda-
towym okręgu komitet A zyska dwa mandaty 
(za wyniki 1200 i 600, warto podkreślić - są 
to rezultaty dzielenia, a nie konkretne liczby 
głosów na danego kandydata), komitet B rów-
nież dwa (za wyniki 900 i 450), a komitet C – 
jeden mandat (za wynik 600). Gdyby do zdo-
bycia był jeszcze szósty mandat, to wówczas 
trafiłby on do komitetu A (za wynik 400). 

Mandaty trafiają do tych kandydatów, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki w danym 
komitecie, niezależnie od miejsca na liście. 
Może też zdarzyć się, że jeśli jeden z kan-
dydatów zdobędzie nadzwyczaj dużą liczbę 
głosów, to pozwoli także zdobyć mandat 
kolejnej osobie, choć jej wynik indywidual-
ny będzie niższy niż na przykład  kandyda-
tów z innych ugrupowań, którzy mandatu 
nie uzyskają. Taki sam system obowiązuje 
w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sej-
mików województwa.

Głosowanie
W niedzielę, 21 października lokale 
wyborcze będą otwarte od godz. 
7:00 do godz. 21:00.

Aby zagłosować, należy wziąć dokument 
poświadczający tożsamość, czyli dowód osobisty 
lub paszport. W zależności od miejsca zamieszkania, 
wyborca otrzyma trzy lub cztery karty do głosowania. 
W miastach na prawach powiatu komisja wyda karty 
w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa 
oraz na prezydent.  W gminach lub w miastach, które 
nie są miastami na prawach powiatu, dojdzie jeszcze 
karta dotycząca wyborów do rad powiatu. 

Karta do wyboru wójta, burmistrza lub prezy-
denta będzie zawierała nazwiska kandydatów na 
różowym tle, a pod nimi – skrót nazwy komitetu 
wyborczego oraz - jeśli jest – znak graficzny symbo-
lizujący komitet. Zagłosować należy poprzez posta-
wienie znaku X (co najmniej dwóch linii przecinają-
cych się w obrębie kratki) obok nazwiska. 

W wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. miesz-
kańców należy najpierw znaleźć listę kandydatów, na 
którą chce się zagłosować i dopiero tam postawić X. 
Jeśli zagłosuje się na kandydatów z więcej niż jednej 
listy, głos będzie nieważny. W tym przypadku nazwi-
ska zamieszczone są na szarym tle. Jednego kandy-
data można wybrać także do sejmiku województwa. 
Nazwiskom towarzyszyć będzie kolor niebieski. 

Dopisek lub znak, który ma formę nieprzeci-
nających się linii nie ma wpływu na ważność gło-
su. Zamazanie kratki w sposób, w którym da się 
wyróżnić dwie przecinające się linie, sprawi, że głos 
nie będzie liczony. Jednolite zamazanie kratki, któ-
re może powodować niepewność, czy pod nim jest 
znak X, stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny. 
Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, by 
nie zamazywać kratek. 

Instrukcje dotyczące głosowania znajdować 
będą się u dołu karty wyborczej. 
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Bydgoska Spółdzielnia Spożywców
w Bydgoszczy

Oferuje najem 20 lokali o powierzchni od 26 do 63 m2

przy ul. Gdańskiej 47 w Bydgoszczy.

Kontakt: 52 321 04 32

R E K L A M A

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

O tysiącach ton odpadów che-
micznych znajdujących się 
na terenach zlikwidowanych 

kilka lat temu zakładów Zachem gło-
śno jest od przynajmniej kilkunastu 
miesięcy. Wiadomo też, że koszt ich 
rekultywacji będzie liczony w set-
kach milionów złotych. Tylko nie-
mal 100 mln złotych ma pochłonąć 
projekt usunięcia skutków wielo-
letniego istnienia składowiska „Zie-
lona”, gdzie znajdują się odpady po 
produkcji fenolu. Projekt obejmie 
jednak obszar jedynie 27 z około 
500 hektarów dawnego Zachemu. 
Pod koniec czerwca podpisano umo-
wę na jego sfinansowanie pomiędzy 
Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
a Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-
dowiska w Bydgoszczy, zaś realizacja 
ma nastąpić do roku 2023.

Tyle że według informacji , 
które w minioną sobotę upublicz-
nił „Superwizjer” TVN, w wodach 
gruntowych na terenach poza-
chemowskich oraz w strefie ich 
oddziaływania, czyli między inny-
mi na osiedlu Łęgnowo, odkryto 
również substancje wybuchowe, 
w tym trinitrotoluen (TNT, czyli 
popularny trotyl) czy dinitrotoluen 
(DNT). Zdaniem autorów reportażu 
koncentracja niebezpiecznych sub-
stancji przypada na tereny w oto-
czeniu Nitro-Chemu, choć śladowe 
ilości (liczone w mikrogramach na 
litr) pojawiły się nawet w okoli-
cach domostw na wspomnianym 
Łęgnowie. Problem w tym, że dla 
żadnej z odkrytych substancji nie 
ma norm, bowiem w wodach grun-
towych w ogóle nie powinny się 
znaleźć.

Blisko cztery tygodnie temu 
Robert Marcińczyk, prezes Chem-
wiku, który zarządza infrastruktu-
rą wodną po dawnej Spółce Wod-
nej Kapuściska oraz nieistnieją-
cym Zachemie, skierował do RDOŚ 
pismo, w którym poinformował 
o możliwości wyrządzenia szkody 
dla środowiska. Jak przekonywał już 
w poniedziałek na specjalnie zwoła-
nej konferencji prasowej prezydent 
Rafał Bruski, nie wskazał on jednak 
winnego, podając przy tym (można 

było o tym usłyszeć w „Superwizje-
rze”), że stężenie trotylu w pobra-
nych próbkach wyniosło nawet 6 mg 
na litr. – Przy trzech miligramach 
na litr odnotowuje się śmiertel-
ność ryb, a my wykazaliśmy stę-
żenie wyższe – mówił Marcińczyk 
w reportażu telewizji TVN. Bruski 

twierdzi z kolei, że ani Chemwik, 
ani on nie są władni, żeby weryfiko-
wać te informacje i powinny to zro-
bić instytucje ochrony środowiska, 
w tym wspomniany RDOŚ.

Pytania jednak mnożą się, 
bowiem w „Superwizjerze” wypo-
wiadali się pracownicy Chemwi-

ku wskazujący, że podczas jednej 
z kontroli nie chciano ich wypuścić 
z terenów zakładów (mówiła o tym 
Magdalena Dłutkowska, specjalista 
ds. ochrony środowiska), z drugiej 
strony przekonują, że innej insta-
lacji, z której pochodzi TNT czy 
DNT, nie ma (to już Olgierd Sadow-

ski, dyrektor ds. technicznych, 
w przeszłości wieloletni pracownik 
Zachemu).

Sam Nitro-Chem sugest ie 
o swoim udziale w skażeniu środo-
wiska stanowczo odrzuca. Spółka 
w odpowiedzi na pytania dzien-
nikarzy TVN podkreśla, że nic nie 
wie o wniosku Chemwiku do RDOŚ. 
Sama zapewnia, że jej monitoring 
środowiska „wyklucza wpływ pro-
wadzonej przez spółkę produkcji 
na jakość wód gruntowych”. Przed-
stawiciele Nitro-Chemu przypo-
minają też, że ścieki przemysłowe 
przed odprowadzaniem do urzą-
dzeń kanalizacyjnych poddawane 
są podczyszczeniu („do poziomu 
określonego jak dla ścieków komu-
nalnych”). Przypomnijmy, że spe-
cjalną instalację podczyszczającą 
otwarto, między innymi w obecno-
ści prezesa Krzysztofa Kozłowskie-
go i dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy 
Marii Dombrowicz, na początku 
ostatniej dekady czerwca.

W poniedziałek władze Nitro-
-Chemu na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej przypomnia-
ły, że spółka posiada tzw. pozwo-
lenie zintegrowane umożliwiające 
produkcję materiałów wybucho-
wych. Przedstawiciele rady nad-
zorczej, projektanta instalacji pod-
czyszczającej, jak i reprezentanci 
związków zawodowych (pojawili 
się również w ratuszu na kon-
ferencji prezydenta Bruskiego) 
stanowczo podkreślali, że łącze-
nie firmy z obecnością w wodach 
gruntowych m.in. TNT i DNT jest 
nieuzasadnione. Jako źródło poja-
wiania się trotylu w wodzie wska-
zywali dawne instalacje produk-
cyjne Zachemu, a DNT – Centralny 
Zbiornik Uśredniający eksploato-
wany przez Chemwik, w którym 
także mają zalegać pozostałości po 
zachemowskiej produkcji.

Temat skażeń na terenach poza-
chemowskich ma pojawić się mię-
dzy innymi na środowej sesji rady 
miasta. Wówczas radni mają poznać 
szczegóły badań przeprowadzonych 
przez Chemwik.

* Sprawę terenów dawnego 
Zachemu można śledzić 
na naszym portalu - 
metropoliaBydgoska.PL.

koNTroWErsJE Trotyl w wodach 
gruntowych Łęgnowa 
i na terenach 
pozachemowskich
Nitro-Chem: To nie jest efekt naszej produkcji
Badania wód gruntowych na terenie Łęgnowa oraz terenach pozachemowskich przylegających do 
Nitro-Chemu, jak i ścieków przemysłowych spółki przeprowadzone przez podlegającą miejskim 
wodociągom spółkę Chemwik wykazały w nich obecność materiałów wybuchowych. Jeden z naj-
większych krajowych producentów zbrojeniowych stanowczo zaprzecza, że to on jest źródłem 
zanieczyszczeń. Temat pojawi się na najbliższej, środowej sesji rady miasta.

W czerwcu na terenie Nitro-Chemu otwarto podczyszczalnię ścieków. W jej otwarciu wzięli udział 
między innymi: prezes zakładów Krzysztof Kozłowski, szefowa bydgoskiego RDOŚ Maria Dombro-
wicz oraz poseł PiS Tomasz Latos.
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Błażej Bembnista 
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Poniedziałkowa konferencja pra-
sowa radnego województwa 
ubiegającego się o ponowną 

elekcję była poświęcona kluczo-
wym głosowaniom dla Bydgoszczy 
w sejmiku. A konkretniej temu, jak 
zachowali się podczas nich radni 
Prawa i Sprawiedliwości. Według 
Jasiakiewicza, nie zawsze głosowali 
oni zgodnie z bydgoską racją stanu. 
– Odnoszę wrażenie, że niektórzy 
kandydaci na radnych przez kampa-
nię wyborczą tracą pamięć – zaczął 
Jasiakiewicz, podkreślając jedno-
cześnie, że podział środków i pra-
ca samorządu województwa mogły 
wyglądać lepiej. – Trudno jednak 
mówić o innym rozdziale środków 
unijnych, skoro radni PiS w sejmiku 
wielokrotnie głosowali przeciwko 
Bydgoszczy – powiedział.

Jasiakiewicz stwierdził, że rad-
ni Zjednoczonej Prawicy – w tym 
wybrani przez bydgoszczan Andrzej 
Walkowiak i Michał Krzemkow-
ski – głosowali przeciwko przyjęciu 
dotacji miasta Bydgoszczy na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
czwartego kręgu Opery Nova wraz 
z parkingiem, a także na działania 
inwestycyjne dotyczące Filharmo-
nii Pomorskiej (wspomniane przez 
niego głosowanie w sprawie uchwa-
ły 156/17 dotyczyło jednak całego 
budżetu województwa na 2018 rok, 
stąd też opozycyjny PiS nie poparł 
tego projektu). Radni PiS byli jednak 
za dotacją na remont katedry byd-
goskiej.

– Moje stwierdzenie, że licz-
ba radnych PiS w sejmiku mogła-

by być zagrożeniem dla wsparcia 
finansowego Bydgoszczy, nie jest 
pozbawione logiki i jest oparte na 
prawdzie. Co innego jest zgłaszać 
interpelacje i zadawać pytania, a co 
innego głosować za określoną kwe-
stią – powiedział Jasiakiewicz.

Na spotkaniu z mediami rad-
ny został zapytany o to, jak teraz 
odnosi się do swojej krytyki wice-
marszałka Zbigniewa Ostrowskie-
go, który znajduje się tuż przed nim 
na liście wyborczej Koalicji Obywa-
telskiej do sejmiku. We wrześniu 
Jasiakiewicz uderzył w Ostrow-
skiego, wypominając mu bierność 
w sprawie zapisów planu zagospo-
darowania przestrzennego woje-
wództwa, które były niekorzystne 
dla Bydgoszczy.

– Ja nie muszę przechodzić na 
żadne strony mocy. Byłem z Byd-
goszczą i ona w każdej konfiguracji 
politycznej jest dla mnie najważ-
niejsza. Inny jest być może punkt 
widzenia na bydgosko-wojewódz-
ką rzeczywistość członka zarządu 
województwa, a inny radnego woje-
wództwa. Ja jestem blisko miesz-
kańców, oni nerwowo reagują na 
określone zachowania. Mieszkańcy 
Bydgoszczy, po zmianach w admi-
nistracji i przy tej dwustołeczno-
ści, poczucie krzywdy. Ono zamiast 
być łagodzone mądrymi decyzja-
mi, a nie do zachowania, że coś się 
Bydgoszczy zabiera. Bydgoszcz nic 
nikomu nie chce zabierać, ale nie 
życzy sobie, by naszemu miasto 
cokolwiek zabierano – powiedział 
Jasiakiewicz. Na ten przykład pod-
kreślił, że koleje dużych prędkości 
powinny przebiegać przez miasto 
nad Brdą – podobnie jak w Emilia-
nowie powinna być ulokowana plat-
forma multimodalna.

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Karta Dużej Rodziny funkcjonu-
jąca w ramach Programu Byd-
goska Rodzina 3+  to system 

zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin z minimum trójką dzieci 
zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. 
Jej posiadacze mają możliwość tań-
szego korzystania z oferty instytu-
cji kultury, ośrodków rekreacyjnych 
czy księgarni na terenie całego kra-
ju.  W praktyce Karta Dużej Rodziny 
zapewnia zniżki przy zakupie jedze-
nia i kosmetyków, odzieży i obuwia, 
książek, zabawek oraz paliwa. Obni-
ża także koszty rachunków za usłu-
gi telekomunikacyjne czy banko-
we. Pozwala na tańsze przejazdy 
pociągami i komunikacją publicz-
ną w wybranych miejscowościach. 

Z inicjatywy prezydenta Rafała 
Bruskiego, Bydgoskiej Rady Senio-
rów oraz grupy radnych Bydgosz-
czy powstał projekt Bydgoska Karta 
Seniora 60+.

Bydgoska Karta Seniora 60+ 
umożliwia starszym mieszkań-
com Bydgoszczy uzyskanie zniżek 
w wielu instytucjach i firmach zlo-

kalizowanych na terenie miasta, 
a nawet całego kraju.

Program Bydgoskiej Karty Senio-
ra 60+ skierowany jest do osób, które 
ukończyły 60. rok życia i mieszkają 
w Bydgoszczy. Jest realizowany w wie-
lu obszarach, m.in. w zakresie eduka-
cji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia 
i rehabilitacji oraz wielu innych, które 
znajdą się w ofercie blisko osiemdzie-
sięciu partnerów programu.  Dotych-
czas w Bydgoszczy Kartę Seniora ode-
brało ponad 16 tysięcy osób powyżej 
60 roku życia.

Bydgoska Karty Młodzieży. Pod-
pisując 15 października list intencyj-
ny w sprawie nowej karty prezydent 
Bydgoszczy oraz Młodzieżowa Rada 
Miasta Bydgoszczy zadeklarowali 
wspólnie uruchomienie jej od przy-

szłego roku. Karta stawia na aktywi-
zację młodych, tańszą kulturę i komu-
nikacja miejską. Dzięki niej młodzi 
bydgoszczanie, uczniowie wszystkich 
szkół średnich w mieście, korzy-
stać będą mogli ze zniżek i rabatów 
w obiektach sportowo-rekreacyjnych, 
centrach edukacyjnych oraz skle-
pach, firmach usługowych i punktach 
gastronomicznych – w tym z biletów 
miesięcznych za 10 zł od nowego roku 
szkolnego.

Metropolitalna Karta Seniora 60+ 
to najnowsza inicjatywa zainauguro-
wana 16 października. W konferen-
cji dotyczącej wdrożenia programu 
udział wzięli: prezydent Bydgoszczy 
Rafał Bruski oraz włodarze poszcze-
gólnych gmin: Wojciech Porzych, sta-
rosta bydgoski, Wojciech Sypniewski, 

wójt gminy Osielsko, Krzysztof Szala, 
wójt gminy Dobrcz, Dariusz Wądo-
łowski, wójt gminy Pruszcz, Leszek 
Latosiński, sekretarz gminy Nowa 
Wieś Wielka, Marek Szaruga, bur-
mistrz gminy Kcynia, Artur Michalak, 
burmistrz Szubina oraz Teresa Sub-
styk, burmistrz Solca Kujawskiego. 

Metropolitalna Karta Senio-
ra, wzorowana na Bydgoskiej Karcie 
Seniora 60+, sprawi, że mieszkańcy, 
bez względu na to, gdzie mieszkają, 
będą mogli korzystać z ulg i atrakcji 
przygotowanych przez partnerów 
zniżek na obszarze gmin wchodzą-
cych w skład stowarzyszenia Metro-
polia Bydgoszcz. Pozwoli to seniorom 
skorzystać z usług psychologa, die-
tetyka czy zapisać się na kurs tańca. 
Karty honorowane będą w ośrodkach 

zdrowia, instytucjach miejskich, kwia-
ciarniach, kawiarniach, gabinetach 
medycznych oraz niektórych sklepach.

Metropolitalna Karta Seniora 
będzie działać w oparciu o program 
Bydgoskiej Karty Seniora. Prezydent 
Rafał Bruski podpisał zarządzenie 
zmieniające wcześniejsze regulacje 
dotyczące karty seniora, wprowa-
dzając pojęcie Metropolitalnej Karty 
Seniora i jednocześnie zwiększając 
jej obszar na teren całej metropolii. 

Dodatkowo zostało podpisane 
porozumienie między miastem Byd-
goszcz a stowarzyszeniem, w ramach 
którego to stowarzyszenie będzie 
koordynować oraz wdrażać kartę przy 
współpracy z poszczególnymi gmina-
mi, gdzie karty będą wydawane. Każ-
da gmina tworząca wspólnie metro-
polię otrzyma pakiet tysiąca sztuk 
kart. Na każdej umieszczony jest herb 
danej gminy podkreślający jej indywi-
dualny charakter. 

Zainteresowani mogą już skła-
dać wnioski o wydanie takiej karty. 
Aby otrzymać Metropolitalną Kartę 
Seniora 60+ trzeba będzie wypełnić 
wniosek i okazać dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsa-
mość i wiek osoby. Karta wydawana 
będzie bezterminowo i jest bezpłatna. 
Wnioski składać można w poszczegól-
nych urzędach gmin. 

Wymiana ciosów 
przed główną bitwą
Jasiakiewicz zarzuca Pis głosowanie przeciwko Bydgoszczy
W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska odpowiedziała na zarzuty PiS doty-
czące degradacji Bydgoszczy. Zdaniem Romana Jasiakiewicza bydgoscy radni województwa z ramie-
nia Prawa i Sprawiedliwości podczas głosowań w sejmiku opowiadali się przeciwko korzystnym 
zapisom dla miasta.

Roman Jasiakiewicz krytykował radnych wojewódzkich z ramienia Zjednoczonej Prawicy za, jego zdaniem, 
niekorzystne dla Bydgoszczy głosowania.

karciana Bydgoszcz 
i nie tylko…
W Bydgoszczy będą funkcjonować trzy karty: Karta Dużej Rodziny, Bydgoska Karta Młodzieży i Byd-
goska Karta Seniora 60+. Ta ostatnia rozszerzyła zasięg swojego działania na całą Metropolię Byd-
goską i przyjęła nazwę Metropolitalnej Karty Seniora 60+.

kAmPANiA WYBorCZA

komuNikACJA
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Błażej Bembnista 
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Do tej pory wykonaliśmy roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne 
w obrębie płyty i wszystkich 

jezdni, instalację teletechniczną, 
elektroenergetyczną i kanalizację, 
przenieśliśmy pomnik – mówi Mar-
cin Chaberski, kierownik budowy. 
Dodał, że w trakcie relokacji odkryto 
akt erekcyjny z 1969 roku. Został on 
zabetonowany w fundamencie nowe-
go postumentu. Chaberski oznajmił, 
że w planach jest również wyczysz-
czenie pomnika – obecnie trwają 
przygotowania do tej operacji.

Firma Betpol wykonała tak-
że komorę dysz mgielnych i kon-
strukcje ławek i murów oporowych 

wzdłuż zachodniej pierzei Stare-
go Rynku. Roboty w tym rejonie 
pozwoliły na odkrycie znalezisk 
zakopanych w ziemi. – W trak-
cie tych prac natrafiliśmy na fun-
damenty wież kościoła jezuitów 
i zabudowy dochodzącej do kościoła 
od strony południowej i północnej, 
a także drewniany wodociąg pocho-
dzący z XVII wieku i kolektor desz-
czowy z początków XX wieku – ich 
fragmenty zostały przekazane do 
Muzeum Wodociągów – wylicza kie-
rownik budowy.

Robotnicy przypadkiem natrafili 
też na studnię czerpalną zlokalizo-
waną w pobliżu ulicy Malczewskie-
go. – Zasilała ona fontannę „Dzieci 
bawiące się z gęsią”, która pierwot-
nie znajdowała się w tej lokalizacji. 
To miejsce zostanie upamiętnione – 
zaznaczył Chaberski.

Po zakończeniu prac w central-
nej części Starego Rynku wykona-
ne zostaną chodniki wokół płyty. 
– W trakcie tych prac będziemy 
wykonywać fundamenty pod para-
sole. Jeżeli nie natrafimy na prze-
szkody infrastrukturalne, będzie 
ich szesnaście. Parasole będą miały 
średnicę siedmiu metrów – powie-
dział Sebastian Kłobuchowski, 
inspektor nadzoru budowlanego 
ZDMiKP. Obok parasoli powstaną 
też studzienki energetyczne umoż-
liwiające zasilanie ogródków gastro-
nomicznych. Wmontowanie ich 

w powierzchnię płyty nie zaburzy 
architektury Starego Rynku.

K iedy zakończą s ię prace 
w centralnej części Rynku? Zastęp-
ca dyrektora zarządu dróg Maciej 
Gust zapewnił, że zostaną one 
wykonane do końca tego roku. 
– Wszystko idzie zgodnie z planem. 
Nie ma zagrożenia dotrzymania 
terminu realizacji inwestycji. Zależy 
nam na tym, aby skończyła się ona 
jak najszybciej. Jeżeli wykonawca 
przyspieszy prace, to możliwe, że 
nastąpi to wcześniej niż 29 czerwca 
2019 roku. Na razie nie chcielibyśmy 
deklarować konkretnych terminów 
– jeśli pogoda się utrzyma, to kawia-
renki będą mogły wrócić znacznie 
szybciej, niż nam się wydaje – twier-
dzi Gust.

Po zakończeniu prac Stary 
Rynek ma zyskać nowe, estetyczne 
detale. O ich jakość dba Społeczna 
Rada ds. Estetyki Miasta. Jej prze-
wodniczący prof. Dariusz Markowski 
podkreślił, że gremium zostało włą-
czone do procesu projektowego na 
końcowym etapie prac – w trakcie 

jego trwania przede wszystkim sku-
piło się nad wyborem materiałów.

– Wybieraliśmy również para-
sole ,  wskazy wal iśmy, jak ma 
wyglądać linia 18. południka – ona 
będzie widoczna zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Uczestniczyliśmy 
w pracach dotyczących zegara, któ-
ry będzie pokazywał czas bydgoski 
– one wciąż trwają. Istotną rzeczą 
jest oświetlenie, które aktualnie 
jest na pewnej wysokości. My jako 
rada zwracaliśmy na to uwagę, aby 
ono było troszeczkę niżej i na jego 
barwę – obecna zmienia całkowicie 
kolorystykę rynku i kamienic. Zależy 
tam na tym, by była ona naturalna – 
powiedział Markowski. Rada zadba-
ła też o to, aby woda deszczowa była 
odprowadzona kamiennymi rura-
mi – tak jak w innych zabytkowych 
zakątkach na świecie.

Będą drzewa

Jest niemal pewne, że na Starym 
Rynku pojawią się dwa duże drze-
wa. Mają one ożywić przestrzeń 

i być odpowiedzią na oczekiwania 
społeczne odnośnie wprowadzenia 
zieleni. Drzewa mają pojawić się po 
wschodniej stronie placu – jedno 
przy bibliotece, a drugie przy zbiegu 
ulicy Krętej z Jatki.

– Sądzę, że ten pomysł będzie 
realizowany. Jesteśmy po wstępnej 
akceptacji i wierzę, że uda się to 
zrobić – podkreśla profesor Mar-
kowski.  

Wielkim zwolennikiem drzew 
jest też menedżer Starego Miasta 
i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk. 
Jak stwierdził, nowy wygląd pły-
ty przyniesie nowe funkcjonalno-
ści. – To zmiana, na którą wszyscy 
czekamy – bo rynek jest wizytów-
ką miasta, a nasz rynek do tej pory 
nie spełniała oczekiwań mieszkań-
ców. Poza zmianami estetycznymi 
nastąpią zmiany funkcjonalne. Płyta 
będzie wygodniejsza dla osób nie-
pełnosprawnych, pieszych i rowe-
rzystów, gastronomia otrzyma dużo 
większą przestrzeń – każdy z klien-
tów będzie mógł łatwiej znaleźć 
wolne miejsce. W weekendy – na 

szczęście – jest o to coraz trudniej – 
powiedział Bakalarczyk. Menedżer 
podkreślił też, że otwarcie rynku 
przysłuży się do ożywienia handlu 
i realizacji jego projektu „drugiej 
niedzieli handlowej”.

W połowie listopada poznamy 
też wyniki konkursu na elementy 
małej architektury przeznaczonego 
dla studentów i absolwentów kie-
runków projektowych i artystycz-
nych. Możliwe, że zgodnie z pomy-
słem prof. Markowskiego, na głów-
nym placu Bydgoszczy znajdą się 
krzesła, które można by było wziąć 
i umieścić w dogodnym miejscu.

Przebudowa płyty Starego Ryn-
ku rozpoczęła się w czerwcu. Cał-
kowity koszt inwestycji to ponad 
17 milionów złotych.

sTArE miAsTo stary rynek 
zyskuje nową 
nawierzchnię
rada Estetyki pracuje nad detalami i zielenią
Wykonawca przebudowy płyty Starego Rynku – firma Betpol – realizuje pierwsze elementy 
nawierzchni centralnej części placu. Wraz z pojawieniem się płyt granitowych urząd miasta zaprosił 
przedstawicieli mediów na plac budowy, aby przekazać najnowsze informacje o kluczowej inwestycji 
na Starym Mieście.

Pracownicy firmy Betpol kładą na Starym Rynku nową nawierzchnię – granitowe płyty. 
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Jak będzie wyglądał 
Stary Rynek po 
przebudowie?
•  Plac będzie mia ł  nową 

nawierzchnię z płyt grani-
towych, jezdnie wyłożone 
kostką kamienną rzędową 
oraz chodniki z szarych płyt 
kamiennych.

•  Za pomocą układu pł y t 
k a m ien nych w ykon a ny 
zostanie obrys miejsca, 
w którym niegdyś znajdo-
wał się dawny ratusz i jego 
wieża.

•  Fontanna „Dzieci bawiące 
się z gęsią” zyska podświe-
tlenie.

•  Wprowadzone zostaną stałe 
fundamenty do osadzenia 
parasoli ogródkowych wraz 
z przyłączami elektrycznymi 
do ich oświetlenia. Parasole 
będą miały jednolity kształt 
i kolor (żółto-szary).

•  W linii przebiegu 18. połu-
dnika powstanie pas świetl-
ny oraz zegar na słupku 
wskazujący czas „bydgoski”.

•  W linii zachodniej pierzei 
powstanie murek oporowy 
z siedziskami – na jego koń-
cach zlokalizowane zostaną 
zewnętrzne ekrany multi-
medialne.

•  Płyta upamiętniająca wkro-
czenie Wojska Polskiego 
do Bydgoszczy 20 stycznia 
1920 roku zostanie umiesz-
czona na ciągu pieszym pro-
wadzącym do ratusza.

•  Sk rz y nk i  energet yczne 
z przyłączami wykorzy-
stywane podczas koncer-
tów i innych wydarzeń na 
placu będą umieszczone 
w nawierzchni płyty i wysu-
wane w razie potrzeby.

•  Zrealizowane zostaną tak-
że podesty pod projektory 
do mappingu oraz ekrany 
LED.

Nie ma zagrożenia 
dotrzymania terminu 
realizacji inwestycji. 
Zależy nam na tym, aby 
skończyła się ona jak 
najszybciej. Możliwe, 
że nastąpi to przed 
29 czerwca 2019 roku.

maciej Gust
zastępca dyrektora  
ZDMiKP ds. inwestycji
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

W specja lnej konferencji 
poświęconej województwu 
uczestniczyli: poseł Łukasz 

Schreiber oraz liderzy list Pra-
wa i Sprawiedliwości w wyborach 
samorządowych do sejmiku: Michał 
Krzemkowski (w mieście Byd-
goszcz), Jerzy Gawęda ( jedynka na 
listach partii w powiatach inowro-
cławskim, mogileńskim, żnińskim 
i nakielskim) oraz Marek Witkowski, 
który otwiera listę partii w powie-
cie bydgoskim ziemskim, świeckim, 
tucholskim oraz sępoleńskim.

Przedstawiciele PiS wytykają 
zarządowi województwa i marszał-
kowi Piotrowi Całbeckiemu (Plat-
forma Obywatelska) brak zainte-
resowania sprawami zachodniej 
części regionu. Dzisiaj przedstawili 
piąty powód, dla którego wyrażają 
swoją krytykę w kierunku urzędu. 
Mowa o Bydgoskiej Kolei Metropo-
litalnej. – To kolejna ważna inicjaty-
wa. My nie chcemy tylko krytyko-
wać, ale też pokazywać dobre roz-
wiązania i mówić o tym, co mamy 
zamiar zmienić – przyznaje poseł 
Schreiber. Dodaje, że pod tym pro-
jektem również podpisuje się pre-
zydent Bydgoszczy. – Odbieram to  
z pewnym zdziwieniem, być może 
pozytywnym – dodaje. Schreiber 
pyta jednak Rafała Bruskiego, dla-
czego rządząca miastem koalicja 
PO-SLD odrzucała projekty zmian 
do budżetu w tym celu, jakie były 
składane m.in. przez radnych PiS. 
– Cieszymy się, że pan prezydent 
korzysta z dobrych pomysłów Pra-
wa i Sprawiedliwości. Martwimy się, 
że robi to na okres kampanii wybor-
czej, a w okresie poprzedzającym 
nie ma tyle odwagi, aby wziąć sobie 
to do serca – mówi poseł.

Co zakłada przedstawiony 
przez polityków PiS projekt Byd-
goskiej Kolei Metropolitalnej? 
Przede wszystkim moderniza-
cję czterech linii kolejowych: linii 
18 (Bydgoszcz Główna – Nakło nad 
Notecią), 209 (Bydgoszcz Główna 
– Bydgoszcz Fordon), 281 (Kcynia – 
Nakło – Kamień Krajeński z opcją 
rozszerzenia do Gniezna i Chojnic) 
i 356 (Bydgoszcz – Kcynia – Szubin 
i dalej do woj. wielkopolskiego) oraz 

utworzenie linii, która połączyłaby 
Solec Kujawski z Portem Lotniczym, 
a także linii 241 z Maksymiliano-
wa do Koronowa. – To konkretne 
pomysły i rozwiązania. Są to plany, 
które rzeczywiście mogą pomóc 
wyrwać i nadać nowy impuls roz-
wojowy województwu – przyznaje 
Łukasz Schreiber, a realizacja tego 

pomysłu ma być jednym ze sztanda-
rowych zadań partii w nowej kaden-
cji sejmiku.

– Ta koncepcja, którą przedsta-
wiamy, ma doprowadzić do równo-
wagi w województwie. Przewagę ma 
w tej kwestii Toruń – zauważa radny 
Michał Krzemkowski. We wrześniu 
podczas innej z konferencji przed-

stawiał dziennikarzom dyspropor-
cje, jakie występują w połączeniach 
kolejowych. W jego opinii kluczo-
wym zadaniem jest zmiana woje-
wódzkiego planu zagospodarowania 
przestrzennego. – Miał on być gło-
sowany na ostatniej, roboczej sesji 
sejmiku województwa, ale marsza-
łek odstąpił od tego – dodaje. Zda-

niem Krzemkowskiego, samorząd 
województwa powinien być zainte-
resowany zrealizowaniem tej inwe-
stycji. – Kolej jest priorytetem, jeśli 
chodzi o Unię Europejską. Jest to 
ten moment, kiedy trzeba to robić. 
Kolej to ten wygodniejszy i najmniej 
konf liktowy środek transportu 
– zaznacza. Radny Krzemkowski 
chciałby również postawić za cel 
lepsze skomunikowanie Bydgoszczy 
m.in. z Ostromeckiem czy Dąbrową 
Chełmińską i Unisławiem. – Tam 
jest bardzo mało pociągów w tym 
kierunku. Choćby skomunikowanie 
Bydgoszczy z Ostromeckiem, gdzie 
znajduje się piękny park, jest bardzo 
skomplikowane – podkreśla.

Inny radny Marek Witkowski 
sporo mówił o linii 281. – Powiat 
sępoleński, z którego pochodzę 
nie ma ani jednego kilometra połą-
czeń kolejowych – zaczyna. – Jed-
na linia została zlikwidowana, a ta 
która funkcjonowała przez wiele 
lat i służyła rozwojowi powiatu, 
jest nieczynna – wylicza i dodaje: 
– Jako powiat jesteśmy żywo zain-
teresowani odnowieniem tej linii. 
Pomoże nam to w wielu sprawach 
i rozwiązywaniu problemów komu-
nikacyjnych mieszkańców powia-
tu sępoleńskiego, którzy nie mają 
żadnego interesu, by oddawać swój 
głos na siły obecnie rządzące woje-
wództwem. 

Kandydaci PiS zapowiedzieli 
także, że BKM ma być alternatywą 
dla obecnie istniejącego BiT City, 
które było priorytetem obecnej wła-
dzy. – Chcemy rozwijać kolej i jej 
infrastrukturę – precyzuje Łukasz 
Schreiber. Na zakończenie konfe-
rencji padło pytanie o to, dlaczego 
nie wykorzystano środków unij-
nych na realizację linii kolejowej na 
lotnisko. – Marszałek nie wystąpił 
z wnioskiem o dofinansowanie tego 
projektu i nie miał przygotowanego 
Studium Techniczno-Ekonomicz-
no Środowiskowego. To ogromna 
wyrwa. Marszałek Całbecki zreali-
zował tylko i wyłącznie te inwesty-
cje z regionalnego programu opera-
cyjnego z poprzedniej perspektywy 
– kończy Michał Krzemkowski.

*Więcej artykułów na temat 
koleii metropolitalnej na 
metropoliaBydgoska.PL 
w zakładce KOMUNIKACJA.

komuNikACJA

PiS przedstawia 
alternatywę  
dla BiT City II
„Chcemy rozwijać kolej i jej infrastrukturę”

Politycy Prawa i Sprawiedliwości znów skrytykowali marszałka województwa. – Przedstawiliśmy 
cztery powody, dla których obecny zarząd województwa i marszałek to coś niedobrego dla Byd-
goszczy – mówi Łukasz Schreiber.

Poseł Łukasz Schreiber (drugi z prawej) oraz kandydaci PiS do sejmiku przekonują, że popierają projekty 
kolejowe w zachodniej części województwa. 
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

No w e  o b i e k t y  A k a d e m i i 
Muzycznej mają powstać 
w otoczeniu glinianki pomię-

dzy ulicami: Chodkiewicza oraz 
Kamienną. Ma być to panaceum 
na kłopoty lokalowe uczelni, której 
potrzeb nie są w stanie – o czym 
wielokrotnie mówił profesor Jerzy 
Kaszuba, rektor uczelni – zaspokoić 
budynki w centrum miasta pozosta-
jące dotąd do jej dyspozycji (między 
innymi przy ul. Gdańskiej, Staszi-
ca czy Słowackiego). Rada mia-
sta dwiema uchwałami w latach 
2013-2014 przekazała na rzecz aka-
demii kilka działek o powierzchni 
trzech hektarów, na której mają sta-
nąć budynki. Za ich projekt odpo-
wiedzialna jest wyłoniona w kon-
kursie pracownia Plus3 Architekci, 
nazwa całego projektu to Akademia 
2020, a orientacyjny koszt realizacji 
– około 100 milionów złotych.

Do tej pory o inwestycji i jej 
finansowaniu mówiono bez emocji, 
gdyż gwarantem jej realizacji miał 
być podpisany jesienią 2014 roku 
kontrakt terytorialny. To specjalna 
umowa pomiędzy rządem a samo-
rządem regulująca przekazywanie 
środków na inwestycje w poszcze-
gólnych województwach. W kujaw-
sko-pomorskim budowa Akademii 

Muzycznej trafiła na listę podstawo-
wą, czyli projektów z zapewnionym 
finansowaniem.

Tyle że przebywający na zapro-
szenie posła PiS i kandydata na 
prezydenta Bydgoszczy Toma-
sza Latosa wicepremier Gliński na 
nasze pytanie o przyszłoroczne pla-
ny finansowania budowy najpierw 
przyznał, że nie pamięta ich dokład-
nie, ale zaraz poprosił jednego ze 
współpracowników o sprawdzenie 
tego tematu. W ciągu zaledwie kil-
ku minut, jeszcze podczas wspól-
nej konferencji obu polityków, oka-
zało się, że w 2019 roku Akademia 
Muzyczna może liczyć na pienią-
dze z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ale wcale 
nie w jakiejś zawrotnej wysokości, 
bo dwóch milionów złotych. I nie 
w celu choćby rozpoczęcia budowy 
kampusu uczelni, ale na termomo-
dernizację jednego z posiadanych 
przez Akademię Muzyczną budyn-
ków (wicepremier nie był w stanie 
jednak doprecyzować, którego).

Co więcej, Piotr Gliński wydał 
się zaskoczony, gdy wskazaliśmy, 
że budowa kampusu ma pochłonąć 

nawet 100 mln zł. – Skąd pochodzi 
ta kwota? – pytał. Gdy wskazali-
śmy, że jest to orientacyjny koszt 
inwestycji, która jest jednak zapi-
sana we wspomnianym kontrakcie 
terytorialnym, usłyszeliśmy: Proszę 
bardzo skierować się do gospoda-
rzy województwa. Ze mną nikt na 

ten temat nie rozmawiał. Najpraw-
dopodobniej zawiodła komunikacja 
między politykami lokalnymi, od 
których zależą środki w kontrak-
tach. A trzeba przypomnieć, skoro 
są media, że w piętnastu wojewódz-
twach nie rządzi PiS i dlatego nie ma 
kampusu.

Problem w tym, że o ile kontrakt 
faktycznie był podpisywany w cza-
sach rządów PO – PSL, a pierwszy 
podpis pod pierwszym z anek-
sów złożyła – na początku sierp-
nia 2015 roku – ówczesna minister 
infrastruktury, a obecnie zastęp-
czyni prezydenta Bydgoszczy Maria 

Wasiak, to już najnowszy, obowią-
zujący aneks podpisał z władzami 
województwa parafowano 30 maja 
ubiegłego roku, czyli już za rządów 
PiS. Aneks nie dotyczył co prawda 
wprost Akademii Muzycznej, ale 
w jego zapisach – pod numerem 
siedemnastym – nadal widnieje 
projekt pod nazwą budowa kam-
pusu Akademii Muzycznej. Ponad-
to, to strona rządowa jest wpisana 
w specjalnej tabeli jako właściwa do 
realizacji inwestycji, a sam projekt 
ma być przeprowadzony w ramach 
wieloletniego programu przypi-
sanego dla ministerstwa kultury. 
Pod aneksem z połowy minionego 
roku podpisał się ówczesny wicemi-
nister rozwoju Adam Hamryszczak 
(obecnie na tożsamym stanowisku 
w Ministerstwo Inwestycji i Rozwo-
ju) oraz wicemarszałkowie Zbigniew 
Ostrowski i Dariusz Kurzawa.

Zaskakującą wypowiedź Gliń-
skiego odnośnie kampusu próbował 
ratować poseł Latos. Gdy wicepre-
mier mówił o rządzącej wojewódz-
twie PO, przez którą „nie ma kam-
pusu”, kandydat na prezydenta mia-
sta wskazywał: „Ale będzie”. – Mam 
zadanie na przyszłość, którego będę 
mocno pilnował i pokażę, że umiem 
być skuteczny – zapewniał. I doda-
wał, że będzie robił to bez wzglę-
du na to, czy będzie prezydentem 
(„w co wierzę, wręcz nie wątpię”) 
czy parlamentarzystą. – O rozbudo-
wie szpitala Biziela też mówiono, że 
się nie uda, a udało się. Tutaj będzie 
to dużo prostsze przez życzliwość 
pana premiera. Bydgoszcz to ważny 
ośrodek muzyczny, a kampus to to, 
o czym wszyscy marzymy – podsu-
mował.

Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej miała zacząć się już 
w 2017 roku, ale przystopował ją 
między innymi konf likt o rezul-
tat konkursu na koncepcję archi-
tektoniczną, który swój finał miał 
w sądzie. Dopiero po jego rozstrzy-
gnięciu wspomniana pracownia 
Plus3 Architekci mogła swoją pracę 
konkursową rozwijać. Prace mają 
pochłonąć około 6 mln zł. Obec-
nie prowadzone są działania na 
rzecz pozyskania uzgodnień oraz 
decyzji administracyjnych. Kiedy 
rozpocznie się budowa – nie wia-
domo. Kilkanaście miesięcy temu 
prof. Kaszuba mówił, że realne jest 
jej zakończenie w 2021 roku. Dzisiaj 
wydaje się to niemożliwe, gdyż cały 
proces inwestycyjny może być roz-
łożony nawet na pięć lat. Prawdopo-
dobny jest więc termin zakończenia 
prac bliżej 2024 roku, gdy akademia 
będzie obchodziła 50-lecie istnienia.

W środę podczas sesji rady 
miasta radni chcą przyjąć apel do 
premiera Mateusza Morawieckie-
go o zapewnienie finansowania dla 
inwestycji.

*Ciąg dalszy sprawy budowy 
kampusu Akademii 
Muzycznej opublikujemy na 
metropoliaBydgoska.PL.

iNWEsTYCJE kuLTurALNE Co dalej z budową 
nowego kampusu 
Akademii Muzycznej? 
Gliński: Ze mną nikt o tym nie rozmawiał

W założeniach przyszłorocznego budżetu państwa nie ma ani 100 milionów złotych, ani nawet 
ułamka tej kwoty na budowę nowego kampusu Akademii Muzycznej przy ulicy Chodkiewicza. 
Są zaledwie dwa miliony na termomodernizację jednego z posiadanych przez nią aktualnie budyn-
ków – ustaliła metropoliaBydgoska.PL. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński przekonuje, że 
winę za to ponoszą władze województwa wywodzące się ze „starego układu”. Tymczasem najnow-
szy aneks do kontraktu terytorialnego, w którym na liście priorytetów znalazła się inwestycja, został 
parafowany w ubiegłym roku przez wiceministra rządu PiS.

Wicepremier Piotr Gliński (z lewej) winą za brak finansowania budowy kampusu Akademii Muzycznej obarcza 
władze województwa. Tymczasem to strona rządowa jest w pełni odpowiedzialna za tę inwestycję, co 
zapisano w kontrakcie terytorialnym. 

Jedna z odsłon projektu nowego kampusu Akademii Muzycznej przy ul. Chodkiewicza.
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Orientacyjny
koszt budowy kampusu 
uczelni pomiędzy ulicami: 
Chodkiewicza oraz 
Kamienną to 100 milionów 
złotych.
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Okręg 1

Ewa Dopierała
Nr 1

Andrzej Bogusławski
Nr 2

Michał Grossmann
Nr 3

Rafał Kortas
Nr 4

Hanna Kowalewska
Nr 5

Kamila Nawrocka
Nr 6

Bartłomiej Pietrzak
Nr 7

Okręg 2

Leszek Jagielski
Nr 1

Katarzyna Fojuth
Nr 2

Grzegorz Ciechanowski
Nr 3

Marcin Cymbaluk
Nr 4

Patrycja Jendrzejewska
Nr 5

Teresa Szczupacka
Nr 6

Rafał Poreda
Nr 7

Okręg 3

Adam Bujny
Nr 1

Roksana Andrzejwska
Nr 2

Emilia Adamowicz
Nr 3

Rafał Bagrowski
Nr 4

Krzysztof Borowicz
Nr 5

Jarosław Rychlicki
Nr 6

Sonia Siuchnińska
Nr 7

Tomasz Żakowicz
Nr 8

Okręg 4

Seweryn Stadnicki
Nr 1

Marek Grabowicz
Nr 2

Beata Płaczkiewicz
Nr 3

Anna Adamska
Nr 4

Krzysztof Jauer
Nr 5

Dorota Szwagrzyk
Nr 6

Tomasz Szymanowski
Nr 7

Okręg 5

Damian Gastoł
Nr 1

Regina Tomaszewska
Nr 2

Tadeusz Bosman 
-Krzyżanowski
Nr 3

Marek Jankowski
Nr 4

Krystyna Klatecka
Nr 5

Ewa Rodewald
Nr 6

Olaf Szala
Nr 7

Okręg 6

Stanisław Mrówka
Nr 1

Violetta Spruta
Nr 2

Dariusz Erdmann
Nr 3

Maciej Lenc
Nr 4

Dariusz Liss
Nr 5

Anna Nowowiejska
Nr 6

Justyna Rusowicz
Nr 7

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

22 sierpnia 2018 – bydgo-
scy radni jednomyślnie 
przyjmują stanowisko 

odnośnie zabezpieczenia terenu 
przy stacji Bydgoszcz Emilianowo 
w celu realizacji platformy mul-
timodalnej. – Będziemy zabiegać 
o to, aby sejmik województwa nie 
zablokował tej szansy na rozwój 
Bydgoszczy – podkreślił podczas 
sesji prezydent Rafał Bruski. 

24 września  – podczas sesji sej-
miku województwa radny Andrzej 
Walkowiak apeluje do marszałka 
Piotra Całbeckiego o „nieprzeszka-
dzanie” w inwestycji. Całbecki uzna-

je jego apel za złośliwy i deklaruje 
stworzenie dobrych warunków do 
budowy portu w Emilianowie. Nale-
ży przypomnieć, że zarząd woje-
wództwa lansował wcześniej kon-
cepcję budowy portu rzecznego na 
Wiśle w okolicy Solca Kujawskiego. 
W międzyczasie pojawiają się opi-
nie, że działania wokół platformy 
multimodalnej w Bydgoszczy warto 
utrzymywać w ciszy, aby uniknąć 
trudności ze strony Torunia.

8 października – na konferen-
cji prasowej Prawa i Sprawiedliwo-
ści Walkowiak mówi: Dzisiaj mamy 
przykład kolejny. Rozmawiałem 
z wójtem gminy Nowa Wieś Wiel-
ka Wojciechem Oskwarkiem, który 
powiedział, że do gminy przyjechali 
przedstawiciele urzędu marszał-
kowskiego i namawiali wójta, aby 
skłonił radę gminy, żeby wycofała 
się z podjętej uchwały o wyklucze-
niu z wyłączonego obszaru chronio-

nego przyrodniczego obszaru, który 
ma być objęty inwestycją - stwier-
dził. Wspomina, że może to zaha-
mować budowę portu multimodal-
nego, który jest tematem zaawanso-
wanych rozmów pomiędzy urzędem 
wojewódzkim a PKP. Takie rozmowy 
faktycznie trwają – mieliśmy oka-
zję zobaczyć pisma adresowane do 
KPUW z wiosny tego roku, które 
dotyczyły planów PKP odnośnie 
Emilianowa. 

9  p a ź d z i e r n i k a  –  w y p o -
wiedź Walkowiaka przedstawio-
na w artykule na Portalu Kujaw-
skim wywołuje poruszenie wśród 
bydgoszczan zaangażowanych 
w kwestie polityczne. Tego same-
go dnia rozmawiamy z przedsta-
wicielami gminy Nowa Wieś Wiel-
ka i radnym Walkowiakiem. Poli-
tyk mówi nam, że następnego dnia 
ponownie porozmawia z wójtem 
Oskwarkiem. 

10 października – w rozmowie 
z nami Walkowiak podkreśla, że 
przedstawiciele gminy Nowa Wieś 
Wielka w piśmie do Anety Jędrze-
jewskiej, członka zarządu woje-
wództwa, podtrzymali negatywną 
opinię dotyczącą uchwały sejmiku 
województwa w sprawie obszaru 
chronionego krajobrazu. Mówi, że 
przedstawiciele z ramienia urzędu 
marszałkowskiego chcieli uczestni-
czyć w sesji rady gminy planowanej 
na 18 października – gmina jednak 
uznała to za bezcelowe. Wcześniej 
z władzami Nowej Wsi rozmawiali 
przedstawiciele firmy przygotowu-
jącej dla urzędu marszałkowskiego 
koncepcję platformy multimodalnej. 
– To jawna ofensywa urzędu, która 
chce storpedować tę inicjatywę – 
zaznaczył Walkowiak.

11 października – rozmawia-
my z sekretarzem gminy Nowa 
Wieś Wielka Leszkiem Latosińskim. 
Zapewnia on, że port w Emiliano-
wie jest wielką szansą dla rozwoju 
nie tylko gminy, ale i całego regio-
nu, której w żaden sposób nie moż-
na stracić. Negatywna opinia rady 
gminy odnośnie uchwały krajobra-
zu chronionego dotyczyła jednak 
innych rejonów niż Emilianowo 
(m.in. obszarów pod budowę dro-
gi S10 czy zabudowy wokół Jeziora 
Jezuickiego) – temat terenu, w któ-
rym ma powstać platforma, wyszedł 
niejako przy okazji. – Zajęliśmy sta-
nowisko negatywne, co umożliwiło 
powrót do tematu portu – powie-
dział Latosiński. 

Przypomniał, że teren wokół 
stacji Emilianowo jest zalesiony, ale 
nie stanowi to żadnej przeszkody 
w realizacji wizji PKP.  – Wiemy, że 
jest przychylność ze strony Lasów 
Państwowych. Tam rośnie las prze-
mysłowy – mówi Latosiński, suge-
rując, że przedsiębiorstwo wyda 
zgodę na jego wycinkę. Latosiński 
podkreśla też, że bydgoszczanie 
mogą liczyć na przychylność Nowej 
Wsi Wielkiej. – Jestem przekona-
ny, że realizacja tej inwestycji jest 
w naszym interesie – zapewnia 
sekretarz gminy Nowa Wieś Wielka. 

Decyzja o dalszych losach pro-
jektu – popieranego przez Byd-
goszcz i okoliczne gminy - pozosta-
nie w rękach samorządu wojewódz-
twa. Jego nowy skład poznamy po 
21 października. Jakie to będą wła-
dze? Zdecydują wyborcy.

Port przeładunkowy w Emilianowie to duża szansa zarówno dla Bydgoszczy, jak i gminy Nowa Wieś Wielka.

Platforma multimodalna kołem 
zamachowym dla regionu
Czy Toruń chciał je zatrzymać?

Polskie Koleje Państwowe chcą ulokować w podbydgoskim Emilianowie węzeł umożliwiający prze-
ładunek towarów z pociągów na inne środki transportu. Radni Bydgoszczy oraz gminy Nowa Wieś 
Wielka są za jej realizacją, lecz realizacja natrafia na przeszkody... Oto chronologiczny zapis ostat-
nich wydarzeń wokół projektu.

iNWEsTYCJE rEGioNALNE
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Do gminy przyjechali 
przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego 
i namawiali wójta, aby 
skłonił radę gminy, żeby 
wycofała się z podjętej 
uchwały o wykluczeniu 
z wyłączonego 
obszaru chronionego 
przyrodniczego 
obszaru, który ma być 
objęty inwestycją.

Andrzej Walkowiak
radny województwa
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W planach inwestycyjnych Sejmiku nie ma pieniędzy na:
 IV KRĄG OPERY W BYDGOSZCZY
	 MODERNIZACJĘ FILHARMONII BYDGOSKIEJ

Materiał  promocyjny 
z Gazety Wyborczej 
12.10.2018   
współfinansowany 
przez Sejmik

Lider  l ist y 

do Sejmik
u

B y d g o s z c z a n i e 
   - nie zawiodę

5

Dlatego Bydgoszcz potrzebuje silnej i zdecydowanej reprezentacji w Sejmiku.
Mam doświadczenie i potrafię zawalczyć o interesy Bydgoszczy!

R E K L A M A

R E K L A M A
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl 

O inwestycji, na którą miej-
ska lecznica wyda blisko 
12 milionów złotych, mówi-

li podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej na placu budo-
wy: wicemarszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego Zbigniew 
Ostrowski, zastępca prezydenta 
Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, 
dyrektor szpitala Anna Lewandow-
ska oraz szef Centrum Rehabilitacji 
Łukasz Sielski.

- Bardzo się cieszę, że nasz jedy-
ny szpital miejski przechodzi okres 
rozbudowy, który zaowocuje bardzo 
potrzebnym mieszkańcom nasze-
go miasta profilem opieki medycz-
nej, jakim jest rehabilitacja, ale też 
cieszę się z tego, co już oficjalnie 
mogę zapowiedzieć – szpitalowi 
powierzona została misja utworze-
nia zakładu opiekuńczo-lecznicze-
go w budynku byłej szkoły – powie-
działa Iwona Waszkiewicz.

- Nowa pracownia hemodynami-
ki to kolejna inwestycja, która pozwo-
li naszemu szpitalowi oferować 
jeszcze lepszą opiekę szczególnie 
pacjentom po zawale serca.  To coraz 
większa grupa pacjentów. Zakupy 
nowego sprzętu ułatwią też skutecz-
ną diagnostykę osób zagrożonych 
chorobami serca – mówiła dyrektor 
szpitala Anna Lewandowska. 

Inwestycja, którą zapowiedzia-
no podczas konferencji prasowej, 
polegać będzie na dostosowaniu 
pomieszczeń jednego z budynków 
szpitala dla utworzenia nowej pra-
cowni hemodynamiki oraz rozbudo-
wę infrastruktury na potrzeby cen-
trum rehabilitacji. W jego ramach 
działać będzie Zakład Fizjoterapii, 
Oddział Rehabilitacji Kardiologicz-
nej oraz Oddział Rehabilitacji Neu-
rologicznej. Nowa część szpitala 
powstanie w miejscu rozebranego 
budynku, tak zwanej „starej kuchni”. 
Będzie ona liczyć trzy kondygnacje 
nadziemne i podpiwniczenie. 

Przewidziano również dokona-
nie zakupu nowoczesnego angio-
grafu  - to urządzenie  służące do 
wizualizacji serca i naczyń krwio-
nośnych przy użyciu promieni rent-
genowskich oraz do wykonywa-
nia zabiegów m.in. cewnikowania 
serca. Zakupiony będzie też inny 
sprzęt diagnostyczno-terapeutycz-
ny. W zakres projektu wchodzi też 
modernizacja dróg dojazdowych, 
chodników i inne prace związa-
ne z zagospodarowaniem terenu 
przyległego do modernizowanego 
budynku.  

W wyniku tej inwestycji zwięk-
szona zostanie liczba łóżek szpi-
talnych w Centrum Rehabilitacji. 
Podjęte przez szpital działania 
zwiększą dostęp do świadczeń 
zdrowotnych w zakresie kardio-
logii inwazyjnej oraz rehabilitacji 
kardiologicznej. Możliwość korzy-

stania z nowoczesnego sprzętu 
(angiografu) pozwoli na realiza-
cję świadczeń zgodnie z aktual-
nymi standardami medycznymi. 
Wpłynie też  na podniesienie 
l iczby w ykony wanych badań 
diagnostycznych i leczniczych. 
Poprawi również poziom bezpie-
czeństwa pacjentów z uwagi na 
redukcję dawki promieniowania 
jonizującego. Oddziały działające 
w ramach Centrum Rehabilita-
cji umożliwią rehabilitację kar-
diologiczną każdemu pacjentowi 
leczonemu z powodu zawału ser-
ca w szpitalnym Oddziale Kar-
diologicznym, zgodnie z wpro-
wadzonymi zmianami w obsza-
rze świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, 
ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej oraz rehabilitacji leczni-
czej, które wprowadziły do tzw. 
koszyka nowe świadczenie - opie-
kę kompleksową po zawale serca.

Inwestycja kosztować będzie 
11,7 mln zł. Wybrany  w drodze 
przetargu wykonawca odpowia-
da jednocześnie za projekt i prace 
budowlane. 

Zakończenie całego przedsię-
wzięcia planowane jest w drugiej 
połowie 2019 roku. Wielospecjali-
styczny Szpital Miejski pozyskał na 
realizację tego zadania  dofinanso-
wanie unijne, które wyniosło 4 mln 
zł (z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego).

Inwestycja, która jest w pełni 
dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, kosztowała 

około 700 tysięcy złotych. Na placu 
zamontowano m.in. huśtawki, karu-
zele, trampoliny czy domek. Znaj-
duje się w nim kilkanaście różnych 
urządzeń i zestawów do zabawy.

Plac powstał na terenie za 
kawiarnią parkową i zajmuje znacz-
nie większy obszar, niż ten dotych-
czasowy. Na placu pomiędzy punk-
tami gastronomicznymi i stawem 
zostały ustawione huśtawki typu 
bocianie gniazdo z platformą dla 

dzieci niepełnosprawnych. Zapro-
jektowano też karuzelę, na którą 
można wjechać wózkiem. 

Najmłodsi bydgoszczanie bez 
ograniczeń będą mogli też wcie-
lić się na przykład w rolę maszyni-
sty pociągu lub alpinisty w zesta-
wie sprawnościowym ze ścianką 
do wspinaczki i system lin. Całość 
uzupełniają  zestawy ze zjeżdżal-
niami i drabinkami, kopalnia piasku, 
tuba do przechodzenia pod nasy-
pem, bujaki, trampolina oraz domek 
z drewna. Na placu ustawiono ławki 
i stojak na rowery.

Plac będzie czynny w godzinach 
9:00 – 19:00. FIAŁ

To ostatni odcinek, który bra-
kował nam do spięcia całego 
systemu i stworzenia możliwo-

ści budowy ciepłociągu łączącego 
Osową Górę z resztą miasta – mówił 
podczas konferencji prasowej pre-
zes KPEC-u Andrzej Baranowski. 
Estakadę, za ponad 5,5 mln zł netto, 
wybuduje Zakład Robót Mostowych 
Kormost, który na uroczystości 
podpisania umowy reprezentował 
Marek Gotowski.

Obiekt będzie miał 67 metrów 
długości i 8 metrów szerokości. 
Nawierzchnie chodników zapro-
jektowano z żywic syntetycznych, 
odpornych na ścieranie i stanowią-
cych jednocześnie izolację górnych 
powierzchni betonu pomostu oraz 
konstrukcji stalowej chodników pod 
ciepłociąg. Komory ciepłownicze 
zostaną umieszczone w przyczół-
kach, dzięki czemu – jak tłumaczyli 
przedstawiciele KPEC – będzie to 
wyjątkowy w skali kraju, a może 
nawet Europy, przykład wykorzy-
stania infrastruktury ciepłowniczej 
jako kładki pieszo-rowerowej.

W tym roku zostanie zakończo-
ny projekt budowlany, a koniec prac 
budowlanych zaplanowano na prze-
łom 2019 i 2020 roku. Na razie poka-

zano wizualizację. – To koncepcja  
inwestora.  Postaramy się zachować 
projekt, wykonując inwestycję. Cie-
szymy się, że jako firmy lokalne włą-
czamy się w budowę kolejnej prze-
prawy – mówił Gotowski.

Obecnie pomiędzy mostem na 
trasie W-Z a kładką na Opławcu nie 
istnieje żadna przeprawa, po której 
mogliby poruszać się piesi i rowe-
rzyści. Kładka umożliwi połączenie 
Czyżkówka i Jachcic na wysoko-
ści ul.  Jednostonnej. Jej powstanie 
było konsultowane z Bydgoską Masą 
Krytyczną, która doradziła w kwe-
stii przygotowania przeprawy pod 
kątem potrzeb rowerzystów. – Cie-
szymy się, że inwestycja była z nami 
omawiana. Nie mieliśmy dużo uwag, 
poruszyliśmy głównie kosmetycz-
ne kwestie dotyczące dojazdów do 
przeprawy – stwierdził Wojciech 
Bulanda z BMK. Jak dodał, kładka ma 
pozytywnie wpłynąć na ruch  rowe-
rowy w okolicy. ST

* Więcej artykułów 
o bydgoskich 
inwestycjach znajdziesz 
w dziale INWESTYCJE na 
metropoliaBydgoska.PL

ZdroWiE

rEkrEACJA i WYPoCZYNEk

iNWEsTYCJE osiEdLoWE

szpital miejski 
w rozbudowie
Zniknie „stara kuchnia”, powstanie Centrum rehabilitacji
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy wzbogaci się o nowo-
czesne centrum rehabilitacji, powstanie też nowa pracownia hemodynamiki, która ułatwi dostęp do 
leczenia osobom z chorobami serca i naczyń krwionośnych.

O planowanej rozbudowie szpitala miejskiego mówili przedstawiciele władz miasta, województwa oraz 
szpitala.
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Plac integracyjny 
w Myślęcinku jest już 
czynny!
Drugi integracyjny plac zabaw na terenie Bydgoszczy został otwarty. 
Tym razem na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.

Nowa kładka połączy 
Jachcice i Czyżkówko
Unikalna w skali kraju

Spółka KPEC realizuje przyłączenie Osowej Góry do sieci ciepłowniczej 
miasta. W ubiegłym tygodniu podpisano kontrakt na budowę esta-
kady, która przy okazji będzie też kładką dla pieszych i rowerzystów.
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nowy numer znajdziesz tutaj:

ZA
CZyTA
Ni

BSS SPOŁEM
14. Baczyńskiego 35a
15. Nowodworska 2
16. Czerkaska 32
17. Drzycimska 1b
18. Kossaka 50
19. Władysława IV 18 a
20. Abrahama 8
21. Białogardzka 27
22. Gdańska 45
23. Koszarowa 11
24. Wełniany Rynek 2
25. Ogrody 20
26. Skłodowskiej-Curie 84a
27. Powstańców Wlkp. 32
28. Skłodowskiej-Curie 32
29. Boya-żeleńskiego 16a
30. 11 Listopada 15a
31. Brzozowa 86

CARREFOUR
32. Aleja Jana Pawła II 115 
33. Fordońska 141 
34. Skarżyńskiego 2 

TWÓJ MARKET
35. Sandomierska 20 
36. Pelplińska 41

ATOS
37. Kraszewskiego 1

BYDGOSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
38. Unii Lubelskiej 4C

ARKADA 
GALERIA WNĘTRZ
39. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA
40. Curie-Skłodowskiej 9

HOTEL HOMER
41. Powstańców Wlkp. 33

FAMILY PARK
42. Fordońska 246

PARK 17
43. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY
44. Wojska Polskiego 1

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL
45. Kościuszki 27

DROŻDŻOWA
PYCHOTKA
46. Gdańska 28

BYDGOSKIE 
CENTRUM 
INFORMACJI
47. Batorego 2

CHATA POLSKA
48. Okrzei 2
49. Ugory 23
50. Waryńskiego 51

STADMEDICA
51. Nakielska 327

GALERIA 
MIEDZYN
52. Nakielska 86

STARÓWKA OFFICE
53. Długa 16

SOS GOTÓWKA
54. Jagiellońska 26

BANK POCZTOWY
1. Jagiellońska 17

PORT LOTNICZY 
BYDGOSZCZ
2.  Paderewskiego 1, 

Białe Błota

DELIKATESY
TROJAŃSKIE
3. Ujejskiego 48 
4. Baczyńskiego 15 

PIOTR & PAWEŁ
5. Wojska Polskiego 1

MILA
6. Broniewskiego 4
7. Czerkaska 11
8. Konopnickiej 28
9. Nakielska 213
10. Tucholska 13a
11. Słowiańska 18

VIANDO
12. Focha 2 
13. Grunwaldzka 26 

NAJWIEKSZY DARMOWY DWUTYGODNIK˛
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Jako klub postaramy się odwdzię-
czyć nowemu sponsorowi naszą 
dobrą grą i walką o zajęcie 

jak najwyższego miejsca w tabeli 
Superligi. Mam nadzieję, że włączy-
my się do walki o medale – mówił 
prezes zarządu klubu Robert Sikor-
ski. Dyrektor bydgoskiego oddziału 
Totalizatora Sportowego Tomasz 
Rega zwracał z kolei uwagę, że Lot-
to jest już sponsorem tytularnym 
ligowych rozgrywek tenisa stoło-
wego i piłkarskiej ekstraklasy. - Od 
1993 roku obowiązuje umowa mię-
dzy Lotto i klubem wioślarskim 
RTW Bydgostia – przypomniał Rega. 
- Jesteśmy przy bydgoskim sporcie 
i tym ogólnopolskim – zaznaczał. 
Warto nadmienić, że w przeszłości 
Lotto było sponsorem bydgoskiego 

klubu żużlowego. - Podpisanie tej 
umowy to mocne wsparcie dla byd-
goskiego sportu – powiedział dyrek-
tor bydgoskiego oddziału Totaliza-
tora Sportowego.

- Ta umowa pokazuje, że tenis 
stołowy w mieście pnie się do góry 
i jest nim coraz większe zaintere-
sowanie. Jeżeli marka Lotto pojawia 
się w nazwie klubu, to oznacza to, że 
idziemy w dobrym kierunku – przy-
znał menedżer drużyny Zbigniew 
Leszczyński. I dodatkowo złożył 
deklarację, że zespół będzie wal-
czył o jak najlepszy wynik w sezonie 
2018/2019. Jednocześnie Leszczyń-
ski przyznał, iż gdyby nie wsparcie 
nowego sponsora, to klub mógłby 
mieć problemy. - Powiem szczerze: 
Nie wiem, czy dojechalibyśmy do 
końca tego sezonu z naszym budże-
tem. Zaczęliśmy sezon od pojedyn-
ków z klubami z najzasobniejszym 
portfelem – Dekorglassem Działdo-
wo i Bogorią Grodzisk Mazowiecki. 
Oba mecze przegraliśmy 2:3. To też 
pokazało, że chcemy w tym sezo-
nie o coś powalczyć – powie-
dział. Dla menedżera klubu walka 
o wyższy cel, niż uniknięcie spadku, 
będzie sukcesem dla zespołu z Mie-
dzynia. 

Po czterech kolejkach bieżące-
go sezonu Superligi bydgoski zespół 
plasuje się w tabeli na szóstym 
miejscu, legitymując się bilansem 
dwóch wygranych i porażek. W śro-
dę (17 października) w hali przy ulicy 
Bronikowskiego Gwiazda podejmie 
plasujące się na dziewiątej pozycji 
Morliny Ostróda ( jedna wygrana, 
trzy porażki). Początek pojedynku 
o 18:00.

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

Początek października obfitował 
w dobre informacje dla bydgo-
skiej Polonii. Najpierw turniej 

Asy dla Tomasza Golloba wypełnił 
stadion przy Sportowej po brzegi, 
dzięki czemu zebrano 350 tysię-
cy złotych. Później prezydent Rafał 
Bruski i nowy prezes klubu Jerzy 
Kanclerz spotkali się w ratuszu, aby 
podpisać list intencyjny, na mocy 
którego Gryfy mają do 2023 roku 
postarać się o awans do  Ekstraligi. 
Przy okazji Kanclerz poinformował, 
że w przyszłym roku zostanie spła-
cony klubowy dług.

- Każdy kibic po tych deklara-
cjach powinien być w pełni zado-
wolony – stwierdził w niedzielę rad-
ny Prawa i Sprawiedliwości Paweł 
Bokiej w liście otwartym do Bru-
skiego. -  Każdy, ale niestety nie ten, 
który uważnie śledził pana dotych-
czasowe deklaracje.

Co ma na myśli radny, startują-
cy w tym roku jako jedynka PiS na 
Szwederowie, Górzyskowie i Bło-
niu?  Jego zdaniem wsparcie żuż-
la było jedną ze sztandarowych 
obietnic Bruskiego podczas jego 
pierwszej kampanii prezydenckiej 
w 2010 roku. - Mamił pan kibiców 
budową silnej drużyny oraz dekla-

rował modernizację stadionu, by był 
bezpieczny i nowoczesny. Ile z tych 
obietnic wytrzymało próbę czasu? 
– pyta Bokiej, wypominając spadek 
Polonii do II ligi i stadion, który „stał 
się powodem do wstydu i w niczym 
nie przypomina nowoczesnych 
obiektów, jakich mamy w kraju 
naprawdę wiele”.

Zdaniem Bokieja obecnie obo-
wiązujący projekt przebudowy sta-
dionu przy ul. Sportowej nie przy-
staje do dzisiejszych standardów 
z powodu braku zadaszenia oraz za 
małej pojemności trybun. - Wspo-
mniany na początku towarzyski tur-
niej przyciągnął według prasowych 

relacji 12 do 15 tysięcy kibiców, a więc 
więcej, niż będzie mógł pomieścić 
nowy stadion. Jak to się ma do zapo-
wiadanych ekstraligowych ambicji? - 
zwraca uwagę Bokiej.

Stadion ma mieścić 12,5 tys. 
kibiców z możliwością powiększe-
nia do 14 tys. O ile turniej dla Gol-
loba odniósł sukces frekwencyjny, 
to trudno spodziewać się, aby nawet 
w przypadku awansu do Ekstraligi 
taką frekwencję notowano na Spor-
towej podczas każdego meczu.  Nie 
ma sensu zestawiać pojemności 
obiektu z obecnym zainteresowa-
niem, ale warto spojrzeć na średnią 
frekwencję najlepszych polskich 

klubów w tym sezonie. Rekordzistą 
jest forBet Włókniarz Częstochowa, 
którego mecze domowe oglądało 
przeciętnie 13 000 widzów. Następ-
ne były Cash Broker Stal Gorzów 
(12 760), Fogo Unia Leszno (11 922) 
i Betard Sparta Wrocław (11 399). 
Nie wszędzie jednak było tak kolo-
rowo. W Toruniu nie przekroczo-
no średniej 10 tys., a w Grudziądzu 
i Tarnowie zanotowano wyniki na 
poziomie 5-6 tys. widzów na każ-
dym meczu. Trudno więc spodzie-
wać się, aby ekstraligowe ambicje 
wymusiły powiększenie obiektu.

Na zakończenie listu otwar-
tego Bokiej zwrócił się do prezy-

denta „o wstrzymanie wszelkich 
prac dotyczących modernizacji 
stadionu do czasu rozstrzygnięcia 
nadchodzących wyborów samorzą-
dowych”. - Niech nowa rada mia-
sta wraz z nowo wybranym pre-
zydentem podejmą decyzję co do 
zakresu prac. Jest jeszcze czas na 
zrewidowanie projektu i dostoso-
wanie go do współczesnych wyma-
gań. Nie budujmy stadionu, który 
będzie „na tu i teraz”, tylko taki, 
który przetrwa próbę czasu i będzie 
cieszyć kibiców przez następne kil-
kadziesiąt lat – stwierdził Bokiej. 
Prezydent nie zareagował na jego 
propozycję. W piątek za to ratusz 
ogłosił przetarg na budowę trybuny 
na przeciwległej prostej. Zwycięzcę 
będzie obowiązywał termin realiza-
cji do kwietnia 2020 roku.

O podpisaniu nowej umowy sponsorskiej poinformowali (od lewej): menedżer drużyny Gwiazdy Zbigniew 
Leszczyński, dyrektor Totalizatora Sportowego w Bydgoszczy Tomasz Rega oraz prezes klubu Robert Sikorski. 

Bydgoska Gwiazda 
z nowym sponsorem
umowa została zawarta do końca tego sezonu
Totalizator Sportowy został nowym sponsorem tytularnym ekipy występującej w rozgrywkach 
Superligi tenisa stołowego. Od teraz zespół grać będzie pod nazwą Lotto ZooLeszcz Gwiazda Byd-
goszcz. Umowa została zawarta do końca bieżących rozgrywek, jednocześnie zawarto w niej klauzu-
lę możliwości przedłużenia o kolejny sezon. Nie ujawniono jednak, jak mocno zwiększy się w związ-
ku z tym budżet klubu.

radny chce wstrzymać 
remont stadionu Polonii
„Nie budujmy na tu i teraz”
Paweł Bokiej z Prawa i Sprawiedliwości chciałby wstrzymać 
przebudowę stadionu Polonii Bydgoszcz do czasu wyboru 
nowych władz miasta. Uważa, że aktualny projekt nie przystaje 
do obecnych standardów.
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Gdyby nie wsparcie 
Lotto, to nie wiem, 
czy dojechalibyśmy 
do końca tego sezonu 
z naszym budżetem.

Zbigniew Leszczyński
menedżer Zooleszcz Gwiazdy 
Bydgoszcz

Jest jeszcze czas na 
zrewidowanie projektu 
i dostosowanie go 
do współczesnych 
wymagań.

Paweł Bokiej
radny PiS
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Tematyka sportu, a konkretnie 
finansowania go, a także roz-
woju infrastruktury, również 

przyszkolnej, była jednym z zagad-
nień poruszonych w trakcie ubie-
głotygodniowej debaty kandydatów 
organizowanej przez Metropolia-
Bydgoska.pl. 

Jest dobrze czy źle?

Prezydent Bruski wszystkie zarzu-
ty o problemach Polonii i Zawiszy 
odpiera sukcesami w innych dys-
cyplinach. – Mówienie o kondycji 
bydgoskiego sportu przez pryzmat 
dwóch klubów jest obraźliwe dla 
wszystkich innych działaczy i spor-
towców.  Mamy sukcesy na igrzy-
skach i najlepsze szkolenie młodzie-
ży. Przez osiem lat miasto przezna-
czyło ok. 100 milionów złotych na 
wsparcie sportu, co jest ponadprze-
ciętne w skali kraju – mówił Bruski 
w trakcie debaty.

Zdaniem prezydenta do funk-
cjonowania sportu na najwyższym 
poziomie potrzebne są wsparcie 
miasta, sprawni działacze i pomoc 
spółek skarbu państwa. – Z tym 
ostatnim jest największy problem – 
przekonywał prezydent. 

Szukanie sponsorów obiecuje 
Tomasz Latos. Na razie całkiem nie-
źle wychodziło to jego partyjnemu 
koledze Piotrowi Królowi, który brał 
udziału przy sprowadzeniu Enei do 
Astorii oraz Banku Pocztowego do 
Pałacu. – Przy aktywnej i mądrej 
polityce miasta da się odbudować 
sport – zapewniał Latos, który swoją 
wypowiedź na ten temat zaczął od 
stwierdzenia, że „cztery lata temu 
myślał, że jest źle, ale był w błędzie, 
bo teraz jest jeszcze gorzej”. 

Akurat wspominając stan bydgo-
skiego sportu przed czterema laty, 
poseł nieco się zapędził. Właśnie 
wtedy Zawisza zdobywał puchar 
i superpuchar Polski, Artego drugi 
z rzędu brązowy medal, Polonia jeź-
dziła co prawda w I lidze, ale radziła 
sobie w niej przyzwoicie, a siatkarze 
zaledwie rok wcześniej byli czwartą 
drużyną w kraju. Wówczas napraw-
dę trudno było powiedzieć, że z byd-
goskim sportem jest źle. 

Latos po raz kolejny zwrócił 
uwagę na zbyt małą jego zdaniem 
pojemność trybun na otwartym 
dziesięć miesięcy temu Torbydzie 

i budowanej obecnie Astorii. Bruski 
bronił się, że projekty są akceptowa-
ne przez ministerstwa oraz związki 
sportowe i mają służyć mieszkań-
com, a nie politykom jako miejsce 
organizowania konferencji, co wła-
śnie zrobił Latos, krótko po ogłosze-
niu jego kandydatury. 

– Obiekty muszą być akcep-
towane przede wszystkim przez 
mieszkańców, a nie ministerstwa 
– odpowiedział Marcin Sypniewski. 
Kandydat bezpartyjnego Czasu Byd-
goszczy, a także przewodniczący 
lokalnych struktur Wolności, chciał-
by, aby bydgoszczanie mogli decydo-
wać o rozwoju klubów sportowych 
w ramach budżetu obywatelskiego, 
a także deklaruje zwiększenie środ-
ków przyznawanych na szkolenie 
najmłodszych sportowców. 

W młodzieży siła

- W najbliższych dniach przedstawi-
my szczegóły jeszcze jednego pro-
jektu – centrum rekreacji i sportu na 
Wyżynach. Tam będzie jedna z naj-
większych szkół mistrzostwa spor-
towego w Polsce obejmująca klasy od 
szkoły podstawowej do szkoły śred-
niej – tłumaczył Sypniewski, podkre-

ślając, że potęgę bydgoskiego sportu 
chciałby odbudować właśnie w opar-
ciu o młodych zawodników. Plany 
utworzenia szkoły ma zaprezentować 
podczas środowej konferencji w sie-
dzibie BKS Chemik przy ul. Glinki.

Młodzież, a także amatorzy 
aktywnego spędzania czasu zajmują 
ważną pozycję w przedwyborczych 
obietnicach nie tylko Sypniew-
skiego, ale też innych kandydatów. 
Paweł Skutecki deklaruje udostęp-
nienie szkolnych obiektów spor-
towych dla dzieci i ich rodziców 
w ramach zajęć alternatywnych dla 
WF-u, Anna Mackiewicz – wyrów-
nanie standardu sal gimnastycz-
nych oraz organizację imprez na 
Orlikach, Tomasz Latos – budowę 
kolejnych basenów, zaś Rafał Bruski 
przypomina, że pływalnie powsta-
ją lub wkrótce będą, podobnie jak 
przyszkolne hale sportowe.

W Kukiz’15 ekspertem w tema-
tach sportowych jest bez wątpie-
nia Maciej Borkowski – były koszy-
karz i trener Astorii. Jego zdaniem 
miasto powinno położyć nacisk na 
szkolenie dzieci i młodzieży. – To 
jest kolebka sportu wyczynowego. 
Smuci mnie fakt, że, gdy przeglą-
dam składy drużyn ligowych, jest 
w nich coraz mniej wychowanków. 
Oni wyjeżdżają do innych miast. 
Musimy ich zatrzymać. Wiem, że to 
są wysokie koszty i jest to proces 
długofalowy, wymagający niesa-
mowitej pracy trenerskiej – mówił 
trener, który jako radny chciałby 
zasiadać w komisji kultury fizycznej, 
turystyki i sportu.

Były trener Astorii proponuje też 
aby stworzyć Radę Sportową Byd-
goszczy. - Ona zrzeszałaby na zasa-
dzie dobrowolności wszystkie kluby. 

Naszą propozycją jest też stworzenie 
zajęć alternatywnych dla rodziców 
i ich dzieci, które nie chodzą na WF. 
Udostępnimy sale szkolne i wyzna-
czymy nauczyciela. Może to sprawi, 
że pokochają wychowanie fizyczne – 
ogłosił kandydat na radnego.

Potrzebny jest rozmach

Konkretnej wizji nie można było 
w trakcie debaty odmówić Annie 
Mackiewicz. Choć obecna wicepre-
zydent w ratuszu zajmowała się dotąd 
innymi sprawami, to swój pomysł na 
sport przedstawiła bardzo pewnie. 
– W sporcie zawodowym wprowa-
dziłabym tylko pewne korekty. Wię-
cej zmian chcę w sporcie niezawo-
dowym – tłumaczyła, wyliczając, że 
należy przygotować dopłaty poma-
gające młodym sportowcom, a także 
rozbudować ofertę sportu szkolnego 
i masowego. – Powołam Centrum 
Sportu i Rekreacji, które przejmie 
zadania realizowane obecnie przez 
Aktywną Bydgoszcz – wyjaśnia. 

Paweł Skutecki chciałby, aby 
w mieście budować kolejne duże 
obiekty sportowe. – Powstał Tor-
byd, powstała Artego Arena, ale 
moim zdaniem przy tym budżecie 
i przy tych aspiracjach bydgoszczan 
nie stać na bylejakość. Powinniśmy 
zadbać o stadion sportów moto-

rowych z prawdziwego zdarzenia, 
który powstałby w najbliższych 
ośmiu-dziesięciu latach oraz o aqu-
apark – zapowiada Skutecki. 

Poseł zdaje sobie sprawę, że 
kibice bydgoskiej Polonii nawet nie 
chcą słyszeć o wyprowadzce ze sta-
dionu przy Sportowej. Dlatego chce, 
aby obiekt ten działał jako wielo-
funkcyjny. – Stadion typowo żużlo-
wy, a nawet sportów motorowych, 
zlokalizowałbym gdzie indziej. 
W centrach miast takich obiektów 
już się nie stawia. To dezorganizuje 
komunikację w mieście – argumen-
tował kilka tygodni temu na konfe-
rencji prasowej. 

Now y st ad ion d la Polon i i 
wydaje się jednak bardzo odległą 
perspektywą, zwłaszcza, że tem-
pa (choć może wolnego) w końcu 
nabrały prace związane z przebu-
dową obecnie istniejące obiektu. 
Nie wszystkim się jednak podoba 
charakter prac. Według radnego PiS  
Pawła Bokieja projekt nie odpowia-
da dzisiejszym standardom budowy 

obiektów. O jego apelu do prezy-
denta Bruskiego piszemy na sąsied-
niej stronie.

Gdy z wypowiedzi kandydatów 
odsiejemy zwrotu typu: „Bydgoszcz 
zawsze słynęła ze sportu na najwyż-
szym poziomie” albo „Bydgoszczanie 
zasługują na sportowych idoli osią-
gających największe sukcesy” oka-
zuje się, że konkretów nie ma zbyt 
wiele. Na fali mody zachęcającej do 
masowej aktywności fizycznej dużo 
mówi się o infrastrukturze przy-
szkolnej oraz ogólnodostępnej, a tak-
że o sporcie młodzieżowym. Znacz-
nie mniej konkretów padło w kwe-
stii sportu zawodowego, a przede 
wszystkim sposobu finansowania 
go. Oczywiście zadbanie o awanse 
sportowe piłkarzy Zawiszy czy żuż-
lowców Polonii nie będzie zadaniem 
przyszłego prezydenta, ale działaczy 
tych klubów, lecz gdy już mówi się A, 
obiecując w programie wyborczym, 
że te zespoły wrócą na salony, to 
należałoby też powiedzieć B, tłuma-
cząc, jak zamierza się to uczynić.

sPorT W BYdGosZCZY mecz wyborczy
Sport od zawsze jest związany z polityką. W trakcie kampanii 
kandydaci w każdy weekend czekali u bram hal i stadionów, aby 
rozdać ulotki i gazety wyborcze, a na turnieju Asy dla Tomasza 
Golloba wraz ze swoimi sztabami zasiedli na trybunach. 
Czy jednak rzeczywiście wiedzą, jak sprawić, aby bydgoskie kluby 
ponownie rywalizowały z najlepszymi?
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Pięciu kandydatów na prezydenta Bydgoszczy ma w wielu kwestiach dotyczących sportu podobne zdanie.

Paweł 
Skutecki
chciałby, aby w mieście 
budować kolejne duże 
obiekty sportowe.

Rafał Bruski
przypomina o powstających 
basenach i halach 
sportowych.

Tomasz Latos
deklaruje pomoc 
w pozyskiwaniu sponsorów 
dla bydgoskich klubów.




