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K

a mp a n i a pr z e d w y b or a m i
samorządow y mi przebiega
w rytmie kolejnych konferencji i konwencji. Mimo wzmożonej
aktywności medialnej, odświeżania
(czasem po czterech latach ciszy)
profili w mediach społecznościowych i pojawienia się na ulicach
licznych reklam z wizerunkami kandydatów, brakuje w niej trudnych
wymian ciosów czy pojedynków na
wizjonerskie inwestycje. – Ta kampania jest nudna – słyszymy od kandydatów, z którymi rozmawialiśmy.
Nuda to sprzymierzeniec obecnie urzędującego prezydenta Rafała
Bruskiego. Wie, że część wyborców,
nawet krytycznie nastawionych
do jego niektórych działań, chce
zachowania status quo, a nie zmian
uosabianych przez Tomasza Latosa. Strategią obecnego prezydenta
jest konsekwentne podkreślanie
wizerunku budowniczego i prezentacja planów na przyszłość. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaczął
kampanię od rozliczenia swoich
obietnic, chwaląc się realizacją kilkunastu zamierzeń - nawet budową
nowego dworca Bydgoszcz Główna, czyli inwestycją PKP. Kontrkandydaci szybko wytknęli mu, że
ważne inwestycje drogowe rozpoczęły się z opóźnieniem, a ich
kumulacja nastąpiła akurat w roku
wyborczym, co doprowadziło do
poważnych utrudnień w komunikacji. Mimo przejawów samokrytyki (Bruski przyznał, że nie wszystkie rekomendacje dotyczące dróg
rowerowych są realizowane) kandydat koalicji nie ukrywa dumy z tego,
czego „razem dokonaliśmy”.
Razem – czyli głównie w wyniku dyskusji i wsparcia społeczników
oraz grup nieformalnych. Podczas
mijającej kadencji Bruskiego jego
urzędnicy mieli za cel zwiększenie
partycypacji społecznej. Położono
nacisk na poprawę konsultacji społecznych oraz nawiązano współpracę ze społecznikami – Maciej
Bakalarczyk został menedżerem
Śródmieścia, a członkowie stowarzyszeń weszli w skład zespołów
i rad, będących organami doradczymi włodarza Bydgoszczy. Dobry
kurs jest jednak często hamowany
przez absurdalne decyzje urzędników i przedłużające się – zwłaszcza
w ZDMiKP – analizy pomysłów.
W kampanijnych materiałach
prezydent podkreśla, że ceni krytyczny głos „ludzi, którzy nie zawsze
chwalą, ale chcą dobra Bydgoszczy”
– stąd też w przyszłej kadencji planuje słuchać uwag Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych
(Paweł Górny znalazł się nawet na
listach Koalicji Obywatelskiej) oraz
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Transportu Publicznego w spra-

Sekrety
konkretów

Strategią
obecnego prezydenta jest
konsekwentne podkreślanie
wizerunku budowniczego
i prezentacja planów na
przyszłość.

Czym Rafał Bruski chce przekonać wyborców?
Czy nihil novi zapewni zachowanie status quo? Obecny prezydent miasta ubiega się o kolejną kadencję, prezentując wiele dawno już zapowiadanych projektów. Co kryje się za hasłem „Tylko Konkrety”
i czy wśród nich są nowe pomysły na Bydgoszcz?

FOT. LESZEK GRABOWSKI
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Rafał Bruski planuje trzecią kadencję jako czas kolejnych inwestycji i współpracy z mieszkańcami.

wie budowy przystanków wiedeńskich, utworzyć radę ds. równego
traktowania, poszerzyć budżet
obywatelski o osobne projekty dla
młodzieży i seniorów (prace nad
tym już trwają), organizować debaty obywatelskie na tematy ważne
dla rozwoju miasta czy prowadzić
dialog ze środowiskami rowerowymi. Faktem jest, że gdyby nie głos
organizacji społecznych, nikt nie
planowałby przystanku wiedeńskiego na Focha – tyle że jego realizacja jest wciąż odwlekana. Wśród
konkretów Bruskiego brakuje chęci
przyspieszenia zmian i zwiększenia decyzyjności. Trudno też sobie
wyobrazić, by w najbliższych latach
miał w planach przeprowadzenie
rewolucji w ZDMiKP.
Skoro już o sprawach transportowych mowa, to wśród powtarzających się obietnic o nowym
moście tramwajowym, buspasach
i wymianie starych tramwajów na
nowe pojawia się deklaracja stworzenia studium transportowego
dla Metropolii Bydgoszcz. Czyżby

był to przełom w temacie utworzenia kolei dojazdowej lub miejskiej?
Dotychczasowe próby stworzenia
studium dla SKM były torpedowane przez obecne władze, lecz
wydaje się, że w wyniku licznych
publikacji prasowych i nacisków
ze strony społecznej Bruski nieco
zmiękczył swój opór w tej materii.
Wyborcy mogą docenić obietnicę
wprowadzenia systematycznych
badań ruchu rowerowego w mieście
i corocznego wzrostu wydatków na
budowę dróg rowerowych do minimum 10 milionów zł rocznie – skoro
można przeznaczać podobną kwotę
na remonty głównych ulic, to można
i na infrastrukturę rowerową, która
w tej chwili jest niespójna i w wielu
miejscach przestarzała.
To, że ludzie Bruskiego wnikliwie śledzą dyskusję internetowe i czytają opinie społeczników,
widać też po obietnicach współpracy z PKP PLK na rzecz modernizacji
linii kolejowej 201, rewitalizacji Parku Centralnego, stworzenia aplikacji do zgłaszania usterek w ramach

projektu EUrząd czy odbudow y
kolejki wąskotorowej w Myślęcinku. Prezydent od dawna zapowiada też zamknięcie Starego Rynku
dla aut czy wprowadzenie biletów
czasowych. Te działania mogą być
ważnym tematem otwarcia nowej
kadencji Bruskiego. Jeżeli nie zostaną przeprowadzone w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej,
grono kibiców prezydenta może się
zmniejszyć.
A skoro o kibicach mowa – nieco
po cichu, bez żadnego komentarza
ze strony Bruskiego przeprowadzana jest operacja powrotu piłkarskiego Zawiszy do Bydgoszczy. To, że
mecze niebiesko-czarnych rozgrywane są na Sielskiej, a władze CWZS
prowadzą dialog z Stowarzyszeniem
Piłkarskim działa na jego korzyść.
Polityczni konkurenci obecnego
prezydenta– PiS i Kukiz’15 podczas
kampanii utr walają jednak jego
wizerunek jako „niszczyciela bydgoskiego sportu”. Czym odpowiada
kandydat KO? Budową dwóch przyszkolnych hal sportowych i trzech

basenów, czterech orlików lekkoatletycznych oraz hali lekkoatletycznej na Zawiszy, a także przebudową stadionu Polonii. A o tych
inwestycjach już słyszeliśmy.
Br uski rzucił też w yzwanie
Tomaszowi Latosowi – kandydat
PiS obiecał budowę minimum stu
dróg osiedlowych, natomiast urzędujący prezydent chce przeznaczyć
minimum sto milionów na nowy
program utwardzania gruntówek.
Mimo że Latos nie precyzuje, co
trzeba by było zrobić, by przyspieszyć inwestycje, ma szansę zgarnąć
elektorat rozczarowany kiepskim
tempem realizacji obecnego programu. Na razie zgarnął radnego PO
Andrzeja Kaczmarka, który rozczarowany sytuacją związaną z drogami gruntowymi zdecydował się kandydować z list PiS.
Ukłonem w stronę osób domagających się zwiększenia tożsamości
miasta ma być stworzenie muzeum
historii Bydgoszczy i Kanału Bydgoskiego oraz odbudowa zachodniej
pierzei – jeżeli w tej kwestii zapanuje szeroka zgoda. Bruski nie przedstawił natomiast konkretów w kwestii ochrony środowiska – „aktywne
uczestnictwo w rządowym programie likwidacji smogu” nie mówi nic;
w programie nie ma też zapowiedzi
dotyczących rekulty wacji terenów pozachemowskich. Zapowiedź
programów wsparcia dla uczelni
wyższych i rodziców wracających
do pracy po urodzeniu dziecka
brzmi nieźle, ale na razie Bruski nie
ujawnił sekretów tych projektów.
Nową ideą kulturalną jest stworzenie centrum teatrów alternatywnych i edukacji kulturowej – wśród
obietnic dotyczących Teatru Kameralnego i czwartego kręgu opery to
pewien powiew świeżości.
Programowi Rafała Bruskiego nieco brakuje pełni świeżości.
Jest on taki, jak powyższy akapit –
elementy dobrze nam znane są uzupełniane nowymi pomysłami, które
są jednak odzwierciedleniem krążących od dawna idei członków facebookowego Bydgoskiego Hydeparku. Przekonani do Bruskiego i tak na
niego zagłosują. Podobnie jak osoby,
które uznają, że obecny prezydent
jest jednak większym gwarantem
realizacji niektórych postulatów
z zakresu komunikacji czy infrastruktury niż Tomasz Latos. Pytanie, co zrobią ci, którzy liczą na
więcej niż promowanie inwestycji
i straszenie PiS-em.
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Taksówka
dla seniora?
SLD przedstawiło propozycje
dla osób starszych
Co piąty mieszkaniec Bydgoszczy ukończył już 65 lat. To właśnie dla
tej części społeczeństwa Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował
program „Srebrna rewolucja”.

Nowe twarze chcą pokonać stare wygi
W odróżnieniu od pozostałych okręgów wyborczych, w Fordonie kandydaci będą ubiegać się nie
o pięć, a sześć mandatów w radzie miasta. Powalczą o nie zarówno znani samorządowcy, jak i popularni społecznicy.

KAMPANIA WYBORCZA
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

fot. Stanisław gazda

O

Wielu kandydatów związanych jest ze Starym Fordonem.

KANDYDACI
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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O i SLD stawiają na zgrane karty
– ich jedynkami są odpowiednio Lech Zagłoba-Zygler i Kazimierz Drozd. To radni z wieloletnim
doświadczeniem, co jest jednocześnie ich atutem, jak i wadą. W mijającej kadencji większą aktywnością
odznaczał się Zygler (złożył 78 interpelacji). Były nauczyciel został jednak skr y t ykowany za poparcie
likwidacji ZS nr 35 przy ulicy Gawędy – pracownicy placówki skierowali
do niego list otwarty, uznając, że
z „przyjaciela stał się wrogiem szkoły”. Kandydat SLD w swoim programie wyborczym deklaruje działania
na rzecz rewitalizacji Starego Fordonu, ale powiela tez tezy z 2010 roku
– wtedy, jak i teraz chce zabiegać
o „utworzenie szybkiego dojazdu do
Fordonu z centrum miasta”, „Zagospodarowanie oczek wodnych przy
UTP” czy „Systematyczną poprawę
jakości ulic”.
K on k u r e n c j ą d l a w i e l o l e tnich radnych będą osoby z list

Kukiz’15 i komitetu Marcina Sypniewskiego. Większość z nich jest
dość anonimowa, lecz na ich czele
są postacie znane bydgoszczanom
ze swojej działalności społecznej.
Krzysztof Drozdowski (jedynka na
liście Kukiza) i Adam Bujny, lider
listy Czasu Bydgoszczy mają nadzieję na to, że dzięki dotychczasowej
aktywności na rzecz miasta zyskają
przychylność wyborców. Drozdowski to pasjonat historii (m.in. ubiega
się o wyjaśnienie okoliczności mordów w Dolinie Śmierci) i autor wielu
publikacji o najnowszych dziejach
Bydgoszczy. Bujny jest współwłaścicielem Muzeum Mydła i Historii Brudu. W ostatnich miesiącach
mobilizuje przedsiębiorców z ulicy
Długiej do ożywienia jej potencjału.
Program Drozdowskiego opiera się na realizacji podstawowych

Adam Bujny
chce zastosować w Fordonie
rozwiązania sprawdzone na
ul. Długiej.

potrzeb mieszkańców – budowie i remoncie placów zabaw
czy utworzeniu kąpieliska. Bujny
deklaruje zastosowanie rozwiązań,
które sprawdziły się na ulicy Długiej. Do tej pory odbył trzy spotkania z mieszkańcami Fordonu.
Działanie na rzecz lokalnej
społeczności są też domeną Bernadety Michałek, która ubiega
się mandat z pierwszego miejsca
na liście PiS. Jest bowiem członkiem Stowarzyszenia Miłośników
Starego Fordonu – podobnie jak
Katarzyna Zwierzchowska, która
jest „dwójką” na liście Platformy
Obywatelskiej. SMSF popiera też
związanego z SLD przewodniczącego rady osiedla Stary Fordon
Andrzeja Cieślika, który na karcie
wyborczej będzie znajdował się
za Kazimierzem Drozdem. Szanse na reelekcję ma też Andrzej
Młyński (zajmujący drugie miejsce na liście PiS), odznaczający się
aktywnością na rzecz mieszkańców Tatrzańskiego i Mariampola.
Ciekawostką fordońskich list jest
startujący wyłącznie w tej części miasta komitet Porozumienie
Bydgosko-Fordońskie Aleksandra
Wesołowskiego.

becnie w Bydgoszczy osoby
starsze mogą korzystać z karty
seniora i bezpłatnej komunikacji miejskiej, a ich interesy reprezentuje rada seniorów. Kandydatka
SLD na prezydenta Anna Mackiewicz
deklaruje, że jeśli zwycięży w zbliżających się wyborach, stworzy program
Srebrna Bydgoszcz, który zapewni
kolejne działania dla osób starszych
– między innymi podział Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego na inwestycje i szkolenia oraz warsztaty, konkursy na wspieranie działań grup samopomocowych i osób niepełnosprawnych, tworzenie centrów aktywności
seniorów na osiedlach oraz rozszerzenie usług opiekuńczych, między innymi organizując dedykowany transport
(taxi dla seniora).
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej obecni radni

i kandydaci na radnych następnej
kadencji zadeklarowali, że zintensyfikują działania przyczyniające się
do jak najszerszego udostępnienia
osobom starszym tzw. bransoletki
życia. W centrum ich uwagi, to akurat propozycja Kazimierza Drozda,
będzie także możliwość dostawiania
wind do budynków czterokondygnacyjnych. Ze wstępnego rozeznania wynika, że istnieje możliwość
ubiegania się spółdzielni mieszkaniowych o uzyskanie dofinasowania
na te cele.
Inną formą planowanej pomocy
miałyby być tzw. osiedla wspomagane, czyli wyposażone w różnego
rodzaju udogodnienia dla osób starszych oraz w całodobowe punkty
z dyżurującymi w nich pielęgniarką
i pracownikiem socjalnym, gdzie
również działałyby świetlice dziennego pobytu, bo oprócz dolegliwości
fizycznych to samotność jest tym,
co najbardziej doskwiera ludziom
w podeszłym wieku.

PiS krytykuje marszałka
Dla Bydgoszczy widzi wielką szansę

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają marszałkowi województwa
brak aktywności w sprawie budowy portu multimodalnego. Ich zdaniem Piotr Całbecki ma obsesję na punkcie lokalizacji inwestycji.
WOJEWÓDZTWO
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzymonFialkowski
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kwestii budowy portu multimodalnego w Bydgoszczy
mówi się od dłuższego czasu.
W sierpniu radni przyjęli stanowisko
odnośnie zabezpieczenia terenu przy
stacji Bydgoszcz Emilianowo w celu
realizacji na nim platformy multimodalnej. W poniedziałek do tematu
wrócili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. - Intermodalny terminal towarowy to wielka szansa dla
rozwoju Bydgoszczy i całego województwa – deklarował poseł Łukasz
Schreiber. W jego opinii marszałek
Piotr Całbecki nie jest jednak zainteresowany powstaniem terminalu.
– W wojewódzkich dokumentach
strategicznych, jak strategia rozwoju województwa 2020+, ta szansa
dla rozwoju w ogóle nie została pod-

niesiona. Ta koncepcja ma przecież
inwestora w postaci PKP S.A.
Jak dodaje radny sejmik u
Andrzej Walkowiak, starania aby
marszałek podjął rozmowy na temat
powstania portu trwają od kilku
lat. – Ta inwestycja ma wymiar nie
lokalny, a regionalny. Marszałek
ma obsesję, że punktem lokalizacji jest Bydgoszcz i robi wszystko,
aby nie dopuścić do tej inwestycji
– mówi Walkowiak, który wypomniał też, że pełnomocnik marszałka ds. infrastruktury wodnej
Stanisław Wroński twierdzi, iż projekt budowy suchego portu intermodalnego w Emilianowie jest zły,
bo w przyszłości ma uniemożliwić
budowę portu mokrego. – Potrzeba jest ogromna, bo porty w Gdyni
i Gdańsku się kończą pod względem
logistycznych mocy przerobowych
– odpowiada Walkowiak, któr y
w najbliższych tygodniach zakończy
pełnienie mandatu radnego województwa.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

S

łowo „ma” w kontekście nowej
daty zakończenia części robót
przy rozbudowie trasy znalazło
się nieprzypadkowo. Od kilku tygodni trwają bowiem w tej sprawie
negocjacje między Zarządem Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej a wykonawcą – firmą Kobylarnia. W ubiegłym tygodniu Jacek
Witkowski, dyrektor ZDMiKP, mówił
w rozmowie z nami, że drogowcy
chcą, aby nowy termin przypadł na
styczeń. – Wysłaliśmy tę propozycję
do wykonawcy – dodawał. Ale Adam
Kot ow sk i , k ierow n i k budow y,
potwierdził nam w poniedziałek,
że zmodyfikowany harmonogram
nadal nie został ustalony.
Powód bra k u porozumienia między ZDMiKP i Kobylarnią
dot yczy jednak nie t yle terminu, co zakresu ustaleń pomiędzy
stronami. Wykonawca oczekuje
bowiem, że w najnowszym aneksie (w zw iązku z t ą inwest ycją

Kiedy koniec
prac na trasie
Uniwersyteckiej?

powstało ich do tej pory już kilkanaście) wskazana zostanie nie
tylko data, ale również zobowiąza n ie do sf i n a nsowa n i a pr zez
m i asto dod at kow ych kosz tów,
które Kobylarnia miała ponieść
w związku z przedłużającymi się
pracami. – Uległy one zwiększeniu z uwagi na tr wające procedury rozwiązywania problemów
projektow ych, brak możliwości
wykonywania robót w pierwotnych

KONSULTACJE

W

r a z z p o cz ąt k iem pr ac
nad budową basenu urząd
miast a rozpoczął przygotowania do kolejnej inwestycji,
czyli zagospodarowania terenów
wzdłuż bulwarów. Przedstawiciele
magistratu pokazali już koncepcję,
która zakłada stworzenie czterech
stref. Znajdą się w nich m.in. baseny
otwarte, wodny plac zabaw, boiska
do gry w siatkówkę plażową oraz
park linowy i plac zabaw dla dzieci.
Wizja została poddana konsultacjom
społecznym, trwającym od 19 września do 15 października.
Obszar wokół budowanej pływalni olimpijskiej zajmuje około
21 tysięcy metrów kwadratowych.
Najbliżej Astorii zaplanowano strefę basenów pływackich z szatniami
i gastronomią. W środkowej czę-

że sprawa trafi do
sądu. Choć nie w trybie
procesowym, ale w ramach
mediacji.

Drogowcy negocjują nowy termin

W niedzielę minął wydłużony termin na realizację przedłużenia trasy Uniwersyteckiej. Wiadomo
jednak, że ma zostać wyznaczony kolejny. I na pewno – nie ostatni.

Powód
braku porozumienia
między ZDMiKP i Kobylarnią
dotyczy nie tyle terminu, co
zakresu ustaleń pomiędzy
stronami.

Niewykluczone

Fot. Marcin Bratoszewski

INWESTYCJE

Część prac przy przedłużeniu trasy Uniwersyteckiej powinna zakończyć się zimą. Kiedy zakończy się cała
inwestycja - nie wiadomo.

terminach oraz konieczność przeorganizowania budowy – wylicza
Kotowski. I dodaje, że trudności
piętrzą się także z uwagi na „problem z dostępnością materiałów
i potencjału ludzkiego oraz braku
zakładanej wydajności”. – Szacunkowe koszty zostały skalkulowane
i przedstawione zamawiającemu
– podkreśla przedstawiciel Kobylarni, który zapewnia, że ze strony
wykonawcy nadal jest wola dokończenia inwestycji.

Choć obie strony nie chcą ujawnić na razie, o jaką kwotę chodzi, to
wiadomo, że rozwiązanie tego sporu
łatwe nie będzie. I niewykluczone,
że sprawa trafi do sądu. Choć nie
w trybie procesowym, ale w ramach
mediacji. – Będziemy sugerować
wykonawcy taką formułę – przekonuje dyrektor Witkowski. Jego zdaniem
kwota wskazana przez Kobylarnię jest
zbyt wysoka, a część winy – chociażby związanej z brakiem pracowników
– leży po stronie Kobylarni.

Nawet jeśli strony ustalą ostatecznie nowy termin realizacji prac,
to trzeba pamiętać, że nie będzie
on obejmował robót na działkach
przy ulicy Ujejskiego. Kobylarnia
powinna mieć je do dyspozycji już na
początku stycznia. Tego terenu nie
zamierza jednak opuścić właściciel
tartaku Krzysztof Pietrzak, przekonując, że wycena nieruchomości,
której był współwłaścicielem, została wykonana nieprawidłowo. Miasto
na jej podstawie wypłaciło mu blisko

Co znajdzie się na
nowej Astorii?
Można przedstawić swoje pomysły

W najbliższy czwartek, 4 października w sali G107 w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki (Garbary 2) odbędzie się spotkanie dotyczące zagospodarowania strefy zewnętrznej wokół budowanego
basenu Nowej Astorii.

ści obszaru znajdzie się natomiast
największa strefa zabaw i rekreacji
wodnej. Proponowane jest w niej
zlokalizowanie takich atrakcji jak
brodziki, rwąca rzeka, zjeżdżal-

nia rurowa, wodny plac zabaw.
W zachodniej części planowane jest
utworzenie strefy relaksu z plażą,
leżakami, boiskami do siatkówki
plażowej i natryskami schładzają-

cymi. Najbliżej ulicy Unii Lubelskiej
powstanie strefa rekreacji ruchowej
z parkiem linowym dla dzieci, placem zabaw, urządzeniami do ćwiczeń oraz parkouru. Cały obszar

770 tysięcy złotych odszkodowania
(za należące do niego 3/8 terenu),
a wszystkich właścicielom – łącznie
nieco ponad 2 mln zł. Obecnie obowiązek egzekucji działek spoczywa
na wojewodzie Mikołaju Bogdanowiczu, który w piątek unieważnił jednak kolejny przetarg na jej wykonanie (jedyna oferta od firmy Sanitrans
z Białych Błot opiewała na niemal
milion złotych, urząd wojewódzki ma
do dyspozycji jedynie 300 tys. zł).
Pietrzak przed trzema tygodniami na spotkaniu z Rafałem Bruskim
zadeklarował, że opuści działki na
Wzgórzu Wolności, jeśli otrzyma
dodatkowo 3 mln zł. Prezydent nie
chce przystać na tę propozycję.
Na ostatniej sesji rady miasta przedstawił informację o niej radnym.
Nie zapadły jednak żadne wiążące
decyzje. Bruski zaproponował, aby
radny Bogdan Dzakanowski, który
popiera starania Pietrzaka, wypracował zgodną z prawem formułę
porozumienia z właścicielem tartaku. Po nieco ponad dobie Dzakanowski z pełnomocnictwa od prezydenta jednak zrezygnował.
Na placu budowy drugiego etapu trasy Uniwersyteckiej w ostatnich dniach trwały prace nad wykonaniem przejazdu w pasie rozdziału alei Jana Pawła II. Wszystko po
to, aby – jak tłumaczy dyrektor
Witkowski – osoby wyjeżdżające
łącznicą z ulicy Glinki nie musiały
dojeżdżać do ronda Toruńskiego,
a mogły zawrócić wcześniej i kierować się chociażby w stronę ronda Inowrocławskiego czy lotniska.
Nadal zamknięty jest także wlot
w ulicę Karpacką od Jana Pawła II.
Niedostępny jest również wjazd
z tej ostatniej we wspomnianą ulicę
Glinki.

będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W celu uzyskania kolejnych
opinii na temat terenu (w trakcie
konsultacji pojawiły się m.in. głosy
o postawieniu toalet czy uruchomieniu przystanku komunikacji
miejskiej Królowej Jadwigi/Rejtana)
urząd miasta w ramach trwających
konsultacji społecznych organizuje
spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono w czwartek, 4 października, na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki (sala G107)
w godz. 17:00 – 18:30.

*

Więcej o inwestycjach
w Bydgoszczy na portalu
MetropoliaBydgoska.PL
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inwestycje
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

fot. Stanisław Gazda
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tym roku do BBO zgłoszono ponad 500 projektów. Po weryfikacji, ostatecznie na kartach do głosowania
znalazły się 264 pomysły bydgoszczan. W wyborze projektów mogą
wziąć udział osoby zamieszkałe
w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat.
Mieszkańcy mają prawo głosować na
więcej niż jeden projekt osiedlowy,
ale ich wartość nie może przekroczyć puli pieniędzy na dane osiedle.
Do rozdysponowania w ramach
budżetu obywatelskiego wydzielono
13,3 miliona złotych, z czego 10 milionów przeznaczono na projekty osiedlowe, a 3,3 – na ponadosiedlowe.
Zadania, które uzyskają największe
poparcie bydgoszczan zostaną wprowadzone do budżetu i zrealizowane
w 2019 roku. Głosowanie na projekty odbywa się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo oraz za pomocą kart
do głosowania, które będzie można
wrzucić do urn, znajdujących się
w szkołach, siedzibach urzędu miasta
i młodzieżowych domach kultury.
Prezydent Rafał Bruski zaznaczył,
że w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano już 300 inwestycji
w różnych częściach miasta. – Wraz ze
społecznikami z rady ds. partycypacji
wypracowujemy regulamin funkcjonowania BBO – podkreślił Bruski.
Przewodnicząca rady osiedla
Kapuściska Magdalena Wawrzyniak

Ruszyło głosowanie na
budżet obywatelski
Jakie propozycje mają bydgoszczanie?
Od 1 do 31 października mieszkańcy Bydgoszczy mogą zagłosować na pomysły w ramach budżetu
obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy istnieje też możliwość wyboru projektów ponadosiedlowych.

powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają wnioski głównie dotyczące
infrastruktury – budowy i remontu
chodników, placów zabaw czy miejsc
parkingowych. – Zgłoszono projekt
tężni solankowej na osiedlu, gdyż
mieszkańcy uważają, że ich zdrowie nie jest w dobrym stanie i chcą
to zmienić – stwierdziła Wawrzyniak, przedstawiając jeden z ciekawszych pomysłów tegorocznej edycji.
Poza tężniami, wśród odbiegających
od standardów projektów znajdują się
m.in. postawienie giveboxu (wspólnej
szafy, w której można zostawić niepotrzebne rzeczy na użytek kogoś
innego) na Czyżkówku, torów do jazdy na rowerach na Okolu i Miedzyniu
czy zakup dronów do wykrywania
smogu (projekt zgłoszony w Starym
Fordonie).
– To daje radom małych osiedli, które nie mają takich zasobów
finansowych jak te większe, możliwość rozwinięcia się. Nie absorbuje
to pieniędzy na projekty osiedlowe.
W przypadku Szwederowa złożyliśmy projekt ponadosiedlowy budowy miejsc parkingowych przy ulicy
Solskiego – powiedział Bogusław
Deja z rady osiedla Szwederowo.
Karty do głosowania na projekty
BBO będzie można wypełnić i wrzucić
do urny także w zabytkowym autobusie, który w październiku będzie
odwiedzał bydgoskie osiedla. Autobus BBO to efekt współpracy urzędu
miasta ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Transportu Publicznego –
wcześniej mercedes O305 pełnił rolę
mobilnego punktu, w którym można
było zgłosić swój projekt.
R

E

K

L

A

M

A

7

8

DOBRCZ

OSIELSKO

BARCIN
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

PRUSZCZ

MROCZA

BYDGOSZCZ

KCYNIA

ŁABISZYN

BIAŁE BŁOTA

Każdy z naszych Partnerów proponuje w trakcie trwania
wydarzenia swoje produkty lub usługi w cenie obniżonej
o 50 procent! Poniżej prezentujemy Wam listę firm i instytucji
biorących udział w akcji.

Partnerzy akcji
METROPOLIA ZA PÓŁ CENY
Akademia Tańca Danceby, ul. Gdańska 145
Akademickie Centrum Medyczne, ul. Naruszewicza 11
Amici Pizza, ul. Brzozowa 28a/2
Artom Bis, ul. Pomorska 13
Atelier Wizerunku Magdaleny Andler, ul. Podwale 11/2
Bajeczny Salon&Spa, ul. Pomorska 35
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jakuba
Wojciechowskiego 1a
Bookszpan, ul. Kruszwicka 1
Black Gym, ul. Rupniewskiego 8
Blind Pig Porkownia, ul. Magdzińskiego 7
Burger Patrol, ul. Skarżyńskiego 2
Burger Strefa, ul. Magdzińskiego 1
Butik Bardotka, ul. Solskiego 15 paw. 7
Bydgoskie Centrum Sztuki, ul. Jagiellońska 47
Bytom, ul. Jagiellońska 39-47 (Focus)
Cafe Emilia, ul. Bydgoska 35Nakło Nad Notecią
Cafe Kino, ul. Długa 32
Canapa Catering&More, ul. Dworcowa 68
Cardano Jewellery, ul. Dworcowa 41
Centrum Gier Pegaz, ul. Pod Blankami 6
Centrum Rehabilitacji Pomorska 39, ul. Pomorska 39
Centrum Wspinaczkowe Spider, ul. Świecka 8
Ciuchant, ul. Śniadeckich 38, ul. Świętojańska 2, ul.
Grunwaldzka 44
Cross Team Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 26
CTbike.pl, ul. Objazdowa 1
Cubus, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Dance Center Milhausen, ul. Karłowicza 2 (ZS nr 10), ul.
Długa 52 -Dobrcz(Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu),
al. Mickiewicza 3 -Nakło(Nakielski Ośrodek Kultury),
ul. 23 Stycznia 13 - Solec Kujawski (Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych)
DaVinci, ul. Rupniewskiego 10, ul. 11 listopada 15a, ul.
Centralna 2z, Osielsko
DepilConcept, ul. Poznańska 7
Dermatis, ul. Mostowa 2
Destylarnia, ul. Kręta 3
Divine Dance Centre, ul. Gdańska 25
Domino’s Pizza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33,ul.
Słonimskiego 19
Eksbuty, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
English is easy, ul. Lelewela 31
Fielmann, ul. Wojska Polkiego 1 (Zielone Arkady)
Fishka, ul. Centralna 2K, Osielsko
Filharmonia Pomorska, ul. Andrzeja Szwalbego 6
Fit Dance Fun, ul. Rzeźniackiego 1C,ul. Schulza 7
Fit Dance Fun Beauty, ul. Schulza 7
Freedom Dance Studio, ul. Zduny 8
Gabinet Kosmetyczny Helios, ul. Śniadeckich 38
Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Osielsku, ul.
Tuberozy 2, Osielsko

SADKI
ROJEWO

NAKŁO NAD NOTECIĄ

IDEA AKCJI

NOWA WIEŚ WIELKA

SICIENKO

GoDan Strefa Uśmiechu, ul. Fordońska 141 (Galeria
Pomorska),ul. Magnuszewska 5
Greenpoint, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska),ul. Wojska
Polkiego 1 (Zielone Arkady)
Herbaciarnia Asia, ul. Wełniany Rynek 7
Hotel Pozyton, ul. dr I. Romanowskiej 1
Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96
Hotel Tyrol, ul. Kąkolowa 2, Osielsko
Instytut Piękna Glow Spa, ul. Jagiellońska 111 (Osiedle
Paryskie)
Jubiler Karkosik, ul. Jagiellońska 39-47 (Focus)
Jumpin Place, ul. Zygmunta Augusta 2
Karczma Grzybek, ul. Nizinna 6, Białe Błota
Kids Play, ul. Fordońska 140
Klinika Urody Medestic Katarzyna Huss, ul. Braniewska 10
Klink, ul. Szajnochy 2
Klubben.pl, ul. Toruńska 12, Ciele
Kocia Ferajna, ul. 11 Listopada 16B
Koffeina, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Korty Tenisowe Zawisza, ul. Gdańska 163
Krysport, ul. Gdańska 102
Kubenz, ul. Jagiellońska 39-47 (Focus)
Kuchnia Marche, ul. Wojska Polskiego 1, (Zielone Arkady)
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 6
Lafaye, ul. Jagiellońska 39-47 (Galeria Focus)
Landschaft, ul. Gimnazjalna 6
Lara Fabio, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Let’s play the game, ul. Grodzka 17
Loco Loco, ul. Długa 35
Lodziarnia Żak, ul. Śniadeckich 57
Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina, ul. Długa 31
Mat-Bike Team, ul. Sienkiewicza 23, ul. Krzyżowa 3, Koronowo
Ministerstwo Śledzia i Wódki, ul. Stary Rynek 25
MODAR Moda Męska, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Moodie Foodie, ul. Gdańska 24
Może Ryba, ul. Gdańska 39
Muzeum Konsol i Gier WideoPrehistoria.pl, ul. Adama
Grzymały-Siedleckiego 27
Muzeum Mydła i Historii Brudu, ul. Długa 13
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego: Spichrze
nad Brdą – ul. Grodzka 7-11, Zbiory Archeologiczneul –
ul. Mennica 2 na Wyspie Młyńskiej, Europejskie Centrum
Pieniądzaul – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej, Galeria
Sztuki Nowoczesnej - ul. Mennica 8a na Wyspie Młyńskiej,
Dom Leona Wyczółkowskiegoul – ul. Mennica 7 na Wyspie
Młyńskiej, Exploseum – ul. Alfreda Nobla
Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, ul.
Pocztowa 14, Nakło nad Notecią
Mydlarnia u Franciszka, ul. Jagiellońska 39-47 (Galeria Focus)
No Rules, ul. Długa 4
OculoVision, ul. Fordońska 410B
Outlet Kobra, ul. Kościuszki 27b
Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5
Optilook, ul. Dworcowa 8
Optilux, ul. Dworcowa 6,ul. Długa 5
Optyk L.W. Michalscy, ul. Gdańska 37
Optyk Okularnik, ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 26
Park 17, ul. Chodkiewicza 17
Parma, ul. Fregaty 2, Osielsko
PAWO, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Pierogarnia Stolnica Kujawska, ul. Grudziądzka 3
Pinup Pole Dance, ul. Popiełuszki 26
PodWałek, ul. Podwale 12
Poradnia Żywieniowa Magdalena Maciejewska, ul.
Sobieskiego 2A
Princess Salon Kosmetyczny, ul. Szubińska 63 A, Białe Błota”

ŻNIN

SZUBIN

SOLEC KUJAWSKI

KORONOWO

5-7 PAŹDZIeRNIKA

Projekt EXIT Escape Room, ul. Skorupki 23
Projekt Zdrowie, ul. Ku Wiatrakom 42,ul. Gdańska 93
Prolog9, ul. Długa 18
ProOculo, ul. Gdańska 33, ul. Gdańska 140
Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2
Pub Karo, ul. Toruńska 430
Pub PRL, ul. Stary Rynek 5
Puccini, ul. Wojska Polskiego 1, Zielone Arkady
Restauracja Luizjana, ul. Długa 27
RTV Euro AGD, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska), ul.
Rejewskiego 3 (Galeria Auchan), ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo)
Sala Zabaw Ence-Pence, ul. Gdańska 163 (teren Zawiszy)
Sala Zabaw Figlowisko, ul. Jagiellońska 39-47 (Focus)
Sala Zabaw Złoty Smoczek, ul. Jagiellońska 1 (BCF, Galeria
Drukarnia)
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „Twoje piękno”, ul. Szubińska
17, Białe Błota
Salon Optyczny Agnieszka Szpajer w Nakle nad Notecią, ul.
Bydgoska 28, Nakło nad Notecią
Salon Optyczny medOptic Nakło, ul. Dąbrowskiego 15, Nakło
nad Notecią
Semrau, ul. Fordońska 54
Serduszka Dwa, ul. Grunwaldzka 73/3
Sklep Kubas - Jubilat, ul. Bydgoska 4, Solec Kujawski
Soczewki24, ul. Wojska Polskiego 1, Zielone Arkady
Soldier Equipment, ul. Fordońska 159
Strefa, ul. Długa 11 (Wyspa Młyńska)
Studio Fotograficzne LINDA, ul. Tomasza Golloba 2C
Studio Kosmetyki Profesjonalnej i Masażu ALFA, ul. Nakielska
239
Studio Optyczne 9, ul. Gdańska 9
Stoisko Kreatywne Zabawki, ul. Fordońska 140 (Galeria
Pomorska)
Spiżarnia, ul. Zbożowy Rynek 9
Sunesco, Stary Rynek 15-21
Sumatra, ul Jagiellońska 39-47 (Focus), ul. Wojska Polkiego
1 (Zielone Arkady), ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
SupleFordon, ul.Sabały 4/9
Squash Point, ul. Portowa 1
Szkoła Tańca Alwidance, ul. Toruńska 30
Świat Książki, ul. Wojska Polkiego 1 (Zielone Arkady), ul.
Fordońska 140 (Galeria Pomorska), ul. Zygmunta Augusta
7 (Dworzec Główny PKP)
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, al. Mickiewicza 2
Time For Wedding Konsultanci Ślubni
Time Trend, ul. Jagiellońska 39-47 (Focus), ul. Wojska Polskiego
1 (Zielone Arkady)
Wagon Smaków, ul. Dworcowa, Solec Kujawski
Wedding Shop, ul. Magnuszewska 5
Wileńska 9, ul. Wileńska 9
Włoska Robota 63, ul. Długa 63
Wojas, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Wrangler, Lee, ul. Kruszwicka 1 (CH Rondo), ul. Fordońska
141 (Galeria Pomorska), ul. Jagiellońska 39-47(Focus)
Wytwórnia Burgerów Zaułek 20, ul. Zaułek 20
Wyspa Activejet/Sferis, ul. Fordońska 141 (Galeria Pomorska)
Vison Express, ul. Focha 4,ul. Fordońska 141 (Galeria
Pomorska),ul. Jagiellońska 39-47 (Focus Park), ul. Wojska
Polskiego 1 (Zielone Arkady), ul. Rejewskiego 3 (Galeria Auchan)
VR World, ul. Długa 49
Zacisze, ul. Wełniany Rynek 6
Zajazd Pod Grzybkiem, ul. Szosa Gdańska 26, Niwy
Zakład Optyczny Focus, ul. J. Zamoyskiego 1
ZOO Market, ul. 3 maja 10
ZIP House, ul. Bałtycka 5, Osielsko, ul. Kościuszki 27
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Pizza Capriciosa

makaron Penne zapiekane z kurczakiem

Pizza Żeberka BBQ&Honey

Butelka Wina santa libera Białe/Czerwone

Grillowana pierś z kurczaka

Kieliszek Wina santa libera Białe/Czerwone

Plac Wolności 1, Bydgoszcz
• Eskalopki drobiowe
w sosie szpinakowym
• Karkówka z grilla
• Pizza nr 1
• Pizza nr 2
Świecka 8, Bydgoszcz

Skoczek w boczek -50%
Wege w Gębie -50%
Marii Skłodowskiej-Curie 33 (CH Balaton), Bydgoszcz

- 50%

- Laserowe odmładzanie skóry
laserem frakcyjnym
- Maximus TriLipo lifting
twarzy
- Oxybrazja z mezoterapią
tlenową
- Peeling migdałowy z maską
i ampułką na twarz

Kr. Jadwigi 16, Bydgoszcz, tel. 723 099 090, www.dermo-medica.pl

Barszcz z pasztecikiem
Schabowy z ziemniakami
i kapustą na słodko
Filet z kurczaka z frytkami
i surówką z białej kapusty

WsZYsTKiE
PiZZE

- 50%
w specjalnej promocji

Al. Prezydenta lecha
Kaczyńskiego 36/7
(dawniej Planu 6-letniego),
Bydgoszcz

tel. 52 361 94 94

ul. Poznańska 10,
Bydgoszcz

tel. 52 581 88 30

- 50%

na kolekcję
Basic
www.change.shop.pl

ul. Stary Rynek 15-21, Bydgoszcz

CH Galeria Pomorska, CH focus mall
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dyby dzisiaj, któraś z kobiet,
nie wiedząc, co w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Miejskim spotkało panią Agnieszkę,
zapytała ją, czy ma pójść rodzić tam,
czy gdzie indziej, to pani Agnieszka, po tej traumie, którą przeżyła
– pewnie odradzałaby i to zdecydowanie. Ale patrząc na wszystko
z boku, doskonale wie, że to tak nie
działa, że nie można zawsze stosować metody: oko za oko, ząb za

Winiłam Boga, gdy
zawinił człowiek…
Wiktoria, czternastoletnia siostra Zuzi, wyrasta na piękną kobietę. Przysłuchuje się naszej rozmowie,
stojąc w progu drzwi do pokoju. Może właśnie po raz pierwszy dowiaduje się, że gdy w tym samym
szpitalu przychodziła na świat, działo się z nią to samo, co z Zuzią. Wówczas również u jej mamy,
Agnieszki Lukowskiej, zatrzymała się akcja porodowa. Różnica polegała na tym, że wtedy urządzenie
do KTG płodu było cały czas podłączone, natychmiast zrobiono cesarskie cięcie. Gdy pani Agnieszka
rodziła Zuzię, zlekceważono ją totalnie: lekarz wyszedł w tracie porodu, a położna nakrzyczała na
nią, że nie umie rodzić.

Ja cały czas w coś
wierzę – jak nie w cud,
to w medycynę, nawet
tę niekonwencjonalną.
To mi pozwala
z nadzieją iść razem
z Zuzią przez życie.
Agnieszka Lukowska

ząb. Nie można skreślać, czy rzucać
klątwy na ten szpital za jeden błąd
lekarski. To mogło, choć nie powinno, zdarzyć się w każdej innej placówce. Nigdy nie wiadomo, na jaką
zmianę, na jakich ludzi się trafi.

Pani nie umie rodzić!
Pani Agnieszka trafiła źle, bardzo
źle. Skurcze ustały, a lekarz wyszedł
z sali porodowej bez słowa. Położna zaczęła krzyczeć na nią, że rodzi
po raz drugi, a nie umie rodzić! Gdy
tętno dziecka zanikło, pani Agnieszka poprosiła o cesarskie cięcie, ale
jej prośbę zlekceważono. Kiedy
w końcu pojawił się lekarz - położył się na brzuchu pani Agnieszki.
Ucisk sprawił, że dziecko wypadło.
Musiało coś być nie tak, bo w ogóle
nie reagowało.
I było drugie oblicze szpitala miejskiego, który uratował Zuzi
życie. Miesiąc spędzony na intens y w nej ter api i noworod k a, to
dla pani Agnieszki wspomnienie
cudownych lekarzy, wspaniałych
pielęgniarek, fachowej rehabilitacji.
Ktoś mógłby powiedzieć: po
co odg rzeby wać stare spraw y?
W ten sposób krzywdzi się szpit al miejski, k tór y w kobiecych
rankingach uznawany jest dziś za
jedno z najlepszych w Bydgoszczy miejsc do urodzenia dziecka.
Sama pani Ag nieszka usł yszała
niedawno od kogoś, że prowadzi
nagonkę na szpital, któremu jest
bardzo przykro z tego powodu.
- A ja się pytam, dlaczego szpitalowi nie było przykro dziewięć
lat temu, kiedy przez niedbalstwo,
rutynę i ignorancję zrujnowane
zostało życie mojego dziecka. Przez

fot. Stanisław Gazda

mama Zuzi

Zuzia nie porusza żadną z kończyn, więc wymaga stałej opieki i czuwania nad nią.

pierwszy miesiąc pobytu na intensywnej terapii, nikt nie przyszedł
zapytać, jak się czuje Zuzia, jak ja
się czuję. Ba, nigdy nie usłyszeliśmy słowa „przepraszam”, nikt nie
wyjaśnił nam całej sytuacji – żali
się Agnieszka Lukowska i dodaje, że
pięć lat temu, kiedy rozpoczęła walkę w sądzie, mogło dojść do ugody,
ale szpital nie potrafił przyznać się
do winy i stanął na stanowisku, że
sprawa się przedawniła.
Justyna Straka, rzeczniczka
szpitala, w przysłanym do naszej
redakcji w y jaśnieniu pisze, że
poród przyjmował lekarz, który od
2010 roku nie współpracuje ze szpitalem. Zarówno przebieg porodu,
jak i jego następstwa były przedmiotem ustaleń oraz oceny w trakcie
procesu sądowego. Po otrzymaniu
odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, podjęte zostaną kroki w kierunku likwidacji szkody w ramach
posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. Rzeczniczka zapewnia, że
w szpitalu przestrzegane są wszelkie procedury i standardy opieki nad
pacjentem.
18 w rześnia Sąd Apelacy jny
w Gdańsku uznał, że doszło do
zaniedbań przy porodzie, a za błędy odpowiada bydgoski szpital.
Zasądził odszkodowanie dla rodziców Zuzi w wysokości 1,2 mln zł
i miesięczną dożywotnią rentę dla
dziewczynki w wysokości 1,5 tys. zł.
Wyrok jest prawomocny.

Ze szpitalem
można wygrać
- Dlatego tę sprawę znów nagłaśniamy, żeby pokazać, że ze szpitalem
można wygrać – mówi Agnieszka Lukowska. – I to nie jest koniec
tematu. Te sprawy cały czas się
dzieją na naszych oczach. Tysiące
dzieci rocznie rodzi się z niepełnosprawnością będącą konsekwencją
błędów lekarskich przy porodzie.
Mało kto podejmuje się walki o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie, bo
większość się boi, że sprawę przegra i narazi się na wysokie koszty
sądowe. Ja chcę, żeby skrzywdzone
przez lekarzy rodziny zaczęły walczyć. Stąd mój film na Facebooku
z ogłoszenia wyroku, który obejrzało już ponad trzydzieści tysięcy
osób. Codziennie zgłasza się do mnie
po kilkadziesiąt osób z pytaniem:
jak zacząć walkę? Czuję, że dałam
innym powrót wiary, nadziei i sił.
Sądową walkę Lukowscy rozpoczęli w listopadzie 2013 roku. Sprawa
toczyła się przez cztery i pół roku
w bydgoskim sądzie okręgowym.
Sąd pierwszej instancji uznał rację
rodziny Lukowskich i orzekł na ich
rzecz 800 tys. złotych odszkodowania. Z wyrokiem nie zgodził się ani
szpital, ani oni sami. Według Lukowskich zasądzona kwota była za niska,
z kolei szpital chciał umorzenia
sprawy. Zasądzenie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1,2 mln odszko-

dowania i 1,5 tys. dożywotniej renty
dla Zuzi wcale nie wywołało u jej
mamy entuzjazmu, wybuchu radości.
Wtedy dotarło do niej, że pieniądze,
owszem, są bardzo ważne i potrzebne, ale one zdrowia Zuzi nie wrócą…

Koszmarny poród
A wszystko przez te 30 koszmarnych, dramatycznych, krytycznych
minut porodu, których skutkami
są: najcięższe z możliwych - wielokończynowe dziecięce porażenie
mózgowe oraz padaczka.
W trakcie zaniedbań i zaniechań
przy porodzie u dziecka wystąpiło niedotlenienie mózgu, powodujące zamartwicę okołoporodową.
W drugiej dobie życia Zuzia dostała drgawek, została wprowadzona
w stan śpiączki farmakologicznej.
Po wybudzeniu okazało się, że nie
ma żadnych odruchów ani ssania,
nie porusza kończynami, za to ma
zapalenie spojówek, wylewy do nadnercza, krwiak podokostny w główce i zapalenie płuc.
Nauczono mamę Zuzi karmić
dziecko przez sondę i wypisano do
domu. Każdego dnia Zuzia była i jest
do dziś (ma obecnie 9 lat) rehabilitowana. W wieku dwóch lat pojechała na delfinoterapię. Ssaki miały
podpływać naprzemiennie do jej
lewej i prawej półkuli mózgu. Lewej
nawet nie chciały dotknąć. Wykonane w Polsce badania wykazały, że

w lewej półkuli mózgu są poważne ogniska zapalne, które wkrótce
doprowadzą do epilepsji – i tak też się
stało. Potężne napady padaczki pojawiały się co trzy miesiące. W końcu
udało się je wyciszyć lekami.
Zuzia nie porusza żadną z kończyn, więc wymaga stałej opieki
i czuwania nad nią. Często bardzo
cierpi, zwłaszcza gdy pojawiają
się bóle spastyczne mięśni. Każdy
więc, nawet najdrobniejszy postęp
w rozwoju dziewczynki – cieszył
niezmiernie. Tych chwil radości była
w całym dziewięcioletnim życiu Zuzi
jedynie odrobina. Całe szczęście, że
nauczyła się pokazywać wzrokiem,
co by chciała ubrać, czym się pobawić, co zjeść. Potrafi wskazać rączką
na interesujący ją, położony przed
nią, przedmiot. Umie skinąć główką
na „tak” i pokręcić na „nie”. Rozmawiając z nią można niekiedy doczekać się reakcji w formie uśmiechu.
Ale sama nie wstanie, nie pójdzie, no
i nie mówi, więc pani Agnieszka nie
zaznała tego szczęścia usłyszenia
z ust swego dziecka słowa „mama”.
Ale wierzy, że to kiedyś nastąpi.
- Ja cały czas w coś wierzę.
Jak nie w cud, to w medycynę, nawet
tę niekonwencjonalną – mówi mama
Zuzi. – To mi pozwala z nadzieją iść
razem z nią przez życie.
Zuzia jest jeszcze mała, jej mózg
jest plastyczny, podlega zmianom,
więc jeszcze dużo może się wydarzyć.
Dlatego też podjęta została próba
przeszczepu komórek macierzystych,
czego nieśmiałe, pozytywne efekty
już są widoczne. Trzeba mieć nadzieję… Choć w życiu pani Agnieszki był
też okres buntu, wrogości. Mówiła
do siebie: Boże, dałeś mi jedną piękną
córkę, dlaczego mi to uczyniłeś z tym
niewinnym dzieckiem?! Szybko zrozumiała, że to nie Bóg to sprawił, lecz
ludzie. Ale skoro tak się stało, to…

Musi być w tym jakiś
głębszy sens, jakiś cel
Im bardziej stawała się pogodzona ze swoim nieszczęściem, tym
w y r a ź n iej z acz ę ł a dost r z egać
w sobie potrzebę pomocy innym
ludziom. Przecież nie była sama.
Nie ona jedna musi borykać się
z takimi problemami.
A wszystko zaczęło się od placu
zabaw na Wyspie Młyńskiej i zjeżdżalni, z której Zuzia korzystała, cały czas
przytrzymywana przez mamę. Wówczas jakaś kobieta podeszła i z oburzeniem w głosie kazała pani Agnieszce
puścić dziecko – przecież wszystkie
tak zjeżdżają. Wtedy pani Agnieszka
położyła Zuzię na ziemi. Kobieta spytała: Dlaczego ona się nie rusza? Gdy
dowiedziała się o niesprawności Zuzi,
odeszła zawstydzona.
To zdarzenie uzmysłowiło pani
Agnieszce, że tak nie może być, że
dzieci takie jak Zuzia, też potrzebują
miejsca do zabawy. Dziś jest dumna
z tego, że z innymi osobami, które
również dostrzegły ten problem,
udało się doprowadzić do powstania
w Bydgoszczy kilku miejsc dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Ba, każdy nowy integracyjny
plac zabaw będzie musiał spełniać
takie wymogi. Choroba Zuzi na coś
się przydała…
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fot. D. Gackowski

Kultura

Gotowe
na wszystko
Wychodzą na scenę i nie wiedzą, w jaką rolę się wcielą, gdzie będzie odbywać się akcja ani
jaką historię będą opowiadać. Mimo to są spokojne. Przecież spektakl przebiega zgodnie
z planem. Na tym właśnie polegają improwizacje teatralne, aby być gotowym na wszystko, co
wymyśli publiczność.

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

T

eatr improwizowany to – najprościej mówiąc - spektakle,
które odbywają się bez scenariusza. Wszystko, co jest prezentowane na scenie, jest inspirowane
pomysłami publiczności i aktorów.
Początków współczesnych improwizacji teatralnych można doszukiwać
się w latach. 50 XX wieku w krajach
zachodniej Europy, ale do Polski
impro trafiło dużo później – w pierwszej dekadzie obecnego stulecia.
Do Bydgoszczy przywiozła je z Irlandii Katarzyna Chmara. - Spotkałam
wtedy Alicję Dobrowoloną i stwierdziłyśmy, że stworzymy w naszym
mieście taki teatr – wspomina.
- Ws z y s t ko z a c z ę ł o s i ę
w 2011 roku. Wtedy regularnie się
widywałyśmy, próbowałyśmy i po
roku prób wyszłyśmy w końcu na

13
scenę – mówi Dobrowolna. Takie
były początki grupy wymyWammy,
czyli pierwszego bydgoskiego teatru
improwizowanego oraz pierwszej
takiej grupy w Polsce tworzonej
wyłącznie przez kobiety.

pierwszy będzie w Polsce i zaprezentuje musical w stylu Tima Burtona i braci Grimm.
Improdrom to dziś jeden z kilku
festiwali teatrów improwizacyjnych,
które odbywają się w Polsce, obok
krakowskiego Improfestu, Podaj
Wiosło w Gdańsku oraz 3-2-1 Impro
w Konstancinie Jeziorna koło Warszawy. Z roku na rok jest ich coraz
więcej, podobnie jak występujących grup. Również w Bydgoszczy.
– Coraz więcej ludzi jest w to zaangażowanych. Trochę dzięki naszym
warsztatom, które prowadzimy
w MCK-u – mówią wymyWammy.
Z biegiem lat członkinie teatru
coraz lepiej rozumieją się na scenie. Znają się coraz bardziej, więc
i spektakle są lepsze. – Ale zaskoczenia ciągle są i na pewno jeszcze
będą. Pięć głów i nasze wyobraźnie.
Spotykamy się na scenie, inspirujemy i zawsze coś z tego wychodzi –
mówi Agnieszka. Co z tego wyjdzie
na Improdromie? – Na pewno coś
wyjątkowego. W końcu na tym polegają improwizacje, że nic nie jest
grane dwa razy – kończy Alicja.

Nie musi być
śmiesznie
Od tamtego czasu minęło siedem
lat. Grupa, obecnie pięcioosobowa,
nadal regularnie występuje na scenie, między innymi w Miejskim Centrum Kultury. Każdy spektakl jest
niepowtarzalny. – Na tym właśnie
polegają improwizacje. Nigdy nie
prezentujemy tego samego dwukrotnie albo tego, co odgrywałyśmy
na próbie– tłumaczy Jagoda Ptaszyńska, kolejna z członkiń teatru.
Chc ąc t wor z yć improw izacje, trzeba być przygotowanym na
bycie… nieprzygotowanym – trzeba
nauczyć odnajdywać się w zaskakujących sytuacjach, być otwartym
na ludzi i gotowym na każdy scenariusz, który wskaże publiczność.
- Żeby odnaleźć się na scenie,
potrzeba oczywiście umiejętności
aktorskich. Ale wszystko to, czego
nauczymy się podczas warsztatów,
przydaje się także w życiu. To słuchanie ludzi, akceptowanie, rozumienie ich – mówi Agnieszka Szałkowska.
Improwizacje rozwijają też pewność siebie, otwartość i umiejętność
podejmowania decyzji. Dlatego też
może spróbować ich każdy – niezależnie od wieku czy zainteresowań.
Organizowane są nawet warsztaty
dla osób starszych. - Uważam, że
seniorzy są w tym świetni – mówi
Agnieszka, która miała okazję z nimi
pracować.
W trakcie spektakli publiczność
często jest przez aktorów rozśmieszana. Ale improwizacje to nie tylko
komizm. - Często mówi się, że jak
ktoś jest śmieszny, zna się na żartach, to odnajdzie się w impro. A to
nieprawda, bo trzeba być dobrym
słuchaczem, a komizm jest przypadkowy. Nikt się na niego nie sili,
to nie jest spektakl złożony z gagów.
– mówi Jagoda. Katarzyna dodaje: Nie skupiamy się na tym, żeby
widza rozśmieszyć. Czasami to efekt
uboczny. Najważniejsze są emocje
oraz przekaz między partnerami.
No i publiczność.

WymyWammy
Pierwszy w Bydgoszczy teatr
i mprow i zowa ny i pier w sz y
w k r aju t wor z ony w ył ącznie przez kobiet y. Obecnie
w jego skład wchodzą: Katarzyna Chmara, Alicja Dobrowolna,
Jagoda Ptaszyńska, Agnieszka
Szałkowska i Katarzyna Witkowska. W najbliższych dniach
w Miejskim Centrum Kultury grupa organizuje festiwal
Improdrom.

Reżyserzy
na widowni
– Gdzie ma być odgrywana scena?
– pyta prowadzący, a w odpowiedzi słyszy propozycje z widowni:
Sauna! Autobus! Wanna! Innym
razem zapyta o sytuację, w której znaleźli się aktorzy albo role,
w które mają się wcielić. Interakcja
aktorów z publicznością to jedna
ze szczególnych cech improwizacji.
To tutaj, jak nigdzie indziej, widz jest
aktywnym uczestnikiem spektaklu,
a nawet – reżyserem.
– Zawsze przed spektaklem staramy się rozgrzać publiczność, bo ta
energia od niej płynącą jest dla nas
bardzo ważna – tłumaczy Katarzyna
Witkowska. Bez publiczności teatr
improwizowany by nie zaistniał.
Impro przy pomina sy tuacje
życiowe i to właśnie z nich czerpią aktorzy na scenie. Na przykład
w krótkich formach, które czę-

sto polegają na odgrywaniu scenek. - Przygodę z impro zaczyna
się właśnie od tych krótkich form,
gier, w których trzeba odpowiadać
rymując lub należy unikać jakiegoś słowa. Jest pełno typów takich
zabaw – tłumaczy Alicja.
To właśnie dzięki publiczności opowiadana historia często jest
„pchana” do przodu - prowadzona
w na bieżąco wytyczanym kierunku.
Ale nie zawsze. Są też takie formy
improwizacji, w których sugestie
widzów są niepotrzebne, a i tak ma
się przekonanie, że aktorzy improwizują. Tak będzie na spektaklu,
który wymyWammy zaprezentują w najbliższy piątek na festiwalu Improdrom w Miejskim Centrum Kultury. – To będzie dla nas
nowość. Zainspirujemy się utworami
Oerbeatza i Zoraka. Chcemy pokazać, że muzyka i improwizacja mogą
znakomicie współgrać – tłumaczy
Katarzyna Chmara.

Nic nie zdarza się
dwa razy
Improdrom potrwa trzy dni. Zacznie
się w czwartek od wieczoru spektakli prezentowanych przez grupy
wybrane z nadesłanych zgłoszeń.
Na tę część wstęp jest wolny. – To
będzie dobra okazja dla osób, które jeszcze nigdy nie były na improwizacjach i chciałyby się za darmo
przekonać, czy im się to spodoba –
tłumaczy Alicja.
W kolejnych dniach zaprezentują się też uznani improwizatorzy
z całej Polski, jak AD HOC, Siedem
Razy Jeden czy Dziubauer. Niektórzy
oprócz standardowych występów
wspólnie wyjdą na scenę w ramach
miksów, czyli spektakli, na których
spotykają się przedstawiciele różnych grup, którzy na co dzień nie
występują razem. Pojawią się goście
z zagranicy, między innymi brytyjska grupa The Maydays, która po raz

Program Improdromu
2018 (4-7 października,
Miejskie Centrum Kultury):
Czwartek, 4 października,
od godz. 19:00
• Bingo Bango Bongo – wieczór spektakli impro wybranych spośród aplikacji
Piątek, 5 października,
od godz. 18:00
• Oerbeatz / Zorak / wymyWammy (Bydgoszcz / Łódź)
– Zgrzyty, lepy, ciągi
• Miks Impro z Alanem Pakoszem z AD HOC (Kosmos)
- spektakl-fuzja improwizatorów
• Siedem Razy Jeden (Zielona
Góra) - Pocztówki z wakacji
• The Allnighters (Grecja, Francja, Polska) – The Octopus
• Pajda z dżemem – muzyczny
impro dżem i zabawa (muzyka: Jakub Śliwa Śliwiński
i Jędrzej Roch Rochecki)
Sobota, 6 października,
od godz. 18:00
• A D HOC (Kraków) – Improrecycling
• Miks Impro z Jen Rowe z The
Maydays (Kosmos) - impro
show-fusion
• D ziubauer ( Warszawa) –
duet impro
• The Maydays (Wielka Brytania) - Happily Never After –
musical improwizowany
• p artyyy kosmos (zabawia
Zorak)
Niedziela, 7 października,
od godz. 19:00
• Impro jam dla wytrwałych
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wpłat na lidera okręgu 6 ( Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo, Zimne Wody) Stanisława Mrówkę i na
liderkę okręgu 1 ( Czyżkówko, Flisy,
Miedyń-Prądy, Okole, Osowa Góra,
Piaski, Smukała-Opławiec-Janowo,
Wilczak-Jary) Ewę Dopierała.
Dziękujemy za już i prosimy
o jeszcze, albowiem kampanię prowadzimy tylko z własnych środków
i Waszych, drodzy BYDGOSZCZANIE, wpłat.

Oto nasze konto:

wodzowie interesują się nami tylko
w czasie kampanii wyborczych.
Marcin Sypniewski zaprezentował już najważniejsze punkty
programu. Zapowiedział, że jako
prezydent z radnymi z Listy nr 13
KWW Czas Bydgoszczy CB2018.PL
skróci czas remontów i inwestycji.
Wypowie wojnę wandalom i chuliganom. Zniesie opłaty parkingowe
dla pacjentów szpitali i ich rodzin.
Skróci także kolejki do lekarzy.
Dużym zainteresowaniem ze strony BYDGOSZCZAN cieszy się też
KARTA BYDGOSZCZANINA, która
będzie uprawniała do 10-20% zniżki

na komunikację miejską, usługi edukacyjne i opiekuńcze a także imprezy sportowe i kulturalne świadczone przez jednostki miejskie.
Czas Bydgoszczy CB2018.PL
z Prezydentem Marcinem Sypniewskim poprawią bezpieczeństwo w mieście. Doświetlone zostaną miejsca niebezpieczne, wprowadzone zostaną całodobowe piesze
patrole policyjne ( dokupione przez
miasto) łączone ze Strażą Miejską
w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Przestawione zostaną
działania Straży Miejskiej w ten
sposób, że w pierwszej kolejności

Okręg 1

Ewa Małgorzata
Dopierała
-1-

Andrzej Piotr
bogusławski
-2-

Michał Wojciech
grossmann
-3-

Hanna
kowalewska
-5-

Kamila Anna
nawrocka
-6-

Bartłomiej
Krzysztof
pietrzak
-7-

Okręg 2

Rafał Mariusz
kortas
-4-

Marek Andrzej
grabowicz
-2-

Beata Maria
płaczkiewicz
-3-

Katarzyna
fojuth
-2-

Grzegorz
ciechanowski
-3-

Patrycja Inez
jendrzejewska
-5-

Teresa Maria
szczupacka
-6-

Rafał Michał
Poreda
-7-

Krzysztof
Ferdynand
jauer
-5-

Dorota
szwagrzyk
-6-

Tomasz Mariusz
szymanowski
-7-

Marcin Leszek
cymbaluk
-4-

Adam Marian
bujny
-1-

Roksana Paulina
andrzejewska
-2-

Emilia Regina
adamowicz
-3-

Rafał Tomasz
bagrowski
-4-

Krzysztof
borowicz
-5-

Jarosław
rychlicki
-6-

Sonia Ewelina
siuchnińska
-7-

Tomasz Jan
Żakowicz
-8-

Okręg 5

Anna Ewa
adamska
-4-

Szanowni Bydgoszczanie, czas
na prawdziwe zmiany. Zaufajcie nam. Powstaliśmy dla Was i to
Wam będziemy służyć. Bo właśnie
jako służbę traktujemy działalność
publiczną. Kochamy nasze piękne
i – niestety – niedoceniane Miasto.
Jego siłą jesteście Wy. Wiemy, że tak
jak my chcecie silnej i dumnej Bydgoszczy. Bądźmy zatem razem. Bardzo o to prosimy.

Okręg 3

Leszek Kazimierz
jagielski
-1-

Okręg 4

Seweryn Jan
stadnicki
-1-

zajmować się będzie bezpieczeństwem ludzi, w drugiej kolejności
niszczeniem mienia, w trzeciej –
zakłócaniem porządku, a w czwartej – dopiero parkowaniem i mandatami. Miasto wypowie zdecydowaną
wojnę wandalom. To tylko niektóre
z przykładów poprawy bezpieczeństwa.
Dziękujemy bardzo serdecznie
wszystkim ponad 150 osobą, które
dokonując , niekiedy bardzo drobnych wpłat na KWW Czas Bydgoszczy 2018.PL wspierają kandydatów
na radnych i kandydata na Prezydenta. Najwięcej osób dokonało

K W W C z a s B yd go s z c z y. PL
CB2018.PL z siedzibą ul. Kutrowa 6,
85-435 Bydgoszcz
Nr
konta
(PKO
BP)
47 1020 1462 0000 7002 0340 0421
( wpłaty tylko z osobistego konta
obywateli RP zamieszkałych na stałe
na terenie RP)
Marcin Sypniewski i nasi kandydaci na radnych wiedzą jak to
zrobić. Gwarantują skuteczność
i siłę w działaniu.

Okręg 6

Damian Jan
gastoł
-1-

Regina
Marzanna
tomaszewska
-2-

Tadeusz
bosmankrzyżanowski
-3-

Krystyna Zofia
klatecka
-5-

Ewa
rodewald
-6-

Olaf
szala
-7-

Marek Roman
jankowski
-4-

Stanisław
Edmund
mrówka
-1-

Violetta Dorota
spruta
-2-

Dariusz Robert
erdmann
-3-

Dariusz
liss
-5-

Anna Maria
nowowiejska
-6-

Justyna
rusowicz
-7-

Maciej Nikodem
Lenc
-4-

Materiał wyborczy KWW Czas Bydgoszczy CB2018.pl

olscy siatkarze z kapitanem
Michałem KUBI A K IEM „13”
zdobyli drugi złoty Medal,
teraz BYDGOSZCZANIE wygrają
z partyjniactwem i wybiorą samorządność obywatelską – LISTĘ Nr 13
Czas Bydgoszczy CB2018.PL –
LISTA nr 13 to jedyny prawdziwie
obywatelski ruch wielu środowisk
bydgoszczan. Tworzą go zwykli
BYDGOSZCZANIE, przedstawiciele Rad Osiedli, stowarzyszeń oraz
Krajowego Forum Samorządowego.
Powstał, aby zmienić Bydgoszcz.
Nie ma już na co czekać. Bydgoszcz
jest ósmy m miastem w Polsce
i zasługuje na więcej. Wie o tym
każdy, kto tu mieszka.
Komitet Wyborczy Wyborców Czas Bydgoszczy jest ponadpartyjny. Celem naszego ruchu
jest umożliwienie naszemu
miastu dynamicznego rozwoju
a mieszkańcom radosnego spokoju.
Nie chcemy bezcelow ych wojen
między PiS a PO. One niszczą nasz
kraj i nie pozwalają na zajmowanie
się prawdziwymi 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. Traktowani
jesteśmy instrumentalnie. Partie
chcą tylko naszych głosów i zupełnie nie obchodzą ich nasze sprawy. Widać to codziennie. Partyjni

ŻUŻEL
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

P

otwierdziły się nasze informacje z połowy września. Władysław Gollob zrezygnował
ze stanowiska prezesa żużlowej
Polonii, a jego następcą został Jerzy
Kanclerz, który w minionych dwóch
sezonach pełnił funkcję menedżera klubu. Jak się dowiedzieliśmy,
cały czas trwają rozmowy Golloba
z Kanclerzem odnośnie sprzedaży
temu drugiemu akcji. Były już prezes Polonii potwierdził, że temat
jest aktualny, ale szerzej tego wątku
podczas wtorkowej konferencji prasowej nie chciał poruszać.
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Spodziewana
zmiana warty

Chcemy dwóch nowych seniorów
i młodzieżowca pokroju Tomasza
Orwata. Wtedy będę zadowolony
– dodał nowy prezes Polonii. Warto jednak przypomnieć, że Gollob
senior jeszcze niedawno opublikował list, w którym napisał, że widzi
szansę walki o awans, ale potrzeba
do tego zakontraktowania nowych
zawodników.

Ostatnie bilety na Asy
dla Golloba

Żużlowa Polonia ma od 1 października nowego prezesa

Komornik zabrał pieniądze
dla Golloba
- Z dniem 1 października przestałem być prezesem ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. - potwierdził Gollob na
wtorkowej konferencji prasowej. Jerzy Kanclerz wykazał się wielkim
zaangażowaniem i jest jedyną osobą
na terenie środowiska sportowego,

fot. Stanisław Gazda

Zakontraktowaliśmy
osiemnastu
zawodników,
a czternastu było przez
nas wykorzystanych
w meczach ligowych.
Jakość była kiepska.
Jerzy Kanclerz

która jest kompetentna do tego, by
poprowadzić z sukcesami Polonię
– dodał. Golloba seniora zapytano
o to, w jakim stanie zostawia klub
swojemu następcy. - Moja koncepcja, którą przyjąłem przyjmując
klub jesienią 2015 roku nie sprawdziła się – wyznał zupełnie szczerze
81-latek. Przypomnijmy, że Gollob
budował skład zespołu w oparciu
o zaangażowanie wychowanków,
ale nie przyniosło to sukcesów. - Na
wtedy to było bardzo dobre rozwiązanie, teraz okazało się, że fatalne.
Nie dało zamierzonych efektów
w stosunku do pozycji klubu, jak
i rozwoju zawodników, któr ych
przejąłem trzy lata temu – dodawał.
Gollob ma satysfakcję z oddłużenia Polonii. - Z niemal 5 milionów złotych długu, jakie zaciągnął
poprzedni zarząd, na dzisiaj złożyliśmy dokumenty pozwalające na
umniejszenie zadłużenia z kwoty ok. 1,4 mln zł na 700-750 tys.
zł w przyszłym roku – podkreślił.
Wyliczał dalej: od miasta Polonia
otrzymała 8 mln zł brutto, z czego
trzeba było zapłacić prawie 2 mln
zł podatku VAT. - Jakby to podzielić na wydatki roczne, to zostało

1,5 mln zł, a z tej kwoty spłacaliśmy
dług. W tym roku było to prawie
800 tysięcy. Klub przez trzy lata
miał do wyboru kontynuację zadłużenia, na które nie mieliśmy szans,
bo żaden bank nie da zadłużonemu na 5 mln zł kolejnego kredytu.
Musieliśmy to zadłużenie spłacać
– dodawał i przyznał, że udzielił
z prywatnych pieniędzy pożyczkę
klubowi w kwocie 800 tys. zł, aby
ten zachował płynność finansową.
- Chcę móc pow iedzieć, że
w 2019 roku Polonia nie będzie miała
żadnych zaległości. Wiem, jak ciężką pracę wykonał Władysław Gollob
– przyznawał Kanclerz. Jak dodał,
będzie dalej kontynuował drogę dotychczasowego prezesa, aby
klub został oddłużony. Nowy prezes potwierdził, że 2019 rok klub
rozpocznie z długiem ok 700 tys.
zł. Poinformował też, że Polonia jest
cały czas zadłużona wobec byłych
członków rady nadzorczej: Józefa Gramzy i Andrzeja Berdycha,
którzy skierowali pismo do sądu
o zapłatę zaległości wobec nich. Spotkała nas przykra niespodzianka. ŻKS Polonia ma pięć kont, a na
każdym była blokada od komornika

pana Józefa Gramzy. Jak się okazało, komornik ściągnął kwotę ponad
17 tysięcy złotych z konta które było
utworzone na cel charytatywny
Tomasza Golloba – wyznał Kanclerz. Klub stara się rozwiązać sytuację i chce, by środki wróciły na
konta. Kanclerz dodał, że Gramza
i Berdych chcą zapłacenia pieniędzy za cały 2017 rok, w którym na
posiedzeniach rady ani razu nie było
kworum.

Jakość była kiepska
Kanclerz był również pytany o skład
Polonii na nowy sezon. Zaczął się
od posumowania minionych rozg r y wek. - Zakontrak towaliśmy
osiemnastu zawodników, a czternastu było przez nas wykorzystanych w meczach ligowych – wyliczał. Z przyczyn rodzinnych Polonia rozwiązała kontrakt z młodym
Rosjaninem Daniłem Kołodińskim
(zmarł jego ojciec), a żadnej szansy nie dostali Słowak Patrik Buri,
Czech Zdenek Holub i Niemiec Steven Mauer. - Jakość była kiepska.
Wygraliśmy dwa mecze z Krosnem
(u siebie i na wyjeździe – red), a tak-

że walkowerem z Rawiczem. Trudno
mi powiedzieć, jaki cel postawimy
sobie na nadchodzący sezon – przyznawał nowy prezes.
Rozmowy kontraktowe
z zawodnikami kluby mogą rozpoczynać dopiero od początku przyszłego miesiąca. Wiadomo jednak,
że dwuletnie umowy z Polonią mają
Słoweniec Matic Ivacic, Niemiec
Valentin Grobauer oraz młodzieżowcy Tomasz Orwat (łączono go
niedawno ze Zdunek Wybrzeżem
Gdańsk) i Mateusz Jagła, zaś chęć
dalszych startów w klubie z gryfem na plastronie wyrazili liderzy
zespołu w zakończonym sezonie –
Duńczyk Rene Bach i Francuz Dimitri Berge. Nieznany jest los Damiana
Adamczaka i Oskara Ajtnera-Golloba. Ten drugi miał złe wejście
w sezon (zaliczył m.in. koszmarny
upadek w meczu z Ostrovią Ostrów
Wielkopolski), ale pod koniec rozgr y wek był najskuteczniejszym
zawodnikiem zarówno w meczach
wyjazdowych, jak i przed własną
publicznością.
K anclerz ujawnił jednak, że
przymierza się do zakontraktowania krajowych zawodników. -

We wtorek odsłonięto również listę
startową niedzielnego turnieju Asy
dla Tomasza Golloba (niedziela,
7 października – 15:00). Wiadomo
jednak, że dojdzie na niej do jednej
zmiany. Do Bydgoszczy nie przyjedzie Adrian Miedziński, który
w miniony weekend uczestniczył
w groźnym wypadku na turnieju w Krakowie. Jak udało nam się
ustalić, w jego miejsce może wskoczyć jeden z dwóch młodzieżowców. Mowa o Danielu Kaczmarku lub
Dominiku Kuberze, którzy w sobotę
będą startowali na turnieju Grand
Prix w Toruniu (Kaczmarek otrzymał
dziką kartę, a Kubera będzie pierwszym zawodnikiem rezerwy toru).
- Dopóki nie będę miał podpisanej umowy, tego nazwiska nie
ujawnię – powiedział Jerzy Kanclerz. W ostatnich dniach swój udział
w bydgoskim turnieju potwierdzili Duńczyk Peter Kildemand oraz
indywidualny mistrz świata juniorów Bartosz Smektała. Na trybunach
bydgoskiego stadionu zasiądzie
ponad 10 tysięcy kibiców. - Sprzedaż biletów przeszła najśmielsze
oczekiwania – przyznał Kanclerz,
który jest organizatorem turnieju.
Dodał, że nie ma już w sprzedaży
biletów na trybunę główną i sektor
B. Od środy (3 października) bilety
będą dostępne w kasach przy stadionie Polonii.

Lista startowa
Turnieju Asy dla
Tomasza Golloba
1. T
 ai Woffinden
(Wielka Brytania)
2. Artem Łaguta (Rosja)
3. Janusz Kołodziej (Polska)
4. Emil Sajfutdinow (Rosja)
5. Bartosz Zmarzlik (Polska)
6. Martin Vaculik (Słowacja)
7. Niels Kristian Iversen (Dania)
8. Peter Kildemand (Dania)
9. Maciej Janowski (Polska)
10. K rzysztof Buczkowski
(Polska)
11. Bartosz Smektała (Polska)
12. Matej Zagar (Słowenia)
13. Daniel Kaczmarek
/ Dominik Kubera (Polska)
14. Przemysław Pawlicki (Polska)
15. Antonio Lindbaeck (Szwecja)
16. Greg Hancock (USA)
R1. Tomasz Orwat (Polska)

