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Targowisko bez próżności

W latach 90. symbolem racz-
kującego kapitalizmu były 
stragany, którymi obsiane 

były ulice i place polskich miast. 
Nie inaczej było w Fordonie, gdzie 
pierwsze targowisko powstało na 
placu pomiędzy ulicami GOPR, Pel-
plińską i Skarżyńskiego. Na ciasno 
rozstawionych stoiskach handlo-
wano wszystkim – od owoców po 
pirackie płyty. To tu swoją karierę 

rozpoczęło wielu lokalnych biznes-
menów – m.in. działający na rzecz 
ożywienia ulicy Długiej Adam Buj-
ny. Handel na Tatrzańskim kwitł tak 
mocno, że „straganiarze” postano-
wili zapuścić tam korzenie. Woje-
wódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług 
wraz z częścią kupców zainicjowało 
budowę nowoczesnego pawilonu, 
do którego miały przenieść się sto-
iska stawiane pod gołym niebem. 
Jednak budowa marketu MiniMal 
(obecnie w budynku mieści się 
Kaufland) zahamowała realizacje 
obiektu, który zaczął powstawać 
przy skrzyżowaniu Pelplińskiej 
i Skarżyńskiego. „Bunkier”, bo tak 
mieszkańcy ochrzcili niedokończo-
ną konstrukcję hali, przez dekadę 
psuł estetykę Fordonu. Zrezygno-
wani kupcy przenieśli się na dru-
gą stronę ulicy Pelplińskiej. Tam, 
w przeciągu kilku lat, powstały dwa 
targowiska – „Białe” i „Tatrzańskie”. 
Dziś na „Białym” wciąż tętni ruch – 
zwłaszcza w soboty, kiedy to miesz-
kańcy wszystkich fordońskich osie-
dli przyjeżdżają na zakupy. Przede 
wszystkim – warzyw, owoców, ryb 
i mięsa, ale też innych produktów. 
Niektóre punkty – jak sklep elektro-
niczno-komputerowy czy stragan 
z warzywami „pana Włodka” – mają 
wśród fordońskiej społeczności sta-
tus miejsc kultowych. 

Gorsza sytuacja panuje na Tar-
gowisku Tatrzańskim. Na przeło-
mie roku po raz kolejny doszło do 
zmniejszenia jego obszaru. Sprze-

dawcy prowadzący tam swój biznes 
przekonują, że Targowisko Tatrzań-
skie nie zostanie zlikwidowane, 
a oni sami są zadowoleni z jego 
funkcjonowania. – Po prostu część 
kupców zrezygnowała, a część 
przeniosła się do innych pawilo-
nów – słyszymy. Zmiany na dolnym 
poziomie targowiska nie wpływają 
jednak na wspomnianą już popular-
ność „rynku” – ale nie ma co ukry-
wać, że sytuacja handlarzy nie jest 
już tak dobra, jak jeszcze kilka lat 
temu.

Ekspansja dyskontów

Jednym z powodów, który pogor-
szył sytuację fordońskiego targo-
wiska jest widoczna od lat eks-
pansja dyskontów spożywczych. 
Obecnie na terenie największego 
obszaru mieszkaniowego w Byd-
goszczy funkcjonuje sześć Biedro-
nek, dwa Lidle, dwa Polomarkety 
oraz pojedyncze sklepy sieci Twój 
Market, Sano, Stokrotka, Aldi, Car-
refour Express i Netto. Wliczając 
w to większe markety jak Carrefour, 
Kaufland i Auchan – sklepów jest 
naprawdę dużo. A będzie jeszcze 
więcej, gdyż na ulicy Bora-Komo-

rowskiego, na silnie zaludnionym 
osiedlu Pałcz powstanie market 
Dino. Biuro prasowe sieci podkreśla, 
że nie udziela żadnych informacji 
na temat nowych sklepów. Wiemy 
jednak, że spółka zakupiła dział-
kę u zbiegu Bora-Komorowskiego 
i Marcińczaka. 

Inne sieci reagują na rosną-
cą konkurencje. Lidl ma w planach 
przebudowę pawilonu handlowe-
go na ulicy Golloba (osiedle Szy-
bowników) – sieć złożyła wniosek 
o pozwolenie, obejmujący budowę 
całkiem nowego obiektu. Zmiany 
czekają też otwartą kilka lat temu 
Biedronkę przy ulicy Wyzwolenia 
- w najbliższych miesiącach sklep 
ma być całkowicie przebudowany. 
Jednak poza zapowiadaną budo-
wą Dino, na razie nie ma informacji 
o realizacji kolejnych obiektów han-
dlowych na terenie Fordonu. Poja-
wiła się jedynie mglista koncepcja 
zabudowy terenu przy ulicy Ander-
sa, w pobliżu przystanku Gieryna – 
według zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania obok działki, 
na której Fordońska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wybuduje osiedle 
domków, jest przeznaczona pod 
handel. Według projektu koncepcyj-

nego, miałby tam powstać piętrowy 
budynek z garażem podziemnym.

Wracamy jeszcze w okolice tar-
gowiska. A konkretniej – do wspo-
mnianego „bunkra”, który dzięki 
staraniom Wena Sport Factory 
(inwestora, który przejął niedokoń-
czony obiekt od zrzeszenia handlu), 
w 2008 roku zamienił się w Galerię 
Fordon. Galerię, która nie wykorzy-
stała potencjału. Z roku na rok sys-
tematycznie opuszczali ją (z róż-
nych powodów) kolejni najemcy 
– zaczęło się od upadku Domaru, 
który zajmował ostatnią kondygna-
cję galerii, a kończąc na zamknięciu 
Piotra i Pawła i CCC. O ile odejście 
marketu spożywczego było spo-
dziewane (sieć od dawna zmaga 
się z problemami f inansowymi 
i czeka na nowego inwestora), tak 
zamknięcie sklepu obuwniczego 
było pewnym zaskoczeniem. Miej-
sce po CCC nie będzie jednak długo 
stało puste – jak już informowali-
śmy na MetropoliaBydgoska.PL , 
zostanie tam otwarty kolejny punkt 
sieci Pepco. Wciąż nie rozwiązuje 
to jednak problemów galerii, w któ-
rej największą popularnością cie-
szy się klub fitness i drogeria Ros-
smann.

Outlet się zapełni?

Największą inwestycją handlową 
w ostatnich miesiącach w obrębie 
Fordonu jest Smart Outlet Center 
Bydgoszcz. W otwartym w maju 
ubiegłego roku centrum uloko-
wały się sklepy, oferujące rzeczy 
wyprzedażowe, ale też funkcjonu-
jące w standardowym wymiarze, 
jak Rossmann i CCC. – Udało nam 
się osiągnąć przyzwoity wskaźnik 
komercjalizacji. Naszym atutem 
jest lokalizacja i wierzę, że za jakiś 
czas centrum się rozwinie – pod-
kreśla w rozmowie z Metropolia-
Bydgoska.PL dyrektor centrum 
Dariusz Sternal. Efekty kolejnych 
działań w poszukiwaniu najemców 
mamy poznać za kilka miesięcy 
– w czerwcu i lipcu mają nastą-
pić otwarcia kolejnych punktów 
– wśród nich ma znaleźć się sklep 
odzieżowy  z ofertą dla kobiet 
i nowy projekt. Wciąż trwają roz-
mowy z firmami, które mogłyby 
otworzyć w centrum punkt gastro-
nomiczny, a także z Media Expert, 
który na razie czeka z otwar-
ciem nowego elektromarketu. 
Co może poprawić sytuację cen-
trum? Powstanie nowego parkingu 
i planowane na przyszły tydzień 
początek wyburzenia budynku po 
Mark-Rolu – sprzedawca trakto-
rów porozumiał się bowiem z wła-
dzami Outletu i wybudował nowy 
pawilon kawałek dalej, przy węźle 
z ulicą Rejewskiego. Ma to popra-
wić widoczność sklepu z ulicy For-
dońskiej. Wciąż otwarty jest też 
temat zapowiadanej rozbudowy 
centrum – obecnie istniejący budy-
nek musi bowiem osiągnąć odpo-
wiedni stopień komercjalizacji.

Sternal widzi szansę na rozwój 
Outletu w tym, że w okolicy ulicy 
Fordońskiej funkcjonuje już „bydgo-
ska strefa zakupów”. Poza najwięk-
szym magnesem, jakim jest Ikea 
(Outlet współpracuje z bydgoskim 
odziałem szwedzkiego giganta), 
swoją siłę przyciągania ma też 
otwarty za wieżowcem po „Rome-
cie” Lidl, Auchan, Leroy Merlin, 
Decathlon czy salon Black Red Whi-
te, a także salony samochodowe 
(m.in. AJ Motors – dealer Volkswage-
na). Strefę zakupów niebawem czeka 
rozwój – obok Decathlonu powsta-
nie pierwszy w województwie salon 
Agata Meble, a kontrowersyjne pro-
jekty planu zagospodarowania prze-
strzennego zakładają umieszczenie 
funkcji handlowej w miejscu przy-
stanku kolejowego Bydgoszcz Brdy-
ujście. A skąd wezmą się klienci tylu 
sklepów i usług? Z trzech inwestycji 
mieszkaniowych – realizowanej już 
budowy Osiedla Uniwersyteckiego 
CDI (obszar między Akademicką, 
Kaliskiego a Bydgoskich Olimpijczy-
ków), zapowiadanej budowie dużego 
osiedla w obrębie ulicy Suchej przez 
Murapol, a także – według niedaw-
nych nowych informacji – planowa-
nej zabudowie wielkiej działki obok 
Nokii, przy ulicy Łowickiej.

BiZNEs

Czy fordoński 
handel kwitnie? 
Pewnym paradoksem, zaobserwowanym wśród opinii publicznej jest niechęć do powstawania 
kolejnych obiektów handlowych - przy czym informacje na ich temat generują bardzo duże zaintere-
sowanie. Bez zakupów ciężko żyć, zwłaszcza mieszkając na wielkim osiedlu mieszkaniowym. A takim 
jest Fordon, w którym jak w soczewce można zaobserwować procesy przemiany całego polskiego 
handlu od momentu upadku komunizmu. Czy targowisko na Tatrzańskim wciąż ma rację bytu? Jak 
radzi sobie Galeria Fordon?

Galeria Fordon, choć znajduje się w ”zagłębiu handlowym”, musiała pogodzić się z utratą CCC oraz Piotra 
i Pawła. 

Udało nam się osiągnąć 
przyzwoity wskaźnik 
komercjalizacji. Naszym 
atutem jest lokalizacja 
i wierzę, że za jakiś czas 
centrum się rozwinie. 

dariusz sternal
dyrektor Smart Outlet Center
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O  niepewnym losie obu tras 
pisaliśmy już na początku 
listopada. Wówczas sygna-

lizowaliśmy, że na stronie prze-
woźnika nie można rezerwować 
terminów na loty w letniej siatce 
połączeń, która tradycyjnie roz-
poczyna się na przełomie mar-
ca oraz kwietnia. Biuro prasowe 
LOT-u mimo dwukrotnie wysy-
łanych pytań zignorowało je i nie 
udzieliło odpowiedzi na wątpli-
wości dotyczące dalszych planów 
w tym zakresie. Przedstawiciele 
bydgoskiego lotniska przyzna-
wali z kolei, że na ruch przewoź-
nika czekają dłużej niż zazwy-
czaj. Jako jedną z potencjalnych 
przyczyn opóźnień wskazywano 
napiętą sytuację w firmie, w której 
w tamtym okresie toczył się strajk 
części personelu, co doprowadziło 
między innymi do opóźnienia bądź 
odwołania wielu lotów.

Już po Nowym Roku sytuacja 
się rozstrzygnęła. Tyle że nieko-
rzystnie dla bydgoskiego portu. 
Od 21 stycznia samoloty krajowe-
go przewoźnika nie polecą ani do 

Lwowa, ani na kijowskie lotnisko 
Żuliany. W przypadku pierwszego 
z miast chodzi jednak o zmianę 
czasową. – Władze LOT-u uznały, 
że trasa wykazuje dużą sezono-
wość – liczba sprzedanych bile-
tów uzależniona jest zdecydowa-
nie od terminu lotu – przyznaje 
w rozmowie z nami rzecznik Port 
Lotniczego Bydgoszcz Daniel 
Mackiewicz. Dlatego połączenie 
do Lwowa wróci do oferty lotni-
ska w okresie wiosenno-letnim 
– na zachód Ukrainy polecimy od 
kwietnia do września. W przy-
padku Kijowa decyzja o wycofaniu 
połączenia ma charakter defini-
tywny. – Prowadzimy jednak roz-

mowy o zastąpieniu tej trasy inną 
– dodaje Mackiewicz.

Dla lotniska to pierwsza od 
wielu miesięcy zła wiadomość. 
Z  p owo du z w ięk szonej  l icz-
by połączeń, także w kierunku 
wschodnim, w minionym roku 
sukcesywnie notowało ono wzro-
sty, a krytyka pod adresem pre-
zesa Tomasza Moraczewskiego 
ucichła. Rok 2018 PLB zamknęło 
z wynikiem 413 245 obsłużonych 
podróżnych, co jest najwyższym 
rezultatem w historii, lepszym od 
dotychczasowych rekordów o kil-
kadziesiąt tysięcy osób. W grud-
niu port obsłużył 30 tysięcy pasa-
żerów, czyli o niemal jedną piątą 
więcej niż w analogicznym okresie 
rok wcześniej. 

Prezes Moraczewski podkre-
śla, że rok 2018 był „pod wieloma 
względami wyjątkowy”. Przypo-
mina, że uruchomiono wówczas 
cztery kierunki, w tym dwa rejso-
we (oprócz likwidowanego właśnie 
po zaledwie kilku miesiącach do 
Kijowa-Żulian pojawiła się rów-
nież konkurencja do stolicy Ukra-
iny ze strony Ryanaira, który lata 
na lotnisko Boryspol). – Oddaliśmy 
też pasażerom nowe powierzch-
nie w terminalu, co zdecydowanie 
poprawiło jakość obsługi, odpra-
wy, wzrósł poziom bezpieczeństwa 
– wylicza Tomasz Moraczewski.

W nowym roku, choć wiado-
mo, że już z falstartem, rozbudo-
wywana ma być siatka połączeń 
(konkretów jednak – z wyjątkiem 
wspomnianych rozmów z LOT-em 
– na razie brak). Do tego dołączyć 
mają kolejne inwestycje. Gruntow-
nej modernizacji ma być poddany 
parking, wskutek czego pasaże-
rowie mają mieć możliwość zare-
zerwować miejsce przez inter-
net, a także opłacić w ten sposób 
postój. – Planowane są również 
prace w zakresie przebudow y 
przejścia służbowego i stref y 
komercyjnej na parterze termina-
la ogólnodostępnego – wskazuje 
prezes lotniska. Kluczowe prace 
mają zakończyć się jeszcze przed 
sezonem czarterowym. W tym 
roku turyści będą mogli z Byd-
goszczy polecieć do Burgas, na 
Zakynthos, Korfu oraz do Antalyi, 
Heraklionu i Dubrownika.

W ramach ułatwienia dojaz-
du na lotnisko pasażerom wybie-
rającym się w podróż do Kijowa 
lub Lwowa funkcjonowała linia 
37N. Z powodu zmian na lotnisku 
ZDMiKP poinformował, że kurso-
wanie linii zostanie zawieszone od 
nocy z 20 na 21 stycznia. Autobus 
wyjeżdżał ze Zbożowego Rynku 
o 1:20 i 3:20. Po dziesięciu minutach 
był na lotnisku, z którego do miasta 
wyruszał o 1:35, 3:00 i 4:00.

kOmuNikAcjA inwestycje  
na bydgoskim 
lotnisku
Ale połączeń na ukrainę mniej
W minionym roku z wynikiem przekraczającym 413 tysięcy 
odprawionych pasażerów bydgoskie lotnisko zanotowało 
rekord frekwencji, poprawiając rezultat z roku 2017 o niemal 
jedną czwartą. Ale 2019 rok port zaczyna od złych wieści – LOT 
zdecydował, że za niespełna dwa tygodnie znikną połączenia do 
Lwowa oraz Kijowa.

Parking przy bydgoskim porcie lotniczym zostanie poddany gruntownej modernizacji. 

FO
T.

 E
Ry

K 
D

O
M

iN
iC

zA
K

Władze LOT-u uznały, 
że trasa do Lwowa 
wykazuje dużą 
sezonowość

daniel mackiewicz
rzecznik Portu Lotniczego 
Bydgoszcz.
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W swoim najnowszym piśmie 
Żydowicz wskazuje, że dal-
sze realizowanie festiwa-

lu w Bydgoszczy jest niemożliwe 
z powodu „zmniejszenia wsparcia 
przez prezydenta Rafała Bruskiego”. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
miasto dofinansowało wydarzenie 
kwotą jedynie 500 tysięcy złotych 
(wobec 2,5 mln zł rocznie w latach 
2010-2017). Był to efekt podpisania 
w grudniu 2017 roku listu intencyj-
nego w sprawie budowy centrum 
festiwalowego w Toruniu. Prezydent 
Bruski uznał, że ten fakt zmniejsza 
wartość marketingową Camerima-
ge i przekonał większość radnych 
do zmniejszenia kwoty wsparcia. 
W tym roku zadeklarował, że może 
ono wynieść do 1,5 mln zł, ale posta-
w ił war unk i – nazwa miast a 
w nazwie festiwalu, sprowadzenie 
do Bydgoszczy gwiazdy światowego 
formatu czy wreszcie przeniesienie 
wszystkich wydarzeń towarzyszą-
cych do miasta nad Brdą. Taki sce-
nariusz dyrektor Żydowicz jednak 
zdecydowanie odrzucił. „Nie jeste-
śmy w stanie organizować tu Came-
rimage przy zaledwie 20-procento-
wym wkładzie miasta do budżetu 
festiwalu” – twierdzi.

Ostatnią deską ratunku dla 
malejącego budżetu festiwalu 
(w 2018 roku wyniósł on 8,2 mln zł 
i był o blisko milion złotych mniejszy 
niż rok wcześniej, a i tak uratowało go 
zaangażowanie Energi, która na rok 
2018 została sponsorem tytularnym) 
miała być interwencja u marszał-
ka Piotra Całbeckiego. W ubiegłym 
tygodniu Marek Żydowicz napisał 
tym razem list do władz wojewódz-
twa z prośbą o spotkanie oraz rozwa-
żenie zwiększenia dotacji. Miało to, 
jak przekonywał dyrektor festiwalu, 
„pomóc zatrzymać go w regionie”.

Odpowiedź z urzędu marszał-
kowskiego przyszła, ale nie taka, 

jakiej spodziewał się Żydowicz. 
Całbecki wyraził co prawda chęć 
spotkania z prezydentem funda-
cji Tumult, ale oświadczył też, że 
dodatkowego koła ratunkowego 

dla imprezy nie ma. Marszałek 
w odpowiedzi na apel Żydowicza 
wskazuje, że urząd marszałkow-
ski rokrocznie wspiera organi-
zację Camerimage „dużą kwotą”. 

– Ze środków unijnych dotujemy 
festiwal milionem złotych rocznie 
– wylicza Całbecki.

Skoro nie w Bydgoszczy, to gdzie 
miałoby odbyć się Camerimage 

2019? Jeszcze w ubiegłym tygodniu 
Żydowicz pisał w liście do marszał-
ka, że do „końca miesiąca” musi dać 
odpowiedź „innym miastom”, które 
mają być zainteresowane przeję-
ciem festiwalu. Co to za miasta – na 
to pytanie przedstawiciele Tumul-
tu nie odpowiadają, zasłaniając się 
„trwającymi negocjacjami”. Scena-
riusz organizacji w naszym regio-
nie należy jednak uznać za mało 
prawdopodobny (co nie znaczy, że 
niemożliwy), bowiem nawet wice-
marszałek Zbigniew Ostrowski 
w rozmowie z nami wątpił w moż-
liwości lokalowe choćby Torunia (na 
przestrzeń w Operze Nova narzekał 
z kolei od lat sam Żydowicz).

Marek Żydowicz we wtorko-
wym liście podziękował wszyst-
kim osobom i firmom, z którymi 
w ramach festiwalu współpracował 
od 2010 roku, osiągając „tak wspa-
niałe wyniki w zakresie promocji 
Bydgoszczy w Polsce i na świecie”. 
Osobnych podziękowań w stosunku 
do samego miasta, które ze swojego 
budżetu przekazało w ciągu niemal 
dekady kilkanaście milionów zło-
tych, nie wystosował.

Festiwal Camerimage odbywa się 
od 1993 roku. Jego dotychczasowy-
mi gospodarzami były: Toruń (1993-
1999), Łódź (2000-2009), a od wspo-
mnianego 2010 roku – Bydgoszcz.

* Więcej o festiwalu 
Camerimage przeczytasz na 
metropoliaBydgoska.PL

Zdaniem Sztybla na wspomnia-
ną nieuczciwość złożyło się 
kilka czynników – wielokrot-

nie przypominane podpisanie listu 
intencyjnego w sprawie budowy 
centrum festiwalowego w Toruniu 
(o czym miasto miało dowiedzieć się 
po fakcie), nazwanie ostatniej z pro-
pozycji wsparcia festiwalu (opiewa-
jącej na maksymalnie 1,5 mln zło-
tych) „obraźliwą”, jak również kate-
goryczne odrzucenie propozycji 
włączenia nazwy miasta do nazwy 
Camerimage.

Ale to nie koniec – Sztybel 
z Krupą zaprezentowali również 
pismo, które dyrektor Żydowicz 
wspólnie z prezydentem Toru-
nia Michałem Zaleskim wysłali do 
wicepremiera i ministra kultury 
Piotra Glińskiego pod koniec listo-
pada. Przypominali w nim o pod-
pisanym w grudniu 2017 roku liście 
intencyjnym i zaproponowali har-

monogram finansowania i budowy 
Europejskiego Centrum Filmowego 
na Jordankach. Co ciekawe, mia-
ło to miejsce trzy tygodnie przed 
wizytą Żydowicza na połączonym 
posiedzeniu komisji kultury oraz 
promocji. Szef fundacji Tumult 
przekonywał wówczas bydgoskich 
radnych, że łącznie ma już trzy listy 
intencyjne (dwa z Torunia, jeden – 
z Łodzi), ale w ślad za nimi nie idą 

żadne konkretne działania. - Można 
powiedzieć, że zataił wówczas fakt 
istnienia nowego listu przed radny-
mi – podkreślał Sztybel.

Dyrektor Krupa przekonywał 
z kolei, że mocniejsze powiązanie 
miasta z Camerimage (poprzez 
nazwę festiwalu czy organiza-
cję w ydarzeń towarzyszących 
wyłącznie w Bydgoszczy) było 
potrzebne. - Pamiętam odcinek 

programu „Co za tydzień” poświę-
conego Camerimage. Pokazywano 
wówczas wystawę Davida Lyncha, 
która odbyła się w Toruniu. Nazwa 
Bydgoszczy nie padła – wskazywał. 
I dodawał, że ten aspekt jest istot-
niejszy niż ekwiwalent reklamowy, 
na który chętnie powoływał się 
Marek Żydowicz. - Zwłaszcza że 
naszym zdaniem bardziej dotyczył 
on marki Camerimage niż miasta. 

Z drugiej strony cały czas poja-
wiały się sygnały, że choć festiwal 
ma ugruntowaną pozycję i był dla 
miasta wartością dodaną, to pozo-
stawał hermetyczny i branżowy – 
mówił Łukasz Krupa.

- Dlatego też chcemy, aby kolej-
ne wspierane przez nas wyda-
rzenia były bardziej dostępne dla 
wszystkich mieszkańców – zapew-
niał wiceprezydent Sztybel. Przy-
pomniał, że w budżecie miasta 
na potrzeby Camerimage zostało 
zabezpieczonych dotąd 500 tysię-
cy złotych. Dokąd one trafią? Na 
razie nie chciał precyzować. - Czy 
jest możliwość, że jednak trafią na 
Camerimage? - dopytywali dzien-
nikarze. - Oferta jest aktualna, 
ale my już nie będziemy zabiega-
li o kontakt z panem Żydowiczem 
– deklarował Michał Sztybel. - 
Zwłaszcza że raczej nie ogłaszał-
by rozstania z Bydgoszczą, gdyby 
nie miał alternatywy – dokończył 
Łukasz Krupa. ED | SF

Sztybel: O liście do mieszkańców 
dowiedzieliśmy się z mediów
 
- Główną przyczyną braku Camerimage w Bydgoszczy jest nieuczciwe potraktowanie mieszkańców 
miasta przez pana Marka Żydowicza – twierdzi zastępca prezydenta Michał Sztybel, który wspólnie 
z Łukaszem Krupą, dyrektorem biura promocji, przedstawiał na konferencji prasowej stanowisko 
ratusza w związku z listem otwartym dyrektora festiwalu.

kuLTurA
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Żydowicz ogłosił 
koniec Camerimage 
w Bydgoszczy
Marszałek nie da dodatkowych 
pieniędzy na festiwal
Dyrektor Camerimage Marek Żydowicz wystosował we wtorek list otwarty do mieszkańców Byd-
goszczy, w którym informuje o zakończeniu współpracy z miastem przy organizacji festiwalu. Stało 
się to kilkanaście godzin po tym, jak jego apel o zwiększenie finansowania dla imprezy odrzucił 
marszałek Piotr Całbecki.

Marek Żydowicz ogłosił, że kolejne edycje festiwalu Camerimage nie odbędą się w Bydgoszczy.
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Festiwal
Camerimage w Bydgoszczy 
odbywał się od 
2010 roku. Wcześniej jego 
gospodarzami były: Toruń 
oraz Łódź.
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Usunięcie nazwy „Rejewski” 
wzbudziło szeroką dyskusję. 
Przypomnijmy: Od wprowa-

dzonego 9 grudnia ubiegłego roku 
nowego rozkładu jazdy PKP Intercity 
pociąg ze stacji Bydgoszcz Główna 
do stacji Warszawa Zachodnia nie 
ma już nazwy „Rejewski”. Została ona 
wybrana przez pasażerów w głoso-
waniu – pierwotnie pociąg miał nosić 
nazwę „Enigma”, lecz ostatecznie po 
naciskach ze strony bydgoszczan 
patronem pociągu został człowiek, 
który walczył ze złamaniem kodu 
niemieckiej maszyny szyfrującej, 
a nie sama maszyna. Nazwa wryła się 
już w świadomość bydgoszczan, ale 
PKP Intercity tłumaczy, że miała ona 
obowiązywać jedynie przez rok.

Interwencję w tej sprawie pod-
jął poseł Piotr Król. Jak wyjaśniał 
w grudniu, umowa na wykorzy-
stanie wizerunku i nazwiska mię-
dzy rodziną Mariana Rejewskiego 
a PKP Intercity została podpisana na 
rok. Poseł podjął działania na rzecz 
przywrócenia nazwy połączenia.

– Poprosiłem dwójkę życzli-
wych bydgoszczan mających kon-
takt z córką Mariana Rejewskiego, 
by spytali, czy istniałaby możliwość 
wyrażenia dłuższej zgody, liczonej 
w latach dla PKP IC. Jeśli odpowiedź 
będzie pozytywna, a wierzę, że tak, 
wystąpię do PKP IC o przywrócenie 
nazwy wybitnego Bydgoszczanina – 
napisał Król.

Dzień po informacji od parla-
mentarzysty, działania w sprawie 
pociągu podjął także prezydent 
Rafał Bruski. Napisał on pismo do 
prezesa PKP Intercity Marka Chra-
niuka, prosząc o nadanie jednemu 
z połączeń pasażerskich sieci Inter-

city relacji Bydgoszcz-Warszawa 
stałej nazwy „Rejewski”.

– Mając bezpośredni kontakt 
zarówno z bydgoszczanami, jak 
podróżnymi goszczącymi w naszym 
mieście, odbierałem wiele pozytyw-
nych sygnałów związanych z funk-
cjonującą z powodzeniem w minio-
nych miesiącach formą upamiętnie-
nia kryptologa Mariana Rejewskiego. 
To wielka postać nie tylko dla lokalnej, 
bydgoskiej historii. Dzięki jego pracy 
i zdolnościom koszmar II wojny świa-
towej skrócił się w skali globalnej o kil-
ka lat. To ogromna zasługa człowieka, 
ale także powód dumy dla wszystkich 
Polaków – godny niezmiennego i kon-
sekwentnego przypominania i promo-
wania – stwierdził prezydent.

We wtorek Bruski opublikował 
odpowiedź PKP Intercity. Dyrektor 
biura rozwoju oferty i produktów 
Robert Czerniak zapewnił w niej, że od 
korekty rocznego rozkładu jazdy, pla-
nowanej na 9 czerwca jeden z pocią-
gów relacji Bydgoszcz Główna – War-
szawa Wschodnia – Bydgoszcz Głów-
na otrzyma nazwę „Rejewski”. Pociąg 
będzie obsługiwany przez elektrycz-
ny zespół trakcyjny ED-160 „Flirt” 
produkcji firmy Stadler. W związku 
z pojawiającymi się wątpliwościami, 
że połączenie będzie funkcjonować 
jedynie w okresie wakacyjnym, Bru-
ski zapowiedział, że zamierza starać 
się o utrzymanie nazwy przez cały 
rok. – Będziemy kontynuować kore-
spondencje, by pociąg został na stałe 
w rozkładzie – wyjaśnił prezydent.

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

Budowa budynku o powierzchni 
8800 mkw. rozpoczęła się wio-
sną 2016 roku. Zimą zakończono 

prace nad konstrukcją obiektu, który 
został oddany do użytku na przeło-
mie roku. Już w tej chwili w obiekcie 
na Starym Mieście funkcjonuje kilka 
firm, a niedawno poznaliśmy jego 
kolejnych najemców.

Tak jak informowaliśmy w listopa-
dzie, jako pierwsi do nowego budynku 
wprowadzili się pracownicy Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów – do Immobile K3 przeniesiono 
delegaturę, mieszczącą się dotych-
czas przy ulicy Długiej 47. Ponadto, 
w obiekcie otwarto nową siedzibę 
bydgoskiego oddziału firmy Aviva, 
specjalizującej się w ubezpiecze-
niach. W ubiegłym roku poinformo-
wano też, że na placu Kościeleckich 
rozpocznie działalność nowy oddział 
firmy informatycznej Sii. Jak infor-
muje Grupa Kapitałowa Immobile, 
wchodząca na bydgoski rynek spółka 

zajmie ponad 500 mkw. powierzchni 
na II kondygnacji, ale wraz z rozwojem 
oddziału ma stopniowo powiększać 
powierzchnię wynajmu.

W poniedziałek, 21 stycznia 
poznaliśmy kolejnych najemców 
biurowca. Tuż obok Sii swoje biura 
będzie miała firma finansowo-ubez-
pieczeniowa mFinanse, należącą do 
Grupy mBank S.A. mFinanse prowa-
dzi blisko 200 placówek na terenie 
całej Polski, zatrudniając prawie tysiąc 
pracowników. Zajmuje się profesjonal-

nym doradztwem i pośrednictwem 
w zakresie produktów kredytowych, 
ubezpieczeniowych i oszczędnościo-
wych. Niebawem swoją działalność 
rozpocznie też oddział Banku Ochro-
ny Środowiska. W sali obsługi klienta, 
usytuowanej na parterze strony połu-
dniowej Immobile K3, trwają prace 
wykończeniowe. Ponadto, na I kon-
dygnacji usytuowana jest dodatkowa 
powierzchnia biurowa banku.

Ostatnie dwie kondygnacje 
budynku będą siedzibą spółek wcho-

dzących w skład Grupy Kapitałowej 
Immobile. – Dynamiczny rozwój 
spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE 
spowodował konieczność przygo-
towania nowej siedziby. W związku 
z tym na dwóch ostatnich kondygna-
cjach powstają biura dedykowane dla 
naszej grupy. Dzięki temu poszcze-
gólne spółki będą operować w jed-
nym budynku – obecnie zajmują kilka 
różnych lokalizacji w Bydgoszczy – 
mówi Maciej Wawrzyniak, dyrektor 
ds. sprzedaży i zarządzania nieru-

chomościami. Warto dodać, że do 
nowej lokalizacji przeniesie się m.in. 
spółka Projprzem, mieszcząca się 
w położonym nieopodal Immobile 
budynku przy ulicy Bernardyńskiej 
– to właśnie w nim Grupa Kapitało-
wa chce w najbliższych miesiącach 
otworzyć nowy hotel. 

Warto dodać, że w przyziemiu 
budynku powstaje lokal gastrono-
miczny, który prowadzony będzie 
przez jednego ze znanych bydgo-
skich restauratorów. Swoją toż-
samość i profil nowej restauracji 
ujawni w dniu jej otwarcia. W naj-
bliższych miesiącach Grupa Immo-
bile zamierza sfinalizować kolejne 
umowy z najemcami powierzchni 
biurowej.

skuteczna interwencja 
bydgoskich polityków
Wróci nazwa pociągu rejewski
PKP intercity odpowiedziało na pismo Rafała Bruskiego w sprawie przywrócenia nazwy „Rejewski” 
połączeniu kolejowemu z Bydgoszczy do Warszawy. Pociąg ma wrócić do rozkładu jazdy jeszcze 
w tym roku.

Nazwę „Rejewski” ma od 9 czerwca otrzymać pociąg kursujący między Bydgoszczą Główną a Warszawą 
Wschodnią.

immobile k3 oddany 
do użytku
Znamy kolejnych najemców biurowca
Budynek biurowy immobile K3, zlokalizowany przy placu Kościeleckich, otrzymał pozwolenie na 
użytkowanie. Ujawniono też kolejnych najemców obiektu – zagadką wciąż pozostaje część gastro-
nomiczna biurowca, lecz właściciel obiektu zdradził już pewne szczegóły.
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dwie
kondygnacje będą siedzibą 
spółek wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej 
Immobile. 

Połączenie
będzie obsługiwane przez 
elektryczny zespół trakcyjny 
Flirt produkcji firmy Stadler.
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Na mocy traktatu wersalskie-
go Bydgoszcz miała znaleźć 
się w granicach odbudo-

wującego się państwa polskiego. 
Nie stało się to jednak od razu po 
podpisaniu układu, w czerwcu 
1919 roku, ale 20 stycznia 1920 roku. 
Już dzień później na okładce Dzien-
nika Bydgoskiego czytelników powi-
tały orzeł, hasło „Cześć! Cześć!” 
oraz tekst, w którym witano żoł-
nierzy polskich „jako tych, którzy 
po półtora wieku rozłąki z ojczyzną 
zadzierżgają nić łączności naszej 
z Macierzą”. 

Jak relacjonowali redakto-
rzy dziennika, przekazanie władzy 
w mieście odbyło się we wtorek, 
19 stycznia w ratuszu, w obecności 
polskiego komisarza generalnego Jana 
Maciaszka oraz m.in. ks. Filipiaka i dr. 
Biziela. Pierwszy z wymienionych od 
dotychczasowego burmistrza Hugo 
Wolffa odebrał symboliczne klucze 
do miasta i wygłosił przemowę. Dzień 
później Maciaszek rozpoczął faktycz-
ne urzędowanie w mieście. 

Wojsko polskie w Bydgoszczy 
zostało przywitane na specjalnie 
udekorowanym w tym celu Starym 
Rynku (w czasach niemieckich placu 
Fryderykowskim). Z wieży kościo-
ła pojezuickiego odegrano hejnał, 
wspólnie śpiewano i krzyczano na 
część żołnierzy. Prasa relacjonowa-
ła, że porządek na ulicach był wzo-

rowy. Niemiecka służba graniczna 
opuściła miasto, udając się w stronę 
Nakła. „Podobno niektóre oddzia-
ły odgrażały się, że wrócą do nas. 
Wątpimy bardzo, czy będzie im się 
chciało zmierzyć z naszymi zucha-
mi” – relacjonowano w Dzienniku 
Bydgoskim. 

22 stycznia do Bydgoszczy przy-
jechał naczelny dowódca Armii 
Wielkopolskiej gen. Józef Dowbór 
– Muśnicki, któremu towarzyszy-
li przedstawiciele Francji, Anglii 
i Włoch. Po uroczystościach na Sta-
rym Rynku odbył się marsz na plac 
Wolności. 

Za niespełna rok, 20 stycznia 
2020 roku, Bydgoszcz będzie święto-
wała stulecie powrotu do Macierzy. 
Obchody 99. rocznicy zostały ogra-
niczone z uwagi na przypadającą na 
ten czas żałobę narodową związaną 
z uroczystościami pogrzebowy-
mi tragicznie zmarłego prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. 

W najbl iższych miesiącach 
mieszkańcy mają stopniowo przy-
gotowywać się do setnej rocznicy. 
Decyzją rady miasta rok 2019 będzie 
Rokiem Wolności. Dlatego inicjaty-
wy społeczne, kulturalne, naukowe 
czy edukacyjne mają mieć spójny 
charakter. Okazji do świętowania 
nie będzie brakowało -  upamięt-
nione zostaną setna rocznica zwy-
cięskiego zakończenia powstania 
wielkopolskiego, trzydziesta rocz-
nica częściowo wolnych wybo-
rów, dwudziestolecie obecności do 
NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. 
Zwieńczeniem będzie setna roczni-
ca powrotu miasta do Macierzy.

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

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku przedstawiciele lewicowej 
formacji byli pomysłodawcami 

projektu darmowej komunikacji dla 
uczniów i zbierali pod nim podpi-
sy. Udało im się zebrać wymaganą 
liczbę tysiąca głosów poparcia ale 
w procesie weryfikacji pozytywnie 
zweryfikowano jedynie 691 z nich 
(449 zostało odrzuconych). Pomysł 
nie został jednak całkowicie pogrze-
bany, bo powrócił parę tygodni póź-
niej, ale już jako wspólna propozycja 
z rządzącą miastem koalicją Plat-
formy Obywatelskiej i SLD-Lewica 
Razem. Polegał na wprowadzeniu 
Biletu Bydgoskiego Ucznia. 

Radni ją przyjęli, choć w toku 
dyskusji (głównie ze strony radnych 
PiS) padały postulaty, by program 
wprowadzić także dla m.in. uczest-
ników antykomunistycznej opozycji 
czy osób represjonowanych z powo-
dów politycznych i posiadających 
Kartę Polaka.

Jak zdradza nam Wiłnicki, pro-
gram w mieście działa na razie pilo-
tażowo, ale będzie propozycja, aby 
został wprowadzony na stałe. Nie-
oficjalnie udało nam się ustalić, że 
odbyły się już pierwsze spotkania 
między Wiłnickim i prezydentem 
Bruskim. - Ten program na stałe 

wprowadziły już władze Warszawy 
i Wrocławia, a obok Bydgoszczy pilo-
tażowo funkcjonuje on także w Łodzi 
czy Trójmieście – zwraca nam uwagę 
wiceprzewodniczący rady miasta.

Jakie są założenia tego progra-
mu? Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów (na mocy reformy sys-
temu edukacji zostaną wygaszone 
z dniem 1 września 2019 r.), a także 

dzieci w wieku od czterech lat do 
rozpoczęcia nauki w szkole mogą 
kupić bilety miesięczne i 30-dniowe 
za 10 zł, zaś koszt zakupu rocznego 
biletu to 100 zł. - Wspomniane bilety 

przysługują uczniom zamieszkałym 
w Bydgoszczy, którzy uczęszczają 
do szkół podstawowych i gimna-
zjów. Bilety są kodowane na Bydgo-
skiej Karcie Miejskiej, a dokumen-
tem uprawniającym do korzystania 
z nich jest ważna legitymacja szkol-
na z wpisanym bydgoskim adresem 
zamieszkania. W przypadku dzieci, 
które nie rozpoczęły jeszcze nauki 
w szkole, dokumentem uprawniają-
cym do korzystania z nich jest Karta 
Bydgoskiego Malucha – przypomi-
na Krzysztof Kosiedowski, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej. I jak przy-
tacza nam dane, zdecydowanie 
najlepiej w całym ubiegłym roku 
sprzedawały się bilety miesięczne. 
Tych w sumie sprzedano 48,4 tys. 
sztuk, zaś całorocznych – 3,7 tys.

Tymczasem – jak przekonu-
je przedstawiciel Inicjatywy Byd-
goszcz – program mógłby zostać 
rozszerzony o kolejne g r upy 
uczniów. - Chodzi o uczniów lice-
ów, szkół zawodowych czy techni-
ków – przyznaje Szymon Wiłnicki. 
O ewentualnym rozszerzeniu pro-
gramu i jego dalszym utrzymaniu 
decydować będą radni na jednej 
z najbliższych sesji.

* Rozkład jazdy komunikacji 
miejskiej dostępny jest na 
metropoliaBydgoska.PL/
rozklad

Obchody rocznicowe odbywały się dotąd na Starym Rynku. W tym samym miejscu 99 lat temu zostało 
przywitane polskie wojsko. 

jak Bydgoszcz 
wracała do macierzy?
Już 99 lat minęło, od kiedy Bydgoszcz ponownie znalazła się w granicach Polski. za dwanaście mie-
sięcy świętować będziemy okrągłą, setną rocznicę wydarzeń ze stycznia 1920 roku. Co w tamtych 
dniach działo się w mieście nad Brdą?

uczniowie nadal 
z tańszymi biletami?
- W Bydgoszczy ten program się sprawdza. Będę rozmawiał z prezydentem Rafałem Bruskim o jego 
przedłużeniu – mówi wiceprzewodniczący rady miasta Szymon Wiłnicki z inicjatywy Bydgoszcz.

Tańsze bilety dla dzieci zostały wprowadzone w marcu 2018 r. Pojawia się pomysł, aby takowe wprowadzić 
również dla uczniów szkół średnich.
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rok 
siedmiu 
premier
Bydgoski salon Toyoty Jaworski Auto wkracza w nowy rok z tytułem 
lidera sprzedaży rynku lokalnego, a nadchodzące miesiące, w trakcie 
których Toyota zaprezentuje aż siedem nowych samochodów, zwia-
stować mogą kolejne rekordy sprzedaży Toyoty w Bydgoszczy.

W ubiegłym roku z salonu 
przy Al. Jana Pawła II na 
bydgoskie ulice wyjecha-

ło blisko 1100 samochodów Toyo-
ty. Tym samym f irmie Jaworski 
Auto (Autoryzowany Salon i Serwis 
Toyota) udało się powtórzyć sukces 
z 2016 roku i zająć pierwsze miej-
sce w rankingu na największy udział 
w Bydgoszczy wśród wszystkich 
zarejestrowanych samochodów. 
Pozycję lidera tym bardziej umacnia 
fakt, że salon jest numerem jeden 
zarówno w sprzedaży pojazdów dla 
klientów indywidualnych, jak rów-
nież dla firm. Nie jest to jednak jedy-
ny sukces, bo bydgoski Dealer Toyoty 
zajął też drugie miejsce w rankingu 
rekomendacji klientów wśród wszyst-
kich salonów Toyoty w Polsce.

- Zadowolenie naszych klientów 
i ich pozytywna rekomendacja była 
i jest dla nas najważniejsza. Kon-
kurencja jest bardzo mocna, prze-
graliśmy walkę o pierwsze miejsce 
w Polsce tylko o 0,2 proc. Zadecydo-
wał o tym głos jednego klienta, któ-
ry w tym roku wystawił nam ocenę 
9/10 punktów. Cóż, taka jest poli-
tyka tej firmy, że klient ma zawsze 
wyjść z salonu zadowolony na sto 
procent, a dziewięćdziesiąt to za 
mało - komentuje Michał Sobczyń-
ski, kierownik działu handlowego 
bydgoskiego salonu Toyoty.

O tym, że pracownicy Toyoty 
Jaworski Auto biorą sobie tę polity-
kę do serca, świadczyć mogą liczne 
nagrody, jakie na przestrzeni lat 
otrzymał bydgoski salon. Wśród 
tych najważniejszych wymienić 
warto trzykrotny tytuł Dealera 
Roku, przyznawany za całokształt 
działalności na polskim rynku oraz 
aż czterokrotne wyróżnienie pre-
stiżowym tytułem Toyota Ichiban, 
przyznawanym przez koncern dla 

najlepszych salonów Toyoty w Euro-
pie. Jaworski Auto to jednak nie tyl-
ko sukcesy sprzedażowe – to także 
społeczna odpowiedzialność bizne-
su. Firma od lat sponsoruje lokalne 
drużyny sportowe, a samochody 
przekazane niedawno siatkarzom 
Chemika zaowocowały przyznaniem 
salonowi Złotego Lauru Mecenasa 
Bydgoskiego Sportu.

Klient jest najważniejszy

- Tak jak wspieramy sportowców, 
niezależnie od wyników, tak wspie-
ramy też naszych klientów. To jest 
filozofia marki – otoczyć ich opieką 
na stałe, a nie tylko w momencie, 
gdy sprzedajemy im nowy samo-
chód. Każdy klient, wyjeżdżając 
od nas z salonu, dostaje informa-
cję, że zawsze może do nas wrócić, 
także po okresie gwarancji. Za rok, 
dwa czy dziesięć, jeśli będzie miał 
z czymś kłopot lub chciał o coś 
zapytać, zawsze może do nas przy-
jechać - zapewnia kierownik działu 
handlowego. - I klienci, nawet gdy 
już nie muszą serwisować u nas 
samochodów, dalej nas odwiedza-
ją. Gdy spojrzymy na statystyki 
powrotów, Toyota ma najlepsze 
wskaźniki wśród wszystkich marek. 
Przy hybrydach jest to 80-90 proc., 
podczas gdy średnia na rynku jest 
poniżej 50 procent.

Nie bez znaczenia dla tego wyni-
ku jest z pewnością fakt, że na rynku 
samochodów hybrydowych Toyota 
prawie nie ma konkurencji. Japoń-
ski koncern produkuje hybrydy od 
1997 roku i w tej chwili wypusz-
cza na rynek już czwartą generację 
tych pojazdów. W ubiegłym roku aż 
95 proc. samochodów z podwójnym 
napędem stanowiły na polskich dro-
gach toyoty i lexusy – również pro-

dukowane przez TMC. Konkurencja 
powoli zaczyna o sobie przypominać, 
ale wygląda na to, że i w tym roku 
Toyota będzie miała w tym temacie 
najwięcej do powiedzenia...

Bezpieczeństwo  
przede wszystkim
W bydgoskim salonie Toyoty trwa 
jeszcze wyprzedaż rocznika 2018, ale 
już na horyzoncie szykują się kolejne 
premiery – cała gama samochodów 
z silnikami hybrydowymi czwartej 
generacji. Wszystkie modele zbudo-
wane będą na modułowym podwoziu 
TNGA oraz oparte o najnowszą gene-
rację silników, które na napędzie elek-
trycznym są w stanie osiągać prędko-
ści autostradowe. Nowe silniki to lep-
sze spalanie i większa dynamika jazdy, 
ale to, na co Toyota kładzie największy 
nacisk, to bezpieczeństwo, czyli sys-
temy, które zapobiegają wypadkom. 
System PCS potrafiący samodziel-
nie rozpocząć hamowanie w sytuacji 
wykrycia zagrożenia kolizją, systemy 
automatycznie hamujące pojazd przy 
wtargnięciu pieszych i rowerzystów 
na jezdnię, działające również w nocy, 
a także systemy jazdy półautono-
micznej, potrafiące utrzymywać auto 
w pasie ruchu, a także powtarzać 
manewry poprzedzającego auta. 

- Co najważniejsze, wszystkie 
nasze samochody są wyposażo-
ne w te systemy już w podstawowej 
wersji. Nie musimy za nie dopłacać, 
u nas to bezpieczeństwo jest w stan-
dardzie. I nie mówimy tu o Camry, 
ale już od Toyoty Yaris. To jest wła-
śnie fenomen tej marki, która nie daje 
klientowi możliwości oszczędzania 
na bezpieczeństwie. W Toyocie moż-
na kupić auto z najbardziej podsta-
wowym wyposażeniem, nawet bez 
klimatyzacji, ale obowiązkowo z sys-
temem bezpieczeństwa - podkreśla 
kierownik Michał Sobczyński.

Co nas czeka w tym roku?

Przekonać o tym można się już 
teraz, odwiedzając salon Toyota 
Jaworski Auto. Oficjalna premie-
ra nowej Toyoty RAV4 odbędzie się 
co prawda dopiero za miesiąc, ale 
w bydgoskim salonie już możemy 
obejrzeć pierwszy egzemplarz. A to 
dopiero początek, bo w kolejnych 
miesiącach będzie jeszcze ciekawiej! 
W miejsce Toyoty Auris na rynek 
wkroczy nowa Corolla i to w trzech 
wersjach nadwozia: hatchback, 
kombi i sedan.

- To będą trzy zupełnie różne 
auta. Hatchback będzie typowym 
autem kompaktowym, stricte miej-

skim samochodem, ale zupełnie 
innym od tego, który znaliśmy do 
tej pory. To śmiały design i nowy 
dwulitrowy silnik o mocy 180 koni, 
który pozwoli rozpędzić się do 
„setki” w niecałe 8 sekund. Kombi 
będzie samochodem międzykla-
sowym, aspirującym do segmentu 
D, a sedan gabarytami zbliży się do 
Avensisa. Ale nie zewnętrznie, tylko 
wewnętrznie, bo zwiększając roz-
staw osi, udało się w środku zyskać 
dużo miejsca - tłumaczy kierownik 
działu handlowego.

Na początku drugiego kwar-
tału, po prawie 14 latach przerwy, 
w sprzedaży pojawi się też nowy 
model Camry, a w drugiej połowie 
roku do polskich salonów z rozma-
chem wróci Supra. 340 koni, silnik 
3.0 turbo i wynik 4,3 s do setki – ta 
premiera wzbudzi na pewno wie-
le emocji! Na koniec roku czeka 
nas jeszcze jedna nowość – Toyota 
ProAce City, która wciąż czeka na 
światowy debiut. Auto owiane jest 
jeszcze nutką tajemnicy, ale pra-
cownicy bydgoskiej Toyoty zdra-
dzają, że to pozycja, która przypad-
nie do gustu zarówno tym, którzy 
poszukują rodzinnego samochodu, 
jak i poważnie myślących o biznesie. 
O szczegóły warto pytać w Toyota 
Bydgoszcz – Jaworski Auto.

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

Od u ro d zen i a  m ie szk a ł a 
w Doniecku. Tam skończyła 
szkołę, studia na uniwersy-

tecie medycznym. Została lekarzem 
ginekologiem. Pracowała w miej-
scowym szpitalu. Słynęła z wyjątko-
wej charyzmy i serdeczności. Nigdy 
nie liczyła, ilu nowym obywatelom 
Ukrainy i mieszkańcom Doniecka 
pomogła przyjść na ten świat, ale 
każdego roku prowadziła do poro-
du co najmniej trzysta pięćdziesiąt 
kobiet.  Zawsze z nadzieją, że ich 
pociechy wyrosną na wspaniałych, 
dobrych ludzi, dorastających w spo-
koju, pokoju, otoczonych miłością. 
I pewnie byłoby tak po dziś dzień, 
gdyby nie wojna… 

Do poradni chodziła nawet 
wtedy, gdy już nie wypłacano pen-
sji, a pacjentek było coraz mniej. 
W styczniu 2014 opiekowała się ok. 
200 ciężarnymi, później przyszłe 
matki zaczęły uciekać z miasta ze 
strachu przed wojną, zostało ich kil-
kanaście, kilka...

„Separatyści gromadzą broń 
i coraz częściej atakują. Wczoraj 
doszło do kolejnych walk w obwo-
dzie donieckim…” – szły w świat, 
poprzez agencje prasowe, doniesie-
nia z Doniecka. Ale żadna z nich nie 
napisała wprost, że tam po prostu 
nie daje się żyć… Proszę więc Tatia-
nę, żeby spróbowała opisać wojnę 
widzianą jej oczami.

-  Budzisz się i widzisz w swo-
im mieście żołnierzy, czołgi, sły-

chać strzały. Idziesz, jak co dzień 
do pracy. Mijasz mały sklepik, 
w którym codziennie robisz zaku-
py. Doskonale znasz ludzi, którzy 
w nim pracują. Wracasz do domu. 
Sklep w gruzach i w ogniu pożaru. 
Widzisz, jak wynoszą z niego tru-
py twoich znajomych. Wybuchasz 
płaczem i w potwornym strachu 
biegniesz na oślep w stronę swoje-
go domu, nie wiedząc czy go jesz-
cze zobaczysz. Co z mężem, córką 
i dwoma synami?! Czy żyją?

Rodzice i dziadkowie Tatiany 
był Polakami. Mieszkali niedaleko 
Równego. Jej małżeństwo z Ole-
giem w żaden sposób nie wpłynę-
ło na wygaśnięcie polskiego ducha 
w rodzinie. Język polski był tam na 
porządku dziennym.  Szczęśliwym 
trafem w Doniecku  działało  Towa-
rzystwo Polaków w Donbasie, któ-
re skupiało Ukraińców z polskimi 
korzeniami. Dzięki niemu dwuna-
stoletnia wówczas Olesya Aleksan-
dra, członkini zespołu tanecznego 

„Radość”, współpracującego z jego 
polskim odpowiednikiem, mogła 
pojechać na obóz wypoczynkowy 
do Wiktorowa koło Bydgoszczy. 
Chłonęła wszystko, zachwycała się 
wszystkim, ale dziecięce postrze-
ganie świata z tamtego czasu 
zakodowało jedynie wspomnienia 
o pysznych pączkach i wizycie w MC 
Donald’s.

W lokalnym radiu usłyszała 
Tatiana, że są w Polsce miasta, które 
oferują pomoc dla Ukraińców z pol-
skimi korzeniami. Wieść o tym, że 
Polska przyjmie uchodźców z Don-
basu była dla Tatiany, coraz bardziej 
zagrożonej w swojej ojczyźnie, jak 
wybawienie. Zadzwoniła do prezesa 
Towarzystwa Polaków w Donbasie, 
który wpisał ją wraz z trójką dzieci 
na listę chętnych do wyjazdu, naj-
pierw na pół roku do ośrodka Cari-
tasu w Rybakach.

Co prawda życie w Doniec-
ku było coraz bardziej zagrożone; 
nie działały banki, poczta, szpital 

w którym pracowała Tatiana stał się 
polowym i nie gwarantował wypła-
ty – ale jednak zostawić na Ukrainie 
poza mieszkaniem i cennym zbio-
rem medycznych książek, męża, 
który w tym czasie nie zdecydował 
się na wyjazd do Polski, ukochaną 
mamę, przyjaciół, pracę i wyjechać 
w nieznane – było szalenie trudno. 
A zabrać ze sobą można było jedynie 
trzydzieści kilogramów bagażu na 
osobę. 

W noc poprzedzającą wyjazd 
nikt w rodzinie Jerochowych nie 
spał. Rano doszły obawy, czy zamó-
wiony transport dotrze na czas 
i czy uda się bezpiecznie przepra-
wić przez wszystkie wojskowe kor-
dony. Przejazd na miejsce zbiórki, 
w pierwszym mieście nieobję-
tym działaniami wojennymi, który 
w normalnych warunkach trwałby 
kilkadziesiąt minut, zakończył się po 
pięciu godzinach.

Uchodźcy przylecieli do Polski  
z Charkowa pięcioma samolota-

mi wojskowymi CASA. Ich dobytek 
dotarł dwoma Herculesami. 

W R yba k ach d z iec i   mia-
ł y  nor malne zajęcia szkolne. 
Tam syn Tatiany Paweł ukończył 
podstawówkę. Dorośli mogli cho-
dzić na kursy języka oraz  zdo-
bywać umiejętności zawodowe. 
Polacy z Ukrainy mieli otwartą 
drogę powrotu do opuszczonych 
domów. Ale na to zdecydowała się 
tylko jedna rodzina. Dla wszyst-
kich pozostał ych Rybaki był y 
domem przez pół roku. Krócej dla 
tych z repatriantów, którym jakiś 
samorząd szybciej zaproponował 
pracę i mieszkanie.

Pojawiło się  
kilkanaście ofert
Wśród nich t a z Bydgoszczy. 
Wcześniej prezydent Bruski skie-
rował do przedsiębiorców l ist 
z prośbą o wsparcie dla rodziny 
obywateli Ukrainy narodowości 

polskiej, która mogłaby przepro-
wadzi się do naszego miasta. Zgo-
dę na użyczenie lokalu mieszkal-
nego wyrazili w drodze uchwały 
radni miejscy. Mieszkanie miało 
zostać  udostępnione nieodpłat-
nie na okres trzech lat, w ramach 
pomocy dla obywateli Ukrainy 
narodowości polsk iej ,  k tórzy 
zostali dotknięci skutkami działań 
wojennych.

Tatiana mogła z Rybaków wyje-
chać w Koszalińskie lub do Byd-
goszczy. Nasze miasto poznali 
w dzieciństwie jej córka Olesya i syn 
Paweł, tańczący w zespole Towa-
rzystwa Polaków w Donbasie. Tatia-
na, jeżdżąc w charakterze lekarza 
z zespołem będącym w Polsce na 
gościnnych występach, również 
zakochała się w Bydgoszczy. Dlate-
go bez chwili wahania wybrała ją na 
miejsce, które odtąd miało być jej 
nowym domem.

Tym sposobem, już od trzech 
lat toczy się na Kapuściskach nowe 

życie czteroosobowej rodziny Jero-
chowych. 

Początki nie były łatwe, ale 
od pierwszych chwil towarzyszy-
ło im ogromne wsparcie od ludzi. 
Pierwsi byli sąsiedzi, którzy zapu-
kali do mieszkania Tatiany z tro-
ską, czy ma co jeść, co pić. Potem 
był Szpital Miejski w Bydgoszczy, 
który dał Tatianie pracę w cha-
rakterze sekretarki medycznej, 
a następnie  umożliwił nostryfi-
kację dyplomu i rozpoczęcie stażu 
lekarskiego. Nikifor został przy-
jęty do osiedlowego Przedszkola 
nr 28. Olesya dwa lata studiowała 
medycynę w Doniecku. W czerw-
cu, tuż po osiedleniu się nad Brdą, 
wcale nie było pewne, czy dziew-
czyna dostanie się na Collegium 
Medicum. Dostała się. Tyle że ze 
względu na różnice programo-
we, musiała zacząć od pierwszego 
roku. Wkrótce będzie kończyć stu-
dia. Paweł chodził do Liceum Ogól-
nokształcącego nr 5, zdał maturę. 
Chce iść w ślady mamy i siostry. 
Pozostał też wierny tańcowi – jest 
członkiem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Płomienie”.

Teraz największym marzeniem 
Jerochowych jest otrzymanie pol-
skiego obywatelstwa. Chcą w Polsce 
spędzić całe swoje życie. Od tego 
nie ma odwrotu.  Najmłodszy Niki-
for nie wyobraża sobie innej ojczy-
zny niż Polska. Trzeba było widzieć, 
z jakim zaangażowaniem kibicował 
naszym piłkarzom krzycząc w nie-
bogłosy: „Polska - Biało-Czerwo-
ni!” Żeby jeszcze udało się Tatianie 
namówić mamę do przyjazdu, to 
wówczas byliby najszczęśliwszą 
rodziną ukraińską w Polsce!

LudZiE

Ukraina w sercu, 
Polska w sercu
A dom w Bydgoszczy
Tatiana Jerochowa uciekła z objętego konfliktem zbrojnym 
ukraińskiego rejonu Donbasu, żeby w Polsce budować nowe 
życie. Mogła osiedlić się w Koszalińskiem. Wybrała Bydgoszcz. 
Bydgoszczanką jest już trzeci rok. Teraz marzy, żeby móc być 
Polką!

Tatiana i Olesya Jerochowy od trzech lat mieszkają na Kapuściskach. 
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poprzedzającą wyjazd nikt 
w rodzinie Jerochowych nie 
spał. Rano doszły obawy, 
czy zamówiony transport 
dotrze na czas.

Uchodźcy
przylecieli do Polski  
z Charkowa pięcioma 
samolotami wojskowymi 
CASA.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Temat ma zostać poruszony 
jeszcze w tym tygodniu pod-
czas prac komisji stałych, 

a także na najbliższej sesji rady 
gminy, która zaplanowana jest na 
29 stycznia. Wójt Dariusz Funda-
tor nie ukrywa, że będzie nama-

wiał radnych do wyrażenia zgody 
na dofinansowanie tej inwesty-
cji. - Dodatkowy koszt to 2 miliony 
złotych – przyznaje. Dodaje też, że 
podczas procesu otwarcia kopert 
w postępowaniu przetargowym, 
które miało miejsce pod koniec 
2018 roku, najtańsza oferta złożo-
na przez jednego z wykonawców 
i tak znacznie przewyższała koszt 
realizacji zadania. - Za powstaniem 
tej inwestycji przemawiają aspekty 
komunikacyjne. To bardzo ważne 
m.in. dla osób, które pracują, uczą 
się i dojeżdżają do Bydgoszczy. 
Z drugiej strony też trzeba pamię-
tać o budowie obwodnicy Białych 
Błot, która zostanie wpięta w rondo 
– zaznacza. 

W ostatnich dniach, na bia-
łobłockich grupach lokalnych na 

Facebooku pojawiały się komen-
tarze sugerujące, że spora część 
radnych może zablokować inwe-
stycję. - Zastanawiamy się nad 
zasadnością budow y. Problem 
polega na tym, że te 2 mln zł 
dodatkowego kosztu to duża suma 

– nie kryje radny Łukasz Wyszo-
mirski, który dodaje, że pierwot-
nie gmina na ten cel miała zapla-
nowany w ydatek w w ysokości 
1,8 mln zł. Przypomina, że budżet 
gminy wraz z dotacjami wynosi 
ok. 100 mln zł. 

Podczas jednego z pierwszych 
posiedzeń połączonych komisji, 
pojawili się mieszkańcy. - Wyrażali 
niezadowolenie z tego, że spadła 
część inwestycji w gminie. Będzie-
my pytać, po co takie dofinan-
sowanie, skąd wziąć na to środki 

– dodaje Wyszomirski. Dziwi go 
za to fakt, że w tę inwestycję nie 
włączył się samorząd Bydgoszczy. 
- Jeśli nie znajdziemy środków, to 
rzeczywiście to rondo może nie 
powstać przez najbliższe kilka lat. 
Zastanawiamy się nad tym, jak 
łagodnie wyjść z impasu, w jakim 
jesteśmy – mówi.

Przygotowania do budowy tej 
inwestycji trwają od kilku lat. Rondo 
ma powstać u zbiegu ulic Szubiń-
skiej z aleją Ofiar Hitleryzmu i drogą 

powiatową prowadzącą w kierunku 
Trzcińca. Poza gminą Białe Błota, 
środki na powstanie ronda musiały 
również wyłożyć starostwo powia-
towe w Bydgoszczy i Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Jak informował nas 
dyrektor wydziału dróg powiato-
wych Roman Stanisławski, prace 
nad rondem turbinowym i remon-
tem miały się rozpocząć w tym roku. 
- Według wiedzy posiadanej na dziś 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Byd-
goszczy planuje rozpoczęcie robót 
na wiosnę 2019 roku. W przypadku 
drogi gminnej (Al. Ofiar Hitleryzmu) 
ze strony Urzędu Gminy Białe Bło-
ta jest deklaracja budowy w roku 
2019 – przekazał.

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

Ustawa o finansach publicz-
nych z 2009 roku zobowią-
zała samorządy do obo-

wiązku wieloletniego planowania 
finansowego. To istotny element 
zarządzania środkami publicznymi. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 
to wieloletni plan finansowo-rze-
czowy, ustalany w formie uchwały 
rady gminy. Jej zapisy muszą być 
zgodne z zapisami budżetu na dany 
rok. Zgodnie z prawem powinna być 
zawierana na okres, na który zacią-
gnięto oraz planuje się zaciągnąć 
zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
dla gminy Osielsko jest uchwalona 
na okres od 2019 do 2028 roku – jest 
to ostatni rok spłaty zaciągniętych 
przez gminę Osielsko zobowiązań. 
To istotny dokument dla miesz-
kańców gminy, ponieważ zawarto 
w nim szereg planowanych inwe-
stycji. Ich zapisanie w prognozie 
pozytywnie wpływa na ich realiza-

cje – gmina określa bowiem wstęp-
ne środki, jakie zamierza prze-
znaczyć na dany cel oraz planowy 
termin wykonania zadania. Łącz-
ne nakłady finansowe na zadania 
bieżące i majątkowe realizowane 
w latach objętych prognozą wyno-
szą 143 miliony złotych – Osielsko 
chce przeznaczyć 5 milionów na 
wydatki bieżące i 138 milionów na 
wydatki majątkowe.

Zgo d n ie  z  z apis a m i  W PF, 
w 2020 roku planowana jest budo-

wa ulicy Rybinieckiej do skrzyżo-
wania z ulicą Suwalską w Niwach 
wraz ze skrzyżowaniem z ulicą 
Olszyńską ( jak informuje gmina, 
wciąż trwa wykonywanie projek-
tu budowlanego dla tego zada-
nia) .  Ponadto,  kont y nuowana 
ma być przebudowa ulicy Leśnej 
– w 2018 roku wykonano odcinek 
od ulicy Topolowej do granicy 
z Bydgoszczą, a za rok ma ruszyć 
przebudowa odcinka od Topolowej 
do Centralnej. W przyszłym roku 

ma też zostać wykonany fragmen-
tu ulicy Olimpijczyków, a miesz-
kańcy Żołędowa doczekają się 
budowy ulicy Polnej wraz z cią-
giem pieszo-rowerowym. W Mak-
symilianowie zostanie za to wyko-
nana przebudowa ulic Jagodowej, 
Topolowej, Polnej i Ustronie.

Kontynuując chronologicz-
ne przedstawianie inwestycji , 
w 2021 roku planuje się budowę cią-
gu pieszorowerowego wzdłuż uli-
cy Tuberozy i Bocznej w Osielsku 

i realizację kolejnego etapu prze-
budowy ulicy Sadowniczej w Żołę-
dowie. W 2022 roku przebudowa-
na zostanie ulica Kochanowskiego 
w Niemczu i Sopocka w Wilczu, 
a także rozpocznie się budowa 
Orzechowej (od Botanicznej do Dłu-
giej), Topolowej, Jeziorańskiej i Dłu-
giej w Osielsku oraz ulicy Rybiniec-
kiej w Niwach.

W prognozie znalazły się też 
takie inwestycje, jak termomoder-
nizacja budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Osielsku, przebudo-
wa przebiegającego przez teren 
gminy odcinka drogi wojewódzkiej 
244 czy przebudowa ulicy Smukal-
skiej i Kopernika w Niemczu. 

co dalej z rondem 
turbinowym?
inwestycja może zostać zablokowana
Budowa ronda turbinowego ma być jedną z najważniejszych drogowych inwestycji w regionie. Tym-
czasem może ona zostać zablokowana. Wiele zależeć będzie od decyzji radnych gminy Białe Błota.

Rondo turbinowe ma powstać u zbiegu ul. Szubińskiej z aleją Ofiar Hitleryzmu i drogą powiatową w kierunku 
Trzcińca. Na razie budowa stoi w miejscu.

Osielsko planuje 
inwestycje
Analizujemy zapisy prognozy finansowej

Na początku roku gmina Osielsko zaprezentowała nową wieloletnią prognozę finansową. Przedsta-
wiamy najważniejsze inwestycje, które są planowane przez władze na kolejne lata.

BiAŁE BŁOTA
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143 mln zł
tyle mają wynieść wydatki 
gminy Osielsko na zadania 
bieżące i majątkowe 
w najbliższych latach.

Dodatkowy koszt 
do budowy ronda 
turbinowego to 2 mln zł.

dariusz Fundator
wójt gminy Białe Błota

zastanawiamy się 
nad zasadnością 
inwestycji. Te 2 mln zł 
dodatkowego kosztu to 
dużo.

Łukasz Wyszomirski
radny gminy Białe Błota
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Błażej Bembnista 
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Skoro mówimy o sekcji uniwer-
syteckiej, wywód o nieznanym 
dla wielu Czytelników terminie 

warto zacząć od naukowej definicji. 
Skrót e-sport wywodzi się z angiel-
skiego określenia „electronic sport”. 
To forma rywalizacji, w której 
przedmiotem działań zawodników 
jest walka między sobą, polegają-
cą na graniu w gry komputerowe, 
której celem jest pokonanie inne-
go gracza. Rywalizacja odbywa się 
zarówno w formie rekreacyjnej, jak 
i na turniejach gier komputerowych. 
Popularność e-sportu rosła wraz 
z rozwojem Internetu, który zde-

finiował współczesny kształt gier 
komputerowych – walka z realnymi 
przeciwnikami była fundamentem 
do stworzenia potężnego biznesu, 
jakim jest obecnie świat e-sportu. 
Doczekał się on własnych kanałów 
telewizyjnych, miejsca na poczyt-
nych portalach sportowych, a  także 
– zainteresowania biznesu. Przykła-
dem z polskiego podwórka jest zain-
westowanie przez byłych współwła-
ścicieli Legii Warszawa – Bogusława 
Leśnordorskiego i Macieja Wandzla 
w AGO Esports – jedną z najbar-
dziej cenionych polskich drużyn, 
specjalizujących się w popularnej 
„strzelance” – Counter Strike: Glo-
bal Offensive. 

Rywalizacja w grach to dome-
na młodzieży. Nie dziwi więc fakt, 
że e-sport zagościł w uczelnia-
nych murach – jak się okazuje, tak-
że w Bydgoszczy. Od roku sekcja 
e-sportowa funkcjonuje przy Klu-
bie Uczelnianym Akademickiego 
Związku Sportowego Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego. Inicjatorem 
powstania sekcji był Adam Soko-
łowski, wykładowca na Instytucie 
Kultury Fizycznej, specjalizujący się 
w zarządzaniu w sporcie. - Pomysł 
urodził się w mojej głowie z półtora 

roku temu, ale faktyczne działania 
podjąłem w lutym 2018 roku, kie-
dy to skontaktowałem się z Esports 
Association Katowice. Zapropo-
nowali oni, abym zebrał druży-
nę w League of Legends do Edu 
Esport League sezonu zerowego. 
Następnie, również w lutym, wraz 
z grupą studentów z drużyny 
League of Legends  założyliśmy 
sekcję przy KU AZS UKW – mówi 
MetropoliaBydgoska.PL Sokołowski.

Przez rok sekcja dynamicznie się 
rozwinęła. Zawodnicy pod banderą 
UKW nie grają już tylko w „LoLa”, 
ale też w inne, najbardziej popu-
larne tytuły, takie jak wspomniany 

Counter Strike: Global Offensive, 
RainbowSix: Siege, Star Craft 2 oraz 
FIFA 19. - W planach jest otwarcie 
drużyny (dywizji) w Overwatch oraz 
Fortnite, ale nie zamykamy się na 
inne gry. Jeżeli przychodzą do nas 
studenci i mówią że chcą repre-
zentować uczelnie w jakimś tytu-
le, to wspieramy każdą inicjatywę, 
nawet Deluxe Ski Jump – podkreśla 
Sokołowski. A wspomniany Deluxe 
Ski Jump to gra, która swoją popu-
larność zawdzięcza „Małyszomanii” 
– na początku XXI wieku nie było 
szkolnej pracowni komputerowej, 
w której na lekcjach informatyki nie 
wcielano by się w rolę „Orła z Wisły” 

i podbijano Australii K240 czy 
malutkiej skoczni w Anglii. To jeden 
z przykładów na to, jak istotnym 
elementem tożsamości kulturowej 
mogą być gry. 

Tak jak wspomnieliśmy, istotą 
sportu elektronicznego jest wza-
jemna rywalizacja. Stąd też sek-
cja e-Sportu UKW bierze udział 
w trzech ligach uniwersyteckich:
• Edu Esport League
• T-Mobile Liga Akademicka
•  EAMP’y (Akademickie Mistrzo-

stwa Polski w sportach elektro-
nicznych)
W ostatnich meczach Edu 

Esport League zawodnicy UKW 

rywalizowali z Uniwersytetem Eko-
nomicznym we Wrocławiu, Akade-
mią Leona Koźmińskiego w War-
szawie czy Akademią Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie. Jak widać, 
posiadanie e-sportowej drużyny 
jest domeną wielu polskich, reno-
mowanych uczelni. To świadczy 
o rozwoju tej gałęzi sportu w Polsce. 
No właśnie, czy aby na pewno spor-
tu? Rosnąca popularność gier, stwo-
rzenie lig i turniejów sprawiły, że 
młodsze pokolenie traktuje to jako 
pełnoprawny sport. Inni – zazwy-
czaj starsi – kojarzą sport z wysił-
kiem fizycznym, a nie „siedzeniem 
przy komputerze”…

- Tego nie powinno się rozwa-
żać w takich kategoriach, bo nale-
żało by zadać pytanie czy np. brydż 
sportowy jest sportem? Pod wzglę-
dem oglądalności e-sport cieszy się 
większą popularnością niż wiele 
sportów klasycznych i śmiało mógł-
by walczyć o podium w tej kate-
gorii (finał Euro 2016 oglądało na 
całym świecie 600 milionów osób, 
a finał League of Legends – około 
210 mln. osób) – mówi kierownik 
sekcji e-sportu na UKW.  Sokołowski 
przekonuje, że najlepsi na świecie 
gracze przygotowują się do meczów 
w taki sam sposób, jak piłkarze, bok-
serzy czy tenisiści. 

- Każdy z profesjonalnych 
zawodników zarabiający w ten 
sposób na życie trenuje na takich 
samych zasadach, jak sportowcy 
innych dyscyplin. Mają oni sztaby 
trenerskie, analityczne, fizjotera-
peutów, psychologów i dietetyków, 
a w boot campach (ośrodkach do 
treningów) znajdują się siłownie 
i czasami kompleksy spa – mówi. - 
Nie nalegamy aby o e-sporcie mówić 
jako o sporcie, ale na pewno jest to 
jedna z najszybciej rozwijających 
się branż i jeszcze o nas usłyszycie 
– konkluduje Sokołowski. I zachęca 
do dołączenia do sekcji.

- Mogą do niej należeć studenci 
UKW, ale nie zamykamy się tylko na 
środowisko studenckie. Obok sekcji 
działa Esports Association oddział 
Bydgoszcz, który zrzesza osoby 
z bydgoskiego i wojewódzkiego śro-
dowiska esportowców i gamerów. 
Jesteśmy otwarci na wszystkich 
graczy i aktywistów naszego śro-
dowiska, zarówno w ramach współ-
pracy formalnej jak i nieformalnej 
– podkreśla Sokołowski, zachęcając 
do współpracy i wsparcia e-sporto-
wej drużyny UKW.

ucZELNiE Wirtualna rywalizacja, 
realny rozwój
E-sportowa sekcja działa na UKW
Sport na uniwersytetach najczęściej kojarzy się z siatkówką 
i koszykówką albo z regatami Oxford - Cambridge. 
Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego idą jednak o krok 
dalej, dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości. 
Obok tradycyjnych sekcji sportowych Akademickiego związku 
Sportowego znajdziemy bowiem sekcję e-sportową, która odnosi 
już pierwsze sukcesy.

E-sport to najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportowa. Przyciąga ona ogromne zainteresowanie i generuje 
coraz większe zyski. 
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Nie nalegamy aby 
o e-sporcie mówić 
jako o sporcie, ale 
na pewno jest to 
jedna z najszybciej 
rozwijających się 
branż i jeszcze o nas 
usłyszycie 

Adam sokołowski
kierownik sekcji e-sportu KU 
AZS UKW

League of 
Legends
(w skrócie LoL) – sieciowa 
gra komputerowa z gatunku 
multiplayer (wieloosobowa), 
wydana w 2009 roku. 
W 2013 roku została uznana 
w Stanach Zjednoczonych za 
pełnoprawny sport. 
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Adres: Ulica Brzozowa 28A. 
Żadna nawigacja tam nie 
doprowadzi, bo tak po praw-

dzie, to nie jest Brzozowa, tylko 
prawoskręt na jej początku – bez 
przejazdu i bez nazwy. Na szczęście, 
przy wjeździe, wśród kilku tablic 
reklamujących sklepy i punkty usłu-
gowe znajdujące się przy tej osiedlo-
wej uliczce, jest też reklama pizzerii 
Amici.

Trafiłem akurat na moment, 
w którym „w produkcji” było pięć 
pizz na dowóz. Czekając na swoją 
kolej, chciałem zobaczyć, jak wyglą-
da tworzenie tego włoskiego „wyna-
lazku”. Nie ma z tym najmniejsze-
go problemu, bo w miejscu, gdzie 
mieszczą się trzy stoliki, lada, której 
wewnętrzną częścią jest stół „ope-
racyjny” do wytwarzania pizzy, a tuż 
obok znajduje się kaflowy piec opa-
lany drewnem – nic nie da się ukryć.

Pizzerzy Tomek i Kamil nic sobie 
nie robią z podglądania poszczegól-
nych faz tworzenia placków powsta-
jących z wody, oliwy, mąki i drożdży. 
Można sobie przy tym nieco poga-
worzyć z chłopakami, nawet kiedy 

radośnie kręcą ciastem, podrzucając 
nim niemal pod sam sufit.

W pizzerii Amici dominują pizze 
białe (bianco), dla których bazą jest 
sos śmietanowy lub w przypadku 
pizzy Tajskiej – śmietana oraz mleko 
kokosowe. W karcie jest aż dwadzie-
ścia rodzajów pizz, więc nie wiem, 
której spróbować. Gdy już zawężam 
liczbę do dwóch – nie mogę zde-
cydować się w wyborze pomiędzy 
pizzą Salmone (śmietana, ser moz-
zarella, pieczony ziemniak, czosnek, 
cebula, wędzony łosoś norweski, 
świeży koperek, kapary) i Tajską 
(śmietana, ser mozzarella, mleko 
kokosowe, pieczone w sosie sojo-
wym mięso z kurczaka, pieczarki, 
imbir, kolendra, cebula). Stawiam 
więc przed załogą zadanie w innych 
pizzeriach być może nie do wykona-
nia – zrobienia „wash and go”, czyli 

dwóch pizz na jednym placku! Ale 
w pizzerii Amici…

– Nie ma problemu – odpo-
wiada Tomek bez chwili wahania 
– Trudniej byłoby, gdyby jedna 
pizza byłaby z bazą białą a druga 
z czerwoną (sos ze zmiksowanych 
pomidorów pelati). Gdy nie ma 
innych klientów i czas nie goni, 
ze spełnieniem i takiej zachcianki 
jesteśmy sobie w stanie poradzić.

Mało tego. W pizzerii Ami-
ci można samemu skomponować 
sobie własną pizze, wykorzystując 
wszelkie możliwe dodatki. Zresztą 
nie da się odmówić braku inwen-
cji zarówno właścicielom pizzerii 
oraz pizzermanom. Dowodem na 
to jest wolny fragment czarnej 
tablicy, gdzie pojawiają się wypisa-
ne kredą nazwy pizz, które wymy-
ślone zostały przez ekipę Amici. 
Jeżeli się „przyjmą”, mogą trafić do 
karty menu. Pizze można zamówić 
nie tylko w lokalu,ale również on-
-line na www.amicipizza.pl i pod 
numerem telefonu: 888 539 888.

Pizze w Amici mają 32 cm, 
niski rant. Moja ocena? Ta któ-
rą zjadłem (włącznie z rantami), 
była idealnie wypieczona: ciasto 
genialne, dodatki świetnie dobra-
ne i „dosmaczone”. Tak trzymać!

Podczas tegorocznej edycji 
imprezy zaprezentują się dwie 
formacje. Główną atrakcją 

wieczoru będzie występ grupy SBB 
(najpierw Silesian Blues Band, póź-
niej Szukaj, Burz, Buduj – Search, 
Break, Build), która zaprezentuje 
swój ikonowy repertuar oraz przed-
premierowe wydawnictwo. Zespół 
wystąpi w swoim oryginalnym skła-
dzie założycielskim: Józef Skrzek 
– multiinstrumentalista, wokalista 
i kompozytor, Apostolis Anthimos 
– gitarzysta, kompozytor, multiin-
strumentalista oraz Jerzy Piotrowski 
– perkusja, instrumenty perkusyjne. 
Co więcej, ostatni z nich przyjedzie 
na ten występ specjalnie z USA. 
Zespół ma na swoim koncie wiele 

koncertów i płyt wydawanych już od 
1974 roku. We wcześniejszych latach 
grupa początkowo grała jako trio 
towarzyszące Czesławowi Nieme-
nowi, jednak silnym osobowościom 
artystycznym Skrzeka i Niemena 
nie udało się długo współpracować. 
Drogi artystów rozeszły się, ale 
pozostawali w przyjaźni do śmierci 
Niemena.

Drugi zespół, który pojawi się na 
scenie Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Bydgoszczy to bydgoska grupa 
Art of Illusion  opisująca siebie jako 
instrumentalny fenomen, kompilacja 
jazzu, rocka, oraz ostrzejszych meta-
lowych odcieni. W składzie grupy 
znajdują się Filip Wiśniewski, Kamil 
Kluczyński, Paweł Łapuć, Marcin 
Walczak i Mateusz Wiśniewski.

Początek wydarzenia zapla-
nowano na godz. 19:30. Ceny bile-
tów w przedsprzedaży wynoszą 
80 zł, a w dniu koncertu – 95 zł. Bile-
ty można nabyć za pośrednictwem 
strony internetowej sklep.ebilet.pl.

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

Obiekt przy ulicy Bernardyń-
skiej 13 powstał w 1964 roku. 
Przez lata znajdowała się 

w nim siedziba firmy Projprzem, 
która obecnie należy do Grupy Kapi-
tałowej Immobile, a także inne spół-
ki. W związku z przejęciem Projprze-
mu, jak i jego budynku, Immobile 
postanowiło zmienić dotychczasową 
funkcję obiektu. W pierwszej poło-
wie 2019 roku rozpocznie się prze-
budowa wieżowca na cele hotelowe 
– w składzie grupy znajduje się też 
spółka Focus Hotels, która sprawuje 
piecze m.in. nad Hotelem Pod Orłem 
oraz innymi tego typu obiektami 
w Polsce. Jak zapowiadał w 2017 roku 
prezes Grupy Rafał Jerzy, hotel przy 
Bernardyńskiej będzie wykonany 
w standardzie trzygwiazdkowym.

We wtorek GKI ujawniła wizu-
alizacje przebudowanego budynku. 

Zyska on szklaną elewację – dol-
ne kondygnacje będą wykonane 
z płyt ceramicznych. Inżynierem 
kontraktu będzie inna spółka gru-
py, odpowiedzialna za inwestycje 
deweloperskie – CDI Konsultanci 
Budowlani.

Warto wspomnieć, że po otwar-
ciu hotelu w centrum Bydgoszczy 
grupa zmieni przeznaczenie obiek-
tu przy ulicy Modrzewiowej – ist-
niejący tam obecnie Hotel Focus 
zostanie zamknięty, a budynek po 
nim będzie przebudowany na cele 
mieszkaniowe.

gAsTrONOmiA

kuLTurA

iNWEsTYcjE

Amici. Pizza pyszna 
po same ranty!
zacznę od końca. Po przetestowaniu pizzerii Amici wyszedłem z niej bardzo zadowolony. Ponad 
wszystko dominowało w moim umyśle wrażenie, że byłem w miejscu jeszcze niezmanierowanym, 
gdzie oprócz zapachu palących się w piecu drew, czuje się radość załogi z wykonywanej pracy, szcze-
rość i serce wkładane w wytworzenie każdej pizzy bez wyjątku, jakby każda z nich robiona była dla 
kogoś wyjątkowego.

Pizze w Amici wypiekane są w piecu opalanym drewnem.
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Wieczór dla fanów 
mocnych brzmień, 
czyli Progressive 
Evening vol. 4
za nieco ponad tydzień, 1 lutego, w Miejskim Centrum Kultury zgroma-
dzą się miłośnicy mocnego rocka. Odbędzie się tam czwarta edycja festi-
walu Progressive Evening, której gwiazdą będzie kultowy zespół SBB.

Nowy hotel w centrum miasta

Grupa Kapitałowa immobile ujawniła wizualizacje nowego wyglądu 
budynku wieżowca Projprzemu przy ulicy Bernardyńskiej. Po przebu-
dowie powstanie w nim hotel.

 

W pizzerii
Amici można samemu 
skomponować sobie własną 
pizze, wykorzystując 
wszelkie możliwe dodatki.

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

Bydgoscy żużlowcy walczyć 
będą w II lidze i – tego nie 
ukr y wa się na Sportowej 

2 – celem zespołu jest powalczenie 
o miejsce w fazie play-off. Zawod-
nicy są w trakcie przygotowań do 
ligi. Jak udało nam się dowiedzieć, 
Polonia w ramach przygotowań do 
sezonu 2019 rozegra trzy spotka-
nia kontrolne. Te mają odbyć się 
w drugiej połowie marca. Dwu-
krotnie bydgoski zespół zmierzy się 
z I-ligowym Car Gwarant Startem 
Gniezno. Jeden mecz odbędzie się 
na torze w Gnieźnie, a drugi na sta-
dionie przy ul. Sportowej. U siebie 
„biało-czerwoni” podejmą również 
w sparingu punktowanym ligowego 
rywala – PSŻ Poznań. 

Polski Związek Motorowy opu-
blikował również szczegółowy ter-
minarz drugoligowych zmagań. 
Pierwsza ligowa kolejka odbędzie się 
pod koniec marca, a w niej Polonię 
czeka wyjazdowe starcie ze Stainer 
Unią Kolejarzem Rawicz. Pierwszy 
pojedynek przed własną publiczno-
ścią – 6/7 kwietnia, kiedy do grodu 
nad Brdą przyjedzie jeden z fawo-
rytów do awansu do I ligi – Kolejarz 
Opole. Do drugoligowych rozgry-
wek przystąpi w tym sezonie sie-
dem zespołów, co oznaczać będzie, 
że w każdej kolejce pauzować 
będzie jedna drużyna. Polonia taką 
pauzę będzie miała w kolejkach: 

4 (27/28 kwietnia) i 11 (22/23 czerw-
ca). W tym roku na Polonii odbędą 
się także dwa turnieje indywidualne. 
16 kwietnia młodzieżowcy powalczą 
w turnieju kwalifikacyjnym Srebr-
nego Kasku, zaś na 22 maja zapla-
nowano rozegranie jednego z czte-
rech ćwierćfinałów Indywidualnych 
Mistrzostw Polski.

To nie koniec doniesień ze 
Sportowej. Do końca tego miesiąca 
bowiem został przedłużony prze-
targ na wyłonienie wykonawcy 
budowy trybuny na sektorze B (na 
przeciwległej prostej startowej). 
Obecnie wyburzono całkowicie 
dotychczasową trybunę oraz park 
maszyn i przyległe budynki admi-
nistracyjne, a równolegle rozpisane 
zostało inne postępowanie przetar-
gowe – na zakup nowych elemen-
tów band dmuchanych. Do kupienia 
jest 49 paneli i 6 dmuchaw. To nie-
zbędne, by Polonia otrzymała pełną 
licencję na starty w II lidze w tym 
sezonie, bowiem na razie ma tzw. 
licencję warunkową, która jest spo-
wodowana tym, że homologacja 
dotychczasowych band dmucha-
nych wygasła z końcem 2018 r.

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

Pod koniec lat 70. XX wieku 
władze Budowlanego Klubu 
Sportowego miały w planach 

budowę dużego stadionu z bieżnią 
na bydgoskim Górzyskowie. Wizja 
miała szansę się urzeczywistnić - 
w 1977 roku piłkarska drużyna BKS 
awansowała do piłkarskiej II ligi, 
a na terenie o powierzchni 11 hekta-
rów przy ulicy Żwirki i Wigury roz-
poczęto pierwsze prace nad budo-
wą obiektu na kilkanaście tysięcy 
miejsc wraz z bieżnią.

Zamierzenia ówczesnych władz 
BKS zostały szybko zweryfikowa-
ne przez rzeczywistość. Piłkarze 
po sezonie spadli z II ligi, a budowa 
nowego stadionu zakończyła się na 
usypaniu wałów ziemnych. Płyta 
boiska była jednak użytkowana - swo-
je mecze rozgrywała na nim drużyna 
seniorów, a obok nieukończonego sta-
dionu znajdowały się boiska trenin-
gowe. - Pamiętam jak w roku 1996 lub 
1997 trawa na głównym obiekcie była 
podcinana i nawadniana. Na płycie 
głównej były 2 metalowe pokrywy 
do który były podłączone zraszacze. 
W tym też roku bieżnia była w sta-
nie doskonałym. Boiska były łącznie 
4. Główne, 2 równoległe do Żwir-
ki i Wigury i 1 za obiektem głównym 
równoległym do lotniska. Wiem bo 

tam turnieje szkolne były, w których 
grałem - wspominała jedna z osób, 
komentująca artykuł o obiekcie na 
blogu OpuszczoneBydgoszcz (pisow-
nia oryginalna).

Kilkanaście lat temu BKS (znaj-
dujący się obecnie w strukturach 
CWZS Zawisza) sprzedał tereny firmie 
Budopol. W 2003 roku bydgoska fir-
ma pożyczyła pieniądze od kołobrze-

skiej firmy Jazon. Zabezpieczeniem 
pożyczki były działki przy ulicy Żwirki 
i Wigury. Jak informowała w 2012 roku 
„Gazeta Wyborcza” Budopol nie oddał 
pieniędzy w wyznaczonym termi-

nie. Zgodnie z umową, Jazon stał się 
współwłaścicielem działek. Budopol, 
który chciał wybudować w miejscu 
niedoszłego osiedle mieszkaniowe, 
negocjował z kołobrzeską spółką kwe-
stie przejęcia terenu.

Sytuacja uległa jednak zmianie. 
W 2013 roku zmagający się z pro-
blemami finansowymi Budopol zło-
żył wniosek o upadłość. Cztery lata 
później syndyk masy upadłościowej 
firmy ogłosił przetarg na sprzedaż 
terenu przy ulicy Żwirki i Wigury 
o powierzchni 63 tysięcy mkw. Wła-
ścicielem terenu została firma APRO 
Investment z Torunia, która zbudo-
wała m.in. bloki w ramach komplek-
su „Osiedle Wyzwolenia” na osiedlu 
Kasztelanka w Fordonie.

Pierwsze informacje o inwe-
stycji APRO przy Żwirki i Wigury 
pojawiły się we wrześniu na forum 
Skyscrapercity.com. Jak informował 
niedawno blog „Bydgoszcz w Budo-
wie” inwestor na razie nie zdradza 
szczegółów inwestycji (wciąż trwają 
prace koncepcyjne). Plany zagospo-
darowania terenu oraz terminy roz-
poczęcia prac mają zostać zapre-
zentowane podczas marcowych 
targów mieszkaniowych. Firma roz-
poczyna już jednak przygotowania 
do budowy - kilka dni temu złożyła 
wniosek o pozwolenie na budowę 
obejmujące rozbiórkę nasypu nie-
ukończonego stadionu. Z informacji 
zawartych we wniosku wynika, że 
APRO zleca wyburzenia na całym 
terenie, należącym niegdyś do BKS. 

W ramach przygotowań do sezonu ligowego, żużlowcy Polonii w jednym ze sparingów zmierzą się z ligowym 
rywalem – PSŻ Poznań.

Będą walczyć 
o play-off
Żużlowcy Polonii rozpoczynają przygotowania 
do sezonu 
zespół Polonii nie przystąpił do konkursu o „dziką kartę” na starty w rozgrywkach Nice 1 Ligi Żużlo-
wej, po tym jak licencji nie otrzymała Stal Rzeszów. - Na drodze nie stanęły sprawy finansowe, ale te 
związane ze składem. Moglibyśmy powalczyć tylko z jedną drużyną, a prawdopodobieństwo spadku 
wynosiłoby 90-95%  - nie ukrywa prezes i właściciel klubu Jerzy Kanclerz

miał być teatr marzeń, 
będą bloki
górzyskowo żegna niedoszły stadion
Teren po niedokończonym stadionie przy ulicy Żwirki i Wigury będzie miejscem kolejnej inwestycji 
APRO investment. Firma złożyła wniosek o pozwolenie na wykonanie rozbiórki nasypu niedokoń-
czonego obiektu. Na jego miejscu niebawem powstaną nowe mieszkania.

Od kilkunastu lat niedokończony obiekt porastał trawą. Mieszkańcy Górzyskowa i Szwederowa korzystali 
jednak z ogromnej połaci terenu – wyprowadzali tu psy czy trenowali kolarstwo przełajowe.

ŻuŻEL
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Do końca
miesiąca został przedłużony 
przetarg na wyłonienie 
wykonawcy budowy 
trybuny na sektorze B
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Na początku, młoda zawodnicz-
ka wcale nie była zakochana 
w siatkówce. - W Szkole Pod-

stawowej nr 4 w Fordonie, do której 
uczęszczałam, brałam udział w róż-
nych zawodach sportowych: w piłce 
nożnej, koszykówce czy biegach. 
W czasach gimnazjum trenowałam 
lekką atletykę – rozpoczyna skrom-
nie Jagła. Przyznaje, że dopiero 
w gimnazjum podjęła decyzję o pój-
ściu w stronę siatkarską. - Postano-
wiłam wówczas iść do klasy sporto-
wej o profilu siatkarskim. Tak zaczę-
łam trenować tę dyscyplinę sportu 
i wyjeżdżać na zawody z rówieśni-

kami – dodaje. Dla niej to właśnie 
sporty zespołowe są inspiracją. - 
Lepiej się w tym czuję. W siatkówce 
samemu nie wygra się meczu, musi 
na to zapracować ciężko cały zespół 
– mówi. 

Jej początki w siatkówce to 
wbrew pozorom wcale nie pozycja 
libero, na której gra obecnie. - Grę 
rozpoczynałam jako przyjmująca. 
Tak było przez cały okres szkoły. 
Po turnieju Młodej Ligi U-23 uzna-
liśmy z trenerem, że większe moż-
liwości na rozwój będę miała na 
pozycji libero i tak zaczęłam tre-
ningi z pierwszą drużyną – przy-
znaje Monika Jagła. Podczas zma-
gań zespołów Młodej Ligi (Pałac 
je wtedy wygrał), Jagłę uznano 
najlepszą zawodniczką całego tur-
nieju. 19-latka została włączona do 
składu pierwszego zespołu Pałacu 
w minionym sezonie. W tym jest 
podstawową zawodniczką drużyny 
prowadzonej przez Piotra Matelę, 
lecz przed jego rozpoczęciem do 
Pałacu zakontraktowano Słowenkę 
Maję Pahor, która miała być głów-
ną rywalką Jagły w walce o wyj-
ściową szóstkę. - Myślę, że Maja 
jest doświadczoną i ograną zawod-
niczką. Rywalizowałyśmy ze sobą, 
a podczas turniejów grałyśmy na 
zmianę – podkreśla młoda siatkarka. 
Trening i walka o miejsce w składzie 
napędzały Jagłę. - Trenując i rywa-
lizując z Mają dużo się podszkoli-
łam i wyciągnęłam parę wskazówek 
z jej gry – ocenia 19-latka. Ligowi 
obserwatorzy doceniają talent i grę 

młodej zawodniczki. Po jednym ze 
spotkań Pałacu (przegranym 1:3 na 
wyjeździe z Developresem SkyRes 
Rzeszów), komisarz zawodów Marek 
Kwieciński to właśnie ją wyróżnił 
jako najlepszą zawodniczkę z poko-
nanego zespołu.

Młoda zawodniczka Pałacu ma 
już za sobą debiut w młodzieżo-
wej reprezentacji Polski. W kadrze 
kadetek prowadzonej przez Rafała 
Gąsiora (który na co dzień pracuje 
z grupami młodzieżowymi bydgo-
skiego Pałacu), zagrała na mistrzo-
stwach świata kadetek, gdzie Polki 
uplasowały się na szesnastej pozycji. 
W meczu z Włoszkami zagrała jako 
libero, a we wcześniejszych spo-
tkaniach wchodziła zadaniowo na 
zagrywkę. 

Mimo młodego wieku, Jagła 
może się już pochwalić sukcesami. 
W 2017 roku wraz z koleżankami 
z Pałacu sięgnęła po srebrne medale 
mistrzostw Polski juniorek i kade-
tek. Ale oprócz zmagań halowych, 
Jagła sporo gra także na plaży. Przed 
trzema laty zagrała wraz z Mag-
daleną Orlicką w mistrzostwach 
Europy U-18, gdzie odpadły w wal-
ce o ćwierćfinał. W ubiegłym roku, 
wraz z Natalią Ciesielską stawały na 
podiach młodzieżowych zawodów 
w tej dyscyplinie. - Wraz z Natalią 
pokazałyśmy kawał siatkówki pla-
żowej na wysokim poziomie – mówi 
nam libero Pałacu. W finale byd-
goszczanki uległy zawodniczkom 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go. Ale dla Jagły koniec turnieju nie 

oznaczał odpoczynku, bo prosto 
z turniejów na Śląsku pojechała do 
Szczyrku, gdzie wraz z młodzieżową 
reprezentacją Polski przygotowy-
wała się do mistrzostw Europy U-19, 
które odbyły się w Albanii. Tam Polki 
sięgnęły po brązowy medal. - Tyl-
ko przed pierwszym meczem tego 
turnieju się stresowałam, potem do 
każdego spotkania podchodziłam 
normalnie – przyznaje. Najmocniej 
chyba zabolała porażka w półfina-
łowym meczu z Rosjankami. - Sama 
dobrych kilka godzin chodziłam 
w kółko i nie byłam w stanie się 
z tym pogodzić. Prowadziłyśmy 
w tie-breaku 10:5, 13:10 i przegrały-
śmy – wspomina. Polki musiały jed-
nak szybko dojść do pełni formy, bo 
trzeba było stoczyć bój o brązowy 

medal. Ten biało-czerwone wygra-
ły, ale również stoczyły w nim pięć 
setów.

Jakie to uczucie być medalistką 
mistrzostw Europy U-19 w biało-
-czerwonych barwach? - Byłam 
niesamowicie dumna, kiedy stałam 
na podium, że to zrobiłyśmy. Udo-
wodniłyśmy, że stać nas na wiele 
– zaznacza Monika Jagła i doda-
je: - To nasze spore osiągnięcie. 
Dużo osób mówiło nam na tym 
turnieju, że dawno nie widzieli tak 
zgranego teamu jako całości, która 
tak dobrze ze sobą współpracuje. 

Przed młodą libero spore spor-
towe wyzwania. Po zakończonym 
sezonie halowym, wraz z Nata-
lią Ciesielską uda się do Włoch na 
mistrzostwa świata liceów. Jakie 
plany stawia sobie na przyszłość? - 
Chciałabym mocno popracować na 
tej pozycji, a także zadebiutować 
w seniorskiej reprezentacji Polski. 
Gra w Lidze Siatkówki Kobiet spo-
ro mi daje, mogę się ogrywać ze 
starszymi przeciwniczkami. Nabra-
łam w grze nieco pewności siebie. 
Marzeniem w dalekiej przyszłości 
jest zdobycie złotego medalu olim-
pijskiego – kończy Monika Jagła. 

Na razie, młoda zawodniczka 
wydatnie pomaga swojemu zespo-
łowi w kolejnych zwycięstwach 
w Lidze Siatkówki Kobiet. W minio-
ny poniedziałek, Pałac wygrał na 
wyjeździe z Enea PTPS Piła 3:2, zaś 
jutro we własnej hali (25.01., HSW 
Łuczniczka) podejmie beniamin-
ka rozgrywek Energę MKS Kalisz 
(początek o 20:30), a w środę zagra 
w Policach z Chemikiem (18:00) 
w ćwierćfinale Pucharu Polski.

siATkÓWkA skazana na 
siatkarski sukces
monika jagła szturmem podbija 
parkiety Ligi siatkówki kobiet
Kiedyś Dominika Leśniewicz, Marta Kuehn-Jarek, Katarzyna Wysocka, a od dwóch sezonów pieczę 
nad przyjęciem zagrywek rywalek w drużynie z Bydgoszczy na swoje barki bierze Monika Jagła. 
Raptem 19-letnia libero jest w kadrze Pałacu od dwóch sezonów, ale śmiało można powiedzieć, że 
młoda libero zawojowała parkiety Ligi Siatkówki Kobiet.

Monika Jagła od dwóch sezonów jest podstawową libero bydgoskiego Pałacu. Radzi sobie coraz lepiej.
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Monika Jagła
(ur. 4 stycznia 2000 r.) - siat-
karka Pałacu Bydgoszcz, grają-
ca na pozycji libero, od dwóch 
sezonów w składzie pierwszego 
zespołu. Na swoim koncie ma 
medale mistrzostw Polski kade-
tek, juniorek i tytuł najlepszej 
zawodniczki turnieju finałowego 
Młodej Ligi.

Jagła wraz z reprezentacją 
Polski do lat 19 sięgnęła także 
po brązowy medal mistrzostw 
Europy.

Lepiej się czuję 
w sportach 
zespołowych. 
W siatkówce nie wygra 
się meczu w pojedynkę, 
musi to zrobić cały 
zespół

monika jagła
libero Pałacu Bydgoszcz

Chciałabym 
zadebiutować 
w seniorskiej 
reprezentacji Polski, 
a w przyszłości zdobyć 
złoty medal olimpijski

monika jagła



nowy numer znajdziesz tutaj:
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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 

BYDGOSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
35. Unii Lubelskiej 4C

ARKADA 
GALERIA WNĘTRZ
36. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA
37. Curie-Skłodowskiej 9

HOTEL HOMER
38. Powstańców Wlkp. 33

PARK 17
39. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY
40. Wojska Polskiego 1

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL
41. Kościuszki 27

DROŻDŻOWA
PYCHOTKA
42. Gdańska 28

BYDGOSKIE 
CENTRUM 
INFORMACJI
43. Batorego 2

CHATA POLSKA
44. Okrzei 2
45. Ugory 23
46. Waryńskiego 51

STADMEDICA
47. Nakielska 327

GALERIA  MIEDZYŃ
48. Nakielska 86

STARÓWKA OFFICE
49. Długa 16

SOS GOTÓWKA
50. Jagiellońska 26

SZPITAL BIZIELA
51. Ujejskiego 75

BKS CHEMIK
52. Glinki 79

SKLEP SPOŻYWCZO-
-MONOPOLOWY
53.  Centralna 29 

(Białe Błota)

PIZZERA AMICI 
54. Brzozowa 28a/2

KLINIKA URODY 
MEDESTIC 
KATARZYNA HUSS
55. Braniewska 19

BANK POCZTOWY
1. Jagiellońska 17

DELIKATESY
TROJAŃSKIE
2. Ujejskiego 48 
3. Baczyńskiego 15 

PIOTR & PAWEŁ
4. Wojska Polskiego 1

VIANDO
5. Focha 2 
6. Grunwaldzka 26 

BARY SPÓŁDZIELNI 
GASTRONOMICZNEJ
7.  Bar Miły 

- Sułkowskiego 13
8.  Bar Mikrus 

- Waryńskiego 5
9.  Bar Krokus 

- M. Konopnickiej 28
10.  Bar Kaprys 

- M. Skłodowskiej-Curie 1
11.  Bar Jagienka 

- Wojska Polskiego 23
12.  Bar Horacy 

- Bartłomieja
z Bydgoszczy 9A

13.  Bar Dworcowy 
- Dworcowa 75

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?


