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Przed październikow ymi 
wyborami samorządowy-
mi Rafał Bruski przedstawił 

szereg „konkretnych celów”, któ-
re planował zrealizować w kolej-
nej kadencji. Wśród nich znalazły 
się postulaty stanowiące następ-
ny krok w realizacji idei zwięk-
szenia partycypacji społecznej. 
Działania w tej kwestii pojawiły 
się już pod koniec poprzedniej 
kadencji Bruskiego – stworzo-
no nowy regulamin konsultacji 
społecznych, a znani społecz-
nicy weszli w skład nowych rad 
i zespołów, będących organami 
doradczymi prezydenta. 

Kolejnymi krokami ku budo-
wie społeczeństwa obywatel-
skiego, które znalazły się w „Kon-
kretach Bruskiego” były dalsze 
prace nad rozwojem Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego (w tym 
poszerzenie go o osobne budżety 
dla młodzieży i seniorów, współ-
praca ze społecznikami w zakre-
sie projektowania infrastruktury 
czy organizacji ruchu, a także 
interesujący punkt - organizacja 
cyklicznych debat obywatelskich 
na najważniejsze tematy doty-
czące miasta.

Próby włączania obywate-
li w proces decyzyjny miasta 
mogliśmy zaobserwować już 
wcześniej – Miejska Pracownia 
Urbanistyczna zorganizowała 
debatę na temat zagospodaro-
wania terenów nad Brdą, a mia-
sto wykorzystało pomysł spotkań 
z obywatelami w trakcie prac nad 
aktualizacją Strategii Rozwoju 
Bydgoszczy. Pojawiają się jednak 
głosy, by iść o krok dalej – nie tyl-
ko organizować debaty, w trakcie 
których przedstawiano by róż-
ne punkty widzenia na miejskie 
sprawy i zachęcano bydgoszczan 
do myślenia o swoim otoczeniu, 
ale też oddać im możliwość decy-
dowania o określonych sprawach 
poprzez panele obywatelskie.

Panel obywatelski tworzy 
losowo wybrana grupa miesz-
kańców. Przy jej  w yborze 
uwzględnia się kryteria demo-
graficzne, takie jak płeć, wiek, 
wykształcenie i miejsce zamiesz-
kania. Rolą panelu jest dogłęb-
na analiza danego zagadnienia, 
omówienie różnych rozwiązań, 
wysłuchanie argumentów za 
i przeciw ich wprowadzeniu, 
a na koniec podjęcie decyzji. 
Dr Marcin Gerwin, autor bro-
szury „Panele Obywatelskie” 
porównuje go do ławy przysię-
głych w amerykańskim sądzie. 
Przekonuje, że panele można 
organizować w niemal każdej 
sprawie, gdyż dają one wysoką 
jakość podejmowanych decyzji. 

Bierze się to z faktu, że paneliści 
są losowani. Nie muszą oni więc 
rywalizować o miejsce w jego 
składzie, przez co mogą skupić 
się na kwestii będącej przedmio-
tem rozważań. Ponadto, przed 
przystąpieniem do głosowania 
mieszkańcy zapoznają się z jak 
najpełniejszym spektrum moż-
liwych rozwiązań. Zapewniona 
jest też powszechność – miesz-
kańcy mogą przekazywać pane-
listom swoje uwagi – oraz trans-
parentność, gdyż prace panelu są 
protokołowane lub nagrywane.

Gerwin w swojej publikacji 
pokazuje, że panele obywatelskie 
są już obecne w Polsce. Podaje 
przykład Gdańska, gdzie miesz-
kańcy-paneliści podejmowali 
decyzje dotyczące przygotowania 
miasta na ulewne opady czy Lubli-
na, w którym deliberowano na 
temat poprawy jakości powietrza.

Jak wziąć udział w pane-
lu? Według koncepcji zawartej 
w publikacji „Panele Obywatel-

skie” odpowiednio wylosowana 
grupa mieszkańców otrzyma 
zaproszenia do uczestnictwa 
w tej akcji. Chętni do udziału 
rejestrują się na stronie inter-
netowej – spośród nich wybiera 
się określoną liczbę uczestników 
panelu.

- Przy organizowaniu pane-
lu obywatelskiego na poziomie 
miasta sugerowałbym, że liczba 
panelistów powinna wynosić co 
najmniej 50 – podkreśla Gerwin. 
Jego zdaniem zapewni to grupie 
wystarczającą liczbę różnorod-
nych głosów i perspektyw. Spe-
cjalista ds. partycypacji obywa-
telskiej zauważa też, że ta forma 
demokracji powinna mieć odpo-
wiednią kampanię promocyjną – 
zwłaszcza w wypadku jej pierw-
szego zastosowania. Ponadto 
radzi też, aby członkowie bez-
pośrednio zaangażowani w kwe-
stie omawianą na panelu nie byli 
jego członkami, a jedną ze stron. 
Przykładowo - członek organiza-

cji zajmującej się kwestiami eko-
logicznymi nie powinien być jed-
ną z osób biorącą udział w panelu 
na temat działań na rzecz zmian 
klimatu w mieście. 

Organizacją paneli powinni 
zajmować się niezależni koordy-
natorzy. To oni powinni ułożyć 
ich program, zapewnić moż-
l iwość poznania wszystkich 
dostępnych rozwiązań w danej 
kwestii oraz stworzyć jak najlep-
sze warunki do pracy panelistów. 
– Prowadzenie panelu przez 
niezależnych koordynatorów 
zapewnia po prostu lepszą wia-
rygodność, szczególnie w kwestii 
układania programu i zaprasza-
nia ekspertów – przyznaje autor 
„Paneli Obywatelskich”. Uwa-
ża on, że urząd, będący jedną 
ze stron w procesie panelu, nie 
jest instytucją neutralną, gdyż 
może posiadać plany i strategie 
związane z problematyką poru-
szaną podczas panelu. Urzędni-
cy nie powinni zatem decydo-

wać o wyborze ekspertów ani 
o zakresie działań, ale ich pomoc 
jest niezbędna przy przygotowa-
niu spisów wyborców czy innych 
kwestiach organizacyjnych.

Według Gerwina kluczem do 
sukcesu panelu obywatelskie-
go jest stworzenie pozytywnej 
atmosfery – ułatwia to wymianę 
poglądów i podjęcie ostatecz-
nej decyzji. Sam panel może być 
jednym z narzędzi konsulta-
cji społecznych, jednak twórca 
publikacji „Panele Obywatelskie” 
przekonuje, że zaangażowanie 
panelistów i urzędników będzie 
znacznie większe, jeżeli od razu 
będą oni wiedzieć, że przyjęte 
w ten sposób rozwiązania wej-
dą w życie. Przy okazji podkre-
śla jednak, że panel obywatelski 
powinien być wymieniony jako 
jedna z form konsultacji w ich 
miejskim regulaminie. Tu warto 
dodać, że bydgoski zbiór zasad 
dotyczących konsultacji spo-
łecznych uwzględnia wykorzy-
stanie trzech typów spotkania 
z mieszkańcami: takiego, na któ-
rym można zgłaszać uwagi, spo-
tkania z ekspertem oraz spotka-
nia z zewnętrznym mediatorem. 
Nie ma w nim mowy o panelu, 
choć regulamin dopuszcza też 
stosowanie „innej formy zapew-
niającej odpowiedni dostęp do 
uczestnictwa w konsultacjach”.

O możliwości wprowadzenia 
paneli obywatelskich w Bydgosz-
czy wspomniała w niedawnym 
wywiadzie dla MetropoliaBydgo-
ska.PL dr Magdalena Bergmann, 
dziekan Kolegium Nauk Spo-
łeczno-Ekonomicznych Wyższej 
Szkoły Gospodarki. - Konsultacje 
same w sobie są dobrą ideą, na 
pewno trzeba pracować nad ich 
formami, metodami, technikami. 
Ich wciąż przybywa. Być może 
w Bydgoszczy należałoby powo-
łać tzw. panele obywatelskie 
– czyli grupy decyzyjne miesz-
kańców złożone reprezentatyw-
nie z osób młodszych, starszych, 
kobiet, mężczyzn, o różnym 
statusie zawodowym – mówiła 
Bergmann. 

Warto więc postawić pyta-
nie – jakie kwestie mogłyby być 
tematem bydgoskich paneli oby-
watelskich? W ostatnim czasie 
głośnym tematem są kwestie 
odbudowy dawniej istniejących 
budynków, takich jak Zachodnia 
Pierzeja, teatr miejski czy zamek 
bydgoski. Panel mógłby też być 
decyzyjny w kwestii stworze-
nia specjalnego budżetu dla rad 
osiedli. Podjęcie decyzji o wpro-
wadzeniu tego rozwiązania na 
grunt bydgoski wymaga jednak 
analizy – istnieją bowiem głosy, 
że konsultacje powinny obej-
mować w pewnych aspektach 
stosowne grupy interesariuszy, 
mające znacznie większą orien-
tacje w określonych kwestiach 
niż przeciętny mieszkaniec.

PARTYCYPACJA SPoŁECZNA Losowo wybrani 
mieszkańcy będą 
decydować o losach 
Bydgoszczy?
Czyli o panelach obywatelskich słów klika

Dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego – to jedna z wielu obietnic głoszonych przez Rafała 
Bruskiego w ubiegłorocznej kampanii przed wyborami samorządowymi. Pół roku po zwycięskiej 
elekcji warto przypomnieć jedną z deklaracji składanych przez prezydenta miasta. Jest nią inicjaty-
wa, która ma poparcie ponad podziałami – czyli organizacja debat i paneli obywatelskich dotyczą-
cych ważnych spraw dla rozwoju miasta. 

Panele obywatelskie od kilku lat funkcjonują w Gdańsku. Tu mieszkańcy debatują w ramach III Panelu 
Obywatelskiego z 2017 roku. Był on poświęcony wspieraniu aktywności obywatelskiej.
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Partia rządząca nie zdecy-
dowała się na wielkie zmia-
ny w okręgu kujawsko-

-pomorskim. Liderem listy PiS 
będzie obecny europoseł Kosma 
Złotowski. Tuż za nim na liście 
znalazł się Tomasz Latos – były 
kandydat partii na prezyden-
ta Bydgoszczy. - Te wybory są 
niezwykle istotne i zadecydują 
o tym, jaka będzie Polska i Europa 
– nie ukrywa Latos. Niespodzian-
ką jest za to obecność (na piątym 
miejscu) byłego posła Zbigniewa 
Girzyńskiego, który w ostatnich 
latach znacząco ograniczył swoją 
aktywność polityczną. O mandat 
powalczą też m.in. Przemysław 
Przybylski, Joanna Borowiak czy 
Marcin Wroński.  

Koalicja Europejska postawiła 
z kolei na Radosława Sikorskie-
go. Były szef dyplomacji i resor-
tu obrony oraz marszałek sejmu 
otworzy listę koalicji, w którą 
wchodzą Platforma Obywatel-

ska, .Nowoczesna, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, Zieloni i Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. Tuż za 
Sikorskim znalazł się doświad-
czony Janusz Zemke. O mandat 
europosła powalczą też z dwóch 
ostatnich miejsc miejska radna 
Bydgoszczy Joanna Czerska-Tho-
mas (.Nowoczesna) i poseł PO 
z Inowrocławia Krzysztof Brejza.

Kandydatów Koalicji skry-
tykował… Jan Rulewski. Senator 
wybrany z list Platformy Oby-
watelskiej stwierdził, że do Par-
lamentu Europejskiego należa-
ło wysłać „korpus zapasowy”, 
a między innymi Sikorskiego 
i Brejzę skierować na jesienne 
wybory parlamentarne. – Fatalny 
błąd PO – napisał Rulewski.

Wiosna Roberta Biedro-
nia zdecydowała się postawić 
w okręgu nr 2 (kujawsko-pomor-
skie) jako lidera swojej listy byłą 
wicemarszałek sejmu i poseł 
ruchu Palikota Wandę Nowicką. 
Z ostatniego miejsca – co jest 
zaskoczeniem i o czym poinfor-
mował Polsat News – wystartuje 
aktor Olgierd Łukaszewicz. 

- Podjęliśmy decyzję, że 
w wyborach do europarlamen-

tu wystartujemy samodzielnie 
i gwarantujemy doświadczo-
nych, wiarygodnych ludzi, któ-
rzy zapewnią zmiany w Polsce 
i Europie – mówi Wojciech Mar-
szałek z bydgoskich struktur 
partii. Zapowiedział, że w naj-
bliższy piątek (29 marca), Bie-
droń i Nowicka mają przyjechać 
do Bydgoszczy, gdzie będą zbie-
rać podpisy mieszkańców pod 
listami kandydatów do Parla-
mentu Europejskiego.

Swoich list nie ujawniła 
jeszcze formacja Kukiz’15, ale 
– według doniesień medial-
nych – z pierwszego miejsca 
wystartować ma Paweł Szram-
ka. Prawdopodobnie jeszcze 
w tym tygodniu swoich kan-
dydatów przedstawią partia 
Razem ( jedynką ma być toru-
nianka Paulina Matysiak) oraz 
Konfederacja Korwin, Braun, 
L iroy, Narodowcy. Star tu 
w wyborach nie zadeklarowa-
ła póki co formacja Polska Fair 
Play założona przez ekonomistę 
prof. Roberta Gwiazdowskiego. 
W sumie Polska będzie miała 
w kadencji 2019 – 2024 52 euro-
posłów.

Festiwal połączony będzie 
z warsztatami i wykładami. 
Będzie można spotkać Kami-

lę Adamiec, mistrzynię Polski 
Brewers Cup 2018 i specjalistkę 
od alternatywnych metod parze-
nia, która poprowadzi wykład 
o kawach powszechnie dostęp-
nych w sklepach.

Na festiwalu nie zabraknie 
bydgoskich akcentów. Przygoto-
wana zostanie wystawa dotyczą-
ca architektury z początków XX 
wieku, a organizatorzy przybliżą 
postać Auduna Sorbottena – Nor-
wega, który po przeprowadzce do 
Bydgoszczy w 2015 roku został 
mistrzem świata w paleniu kawy. 
Pokażą także idee i atrakcyjność 
naszej lokalnej gastronomii.

Projekt coffART znalazł się 
na liście projektów dofinanso-
wanych przez miasto w ramach 
nabpru wniosków promocyjnych. 
W sumie w konkursach „Byd-
goszcz. Dzieje się” i „Bydgoszcz 
Zaprasza” wybranych zostało 

26 projektów, które otrzyma-
ją wsparcie w łącznej kwocie 
780 tysięcy złotych. Festiwal 
kawy zaplanowano na 7 kwietnia, 
rozpocznie się o godz. 11 w kinie 
Pomorzanin przy Gdańskiej 
10 i potrwa do godz. 16:00. Udział 
jest bezpłatny.

Niedziela, w trakcie której 
odbędzie się święto kawy, będzie 
też pierwszą „Niedzielą Handlo-
wą” związaną z nowym projek-
tem menedżera Starego Miasta 
i Śródmieścia Macieja Bakalar-
czyka - Centrum Miasto. Pomysł 
zakłada, że punkty handlowe pro-
wadzone przez właścicieli będą 
wówczas otwarte, co ma skusić 
spacerowiczów odwiedzających 
centrum miasta i korzystających 
z oferty gastronomicznej, aby 
odwiedzili także lokalne sklepy. 
W kolejnych miesiącach akcja 
będzie odbywać się w każdą dru-
gą niedzielę miesiąca. Informacje 
o ofercie handlowej i gastrono-
micznej w tej części Bydgosz-
czy można znaleźć na stronie na 
facebooku Centrum Miasto. ST

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

Park k ieszonkow y, który 
powstaje u zbiegu ulic Gdań-
skiej i Mickiewicza, to w Pol-

sce ciągle nowość, podczas gdy 
między innymi w Stanach Zjed-
noczonych czy Australii – norma. 
W Polsce takie parki powsta-
ły wcześniej m.in. w Krakowie, 
Łodzi i Wrocławiu. Ich ideą jest 
zaaranżowanie nawet w środku 
gęstej zabudowy miejsca, któ-
re będzie zieloną przestrzenią 
służącą mieszkańcom do odpo-
czynku i relaksu. Za maksymalny 
rozmiar takiego parku uważa się 
powierzchnię ok. 5000 metrów 
kwadratowych. 

W Bydgoszczy będzie to 
skwer pełen zielni i kwiatów. 
Pośród ścisłej zabudowy powsta-
je właśnie niewielki plac z nasa-
dzeniami, a wkrótce wytyczona 
zostanie krótka ścieżka z koli-

stym placem. Przy nim zaplano-
wano ustawienie ławek i murków, 
które będą pełniły rolę siedzisk. 
Oprócz tego, dosadzone zostaną 
drzewa oraz rabaty z kwitnący-
mi krzewami i bylinami. Prace 
związane z powstaniem parku 
kieszonkowego mają zakończyć 
się z końcem marca. Wejście do 
niego będzie dostępne jedynie od 
strony al. Mickiewicza. 

Póki co – jak zapowiadają 
miejscy urzędnicy – będzie to 
pierwszy taki park w Bydgosz-
czy. Jeśli się sprawdzi, to niewy-
kluczone, że powstaną kolejne. 
Park kieszonkowy będzie kolejną 
atrakcją w okolicy Teatru Polskie-
go. W 2016 r., na ścianie kamieni-
cy zamykającej skwer od strony 
południowej powstał specjalny 
mural, który uwiecznia 250-lecie 
teatru publicznego w Polsce. 
Ma on powierzchnię niemal 
130 metrów kwadratowych, a jego 
autorem jest Jakub Woynarow-
ski. Mural przedstawia oko wyła-
niające się zza teatralnej kurtyny 
obserwujące życie miasta.

PoliTYKA

WYDARZENiA

CENTRum miASTA

wyborcze 
układanki 
Za dwa miesiące wskażemy europosłów
Niemal wszystkie partie przedstawiły już swoich kandydatów 
do Parlamentu Europejskiego. Na opublikowanych listach nie 
brakuje znanych nazwisk.

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego podczas konferencji przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.
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W Bydgoszczy odbędzie 
się święto kawy!
Pierwsza niedziela kwietnia będzie w Bydgoszczy świętem kawy! 
Będzie to idealna okazja nie tylko do posmakowania kaw z różnych 
zakątków świata, ale też do poznania alternatywnych metod jej 
parzenia.

Bydgoszcz zyska nowy park
Pierwszy taki w mieście
Na Śródmieściu powstaje nowe miejsce wypoczynku. Już wkrótce 
mieszkańcy będą mogli spędzić czas w parku kieszonkowym.
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rozmawiał Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Zacznijmy 
od podstawowej kwestii - lekarz 
rezydent. Wyjaśnijmy takim naj-
prostszym językiem: cóż ozna-
cza pojęcie rezydentury?
Bartosz Fiałek: Obecnie reali-
zuję piąty rok rezydentur y 
z reumatologii. Rezydentura 
to jest etap szkolenia specja-
l izacyjnego. Szkolenie pody-
plomowe polega na tym, że 
po studiach odbywamy staż 
podyplomowy. Kto chce, może 
rozpocząć proces szkolenia 
specjalizacyjnego, ale można 
również pracować, pozostając 
lekarzem bez specjalizacji.

J a  o d b y w a m s z ko l e n i e 
w trybie rezydentury, na którą 
dostałem się po konkursie świa-
dectw, czyli wyników Lekar-
skiego Egzaminu Końcowego. 
Jak się ktoś na rezydenturę nie 
dostanie, to może odbywać 
szkolenie specjalizacyjne albo 
w ramach wolontariatu, czyli za 
darmo albo w ramach tzw. trybu 
pozarezydenckiego - podpisuje 
wówczas umowę ze szpitalem, 
który jednak najczęściej tego 
nie chce, bo to jest kolejny pra-
cownik, za którego trzeba pła-
cić. Rezydentura jest opłacana 
z budżetu państwa. 

Ile taki lekarz rezydent może 
zarobić? Pytam nie bez przy-
czyny, bo takie pytania też się 
pojawiały m.in. w kontekście 
niedawnego protestu.
Na początku szkolenia zarabia-
łam 3170 zł brutto (tj. 2215 zł net-
to). Obecnie z tytułu rezydentury 
zarabiam 5100 zł brutto, bowiem 
mam też podpisany bon lojalno-
ściowy, który obliguje mnie do 
pozostania jakiś czas po zakoń-
czeniu rezydentury w Polsce 
i świadczenia usługi tutaj. To daje 
ok. 3500 zł na rękę.

Pamiętam, że, gdy rozmawiali-
śmy około rok temu, w momen-
cie protestu lekarzy rezyden-
tów, jednym z postulatów było 
słynne 6,8% PKB na służbę 
zdrowia. Zapytam wprost: co się 
od tego czasu w służbie zdrowia 
zmieniło?
Jeś l i  chodzi  o  zmia nę na 
dobre, to nie zmieniło się nic. 
Mam wręcz wrażenie, że sytu-
acja się znacznie pogorszyła. 
Jest coraz gorzej, bo oprócz 
tego, że władza przekazała tro-
chę pieniędzy na podwyżki, to 
całościowo nic się nie zmieni-
ło. Musimy mieć świadomość, 
że wzrost wynagrodzenia jest 
nieznaczny, gdyż startowaliśmy 
z poziomu wypłat nieco powy-
żej płacy minimalnej.
 
Spytam więc podobnie jak nie-
dawno pytałem szefową ZNP 
w Bydgoszczy - czy służba zdro-
wia dla każdej władzy to nie jest 
czasem taki „gorący kartofel”, 

który ciągle jest odsuwany i spy-
chany na boczny tor?
W naszym kraju nikt nie zrozu-
miał jeszcze ekonomiki zdrowia, 
czyli tego, że inwestycja w zdro-
wie się opłaca, ale efekt będzie 
widoczny za lat kilka, kilkanaście. 
Ekonomika zdrowia mówi o tym, 
że jak wydamy jedną złotówkę na 
zdrowie, to zwraca się nam ona 
w wysokości czterech złotych 
(w przybliżeniu). Ponadto zdro-
we społeczeństwo pracuje efek-
tywniej, co może spowodować 
wzrost gospodarczy.

Wydaje się, że dzisiaj łatwiej 
jest kupić głosy, dając pieniądze 
tu i teraz, a nie oczekując tego, 
że taka inwestycja jak w zdrowie 
nam się zwróci za ok. pięć – dzie-
sięć lat. Dlatego ochronę zdrowia 
rzuca się na boczny tor, a wia-

domo, że razem ze wspomnia-
ną w pytaniu edukacją są bar-
dzo ważnymi dziedzinami życia. 
Brak odpowiedniego poziomu 
nauczania zepchnie nas do ogona 
Europy pod wieloma względami. 
Widać, że w Polsce edukacja jest 
nieistotna. Podobnie jak system 
opieki zdrowotnej.

Jakbyśmy porównali możliwo-
ści leczenia w Polsce i USA, to są 
to dwa różne światy. Nie wynika 
to jednak z tego, że amerykańscy 
lekarze są lepiej wykształceni niż 
nasi rodzimi. Do Stanów jeżdżą 
też polscy lekarze i świetnie sobie 
tam radzą, są jednymi z lepszych 
w tym fachu. U nas nikt nie inwe-
stuje w naukę i zdrowie, dlatego 
że efekt tych inwestycji nie jest 
natychmiastowy. Pozytywy są 
oddalone w czasie. Wyborcy naj-
częściej reagują na to, co dostają 
tu i teraz. I to jest problem. Łatwiej 
jest dać pieniądze np. w postaci 
świadczeń socjalnych, niż zmie-
niać ochronę zdrowia, czego 
modyfikacje (np. skrócenie kole-
jek) będą widoczne za kilka lat.

We wtorek marszałek senatu 
powiedział w rozmowie w radiu 
RMF FM, że żadna zmiana nie 

sprawi, że kolejki na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy się zmniejszą.
Generalnie rzecz biorąc, w mojej 
ocenie, obecna ekipa rządzą-
ca nie ma pomysłu na zmia-
nę publicznego systemu opieki 
zdrowotnej…

A jakakolwiek ekipa rządzą-
ca w tym kraju po 1989 r. miała 
pomysł na służbę zdrowia?
Żadna nie miała. Dlatego mamy 
taką sytuację, jaką mamy. Obec-
na sytuacja wynika z trzydziestu 
lat zaniedbań i to nie jest wina 
wyłącznie obecnie rządzącego 
PiS, czy wcześniej PO-PSL i SLD. 
Po zakończeniu komunizmu 
każdy reformę służby zdrowia 
odkładał na później. 

O dziwo, kasy chorych, choć 
niedoskonałe do końca, były chy-
ba lepszym pomysłem niż Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Powiem 
szczerze, że to, co się obecnie 
dzieje w zdrowiu publicznym, to 
jest to tragedia.

Wracając do ubiegłorocznego 
protestu lekarzy rezydentów, to 
wypowiadane przez nich były 
klauzule opt-out. Podpisałbyś ją 
teraz?

Ja jej nie podpisałem. Od czasu 
wypowiedzenia tego dokumentu 
w trakcie protestu, nie powróci-
łem do niego. Pracuję zdecydo-
wanie mniej, ponieważ obecnie 
maksymalnie miesięcznie biorę 
6 dyżurów. W marcu miałem dwa 
dyżury, w kwietniu będę miał ich 
cztery. Jeszcze jakiś czas temu, 
przed protestem rezydentów, od 
siedmiu do dziewięciu dyżurów 
to była norma. 

Niedawno głośno było o twojej 
rozmowie ze Zbigniewem Sobo-
cińskim, ówczesnym zastęp-
ca dyrektora szpitala Biziela. 
To była pierwsza taka sytuacja, 
w której dyrektor tak ostro się 
do ciebie zwracał?
Nikt się tego nie spodziewał. 
To była pierwsza sytuacja, w któ-
rej nasza rozmowa była aż tak 
ostra. Nigdy wcześniej nasze 
rozmowy nie były jednak miłe, 
zawsze czułem się jak podwład-
ny rozmawiający z przełożonym, 
a nie partner, którym z uwagi 
na pełnienie kierowniczej funk-
cji związkowej powinienem być. 
Po 31 stycznia ubiegłego roku 
zawsze spotykaliśmy się w rela-
cji przedstawiciel pracodawcy 
– przewodniczący OT OZZL. 
Pan dyrektor nigdy nie miał do 
mnie zarzutów merytorycznych, 
nie wyrażał słów sprzeciwu co 
do wykonywania przeze mnie 
zawodu lekarza. Spotkania miały 
najczęściej charakter negocjacji, 
ale głośne spotkanie z 21 stycz-
nia br. było czymś innym. Chciał 
mi pokazać moje miejsce 
w szeregu – takie mam odczu-
cie. Pan dyrektor do końca chyba 
nie rozumiał, że jestem też dzia-
łaczem związkowym, że jest coś 
takiego jak ustawa o związkach 
zawodowych, że każdy związek 
zawodowy ma swój statut. I ja 
muszę działać zgodnie z zapisa-
mi ustaw i innych dokumentów 
regulujących pracę związkowca. 
Ponadto, będąc lekarzem mam 
obowiązek chronić pacjentów. 
Stąd moje wystąpienie przeciwko 
zarządzeniu. Już po skandalicz-
nym spotkaniu zarząd szpitala 
bardzo chciał wyciszyć tę spra-
wę, ale dzięki mediom to nie było 
możliwe. I dobrze – takie sytu-
acje nie mogą się powtarzać.

Czego byś życzył każdej forma-
cji politycznej, która wygrałaby 
wybory parlamentarne i przeję-
ła rządy?
Tego, żeby była na tyle odważ-
na, aby podjąć się reformy sys-
temu opieki zdrowotnej. By byli 
chętni do współpracy ze stroną 
społeczną, by w końcu słuchali 
pracowników, pacjentów, bo pra-
cownicy oraz organizacje zrze-
szające pacjentów mają napraw-
dę ciekawe pomysły. Nikt jednak 
dotychczas tego nie robił.

* Pełna wersja 
wywiadu w piątek na 
Metropoliabydgoska.pl

STuDio mETRoPoliA 30 lat zaniedbań 
w służbie zdrowia
Rozmowa z Bartoszem Fiałkiem – lekarzem rezydentem 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela oraz szefem 
Oddziału Terenowego i Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZl.
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To co się dzieje 
w publicznej ochronie 
zdrowia to jest tragedia.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Tematem niedawnego posie-
dzenia połączonych komisji 
kultury i nauki oraz przed-

siębiorczości i rozwoju miasta 
była sytuacja bydgoskich uczelni. 
Na spotkanie z radnymi zaproszo-
no rektorów, którzy mieli zapre-
zentować osiągnięcia i przedsta-
wić plany swoich placówek. 

Prof. Grażyna Odrowąż-Syp-
niewska, prorektor Collegium 
Medicum, zapewniła radnych, że 
wydziały uczelni zostały dobrze 
ocenione przez Komitet Ewalu-
acji. Wymieniła też zamierzenia 
inwestycyjne uczelni. – Chce-
my zbudować centrum nauko-
we z salą widowiskową. Myśli-
my również o sportowcach 
– planujemy budowę hali spor-
towej. W zasadzie ten obiekt już 
powstaje – mówiła profesor.

Prof. Tomasz Topoliński, rek-
tor Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego, przekony-
wał, że nauczanie akademickie 
w mieście zasługuje na większe 
finansowanie. – Zrobiłem zesta-
wienie przychodów uczelni 
w Bydgoszczy i innych miastach 
za ostatnie 25 lat, w przeliczeniu 
na jednego studenta. Jesteśmy na 
16. miejscu w kraju – ostrzegał.

Prof. Jacek Woźny, rektor 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego, w swoim wystąpieniu 

wspominał o przykładach współ-
działania z miastem, takich jak 
Bydgoski Festiwal Nauki. Mówił 
też o wykorzystaniu doświad-
czenia naukowców z UKW przy 
zagospodarowaniu wnętrz Mły-
nów Rothera na Muzeum Mózgu, 

organizacji targów pracy Offerty 
czy dwóch ostatnich zamierze-
niach – podpisaniu porozumie-
nia w sprawie realizacji projektu 
Dolina Narzędziowa i powstaniu 
Centrum Informacji Dróg Wod-
nych. Jego siedziba będzie mie-

ścić się w gmachu UKW przy pla-
cu Kościeleckich. 

Rektor wskazał istotną kwe-
stię, w której oczekiwałby wspar-
cia od miasta. Jest nią premio-
wanie i ułatwianie zatrudnienia 
kadry naukowej, podnoszącej 

poziom uczelni. Woźny chce 
bowiem dążyć do tego, by Byd-
goszcz była miastem uniwersy-
teckim. – Miasto akademickie, 
a miasto uniwersyteckie to dwa 
zupełnie inne pojęcia – wskazał.

Rektorzy UTP i UKW poru-
szyli też kwestie wzajemnej 
współpracy. W Bydgoszczy jest 
wielu zwolenników zacieśnia-
nia związków pomiędzy uczel-
niami, a nawet ich formalnego 
połączenia w jeden uniwersy-
tet. Po objęciu władzy przez 
Woźnego i Topolińskiego da się 
zauważyć większą chęć koope-
racji pomiędzy bydgoskimi Alma 
Mater. Czy to zapowiedź jeszcze 
głębszej współpracy?

– Wspólnie rea l izujemy 
projekty w ramach kontraktu 
terytorialnego. Kupujemy spo-
ro sprzętu za środki od urzędu 
marszałkowskiego – podkreślił 
Topoliński. Jak przyznał rek-
tor UTP, współpraca pomiędzy 
uczelniami jest codziennością, 
chociażby przy prowadzeniu 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Zarówno Topoliński, jak i Woźny 
myślą o sformalizowaniu współ-
pracy. Ale na decyzję o ewentual-
nym utworzeniu związku uczelni 
trzeba jeszcze poczekać.

– Łączmy się, zachowując 
odrębność. To się sprawdza. Zoba-
czymy, co przyniesie nam przy-
szłość, ale wpierw uporządkujmy 
sytuację u siebie. Potem zastano-
wimy się, jak złączyć te dwie struk-
tury – czy to w formie federacji, 
czy związku – mówił rektor UKW.

Podczas niedawnych targów INNOFORM rektorzy UKW i UTP wzięli udział w podpisaniu porozumienia 
intencyjnego dot. bydgoskiej doliny narzędziowej.  

Bydgoskie uczelnie coraz 
chętniej współpracują
Rektorzy bydgoskich szkół wyższych chcą wzmocnienia współpracy z miastem – to konkluzja po 
ich wystąpieniach na komisji rady miasta.

SZKoŁY WYŻSZE
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Bydgoska Spółdzielnia Spożywców
w Bydgoszczy

Oferuje najem 20 lokali o powierzchni od 26 do 63 m2

przy ul. Gdańskiej 47 w Bydgoszczy.

Kontakt: 52 321 04 32

R E K l a M a

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

Budowa przedłużenia Tra-
sy Uniwersyteckiej rozpo-
częła się w maju 2017 roku. 

Jej koniec zaplanowano na zeszły 
rok, ale ze względu na proble-
my przy egzekucji tartaku przy 
ulicy Ujejskiego prace mają spo-
re opóźnienie. Aktualny termin 
ich zakończenia wyznaczono na 
30 czerwca tego roku, natomiast  

uzyskanie decyzji na użytkowa-
nie drogi ma nastąpić do 31 lipca. 
Jak podkreślił Gust, wykonawca 
inwestycji  – firma Kobylarnia 
– otrzymał od miasta tyle czasu 
na jej zakończenie, ile wyniosło 
opóźnienie w przekazaniu dzia-
łek przy ulicy Ujejskiego. Zastęp-
ca dyrektora Zarządu Dróg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej 
dodał, że obecny stan rzeczowy 
zaawansowania ocenia się na 
75% całości robót, a całkowi-
te koszty (na dzień 14 marca) to 
31 milionów złotych.

Później Gust przedstawił 
postępy robót odcinek po odcin-
ku. I tak, na odcinku pierwszym 
– od Wojska Polskiego do Ujej-
skiego – wykonano już przebu-
dowę sieci technicznych, a także 
dwie nowe jezdnie do przed-
ostatniej warstwy asfaltu, czyli 
warstwy wiążącej. Wybudowano 
też chodniki i drogi dla rowerów, 
zatoki przystankowe, parkingi 
przy ulicy Karpackiej oraz sieć 
gazową. Do zrobienia pozostała 
jeszcze warstwa ścieralna jezd-

ni, ustawienie wiat przystanko-
wych, ekrany systemu ITS oraz 
humusowanie terenów zielonych. 
Na samym końcu drogowcy wpro-
wadzą nową organizację ruchu.

Na odcinku obejmującym 
teren po tartaku prace rozpo-
częto 22 grudnia – dwa dni po 
zakończeniu działań egzekucyj-
nych przez wojewodę kujawsko-
-pomorskiego. Jak poinformował 
Gust, wykonano tam rozbiórki, 
a także szeroko zakrojone prace 
gruntowe. – Trzeba było wymie-
nić od 4 do 5 tysięcy metrów 
gruntu. Ta liczba może jesz-
cze ulec zmianie – mówił Gust. 

Podkreślił, że wymiana ziemi 
na terenie przy Ujejskiego była 
konieczna, gdyż nie spełnia-
ła ona warunków do wykonania 
tam drogi. Obecnie wykonawca 
prowadzi roboty przy uzbrojeniu 
podziemnym i ukształtowaniu 
nasypu na dojeździe do wiaduk-
tu; dobiegają też końca prace 
związane z niwelacją terenu. 
Do wybudowania pozostały jesz-
cze jezdnie, chodniki z drogami 
dla rowerów oraz oświetlenie.

Na samym wiadukcie nad al. 
Jana Pawła II trwają prace zwią-
zane z wykonaniem infrastruk-
tury technicznej. Do zrobienia 

pozostały jeszcze jezdnie i oświe-
tlenie. Wykonano natomiast 
wszystkie łącznice z powstają-
cego wiaduktu do Jana Pawła II. 
Jezdnia północna tej ulicy będzie 
miała dodatkowy pas ruchu 
pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą 
Glinki a rondem Inowrocławskim. 
Gust podał, że na Jana Pawła II 
trwa rewitalizacja obu jezdni – 
na południowej do wykonania 
pozostała warstwa ścieralna, 
a na północnej – wiążąca i ście-
ralna. Warto dodać, że w trakcie 
budowy II etapu Trasy Uniwer-
syteckiej wykonano też nową 
nawierzchnię ulicy Niziny (obec-

nie jest to pieszojezdnia z kostki 
betonowej). Projekt zakładał jed-
nak jej odcięcie od ulicy Glinki. 
Natomiast na samej Glinki prace 
drogowe zostały zakończone – do 
zrobienia pozostała jedynie orga-
nizacja ruchu i nasadzenia drzew 
oraz krzewów.

W trakcie obrad komisji Gust 
potwierdził też wcześniejsze 
doniesienia mówiące o tym, że 
Kobylarnia wystąpiła z roszcze-
niem finansowym wobec miasta 
ze względu na opóźnienie robót. 
Według nieoficjalnych infor-
macji MetropoliaBydgoska.PL 
z początku marca firma doma-
ga się nawet 6 milionów złotych. 
– Analizujemy je. Nie będzie-
my jednak zdradzać publicznie 
naszej kuchni. Odesłaliśmy Koby-
larnię do postępowania sądowe-
go. To jest jedyna droga, w której 
firma może się domagać wzrostu 
kosztów z tytułu nieprzekazania 
nieruchomości w terminie, któ-
ry był zakładany – podał Gust. 
Warto dodać, że według Koby-
larni konieczność wykonania 
prac ziemnych na terenie przy 
ulicy Ujejskiego opóźniła reali-
zację kontraktu o sześć tygodni, 
a brakujący materiał trzeba było 
dowozić spoza placu budowy – co 
także podnosi koszty inwestycji. 
Przedstawiciel ZDMiKP podkre-
śla jednak, że miasto już poniosło 
dodatkowe wydatki przy okazji 
budowy II etapu TU. Wynoszą 
one około 1,5 miliona złotych. 

- Kwota kontraktu wzrosła 
z uwagi na to, że mieliśmy róż-
nego rodzaju incydenty jak nie-
zinwentaryzowana sieć gazowa. 
Nie mówię w tej chwili o roszcze-
niu Kobylarni, bo to inna sprawa. 
Nie mamy też rozliczenia robót 
zaniechanych. Ostateczne koszty 
inwestycji podamy po jej zakoń-
czeniu – zakomunikował Gust.

Przy okazji dyskusji z radnymi 
zastępca dyrektora obiecał też 
przyjrzeć sygnalizowanej przez 
Roberta Langowskiego kwestii 
braku chodnika pomiędzy przy-
stankiem autobusowym przy 
skrzyżowaniu Magnuszewskiej 
z Glinki a pawilonem handlo-
wym. Zaraz po oddaniu przy-
stanku do użytku powstała tam 
ścieżka, wydeptana przez pie-
szych na trawniku.

dROGi Trasą uniwersytecką 
pojedziemy w wakacje
ZdMiKP analizuje roszczenia Kobylarni
- Termin zakończenia prac przy budowie Trasy Uniwersyteckiej wyznaczono na 30 czerwca. Nic mi 
nie wiadomo, by miał on się wydłużyć – poinformował zastępca dyrektora ZDMiKP do spraw inwe-
stycji Maciej Gust. Temat aktualnych postępów przy realizacji inwestycji oraz roszczeń firmy Koby-
larnia wobec miasta pojawił się na poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki przestrzen-
nej rady miasta.

Prace na terenie po tartaku wpływają na tempo realizacji przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej. a także 
generują kolejne dodatkowe koszty dla miasta.
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Odesłaliśmy Kobylarnię 
do postępowania 
sądowego.

Maciej Gust
o roszczeniu Kobylarni  
wobec miasta
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unia Europejska jest tutaj
Z JaNUSZEM ZEMKE, posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego,  

rozmawia Nina Michalak

– Panie pośle, chętnie jest pan 
zapraszany przez media do 
komentowania zagadnień woj-
skowych i obronności. Uzbierał 
pan spory dorobek w tej dziedzi-
nie – wskazując choćby na lata 
działalności w komisjach obro-
ny narodowej Sejmu RP, a od 
10 lat w Komisji Bezpieczeństwa 
i Obrony (SEDE) w Parlamencie 
Europejskim.
– Wspominając jeszcze kilka lat 
w roli sekretarza stanu MON, 
w okresie, kiedy Polska akurat 
wstąpiła do NATO, jest to niema-
ły zasób poznawanych zagad-
nień. W Parlamencie Europejskim 
doszły jednak zupełnie nowe, nad 
którymi pracowałem w komisji 
SEDE, np. zapobieganie terrory-
zmowi w Europie, wspólna poli-
tyka bezpieczeństwa i obrony 
Unii, ustanowienie Europejskiego 
Funduszu Obronnego czy funk-
cjonowanie systemu Schengen. 
Codzienna niemała porcja studio-
wanych dokumentów europejskich 
na te tematy pozwala mi na bieżą-
co analizować sytuację w Unii.

– Ma pan w PE jeszcze drugą 
dziedzinę zainteresowań, niosą-
cą już bardziej praktyczne skut-
ki dla Europejczyków.
– Tak, jest to praca w Komisji 
Transportu i Turystyki (TRAN). 
Komisja ta opiniuje największe 
(finansowane z funduszy unij-
nych) inwestycje komunikacyjne 
w Europie, ale zajmuje się także 
bardzo konkretnymi projektami 
wpływającymi na codzienne życie 
obywateli półmiliardowej społecz-
ności UE. Mój udział w debatach 
dotyczył np. zwiększenia bezpie-
czeństwa na drogach państw Unii, 
praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym, transgranicz-
nych usług doręczania paczek czy 
ochrony zwierząt podczas trans-
portu w obrębie UE.

– Tylko niektórym posłom 
w Parlamencie powierza się rolę 
odpowiedzialnych za przygoto-
wanie projektów unijnych aktów 
prawnych. Pan robił to wielo-
krotnie w imieniu swojej frakcji 
S&D. Co musi robić poseł spra-
wozdawca?
– Posłowie sprawozdawcy reali-
zują swe obowiązki nieraz przez 
kilkanaście miesięcy. Przygo-
towują stanowisko całej grupy 
politycznej, w moim przypad-
ku S&D, liczącej 186 europosłów 
z 28 krajów. W jej imieniu negocju-
ją z pozostałymi frakcjami osta-
teczny kształt projektu unijnego 
prawa. Potem to trafia pod obrady 
Parlamentu. W minionej kadencji 
pracowałem m.in. nad zalecenia-
mi dla wspólnego europejskiego 
obszaru lotniczego, bezpiecznego 
korzystania w Europie ze zdalnie 
kierowanych bezzałogowych sys-
temów powietrznych, a także nad 
rozporządzeniem o bezpieczeń-
stwie lotniczym już po wystąpie-
niu Wielkiej Brytanii z Unii.

– Ta praca wymyka się spod sta-
tystyki, jaką często opisuje się 
aktywność posłów, czyli „naj-
więcej wystąpień”, „najwięcej 
zapytań”.
– Uważam, że takie narzędzia 
pracy poselskiej trzeba wykorzy-
stywać z sensem, kiedy stano-
wią uzupełnienie prowadzonego 
projektu, albo służą wyrażeniu 
swojej dezaprobaty czy popar-
cia. Od 2009 roku zabrałem głos 
w debatach plenarnych 326 razy 
i złożyłem 57 interpelacji i zapy-
tań do Komisji Europejskiej…
– …poproszę o jakiś przykład.
– Wielokrotnie występowa-
łem w Parlamencie i do Komisji 
Europejskiej w sprawie pilnego 
uruchomienia Funduszu Solidar-
ności UE na pomoc w naprawie 
szkód spowodowanych w sierp-

niu 2017 roku przez gwałtow-
ne burze i ulewy. Kataklizm 
najdotkliwiej dotknął miejsco-
wości województwa kujawsko-
-pomorskiego. W efekcie Par-
lament przyznał w 2018 r. na 
naprawę tych szkód 12 mln euro. 
Jest to realne wsparcie dla moje-
go regionu.

– Mija druga pana kadencja 
w Parlamencie Europejskim. 
Jak stamtąd, z Brukseli czy 
Strasburga widzi pan, odczuwa 
polskie problemy?
– Bardzo konkretnie. W moim 
kalendarzu są zawsze terminy 
spotkań poselskich. Odwiedzi-
łem wszystkie miasta i powia-
ty w regionie Kujaw i Pomorza. 
Rozmawiałem z mieszkańcami, 
władzami, z młodzieżą. Zor-
ganizowałem 12 specjalistycz-
nych seminariów dla 1751 samo-
rządowców, z przesłaniem jak 
mądrze wykorzystywać środ-
ki unijne. Stąd rodzą się moje 
interpelacje i interwencje, jakie 
podejmuję w PE, np. w sprawie 
rozbudowy węzła Czerniewi-
ce na autostradzie A-1, budo-
wy węzła komunikacyjnego na 
drodze S-5 w okolicach Żnina, 
nowego dworca we Włocławku, 
wsparcia Unii dla portu lotni-
czego w Bydgoszczy, rewitaliza-
cji linii kolejowej nr 356 łączącej 
Kcynię i Szubin z Bydgoszczą czy 
linii kolejowej 281 łączącej Choj-
nice, Więcbork i Nakło n. Note-
cią. Trzeba podkreślić, że Unia 
pokrywa 85 proc. kosztów budo-
wy autostrad i dróg szybkiego 
ruchu, dlatego zaangażowałem 
się i zabiegam o takie inwesty-
cje, jak autostrada A-1 czy droga 
szybkiego ruchu S-5 prowadzą-
ce przez Kujawsko-Pomorskie. 
To dowodzi, że Unia Europejska 
jest tutaj, gdzie rozwiązujemy 
nasze problemy.

– Wiadomo, że licznie zapra-
sza pan grupy mieszkańców do 
Brukseli i Strasburga. Wtedy też 
rozmawia pan o lokalnych pro-
blemach.
– Bardzo sobie cenię te kontakty. 
Od 2009 roku przy moim finan-
sowym wsparciu obydwa mia-
sta poznało prawie 5,5 tysiąca 
mieszkańców naszego wojewódz-
twa. Zorganizowałem 36 kilku-
dniowych wizyt studyjnych dla 
1942 osób, a ponadto 88 grup 
(3544 osób) gościłem na jedno-
dniowych wizytach w ich drodze 
do innych miejsc w Europie…

– …ale dodajmy, że trafiają do 
pana brukselskiego biura tak-
że reprezentanci środowisk 
z regionu ze swoimi niepokoja-
mi, z troską czy PE odniesie się 
ze zrozumieniem dla ich istot-
nych problemów, a pan wyraża 
to w swoich wystąpieniach.
– Tak, wielokrotnie sprzeciwiłem 
się w różnych formach np. dra-
stycznemu obniżeniu świadczeń 
emerytalnych funkcjonariuszy 
i żołnierzy w Polsce, po 2016 r. 
Protestowałem przeciwko odpo-
wiedzialności zbiorowej i karaniu 
tysięcy ludzi bez wyroku, pozba-
wianiu środków do życia wdów 
i sierot po mundurowych.

Występowałem do Komisji 
Europejskiej przeciwko objęciu 
podatkiem VAT unijnych dota-
cji proekologicznych, a także 
przeciw stosowaniu kar wobec 
polskich przewoźników między-
narodowych przez niektóre pań-
stwa Unii.

– Często mówi pan, że wejście 
Polski do Unii Europejskiej, 
to jedna z najlepszych decy-
zji w naszej historii. I robi pan 
wiele, żeby mieszkańcy regionu 
odczuwali to na własnym przy-
kładzie.

– Nie ma gminy, gdzie nie moż-
na by zobaczyć tablicy z napisem 
o finansowaniu drogi, wodocią-
gu czy szkoły z funduszy Unii, 
ale chciałem też pomóc dzie-
ciom z biedniejszych rodzin, 
by uczyły się angielskiego na 
swoistych korepetycjach. Ponad 
1600 maluchów z klas 1–4 przez 
zabawę doskonaliło język na 
bezpłatnych 179 kursach. By oca-
lić od wykluczenia cyfrowego 
seniorów po 50 roku życia, ufun-
dowałem 29 pracowni kompu-
terowych w miastach i powia-
tach, gdzie – z pomocą kilkuset 
wolontariuszy na 1631 bezpłat-
nych kursach – komputer stał się 
oknem na świat dla 8228 z nich. 
Zorganizowałem europejskie 
staże dla 331 studentów, z tego 
aż 132 młodych ludzi odbywa-
ło je przez miesiąc w Brukseli 
i Strasburgu. Co roku patrono-
wałem kilkudziesięciu konkur-
som wiedzy o Unii, zapraszając 
laureatów do stolicy Europy.

– Panie pośle, czy ewidentne 
problemy z brexitem, wielki nie-
pokój Polaków mieszkających na 
Wyspach oraz tych związanych 
interesami z Wielką Brytanią, 
dostatecznie ochłodzą dąże-
nia prawicowych polityków do 
wyprowadzenia Polski z Unii?
– Chciałbym, by wyciągnęli 
wnioski z tego doświadczenia, ale 
musimy pamiętać, że do brexitu 
doprowadzili populiści. Zwolen-
ników osłabiania Unii, tworzenia 
luźnych związków państw naro-
dowych, grup eurosceptycznych 
jest w Europie niestety więcej. 
Oby majowe wybory do PE nie 
były sukcesem eurosceptyków.

– Dziękuję za rozmowę.

Janusz Zemke
prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
członek frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów 
i Demokratów (S&D), wcześniej poseł na Sejm RP 
i sekretarz stanu ministerstwa obrony Narodowej

R E K l a M a
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Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

M i łośnicy architektur y 
z niecierpliwością wycze-
kują wizualizacji zago-

spodarowania terenu po dawnej 
Befanie. W minionym roku został 
on przejęty przez bydgoskiego 
dewelopera AWZ (na Metropo-
liaBydgoska.PL informowaliśmy 
o tym jako pierwsi). Inwestor pla-
nuje wypełnić teren po fabryce 
budynkami mieszkalnymi z funk-
cjami usługowymi. Obchodzą-
cy w tym roku 20. lecie istnienia 
AWZ zamierza uczcić okrągły 
jubileusz interesującym projek-
tem, sygnowanym przez reno-
mowaną pracownie architek-
toniczną z Warszawy. Inwestor 
zakłada wykorzystanie zapisów 
planu miejscowego, dopuszcza-
jących zabudowę terenu w głębi 
działki do 36 metrów oraz reali-
zację nowych ulic pomiędzy 
Focha a Obrońców Bydgoszczy 
oraz bulwarami a Warmińskiego. 
Taki układ urbanistyczny stwo-
rzy zupełnie nowe kwartały mia-
sta. Nieoficjalne doniesienia na 
temat jakości architektonicznej 
budynków są optymistyczne, ale 
na ujawnienie projektu „nowego 
serca Bydgoszczy” musimy jesz-
cze poczekać.

Realizowanie wielkich inwe-
stycji na sporych terenach, któ-
re można ukształtować zgodnie 
z najnowszymi trendami to kie-
runek widoczny już w działa-
niach innych bydgoskich dewelo-
perów. CDI Konsultanci Budow-
lani realizuje obecnie drugi etap 
Platanowego Parku – w powsta-
jącym budynku znajdzie się 
195 mieszkań. Niebawem ruszy 
też budowa trzeciego etapu, lecz 
wcześniej nastąpi przygotowa-
nie terenu pod kolejne obiek-
ty w ramach inwestycji. W tym 
roku nastąpi bowiem wyburzenie 
ostatnich hal fabryki Makrum, 
znajdujących się od strony ulicy 
Sułkowskiego. 

Platanowy Park to niejedyna 
inwestycja spółki z Grupy Kapi-
tałowej Immobile. W ubiegłym 
roku zaprezentowała ona Osie-
dle Uniwersyteckie – kompleks, 
w ramach którego powstanie aż 
15 budynków. Inwestycja została 
zlokalizowana w pobliżu kampu-
su Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Fordonie, 
na działce pomiędzy ulicą Akade-
micką a Strzeleckiego. Aktualnie 

trwa budowa pierwszych trzech 
budynków, w których znajdzie się 
108 mieszkań. Jak podkreśla CDI, 
Osiedle Uniwersyteckie to naj-
większa inwestycja mieszkaniowa 
w tej części miasta od wielu lat. 

Innym wielkim osiedlem, 
które w najbliższych latach ma 
powstać w Bydgoszczy, jest 
BociaNowe. Koncepcje zago-
spodarowania terenów poprze-
mysłowych przy ulicy Rycer-
skiej poznaliśmy wiosną zeszłe-
go roku. Inwestor - Moderator 
Inwestycje wciąż znajduje się 
jednak na etapie przygotowań 
do startu budowy. W międzycza-
sie jednak zaprezentował kolejny 
projekt – kompleks Avia, który 

powstanie w miejscu garaży przy 
ulicy Horodelskiej. W pierwszym 
etapie powstanie 80 mieszkań. 
Ale to nie koniec planów Mode-
ratora – spółka zakłada też zabu-
dowę posiadanych terenów przy 
ulicy Powstańców Wielkopol-
skich i Przyłęckiej.

Wspomniany wyżej Fordon 
staje się ziemią obiecaną bydgo-
skich deweloperów. Atrakcyjna 
cena gruntów plus efekt związa-
ny z otwarciem linii tramwajo-
wej sprawił, że od 2016 roku we 
wschodniej części miasta roz-
poczęto realizację kilkunastu 
budynków. Poza Osiedlem Uni-
wersyteckim trwa budowa Nowo-
czesnego Fordonu (na terenie po 

dawnej papierni przy Fordońskiej 
inwestują firmy Rodźko i Skor-
bud), Activ Parku Budstol Invest 
(powstaje drugi z czterech pla-
nowanych budynków) czy kolej-
nych obiektów w ramach Osiedla 
Pod Skarpą Jakon Invest. Ponadto 
Ebud kończy prace nad drugim 
budynkiem For You przy Ander-
sa (w pobliżu zajezdni Łoskoń), 
a na laurach nie spoczywa też 
FSM, która buduje kolejny blok na 
Gryfa Pomorskiego i kontynuuje 
prace na osiedlu Szybowników. 
W planach są kolejne inwestycje: 
nowy blok Folwarku przy SP 65, 
budynek Ogbudu na Kasztelance, 
zabudowa terenów przy Wyszo-
grodzie przez Lem-Bud i Jakon, 

a także realizacja budynków 
przez Arkada Invest przy ulicy 
Produkcyjnej. Deweloper znany 
z budowy wieżowca Balaton na 
Bartodziejach w ubiegłym roku 
kupił od miasta atrakcyjną dział-
kę w pobliżu Starego Fordonu, 
rzut beretem od powstającego 
kompleksu Nowoczesny Fordon. 
Sytuacje na lokalnym rynku może 
zmienić zapowiadane od miesię-
cy wkroczenie ogólnopolskiego 
gracza – Murapolu, który posia-
da działki pomiędzy UTP a przy-
szłym Parkiem Akademickim.

W ostatnich latach inwesty-
cje mieszkaniowe coraz częściej 
powstają na obszarach poprze-
mysłowych, kompletnie zmienia-
jąc oblicze ich najbliższej okolicy. 
Nie inaczej będzie w przypad-
ku terenów przy ulicy Toruń-
skiej – trwa bowiem intensywna 
rozbiórka obiektów Coca-Coli. 
Na ich miejscu mają powstać 
kolejne mieszkania Optal Deve-
lopment, a także firm PUBR 
i Strobud. Firma APRO Invest-
ment planuje natomiast zabudo-
wę obszaru nieukończonego sta-
dionu przy ulicy Żwirki i Wigury, 
a także działki po dawnym mar-
kecie przy ulicy Gajowej. 

Impulsem do inwestowa-
nia w mieszkania jest też dobre 
sąsiedztwo. Mimo że do powsta-
nia kampusu Akademii Muzycz-
nej jest jeszcze daleka droga, to 
okolice tej inwestycji już teraz są 
wielkim placem budowy – przy 
ulicy Chodkiewicza trwa realiza-
cja ostatniego budynku City Parku 
IQ Development (w planach jest 
zabudowa obszaru bliżej ogród-
ków działkowych) a na działkach 
tuż obok przyszłego kampusu 
swoją inwestycje realizuje Budlex.

Kolejnym miejscem, które 
w najbliższych latach zyska nowe 
życie dzięki inwestycjom mieszka-
niowym będzie teren wzdłuż ulicy 
Fordońskiej, pomiędzy mostem 
Pomorskim a Kazimierza Wiel-
kiego. Miejska Pracownia Urba-
nistyczna pracuje bowiem nad 
nowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru. 
To reakcja na wnioski inwestorów, 
którzy na pasie pomiędzy Brdą 
a Fordońską chcą postawić nowe 
budynki. Jednym z nich jest wła-
ściciel kompleksu biurowego Opti-
mum Park, który na posiadanym 
przez siebie terenie rozważa reali-
zację mieszkaniówki. To sygnał dla 
miasta, że czas realnie pomyśleć 
o realizacji kolejnego odcinka bul-
warów nad Brdą oraz o kładce na 
wysokości ulicy Perłowej z zejścia-
mi nad rzekę. 

iNWESTYCJE miESZKANioWE Wiosną 
mieszkania 
rosną
Raport o najważniejszych inwestycjach 
mieszkaniowych w Bydgoszczy

W 2018 roku Wydział administracji Budowlanej wydał 67 pozwoleń na budowę budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych. Dla porównania – w analogicznym okresie w lublinie wydano ich 54, a w Bia-
łymstoku – 36. Boom na budowę nowych mieszkań trwa. Co ważne, kilka inwestycji obejmuje reali-
zacje kilkuhektarowych kompleksów z kilkunastoma budynkami. Przedstawiamy wiosenny raport 
o najważniejszych inwestycjach w Bydgoszczy – tych realizowanych, ale też planowanych.

Budowa I etapu Osiedla Uniwersyteckiego w Fordonie. Obecnie trwa realizacja trzech z piętnastu 
planowanych obiektów, w których łącznie powstanie ponad 500 mieszkań. 
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Trzy złote krążki sprawiły, 
że niemal od razu powrócił 
temat związany z budową 

nowoczesnej hali lekkoatletycz-
nej na terenie kompleksu Zawiszy 
przy ul. Gdańskiej 163. Przypo-
mnijmy, że miasto ma już niezbęd-
ne pozwolenia budowlane na prze-
prowadzenie robót, ale także stara 
się o dofinansowanie budowy m.in. 
ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki oraz o to, by mini-
sterstwo wpisało tę inwestycję do 
grona tych o szczególnym znacze-
niu dla sportu. Resort w obu tych 
punktach miastu odmówił, choć 
w czerwcu ubiegłego roku wpi-
sał tę inwestycję w plan długolet-
ni, o czym informował poseł PiS 
i obecnie sekretarz stanu w kan-
celarii premiera Łukasz Schreiber. 
Urzędnicy ratusza nie odpuszczają 
i dalej będą starali się o pozyskanie 
środków. 15 marca wysłali do War-
szawy kolejne pismo w tej sprawie. 
Jest to ważne tym bardziej, że – jak 
mówi prezes CWZS Zawisza Wal-
demar Keister – Bydgoszcz jest 
mekką polskiej lekkiej atletyki. 

Keister zwraca uwagę na fakt, 
że lekkoatleci bydgoskich klubów 
osiągają duże sukcesy na arenach 
krajowych i międzynarodowych. 
Przedstawiciele Zawiszy wysłali 
w połowie kwietnia 2018 r. pismo 
do szefa resortu sportu Witolda 

Bańki. - Chcielibyśmy, aby pan 
minister biorąc pod uwagę argu-
menty merytoryczne, jeszcze raz 
przeanalizował osobiście moż-
liwość umieszczenia tego zada-
nia na ścieżce dofinansowania 
w ramach programu ze wzglę-
du na szczególne znaczenie dla 
sportu – czytamy. Przedstawi-
ciele Zawiszy zwracają w doku-
mencie uwagę, że obecna hala 
nie jest przystosowana do sko-
ków o tyczce długości 5 metrów, 
a brak bieżni okrężnej utrudnia 
trening w konkurencjach biego-
wych na dłuższym dystansie niż 
100 m. Podkreślają też, że miasto 
wielokrotnie organizowało wiel-
kie europejskie i światowe mityn-
gi lekkoatletyczne (w tym roku 
na stadionie Zawiszy w dniach 
9-11 sierpnia zostaną rozegrane 
Drużynowe Mistrzostwa Europy). 

Na potrzebę budowy takiego 
obiektu zwracają uwagę również 
sami zawodnicy. - Fajnie było-
by, gdyby ta hala powstała – nie 
ukrywa Iga Baumgart-Witan 
i przyznaje, że starania o powsta-
nia tego obiektu trwają już od 
dłuższego czasu. - Jeżeli jeszcze 
podejmę rękawicę trenowania 
za około półtora roku, to bardzo 
fajnie będzie w niej wystartować 
– dodaje. 

Sama hala ma mieć ok. 
7150 metrów kwadratowych 
powierzchni, 18 metrów wysoko-
ści i dwie kondygnacje. Aktualne 
wizualizacje hali miasto opu-
blikowało pod koniec ubiegłego 
roku. 

Ratusz przedstawił nowe wizualizacje hali lekkoatletycznej, która ma powstać w Bydgoszczy. Miasto czyni 
starania o dofinansowanie tej inwestycji. 

Jaka przyszłość hali?
Powraca temat budowy nowoczesnego obiektu
Na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy, które na początku tego miesiąca odbyły 
się w szkockim Glasgow, zawodnicy bydgoskich klubów sięgnęli po trzy złote medale. W konkur-
sie skoku o tyczce najlepszy okazał się Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza), a potem w jego śla-
dy poszli także biegacze: Marcin lewandowski (CWZS Zawisza, na 1500 m) i Iga Baumgart-Witan 
(Budowlany KS, w sztafecie 4x400 m).
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Apel  o zorganizowanie 
konsultacji społecznych 
w spraw ie transpor tu 

publicznego w gminie Osiel-
sko złożył radny Paweł Kamiń-
ski. Stwierdził on, że niedawne 
badanie opinii mieszkańców 
w sprawie umiejscowienia tablic 
radarowych na terenie gminy 
było dobrze przeprowadzone, 
a władze powinny znacznie czę-
ściej używać tego typu narzędzi. 
Kamiński dodał, że konsultacje 
w sprawie komunikacji międzyg-
minnej powinny być prowadzane 
często i cyklicznie (najlepiej rok 
do roku). Podsunął też pomysł, 
aby w ich prowadzenie włączyły 
się rady sołeckie. 

Podczas sesji pojawiły się też 
inne wnioski. Radny Arkadiusz 

Słysz zgłosił potrzebę otwarcia 
kolejnego punktu rehabilitacyj-
nego na terenie gminy Osielsko. 
Miałby on znajdować się w sie-
dzibie przychodni w Maksymi-
lianowie. Przemysław Ziętara 
apelował o nowe przejścia dla 
pieszych na ulicy Centralnej 
w Osielsku oraz naprawę ogro-
dzenia boiska Dębów, znajdują-
cego się przy tej samej ulicy. Rad-
ny Andrzej Matusewicz nawiązał 
do wypowiedzi Ziętary i zaape-
lował o poprawę czystości na 
Centralnej. – Wnoszę, aby urząd 
wezwał starostwo do oczysz-
czenia ulicy – powiedział. Beata 
Polasik dodała, by wniosek Matu-
sewicza uzupełnić też o inne 
ulice zarządzane przez powiat, 
m.in. ulicę Bydgoską w Niemczu.
 BB

KomuNiKACJA

Będą konsultacje 
w sprawie komunikacji 
podmiejskiej w Osielsku?
Na marcowej sesji rady gminy Osielsko radni przedstawili kilka wnio-
sków dotyczących zmian na terenie gminy. Wśród nich znalazła się 
prośba o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

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

Najważniejszą informacją 
dla wszystkich sympaty-
ków Dębów jest pozosta-

nie w drużynie trenerów (i jed-
nocześnie zawodników) Danie-
la Catalana i Adana Cabralesa. 
Amerykanie trafili do Osielska 
rok temu w ramach międzynaro-
dowego programu propagowania 
baseballu. Dzięki ich pracy Dęby 
zdobyły brązowy medal Ekstrali-
gi. Warto wspomnieć, że Catalan 
został też doceniony przez Pol-
ski Związek Baseballu i Softballu 
– otrzymał bowiem funkcję dru-
giego trenera reprezentacji Pol-
ski seniorów i U23.

W przer wie zimowej do 
zespołu z Osielska dołączył 
kolejny gracz ze Stanów Zjed-
noczonych – Phil Acosta, któ-
ry w ubiegłym sezonie grał 
w Barons Wrocław. Jak infor-
muje k lub, zainteresowanie 
występami w żółto-zielonych 
barwach zgłaszają także Kubań-
czyk Hasely Medina i Wene-
zuelczyk Douglas Rodriguez, 
którzy już od kilku sezonów 
okazy jn ie wspiera l i  zespół 
z Osielska. Obaj zawodnicy gra-
ją na co dzień w lidze francu-
skiej. Do gry po rocznej prze-
rwie powraca też Radosław 
Zajda, a niewykluczone, że Dęby 
wzmocni Łukasz Przybułek, 

miotacz Yankees Działdowo. 
Z drużyną pożegnał się nato-
miast Kubańczyk Aimar Medina, 
który występował w Dębach na 
zasadzie wypożyczenia z Pira-

tów Władysławowo. Pozostali 
zawodnicy intensywnie przygo-
towują się do nowego sezonu.

R o z g r y w k i  E k s t r a -
l i g i  m a j ą  w y s t a r t o w a ć 

w weekend 13-14 kwietnia . 
Tytułu mistrzowskiego bro-
nić będzie Silesia Rybnik. KWK 
Construction Dęby chcą nato-
miast poprawić ubiegłoroczny 

wynik i deklarują walkę o wyż-
szy stopień podium. Na ligową 
inaugurację do Osielska przy-
jadą Barons Wrocław – mecz 
odbędzie s ię  w n iedzielę , 
14 kwietnia. Potem KWK Con-
struction Dęby czeka ser ia 
spotkań wyjazdowych. Następ-
ne spotkania domowe Dębów 
odbędą się 25 maja – rywalem 
będzie Stal Kutno, 2 czerw-
ca – rywalem będą Centaury 
Warszawa oraz 22 i 23 czerwca 
(mecze z Silesią Rybnik i Gepar-
dami Żory).

Dęby wystąpią też w dru-
giej edycji Bałtyckiej Ligi Base-
ballu – w debiutanckim sezo-
nie zdobyły mistrzowski tytuł. 
Mecze drużyny w Osielsku 
odbędą się 27 kwietnia (z Bielawa 
Vikings), 11 maja (z Rookie Goats 
Poznań), 12 maja (z Piratami Wła-
dysławowo) oraz 8 czerwca (ze 
Szczecin Titans).

Warto dodać, że siedmiu gra-
czy Dębów w najbliższy weekend 
uda się do Kutna na konsultację 
szkoleniową reprezentacji Pol-
ski seniorów i do lat 23. Ponad-
to, od 1 do 5 maja na boisku przy 
Centralnej odbędzie się trady-
cyjny Turniej Północy – zagra 
w nim kadra Polski i inne dru-
żyny. Będzie to również głów-
ny punkt obchodów jubileuszu 
25-lecia istnienia Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Dęby 
Osielsko. Baseballiści z Osielska 
w czerwcu zagrają też w Kwa-
lif ikacjach Pucharu Federacji 
w Bułgarii.

Boisko przy ulicy Centralnej będzie areną rozgrywek Ekstraligi i Bałtyckiej ligi Baseballu, a także Turnieju 
Północy, w którym wystąpi kadra Polski.

Dęby Osielsko 
przygotowują się do sezonu
Są zmiany w składzie

Drużyna KWK Construction Dęby Osielsko szykuje się do nowego sezonu. Klub ogłosił już termi-
narz występów na boisku przy ulicy Centralnej oraz przekazał wieści o zmianach kadrowych.
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Połączenie autobusowe kur-
sujące ulicą Maciaszka to 
jedno z marzeń społecz-

ników z Miedzynia skupionych 
wokół tamtejszej rady osiedla 
oraz Stowarzyszenia Miedzyń 
i Prądy. Ich starania doprowa-
dziły do przedstawienia ZDMiKP 
koncepcji trasy linii, która nie 
została jednak zaakceptowa-
na przez drogowców. Rok temu, 
na posiedzeniu komisji do spraw 
przedsiębiorczości i rozwo-
ju miasta, zastępca dyrektora 
ZDMiKP Rafał Grzegorzewski 
zakomunikował, że w 2019 roku 
przedstawi szczegółową propo-
zycje uruchomienia połączenia.

–  Przeanalizowaliśmy sytu-
ację. Z symulacji komputerowej 
wynika, że potoki pasażerskie 
nie są duże. Propozycja rady, ze 
względu na stan ulic, nie będzie 
brana pod uwagę, ale ja w przy-
szłym roku chciałbym coś zapro-
ponować. Ze względu na wyniki 
symulacji byłem sceptycznie do 
tego nastawiony, ale ze względu 
na różnice wysokości na osiedlu 
będziemy w najbliższym czasie 
myśleć o wypracowaniu pro-
pozycji – stwierdził wówczas 
dyrektor.

Sprawą linii na Górny Taras 
zajmuje się radny Szymon Róg – 
to właśnie on pytał Grzegorzew-
skiego na komisji o tę kwestię. 
W październiku ubiegłego roku 
wystosował interpelacje, w której 
dopytywał władze miejskie o dal-

sze prace nad koncepcją połącze-
nia autobusowego do tej części 
Bydgoszczy. Odpowiadający na 
pismo Roga zastępca prezydenta 
Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz 
podkreślił, że opracowana zosta-

ła wstępna trasa tej linii. Mia-
łaby ona zaczynać swój bieg na 
pętli przy ulicy Lisiej, a następ-
nie kierować się ulicami: Nakiel-
ską, Wierzbową, Jana Maciaszka, 
Widok oraz Bronikowskiego.

– Zakłada się też skomuniko-
wanie tej linii z pętlą tramwajową 
Wilczak i planuje się eksploata-
cje na tej linii taboru midi, który 
zostanie zaplanowany do zaku-
pów. Ewentualne uruchomie-

nie tej linii jest planowane naj-
wcześniej w roku 2019 – napisał 
Kozłowicz.

Na wtorkowym posiedze-
niu komisji, w którym także 
brał udział Grzegorzewski, Róg 
powrócił do tematu. Tym razem 
dyrektor nie miał jednak optymi-
stycznych wieści – na razie prace 
nad startem połączenia zostały 
wstrzymane.

– Na chwilę obecną nie mogę 
podjąć decyzji o uruchomie-
niu linii – powiedział dyrektor. 
Powodem są trwające rozmowy 
z Miejskimi Zakładami Komuni-
kacyjnymi oraz spółką Tramwaj 
Fordon na temat wzrostu wyna-
grodzeń za obsługę linii tramwa-
jowych i autobusowych. – Wzrost 
cen prądu i paliwa spowodował 
roszczenia z ich strony – wyjaśnił 
sytuację Grzegorzewski. Na razie 
nie jest znany termin zakończe-
nia rozmów i to jak będzie wyglą-
dał budżet ZDMiKP na komunika-
cję publiczną. Wiadomo jednak, 
że roszczenia firm obsługujących 
przewozy mogą sięgnąć kilku 
milionów złotych, co może wpły-
nąć na sytuację innych połączeń 
bydgoskiego systemu transportu 
zbiorowego. 

Z tego samego powodu w naj-
bliższym czasie nie dojdzie do 
zmiany trasy linii 77 – jak infor-
mowaliśmy wcześniej, w pierw-
szej połowie tego roku planowa-
no przetrasowanie linii z ulicy 
Flisackiej na ulicę Bronikowskie-
go i dalej ulicą Mińską. BB

Obecnie przez Miedzyń kursują dwie dzienne linie autobusowe - 56 i 62. Obie obsługują dolny taras.

miedzyń zaczeka na autobus 
obsługujący Górny Taras
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie podejmie – przynajmniej na razie - decyzji 
o uruchomieniu linii autobusowej obsługującej Górny Taras osiedla Miedzyń. Jak wyjaśnia dyrek-
tor do spraw transportu spółki Rafał Grzegorzewski, przyczyną takiego stanu rzeczy są trwające 
rozmowy w sprawie zwiększenia środków na obsługę obecnej siatki komunikacyjnej.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Na posiedzeniu, które odby-
ło się na początku marca, 
kolegium izby wytknęło 

radnym błędy, jakie zostały przez 
nich popełnione przy przepro-
wadzeniu głosowania ustawy 
budżetowej. Jak czytamy w tre-
ści uzasadnienia, budżet prze-
głosowano z naruszeniem prawa 
– przepisów ustawy o finansach 
publicznych, a także statutu 
gminy. W przedłożonych doku-
mentach zabrakło właściwych 
podpisów. Swoje uwagi odnośnie 
trybu przegłosowania budżetu 
miał także wójt Dariusz Fundator, 
który zarzucił przewodniczą-
cemu rady gminy Bronisławowi 
Balcerowskiemu i wiceprzewod-
niczącej Marii Wolsztyńskiej 
prowadzenie sesji budżetowej 
w sposób stronniczy i nieudolny. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy wytknęła również 
białobłockim radnym wprowa-
dzenie podczas styczniowej sesji 
zmian w wydatkach majątkowych 

gminy (chodzi przede wszystkim 
o kwestie związane z inwesty-
cjami), które nie zostały na czas 
rozpatrzone przez odpowiednie 
komisje. Izba dała białobłockim 
radnym czas do 1 kwietnia na 
naprawienie tych błędów. Gdyby 
tego nie zrobili, wówczas budżet 
uchwalony zostałby przez RIO.

Podczas sesji rady gminy, 
która odbyła się w miniony wto-
rek, radni jednogłośnie zagło-
sowali za przyjęciem poprawio-
nego dokumentu. Jak wyliczała 
skarbnik gminy Lucyna Krasulak, 
przychody gminy mają wynieść 
117 mln zł, zaś wydatki Białych 
Błot w 2019 roku oszacowano 
na nieco ponad 122 mln zł, co 
oznacza że dług gminy wyniesie 
w tym roku kalendarzowym nie-
co ponad 5 mln zł. - Uwagi RIO 
dotyczyły przede wszystkim nie-

wpisania w projekcie uchwały 
budżetowej deficytu, choć on 
wynikał z wyliczenia wydatków 
i dochodów oraz braku załącz-
ników dotyczących środków 
unijnych – mówiła skarbnik 
Krasulak. Przyznała, że w pro-
jekcie uchwały zostały uwzględ-
nione wszystkie te uwagi, które 
uwzględniła w swoim dokumen-
cie izba obrachunkowa. Pozy-
tywnie dokument zaopiniowała 
także komisja budżetu, o czym 
mówiła jej przewodnicząca Ilona 
Nowakowska. - Uchwała budże-
towa uwzględniła te wszystkie 
wskazania, które przedstawiła 
RIO. Ta szczegółowość zosta-
ła wprowadzona na mocy tej 
uchwały i osobiście wnioskuję 
o przyjęcie jej bez jakichkolwiek 
zmian – rekomendował prze-
wodniczący rady Bronisław Bal-
cerowski.

Ostatecznie za przyjęciem 
dokumentu zagłosowało 19 rad-
nych, czyli wszyscy którzy byli 
obecni na wtorkowej sesji rady 
gminy. Ponadto radni jednogło-
śnie przyjęli również dokument 
o wieloletniej prognozie finan-
sowej Białych Błot na lata 2019 – 
2024.

Piłkarze białobłockiej Spójni od 
porażki rozpoczęli ligowy rok 
2019 w A klasie. Podopieczni 

Patrycjusza Migawy w minioną 
sobotę przegrali piąty mecz w tym 
sezonie, ulegając na wyjeździe 
prowadzącemu w tabeli grupy 
II A klasy podokręgu bydgoskie-
go Dębowi Barcin. Losy spotka-
nia rozstrzygnęły się w drugiej 
połowie spotkania. Już pierwsza 
po przerwie ofensywna akcja 
miejscowych dała im prowadze-
nie, a piłkę do siatki skierował 
Leszek Wisz. W 67. minucie wynik 
spotkania ustalił Łukasz Sobek. 
Dodajmy, że w rundzie jesiennej 
Dąb wygrał w Białych Błotach 6:2. 

W tabeli A klasy Spójnia zaj-
muje siódme miejsce. Białobłoccy 
piłkarze w czternastu ligowych 
kolejkach zdobyli 21 punktów 
i legitymują się bilansem sześciu 

zwycięstw, trzech remisów i pięciu 
porażek (bilans bramkowy 32:28). 
W najbliższą sobotę (30 marca) 
rozegrają oni pierwszy ligowy 
pojedynek w 2019 roku na wła-
snym boisku - podejmą sąsiada 
z tabeli Burzę Nowa Wieś Wiel-
ka, która na inaugurację run-
dy wiosennej również doznała 
porażki. Na własnym boisku ule-
gła 0:2 Kujawskiemu Pograniczu 
Jeziora Wielkie. W rundzie jesien-
nej, Spójnia wygrała w Nowej 
Wsi Wielkiej 3:1 po golach Rafała 
Dobrogowskiego, Filipa Prażucha 
i Marcina Czerwińskiego i to wła-
śnie dzięki temu wynikowi bez-
pośredniego starcia plasuje się 
w tabeli przed Burzą. Sobotnie 
spotkanie rozpocznie się o 13:00.

W miniony weekend pauzo-
wał inny zespół z gminy, Sportis 
Łochowo. W najbliższą sobotę 
zagra na wyjeździe z Promieniem 
Kowalewo Pomorskie. SF

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

Obecnie z pętli na Błoniu 
w kierunku Białych Błot 
i okolicznych miejscowo-

ści kursują trzy linie autobusowe: 
92 (do Murowańca i w rozsze-
rzonych połączeniach do Łocho-
wa) oraz 91 i 96 do Przyłęk przez 
Ciele i Zielonkę (ta ostatnia linia 
zatrzymuje się również w Trzciń-
cu). Teraz do tej listy może dojść 
czwarte połączenie.

Zarówno przedstawiciele 
białobłockiego urzędu, jak i byd-
goskich drogowców potwierdza-
ją, że są prowadzone rozmowy 
o tym, aby do pętli w Łocho-
wicach kursował autobus linii 
62. Jak się dowiadujemy, miał-
by rozpoczynać kurs od Garbar 
(pętla przy Multikinie), a następ-
nie zatrzymywałby się na ul. 
Nakielskiej, przy zakładach Belma, 
w Lisim Ogonie i Łochowie. Obec-
nie kursy autobusu tej linii prowa-
dzi prywatny przewoźnik – Irex 

Trans, a trasa autobusu prowadzi 
od pętli na Garbarach do ul. Lisiej. 
Według nieoficjalnych informa-
cji, tę linię mają przejąć Miejskie 
Zakłady Komunikacji w Bydgosz-
czy (to one obsługują wszystkie 
połączenia na liniach międzyg-
minnych), a w zamian Irex miałby 
otrzymać miejską linię 66 kursu-
jącą od ronda Jagiellonów przez 
Górny Taras miasta. 

Białobłoccy urzędnicy przy-
znają, że złożyli wniosek o ana-
lizę ekonomiczno-techniczną 
takiego projektu. Chodzi o to, 
jaki byłby koszt takiego przedsię-
wzięcia oraz ile osób potencjal-
nie mogłoby skorzystać z kur-
sowania autobusów na tej trasie. 
Autobus miałby kursować przez 
siedem dni w tygodniu i byłaby to 
linia całoroczna. Jak się dowiadu-
jemy, trasa kursowania autobusu 
może ulec modyfikacji po odda-
niu do użytku drogi ekspresowej 
S5. Ostateczna i wiążąca decyzja 
jeszcze nie zapadła, choć miesz-
kańcy wypowiadający się na 
lokalnych grupach związanych 
z Białymi Błotami są zwolennika-
mi takiego połączenia. 

PoliTYKA

PiŁKA NoŻNA

KomuNiKACJA

Białe Błota uchwaliły 
budżet na rok 2019
Konieczne było jednak ponowne głosowanie
W ostatni wtorek budżet gminy Białe Błota musiał być 
ponownie głosowany. Po raz pierwszy dokument został 
uchwalony przez radnych pod koniec stycznia po burzliwej sesji, 
która trwała aż dwa dni. Kilka tygodni później zakwestionowała 
go  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

Białobłoccy radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2019 rok, choć musieli to zrobić po uwagach 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
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Spójnia słabsza  
od lidera
Piłkarze zaczęli rundę wiosenną

Nowa linia międzygminna 
do Białych Błot?
Władze gminy potwierdzają informację, która pojawiła się pod 
koniec ubiegłego tygodnia. Możliwe, że linia 62 wkrótce połączy Mie-
dzyń z Łochowicami.

 

117 mln zł
tyle w 2019 roku wyniosą 
przychody gminy Białe 
Błota.
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Strefa rozrywki
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223 – tyle dni minie 
w  s o b o t ę  o d 
meczu z Koleja-

rzem Opole, którym żużlowcy 
Polonii kończyli sezon 2018 i upla-
sowali się na szóstym miejscu 
w rozgrywkach. Po takim cza-
sie mocno odmieniona Zoo-
leszcz Polonia rozpoczyna wal-
kę w sezonie 2019. Na początek 
starcie z rywalem, który jest 
wskazywany jako jeden z kandy-
datów do awansu do Nice 1 Ligi 
Żużlowej.

Pracowita zima – 
organizacyjnie...
To, że poprzedni sezon zakoń-
czył się na Sportowej pod 
koniec sierpnia nie oznaczało, 
że jesienno-zimowe miesiące 
były w klubie spokojne. Wręcz 
przeciwnie. Polonia przeszła 
ogromne zmiany, nie tylko pod 
względem sportowym, ale rów-
nież organizacyjnym. Najistot-
niejsza z nich miała miejsce 
na stanowisku kierowniczym. 
Z funkcji prezesa ustąpił Włady-
sław Gollob, który przejął klub 
w 2015 roku. Jego miejsce zajął 
Jerzy Kanclerz, stając się także 
jedynym właścicielem Polonii. 
Na Sportową powrócił Tomasz 
Gollob, pełniący obecnie funk-
cję dyrektora sportowego. Swoją 
pomoc w odbudowę bydgoskie-
go żużla zadeklarował również 
prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zbigniew Boniek. Poja-
wiło się też miejsce dla nowych 
sponsorów. Tym tytularnym 
została firma Zooleszcz Zbi-
gniewa Leszczyńskiego (arty-
kuł o nim na stronie 15). Polonia 
pozyskała także nowego szkole-
niowca, którym został Ryszard 
Franczyszyn, choć jego rola ma 
się w dużej mierze sprowadzić 
do pracy z młodzieżowcami. 
Dodatkowo, na stadionie zamon-
towano jeszcze zupełnie nowe 
elementy bandy dmuchanej, któ-
re sprowadziła firma byłego żuż-
lowca – Nowozelandczyka Tony-
’ego Briggsa.

Pewnym novum, a w zasadzie 
powrotem do tradycji sprzed lat, 
był kilkudniowy wyjazd integra-
cyjny w ośrodku w Wieńcu Zdro-
ju k. Włocławka, gdzie poloniści 
przeprowadzili także zajęcia tre-
ningowe. 

… i kadrowo

Sporo działo się także na fron-
cie kadrowym. Przede wszyst-
kim wzmocniona została for-
macja seniorska. Szybko udało 
się zatrzymać liderów zespołu 
z poprzedniego sezonu, czyli 
Duńczyka Rene Bacha i Francuza 
Dimitriego Berge, a także zakon-

traktować Kamila Brzozowskie-
go, który w minionym sezonie 
ścigał się w barwach Ostrovii 
Ostrów Wielkopolski. 32-letni 
Brzozowski jednocześnie będzie 
miał odpowiedzialną rolę, bo 
to jego mianowano kapitanem 
zespołu. - Jesteśmy tutaj w jed-
nym teamie jak rodzina, zaczęli-
śmy od atmosfery, zgraliśmy się 
i czekamy na sezon – mówi nam 
nowy zawodnik bydgoskiej dru-
żyny. - Będę chciał pokazać się 
z jak najlepszej strony w każdym 
meczu – zapewnia. Jak przyznaje, 
sam nie spodziewał się tego, że to 
on zostanie mianowany kapita-
nem drużyny. Jego zdaniem klu-

czem do sukcesów będzie równa 
jazda całego zespołu. 

Nową twarzą w Polonii jest 
także Amerykanin Ricky Wells, 
który miniony sezon spędził 
w Stainer Unii Kolejarzu Rawicz, 
a więc drużynie, z którą Polonia 
w sobotę rozpocznie sezon (mecz 
w Rawiczu rozpocznie się o 15:15). 
Kilka tygodni temu prezes Kanc-
lerz namówił do podpisania kon-
traktu w Bydgoszczy jeszcze 
Australijczyka z polską licencją 
Josha Grajczonka, mającego za 
sobą starty m.in. w Orle Łódź 
i Stali Rzeszów oraz młodzie-
żowca Marcela Studzińskiego. 
Nowością w tym sezonie Polskiej 

Ligi Żużlowej będzie instytucja 
tzw. gościa, która umożliwi start 
młodzieżowcowi z klubu PGE 
Ekstraligi. W zespole z Gryfem 
na plastronie tę rolę będzie peł-
nił Mateusz Tonder, który na co 
dzień reprezentuje Falubaz Zie-
lona Góra. 

Cel – czwórka

Choć na Sportowej 2 głośno tego 
nie mówią, to celem drużyny na 
ten sezon powinno być miejsce 
w fazie play-off. Jerzy Kanclerz 
już kilka tygodni temu deklaro-
wał, że ma zamiar spłacić pozo-
stałe zadłużenie (ostatnia transza 
do banku PKO BP). Przypomnij-
my, że jeszcze na początku roku 
to właśnie Polonię wskazywano 
jako tę drużynę, która przejmie 
miejsce Stali Rzeszów w I lidze. 
Kanclerz jednak nie zdecydował 
się na taki krok, tłumacząc to 
względami kadrowymi.

Co równie ważne jak spra-
wy sportowe i organizacyjne, 
w ostatnich miesiącach popra-
wiła się atmosfera wokół klu-
bu. Najdobitniej było to widać 
w ostatnią sobotę, kiedy sparing 
ze Startem Gniezno na Sportowej 
2 obserwowało niemal dwa tysią-
ce kibiców (komplet na trybunie 
głównej oraz spora część widzów 
na górnych rzędach trybun na 
sektorze A, tj. na pierwszym 
łuku). Do tego dochodzi długo 
wyczekiwany remont stadionu. 
Obecnie budowana jest całkowi-
cie nowa trybuna na przeciwle-
głej prostej startowej, a później 
renowacji być może zostaną pod-
dane również trybuny na łukach. 
Prace wykonuje firma Ebud Prze-
mysłówka. 

Sporym zainteresowaniem 
kibiców cieszyły się w trakcie 
przerwy zimowej karnety na roz-
poczynający się sezon, które - jak 
jeszcze kilka dni temu informo-
wał nas kierownik organizacyj-
ny Polonii Andrzej Matkowski 
- sprzedawały się zdecydowanie 
lepiej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Aby jak najlepiej 
przygotować się do ligi, bydgoscy 
żużlowcy rozegrali dwa sparin-
gi z I-ligowym Startem Gniezno, 
które zakończyły się wysokimi 
wygranymi rywali (48:30 w Byd-
goszczy i 53:37 w Gnieźnie).

ŻuŻEl Na co stać 
Polonię?
Żużlowcy zaczynają sezon ii ligi
Taśma idzie w górę. W najbliższą sobotę Zooleszcz Polonia Bydgoszcz rozegra pierwszy ligowy 
mecz w tym roku. Na początek uda się do Rawicza.

Kamil Brzozowski (kask czerwony) podczas sobotniego sparingu ze Startem Gniezno walczył o zwycięstwo 
biegowe m.in. z andriejem Kudriaszowem. Czy jako kapitan Polonii poprowadzi zespół do sukcesu w sezonie 
2019?
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Jeszcze do niedawna czynny 
zawodnik ZOOLeszcz Gwiaz-
dy. Obecnie jej menadżer, do 

tego prezes Polskiej Superligi 
Tenisa Stołowego, wiceprezes 
Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego, właściciel rodzinnej firmy 
ZOOLeszcz i jeden z głównych 
sponsorów żużlowców bydgo-

skiej Polonii. Zbigniew Lesz-
czyński na nudę narzekać nie 
może. Pracy ma naprawdę dużo. 
- Faktycznie jest tego sporo, ale 
działam aktywnie i tak, żeby to 
wszystko odpowiednio funkcjo-
nowało – zaczyna swoją opo-
wieść. Nie ukrywa, że mocno 
pomaga mu też żona, która zaj-
muje się domem i opieką nad 
dwójką synów. – Kiedyś, po jed-
nym z treningów, gdy wróciłem 
do domu po 20:45, miałem bli-
sko 360 nieodebranych połączeń 
i żadne nie było z domu – opo-
wiada. 

Oczkiem w głowie Leszczyń-
skiego jest ZOOLeszcz Gwiazda. 
Zespół występujący w Super-
lidze Tenisa Stołowego swoje 
ligowe spotkania jako gospodarz 
rozgrywa w hali przy ul. Broni-
kowskiego na Miedzyniu. Byd-
goski zespół niedawno wygrał 
dwa derbowe mecze przed wła-
sną publicznością, pokonując 
po 3:1 Olimpię/Unię Grudziądz 
i w ubiegłą niedzielę Energę KTS 
Toruń. - Nie lubię się brać za coś, 
co nie wychodzi. W ping-pon-
ga wszedłem, gdy Gwiazda gra-
ła w najniższej, III lidze – mówi 
Leszczyński. W tym roku jego 
firma zdecydowała się wesprzeć 
żużlową Polonię i będzie jej 
sponsorem tytularnym. Zaczyna 
podobnie jak w Gwieździe – od 
samego dołu. - Mam nadzieję, 
że zespół żużlowy też pójdzie 
w górę – nie ukrywa Leszczyński. 

To on pod koniec stycznia 
brał udział w konferencji pra-
sowej w siedzibie Polonii przy 
ul. Sportowej. Zasiadł przy stole 
razem z między innymi Toma-
szem Gollobem (został dyrek-
torem sportowym klubu) oraz 
prezesem Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej Zbigniewem Bońkiem, 
który również podjął decyzję 

o zaangażowaniu się w pomoc 
przy odbudowie potęgi Polonii. 

Leszczyńskiego śmiało można 
nazwać „bydgoskim patriotą”. - 
Zarówno tenis stołowy, jak i żużel 
to są dwie najbliższe mi dyscypli-
ny sportu. Od kiedy pamiętam, 
to grywam w tenisa stołowego 
i chodzę na żużel. Wspieranie 
tych dwóch dyscyplin nie jest 
więc przypadkowe. Jeździłem na 
mecze Polonii, uczęszczałem na 
Grand Prix. Wszyscy pamiętamy 
te czasy, gdy na Sportową przy-
chodziło się dwie-trzy godziny 
przed meczem. W zeszłym roku 
na tenisie stołowym było podob-
nie – podkreśla. Decyzją o wspar-
ciu żużlowego klubu – jak skrom-
nie mówi – chciał zaakcentować, 
że także lokalne firmy, a nie tylko 
spółki należące do miasta czy do 
Skarbu Państwa, mogą wspierać 
sport. - Chcę tym krokiem zachę-
cić innych przedsiębiorców, że 
mogą taki krok zrobić i wesprzeć 
klub – dodaje.

Firma ZOOLeszcz, która ma 
swoją siedzibę przy ul. Mazo-

wieckiej, może poszczycić się 
ponad stuletnią tradycją. Zajmu-
je się produkcją obroży i smyczy. 
Wcześniej działali tam pradzia-
dek i dziadek Leszczyńskiego. - 
Kiedyś gościłem tutaj stacje tele-
wizyjne, które pokazywały, że 
jest taka firma i produkuje takie 
wyroby. Dzisiaj poprzez sport 
jestem kojarzony z tenisem sto-
łowym lub żużlem. To pokazuje 
też, jak mocno można się wypro-
mować poprzez sport. Fakt, że 
firma ma 115 lat, lekko odszedł 
w cień. Niech to będzie zachę-
ta dla innych, że można poprzez 
wsparcie klubu narobić sporo 
szumu – nie ukrywa Leszczyński. 

Nowy sponsor Polonii, pyta-
ny o to, kiedy podjął decyzję 
o wsparciu finansowym żużlo-
wego klubu, nie ukrywa, że stało 
się to, gdy dowiedział się o stanie 
zdrowia Tomasza Golloba. - Wie-
działem, że będziemy starali się 
coś zrobić. Z takimi ludźmi chce 
się pracować i każdy z nas ma 
tylko jeden cel: jak najszybszą 
odbudowę zespołu. Chciałbym, 

żeby na mecze przychodziło po 
15-20 tysięcy osób. Każdy sobie 
tego życzy. Nazwa „Mistrz jest 
jeden” nie wzięła się z przypadku.

Leszczyński obser wował 
ostatnio zarówno treningi zespo-
łu, jak i sobotni sparing ze Startem 
Gniezno (30:48, zakończony po 
trzynastu biegach), który na try-
buny stadionu przy ul. Sportowej 
2 przyciągnął blisko dwa tysiące 
kibiców spragnionych żużla na 
wysokim poziomie. – Kiedy sły-
szałem w prognozie pogody, że 
tego dnia będzie 18 stopni i gdy 
widziałem w czwartek na trenin-
gu zespołu grupę kibiców, przy-
puszczałem, że będzie ich sporo. 
Już październikowy turniej Asy 
dla Tomasza Golloba pokazał, że 
Bydgoszcz cały czas żyje żużlem 
– mówi Leszczyński i zaznacza, że 
widok wypełnionych trybun napa-
wał go radością i optymizmem, 
a kibiców na trybuny najbardziej 
przyciągną wyniki. - Lepiej budo-
wać sobie markę od nowa. Kibice 
chcą zwycięstw – podkreśla.

Choć niewielu o tym wie, 
przed czterema laty to właśnie 
Leszczyński mógł zostać właści-
cielem klubu z ul. Sportowej. – 
Był taki temat i byłem na spotka-
niu. Jednak w momencie, kiedy 
zainteresowany był Władysław 
Gollob, to nie chciałem wchodzić. 
Nasze relacje były dobre, rozma-
wialiśmy i pomagałem klubowi na 
tyle, na ile mogłem – przyznaje. 

Cały czas jednak na myśl 
o Zbigniewie Leszczyńskim 
nasuwa się skojarzenie z teni-
sem stołowym. I to właśnie ta 
dyscyplina sportu jest pierwszą 
miłością Leszczyńskiego. - Już 
w wieku pięciu lat zacząłem grać. 
Trzyma mnie już 37 lat. Teraz 
grywam bardziej amatorsko, 
choć gdybym musiał, to bym się 
jeszcze zaangażował – mówi. 

Gwiazda przez kilkanaście lat 
grała w II lidze, po czym spadła 
do III. I to był moment, w któ-
rym Leszczyński zdecydował się 
przejąć drużynę. Ta przebojem 
weszła do Lotto Superligi Teni-
sa Stołowego, w której znajdu-
je się w czołówce ligowej tabeli 
(w przeszłości sięgała po meda-
le mistrzostw Polski i krajowy 
puchar). Jak duży budżet musi 
mieć klub w tej dyscyplinie spor-
tu, żeby realnie włączyć się do 
gry o najwyższe cele? - Jak nie 
masz minimum 500 tysięcy zło-
tych, to tak naprawdę nie masz 
o czym dyskutować – nie kryje 
Leszczyński. Mocno pomaga Lot-

to, które zdecydowało się wes-
przeć klub, ale jest także sponso-
rem tytularnym całej ligi.

W przyszłym roku zarówno 
Gwiazda, jak i Polonia obchodzić 
będą stulecie istnienia. Czego 
Zbigniew Leszczyński życzył-
by obu klubom? - Gwieździe 
życzyłbym nowej hali sportowej. 
Chodzi nie tylko o tenis stołowy, 
ale też o piłkę nożną. Nie mówię 
już o meczach superligi, gdzie 
nasza hala przechodzi procesy 
weryfikacyjne i zawsze jest coś 
do poprawki. Być może w takiej 
nowej hali udałoby się zorgani-
zować mistrzostwa Polski. Spor-
towo życzyłbym utrzymania 
tego poziomu, który jest obec-
nie. Nie ukrywam, że chciałbym 
zagrać jeszcze raz w play-offach. 
A Polonii? Stadion już jest budo-
wany i myślę, że to duży krok do 
przodu, a sportowo – dojecha-
nia do ekstraligi. To byłoby coś. 
Bydgoszcz zasługuje na żużel na 
najwyższym poziomie. Pamię-
tam czasy, gdy chodziło się na 
mecze Polonii, w składzie której 
byli Proch czy Dołomisiewicz. 
Mam nadzieję, że mój roczny 
synek, którego chcę zabrać na 

SYlWETKA Jeszcze  
jedna misja
Człowiek, który sięga telefon po treningu i ma 360 nieodebranych połączeń nie może narzekać na 
brak zajęć. Mimo to Zbigniew leszczyński do długiej już listy zadań dopisał kolejne. Został głów-
nym sponsorem bydgoskiej Polonii. Dla kibiców ze Sportowej to dobra informacja. Bo ścieżkę dla 
żużlowców wydeptali… tenisiści stołowi.

Zbigniew leszczyński otwiera kolejny rozdział swojego sportowego życia. Niedawno został sponsorem 
Polonii Bydgoszcz. 
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Turniej asy dla Tomasza 
Golloba pokazał, że 
Bydgoszcz cały czas 
żyje żużlem.

Zbigniew leszczyński
właściciel firmy ZOOLeszcz

w 2015 r.
Zbigniew Leszczyński mógł 
zostać właścicielem klubu.



16. Drzycimska 1b
17. Kossaka 50
18. Władysława IV 18 a
19. abrahama 8
20. Białogardzka 27
21. Gdańska 45
22. Koszarowa 11
23. Wełniany Rynek 2
24. Ogrody 20
25. Skłodowskiej-Curie 84a
26. Powstańców Wlkp. 32
27. Skłodowskiej-Curie 32
28. Boya-żeleńskiego 16a
29. 11 listopada 15a
30. Brzozowa 86

CARREFOUR
31. aleja Jana Pawła II 115 
32. Fordońska 141 
33. Skarżyńskiego 2 

BYDGOSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
34. Unii lubelskiej 4C

ARKADA 
GALERIA WNĘTRZ
35. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA
36. Skłodowskiej-Curie 9

HOTEL HOMER
37. Powstańców Wlkp. 33

PARK 17
38. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY
39. Wojska Polskiego 1

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL
40. Kościuszki 27

DROŻDŻOWA
PYCHOTKA
41. Gdańska 28

BYDGOSKIE  CENTRUM 
INFORMACJI
42. Batorego 2

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

STADMEDICA
46. Nakielska 327

GALERIA  MIEDZYŃ
47. Nakielska 86

SOS GOTÓWKA
48. Jagiellońska 26

SZPITAL BIZIELA
49. Ujejskiego 75

BKS CHEMIK
50. Glinki 79

KLINIKA URODY 
MEDESTIC 
KATARZYNA HUSS
51. Braniewska 19

WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
52. Garbary 2

BIAŁE  BŁOTA

GKS SPÓJNIA 
BIAŁE BŁOTA
53. Centralna 27B 

SKLEP SPOŻYWCZO-
-MONOPOLOWY
54. Centralna 29

OSIELSKO

GOSIR OSIELSKO
55. Tuberozy 2

SKLEP SPOŻYWCZY
56. Centralna 20 

GOK OSIELSKO
57. Szosa Gdańska 57 

MEMO BISTRO 
AT HOME
58. Centralna 2m

BYDGOSZCZ

BANK POCZTOWY
1. Jagiellońska 17

DELIKATESY
TROJAŃSKIE
2. Ujejskiego 48 
3. Baczyńskiego 15 

VIANDO
4. Focha 2 
5. Grunwaldzka 26 

BARY SPÓŁDZIELNI 
GASTRONOMICZNEJ
6.  Bar Miły 

- Sułkowskiego 13
7.  Bar Mikrus 

- Waryńskiego 5
8.  Bar Krokus 

- M. Konopnickiej 28
9.  Bar Kaprys 

- M. Skłodowskiej-Curie 1
10.  Bar Jagienka 

- Wojska Polskiego 23
11.  Bar Horacy 

- Bartłomieja
z Bydgoszczy 9a

12.  Bar Dworcowy 
- Dworcowa 75

BSS SPOŁEM
13. Baczyńskiego 35a
14. Nowodworska 2
15. Czerkaska 32

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ZA
CZYTA
ni nowy numer 

znajdziesz tutaj:


