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O Bydgoszczy
pięknej w detalach
Rozmowa z Honoratą Gołuńską, twórczynią strony „Zaprojektowane w Bydgoszczy”

fot. Stanisław Gazda
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rozmawiał Błażej Bembnista

wi, że jeden neon zdominuje drugi.
Wolałabym, aby były zainstalowane
pojedynczo, ale to wiąże się z dużo
większym nakładem finansowym.

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

Dlaczego postanowiłaś dzielić się
zdjęciami i swoją wiedzą na Facebooku?
Podczas pracy nad artykułami znajdowałam wiele ciekawostek dotyczących Bydgoszczy, zwłaszcza
w kontekście architektury i sztuki
użytkowej. W referatach nie było
na to miejsca. Miałam już przygotowanych kilka ciekawych tematów,
których jeszcze nikt nie poruszał
i postanowiłam zrobić to na swoim
fanpage’u. Chciałam zobaczyć, czy to
interesuje ludzi. Okazało się, że tak.
Czym zajmujesz się zawodowo?
Pokazywanie uroków i smaczków
architektur y Bydgoszczy wraz
z odp ow iedn im koment a r zem
do zdjęć w ymaga przygotowania. Jak więc łączysz swoją pasję
z pracą?
Od czasu do czasu współpracuję
z różnymi instytucjami kultury –
muzeami i galeriami w Toruniu oraz
Bydgoszczy w zakresie prowadzenia
wykładów, warsztatów, kuratorstwa wystaw i redakcji katalogów
ekspozycji. Ponadto, poza pracą nie
w wyuczonym zawodzie, postanowiłam prowadzić stronę „Zaprojektowane w Bydgoszczy” – chciałam
robić to, czym się naprawdę interesuję. Wcześniej nie zawsze miałam
możliwość zajmowania się architekturą i sztuką użytkową.
Ile zajmuje stworzenie jednego
posta na „Zaprojektowane w Bydgoszczy”?
Mam część zaplanowanych tematów, mniej lub bardziej opracowanych. Często pomysły wpadają mi
nagle – pozostawiam wtedy inne
rzeczy na później, a te bardziej
aktualne wrzucam na bieżąco. Czasem chcę napisać krótki post, ale
przeradza się to w długi wywód,
bo zacz y nam szukać, szperać.
Nie mogę wstawić samego zdjęcia,
bo z nim wiążę się zwykle długa
historia. Powiedzmy, że jeden post
zajmuje dobrych kilka godzin.

fot. Stanisław Gazda

Skąd zainteresowanie detalami
architektonicznymi i projektami
związanymi z Bydgoszczą?
Właściwie od dziecka interesowałam się zabytkami. Czytałam „Pana
Samochodzika” i inne tego typu
książki. Pasją zaraził mnie też tata,
któr y pokazał mi w Bydgoszczy
wiele ciekawych obiektów. Postanowiłam zająć się tym naukowo na
studiach magisterskich i doktoranckich z zakresu ochrony dóbr
kultury i nauk o sztuce realizowanych na UMK w Toruniu. Architektura Bydgoszczy i design stały się
przedmiotem moich badań. Strona,
którą prowadzę, jest kontynuacją
mojej pasji.

Gdzie poszukujesz informacji na
temat architektury bydgoskiej? Co
polecasz wszystkim tym, którzy
chcą zgłębić wiedzę na temat historii miasta?
Ciekawymi materiałami są czasopisma z epoki – „Bromberger Zeitung”
czy późniejsze „Dziennik Bydgoski” oraz „Gazeta Bydgoska”. Sporo
z nich jest już dostępnych w formie cyfrowej. Warto się wybrać do
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, tam znajduje się dokumentacja każdej kamienicy z informacjami o jej przebudowach i rozbudowach. Można też zajrzeć do
Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Zastanawiałaś się, po co to robisz?
Jest kilka powodów. Po pierwsze
– ma z tego narodzić się większe
wydarzenie, które chodzi mi po
głowie już od dłuższego czasu, ale
przez to, że miałam wiele innych
obowiązków nie mogłam się tym
wcześniej zająć. Na razie nie chcę
zdradzać szczegółów, bowiem jest
ono w fazie koncepcyjnej. Przez
„Zaprojektowane w Bydgoszczy”
chciałam sprawdzić, czy są odbiorcy
tego typu treści i czy jest sens coś
takiego robić.
Po drugie – chcę się dzielić
tym, co znalazłam. Wiele rzeczy
nie było wcześniej publikowanych. Warto to pokazać i przedstawić Bydgoszcz z innej strony
– zagadnień architektonicznych
i sztuki użytkowej. Pokazuję na
przykład przedwojenną architekturę modernistyczną. Wiele osób
nie doceniało tego typu budownictwa. Uważało, że jest proste
i brzydkie, a przecież miało ono
swoje konkretne założenia i rozbudowane idee, takie jak funkcjonalność i dostosowanie do potrzeb
człowieka. Po moich publikacjach

na ten temat jeden z czytelników
napisał, że spojrzał na tę architekturę z zupełnie innej strony,
gdyż dowiedział się, na co patrzy
i zaczęła się mu podobać.
Jakie projekty i koncepcje powstałe w Bydgoszcz y pow inniś my
doceniać?
Architekturę, która rzeczywiście
odzwierciedlała trendy rodzące się
w historii sztuki. Mamy jej szeroki
przekrój – począwszy od historyzmu, eklektyzmu, poprzez secesję,
na modernizmie i architekturze
drugiej połowy XX wieku kończąc.
Możemy się też pochwalić Fabryką Mebli Artystycznych Otto Pfefferkorna założoną w 1884 roku.
W dwudziestoleciu międzywojennym była to jedna z ważniejszych
fabryk w Polsce. Produkowała meble
w większości o formie historyzującej, bardzo stylowe. Zamawiały je,
oprócz klientów indywidualnych,
także polskie placówki państwowe
czy np. sklep Wedla w Warszawie.
Fabryka miała ponadto swoje filie
w Katowicach i Warszawie.
Co się stało z nią po drugiej wojnie
światowej?
Została ona upaństwowiona i przekształciła się w Bydgoskie Fabryki Mebli, które nadal wytwarzał y w ysokiej klasy produkty, ale
już w typie funkcjonalistycznym.
Były to realizacje wielkich polskich
projektantów np. Rajmunda Hałasa.
BFM współpracowała też z Ikeą –
większość ciekawych mebli trafiła
na eksport.
Czy w Bydgoszczy możemy gdzieś
zobaczyć produkty fabryki Pfefferkorna?
Bydgoskie Fabryki Mebli mają swego
rodzaju izbę pamięci w budynkach
przy ul. Nowotoruńskiej. Znajduje

się w niej komplet mebli do sypialni i kilka innych zabytkowych mebli.
Izba nie jest łatwo dostępna – byłam
tam kilka lat temu i trzeba było mieć
specjalne pozwolenie na wejście. Kiedyś, na jednej z wystaw, BFM pokazała meble z okresu PRL-u. One nie były
dostępne w izbie, więc muszą być
przechowywane gdzieś indziej. Myślę,
że jeszcze zbyt mało osób słyszało
o ciekawych projektach BFM. Meble
powinny być wystawione w formie
stałej ekspozycji, aby bydgoszczanie
i turyści mogli się z nimi zapoznać.
W Bydgoszczy jest jeszcze coś unikatowego, nawet w skali Europy?
Jeśli chodzi o aspekt urbanistyczny
– nasz układ z rzeką przepływającą
przez środek miasta. To nadaje charakter Bydgoszczy – w skali Polski
jest to coś wyjątkowego.
Na „Zaprojektowane w Bydgoszczy”
poświęciłaś kilka postów bydgoskim neonom. Które z nich przywróciłabyś do życia?
Neon Savoya – bo to ikona. Bardzo
ciekawy był też neon BWA – Galerii
Miejskiej w Bydgoszczy. Można by go
przywrócić, ponieważ coraz częściej
instytucje kultury wracają do tego
typu instalacji. Podoba mi się też
neon sklepu obuwniczego Calypso
z ulicy Gdańskiej – tam dziś również
znajduje się sklep z butami. Warto
tworzyć też nowe neony i stylizowane reklamy, takie jak ten na budynku
dworca Bydgoszcz Leśna.
Wiemy, że plastyk miejski planuje
wyeksponować prywatną kolekcję
świetlnych reklam. Gdzie widzisz
dobre miejsce do realizacji tego
zamierzenia?
Zastanawiałam się nad tym – i bardzo się cieszę, że jest taki pomysł, ale
obawiam się, czy wyeksponowanie
ich w tym samym miejscu nie spra-

Czy we współczesnych bydgoskich
realizacjach architektonicznych
jest coś wartego docenienia?
Cieszę się, że powstają w Bydgoszczy wysokie budynki. Nie powinny
jednak one przytłaczać zabudowy
historycznej. Nabrzeże Brdy jest
więc dobrą lokalizacją dla tego typu
obiektów, ale czytałam też wiele
negatywnych opinii na ten temat.
We współczesnych realizacjach
urbanistycznych ciężko znaleźć
coś dobrego – architekci pozostawiają za mało przestrzeni pomiędzy budynkami, znacznie mniej niż
w okresie PRL-u. Nowe osiedla są
grodzone, odcinają się od tkanki
miejskiej. Zamiast tworzyć projekty
o większej skali, deweloperzy patrzą
tylko na swój kawałek ziemi.
Podoba mi się za to nowy budynek Dworca Głównego. Lubię go
wieczorem, kiedy jest podświetlony
– wygląda wtedy bardzo delikatnie.
To bardzo ciekawy projekt, ponieważ
nawiązuje do mojej ulubionej architektury modernistycznej i umożliwia
zobaczenie dworca wyspowego.
Co sądzisz o niedawno zaprezentowanej wstępnej koncepcji Osiedla
BociaNowe?
Podoba mi się, że tereny przy
Rycerskiej zostaną zagospodarowane. Mam nadzieję, że Moderator
pozostawi dużą część historycznej
zabudowy. Infrastruktura postindustrialna ma bardzo ciekawy klimat
oraz charakter i należy ją chronić.

Honorata
Gołuńska
Bydgoszczanka z urodzenia
i zamiłowania. Absolwentka
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Od lat współpracuje z muzeami oraz instytucjami
kultury takimi jak Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Centrum
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
Autorka stron internetowych
„Zaprojektowane w Bydgoszczy”
oraz „Love Design” poświęconych polskiej i zagranicznej sztuce użytkowej, a także architekturze nowoczesnej i wzornictwu
Bydgoszczy.
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ropozycja, którą w środę zaakceptowa li bydgoscy radni,
zakłada, że tramwaj wodny
zostanie wyłączony z miejskiego
systemu komunikacji, a stanie się de
facto atrakcją turystyczną w pełnym
tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że
będzie bardziej statkiem wycieczkowym niż środkiem transportu. Zdaniem Rafała Bruskiego ten ruch to
odpowiedź na sugestie środowiska
przewodników turystycznych. – Nie
jest tajemnicą, że rozmawiałem
z panią Darią Kieraszewicz (przewodniczką i współ właścicielką
Muzeum Mydła i Historii Brudu –
red.), która przekazała mi, że turyści
często wskazują na małą dostępność
statków – wskazywał prezydent.

Bydgoski Tramwaj
Wodny czekają zmiany

28 kwietnia

Początek sezonu już w najbliższą sobotę
Bydgoskie Centrum Informacji przejmie od Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zarządzanie liniami tramwaju wodnego. Dla pasażerów oznacza to zmiany, ale – jak twierdzą prezydent
Rafał Bruski oraz dyrektor BCI Leszek Woźniak – wyłącznie na plus.

na rejsy w sezonie
2018 można kupić
na: tickeo.pl,
w siedzibie BCI oraz
bezpośrednio przed
rejsem.
Z czego m i a ło to w y n ikać? Przede wszystkim z bardzo
ograniczonych możliwości wcześniejszej rezer wacji miejsca na
statku (dotyczyło to w yłącznie
grup zorganizowanych) czy braku możliwości zakupów biletów
w internecie. Obie te niedogodności
zostaną w tym roku wyeliminowane. – Dzięki temu zarówno turyści,
jak i mieszkańcy Bydgoszczy będą
mogli zaplanować rejs w komfortowych warunkach i z odpowiednim
wyprzedzeniem – podkreśla dyrektor Woźniak.

biznes

T

o dobra wiadomość dla firmy,
ale także czytelny sygnał dla
naszych klientów i dostawców,
że mamy szansę pozyskać stabilnego inwestora - przekonuje prezes
Pesy Krzysztof Sędzikowski. Przypomnijmy, że negocjacje w sprawie
sprzedaży udziałów (w grę wchodzi
minimum 70 procent akcji) z PFR
toczą się na zasadzie wyłączności od początku marca, gdy zarząd
bydgoskiej firmy zrezygnował z dalszych rozmów ze Skodą.
W minioną środę - jak wynika z komunikatu Pesy - ustalono
warunki, na bazie których obie strony przystąpią do negocjacji umowy inwestycyjnej. Jak udało nam
się ustalić, ma to jednak bardziej

fot. Stanisław Gazda

Bilety

Rejsy tramwajami wodnymi od lat cieszą się dużą popularnością zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców.

Za sprzedaż biletów online
odpowiedzialna będzie platforma Tickeo, na której można nabyć
również wejściówki między innymi do bydgoskiego zoo czy Zaginionego Św iat a w Myślęcink u.
– Na naszej stronie dostępny jest
już kalendarz rejsów na linie: Słoneczną oraz Staromiejską aż do
połowy lipca. Kolejne terminy udostępnimy wkrótce – mówi właściciel Tickeo Mateusz Machulski.
Nominalne ceny biletów nie ulegną
zmianie – normalny będzie kosztował 5 złotych, ulgowy – poło-

wę tej ceny. W przypadku zakupu
biletu w internecie należy dodać
do tego dziesięć procent prowizji operatora. Bilety będzie można
także nabyć w siedzibie BCI przy
ulicy Batorego oraz – w przypadku
pozostania wolnych miejsc – bezpośrednio przed rejsem u załogi
tramwaju wodnego.
W najbliższy weekend na swoje t rasy w y p ł y n ą wspomnia ne
już linie: Słoneczna (Rybi Rynek
– Tesco – Rybi Rynek) oraz Staromiejska (Rybi Rynek – Astoria –
Rybi Rynek). W wakacje ma wrócić

również najdłuższa linia – Wschodnia, która ma docierać z centrum
miasta aż na Brdyujście (zastępuje
linię Szlakiem Śluz, która jest niedostępna z uwagi na remonty śluzy Okole na Kanale Bydgoskim).
– Sz czegó ł y jej f u n kc jonowania podamy wkrótce – zapewnia
dyrektor Woźniak. Jest to związane
z koniecznością uporządkowania
kwestii właścicielskich i administracyjnych. Na krótszych liniach
kursują bowiem dwa Słoneczniki
należące do Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych, właścicielem

Inwestor dla Pesy coraz bliżej
Firma pozostanie w polskich rękach
Pesa porozumiała się z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie kluczowych warunków przejęcia
większościowego pakietu akcji bydgoskiego producenta pojazdów szynowych. Z naszych informacji
wynika, że finalizacja dwustronnego porozumienia ma nastąpić już w maju.
wymiar techniczny, a ostateczny
kształt kontraktu przygotowany
zostanie przez wyspecjalizowaną
kancelarię prawną. Niewykluczone,
że podpisanie dokumentów nastąpi
w przyszłym miesiącu.
Na finisz sagi związanej z poszukiwaniem inwestora dla bydgoskiego

producenta czekają również banki, które udzieliły Pesie pożyczki
w wysokości 200 milionów złotych.
Dlatego też umowa między spółką
a funduszem będzie zawierać również zapisy dotyczące dalszego finansowania firmy z bydgoskim rodowodem. - Dzięki temu możemy spokojnie

realizować bieżące kontrakty i skupiać się na dalszym rozwoju. Ta informacja ma też ogromne znaczenie dla
pracowników, którzy bardzo angażują
się w realizację kontraktów - zapewnia prezes Sędzikowski.
Najnowszym zleceniem dla Pesy
jest modernizacja wagonów nale-

zaplanowano
pierwsze tegoroczne
rejsy tramwaju
wodnego.
statku m/s Bydgoszcz realizującego najdłuższe rejsy jest natomiast
Żegluga Bydgoska. A to właśnie ta
ostatnia spółka od lat – na zlecenie ZDMiKP – zarządzała całym
Bydgoskim Tramwajem Wodnym.
Po przejęciu kompetencji drogowców przez BCI potrzebne są nowe
ustalenia dotyczące współpracy
z Żeglugą Bydgoską. – Chcieliśmy w ten sposób przeciąć fikcję,
w której zewnętrzny pośrednik
zarabia, realizując usługi na miejskim majątku – dodaje prezydent
Bruski.
Kluczową zmianą funkcjonalną
w nowej odsłonie tramwaju wodnego będzie możliwość zajęcia
miejsca na pokładzie wyłącznie na
przystanku początkowym. I właśnie to budziło wątpliwości niektórych radnych. Największe – radnej PiS Grażyny Szabelskiej. – Dla
mnie to krok w tył. Tramwaj wodny właściwie przestaje nim być.
Co z przystankami, które uruchomiliśmy kilka lat temu? – pytała.
– Mieszkańcy nic nie stracą. Nadal
na poszczególnych przystankach
będzie można w ysiąść. Na trasie i tak wielokrotnie zdarzały się
sytuacje, że chętnych było zbyt
wielu i zabranie dodatkowych osób
na pokład było niemożliwe – mówił
w odpowiedzi dyrektor BCI. Kolegę
klubowego Szabelskiej – Krystiana
Frelichowskiego uspokajał z kolei,
że nowy system da większe pole
manewru do ustalania długości
wycieczek.
Bydgoski Tramwaj Wodny funkcjonuje od października 2004 roku.
W ostatnim okresie przewoził nawet
30 tysięcy osób rocznie. Jego tegoroczny sezon potrwa do września.

żących do PKP Intercity. Za odnowienie ponad 120 wagonów do
bydgoskiej firmy trafi niemal pół
miliarda złotych brutto. Umowa
umożliwia również rozszerzenie
kontraktu o kolejne 62 wagony. Istnieje również szansa, że w ciągu
kilku najbliższych tygodni spółka
uzyska w końcu homologację Eisebahn-Bundesamt, czyli niemieckiego regulatora rynku kolejowego.
Umożliwi to realizację bardzo dużego zamówienia dla Deutsche Bahn
– nawet 470 spalinowych Linków
o wartości 1,2 miliarda euro.
ED

*

Więcej informacji na temat
kontraktów Pesy można
znaleźć w dziale BIZNES na
MetropoliaBydgoska.PL.
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fot. Stanisław Gazda

WYWIAD NUMERU

Rada miasta
nie może być niema
Politycy Prawa i Sprawiedliwości pytali kiedyś, czy w rządzącej miastem koalicji Jan Szopiński tworzy osobny
klub. To dlatego, że zastępca przewodniczącego rady miasta nie stroni od krytykowania działań prezydenta
i podległych mu urzędników. Niewykluczone, że wkrótce będzie musiał jeszcze zwiększyć swoją aktywność,
gdyż wyrasta na faworyta do roli kandydata lewicy w nadchodzących wyborach. W wywiadzie dla STUDIA
METROPOLIA mówi, czy chciałby zająć prezydencki gabinet, z czym nie poradziła sobie koalicja oraz czy komisja
radnych wciąż zagląda do jego sypialni.
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rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
wwObserwuj na Twitterze: @STorzewski

- Rozmawiamy w ratuszu, w pokoju
zastępców przewodniczącego rady
miasta. Chciałby pan za pół roku
przyjmować dziennikarzy piętro
niżej, w tym gabinecie, który obecnie zajmuje Rafał Bruski?
- Wie pan, gabinety to na pewno
ogromny zaszczyt, ale też ogromna
praca. Ale ta praca musi być związana z tym, że mieszkańcy będą
kogoś chcieli w tym gabinecie. A już
sam element wyłonienia kandydata
na prezydenta po stronie formacji,
którą reprezentuję, jest jeszcze dość
odległy.
- Ale grono się zawęża. Ireneusz Nitkiewicz zadeklarował, że
w wyborach na prezydenta nie
wystartuje, a o Annie Mackiewicz
nawet na lewicy mówi się, że nie
będzie chciała. Panu za to nie można odmówić aktywności.
- Ja jestem aktywny jako radny,
natomiast kwestia wyboru kandydata na prezydenta jest otwarta. Chcę
być do końca kadencji radnym, bo
tak obiecałem i staram się – wydaje
mi się, że dość uczciwie – realizować swoje zapowiedzi.

typowo polityczna. Mam tu na myśli
in vitro. To jest typowe zadanie państwa i to państwo powinno decydować w tej sprawie, a nie samorządy.
Sprawa powinna być uregulowana
na szczeblu centralnym i radni nie
powinni się w niej wypowiadać.
Tego zabrakło, po pierwsze doszło
do podziału wśród radnych, a po
drugie dyskusja postawiła wojewodę w kontrze do rady. Powinniśmy
podejmować takie uchwały, żeby
wojewoda nie miał możliwości ich
wetowania, a miasto w kwestii służby
zdrowia powinno zajmować się tylko
profilaktyką. Nie powinno wydawać
pieniędzy na in vitro, no ale co zrobić, jeśli chcą tego mieszkańcy.
- Platforma Obywatelska wystartuje razem z Nowoczesną jako Koalicja Obywatelska. Ponoć były zakusy, aby SLD także znalazło się na tej
liście. Dlaczego więc ostatecznie
startujecie osobno?
- Ja nie znam t akich zakusów,
żebyśmy mieli startować z PO albo

Czasem mi się wydaje,
że możliwości rozwoju
było więcej niż nam
się w koalicji udało
wykorzystać.

zdanie niż pan prezydent, ale moim
zdaniem to dobrze, bo tam gdzie
jest debata, tam podejmowane są
lepsze decyzje. Jeżeli jakąś uchwałę można poprawić, to róbmy to
i na tym właśnie polega współpraca między radnymi a prezydentem.
Rada miasta nie może być przecież
niema, tylko musi pracować. Inaczej
wyborcy spytają, co my tu robiliśmy
przez tyle lat.

się w koalicji udało wykorzystać.
Nie jest akceptowalne to, że mamy
określone środki na inwestycje, a ich
nie wykorzystujemy. A tak niestety
było, stąd kilka moich pomysłów,
żeby utworzyć komisję zajmującą się
tylko inwestycjami. Mamy w Bydgoszczy taką przywarę, że dużo
planujemy i mówimy, a realizujemy
znacznie mniej. W 2017 roku wydatki
majątkowe miały wynieść 461 milionów złotych, a wyniosły ostatecznie
232 miliony, więc rodzi się pyta-

- A nie ma pan wrażenia, że obecnie wielu radnych jest właśnie niemych? Że jeśli już się odzywają na
sesji, to tylko po to, aby wchodzić
w jakieś słowne utarczki zamiast
zgłaszać sensowne pomysły?
- Zawsze można tak powiedzieć,
ale część radnych obroni się np.
współpracą z innymi organizacjami
społecznymi, więc niekoniecznie
bym to oceniał tylko przez pryzmat
sesji. Do tego pamiętajmy o pracy
w komisjach. Być może niektórzy
radni tam są aktywniejsi. Wydaje mi
się, że są.

to, co zmieni się w urzędzie marszałkowskim.
- Na razie wiemy tylko tyle, że
będzie mniej radnych niż w ostatniej
kadencji. Tych trzydziestu zdecyduje, kto będzie marszałkiem i kto
utworzy zarząd. My przyzwyczailiśmy się, że pieniądze ze środków
budżetowych i unijnych przydziela marszałek, a to nieprawda, bo
przydziela zarząd województwa.
A on jest pięcioosobowy i wybierany
przez sejmik, choć rzeczywiście na
wniosek marszałka. Więc ważne jest
nie tylko, kto zostanie marszałkiem,
ale też kto znajdzie się w zarządzie.
Dla Bydgoszczy istotne jest także,
aby prezydent miał szansę rozmowy
z tym zarządem i żeby to coś dawało.
- Jak pan – z doświadczeniem
zarówno w roli zastępcy prezydenta, jak i zastępcy przewodniczącego
rady miasta – ocenia tę współpracę?
- Wydaje mi się, że mogłaby być
lepsza, choć kiedyś było jeszcze
gorzej. Jej początek polegał z reguły na wymianie zasłużonych bądź
niezasłużonych uwag po jednej
i drugiej stronie. Bydgoszcz jest największym miastem województwa,
dlatego niewątpliwie prezydent
z samorządem województwa muszą
współpracować.
- Kontaktowała się z panem ostatnio „komisja sypialniana”?
- Nie.

- Prawybory w SLD już niedługo.
Wtedy będzie oficjalnie wiadomo,
kto zostanie kandydatem partii na
prezydenta Bydgoszczy.
- Tak, prawybory są na początku
maja. Przy czym zwycięstwo w nich
nie oznacza żadnego sukcesu. Sukcesem byłoby, gdyby mieszkańcy
Bydgoszczy, którzy kiedyś głosowali na lewą stronę i ci, którzy głosują
na element związany z samorządnością, powiedzieliby, że to dobry
kandydat i poparliby go w wyborach. Bo zdobycie 10-15 procent to
jest określone uznanie, ale ono nie
powoduje żadnych efektów.
- W ostatnich ogólnokrajowych sondażach poparcie dla SLD kształtuje
na poziomie tych 10 procent. Sugerujecie się jakoś tymi wyniki w kontekście lokalnego głosowania?
- Nie, w żaden sposób. Moim zdaniem to ani trochę nie przełoży się
na wybory lokalne, bo mieszkańcy
oceniają kandydatów według tego,
co dla nich zrobili, jak ich reprezentowali i jaki mają pomysł. Samorząd
to nie jest miejsce na politykę, tylko
rozwiązywanie spraw. W Bydgoszczy
była według mnie tylko jedna sprawa

fot. Stanisław Gazda

Odpowiedziałem na
wszystkie pytania
o miejsce zamieszkania,
jakie skierowała do
mnie komisja.

Nowoczesną. Może to były jakieś
marzenia kogoś niezwiązanego
z lewicą, która od wielu kadencji
startuje sama i nigdy nie wchodziła
w alianse wyborcze z Platformą albo
Nowoczesną. Mamy dzisiaj sześcioro w miarę aktywnych radnych na
forum samorządu miasta Bydgoszczy. Spośród trzydziestu jeden jest
to określona siła. Gdybyśmy startowali razem z Platformą, to zatracalibyśmy to, co lewica dobrze w tej
kadencji zrobiła. Oczywiście, zrobiliśmy to razem z Platformą, ale kilka
inicjatyw było naszych, jak tańsze
bilety na przejazdy komunikacją
miejską dla dzieci.
- Po prawie czterech latach rządów
powie pan, że ta koalicja PO-SLD
zdała egzamin i była skuteczną
koalicją?
- To jest dobra koalicja, bo każdy układa koalicje pod względem
możliwości, jakie są. Ale czy była to
koalicja wykorzystanych od początku do końca możliwości? Tego
na dzisiaj nie wiem, bo to ocenią
wyborcy. Jednak czasami mi się
wydaje, że niestety tych możliwości rozwoju było więcej niż nam

nie, czy my dobrze planujemy i czy
słusznie rozbudzamy oczekiwania
po stronie mieszkańców. Jestem
zwolennikiem tego, żeby dostosować wydatki budżetowe do tego, co
możemy, a nie obiecywać coś, czego
nie zrealizujemy. Takich inwestycji
jest wiele. Ulica Bydgoska w Fordonie, której remont miał rozpocząć
się w 2015 roku. Drogi osiedlowe.
Mieliśmy zrobić ich czternaście do
końca 2018 roku, a na razie zrobiliśmy dwie. Sami rozbudziliśmy określone oczekiwania i ich nie spełnimy.
- Co jeszcze SLD będzie chciało
wypomnieć prezydentowi Bruskiemu w najbliższym czasie?
- Niczego nie zamierzamy wypominać, bo jesteśmy współodpowiedzialni za to, co w mieście się dzieje
i prezydent może powiedzieć, że też
mieliśmy realny wpływ. Problemem
jest po prostu tempo działania.
- Ale ani pan, ani prezydent Bruski
nie należycie do łatwych koalicjantów. Ile to już razy miał pan inne
zdanie niż reszta obozu rządzącego?
- Rzeczywiście przy przygotowaniu
uchwał czy decyzji miewałem inne

- Obecna koalicja – w przeciwieństwie do poprzedniej – dotrwa do
końca kadencji?
- W poprzedniej kadencji o zerwaniu koalicji zdecydował spór o to,
czy Bydgoszcz ma budować swoją
przyszłość z Toruniem czy osobno. My jako SLD uznaliśmy, że jest
na tyle silna, że może samodzielnie. I nie myliliśmy się, ponieważ
w kampanii pan prezydent wielokrotnie powtarzał, że Bydgoszcz
mogła występować samodzielnie.
Nastąpiły takie, a nie inne decyzje polityczne po stronie Platformy Obywatelskiej i była to wtedy
niewykorzystana szansa. W biurkach pochowano wówczas opinie Komisji Europejskiej, na którą
niektórzy politycy PO tak chętnie
się powoływali, zapewniając, że to
KE chce, aby Bydgoszcz tworzyła
ZIT z Toruniem i innej możliwości nie ma. A okazało się, że komisja wypowiedziała się, że to nasza
sprawa, jak stworzymy obszar y
ZIT-owskie.
- No właśnie, Toruń. Jesienią równie ważne, jak to, co wydarzy się
w wyborach w Bydgoszczy, będzie

- A na poprzednie pytania pan
odpowiedział?
- W pier wsz y m ter m in ie i n a
wszystkie, które dostałem. Mieszkam w tym samym miejscu, gdzie
mieszkałem od roku 1992. W Bydgoszczy funkcjonuję w rejestrze
wyborców. Nigdzie się nie wyprowadzałem, ani nie zmieniałem miejsca życiowego pobytu. I to w zasadzie wszystko w tej sprawie.

Jan Szopiński
rocznik 1957, jeden z najbardziej dośw iadczonych polit yków w bydgosk iej rad zie
miasta. Obecnie jest jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej
sprawował rów nież f unkcję
w i c e m a r s z a ł k a wo j e wó d zt wa ( przez dw ie k adencje),
a w latach 2010-2014 był zastępc ą prez ydent a Byd go sz cz y
Rafała Bruskiego. Na początku
maja wystartuje w organizowanych przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej prawyborach,
które wyłonią kandydata partii
w jesiennych wyborach na prezydenta miasta. Po rezygnacji
Ireneusza Nitkiewicza o poparcie walczy z Anną Mackiewicz,
obecnie zastępcą prezydenta.
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Remont stadionu
piłkarskiego
w Solcu Kujawskim
fot. Błażej Bembnista

Obiekt OSiR przejdzie renowację

20 kwietnia miasto podpisało umowę na wykonanie remontu teatru z bydgoską firmą Ebud.

Teatr na Grodzkiej
idzie do remontu
Wykona go bydgoska firma
Miasto podpisało umowę z firmą Ebud na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Teatrze Kameralnym. Prezydent Rafał Bruski zapowiedział też prace na Rybim Rynku, informując jednocześnie, że
próbował negocjować dzierżawę działki przy spichrzach należącej do prywatnego przedsiębiorcy.

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

P

rzetarg na realizację inwestycji został rozstrzygnięty
17 kwietnia. Ebud był jednym
przedsiębiorstwem, któr y zgłosił się do udziału w postępowaniu.
Stąd też możliwe było przyspieszenie terminu podpisania umowy.
W ramach przebudowy powstanie
zupełnie nowa konstrukcja obiektu,
w którym znajdzie się sala teatralna
z widownią na 234 osoby wyposażona w garderobę z sanitariatami.
W północnej części zostaną ulokowane biura, a w znajdującym się
obok teatru zabytkowym budynku
wykonanym w technologii szachulcowej ma powstać kawiarnia.
– Jest to bardzo ważny dzień dla
miasta. Bydgoszcz pięknieje – osoby, które odwiedzają nasze miasto,
coraz częściej są nim zafascynowane i zachwycone. Odbudowa Teatru
Kameralnego to kolejny etap działań,
nowa wartość estetyczna w mieście.
Kolejny kwartał Bydgoszczy ulega silnym przekształceniom nie tylko pod
względem estetycznym, ale i funkcjonalnym. Życie w mieście estetycznym
i pięknym jest przyjemniejsze – podkreśla prof. Dariusz Markowski, przewodniczący rady ds. estetyki, która
miała znaczący wpływ na ostateczny
wygląd obiektu.
Umowa na wykonanie prac opiewa na 26 milionów złotych. Dodatkowe środki na ten cel (początko-

Myślę, że na Rybim
Rynku stanie jeden
z dźwigów portowych,
które kiedyś znajdowały
się w tym miejscu.
Rafał Bruski

prezydent Bydgoszczy

wo miasto planowało wydać na ten
cel mniej niż 20 milionów złotych)
pochodzą z budżetu miasta. Prace
mają zostać zainaugurowane w najbliższych dniach – w ostatnim tygodniu kwietnia nastąpiło przekazanie
wykonawcy placu budowy. Początkowo zostaną wykonane rozbiórki, potem wykonawca przejdzie do
robót fundamentowych.
Po przy wróceniu świetności
teatrowi kolejnym krokiem ratusza
ma być rewitalizacja Rybiego Ryn-

26 mln zł
to koszt modernizacji
Teatru Kameralnego. To
o kilka milionów więcej
niż pierwotnie planowało
miasto.

ku. Projekt jest owiany tajemnicą
– wiadomo, że członkowie rady
estetyki chcą, aby na w tym miejscu ponownie stanął dźwig portowy. W tym celu poszukiwali zdjęć
przedstawiających dawny wygląd
placu. Próbowaliśmy uzyskać od
prezydenta więcej informacji na
temat tej inwestycji.
– Mogę państwu obiecać, że
jak remont Teatru Kameralnego będzie zbliżał się do końca, to
Rybi Rynek odzyska swoją świetność. Pan profesor podesłał mi
kilka zdjęć dźwigów, które stały
na Rybim Rynku. Myślę, że jeden
z nich tam powstanie i nad tym
będziemy pracować. Na plac nie
możemy mieć zbyt wielkiej koncepcji, bo jest to obszar zabytkowy. Ingerencja – znając naszych
konserwatorów – oznacza przede
wszystkim szukanie historii –
przekonuje Rafał Bruski.
Projekt przebudowy jest już
gotowy i znajduje się w rękach
drogowców. Prezydent podkreślił, że problemem związanym
z Rybim Rynkiem jest działka przy
spichrzach należąca do prywatnego inwestora prowadzącego tam
parking. Bruski wyjawił, że miasto
chciało wydzierżawić ten teren.
– Plan przewiduje odbudowę
spalonych spichrzy, ale nie możemy tego nakazać. Podjąłem próbę
wydzierżawienia tego miejsca za
jakieś uczciwe pieniądze, ale nie
udało nam się porozumieć. Jak otoczenie będzie ładniejsze, to nakażemy doprowadzenie tego obszaru
do porządku – stwierdził Bruski.

Po przyznaniu Polsce organizacji finałów piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 stało się jasne, że jedna z grup rozgrywać będzie swoje
mecze w Bydgoszczy. Obiekt przy ulicy Gdańskiej był już gospodarzem
wielu innych pojedynków reprezentacyjnych, a w ubiegłym roku odbyły się na nim trzy spotkania mistrzostw Europy U-21 (Portugalia – Serbia, Serbia – Macedonia i Serbia – Hiszpania).

OBIEKTY SPORTOWE

W

przyszł ym roku w grodzie nad Brdą rozegrane
będą mecze jednej z grup
młodzieżowego mundialu, a być
może także jeden z pojedynków
fazy pucharowej. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej zgłosił
w ramach turnieju trzy obiekty, które będą stanowiły bazę treningową
dla reprezentacji, które wystąpią na
mistrzostwach. Jednym z nich jest
stadion w Solcu Kujawskim, na którym planowane są prace naprawcze.
- Zakres prac remontowych dotyczyć będzie murawy, jak i trybun –
mówi Barbara Białkowska, wiceburmistrz Solca Kujawskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, w maju
planowane są przynajmniej dwa
spotkania władz gminy i dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji, które
związane będą z planem prac. - Jedno z nich będzie miało charakter
roboczy, natomiast więcej decyzji
zapadnie po drugim spotkaniu, które jest zaplanowane na koniec maja
– dodaje Białkowska.
Na razie nie wiadomo, ile środków finansowych zostanie przeznaczonych na wykonanie robót
remontowych na obiekcie przy ulicy
Sportowej. - Część z nich będziemy musieli pozyskać z zewnątrz
– zaznacza zastępczyni burmistrz
Solca Kujawskiego. 
SF

Polityczny ping-pong
przy trasie Uniwersyteckiej
Trwa impas przy rozbudowie trasy Uniwersyteckiej – do dzisiaj jej
wykonawca nie otrzymał działki przy ulicy Ujejskiego, na której funkcjonuje tartak. Winą za ten fakt wzajemnie obarczają się prezydent
Rafał Bruski oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
WZGÓRZE WOLNOŚCI

W

y miana przepeł nionych
polit yczny m przekazem
pism trwa już od kilku tygodni. Na początku kwietnia Bruski
wezwał Bogdanowicza do przeprowadzenia egzekucji działki tartaku,
której nie chce opuścić jego właściciel Krzysztof Pietrzak. Ten ostatni
twierdzi bowiem, że wycena terenu
jest za niska i za otrzymane pieniądze (magistrat wypłacił mu już
750 tysięcy złotych za 3/8 obszaru,
do którego miał prawa) nie wybuduje domu i nie przeniesie zakładu.
Mikołaj Bogdanowicz odpowiedział Bruskiemu dwukrotnie. Najpierw
pośrednio, w połowie kwietnia, gdy
poseł PO Paweł Olszewski złożył do
prokuratury zawiadomienie o możliwości niedopełnienia obowiązków
przez wojewodę. Rzecznik urzędu
wojewódzkiego Adrian Mól wskazywał
wówczas, że to urząd miasta zaniedbał sprawę – nie wykupił wcześniej
terenu, a porozumienie w sprawie
przeprowadzenia egzekucji odrzucił
(choć jednocześnie nie wyjaśnił, na
którym etapie i z jakich powodów).

Za drugim razem – już bezpośrednio
w piśmie adresowanym do Bruskiego,
w którym Bogdanowicz zawarł szereg
pytań (m.in. o powody wyboru trybu
wywłaszczeniowego zamiast odkupienia od Pietrzaka działki).
Ratusz odesłał do urzędu wojewódzkiego odpowiedzi na wszystkich osiem pytań stawianych przez
wojewodę, ale Rafał Bruski – już
wcześniej zarzucający Bogdanowiczowi działania motywowane politycznie - zachęcił go w swoim kolejnym piśmie do „skutecznej pracy na
rzecz regionu” zamiast na „analizie
politycznych relacji, znajomości,
a tym bardziej nieistniejących partyjnych instrukcji”.
Poślizg przy rozbudowie TU
wynosi obecnie trzy miesiące, choć
jest spowodowany trudnościami
z infrastrukturą podziemną na ulicy
Glinki. Działka na Ujejskiego miała
być przekazana firmie Kobylarnia na
początku roku. Z naszych informacji wynika, że wykonawca z powodu tego opóźnienia może domagać
się dalszego przesunięcia terminu
zakończenia inwestycji. Obecny mija
z końcem września.
ED
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U

mowa zawarta między GDDKiA a generalnym wykonawcą
drugiego z siedmiu odcinków
S5 w regionie kujawsko-pomorskim
– firmą Impresa Pizzarotti nakładała
taki obowiązek. Gdy z placu budowy zszedł jeden z podwykonawców
Włochów – firma ACN, okazało się,
że do drogowców zaczęli masowo
zgłaszać się dalsi podwykonawcy
z jednej strony pozbawieni wypłat
za wykonane roboty, z drugiej – nieujęci w żadnych oficjalnych dokumentach.
W ubiegły piątek w siedzibie
bydgosk iego oddział u GDDK i A
odbyło się spotkanie poszkodowanych firm z dyrektorem Jarosławem
Gołębiewskim oraz posłem Prawa
i Sprawiedliwości Piotrem Królem,
który podjął się mediacji w tej sprawie. - Po licznych wizytach państwa
w naszym biurze uznaliśmy, że to
spotkanie jest potrzebne – podkreślał parlamentarzysta.
Kluczowa kwestia to ustalenie,
kto i w jakim stopniu odpowiada
finansowo za zawirowania przy
odcinku Dworzysko – Aleksandrowo. Czternaście firm złożyło już do
GDDKiA wniosek o zrealizowanie
tzw. solidarnej zapłaty, co przewidują zapisy Kodeksu cywilnego.

Prace prowadzone są na odcinku od pętli Kapuściska do węzła Szarych Szeregów.

Trwa remont
torowiska i pętli
na Kapuściskach
Utrudnienia potrwają do końca wakacji
Od początku kwietnia krakowska firma Spaw-Tor prowadzi przebudowę torów tramwajowych na
Kapuściskach. W związku z pracami na ulicy Wojska Polskiego drogowcy dokonali zmian w organizacji ruchu.

Część drogi S5 na
ostrym zakręcie
Kto wypłaci zaległe pieniądze?
Podwykonawcy oraz pracownicy realizujący prace przy budowie odcinka Dworzysko – Aleksandrowo w ciągu drogi ekspresowej S5 domagają się zapłaty należnych im wynagrodzeń. Sprawa jest
skomplikowana, bo nie wszyscy byli oficjalnie zgłoszeni do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

fot. Sebastian Torzewski

KONTROWERSJE

fot. Stanisław Gazda
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emont na Kapuściskach rozpoczął się w pierwszą sobotę kwietnia. Jest to pierwsza z pięciu planowanych inwestycji tramwajowych,
które w najbliższych latach zostaną
zrealizowane w Bydgoszczy – jeszcze
w tym roku ma zacząć się przebudowa
węzła Szarych Szeregów i pętli Wyżyny oraz budowa torowiska wzdłuż
ulicy Kujawskiej. Później wyremontowane zostanie torowisko wzdłuż ulicy
Toruńskiej, a przy moście Kazimierza
Wielkiego powstanie most tramwajowy i drogowy.
Umowa z wykonawcą prac projektowych i budowlanych została
podpisana jesienią ubiegłego roku.
26 marca wykonawca inwestycji
otrzymał zezwolenie na realizacji
inwestycji drogowej, a 5 kwietnia
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przekazał krakowskiej
spółce plac budowy.
P r ace ob ejmuj ą pr z ebudowę odcinka od ulicy Baczyńskiego
do Chemicznej (wraz z fragmentem torowiska od węzła Szarych
Szeregów do al. Kaczyńskiego),
a także przebudowę pętli tramwajowej. Powstaną na niej trzy tory do
zawracania oraz miejsce do postoju autobusów. U zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Chemicznej wybudowane zostanie rondo.
Robotnicy z Krakowa rozebrali już stare tory i sieć trakcyjną,

Podczas spotkania podwykonawcy domagali się wypłaty zaległych pieniędzy. Ich postulatów słuchali: dyrektor
bydgoskiego oddziału GDDKiA Jarosław Gołębiewski oraz poseł Piotr Król.
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a także dotychczasową infrastrukturę przystankową. Aktualnie trwają
prace modernizacyjne przy uzbrojeniu podziemnym.
Ko s z t i nwe st yc ji t o bl i sko
20 milionów złotych. W jej ramach
miasto pozyskało też sześć trzyc z ł onow ych t r a mw aj ów PE S A
Swing, które od niedawna kursują
już po bydgoskich torach. Pojazdy z fabryki przy ulicy Zygmunta
Augusta kosztowały około 40 milionów złotych. Realizacja zadania
jest możliwa dzięki dofinansowaniu
z środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Przebudowa torowiska oznacza
spore utrudnienia dla kierowców
i pasażerów komunikacji publicznej.
Ruch tramwajowy na ulicy Wojska
Polskiego od węzła Szarych Szeregów
do pętli Kapuściska został wstrzymany – linia 7 kursuje do pętli Glinki, a 8 – do pętli Wyżyny (przy ulicy
Magnuszewskiej). Na trasie pętla
Kapuściska – Szarych Szeregów uruchomiono linie autobusową T.
W cz war tek zam k nięto d la
ruchu kołowego południową jezdnie ul. Wojska Polskiego. W związku
z tym zmieniła się trasa linii autobusowej nr 53, która do ulicy Łukasiewicza jeździ przez pętlę Kapuściska
i ulicę Baczyńskiego. Na zmienionej
trasie utworzono tymczasowe przystanki Wojska Polskiego/Baczyńskiego oraz Kapuściska. Linia autobusowa nr 73 zatrzymuje się natomiast na tymczasowym przystanku
początkowo – końcowym przy pętli
Kapuściska zlokalizowanym przy ul.
Chemicznej.

Oznacza to, że inwestor – w przypadku braku płatności ze strony
wykonawcy – musi ponieść koszty rozliczeń z podwykonawcami.
Dwa z takich wniosków zostały już
zaakceptowane. - Musimy rozważnie dysponować środkami, bo są
to pieniądze publiczne. Co więcej,
budowa realizowana jest ze środków Unii Europejskiej, a my przez jej
instytucje jesteśmy często kontrolowani – wskazywał dyrektor Gołębiewski.
GDDK i A domaga się, aby to
Impresa Pizzarotti spłaciła zobowiązania firmy ACN. Do porozumienia jednak droga jest daleka. –
Rozmowy są bardzo trudne. To ich
pierwsza inwestycja w Polsce, mają
włoską mentalność, a polska kadra
kierownicza ma tam niewiele do
powiedzenia – tłumaczył zgromadzonym Gołębiewski.
Problemem jest również fakt,
że na zaległe wypłaty czekają również byli pracownicy. Tyle że w ich
przypadku mechanizm „solidarnej
zapłaty” nie działa. - Nie mamy podstaw prawnych, aby wypłacić pensje
osobom, które nie są naszymi pracownikami – kończy dyrektor GDDKiA w Bydgoszczy.

*

Więcej informacji o budowie
S5 w województwie można
znaleźć w dziale INWESTYCJE
na MetropoliaBydgoska.PL.

projekt metropolia
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INWESTYCJE MIESZKANIOWE
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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planach inwestycyjnych
znanej bydgoskiej firmy na
Bocianow ie informowaliśmy na MetropoliaBydgoska.PL po
raz pierwszy w grudniu. Wtedy to
Moderator złożył wniosek o rozbiórkę magazynu znajdującego się
obok pętli Rycerska, który niegdyś
był siedzibą dworca towarowego. Deweloper ogłosił, że wiąże się
to z realizacją nowego projektu,
w ramach którego miałoby powstać
nawet do 1500 lokali.
Moderator włączył mieszkańców Bydgoszczy w proces tworzenia
koncepcji nowej inwestycji. W lutym
odbył się konkurs na nazwę osiedla
– spośród ponad dwóch tysięcy propozycji Moderator wybrał Osiedle
BociaNowe – nazwę, której autorką
jest Martyna Janicka.
W połowie kwietnia deweloper
pokazał pierwsze, wstępne koncepcje zagospodarowania terenu. Jedną
stworzyła warszawska pracownia
WXCA, a drugą bydgoska pracownia
Archhouse, która zaprojektowała
m.in. budynek River Tower. Teraz
Moderator chce zasięgnąć opinii
mieszkańców – proces konsultacji społecznych ma potrwać kilka
miesięcy. – Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych to w tej chwili obowiązujący trend w Europie

Osiedle
BociaNowe
ma odmienić
okolicę

Początek
budowy pierwszego etapu
Osiedla BociaNowe ma
nastąpić wiosną przyszłego
roku.

dacji bocznicy kolejowej apelowało wielu mieszkańców biorących
udział w konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy trasy
W-Z. Nowy plan zagospodarowania
ma zostać uchwalony na przełomie 2018 i 2019 roku. Adam Gudell
podkreśla, że miejscy urbaniści są
w stałym kontakcie z deweloperem.
Odbyli też spotkanie z przedstawicielami warszawskiej pracowni
WXCA.
– Droga między ulicą Chocimską a Zygmunta Augusta jest dla nas
bardzo ważna. Będzie ona główną
drogą publiczną obsługującą całe
nasze osiedle. Dostosować realizacje obiektów do drogi, której nie ma,
jest bardzo ciężko. Będziemy naciskać na miasto, aby jak najszybciej
zrealizowało inwestycję drogową –
stwierdził właściciel Moderatora.
Początek budowy pierwszego
etapu Osiedla BociaNowe ma nastąpić wiosną przyszłego roku. Inwestycja zacznie się od strony ulicy
Pomorskiej, sukcesywnie obejmując tereny w kierunku pętli tram-

Budowa rozpocznie się
w przyszłym roku
18 kwietnia Moderator Inwestycje zaprezentował koncepcje
architektoniczne nowego osiedla mieszkaniowego, które ma
powstać na terenach poprzemysłowych pomiędzy ulicami
Rycerską a Pomorską.

7-8 lat

W przygotowywanym przez
MPU planie miejscowym
dla terenu przyszłego
osiedla na razie nie znalazły
się zapisy umożliwiające
budowę linii tramwajowej
między pętlą Rycerska
a ulicą Gdańską.

tyle potrwa realizacja
całej inwestycji.

i w kilku miastach w Polsce: Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, a ja bym
bardzo chciała, aby nastąpiło to także w Bydgoszczy – twierdzi Małgorzata Dysarz, kierownik marketingu
Moderator Inwestycje.
Jak zapowiada właściciel firmy
Adam Gudell, realizacja całej inwestycji potrwa około siedmiu-ośmiu
lat. Gudell obiecuje, że Moderator nie pójdzie w kierunku „szybko
i dużo”. Samo scalanie terenu – nie
tylko od PKP, ale też innych właścicieli – było długotrwałym procesem.
– To, co tutaj robimy, jest dla nas
czymś zupełnie nowym. Potrzebujemy się trochę tego nauczyć, dlatego
też tempo jest wolniejsze – podkreśla Gudell.
Firma rozważa obecnie dwie
w izje zagospodarowania przestrzeni na Bocianowie – pierwsza
to realizacja wysokich budynków,
druga – budowy osiedla bardziej
kameralnego. Gudell zapewnia, że
przy opracowaniu ostatecznej kon-

wizualizacje: Moderator Inwestycje

Tramwaj

Koncepcja projektowa budynków autorstwa pracowni WXCA, które zostanie teraz poddana ocenie
mieszkańców.

cepcji duże znaczenie będzie miał
głos bydgoszczan. Koncepcje WXCA
i Archhouse są bliższe idei budowy
kilkupiętrowych obiektów, w których otoczeniu znajdą się jednak
mniejsze budynki.
W ramach inwestycji nastąpi
wyburzenie hali dawnego dworca towarowego pełniącej obecnie
funkcję magazynów – nie jest jednak wykluczone, że pozostawiona
zostanie jej część, znajdująca się

najbliżej pętli Rycerska. Moderator
zamierza za to odnowić budynek
administracyjny składu celnego
znajdujący się na samym froncie
przyszłego osiedla. Na wizualizacji
pracowni WXCA możemy zobaczyć,
że obiekt miałby pełnić funkcję
„bramy” nowego kompleksu, w której znajdą się lokale usługowe i handlowe.
Is t ot ny m element em , k t ó ry wpłynie na kształt osiedla, jest

przygotow y wany przez Miejską
Pracow nię Urbanist yczną plan
miejscowy dla terenu Bocianowa.
Zakłada on przedłużenie ulicy Chocimskiej do ulicy Zygmunta Augusta, ale z tego, co udało się nam
dowiedzieć, na razie nie znalazły
się w nim zapisy, które umożliwiłyby połączenie tramwajowe pętli
Rycerska z ulicą Gdańską. O pozostawienie rezerwy pod budowę linii
w miejscu przeznaczonej do likwi-

wajowej. Nowe obiekty mają być
wyposażone w parkingi podziemne
– część miejsc będzie jednak zlokalizowana na powierzchni, po stronie
trasy W-Z. – Wnętrze osiedla będzie
absolutnie w yłączone z r uchu
kołowego. To ma być przestrzeń
tylko dla pieszych i rowerzystów –
zapewnia Gudell.
W n aj bli ż sz ych m iesi ąc ach
Moderator planuje udostępnić
poprzemysłow y teren do zwiedzania podczas dnia otwartego.
Wnętrze hali niebawem zostanie
też wykorzystane do działań kulturalnych – fundacja Czarny Karzeł
będzie realizowała w niej projekt
w ramach programu Bydgoszcz Kręci, w którym udział wezmą Czesław
Mozil oraz Bisz.

*

Więcej informacji
w dziale INWESTYCJE na
MetropoliaBydgoska.PL

15
R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

16
INTERWENCJE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

J

ej rodowe korzenie sięgają czasów Bolesława Śmiałego. Przodkowie byli bartnikami. Prapradziadek za uratowanie życia królowi
dostał tytuł szlachecki i posiadłość
w okolicy Tarkowa Dolnego. Od tego
czasu w drzewie genealogicznym
zaczęło pojawiać się nazwisko Tarkowski.
Ojciec – nauczyciel, dyrektor szkoły, artysta-malarz. Człowiek znany, lubiany i szanowany
w Bydgoszczy. Mama była z rodziny Konieczków. Hieronim, jej brat,
jest dzisiaj patronem bydgoskiego
teatru.

A wystarczy
tylko naprawić
ten komin…
Pani Halina Tarkowska bezskutecznie walczy od miesięcy ze Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców
Domów o naprawę komina odprowadzającego dym z jej pieca. Nie robi tego dla siebie, tylko po to,
żeby ratować sąsiadów, bo dym przenika do ich mieszkań. Załamana postanowiła szukać pomocy
w naszej redakcji…

Pomyślałam sobie, że
może dziennikarze coś
pomogą, bo ja już nie
mam ani zdrowia, ani
siły.
Halina Tarkowska

Ale to już przeszłość. Skończyły
się znajomości, szacunek, życzliwi
ludzie na każdym kroku. Od czterech lat jest sama jak palec.
Zawsze kochała i kocha ludzi
oraz zwierzęta. Nie lubi się wadzić,
ale jak trzeba – wali prosto z mostu,
to co myśli i czuje. I robi to zawsze
z tak dobrotliwym uśmiechem, że
nikt nie potrafi na nią się gniewać.
Taka jest pani Halina.
Kotkę ciężarną wykopaną przez
kogoś z domu na podwórze przygarnęła. Ma teraz nie tylko najlepszego
przyjaciela, ale również „domowy
monitoring”. O jego istnieniu wiadomo już od progu - z plakatu na
drzwiach wejściowych do jej mieszkania w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 158.
Tu się urodziła i mieszka od blisko siedemdziesięciu lat. I od zawsze
były tu piece. Paliło się węglem albo
drewnem. Nikomu nawet do głowy
nie przyszło, żeby wrzucić do paleniska jakiś szajs.
Wszyscy sąsiedzi za własne
pieniądze zmienili już sobie ogrzewanie na gazowe. Jej na to nie
stać. Emerytury ma 1400 złotych.
500 złotych idzie na czynsz, reszta na światło, gaz, wodę. Kotka
jeść musi. Jak trzy-cztery stówki
zostaną pani Halinie na przeżycie przez miesiąc, to miesiąc jest
na bogato. Zwykle zostaje połowa
z tego. Szczęściem w nieszczęściu
jest choroba pani Haliny, z którą się
urodziła – zespół Gilberta, schorzenie występujące zaledwie u siedmiu procent populacji. Z powodu
nadprodukcji żółci pani Halina nie
może dużo zjeść. Gdyby jadła jak

fot. Stanisław Gazda

lokatorka kamienicy przy
Gdańskiej 158

Pani Halina Tarkowska nie może się nadziwić, że od wielu lat sprawa szczelności jej komina pozostaje
niezałatwiona. Pomocy postanowiła poszukać u naszej redakcji.

normalny dorosły człowiek, to… nie
miałaby za co kupić jedzenia.
Gdy żył ojciec pani Haliny, to
ktoś mu zmajstrował specjalną
grzałkę elektryczną do pieca. Stara
kaflowa poczciwina nie spodziewała
się doczekania takiego postępu, że
będzie dzieliła się ciepłem z prądu.
Ale po śmierci ojca i utracie przez
panią Halinę pracy, ogrzewanie prądem stało się za drogie. Zostało po
nim tylko wspomnienie i widoczny
na ścianie „pstryczek-elektryczek”.
Pierwszy raz zdarzyło się to
zimą 2000 roku. Później coraz
częściej, ale nie było to tak dotkliwe. Pani Halina nie wie, dlaczego. Może dlatego, że paliła węglem
i drzwiczki od pieca otwierała? Ale
niedawno, tuż po Wielkanocy, gdy
napaliła drewnem i przymknęła drzwiczki pieca, po pół godzinie przyszedł sąsiad z drugiego
piętra, a zaraz po nim przybiegł
też ten z trzeciego - i mówią, że
u nich w mieszkaniach pełno dymu.
Przeciska się przez podłogę przy
listwach przyściennych. A u pani
Haliny cieplutko, cichutko i przyjemnie, jak u Pana Boga za piecem...
Z Jacka, którego Zrzeszenie
Właścicieli i Zarządców Domów

przysyła do sprawdzania kominów,
to taki kominiarz jak... ot, zwyczajny
„złota rączka” – człowiek od wszystkiego. Kiedyś powiedział pani Halinie, że na dach nie wejdzie, bo życie
mu jeszcze miłe. Ale nawet z tej
jego pobieżnej obdukcji wynikało,
że przyczyny zadymiania sąsiadów należy szukać w kominie, a nie
w piecu u pani Haliny. W styczniu,
gdy udało mu się dotrzeć do komina na wysokości strychu i trochę
go poprzetykać, to, jak opowiada
pani Halina – tony sadzy zleciały. I kobieta dodaje, że taki zabieg
powinien być przeprowadzony co
roku, o czym wszyscy wiedzą, tylko
nie Zrzeszenie.
- Komin jak nic jest pęknięty
na wysokości mojego sufitu, czyli
podłogi sąsiadów z góry – wyrokuje
pani Halina i dodaje, że sugerowała Zrzeszeniu, że jest na to prosty
sposób, o którym dowiedziała się od
prawdziwego kominiarza.
- A oni mi na to, że to jest takie
drogie! Któregoś ranka dzwonię
do Zrzeszenia i mówię, że znowu
dym leci do sąsiadów i słyszę w słuchawce przeciągłe: „Znowuuu?”.
Tłumaczę, że przecież na złość im
tego nie robię. Teraz co dymienie,

Można palić w piecu
i korzystać z komina
dopiero, gdy to jest
bezpieczne. Innej
możliwości nie ma.
Sławomir Weyna

inspektor ds. technicznych
Zrzeszenia Właścicieli
i Zarządców Domów

to ja dzwonię. Któregoś razu nie
wytrzymałam i mówię im, że skoro naprawa tak drogo kosztuje,
to załóżcie mi gazowe ogrzewanie i będzie spokój. Ja jeszcze jak
miałam pieniądze, to na własny
koszt wszystkie okna powymieniałam, a wy teraz żałujecie forsy
na naprawę komina albo zmianę
ogrzewania? Przecież to jest wasze
mieszkanie, a nie moje! A oni w kółko to samo, że to jest takie drogie.
I jak by tego było mało, Jacek „złota

rączka” powiedział, że może przed
zimą zabiorą się za ten komin.
Pani Halina z natury jest bardzo spokojną osobą, ale wtedy się
tak wkurzyła, że wystukała numer
do naszej redakcji, który znalazła w gazecie przyniesionej akurat
przez szwagra.
- Pomyślałam sobie, że może
MetropoliaBydgoska.PL coś pomoże, bo ja już nie mam ani zdrowia,
ani siły. Chwilę po mnie szwagier
zadzwonił do radia, ale stamtąd do
dziś nikt się nie pojawił.
- Tu nie o mnie chodzi. Ja nie
chcę niczego innego, tylko tego,
żeby dym nie leciał do sąsiadów –
tłumaczy pani Halina. – Nie dalej
jak trzy dni temu powiedziałam do
pana Weyny ze Zrzeszenia, że mi
się wydaje, że ono tylko czeka na to,
że zamknę na wieki oczy, a wtedy
będzie można wprowadzić tu kogoś,
kto będzie płacił Zrzeszeniu grube
pieniądze i na własny koszt zainstaluje sobie ogrzewanie gazowe. Wtedy wreszcie Zrzeszenie będzie mieć
i mnie i problem z głowy…
Sławomir Weyna, inspektor ds.
technicznych z ZWiZD zapytany,
czy naprawdę problem naprawy
komina jest nie do załatwienia dla
Zrzeszenia, odpowiada że tu nie o to
chodzi…
- To musi być bezpieczne,
szczelne. Naprawiamy, ale po jakimś
czasie coś znów się zawsze dzieje
w kominie. To nie jest takie proste –
mówi Weyna.
- Co nie jest proste? Z czym jest
największy problem? – naciskamy.
- Trudno powiedzieć. To sprawdza kominiarz i on musi dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Trudno
powiedzieć. Jakieś parę dni jest
dobrze, potem znowu coś się dzieje.
Czy to wynika z warunków atmosferycznych czy innych rzeczy, trudno
mi powiedzieć.
- Ale tu chodzi o życie i zdrowie
ludzi zamieszkujących kamienicę.
To nie jest tylko problem pani Haliny. Czy nie można tego załatwić raz
a dobrze? – nie dajemy za wygraną.
- Ocz y w iście, to musi być
bezpieczne. Można palić w piecu
i korzystać z komina dopiero, gdy
to jest bezpieczne. Innej możliwości
nie ma. Ale od tego jest kominiarz.
On to sprawdzi i musi dokładnie
wiedzieć co się dzieje.
- To nie jest problem znany od
wczoraj. Sprawa ciągnie się od miesięcy, jeżeli nie od lat. Naprawdę do
tej pory nie można było z tym coś
zrobić?
- Z tego widać, że nie można…
Musi to być bezpieczne. To jest podstawa, a nie inne względy. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Trudno rozmawia się z inspektorem ds. technicznych ZWiZD,
w ięc na zakończenie rozmow y
pytamy wprost: Kiedy planujecie
załatwić tę sprawę? W głosie Weyny
słychać wyraźne podenerwowanie.
- No nie wiem dokładnie, kiedy.
Kominiarz będzie dzisiaj na budynku, będzie to sprawdzał i zobaczymy. Terminu nie określę. Musi to być
bezpieczne i dopuszczone. Jak będzie
wszystko bezpieczne i dopuszczone
przez kominiarza, pani Tarkowska
będzie mogła z pieca korzystać.
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LOTNISKO

400 tys.

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak
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REKREACJA
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

B

asen znajduje się w kompleksie Centrum Kultury Fizycznej
i Sportu UKW na Bielawach.
Od momentu jego oddania do użytku w marcu 2014 roku pojawiały się
sugestie, aby obiekt został otwarty
dla wszystkich bydgoszczan. Czy,
a jeżeli tak – to kiedy ten scenariusz
jest realny?
- Nasze obiekty przy ul. Sportowej powstały z dotacji unijnej,
którą przekazał nam urząd marszałkowski – przypomina Sławomir
Łaniecki, rzecznik prasowy uczelni. I przyznaje, że w przypadku
finansowania tego typu obiektów
są zapisy precyzyjnie wskazujące
karencję na działalność komercyjną. - Obowiązują one przez dziesięć
lat – wskazuje Łaniecki. Jak udało
nam się jednak dowiedzieć, uczelnia zamierza złożyć wniosek o to,
aby uzyskać zwolnienie z drugiej
„pięciolatki”. - Przeprowadziliśmy
już wstępne rozmowy w tej sprawie. Dokumenty na pewno złożymy
– zaznacza rzecznik bydgoskiego
uniwersytetu.

fot. Eryk Dominiczak

taki pułap odprawionych
pasażerów chce w tym
roku osiągnąć bydgoskie
lotnisko.

Informacje o nowym połączeniu przekazali (od lewej): prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz Tomasz
Moraczewski, marszałek Piotr Całbecki oraz rzecznik LOT-u Adrian Kubicki.

Welcome to Kijów
LOT latem uruchomi nowe połączenie
z Bydgoszczy
Niemal dokładnie rok po inauguracji lotów do Lwowa PLL LOT uruchomi z bydgoskiego lotniska
połączenie z Kijowem. Na lotnisko Żuliany będzie można dotrzeć dwa razy w tygodniu. – Rozkład
przelotów umożliwi spędzenie w stolicy Ukrainy pełnego weekendu – zachwala Adrian Kubicki,
rzecznik prasowy LOT-u.

Ale dodaje zarazem, że dolny próg
cen w dwie strony (w klasie ekonomicznej) powinien wynieść nieco
ponad 200 złotych, ale nie więcej
niż 300 zł.
Sprawdziliśmy te zapow iedzi na stronie LOT-u – najniższa
cena na inauguracyjny lot w piątek,

3 sierpnia z opcją powrotu w niedzielę, 5 sierpnia, obejmująca jednak wyłącznie bagaż podręczny (do
8 kilogramów) to około 300 złotych.
Za przelot z bagażem rejestrowym
(do 23 kilogramów) trzeba już zapłacić ponad 450 złotych. Ceny w taryfie Premium Economy czy Business

przekraczają natomiast pułap tysiąca złotych.
Na ogłoszeniu nowego połączenia z bydgoskiego lotniska obecny
był między innymi marszałek Piotr
Całbecki. – LOT wraca do Bydgoszczy po sukcesie, jakim było
połączenie do Lwowa. Liczymy, że

Czy basen UKW będzie
otwarty dla bydgoszczan?
Sprawdzamy, jaka jest szansa, aby obiekt przy ulicy Sportowej
był ogólnodostępny dla mieszkańców. I kiedy może to nastąpić.

fot. Stanisław Gazda

ier wszy samolot z K ijowa w ystartuje do Bydgoszczy w czwartek, 2 sierpnia
o godzinie 23:40 czasu miejscowego. W porcie im. Paderewskiego
zamelduje się już w piątek po północy (0:40 czasu polskiego). W drogę
powrotną LOT zabierze pasażerów
o godzinie 5:10 (lądowanie zaplanowano na 8:00 czasu miejscowego).
Identyczna sytuacja będzie miała
miejsce pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem. Dwie rotacje mają umożliwić zarówno rozwój ruchu turystycznego, jak i biznesowego.
Nowe loty na Ukrainę mają być
realizowane różnymi modelami
samolotów Embraer. W zależności od potrzeb ma być to wersja
170 lub 175 (odpowiednio maksymalnie 70 i 82 pasażerów), ale – zdaniem
Kubickiego – LOT zakłada, że najczęściej do obsługi połączenia Bydgoszcz – Kijów będą wykorzystywane maszyny embraer 195. – W wersjach posiadanych przez nas mogą
one zabrać 112 lub 118 pasażerów
– dodaje rzecznik LOT-u.
K luc z ow a k we s t i a t o cen a
biletów, k tóre są już dostępne
w sprzedaży na stronie przewoźnika. – Będą one kształtowały się
na podobnym poziomie jak w przypadku Lwowa. Mogą być nieco
wyższe z uwagi na fakt, że Żuliany
są jednak lotniskiem metropolitalnym. Co za tym idzie – wyższe
są tam opłaty lotniskowe. Ponadto, dystans dzielący Bydgoszcz
od Kijowa jest dłuższy niż ten do
Lwowa – wylicza Adrian Kubicki.

Obecnie z basenu przy ulicy Sportowej mogą korzystać jedynie studenci. Działalność komercyjna, z uwagi na
przekazane na remont pływalni środki unijne, jest okresowo zakazana.

zarówno pod względem obłożenia, jak i zysków przewoźnik nie
narzeka i loty na Ukrainę przynoszą spółce zysk – przekonywał.
– Mamy nadzieję, że z lotów do Kijowa będzie korzystało nie tylko wielu
Polaków, ale również Ukraińców.
Z d a n iem prez e s a p ort u Tom a s z a Mor ac z e w s k ie go,
nowe połączenie przybliży lotnisko do osiągnięcia po raz pierwszy w historii pułapu 400 tysięcy
pasażerów. – Jesteśmy po udanym
pier wszym kwar tale, w któr ym
zanotowaliśmy wzrosty na poziomie 25 procent w stosunku do roku
ubiegłego – podkreślał Moraczewski. I zapowiadał, że na potrzeby
zwiększonego ruchu realizowane są
w porcie inwestycje – między innymi przebudowa terminala (prace
nad przeniesieniem działu kontroli
bezpieczeństwa mają zakończyć się
za około miesiąc) czy systemu parkingowego. – Dzięki temu będzie
można korzystać z parkingu, wykorzystując powszechnie lubiane
aplikacje w telefonach – zapowiada
Moraczewski.
Dalsza rozbudowa lotniska ma
być możliwa po uzyskaniu decyzji
środowiskowej. Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w tej sprawie został skierowany na
początku roku.

Pięć lat wspomnianej karencji up ł y n ie pod kon iec m a rc a
2019 roku. I już wtedy ma rozpocząć
się formalna procedura, aby UKW
uzyskało zwolnienie z ograniczeń
wynikających z otrzymania unijnego wsparcia. Wiadomo jednak, że
nie będzie to jednak łatwe. - Nasze
pisma wyślemy do urzędu marszałkowskiego, ale później trafią one do
Komisji Europejskiej – mówi Łaniecki. A to właśnie do Brukseli należy
decydujący głos w tej sprawie.
Możliwość zwolnienia z drugiej
połowy karencji daje realną szansę
na to, że obiekt zostanie otwarty dla
większego grona amatorów pływania. - Ale powszechnie dostępny też
na pewno nie będzie – ucina Łaniecki, zaznaczając jednak, że uczelnia
cały czas myśli o tym, aby możliwość
skorzystania z pływalni była biletowana. - Uczelnia nie partycypowała
w kosztach powstania całego obiektu, natomiast czyni to teraz. I nie są
to małe sumy – dodaje rzecznik UKW,
wyliczając, że UKW opłaca między
innymi media, ogrzanie i sprzątanie
obiektu czy systematyczną wymianę
wody na basenie. - Przy biletowanych
wejściach na obiekt uczelnia zostałaby odciążona w pewnym stopniu od
kosztów utrzymania – kończy Sławomir Łaniecki
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Mistrzostwa świata
obejrzymy na świeżym
powietrzu
Miasto planuje strefę kibica
Nawet dwa tysiące osób będzie mogło w sąsiedztwie hali Łuczniczka
oglądać na dużym ekranie pojedynki mundialu, który na przełomie
czerwca oraz lipca zostanie rozegrany na boiskach w Rosji.

fot. Stanisław Gazda

PIŁKA NOŻNA

Podczas tegorocznych Juwenaliów nie zabraknie też tradycyjnej Blokady Łużyka na terenie kampusu UKW.

Juwenalia pod
znakiem jedności
Uczelnie planują wspólną imprezę
W tym roku czekają nas jedne Juwenalia bydgoskich uczelni. Nie zabraknie też jednak tradycyjnej
Blokady Łużyka w kampusie UKW. A jedną z koncertowych gwiazd będzie zespół Happysad.

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

D

ecyzja o organizacji jednej
imprezy juwenaliowej została
podjęta przez rektorów bydgoskich szkół wyższych. Od kilku
lat organizowały one osobne wydarzenia – UKW urządzał koncerty
na boisku przy ulicy Chodkiewicza,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczych – na terenach kampusu
przy ulicy Kaliskiego, a Collegium
Medicum UMK – przy stadionie
Zawiszy. Imprezy odbywały się jednak w jednym tygodniu i były ze
sobą zsynchronizowane. W środowiskach studenckich i akademickich pojawił się jednak pomysł, aby
powrócić do idei wspólnej organizacji imprezy.
W miniony poniedziałek po
południu pojawiły się pierwsze, oficjalne doniesienia na temat szczegółów tegorocznego święta studentów. Wspólne koncerty w ramach
Juwenaliów Bydgoskich będą punktem kulminacyjnym i podsumowaniem wydarzeń na poszczególnych
bydgoskich uczelniach. W skład
komitetu organizacyjnego weszli
przedstawiciele Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodnicze-

Blokada
Łużyka
odbędzie się
w kampusie
Uniwersytetu
Kazimierza
Wielkiego w środę,
16 maja.
go, Collegium Medicum UMK, Wyższej Szkoły Gospodarki i Akademii
Muzycznej. Impreza odbędzie się
pod patronatem marszałka województwa i przy wsparciu Urzędu
Miasta Bydgoszczy. Jej organizacją
zajmie się poznańska fundacja Jeden
Uniwersytet, która wybrana została w ramach otwartego konkursu
ofert. Samorządy studenckie szukają już wolontariuszy, którzy będą
chcieli pomóc w przygotowaniach
do imprezy.
Bydgoskie Juwenalia 2018 odbędą się w dniach 17-18 maja (czwartek i piątek) na terenie kompleksu
sportowego Zawiszy przy ulicy

Gdańskiej 163 – w ostatnich latach
przeprowadzano tam koncerty
organizowane przez studentów
CM UMK. Pierwszą z ujawnionych
gwiazd jest zespół Happysad znany z utworów takich jak „Zanim
pójdę” czy „Mów mi dobrze”. Warto dodać, że wcześniejsze wspólne
Juwenalia odbywały się na Wyspie
Młyńskiej.
Poza głównymi koncertami
na Zawiszy uczelnie planują też
wydarzenia na swoich kampusach.
Tak jak co roku atrakcje będą czekać na studentów Wyższej Szkoły Gospodarki podczas imprez
na kampusie przy ulicy Garbary.
W środę, 16 maja na terenie UKW
przy ulicy Chodkiewicza odbędzie
się tradycyjna Blokada Łużyka.
To znane wszystkim bydgoskim
żakom wydarzenie polegające na
wspólnym grillowaniu i występach lokalnych zespołów. Nazwa
imprezy nawiązuje jednak do jej
pierwotnej lokalizacji – przez długi czas odbywała się ona na ulicy
Łużyckiej pomiędzy akademikami
uniwersytetu.

*

Informacje o Juwenaliach
Bydgoskich można znaleźć
na MetropoliaBydgoska.PL

T

ak przynajmniej wynika z założeń ratusza, który na dniach ma
rozpocząć poszukiwania firmy
odpowiedzialnej za organizację strefy. Czasu jest niewiele, bowiem inauguracyjny mecz gospodarzy z Arabią
Saudyjską zaplanowano na 14 czerwca. Na liście wymagań, które urzędnicy postawią potencjalnym oferentom jest – oprócz oczywistości:
telebimu oraz trybun bądź innego
rodzaju siedzisk – również organizacja części gastronomicznej, zapewnienie ogrodzenia i ochrony, a także
cykliczne sprzątania całej strefy. Chcemy, aby potencjalni operatorzy
przygotowali jak najbardziej kompleksowe oferty – mówi nam Łukasz
Krupa, dyrektor biura promocji
w bydgoskim urzędzie miasta.
Ratusz dopiero w połowie kwietnia zaczął czynić kroki w kierunku stworzenia strefy, gdyż wcześniej niedostępna była platforma

pozwalająca na pozyskanie praw do
publicznego pokazywania meczów
mistrzostw. Telewizja Polska, partner FIFA i nadawca na terenie kraju,
uruchomił specjalny serwis 9 kwietnia. Ceny na szczęście nie są wygórowane – za każdy ekran należy TVP
zapłacić 2000 złotych netto, za licencję FIFA obejmującą wszystkie pojedynki mundialu w strefie mieszczącej do dwóch tysięcy fanów futbolu –
kolejne dwa tysiące, tyle że dolarów.
Dlaczego wybór lokalizacji strefy padł na okolice Łuczniczki, a nie
tereny bliższe centrum miasta? Wyspa Młyńska w okresie wiosenno-letnim jest oblegana z uwagi
na różne w ydarzenia, nie tylko
sportowe. Z kolei na Starym Rynku w czerwcu mogą rozpocząć się
prace remontowe przy jego płycie –
wyjaśnia Łukasz Krupa.
Podczas piłkarskich MŚ w Rosji
rozegrane zostaną 64 mecze. Finał
zaplanowano na 15 lipca w Moskwie


ED

Quebonafide wystąpi
w Bydgoszczy
Koncert wywalczyli internauci
Trasa Red Bull Music Presents trzeci rok z rzędu obejmie Bydgoszcz.
Tym razem na pokładzie autobusu sponsorowanego przez producenta napojów energetycznych znajdzie się raper Quebonafide.
koncerty

B

ydgoszcz znalazła się wśród
siedmiu miast, które internauci wybrali w głosowaniu. Walka była niezwykle zażarta i między
pierwszym Piotrkowem Trybunalskim a ósmą Częstochową były tylko 42 głosy różnicy (przy poparciu
na poziomie 28 tysięcy wskazań!).
Bydgoszcz uplasowała się na siódmej lokacie.
Autobus Red Bulla odwiedzi nasze
miasto trzeci rok z rzędu. Dziesięć
miesięcy temu na jego pokładzie znalazła się Natalia Nykiel, a wcześniej
– Dawid Podsiadło. Tegoroczna trasa
odbędzie się między 3 a 30 czerwca,
a daty poszczególnych koncertów
zostaną dopiero ogłoszone.
Quebonafide, czyli pochodzący
z Ciechanowa Jakub Grabowski, to
obecnie jeden z najbardziej zna-

Trasa
Red Bull Music Presents
odbędzie się w dniach
3-30 czerwca.

nych raperów w Polsce. Popularność
zaczął zyskiwać w 2013 roku, wydając mixtape „Eklektyka”, a następnie
wystąpił z bydgoskim muzykiem
Pawbeatsem w utworze „Euforia”.
Swoją pozycję ugruntował albumami „Ezoteryka” i „Egzotyka” oraz
stworzonym w ostatnich miesiącach duetem Taconafide z Taco
Hemingwayem. W Bydgoszczy już
raz w tym roku wystąpił – w lutym
w Artego Arenie.
ST
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historia
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

C

o prawda nie odnajdziemy
w Bydgoszczy tak spektakularnych bojowych miejsc jak
pozostałości twierdza, cytadela,
forteca czy forty, ale nie oznacza
to, że miasto nie było ważnym strategicznym punktem na militarnej
mapie kraju i że nie ma tu obiektów
wojskowych, którymi możemy się
pochwalić.
- Skoro mamy w Bydgoszczy
szlak przypominający przemysłową
świetność miasta, to gdyby powstał
szlak militarnej Bydgoszczy, byłaby to ciekawa wycieczka? – pytamy
więc Krzysztofa Drozdowskiego,
pasjonata historii i miłośnika dziejów Bydgoszczy i Pomorza.
Okazało się, że on pier wszą
próbę przet arcia t akiego szlaku podjął już w grudniu ubiegłego
roku. Przyczynkiem było wydanie
przez niego książki zatytułowanej
„Bydgoska architektura militarna w latach 1772–1945”. Krzysztof
Drozdowski zaprosił bydgoszczan
na wyjątkowy spacer po mieście,
pokazując wojskowe obiekty i miejsca, gdzie kiedyś istniały militarne
obiekty. Przyszło ponad sześćdziesiąt osób. Wycieczka trwała dwie
i pół godziny.
- Kolejna podobna wycieczka
odbędzie się 5 sierpnia w ramach
projektu „Bydgoszcz niekonwencjonalnie”, ale mam już gotowe opracowanie takiego szlaku w formie opisu ze zdjęciami. Są to wskazówki,
gdzie się udać, co w danym miejscu
się znajduje lub kiedyś było – mówi
nam Drozdowski.
Rok 1772 był znamienną datą
w wojskowej historii miasta. Wówczas, po ok resie upad k u Bydgoszczy i całkowitej degradacji
militarnej miasta na skutek potopu szwedzkiego (1655-1656), po
przyłączeniu do królestwa Prus
rozpoczął się ponowny jej rozkwit. W celu ujarzmienia nowych
terenów wschodnich władca Prus
król Fryderyk II ustanowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy.
Początkowo stosunkowo niewielki, bo liczący około 460 żołnierzy
i oficerów. Wiązało się to z budową
infrastruktury militarnej. Pierwsze koszary stanęły w rejonie dzisiejszej ulicy Stary Port w miejscu
obecnego budynku Poczty Polskiej.
Ale nie stało się to tylko z powodów
strategicznych czy dla pilnowania
porządku. Był to krok w ramach
działań dążących do jak najszybszego zniemczenia tych terenów.
Bydgoszcz była dla Prus ważnym
bastionem tego państwa na jego
nowych wschodnich krańcach.
Koszarowiec przetrwał niemal
100 lat. Został zniszczony w wyniku pożaru. Jeszcze zanim powstała
poczta, istniały również w tym miejscu stajnie Pruskiego Towarzystwa
Hodowli Koni.
Przy ulicy Star y Port widać
ładnie zachowany budynek z muru
pruskiego. W dzisiejszej restauracji
Stary Port składowano owies. Był to
bowiem spichlerz wojskowy.

Szlakiem
militarnej
Bydgoszczy

Kolejna
wycieczka szlakiem
militarnej Bydgoszczy ma
odbyć się na początku
sierpnia.

Skoro mamy szlak turystyczny TeH2O, dlaczego nie stworzyć
więc podobnego szlaku, ale militarnego? Bydgoszcz wszak od
dawna „wojskiem stoi” i ciekawych obiektów o rodowodzie
wojskowym mamy pod dostatkiem.

fot. archiwum Krzysztofa Drozdowskiego
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Archiwalne zdjęcie koszar artyleryjskich przy ul. Gdańskiej – największe koszary w mieście wybudowano
w latach 1883-1885.

Tam, gdzie stoi Opera Nova,
znajdowały się największe w mieście
białe, szachulcowe magazyny wojskowe zwane królewskimi. Na miejscu parkingu był niegdyś areszt
garnizonowy, który po II wojnie
światowej stał się na krótko siedzibą
komendy garnizonu. Pomieszczenia
te w późniejszym okresie wynajmowało też archiwum miejskie. Budynek zburzono stosunkowo niedawno, bo w 1998 roku, planując w tamtym miejscu wielopoziomowy garaż
dla melomanów.
Niemal tuż przy rzece zbudowano z czerwonej cegły czteropiętrowy budynek magazynowy (starsi
bydgoszczanie zapewne pamiętają jego pożar wraz z zawartością – m.in. deficytowym sprzętem
AGD). Na tym terenie stał też kleine magazyn, czyli mały magazyn.
Nieco dalej, w pobliżu dzisiejszych
mostów „Solidarności”, znajdował
się budynek byłej jadłodajni wojskowej przekształconej później w kasyno oficerskie, następnie w pruski
urząd prowiantowy przemianowa-

ny na rejonowy zarząd gospodarki
i ostatecznie w piekarnię wojskową.
Budynek ten, podobnie jak magazyny królewskie, uległ zniszczeniu
w trakcie działań wojennych podczas II wojny światowej.
W tamtym rejonie, na rogu dzisiejszej ulicy Czartoryskiego, stał
budynek tzw. dywizjonera. To była
willa bydgoskiego kupca Henricha Mautza odkupiona od niego na
potrzeby tworzonych w Bydgoszczy sztabów wojskowych m.in. IV
Królewskiej Dywizji Piechoty, co
nie przeszkodziło w powiększeniu
budynku, by mogła znaleźć się tam
sala taneczna, jadalna i weranda
prowadząca do ogrodów w stylu
angielskim sięgających aż do Brdy.
Budynek w zmienionej formie stoi
do dzisiaj na rogu Focha i Czartoryskiego.
Ulica Warszawska. Tam w latach
1874-1876 powstał koszary piechoty
w całości z czerwonej cegły. Z uwagi na panującą w nich ciasnotę po
dziesięciu lat ach w ybudowano
kolejne przy dzisiejszej ulicy Zyg-

munta Augusta (obecnie siedziba
Żandarmerii Wojskowej i Komendy Garnizonu). Dalsze polepszenie sytuacji lokalowej nastąpiło po
przyłączeniu do kompleksu koszarowego wynajmowanego budynku pomiędzy ulicami Hetmańską
i Mazowiecką. Gmach należący
dziś do Katedry Higieny Zwierząt
i Mikrobiologii Środowiska przy ul.
Mazowieckiej 28 to także byłe wojskowe koszary.
Na dzisiejszej ulicy Pomorskiej,
w jej północnej części, znajdował się
pierwszy kompleks koszarowy zbudowany w latach 1871-1873. W tym
okresie zakres i tempo inwestycji
militarnych w Bydgoszczy znacznie zw iększył y się, gdyż ar mii
pruskiej przydzielono dodatkowe
środki finansowe uzyskane z kontrybucji nałożonej na Francję po
jej przegranej wojnie z Prusami
(1870-1871). Koszary przy Pomorskiej służyły jednostkom piechoty
aż do 1933 roku. Wówczas uznano,
że nie nadają się dla wojska, więc
przeniesiono do nich najbiedniej-

szych mieszkańców miasta oraz
ludzi z tzw. marginesu. Z czasem
to miejsce prześmiewczo nazwano
Londynkiem.
Na ulicy Gdańskiej były koszary
artyleryjskie – największe koszary
w mieście wybudowane w latach
1883-1885 i sukcesywnie rozbudowywane do wybuchu I wojny światowej. Znajdowało się tam ponad
40 obiektów wojskowych różnego
przeznaczenia m.in. stajnie 15 pułku artylerii lekkiej i 8 batalion pancerny, które dziś jako tzw. lofty
służą bydgoszczanom za mieszkania. Mało kto pamięta, że również
w tamtym miejscu Niemcy podczas
okupacji urządzili obóz dla Polaków
i Żydów, których przetrzymywali
w skandalicznych warunkach i nierzadko zabijali…
W miejscu dzisiejszego Szpitala Klinicznego z Polikliniką było
żołnierskie boisko do piłki nożnej
i zabudowania gospodarcze, a po
przeciwnej stronie ulicy koszary
dla artylerii wspomagającej piechotę powstałe w 1913 roku. Właśnie tuż przed i w trakcie I wojny
światowej w mieście zbudowano
kolejne obiekty militarne, m.in.
gmach Szkoły Wojennej (ul. Gdańska, dziś Inspektorat Wsparcia Sił
Zbrojnych) i 10 hangarów na lotnisku wojskowym.
W okresie II Rzeczypospolitej
głównym zmartwieniem władz wojskowych były remonty i modernizacje odziedziczonych po Niemcach
koszar i innych obiektów. Nowe inwestycje obejmowały głównie budynki mieszkalne dla kadry zawodowej
i m.in. siedzibę dla Ekspozytury nr
3 Oddziału II Sztabu Głównego WP
(ulica Poniatowskiego).
Przy ulicy Szubińskiej, gdzie
dziś ma swoją siedzibę Joint Force
Training Centre (JFTC) , historyczne są jedynie pozostałości w postaci dwóch ceglanych budynków po
koszarach kawalerii stacjonującej
tam od 1884 roku. Tam też ulokował
się pruski 3 Pułk Dragonów Nowomarchijskich. Z kolei w 1920 roku
koszary zostały zasiedlone przez
16 Pułk Ułanów Wielkopolskich
i u ż y t kowa ne był y pr zez c a łe
dwudziestolecie międzywojenne.
Mało kto wie, że w 1939 roku, od
września do listopada, był tam obóz
dla internowanych Polaków i Żydów.
Po 1945 roku przy Szubińskiej stacjonowała 14 Dy wizja Piechoty.
Przy Szubińskiej w 1916 roku założono lotnisko, w pobliżu którego rok
później powstało kasyno oficerskie.
Przy ulicy Toruńskiej znajdował
się najmniej militarny, acz potrzebnym wojsku obiekt – pralnia garnizonowa. Chwalą ją sobie bydgoszczanie, bo to przecież pierwsze
w Bydgoszczy lofty…
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Metropolia Bydgoszcz
pozyskała pierwsze
środki unijne
Na promocję gospodarczą
Firmy z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz będą
mogły ubiegać się o środki na udział w międzynarodowych targach i działania mające na celu pozyskanie nowych klientów.
W sierpniu ruszy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu.

strefa polityków

Michał
Stasiński
Platforma Obywatelska
poseł na Sejm RP

fot. Stanisław Gazda

Uniwersytet
– nasza wspólna sprawa

Dzięki projektowi możliwy będzie rozwój handlu zagranicznego
– zachwalała podczas konferencji prasowej prezes BARR Edyta
Wiwatowska.

biznes
Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg
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spólne pr zedsięw zięcie
Bydgoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego i stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz przewiduje
dwa rodzaje działań – wsparcie firm
oraz promocję regionu. W ramach
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw projekt przewiduje uczestnictwo w cyklu dwudziestu spotkań szkoleniowo-informacyjnych
poświęconych różnym aspektom
prowadzenia działalności na rynkach
zagranicznych oraz pomoc finansową. Ma ona polegać na indywidualnych programach wsparcia, dzięki
którym firmy będą mogły uzyskać do
100 tysięcy złotych dofinansowania,
m.in. na udział w targach zagranicznych czy misjach gospodarczych.
Działania na rzecz promocji regionu mają objąć opracowanie materiałów promocyjnych dla
wszystkich g min wchodzących
w skład stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz, produkcję filmu pokazującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz kampanię w mediach
tradycyjnych i elektronicznych.
Ponadto powstanie internetowa
baza ofert inwestycyjnych dla obszaru gmin. Przedstawiciele Metropolii
Bydgoszcz i BARR będą też uczestniczyć w Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji Expo
Real w Monachium oraz Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB
Berlin, a także w podobnych wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim.

- Celem projektu jest wsparcie
handlu zagranicznego – postaw
eksportowych, ale także wszystkich działań z zakresu promocji
gospodarczej jednostek samorządowych, wchodzących w skład
stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – wyjaśniała prezes BARR
Edyta Wiwatowska.
Prezydent Rafał Bruski podkreślał z kolei, że projekt na
wsparcie promocji gospodarczej
regionu umożliwił stowarzyszeniu
Metropolia Bydgoszcz pozyskanie pierwszych środków na realizację założonych zadań. – Tylko
dzięki połączonym siłom BARR
i stowarzyszenia mogliśmy spełnić
warunki konkursu. To są pierwsze
środki, ale na pewno nie ostatnie.
Pozwoli to nam zacieśniać współpracę i relacje dla naszego wspólnego dobra – dodał.
St arost a nakielski Tomasz
Miłowski wylicza, że o wsparcie będzie mogło ubiegać się aż
6100 firm z powiatu.
– Nasi przedsiębiorcy będą
mogli uczestniczyć w prestiżowych targach. Dzięki tym przedsięwzięciom można nawiązać kontakty. Pozwoli to przełamać pewne bariery – stwierdził starosta.
Całkowita wartość projektu
wynosi prawie 7,5 miliona złotych
– z czego 5,7 miliona udało się
pozyskać w ramach dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie on
realizowany od sierpnia 2018 do
lipca 2023 roku. Firmy będą mogły
składać oferty swojego uczestnictwa w programie od grudnia
2018 roku.

Są w życiu miasta ważne wydarzenia, które determinują jego dalsze losy i rozwój. W przypadku Bydgoszczy widzę trzy istotne momenty. Pierwszy to powołanie do życia województwa kujawsko-pomorskiego i ustalenie zasady dwóch
stolic: w Bydgoszczy i Toruniu. Drugi to wytyczenie trasy przebiegu autostrady
A1. I wreszcie trzeci, ostatni - utrata bydgoskiej Akademii Medycznej. Wszystkie
te trzy wydarzenia znacząco wpłynęły na rozwój naszego miasta i nie ukrywam w mojej opinii ten wpływ był bardzo negatywny.
Stąd też interesuje mnie dyskutowana obecnie reforma systemu szkolnictwa wyższego,
która dla Bydgoszczy może okazać się kolejnym problemem. Należy głośno i wyraźnie
artykułować obawy i zagrożenia, jakie ona ze sobą niesie i to, jakie skutki może
wywołać. Powód? Utrata przez Bydgoszcz określenia „miasto uniwersyteckie” oznacza
degradację w wielu obszarach. Będzie to miało niekorzystny wpływ chociażby na napływ
inwestorów, rozwój gospodarczy czy prestiż miasta.
Dlatego też politycy wszystkich szczebli i opcji politycznych oraz mieszkanki
i mieszkańcy Bydgoszczy powinni głośno mówić: Nie pozwolimy na osłabianie
i degradację bydgoskich uczelni. Nie możemy pozostawić decyzji co do ich przyszłości
władzom uczelni z rektorami na czele. To jest nasza WSPÓLNA SPRAWA!
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Trzy pierwsze osoby, które wyślą rozwiązanie krzyżówki na adres: konkurs@metropoliabydgoska.pl,
otrzymają po 100 galerów do wykorzystania w Galerii Pomorskiej.
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r it e r iu m A s ów o d b y w a ł o
się w Bydgoszczy w latach
1951-1960. W 1982 roku działacze Polonii oraz redakcja Gazety
Pomorskiej nawiązali do tej nazwy,
orga nizując t ur niej, k tór y d la
zawodników miał stanowić ostatni sprawdzian przed ligową inauguracją. – Pamiętam, że pierwsza
edycja to było coś nietypowego, bo
nawet żużlowcy przyjechali dzień
wcześniej i odbył się oficjalny trening. W dniu imprezy przyszedłem
godzinę przed startem, nie wiedząc,
że będzie tłok i przypadły mi najgorsze miejsca – wspomina pasjonat
żużla i kolekcjoner pamiątek o bydgoskiej Polonii Jarosław Gamszej.
– W pierwszych latach obsada była
nawet lepsza niż na mistrzostwach
Polski – dodaje.

Turniej, który
stał się tradycją
Historia Kryterium Asów
W niedzielę żużlowcy Polonii zainaugurują sezon na własnym
torze, podejmując Investon PSŻ Poznań. Kiedyś pierwsze
ściganie przy Sportowej wywoływało zupełnie inne emocje.
I to nie dlatego, że bydgoski klub jeździł w najwyższej klasie
rozgrywkowej i na mecze ściągał tłumy kibiców. Zanim ruszyła
liga żużlowcy sprawdzali się w Kryterium Asów.

1986

W premierow ych zawodach
zwyciężył Marek Ziarnik z Polonii.
Później nastało dwuletnie panowanie już wtedy doświadczonego Andrzeja Huszczy. Jak później
wspominał żużlowiec Falubazu,
w 1983 roku wygrał turniej, przyjeżdżając prosto ze zgrupowania
reprezentacji Polski w… Uzbekistanie. Do pierwszego biegu wyjeżdżał,
nie znając ani ustawień motocykla,
ani przełożeń.
W pierwszych latach podobnych
nietypowych sytuacji nie brakowało.
Piąta edycja (pierwsza poświęcona
tragicznie zmarłemu Mieczysławowi
Połukardowi) została przerwana po
trzech seriach. Jasne było, że wygrał
z kompletem zwycięstw lesznianin
Roman Jankowski, ale Grzegorz Dzikowski z Wybrzeża Gdańsk i Wojciech Żabiałowicz z Apatora Toruń
zgromadzili po 7 punktów. O kolejności na podium zadecydowało
losowanie, które okazało się szczęśliwe dla Dzikowskiego.

fot. piotr ziółkowski

Od piątej edycji
turniej poświęcony
był pamięci
Mieczysława
Połukarda.

chciał wygrać, choć pewnie będzie
jeszcze trudniej – dodawał.
Rok później udało mu się wygrać
trzeci raz z rzędu. A następnie po
raz czwarty. Potem po raz piąty.
I tak aż do dziewiątego kolejnego
triumfu w 1998 roku. Wtedy jego
dominację przerwał Roman Jankowski, po czym Gollob odzyskał
najwyższy stopień podium na jeszcze cztery lata. Na jego doskonałej
jeździe cierpieli między innymi Piotr
Protasiewicz (cztery razy drugi i raz
trzeci) oraz Robert Sawina (raz drugi i trzy razy trzeci).
Gollob odszedł z Polonii
w 2003 roku i początkowo na Kryterium Asów nie przyjeżdżał. Zrobił
to dopiero w 2008 roku i ponownie zdobył główną nagrodę. Wtedy
jednak kryterium zbliżało się już
do upadku. Z odejściem ulubieńca
bydgoskich kibiców do Unii Tarnów
wiązały się nie tylko gorsze czasy dla
klubu, ale też dla samego Kryterium.
Lista startowa nie była już tak mocna
jak kiedyś – zawodnicy zaczęli odmawiać przyjazdu z uwagi na niepewną
pogodę, występ w innym turnieju
czy meczu kontrolnym, a że spadała
frekwencja, to i organizacja turnieju
przestała być dla klubu opłacalna.
W 2012 roku wygrał Darcy Ward.
Rok później pierwszy raz w historii
na przeszkodzie stanęły warunki
atmosferyczne. W innym terminie imprezy nie udało się rozegrać,
a potem – z uwagi na pogarszającą
się sytuację finansową – zrezygnowano z przeprowadzania turnieju. Myśl o reaktywacji przedstawił
Władysław Gollob, ale na razie kryterium nie wróciło do kalendarz
imprez. Jesienią za to wrócą asy.
Klub zapowiada, że 7 października
odbędzie się turniej „Asy dla Golloba”. I miejmy nadzieję, że organizacja tej imprezy pójdzie lepiej niż
odwołanych już cztery razy indywidualnych mistrzostw Bydgoszczy.

Tomasz Gollob zdominował rywalizację w Kryterium Asów na kilkanaście lat. Dlatego Robert Sawina (z lewej)
i Piotr Protasiewicz musieli zadowalać się miejscami na niższych stopniach podium.

Huszcza pozost ał niedościg niony w liczbie st ar tów
w kryterium (18), ale na przełomie
lat 80. i 90. na bydgoski tor zaczął
wyjeżdżać zawodnik, który wkrótce
miał przywłaszczyć sobie większość
rekordów na krajowym podwórku,
aby ostatecznie być uznawanym
za najlepszego żużlowca w historii Polski. Tomasz Gollob pierwszy raz w ygrał Kryterium Asów
w 1990 roku. Powtórzył ten sukces
rok później, choć tamta edycja zapi-

sała po sobie nie najlepsze wspomnienia.
W ostatnim biegu nowy ulubieniec bydgoskiej publiczności walczył o zwycięstwo z poprzednim
idolem – Ryszardem Dołomisiewiczem. Na ostatnim wirażu jadący na
drugiej lokacie „Dołek” zaatakował.
Gollob zamknął gaz, nie zostawiając miejsca, Dołomisiewicz uderzył
w jego tylne koło i upadł, doznając
urazu kręgosłupa. Co prawda szybko wrócił na tor, ale po kolejnym

upadku w Rybniku musiał już zakończyć karierę.
Starcie Golloba i Dołomisiewicza podzieliło bydgoskich kibiców,
choć obaj sportowcy zapewniali, że to starszy z nich ponosi winę
za upadek. – Ja nic w jego drodze
nie przeszkodziłem – mówił Gollob dziennikarzom po zakończeniu
zawodów. - W tym roku było trudniej niż w ubiegłym, ale nie ukrywam, że trzeci raz znowu będę

Najwięcej zwycięstw
w Kryterium Asów
14 - Tomasz Gollob
3 - Roman Jankowski
2 – Andrzej Huszcza,
Wojciech Żabiałowicz,
Rune Holta,
Emil Sajfutdinow
R
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