
EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY

Dodatek inwestycyjny PROJEKT METROPOLIA     s. 11-14

Waldemar 
Bujny
MusiMY uwiEr ZYć  
w PoTENcjAŁ NAsZEgo MiAsTA

gdy tramwaj był 
pożądaniem
130-lecie komunikacji miejskiej
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czy nad Balaton 
wrócą tłumy?
jest szansa na miejskie 
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Piotr sieńko
Zależy mi, żeby Łuczniczka 
nadal grała w elicie
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W 2017 roku w ujęciu rocz-
nym zwiększyła się zarów-
no liczba korzystających 

ze zlokalizowanych w Kujawsko-
-Pomorskiem obiektów noclego-
wych, liczba noclegów, jak i stopień 
ich wykorzystania. Wzrósł także 
stopień wykorzystania pokojów 
w najliczniejszej kategorii obiektów, 
czyli w hotelach.

Na takie stwierdzenia GUS mógł 
sobie pozwolić po przeprowadze-
niu badania statystycznego, którym 
objęto 406 turystycznych obiektów 
noclegowych posiadających 10 lub 
więcej miejsc noclegowych, z cze-
go niemal połowę stanowiły właśnie 
obiekty hotelowe. Ponadto prze-
badano ośrodki wczasowe, pokoje 
gościnne i kwatery prywatne, zakła-
dy uzdrowiskowe oraz kwatery 
agroturystyczne. 

U progu nowego sezonu tury-
stycznego powinna cieszyć infor-
macja, że w porównaniu z rokiem 
poprzednim region wzbogacił się 
o 11 hoteli i w sumie 2,5 tys. miejsc 
noclegowych. Największa dynamika 
wzrostu miejsc noclegowych wystą-
piła w przypadku hosteli. 

Od stycznia do grudnia ubiegłe-
go roku we wszystkich obiektach 
hotelowych wynajęto łącznie ponad 
milion pokojów - nieco więcej niż 
rok wcześniej - ale nadal jeszcze nie 
można mówić o 50-procentowym 
stopniu ich wykorzystania. 

Zdecydowaną większość korzy-
stających z turystycznej bazy noc-
legowej w województwie kujaw-
sko-pomorskim w minionym roku 
stanowili turyści krajowi. Gości 
zagranicznych korzystających 
z turystycznej bazy noclegowej 
w województwie było nieco ponad 
120 tysięcy. Najliczniejszą grupę 
reprezentowali Niemcy.  

W sumie w 2017 r. z oferty obiek-
tów noclegowych w Kujawsko-
-Pomorskiem skorzystało 1,3 mln 
turystów i było ich o 8,4 procent 
więcej niż w roku poprzednim. 
Większość z nich zatrzymała się 
w obiektach hotelowych, ale spo-
rym zainteresowaniem cieszyły się 
też zakłady uzdrowiskowe. 

Turyści średnio zatrzymywa-
li się w naszym regionie na nieco 
ponad trzy dni, co daje wojewódz-
twu kujawsko-pomorskiemu drugą 
lokatę w kraju. Najdłużej przeby-
wano we wspomnianych zakładów 
uzdrowiskowych – 15 dni.

Udogodnieniem dla turystów 
w województwie były działające 

w turystycznych obiektach noc-
legowych placówki gastronomicz-
ne. W końcu lipca 2017 r. było ich 
374, a więc o 29 więcej niż w roku 
poprzednim. 

Analizując podstawowe wiel-
kości charakteryzujące nasz region 
pod względem turystycznym war-
to podkreślić, że w 2017 r. najlicz-
niejszą bazą turystycznych obiek-
tów noclegowych dysponował 
powiat aleksandrowski (58), a spo-
śród miast na prawach powiatu 
Toruń (50). Najwięcej hoteli znaj-
dowało się w Bydgoszczy i Toruniu 
(w każdym z miast po 25 obiek-
tów), ale to w Toruniu skorzystało 
z obiektów noclegowych najwięcej 
turystów przebywających w woje-
wództwie. Bydgoszcz wyprzedza 
Toruń pod względem liczby poko-
jów wynajętych w obiektach hote-
lowych i liczby noclegów udzielo-
nych turystom zagranicznym.

TEMAT NuMEru

Nasz region coraz 
chętniej wybierany 
przez turystów
Dane statystyczne GUS wskazują na wzrost zainteresowania  
województwem kujawsko-pomorskim.

Zamek krzyżacki w Świeciu to jedna z atrakcji naszego regionu, który jest coraz częściej doceniany przez 
turystów krajowych i zagranicznych.
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Agnieszka 
KOWALKOWSKA

Dyrektor biura  
Kujawsko-Pomorskiej 
Organizacji Turystycznej

Turystyka jest dziś 
sposobem na życie
Dane GUS nas cieszą, ale nie zaskakują. Potwierdzają 
to, z czym na co dzień mamy do czynienia w środowisku 
branżowym. Powstają nowe hotele, rozwija się baza na 
obszarach wiejskich. 

Z satysfakcją obserwujemy ogromną kreatywność ludzi, którzy 
tworzą nowe, ciekawe atrakcje turystyczne. Czerpią inspiracje 
z dziedzictwa kulturowego, piękna krajobrazu, lokalnej kuchni, 
wykorzystują swoje umiejętności i talenty. 

Turystyka stała się dla nich sposobem na życie i źródłem 
utrzymania. Niektóre firmy zatrudniają po kilkanaście, 
kilkadziesiąt osób. Dzięki ich sukcesom turystyka w naszym 
województwie ma szansę zyskać należną jej rangę. 
Być traktowana jako gałąź gospodarki i ważny element lokalnego 
i regionalnego rozwoju. Pozytywne wyniki badań to dla nas 
istotny argument w rozmowach z partnerami: samorządami, 
środowiskiem biznesu, organizacjami pozarządowymi.

Podczas III Regionalnego Forum Turystyki, które Kujawsko-
Pomorska Organizacja Turystyczna organizowała w partnerstwie 
z miastem Bydgoszcz w kwietniu br., mieliśmy okazję 
zaprezentować oferty z całego województwa największym 
biurom podróży w kraju. Zarówno podczas rozmów handlowych, 
jak i zwiedzania Bydgoszczy i innych miejsc regionu poznaliśmy 
opinie, uwagi i sugestie touroperatorów nt. naszych usług. Bardzo 
pozytywnie oceniono katalog ofertowy „Kujawsko-Pomorskich 
Konstelacji Dobrych Miejsc”. Zaledwie miesiąc po tym wydarzeniu 
spływają do nas informacje o zamieszczeniu ofert w katalogach 
zagranicznych kontrahentów biur turystyki przyjazdowej. 
Bydgoszcz cieszy się ich ogromnym zainteresowaniem. 
Wysoko oceniono bazę noclegową miasta, zwiedzanie centrum 
z perspektywy wody, wizytę w Exploseum, bydgoską ofertę 
kulturalną oraz Szlak TeH2O. Wizyty studyjne dziennikarzy 
z kraju i zagranicy również potwierdzają atrakcyjność turystyczną 
Bydgoszczy. Jeszcze w maju miasto odwiedzi redakcja popularnego 
we Włoszech programu podróżniczego telewizji RAI 3. Działania te 
pokazują, jak ważnym narzędziem promocji miejsc jest turystyka. 
Trudno o lepszego ambasadora, choć nie należy zapominać też 
o niezwykle istotnej roli samych mieszkańców.

W koncepcji „Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych 
Miejsc” stawiamy na współpracę sieciową. Bydgoszcz jest jedną 
z konstelacji. Może być samowystarczalna, ale też dużo zyskać, 
łącząc ofertę  z pobliskimi atrakcjami Doliny Dolnej Wisły, 
Krajny, Borów Tucholskich czy Kujaw. Komponując w ten sposób 
pobyt mamy szansę zatrzymać turystę na dłużej, proponując 
wycieczkę uwzględniającą niezwykłą różnorodność i bogactwo 
naszego regionu.  not. SG

300 tysięcy
pokojów wynajęto 
w 2017 roku w Bydgoszczy 
w obiektach noclegowych.
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rozmawiał Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

- to, że  turyści uznają Bydgoszcz 
za miasto piękne i atrakcyjne, 
pokazują statystyki. tyle że sami 
bydgoszczanie nie są do tego prze-
konani. Jak to zmienić?
- Oprowadzając wycieczki zarówno 
z całej Polski, jak i zagraniczne, bar-
dzo często słyszę z ust turystów wie-
le pochlebnych komentarzy na temat 
naszego miasta. Turyści zachwycają 
się pięknem Wyspy Młyńskiej, zie-
lenią i bliskością wody. Podoba im 
się też... spokój. W odróżnieniu od 
Torunia u nas wycieczka nie pogania 
wycieczki. Ale faktycznie – bydgosz-
czanie trochę jakby wstydzą się mia-
sta. Nie pokazują, że są z niego dumni. 

Myślę, że mamy kompleks „małe-
go” miasta, które wydaje się brzydkie, 
a w dodatku jest zawsze na uboczu, 
traktowane po macoszemu. Byd-
goszczanie widzą swoje miasto głów-
nie przez pryzmat przemysłu, nudy 
i pustych ulic. Już samo popularne 
stwierdzenie „Brzydgoszcz” wie-
le mówi o jego postrzeganiu. A tak 
naprawdę bydgoszczanie mało wiedzą 
o zaletach swojego miasta. A szkoda.

Jak zmienić nastawienie? Zacznij-
my bardzo prosto. Teraz, gdy nie ma 
handlowych niedziel, warto przycią-
gnąć mieszkańców do centrum. Przy-
prowadzić ich do Bydgoszczy mental-
nie i fizycznie. Pokazać im, że jest tu 
Muzeum Mydła i Historii Brudu (serio: 
jeszcze wielu bydgoszczan o tym nie 
wie), że jest cudowna Wyspa Młyńska. 
Albo może przenieść Frymark na Dłu-
gą? Trampoliny i Papugarnia okazały 
się strzałami w dziesiątkę.
- Marketingowcy uwielbiają tę maksy-
mę: „Wyróżnij się albo zgiń”. Muzeum 
Mydła i Historii Brudu korzysta z jej 
pierwszej części, dzięki czemu hono-
rowane jest coraz to nowymi nagro-
dami i wyróżnieniami…

- Bardzo cieszy nas szczególnie 
to ostatnie –  tytuł „Złotej Setki” 
dla najbardziej innowacyjnej fir-
my roku. Jest także ubiegłorocz-
ny certyfikat Polskiej Organizacji 
Turystycznej w konkursie na Naj-
lepszy Produkt Turystyczny. Dumni 
jesteśmy z nominacji National Geo-
graphic do miana najciekawszego 
muzeum w Polsce. Kolejny krok 
to złoty certyfikat POT. A kto wie, 
może w przyszłości World Travel 
Awards.

- teraz w żaden sposób nie możecie 
pozwolić sobie na to, żeby spocząć 
na laurach.
- Zdecydowanie nie! Zwłaszcza że 
konkurencja nie śpi… Co rusz ktoś 
wymyśla coś nowego. A im bardziej 
szokuje, tym bardziej to się podo-
ba ludziom. Myślę, że nie stoimy 
w miejscu. Nasze muzeum z czasów 
jego początku i to obecne to już dwa 
różne światy. Od niedawna wzboga-
ciliśmy naszą ofertę o Starą Pralnię. 
Można tam poznać dawne techni-

ki prania, dowiedzieć się co nieco 
o gwarze bydgoskiej. Jest też Ścia-
na Zmysłów, przy której rozpozna-
jesz przedmioty związane z pralnią. 
Stara Pralnia to dopiero początek 
naszych planów. Jesteśmy częścią 
ulicy Długiej i chcemy ją reanimo-
wać, bo nasze miasto jest naprawdę 
tego warte.
- torunia nie przebijemy, ale 
mamy wiele dobrych stron nasze-
go miasta. niektóre wystarczy 
tylko wyciągnąć z cienia, jak szlak 

militarnej Bydgoszczy, tożsamość 
miasta opartą o historię Zamku 
Bydgoskiego, Wyszogród, cieka-
wostki Bydgoszczy za zamkniętymi 
drzwiami, murale czy cotygodnio-
we Święto Długiej…
- Zacznę od tego ostatniego pomy-
słu. Żeby tak się stało, musiałby być 
ktoś, kto zajmowałby się tym etatowo 
i dysponował sporymi funduszami. 
Pozostałym pomysłom oczywiście 
przyklaskuję. Miastu powinno zależeć 
zarówno na nich, jak i na ulicy Długiej. 
To szansa na przyciągnięcie byd-
goszczan oraz turystów, którzy będą 
zostawiać tu swoje pieniądze. 

A co do Torunia, to dobrze, że 
nie próbujemy ich przebijać. Każde 
z miast oferuje coś innego. Znacznie 
więcej zdziałamy dzięki współpracy. 
Dogadajmy się tak, jak próbowali zro-
bić to hotelarze. Promujmy się wza-
jemnie i podsyłajmy sobie turystów. 

Co do samej Bydgoszczy, to nie-
samowitym atutem miasta są tereny 
Myślęcinka. Do aktualnych atrak-
cji można by dołączyć coś cało-
rocznego. Podobnie jest ze Starym 
Fordonem i jego niepowtarzalnym 
klimatem. Odpowiednio zagospo-
darowany byłby świetną atrakcją. 
Zwłaszcza dla zagranicznych gości, 
turystów z wielkich metropolii, któ-
rzy rozkochani są w małomiastecz-
kowym folklorze żywych skanse-
nów. Dopełnieniem szczęścia było-
by też jak najszybsze przywrócenie 
do życia śluz Kanału Bydgoskiego, 
a skoro kanał, to i rzeka. Stanow-
czo za mało się na niej i wokół niej 
dzieje. Czy naprawdę nie dałoby się 
stworzyć na Wyspie Młyńskiej kina 
letniego pod chmurką? Osobiście 
bardzo boli mnie to, że dopuścili-
śmy do zatarcia, a raczej do zako-
pania śladów naszej przeszłości. 
Wykorzystajmy nasze wykopali-
ska i odpowiednio je zaaranżujmy 
i wyeksponujmy. Chociażby prze-
szkleniem. To byłoby coś! Potencjał 
mamy ogromny!

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

W 2017 roku Bydgoskie Cen-
trum Informacji obsłuży-
ło ponad 46 tysięcy osób, 

z czego 28,5 tysiąca stanowili tury-
ści z Polski, a 5,4 tys. – goście zagra-
niczni (reszta to mieszkańcy miasta). 
Ten wynik uda się jednak poprawić 
– jak poinformował na posiedzeniu 
komisji ds. promocji miasta dyrektor 
BCI Leszek Woźniak, tylko podczas 
niedawnego zlotu harleyowców Super 
Rally 2018 punkt przy ulicy Niedźwie-
dzia odwiedziło tysiąc obcokrajowców. 

BCI prowadzi też działania pro-
mocyjne Bydgoszczy na targach tury-
stycznych. Przedstawiciele centrum 
prezentowali ofertę w Poznaniu, Łodzi 
i Berlinie, a niebawem wybierają się 
na Jarmark Dominikański do Gdań-
ska i World Travel Show do Nada-
rzyna. Jednym z elementów działań 
jest także organizacja wycieczek 
promocyjnych dla dziennikarzy, blo-
gerów i touroperatorów z zagranicy. 

W ramach takiego wyjazdu niebawem 
do grodu nad Brdą zawitają dzienni-
karze z włoskiej telewizji Rai Tre.

Woźniak pochwali ł się też 
rosnącą liczbą odsłon strony Visit 
Bydgoszcz – w 2017 roku ich licz-
ba przekroczyła milion. BCI dba też 
o wizerunek miasta w mediach spo-
łecznościowych – w czerwcu i lipcu 
planowana jest akcja promująca byd-
goską ofertę turystyczną na Facebo-
oku, Instagramie i Google+.

Centrum informacji nie zapomi-
na też o mieszkańcach Bydgoszczy. 

To dla nich prowadzony jest kalen-
darz najciekawszych miejskich wyda-
rzeń oraz organizowane są spacery 
z przewodnikiem. W zeszłym roku 
skorzystało z nich pięćset osób. 

Kolejnym etapem poprawy jakości 
obsługi turystów ma być zapowiadane 
na sierpień szkolenie dla pracowników 
obsługi turystycznej i hotelowej. Woź-
niak podkreśla, że BCI chciało prze-
prowadzić je na wiosnę, aby zdążyć 
przed startem sezonu, ale przedsta-
wiciele branży noclegowej deklarowa-
li, że lepszym terminem będzie koniec 

wakacji. Dzięki temu informacja BCI 
będzie obejmowała też bazę hotelo-
wą, co będzie znacznie korzystniejsze 
dla turystów. W czerwcu odbędzie 
się za to szkolenie promujące szlak 
TeH20 dla hotelarzy i pracowników 
muzeów z innych miast, a niedawno 
osiem osób zakończyło kurs na prze-
wodnika po Exploseum.

Nowością na skalę europejską 
będzie wprowadzenie pakietów dla 
turystów. Będą one dostępnie na stro-
nie Tickeo, na której można m.in. kupić 
bilety na tramwaj wodny. Jak wyjaśnił 

prezes Bydgoskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Karol Słowiński, pakiety 
mają pomóc w zaplanowaniu pobytu 
w Bydgoszczy. Początkowo na stro-
nie obsługiwanej w trzech językach 
dostępnych ma być sześć pakietów 
obejmujących różne usługi turystycz-
ne (np. dojazd z lotniska czy zwiedza-
nie Exploseum z zamówionym dojaz-
dem busem). Słowiński dodał, że usłu-
gi znajdujące się w pakietach będzie 
można też zamówić osobno. 

- To potężne wyzwanie, ale 
„próbę ognia” mieliśmy już przy 
okazji zmiany systemu sprzedaży na 
kursy tramwaju wodnego. Projekt 
będzie jednak musiał mieć środki na 
jego promocję – powiedział Słowiń-
ski, zwracając się niejako z prośbą 
do radnych o zapewnienie pieniędzy 
na ten cel w budżecie miasta.

Probierzem skuteczności działań 
na rzecz promocji miasta poprzez 
tur ystykę będą w ynik i badań 
ruchu turystycznego. BCI zebra-
ło 1200 wywiadów ankietowych, 
które przeprowadzono z turystami 
odwiedzającymi Bydgoszcz. Raport 
ma zostać przedstawiony w połowie 
czerwca.

Bydgoszczanie 
powinni uwierzyć w… 
Bydgoszcz!
rozmowa z Waldemarem Bujnym, przewodnikiem po Muzeum Mydła i Historii Brudu

Waldemar Bujny przekonuje, że Bydgoszcz posiada wiele nadal niewykorzystanych w pełni atutów, takich jak: 
Myślęcinek, Stary Fordon czy Kanał Bydgoski.

Turystów mają skusić pakiety 
i przeszkolona obsługa
Jak Bydgoszcz promuje swoje atuty?

Wbrew powszechnym opiniom miasto nad Brdą odwiedza coraz więcej turystów. Miasto chwali się 
tym, co udało się zrobić, by przyciągnąć nowych gości, a także ujawnia nowe pomysły na zwiększe-
nie atrakcyjności turystycznej.
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R E K L A M A

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

Dla ratusza nie jest to pierw-
sza próba organizacji bez-
piecznego miejsca do kąpieli 

w mieście. Do 2016 roku funkcjono-
wała koncepcja utworzenia go przy 
Wyspie Młyńskiej, ale negatyw-
ne stanowisko w tej sprawie zajął 
Urząd Żeglugi Śródlądowej. – To 
wynik naszego doświadczenia oraz 
dbałości o bezpieczeństwo kąpią-
cych się w sytuacji, gdy na Brdzie 
pojawią się statki – tłumaczył wtedy 
Jerzy Słomiński, dyrektor bydgo-
skiego oddziału UŻŚ. 

W czwartek urząd miasta poin-
formował o nowym miejscu na 
organizację kąpieliska. Tym razem 
wybór padł na Balaton. Na razie 
zlecone zostały badania mikrobio-
logiczne wody.  Wykonywane są 
przez Wojewódzką Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną i odbędą się 
dziewięć razy w dwutygodniowych 
odstępach. Zakończą się pod koniec 
września. – Pierwsze wyniki wyka-
zały, że woda odpowiada wymaga-
niom mikrobiologicznym dla wody 
do kąpieli określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia – informu-
je urząd miasta.

Zbiornik wodny nad Balatonem 
zajmuje połowę powierzchni parku 
na Bartodziejach. Wokół niego znaj-
dują się m.in. ścieżka spacerowa, 
boisko do gry w siatkówkę plażo-
wą i miasteczko ruchu drogowego. 

W okresie letnim w parku funkcjo-
nują charakterystyczne podświetla-
ne fontanny wodne.

Staw powstał jako zbiornik poeks-
ploatacyjny po cegielni funkcjonującej 
od 1886 roku. W latach 70. ubiegłego 
wieku, gdy budowano osiedle, teren 
zagospodarowano dla celów rekre-
acyjnych. Latem był kąpieliskiem dla 
mieszkańców, a zimą pełnił funkcję 
lodowiska. W 2006 roku wykonano 
generalny remont bulwaru, odnowio-
no alejki spacerowe oraz uporządko-
wano zieleń.

W ostatnich latach teren wokół 
akwenu był rewitalizowany w opar-
ciu o Bydgoski Budżet Obywatel-
ski. W ubiegłym roku wzbogacił się 
o 70 drzew (lipy, brzozy i wierz-
by) oraz kilkaset krzewów (wśród 
nich dominują irgi, tawuły i śnie-
guliczki). Wcześniej zrealizowano 
projekt „Bartodzieje na sportowo”, 
w ramach którego powstały m.in. 
skatepark, boisko z nawierzchnią 
z poliuretanu, wspomniany plac do 
gry w siatkówkę plażową, a do tego 
zamontowano urządzenia sportowe, 
oświetlenie zewnętrzne i położono 
chodniki.

W trwającym obecnie sezo-
nie kursowaniem tramwaju 
wodnego zajmuje się Byd-

goskie Centrum Informacji, które 
przejęło obsługę letniej atrakcji 
od ZDMiKP. Na wtorkowym posie-
dzeniu komisji promocji miasta 
i współpracy z zagranicą jej prze-
wodniczący Tomasz Puławski 
zapytał dyrektora Leszka Woźnia-
ka o to, czy zmiany wpłynęły na 
popularność tramwaju wodnego. 
Woźniak przyznał, że rejsy „Sło-
necznikami” nie straciły uznania 
mieszkańców i turystów, a obło-
żenie kursów, zwłaszcza w week-
end majowy, było bardzo duże. 
Sprawdził się też system inter-
netowej rezerwacji biletów – na 
stronie Tickeo.pl sprzedano blisko 
trzy tysiące biletów (na rejsy aż do 
lipca), natomiast w siedzibie BCI – 
około tysiąca. 

- Myślę, że warto było to zro-
bić – podsumował zmiany dyrektor 

Woźniak. Przedstawiciel centrum 
informacji zaznaczył jednak, że 
wdrożenie nowego systemu rezer-
wacji biletów nie obyło się bez pro-
blemów, ponieważ niektóre kur-
sy nie były widoczne w systemie 
rezerwacji. Dyrektor BCI podkreślił 
przy tym, że kłopoty nie wpłynę-

ły na komfort pasażerów. – Do nas 
nie dotarły żadne negatywne opinie. 
To był dobry pomysł i to rozwią-
zanie się sprawdza – komentował 
Woźniak.

Wieści od dyrektora Bydgoskie-
go Centrum Informacji uspokoiły 
radną Grażynę Szabelską, która na 

kwietniowej sesji rady miasta kry-
tykowała nowy pomysł na obsłu-
gę tramwaju. – Moje obawy były 
zasadne, ale jeśli to prawda, że 
mieszkańcy nie stracili na zmia-
nach, to mnie to cieszy – powie-
działa Szabelska. BB

Tramwaj wodny po 
zmianach trzyma kurs
Zainteresowanie jest bardzo duże

Od miesiąca tramwaj wodny funkcjonuje w nowej formule. Decyzja o wyłączeniu statku z miejskiego 
systemu komunikacji i wprowadzenie możliwości zajęcia miejsca na pokładzie wyłącznie na przy-
stanku początkowym była szeroko dyskutowana przez polityków i społeczników. Praktyka pokazała, 
że zmiany miały sens.

BArToDZiEjE

BrDA

 

Kąpiel nad 
Balatonem?
Miasto bada wodę w stawie
Jeden z symboli osiedla Bartodzieje może wkrótce stać się miejskim kąpieliskiem. Urzędnicy zlecili 
już wykonanie potrzebnych badań wody.

Nie Wyspa Młyńska, ale Balaton może stać się w przyszłości miejskim kąpieliskiem.
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Pierwsze
wyniki badań wykazały, że 
woda w stawie odpowiada 
wymaganiom stawianym 
terenom kąpielisk.

Obecnie
na terenie miasta 
funkcjonują dwie linie 
tramwaju wodnego 
– Staromiejska 
(pomiędzy Rybim 
Rynkiem a terenami 
dawnej Astorii) 
i Słoneczna (Rybi 
Rynek – Tesco). Latem 
dołączy do nich linia 
Wschodnia (z centrum 
miasta dotrze aż do 
Brdyujścia).
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Trwająca w drugiej połowie 
XIX wieku rewolucja przemy-
słowa pozwoliła Bydgoszczy 

rozrosnąć się, wykorzystując stały 
napływ mieszkańców. W 1888 roku 
ich liczba wynosiła niemal 40 tysię-
cy. W odpowiedzi na ich potrzeby 
władze postanowiły uruchomić 
komunikację miejską. Ogłoszono 
konkurs, w wyniku którego po dłu-
gich negocjacjach wybrano berliń-
ską firmę Ingenieur Havestadt und 
Contag. Umowa z nią miała obowią-
zywać do… 1987 roku. 

W maju, czyli po trzech mie-
siącach od udzielenia koncesji, 
uruchomiono pierwszą linię tram-
waju. Nie takiego jak dzisiaj, tylko 
konnego. Połączenie liczyło ponad 
dwa kilometry między dworcem 
kolejowym a Zbożowym Rynkiem. 
Już wtedy zdecydowano się na 
zachowany do dzisiaj rozstaw szyn 
1000 mm. Trasy były jednotorowe, 
a w kilku miejscach zastosowano 
mijanki.

Druga bydgoska linia tram-
wajowa została otwarta niemal 
dokładnie trzy lata później i połą-
czyła obecne skrzyżowanie Gdań-
skiej, Kamiennej i Artyleryjskiej 
z ul. Poznańską. W związku z tym 
wprowadzono zmiany w organiza-
cji transportu i jedno połączenie 
realizowano na trasie z dworca do 
Poznańskiej, a drugie - z koszar do 
Zbożowego Rynku. 

Ruch rozpoczynał się codzien-
nie o godz. 7:30 i trwał bez prze-
rwy do 1:00 w nocy. O tej porze do 
oświetlenia wagonów używano 
zawieszanych pod sufitem lamp 
naftowych. Tramwaje kursowa-
ły co 10 minut, a oprócz przewozu 
pasażerów świadczyły też usługi 
dla poczty. W pogodne dni powo-
dzeniem cieszyły się wagony letnie, 
które zamiast ścian miały jedynie 
estetycznie spięte zasłonki. 

Na ul. Długiej, aby pokonać 
wzniesienie, dołączano dodatkowe-
go konia. Zwierzęta miały w podko-

wach wplecione powrozy dla stłu-
mienia hałasu i ochrony przed pośli-
zgiem. Z reguły były zwalniane po 
jednym kursie, więc na krańcach 
linii znajdowały się prowizoryczne 
stajnie. Woźnica wydawał komen-
dy, a w wagonie pracował konduk-
tor, który pobierał opłaty za prze-
jazd i dawał sygnały do ruszenia 
lub zatrzymania się. Obaj na pewno 
czekali na Nowy Rok, gdyż wówczas 
przekazywano im cały dochód ze 
sprzedaży biletów. 

W 1895 roku wykorzystywa-
no 50 koni, ale okazało się to za 
mało dla rozwijającego się mia-
sta. Aby komunikacja miejska była 
szybsza i bardziej pojemna, zde-
cydowano się ją zelektryfikować, 

na szczęście porzucając pierwotny 
plan budowy trakcji gazowej. 2 lip-
ca 1896 roku odbyły się uroczyste 
przejazdy inaugurujące działanie 
tramwajów elektrycznych, a dzień 
później mogli z nich skorzystać 
wszyscy mieszkańcy.  

Kolejnym etapem rozwoju była 
rozbudowa sieci komunikacyjnej. 
Linię z ul. Poznańskiej wydłużono 
ulicami Świętej Trójcy i Grunwaldz-
ką aż do Okola, dzięki czemu połą-
czono dworzec główny z dworcem 
kolei wąskotorowej. Wybudowano 
też tory wzdłuż ulicy Toruńskiej, 
a w 1900 roku rozpoczęto budowę 
linii ze Szreterów (okolice obecnego 
ronda Fordońskiego) przez Jagielloń-
ską i Focha na Wilczak (na wysokości 

Słonecznej). Ponieważ oba krańco-
we przystanki znajdowały się wtedy 
poza granicami Bydgoszczy, była to 
linia podmiejska. Inwestycję zreali-
zowano w dwóch odcinkach i oddano 
do użytku w 1901 roku, tradycyjnie 
dla bydgoskiej komunikacji – w maju. 

W 1907 roku bydgoskie tramwaje 
przewiozły 2,8 mln pasażerów, któ-
rzy mogli korzystać z komunikacji 
miejskiej po zakupie żetonów wpro-
wadzonych w 1899 roku. Na awersie 
znajdował się  wizerunek tramwaju, 
a na rewersie liczba 10 symbolizu-
jąca cenę. Po obu stronach widniał 
jeszcze napis Bromberger Strassen-
bahn. W sumie do 1929 roku stoso-
wano 24 rodzaje żetonów o różnych 
wymiarach i kształtach.

Dorośli płacili za przejazd wspo-
mniane 10 fenigów, dzieci poniżej 
14. roku życia – 5, a czterolatko-
wie i młodsi podróżowali za dar-
mo. Ci, którzy regularnie korzystali 
z tramwajów, mogli kupić pojemnik 
z 12 żetonami za 1 markę (100 feni-
gów). Żetony wrzucało się do samo-
obsługowej skrzynki obok motorni-
czego, a kontroli nie praktykowa-
no, gdyż nikt nie wyobrażał sobie 
podróży „na gapę”.

Przesiadki były dozwolone, ale 
tylko w ustalonych miejscach i jed-
norazowo. W takich przypadkach 
motorniczy wydawał specjalny 
bilet, który trzeba było wykorzystać 
w najbliższym wozie innej linii. 

Rozwój komunikacji miejskiej 
został przyhamowany przez wybuch 
I wojny światowej. Ławki dla pasaże-
rów zostały zastąpione uchwytami 
do zawieszania noszy, a  tramwaje 
kursowały do lecznic. Rannych było 
tak wielu, że w końcówce wojny 
kursowały trzy- lub nawet cztero-
wagonowe składy. W 1920 roku mia-
sto wróciło do Polski i rozpoczął się 
kolejny rozdział rozwoju transportu 
zbiorowego. 

Najstarsza historia bydgoskiej 
komunikacji miejskiej nie obejmuje 
autobusów, lecz nie sposób o nich 
nie wspomnieć. Ich kursowanie 
rozpoczęło się w 1937 roku.  Cztery 
fiaty kursowały wówczas na trzech 
liniach: z Gdańskiej na dworzec 
główny, z placu Kościeleckich na 
Toruńską (do Spornej) i z Kujawskiej 
na Szubińską. Długo jednak ulicami 
Bydgoszczy nie jeździły, bo już dwa 
lata później kursy zostały zawieszo-
ne. Zaczęła się wojna. 

* Pisząc artykuł korzystałem 
z książki „Bydgoskie 
Tramwaje” Stanisława 
Sitarka i Dariusza Walczaka, 
publikacji Tadeusza Boguty 
w Kronice Bydgoskiej, a także 
materiałów Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju Transportu 
Publicznego w Bydgoszczy.

rozmowa z Patrykiem Gulczem, 
prezesem Stowarzyszenia na 
r zec z Roz woju Transpor tu 
Publicznego w Bydgoszczy.

- Bydgoska komunikacja miejska 
przystępuje do swoich 130. urodzin. 
W jakiej kondycji będzie świętować?
- Myślę, że w całkiem dobrej. Jeżdżę 
po różnych miastach i mam okazję 
do porównań. Może Warszawa jest 

skomunikowana lepiej, a do tego ma 
biletomaty, chociaż u nas one mają 
wkrótce zostać również wprowa-
dzone na szerszą skalę i to będzie 
duży krok naprzód. Na pewno war-
to chwalić nasz system ITS, który 
działa. Jadąc samochodem widzę, 
jak tramwaj podjeżdża do świateł 
na Fordońskiej czy Jagiellońskiej 
i zapala mu się zielone. A w takiej 
Warszawie sobie z tym nie poradzili 
i tramwaje stoją w korkach jak każdy 
inny uczestnik ruchu.

- Działalność waszego stowarzy-
szenia dotyczy nie tylko obecnej 
sytuacji bydgoskiej komunikacji, 
ale także jej historii. Zajmujecie się 
pojazdami zabytkowymi.
- Obecnie mamy volvo B10MA z byd-
goskiego MZK oraz jelcza M11, który 
w tej chwili jest w remoncie i szuka-
my sponsorów na niego. Jeśli chodzi 
o plany zakupowe, to w tej chwili 
żadnych nie mamy. Skupiamy się na 
jelczu i po zrobieniu go będziemy 
myśleć, co dalej.

- Zabytkowe pojazdy będą ważnym 
elementem obchodów urodzin byd-
goskiej komunikacji, które odbędą 
się w sobotę, 2 czerwca. Co zapla-
nowano na ten dzień?
- Pojazdy zaby tkowe przy ja-
dą z kilku miast Polski i między 
10:00 a 14:00 będą stały na par-
kingu przy Łuczniczce. Będzie 
można je zwiedzić, zrobić zdję-
cia. Na Babiej Wsi odbędzie się 
pokaz zabytkowych tramwajów, 
a o 14:00 w yruszymy w para-

dę ulicami miasta. Jej trasa jest 
jeszcze dog r y wana z pol ic ją . 
Od 15:00 będą jeździć dwie linie 
specjalne. Jedna oznaczona literą  
A zawiezie pasażerów do zajezd-
ni MZK, w której będzie można 
zobaczyć wszystko, co na co dzień 
nie jest dostępne. Linia 130 będzie 
kursować do dworca główne-
go. Do tego l inia tur ystyczna 
100 zostanie przedłużona do hali 
Łuczniczka. Atrakcji nie zabrak-
nie, dlatego serdecznie wszystkich 
zapraszamy! ST

* Więcej informacji 
o obchodach jubileuszu 
funkcjonowania komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy na 
MetropoliaBydgoska.PL.

Bydgoska komunikacja 
ma się czym pochwalić

hisToriA

uroDZiNY KoMuNiKAcji

 

Gdy tramwaj  
był pożądaniem
Początki bydgoskiej komunikacji miejskiej

Mamy rok 1888. Pierwszy tramwaj wyrusza właśnie w kurs ulicami Bydgoszczy. Napędza go koń, 
w ofercie jest tylko jedna trasa, a ostatni kurs zostanie zakończony o 1 w nocy.

Uroczyste otwarcie ruchu tramwaju elektrycznego odbyło się 2 lipca 1896 roku.
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Leonard Pietraszak urodził się 
w 1936 roku w Bydgoszczy 
i tutaj spędził swoje dzieciń-

stwo oraz młodość. Gdy się urodził, 
mieszkał przy ulicy Gdańskiej, ale 
wychowywał się w domu przy uli-
cy Grunwaldzkiej 38, w obecnym 
III Liceum Ogólnokształcącym na 
Okolu zdawał maturę, a boks tre-
nował pod okiem Feliksa Stamma, 
który notabene mieszkał nieopodal 
– przy ul. Jasnej, w barwach Zjed-
noczonych. Od 1956 roku był stu-
dentem słynnej łódzkiej „Filmówki”, 
czyli Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera.

P ier wsze krok i zawodowe 
stawiał na deskach Teatru Dra-
matycznego w Poznaniu, ale naj-
dłużej, bo aż trzydzieści lat, zwią-
zany był ze stołecznym Teatrem 
Ateneum, w którym występował 
od 1977 roku. Ma na swoim koncie 
około stu ról teatralnych, pięćdzie-
siąt razy występował w cyklu „Teatr 
Telewizji”. Szerokiej publiczności 
jest jednak najbardziej znany z ról 
filmowych i serialowych. Oprócz 
wspomnianych – „Vabanku” (oraz 
jego kontynuacji), a także „Czter-

dziestolatka” – Leonard Pietraszak 
występował także między innymi 
w „Czarnych chmurach”, „Królowej 
Bonie” czy „Kingsajzie”.

Pan Leonard jest znany jako 
koneser dzieł sztuki. Kolekcjonu-
je obrazy Jana Stanisławskiego, 
żyjącego na przełomie XIX i XX 
wieku przedstawiciela rodzimego 
modernizmu, oraz jego uczniów. 
W 2014 roku wspólnie z żoną Wandą 
Majerówną na mocy listu intencyj-
nego postanowił przekazać kolekcję 
na rzecz Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego.

Leonard Pietraszak w 2012 roku 
odsłonił swój autograf na ulicy 
Długiej, a dwa lata temu – z okazji 
670 urodzin Bydgoszczy – został 
uhonorowany medalem prezy-
denta miasta. Na koncie ma także 
wyróżnienia o charakterze krajo-
wym – w 2000 roku został odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, a dekadę później 
– złotym medalem Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis. – Gdy z nim rozma-
wiałem, powiedział, że nikt dawno 
nie sprawił mu takiej przyjemności 
jak ja tym telefonem i pytaniem, 
czy przyjmie honorowe obywatel-
stwo Bydgoszczy – mówił podczas 
prezentowania sylwetki Pietrasza-
ka wiceprzewodniczący rady mia-
sta Kazimierz Drozd.

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

Pi e r w s z a  u m o w a  z o s t a ł a 
zawarta z PKP Cargo – doty-
czy ona wykonania w latach 

2019-2020 napraw 38 lokomotyw 
spalinowych serii ST44. Jej war-
tość wynosi ponad 176 mln zł netto. 
Największy w Polsce przewoźnik 
towarowy podpisał też z PESĄ list 
intencyjny w sprawie budowy loko-
motywy dwunapędowej (spalinowo-
-elektrycznej) i lokomotywy autono-
micznej.

– Lokomotywy dwunapędowe 
i autonomiczne wprowadzą spółkę 
na wyższy poziom rozwoju. Chce-
my w ten sposób stać się liderem 
innowacyjności w transporcie kole-
jowym – podkreślił prezes zarządu 
PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Podpisanie listu intencyjnego 
świadczy o tym, że narodowy prze-
woźnik towarowy jest poważnie 
zainteresowany wprowadzeniem 
do swojego parku taborowego loko-
motyw spalinowo-elektrycznych. 
Takie rozwiązanie pozwala na pro-
wadzenie pociągu po liniach zelek-
tryfikowanych i niezelektryfikowa-
nych przy wykorzystaniu tej samej 
lokomotywy. W liście intencyjnym 
wyrażono ponadto zainteresowanie 
budową lokomotywy autonomicz-
nej, czyli obsługiwanej bez maszyni-
sty – tego typu technologia jest już 
wykorzystywana w innych krajach 
europejskich.

PKP Cargo i PESA podpisały także 
list intencyjny i umowę na miesięcz-

ną dzierżawę od spółki Rail Capital 
Partners (utworzonej przez Pesę oraz 
Państwowy Fundusz Rozwoju w celu 
wynajmu lokomotyw produkowanych 
przez PESA Bydgoszcz) lokomotywy 
z modułem dojazdowym. 

Druga umowa PESY obejmuje 
dostawę 21 elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych Elf II dla Szyb-
kiej Kolei Miejskiej w Warsza-
wie. Jest to największy zakup 
w histor i i  tego przewoźnika . 

Nowe pociągi pozwolą na uru-
chomienie kolejnych aglomeracyj-
nych połączeń, m.in. do Piaseczna 
i Ożarowa Mazowieckiego. War-
tość zamówienia to 310 milionów 
złotych.

– Jestem przekonany, że Elfy 
II , czyli EZT drugiej generacji 
produkowane przez Pesę spełnią 
oczekiwania zarówno pasażerów, 
jak i przewoźnika. Ich koncep-
cja to suma naszych dotychcza-
sowych doświadczeń i myślenia 
o przyszłych potrzebach podró-
żujących koleją miejską. Cieszę się, 
że współpraca naszej firmy z SKM 
będzie kontynuowana, dla Pesy 
możliwość dostarczenia pojaz-
dów dla Warszawy to powód do 
szczególnej satysfakcji – stwier-
dził Krzysztof Sędzikowski, prezes 
bydgoskiej spółki.

W ciągu dwóch lat od podpi-
sania umowy do Warszawy trafi 
13 pociągów – osiem 5-członowych 
i pięć 4-członowych. Natomiast do 
końca 2023 roku stołeczny prze-
woźnik otrzyma pozostałe osiem 
pociągów – siedem 5-członowych 
i jeden 4-członowy.

Nowe Elfy będą wyposażone 
w klimatyzację, nowoczesny sys-
tem in for mac j i  pasa żersk ie j , 
kasowniki, monitoring, automaty 
biletowe, hotspoty Wi-Fi, łado-
warki USB oraz defibrylatory AED. 
Konstr ukcja pociągów będzie 
dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Leonard Pietraszak w 2016 roku odebrał w Filharmonii Pomorskiej medal prezydenta Bydgoszczy.

Leonard Pietraszak nowym 
honorowym obywatelem 
Bydgoszczy
Decyzję o uhonorowaniu odtwórcy roli Gustawa Kramera w „Vabanku” oraz doktora Karola Stelma-
cha w „Czterdziestolatku” bydgoscy radni przyjęli przez aklamację.

PESA podpisała  
dwie ważne umowy
Będzie też nowy projekt lokomotywy

Bydgoska spółka poinformowała w poniedziałek o podpisaniu dwóch ważnych kontraktów. Ich war-
tość to prawie pół miliarda złotych.

Wizualizacja lokomotywy autonomicznej, którą bydgoska Pesa ma zbudować we współpracy z PKP Cargo. 
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500 mln zł
na taką sumę opiewają 
nowe kontrakty Pesy – z PKP 
Cargo oraz SKM Warszawa.
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Babia Wieś bez Nordic Astrum? Na razie bez tramwajów    s. 14

Modernizacja 
(do) Kwadratu
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Prace wykona bydgoska firma 
Kontbud. Podczas czwartkowej 
konferencji umowę na wyko-

nanie robót podpisali prezydent 
miasta Rafał Bruski i prezes zarządu 
firmy Zbigniew Jasiecki. Całkowi-
ty koszt inwestycji ma przekroczyć 
11 milionów złotych, a prace potrwa-
ją około półtora roku i zakończą się 
jesienią 2019 roku.

- Nowoczesna hala sportowa to 
element, którego tak bardzo bra-
kuje zdolnej młodzieży – przyznaje 
prezydent Rafał Bruski. I przypo-
mina, że w przyszłym roku szkoła 
mieszcząca się przy placu Wol-
ności będzie obchodzić rocznicę 
400-lecia istnienia. - Liczę, że to 
wielkie święto dla szkoły będzie 
można połączyć z otwarciem nowej 
sali – dodaje.

Niebawem ma rozpocząć się 
wyburzanie dotychczasowej sali. 
- Jest ona już dość mocno wyeks-
ploatowana – zaznacza dyrek-
tor I Liceum Ogólnokształcące-
go Mariola Mańkowska. - Choćby 
parkiet jest już mocno zniszczony. 
Nowa hala będzie obiektem na mia-
rę XXI wieku. Jak dodaje, uczniowie 

na czas wykonywania prac będą 
mieli zajęcia wychowania fizyczne-
go w innych salach lub na świeżym 
powietrzu. - Z powodzeniem roz-
wijamy pasje naukowe i artystycz-
ne młodych ludzi, a wkrótce tak-
że sportowe – zapewnia dyrektor 
„jedynki”.

Now y obiek t  będ z ie mia ł 
powierzchnię blisko 700 metrów 
kwadratowych. Na niej znajdą się 

między innymi: siłownia, pomiesz-
czenia do ćwiczeń, drabinki, pił-
kochwyty, a także trybuna, która 
będzie mogła pomieścić około 
120 osób. Hala będzie również 
dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Prezes Kontbu-
du zapewnia, że jego pracownicy 
są gotowi do rozpoczęcia prac. 
- Możemy wejść na teren budowy 
niezwłocznie – mówi Zbigniew 
Jasiecki. 

Zgodnie z przyjętym har-
monogramem prac wykonawca 
robót przejmie teren na począt-
ku przyszłego miesiąca, a najdalej 
dwa miesiące od przejęcia tere-
nu mają ruszyć właściwe prace. 
- Mam nadzieję, że w ich trakcie 
nie wystąpią żadne komplikacje – 
dodaje prezes Kontbudu.

Hala przy I LO nie będzie 
j e d y n y m  o b i e k t e m ,  k t ó r y 
powstanie w najbliższym czasie 
w mieście. Podobna hala będzie 
budowana przy Zespole Szkół 
Elektronicznych przy ul. Karło-
wicza. W planach są także budo-
wy obiektów przy ul. Kcyńskiej 
(Zespół Szkół nr 14) i Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 3 przy ul. Granicznej. 
W tym ostatnim wypadku kończy 
się etap dokumentacji niezbędnej 
do budowy sali.

Według danych, które urząd 
miasta przedstawił w ostat-
ni wtorek, bydgoszcza-

nie zaproponowali 130 projektów. 
Wzorem poprzednich lat nie bra-
kuje remontów chodników, budowy 
miejsc parkingowych, placów zabaw, 
wybiegów dla czworonogów i siłowni 
plenerowych. Zgłoszono też powsta-
nie łąki miejskiej, budowę tężni na 
Kapuściskach, zakup dronów wykry-
wających smog czy zamontowanie 
urządzenia do wyświetlania animacji 
na budynkach.   

Czas na zgłaszanie pomysłów 
osiedlowych inwestycji mija 31 maja. 
Przypomnijmy, że od tego roku 
można proponować także projekty 

ponadosiedlowe, które wymaga-
ją podjęcia uchwały przez co naj-
mniej trzy rady osiedla. Przykła-
dami takich pomysłów są: budowa 
w pełni wyposażonego pola namio-
towo-kamperowego na terenie par-
ku Centralnego (obok Artego Areny), 
powstanie miejsca rekreacji miesz-
kańców przy ul. Śląskiej na Okolu 
oraz  rewitalizacja nabrzeży Starego 
Kanału Bydgoskiego. 

W siódmej edycji miasto zagwa-
rantowało na budżet obywatelski 
rekordowe 13,3 mln zł. Etap zgłasza-
nia projektów trwa od 16 kwietnia, 
a po nim nastąpi weryfikacja zgło-
szonych propozycji. Więcej infor-
macji na stronie www.bdgbo.pl oraz 
pod adresem mailowym budzetoby-
watelski@um.bydgoszcz.pl. ST

Zamierzamy trochę pomieszać 
na rynku handlowym i dać 
mieszkańcom miasta moż-

liwość zrobienia zakupów w cen-
trum handlowym z prawdziwego 
zdarzenia w jednym kompleksie – 
zapowiedział przewodniczący rady 
nadzorczej inwestora – spółki ADV 
Por Property Investment SA Dariusz 
Gardener. Podziękował też wło-
darzom miasta za dotychczasową 
współpracę i dodał, że niebawem 
będzie okazja ją kontynuować.

Dlaczego? Nie jest bowiem 
tajemnicą, że Outlet Center ma 
zostać wkrótce... rozbudowany. 
Przedstawiciele inwestora już zimą 
wspominali, że obiekt ma mieć 
docelowo powierzchnię 16 tysięcy 
metrów kwadratowych (obecnie 
ma około 11 tys. mkw.). Łącznie ma 
powstać w nim blisko 100 sklepów 
uzupełnionych o strefę gastro-
nomiczną. Przy ulicy Fordońskiej 

(u zbiegu z ul. Inf lancką) swoje 
punkty uruchomią między innymi: 
4F, Monnari, Dajar, Vestus, Kubenz, 
Home&Cook, Martes Sport czy 
InMedio. Na początku czerwca 
swoją działalność rozpocznie salon 
CCC, sklep Italian Fashion i sklep 
z artykułami dla dzieci Lazy Frog. 
Wkrótce otwarty zostanie także 
kolejny na terenie miasta elektro-
market sieci Media Expert.

Na klientów centrum outletowe-
go czeka parking na 900 samocho-
dów. - Życzę, aby wszystkie miejsca 
postojowe były zajęte – mówił obec-
ny na inauguracji zastępca prezy-
denta Mirosław Kozłowicz. Do Outlet 
Center można dotrzeć również auto-
busami linii nr 65, 83 i 89.

Pierwsi klienci zakupy w centrum 
handlowym przy Fordońskiej zrobią 
w nadchodzącą sobotę. Od ponie-
działku do soboty sklepy będą czyn-
ne od 10:00 do 21:00. W niedziele – 
od 10:00 do 20:00. BB

Powstanie nowa 
hala sportowa 
w Śródmieściu
Obiekt stanie na terenie I Liceum 
Ogólnokształcącego

Prezydent Rafał Bruski oraz prezes firmy Kontbud Zbigniew Jasiecki podpisali umowę na budowę nowej sali 
sportowej dla I LO.
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Dotychczasowa 
sala gimnastyczna 
jest mocno 
wyeksploatowana.

Mariola Mańkowska
dyrektor I LO w Bydgoszczy

11 mln zł
będzie kosztowała budowa 
nowej hali sportowej przy 
placu Wolności.

Drony, pole namiotowe 
i tężnia
Czego bydgoszczanie chcą na 
swoich osiedlach?

Już tylko tydzień został na zgłaszanie projektów do kolejnej edycji Byd-
goskiego Budżetu Obywatelskiego. Wiemy, jakie propozycje dotych-
czas przedstawili mieszkańcy.

SMART Outlet Center 
oficjalnie otwarty
Zakupy zrobisz tam już w sobotę

Przedstawiciele inwestora, władz miasta, a także najemcy czy sąsiadu-
jący z obiektem przedsiębiorcy pojawili się w czwartek podczas inau-
guracji pierwszego w Bydgoszczy centrum outletowego.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

O p l a n a c h  p r z e b u d ow y 
budynku wiadomo już od 
2016 roku. Wtedy to zapre-

zentowano pierwsze, wstępne 
wizualizacje oraz zapowiedzia-
no utworzenie w nim biur. Teraz 
przedstawiciele inwestora (spółki 
Galeria KWADRAT) poinformowali, 
że uzyskali ostateczne pozwolenie 
na budowę Kwadrat City Office.

Kwadrat City Off ice będzie 
obiektem biurowym klasy A. Przy-
szłym najemcom udostępnione 
będzie blisko 6,5 tysiąca metrów 
kwadratowych powierzchni, w tym 
około 1000 mkw. powierzchni han-
dlowej. W skład nowego biurowca 
wejdzie nie tylko dotychczasowy 
budynek galerii meblowej, ale też 
zupełnie nowa część, która powsta-
nie na terenie parkingu funkcjonują-
cego obecnie po stronie zachodniej.

Obiekt ma zostać wykona-
ny z wysokiej jakości materiałów. 
W parkingu podziemnym zostaną 
wyznaczone miejsca dla rowerów 
oraz stacje ładowania samochodów 
elektrycznych. Komunikacje między 
piętrami zapewnią cztery windy. 
Kwadrat City Office będzie legity-
mował się certyfikatem ekologicz-
nym LEED na poziomie GOLD.

Jak informuje inwestor, prace 
budowlane rozpoczną się w czerw-
cu 2018 roku. Ich zakończenie pla-
nowane jest na wrzesień 2019 roku. 
Plany Galerii Kwadrat spotkały się 
z bardzo pozytywnym przyjęciem 

przez mieszkańców; jednocze-
śnie pojawiło się wiele opinii, że 
kolejnym działaniem w tej części 
Bydgoszczy powinien być remont 
obiektów urzędu miasta położonych 
vis a vis Kwadratu. Dawne budynki 
„Telfy” są pomalowane na niepasu-
jący do otoczenia pomarańczowo-
-zółty kolor. Szansą na oczekiwaną 
przez bydgoszczan zmianę wize-
runku magistratu przy Grudziądz-
kiej jest planowana budowa parkin-
gu wielopoziomowego. 

Kwadrat City Office to kolejna 
inwestycja biurowa w Bydgoszczy. 
Obecnie na placu Kościeleckich 
powstaje bowiem budynek Immobi-
le K3, trwa też wykończenie pierw-
szego z dwóch planowanych obiek-
tów w ramach Arkada Business Park 
przy rondzie Fordońskim (w tym 
tygodniu mamy poznać kolejne-
go najemcę zlokalizowanych tam 
powierzchni biurowych). Nowe biura 
mają też powstać przy okazji budo-
wy kompleksu Platanowy Park na 
osiedlu Leśnym. Kolejne inwestycje 
w ramach rozbudowy Biznes Parku 
przy ulicy Kraszewskiego planuje też 
jego właściciel Andrzej Łoś, a także 
toruńska spółka ARD, która wykupiła 
teren po dawnym Torbydzie (czytaj 
więcej poniżej).

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

Zarówno projektanci, jak i sam 
inwestor nie są skorzy do rozmo-
wy o przygotowywanym projek-

cie. Krótko po złożeniu wspomnianego 
wniosku udało nam się skontaktować 
z przedstawicielami Lab3 Architekci. 
Dominik Banaszak, główny projektant, 
przekazał nam lakoniczną informa-
cję, że bez zgody inwestora nie może 
rozmawiać o szczegółach. Zapewnił 
jednak, że będzie próbował pozyskać 
taką zgodę. Podjęliśmy ponowną pró-
bę kontaktu bezpośrednio po majów-
ce, a także w połowie miesiąca – bez 
rezultatu. Z sieci zniknęła ponadto 
strona internetowa spółki ARD, gdzie 
przez kilka miesięcy znajdowała się 
informacja o gotowości odsprzedania 
części terenu nabytego od miasta.

W tytule wniosku skierowanego do 
ratuszowego Wydziału Administracji 
Budowlanej można jednak wyczytać, 
że ARD zamierza realizować pierw-
szy etap polegający na wzniesieniu 
budynku usługowo-handlowego „A” 
oraz budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego „B” wraz z projektem zago-
spodarowania terenu. Przypomnijmy, 
że harmonogram działań inwestora 
wymusza konstrukcja przetargu na 
zbycie terenu w kwartale pomiędzy 

ulicami: Chopina, Moniuszki, Ogińskie-
go oraz Jagiellońską. Miasto zapisało 
w nim warunek, że w ciągu dwóch lat 
od nabycia działki inwestor musi uzy-
skać pozwolenie na realizację inwesty-
cji (termin ten upływa w grudniu br.). 
W ciągu kolejnych trzech lat, a więc 
maksymalnie do grudnia 2021 roku 
inwestycja musi zostać z kolei zakoń-
czona. Za niedotrzymanie tych termi-
nów grożą kary umowne – 50 tys. zł za 
każdy miesiąc opóźnienia.

Na wizualizacjach, do których 
dotarliśmy, widać budynek biurowo-
-usługowy, który będzie zlokalizo-
wany w narożniku ulic: Ogińskiego 
oraz Moniuszki. Bliźniaczy obiekt ma 
stanąć również wzdłuż tej pierwszej, 
ale bliżej skrzyżowania z ulicą Jagiel-
lońską. W projekcie dominuje szara 
elewacja oraz szkło. Z kolei od stro-
ny Chopina mają być zlokalizowane 
budynki mieszkalne, które – podob-
nie jak obiekty przeznaczone na biura 
i usługi – liczą pięć kondygnacji. Wyni-
ka to wprost z zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który właśnie na cztery-pięć 
kondygnacji wskazuje maksymalną 
wysokość zabudowań z zastrzeże-
niem, że minimalna wysokość budyn-
ków to 16 metrów, a maksymalna – 
20 m (dla zabudowy z płaskim dachem) 
lub 23 m (dach stromy lub inny).

Spółka ARD nabyła teren po 
lodowisku Torbyd pod koniec 
2016 roku za 10,1 mln złotych netto. 

Tak ma prezentować się budynek Kwadrat City Office po przebudowie. 

Kwadrat przy Poznańskiej 
wreszcie się zmieni
Przebudowa rusza w czerwcu

Obecny wygląd domu meblowego Kwadrat przypomina o złych trendach architektonicznych z lat 
90. Budynek od lat szpecił uczęszczany rejon centrum miasta. Niebawem jednak to ulegnie zmianie 
– budynek zyska nowy wygląd i nową funkcję.

Co nowy inwestor planuje zbudować 
na terenie dawnego Torbydu?
Mamy pierwsze wizualizacje
Pod koniec kwietnia właściciel terenu po dawnym lodowisku Torbyd – toruńska spółka ARD złożył 
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na tym terenie. Naszej redakcji udało się dotrzeć do 
pierwszych wizualizacji przygotowanych przez poznańską pracownię Lab3 Architekci.

Od strony ulicy Ogińskiego i trasy Uniwersyteckiej spółka ARD z Torunia planuje wzniesienie obiektów 
biurowych. 

iNwEsTYcjE BiurowE
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Zakończenie
remontu CH Kwadrat ma 
nastąpić w drugiej połowie 
przyszłego roku.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Efektowną wizualizację inwe-
stycji poznaliśmy w paździer-
niku 2016 roku. Piętnasto-

piętrowy budynek miał stanąć na 
dwóch działkach, które deweloper 
otrzymał od miasta w rozliczeniu 
za Młyny Rothera. Inwestycja uzy-
skała pozwolenie na budowę i mimo 
negatywnych głosów ze strony 
niektórych urbanistów w sierpniu 
2017 roku rozpoczęły się prace. 

Ale w listopadzie doszło do 
tąpnięcia. Wtedy jeszcze nie było 
to tąpnięcia całej inwestycji, ale… 
budynku na Babiej Wsi. Mimo że 
przed rozpoczęciem budowy wyklu-
czano taką możliwość, pękła ściana 
w kamienicy pod numerem 8 oraz 
nawierzchnia jezdni. Ulicę zamknię-
to, lokatorów ewakuowano i zlecono 
przygotowanie ekspertyzy. W mar-
cu, gdy przedłużał się czas oczeki-
wania na nią, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Stanisław  
Skowroński wysłał pismo, które 
poprzez centrum zarządzania kry-
zysowego trafiło między innymi do 
Zarządu Dróg Miejskich i Komuni-
kacji Publicznej. A ten zamknął ruch 
tramwajowy na Babiej Wsi. 

– To działanie prewencyjne. 
Trudno wyobrazić sobie, co by się 
stało, gdyby jechał tamtędy tram-
waj pełen pasażerów i osunęłaby 
się pod nim ziemia. Nawet nie chcę 
sobie tego wyobrażać – mówił wte-

dy Krzysztof Kosiedowski, rzecz-
nik prasowy ZDMiKP. Zareagował 
wtedy także prezydent Rafał Bruski, 
który sprawę Nordic Astrum zgło-
sił do prokuratury, powołując się na 
art. 163 Kodeksu karnego mówiący 
o sprowadzeniu zdarzenia, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Od przetrasowania tramwa-
jów minęły dwa miesiące, a linie nr 
2 i 6 wciąż jeżdżą ulicą Jagiellońską. 
Organizacja komunikacji zastępczej 
kosztuje drogowców 1750 zł dziennie. 
Niedawno na Babiej Wsi można jednak 
było zobaczyć tramwaje. – To przejaz-
dy techniczne i nauki jazdy. Nie można 
tego wiązać z przywracaniem ruchu. 
W tej materii nic się nie dzieje – tłu-
maczy Kosiedowski. I potwierdza, że 
ZDMiKP będzie od inwestora doma-
gać się odszkodowania za koniecz-
ność  wprowadzenia zmian w ruchu. 
Po dwóch miesiącach kwota ta wynosi 
już ponad 100 tysięcy złotych. 

Z Babiej Wsi zniknął już dźwig, 
którego trzymanie na nieczynnym 
placu budowy było dla inwesto-
ra bezcelowe. Teren zabezpieczo-
no, a generalny wykonawca, firma 
Erbud z Torunia, nie chce nic mówić 
o ewentualnym powrocie do pracy. 
Odsyła do Nordica. Pracownicy war-
szawskiej centrali dewelopera mówią, 
że nie mogą zabierać głosu w spra-
wie Nordic Astrum i proszą o kon-
takt z prezesem Mirosławem Wierz-
bowskim. Ten od środy do momentu 
zamknięcia wydania był nieuchwytny. 
We wcześniejszych rozmowach przy-
znawał, że dopuszcza myśl o sprzeda-
ży terenu wraz z projektem.

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

W ost atn ich dniach na 
portalu MetropoliaByd-
goska.PL informowaliśmy 

o problemach związanych z waż-
nymi miejskimi postępowaniami 
inwestycyjnymi. Najniższa oferta 
na przeprowadzenie rewitalizacji 
Młynów Rothera wraz z otoczeniem 
była o 40 milionów złotych wyższa 
od budżetu przeznaczonego na to 
zadanie. 

Do postępowania zgłosiły się 
trzy f irmy: Budimex z Warsza-
wy, która wyceniła swoje usługi na 
92,1 miliona złotych, EBUD-Prze-
mysłówka z Bydgoszczy deklarująca 
realizację inwestycji za 97,5 miliona 
złotych oraz konsorcjum składające 
się z przedsiębiorstw Alstal i AGR 
Budownictwo z Jacewa, które zapro-
ponowało cenę 98,2 miliona złotych. 

Podobna sytuacja nastąpiła 
przy okazji przetargu na rozbudo-
wę przystani przy ulicy Żupy – chęć 
wykonania zadania wyraziły Kon-
sorcjum Gotowski - Budownictwo 
Komunikacyjne i Przemysłowe ze 
spółką Wiksbud oraz Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Ebud-Prze-
mysłówka. Pierwszy z podmiotów 
zadeklarował wykonanie robót za 
28,5 miliona, a drugi za 24,2 miliona 
złotych. Miasto chciało przeznaczyć 

na realizację inwestycji niespełna 
21 mln zł. 

W związku z przedstawionymi 
ofertami wykonawców koniecz-
ne było zwiększenie środków 
w budżecie na ten cel. 22 maja pre-
zydent Rafał Bruski skierował do 
radnych projekt uchwały zmienia-
jącej zapisy wieloletniej progno-
zy finansowej. Zwiększenie kwo-
ty przeznaczonej na rewitalizację 
Młynów o 38,5 miliona złotych 
(odpowiednio o 8,5 miliona złotych 
w 2019 i 30 milionów w 2020 roku) 
oraz kwoty na rozbudowę przysta-
ni o 3,3 miliona złotych w ramach 
wydatków budżetowych na przyszły 
rok pozwoli na podpisanie umów 
z firmami budowlanymi – a co za 
tym idzie na start obu inwestycji 
jeszcze w tym roku.

Uzasadniający uchwalenie 
poprawki skarbnik miasta Piotr 
Tomaszewski odniósł się na sesji do 
często postulowanej przez miesz-
kańców konieczności aktualiza-
cji wycen w ramach kosztorysów. 
Według niego w obecnej sytuacji na 
rynku jest to niewskazane. – Nie jest 
w naszym interesie, aby umieszczać 
w budżecie kwoty maksymalne, bo 
to jest wskazówka dla inwestora: 
możemy zażądać więcej – stwierdził 
Tomaszewski.

Ostatecznie radni przyjęli auto-
poprawkę prezydenta Bruskiego – 
16 z nich było „za”, nikt nie był prze-
ciw, ale siedmiu radnych wstrzyma-
ło się od głosu.

Budowa Nordic Astrum - wbrew tablicy - nie okazała się bezpieczna. 

Nie powstało,  
ale już tąpnęło
Zamiast nowoczesnego wysokościowca jest dziura w ziemi, problemy z komunikacją miejską i pęk-
nięty budynek na Babiej Wsi. Budowa Nordic Astrum została wstrzymana i coraz trudniej spodzie-
wać się, by została wznowiona.

Radni podjęli decyzję
Będzie więcej pieniędzy na Młyny Rothera 
i przystań RTW

Rafał Bruski zareagował na oferty wykonawców, które przewyższały zakładany budżet w dwóch 
istotnych dla miasta inwestycjach. Radni na środowej sesji przyjęli poprawkę zwiększającą budżety 
na wykonanie prac w Młynach Rothera oraz rozbudowę przystani RTW Lotto-Bydgostii.

W ramach rewitalizacji Młynów Rothera odnowione ma zostać również ich otoczenie. 

iNwEsTYcjE MiEsZKANiowE

iNwEsTYcjE MiEjsKiE
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R E K L A M A

Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W 2 0 17  r o k u  PK S  B yd-
goszcz przekroczyła licz-
bę 100 tysięcy podróżnych 

obsłużonych w ruchu międzyna-
rodowym. Było to możliwe dzięki 
współpracy z Euro-Busem, Sind-
badem - łącznie z dwudziestoma 
czterema firmami przewozowymi 
obsługującymi z bydgoskiego dwor-
ca PKS trasy zagraniczne. W tym 
roku pojawił się nowy gracz na byd-
goskim rynku przewoźników – fir-
ma FlixBus, która przejęła Polskie-
go Busa i włączyła bydgoski PKS do 

grona dwustu sześćdziesięciu swo-
ich partnerów.

Bardzo prężnie i dynamicznie 
w ostatnim czasie rozwijają się fir-
my, które obsługują trasy z Byd-
goszczy na Ukrainę. Nic dziwnego. 
W obszarze ich zainteresowań jest 
już blisko sześćdziesiąt tysięcy oby-
wateli ukraińskich przebywających 
w Bydgoszczy i okolicach. Dzięki tym 
przewoźnikom obecnie z naszego 
miasta można już dotrzeć w dowolny 
zakątek Ukrainy. Zachodnia Europa, 
między innymi dzięki Sindbadowi, 
jest także w zasięgu bydgoszczan 
– firma daje możliwość podróży do 
blisko trzystu miast Europy Zachod-
niej oraz Skandynawii. Jednakże to 
FlixBus budził największe zainte-
resowanie obecnych na konferencji 
dziennikarzy.

FlixBus przejmie wszystkie tra-
sy dotychczas obsługiwane przez 
Polski Bus, w tym najbardziej popu-
larną – z Bydgoszczy do Warszawy. 
Każdego dnia realizowanych będzie 
po pięć kursów do stolicy. Niektó-
re połączenia do Warszawy będą 
obejmować lotnisko w Modlinie. 
Ich inauguracja nastąpi pod koniec 
czerwca. 

Inne przejęte od Polskiego 
Busa trasy, szczególnie te nad-
morskie, zostaną zmodyfikowane. 
Na przykład połączenia do Trój-
miasta zostaną wydłużone do Gdy-
ni, a w sezonie - także do Łeby. 
Bydgoszcz będzie mieć połączenie 
bezpośrednie z Berlinem (główny 
hub przesiadkowy pozwalający na 
odbycie podróży po całej Europie) 
oraz z Pragą (w dalszym ciągu dzięki 
temu będzie można dotrzeć również 
chociażby do Wrocławia, jednego 
z największych polskich centrów 
przesiadkowych FlixBusa).

FlixBus ma też plany poszerze-
nia siatki połączeń, bo wojewódz-
two kujawsko-pomorskie jest dla 
firmy przewozowej bardzo ważnym 
miejscem znajdującym się na skrzy-
żowaniu głównych tras. A zatem 
i Bydgoszcz stanie się miastem 
przesiadkowym w różnych kie-
runkach, zarówno w komunikacji 
krajowej, jak i międzynarodowej. 
I podobnie jak to się dzieje w komu-
nikacji lotniczej - jeżeli pasażerowie 
wykupią kilka połączeń na jednym 
bilecie, to w przypadku opóźnień 
lub innych zdarzeń losowych zakłó-

cających ciągłość podróży, będzie 
odpowiadał za nie operator. I to do 
jego obowiązków należała będzie na 
przykład pomoc  w przebukowaniu 
biletów na kolejny przejazd.

Na obecności FlixBusa skorzysta 
na pewno Grudziądz, który znajdzie 
się w siatce połączeń i z tego miasta 
będzie można na przykład dotrzeć 
bezpośrednio do Berlina (trasa: 

Gdańsk-Grudziądz-Bydgoszcz-
-Berlin). Do miast naszego regionu 
obsługiwanych przez Flix Bus dołą-
czy także Inowrocław, a w następnej 
kolejności Ciechocinek.

- Nie mogę dziś zdradzić jeszcze 
wszystkich szczegółów – zaznaczył 
dyrektor FlixBusa Michał Leman – 
a to dlatego, że cały czas toczą się 
rozmowy zarówno z partnerami, jak 
i te dotyczące wszelkiego rodzaju 
licencji, zgód i zezwoleń, więc musi-
my uzbroić się w cierpliwość do 
początku wakacji.

Co zyskają pasażerowie FlixBu-
sa? Więcej tras, wygodniejsze auto-
busy, możliwość korzystania z bez-
płatnego internetu w całej Europie 
oraz intuicyjny system przesiadko-
wy z opieką przewoźnika w przy-
padku opóźnień.

KoMuNiKAcjA FlixBus i inni, czyli… 
z Bydgoszczy w świat
Artur Bogusławski, kierownik bazy PKS Bydgoszcz,  Michał 
Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa, Andrzej Schab 
z ramienia PKS, Jacek Blida z Euro-Busa i przedstawiciel Sindbada 
Radosław Sikora spotkali się z dziennikarzami, żeby podzielić się 
nowościami na bydgoskim rynku przewozów pasażerskich. 

Przedstawiciele kilku przewoźników, w tym FlixBusa oraz PKS Bydgoszcz zaprezentowali swoją ofertę dla 
mieszkańców Bydgoszczy i regionu.
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Cały czas toczą się 
rozmowy z różnymi 
partnerami, więc 
kolejne informacje 
będziemy mogli 
przekazać na początku 
wakacji.

Michał Leman
dyrektor zarządzający FlixBusa

Z Bydgoszczy
dotrzemy bezpośrednio 
m.in. do Pragi i Berlina, 
a także do Gdyni oraz 
w sezonie wakacyjnym  
– do Łeby.

Sindbad
daje możliwość 
dotarcia do 
300 miast Europy 
Zachodniej oraz 
Skandynawii.

O FlixBusie
Spółka z siedzibą w Monachium, 
która powstała w 2013 roku 
w wyniku deregulacji rynku prze-
wozów autokarami na terenie Nie-
miec. W założeniu miała stanowić 
konkurencję dla kolei Deutsche 
Bahn oraz rozwijającego się ryn-
ku wspólnych przejazdów (tzw. 
carpoolingu). W 2015 roku Fli-
xBus połączył się z MeinFernbu-
sem. Na terenie naszych zachod-
nich sąsiadów obsługuje obecnie 
90 procent przewozów autokaro-
wych. W grudniu ubiegłego roku 
spółka poinformowała o przejęciu 
Polskiego Busa i planach rozwoju 
siatki połączeń na terenie kraju.
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nowy numer znajdziesz tutaj:

ZA
CZYTA
NI GALERIA POMORSKA

20. Fordońska 141

BSS SPOŁEM
21. Baczyńskiego 35a
22. Nowodworska 2
23. Czerkaska 32
24. Drzycimska 1b
25. Kossaka 50
26. Władysława IV 18 a
27. Abrahama 8
28. Białogardzka 27
29. Gdańska 45
30. Koszarowa 11
31. Wełniany Rynek 2
32. Ogrody 20
33. C. Skłodowskiej 84a
34. Powstańców Wlkp. 32
35. C. Skłodowskiej 32
36. B. Żeleńskiego 16a
37. 11 Listopada 15a
38. Brzozowa 86

ATOS
39. Kraszewskiego 1

CARREFOUR
40. Aleja Jana Pawła II 115 
41. Fordońska 141 
42. Skarżyńskiego 2 

TWÓJ MARKET
43. Sandomierska 20 
44. Pelplińska 41

BYDGOSKA 
SZKOŁA WYŻSZA
45. Unii Lubelskiej 4C

ARKADA 
GALERIA WNĘTRZ
46. Fordońska 40

STARÓWKA OFFICE
47. Długa 16

HOTEL HOMER
48. Powstańców Wlkp. 33

FAMILY PARK
49. Fordońska 246

PARK 17
50. Chodkiewicza 17

ZIELONE ARKADY
51. Wojska Polskiego 1

MAXIMUS 
52. Chabrowa 9

POPAOPA 
53. Gołębia 8

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL
54. Kościuszki 27

DROŻDŻOWA
PYCHOTKA
55. Gdańska 28

BYDGOSKIE 
CENTRUM 
INFORMACJI
56. Batorego 2

CHATA POLSKA
57. Okrzei 2
58. Ugory 23
59. Waryńskiego 51

STADMEDICA
60. Nakielska 327

PORT 
LOTNICZY
61. Białe Błota 
62. Paderewskiego 1

SUNESCO
63. Stary Rynek 21

GALERIA 
MIEDZYN
64. Nakielska 86

FIGLOWISKO
65. Jagiellonska 39-47

GALERIA OSIELSKO
1. Szosa Gdańska 49

KINO HELIOS
2. Fordońska 141

BANK POCZTOWY
3. Jagiellońska 17

PORT LOTNICZY 
BYDGOSZCZ
4.  Paderewskiego 1, 

Białe Błota

DELIKATESY
TROJAŃSKIE
5. Ujejskiego 48 
6. Baczyńskiego 15 

PIEKUŚ
7. Broniewskiego 4 
8. Ogrody 20 
9. Boya-Żeleńskiego 16 

PIOTR & PAWEŁ
10. Wojska Polskiego 1

MILA
11. Broniewskiego 4
12. Czerkaska 11
13. Konopnickiej 28
14. Nakielska 213
15. Tucholska 13a
16. Słowiańska 18

VIANDO
17. Focha 2 
18. Grunwaldzka 26 
19. Kolbego 44 

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

O dobrą atmosferę – a le 
i dobrą jakość kształcenia – 
dba kadra naukowa zakładu. 

W przestronnej pracowni rozma-
wiam z dr. Marcinem Jędrzakiem 
i dr Moniką Rak. Pierwsze place 
dyplomowe studentów dr. Jędrzaka, 
który na bydgoskiej uczelni wykłada 
od niedawna, wzbudziły spore zain-
teresowanie. Moją uwagę przykuł 
projekt Anny Rozynek, która wpadła 
na pomysł realizacji plecaka z funk-
cją namiotu – powstał on pod kie-
runkiem dr Rak. 

- Kładziemy duży nacisk na to, 
aby projekt wynikał z ich zaintere-
sowań. Studentka, która zrobiła ten 
plecak, jest podróżniczką. Potrze-
bowała tego dla siebie i była mocno 
związana z tym projektem – stwier-
dza Marcin Jędrzak. 

T worzenie tego typu prac 
dyplomowych to spore wyzwanie 
dla początkujących designerów, ale 
i doskonała okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności. Jędrzak pod-
kreśla, że absolwenci wzornictwa 
muszą być kreatywni. - My uczy-
my studentów myślenia. Nie mają 
kopiować tego, co jest. Mają znaj-
dować i kreować nowe potrzeby lub 
wychodzić naprzeciw istniejącemu 
zapotrzebowaniu. 

W przypadku tworzenia „trady-
cyjnych” prac dyplomowych sche-
mat jest prosty – pisze się je na 
podstawie pozyskanych materiałów. 
W wypadku plecaka proces ten jest 
znacznie bardziej skomplikowany. 
Wszystko zaczęło się od pomysłu 
studentki.

- Chciała zaprojektować plecak 
dla siebie, więc zastanawiała się, 
czego brakuje jej w takim klasycz-
nym rozwiązaniu plecaka tury-
stycznego. Zaobserwowała, że war-
to by go wyposażyć w dodatkową 
funkcję, która umożliwia przerobie-
nie go w namiot. Z pewnością uła-
twiłoby to jej podróżowanie, gdyż 
mogłaby pojechać w większą liczbę 
miejsc i spać w nietypowych prze-
strzeniach – mówi Monika Rak. 

Pomysł zaczął powoli nabierać 
realnych kształtów. Rozynek wraz 
z dr Rak pracowały nad materiała-
mi, z których miał zostać wykonany 
nietypowy plecak. – Musiały być 
one adekwatne do formy i do funk-
cji. Na samym końcu powstał pro-
totyp, na którym można było prze-
testować zastosowane rozwiązania 
– stwierdza Rak. 

Plecak przestał być wizją istnie-
jącą jedynie na monitorze kompute-
ra, a stał się realnie funkcjonującym 
rozwiązaniem. Sama obrona pra-
cy polegała na pokazaniu właśnie 
funkcjonalności plecaka – twórczy-
ni rozwinęła znajdujący się w środku 
namiot i opowiedziała o jego zale-
tach. Wykładowcy wzornictwa nie 
chcą, aby wizje studentów powstały 
tylko na papierze, choć przyznają, 
że jest to najtrudniejszy etap two-
rzenia.

-  D o  p o w s t a n i a  p l e c a k a 
potrzebne były rysunki 1:1 i wykro-

je. Jako osoby pilotujące ten projekt 
musimy mieć nad nim pieczę, aby 
wszystko było dobrze wykonane 
pod względem technicznym – pod-
kreśla dr Jędrzak. Student wzornic-
twa UTP przygotowuje się przez to 
do sytuacji, jakie czekają na niego 
podczas kariery zawodowej. Wtedy 
sam będzie musiał narysować pro-
jekt i przedstawić go do odczytu 
zleceniodawcy. 

Inną kategorią projektów są 
przedmioty, które mogą ułatwić 
życie. Dyplom Agnieszki Kuras, 
która zaprojektowała urządzenie 

sanitarne dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, został 
doceniony przez rektora UTP. Pro-
fesor Tomasz Topoliński wyróżnił jej 
prace pierwszą nagrodą za najlepszy 
dyplom wzorniczy. Przygotowania 
do realizacji umywalki poprzedziły 
wywiady środowiskowe z osoba-
mi niepełnosprawnymi. Studentka 
wyselekcjonowała z nich wymaga-
nia i oczekiwania tej grupy.

- Zwracał y one uwagę, że 
potrzebują sprzętu o konkretnej 
szerokości i wysokości – podkreśla 
Jędrzak. Doktor Rak dodaje: Czę-

sto spotykają za wysokie umywalki, 
których nie można obniżyć, nie ma 
regulacji lustra. 

Zaprojektowana przez Kuras 
misa jest dostosowana kształtem 
do osoby podjeżdżającej do niej 
na wózku inwalidzkim. Ma ona 
możliwość regulacji, dzięki czemu 
skorzysta z niej nie tylko niepeł-
nosprawny, ale też jego opiekun. 
Cała rodzina mogłaby korzystać 
z jednego sprzętu, co jest pewną 
formą równouprawnienia. Jędrzak 
przyznaje, że przy tworzeniu umy-
walki napotyka się na takie same 

problemy, jak w przypadku plecaka 
czy torby. W procesie projektowania 
ważny jest jednak nie tylko dobrze 
wykonany rysunek techniczny, ale 
też umiejętność zadawania pytań.

- Spotykam człowieka, jest 
związany z branżą ceramiczną od 
60 lat. To jest kopalnia wiedzy – 
trzeba nauczyć się ją wydobywać – 
zaznacza wykładowca. 

Projekty studentów nie są 
toporne. Sprzęty, które służą nie-
pełnosprawnym, mogą wyglądać 
efektownie. I taki jest też cel pro-
jektowania studentów wzornic-
twa. Nie boją się eksperymentów 
i przełamywania konwenansów. 
Rolą kadry akademickiej jest odpo-
wiednia współpraca z przyszłymi 
inżynierami.

- My jesteśmy od tego, aby ukie-
runkować studentów na ciekawe 
rozwiązania – mówi Rak. Jędrzak 
dodaje: Nasza umiejętność polega 
na tym, aby wydobyć z nich to, co 
jest ciekawe i poprowadzić odpo-
wiednią ścieżka. 

Na istniejącym od 2007 roku 
Zakładzie Wzornictwa istnieje obec-
nie pięć pracowni specjalistycz-
nych. Każda z nich specjalizuje się 
w innych dziedzinach designu – dr 
Rak zajmuje się tkaniną, a dr Jędrzak 
uczy projektowania przemysłowego. 
W toku swoich studiów student ma 
zajęcia w każdej pracowni. Na końcu 
cyklu kształcenia wybiera swojego 
promotora, który zajmuje się jego 
ulubioną dziedziną designu.

- Student, przechodząc przez 
wszystkie lata nauki, pracuje nad 
różnymi pomysłami i projektami. 
Zaczynamy od klasycznego designu 
przemysłowego, gdzie robimy przy-
kładowo ekspres do kawy czy wen-
tylatory. Potem zajmujemy się rów-
nież meblami. Studenci projektują 
krzesła, fotele – mówi dr hab. Romu-
ald Fajtanowski, także zajmujący się 
projektowaniem przemysłowym. 

Potencjał studentów wzornic-
twa zaczyna być coraz mocniej 
dostrzegany przez przedsiębiorców. 
Dla nich jest to szansa na pozyska-
nie kreatywnego pracownika, a dla 
studentów - okazja na znalezienie 
zatrudnienia. UTP nawiązał kontak-
ty z Warner Music, bydgoską firmą 
Folkstar czy Loft Decora, która nie-
bawem zrealizuje jeden ze studenc-
kich projektów – regału z drew-
na dębowego i metalu. Wcześniej 
uczelnia prowadziła współpracę 
z PESĄ, Optiguard czy Impuls.

Istnieje też szansa, że pomysły 
studentów uczących się w Fordonie 
będą bardziej widoczne na ulicach 
Bydgoszczy. Jednym z ciekawszych 
projektów, który został pokazany 
podczas niedawnej konferencji, było 
stoisko miejskie. Romuald Fajtanow-
ski przekazał, że uczelnia prowadzi 
rozmowy z producentem, który 
stworzy prototyp tego stoiska.

- Nasze projekty są robione 
pod potrzeby producentów, a tak-
że potrzeby miasta. Mamy bardzo 
bogate kontakty z przemysłem – 
stwierdza Fajtanowski. Dzięki temu 
studenci mają większe szanse na 
realizacje swoich pomysłów w prak-
tyce, a także mogą wziąć udział 
w warsztatach z udziałem produ-
centów z różnych dziedzin.

EDuKAcjA Potencjał 
bydgoskiego 
wzornictwa
Studenci UTP projektują rzeczy, 
które wchodzą do produkcji 
Kreatywność i pasja – to cechy, które są tak bardzo poszukiwane na rynku pracy. Przynajmniej 
w teorii, ponieważ w praktyce pomysły, które wykraczają poza schemat często są torpedowane. 
Są jednak miejsca, gdzie nieszablonowe myślenie i wizje są doceniane, co pozwala odnosić sukcesy. 
Wzornictwo UTP – to wyjątkowy zakład, który może stworzyć nową historię bydgoskiej sztuki użyt-
kowej.

Prace dyplomowe studentów wzornictwa są bardzo nowatorskie. Niektóre – jak stoisko miejskie autorstwa - 
Mariusza Białobłockiego doczekają się realizacji. 
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Bydgoska ekoelektrociepłow-
nia, która pracuje oficjalnie od 
lutego 2016 roku, w dalszym 

ciągu budzi ogromne zaintereso-
wanie, a funkcjonująca na jej terenie 
ścieżka edukacyjna uświadomiła 
już tysiącom osób, jak ważna jest 
ekologiczna gospodarka odpadami. 
Tylko w 2017 roku łącznie ponad 
5000 osób zostało objętych edu-
kacją ekologiczną w ramach wizyt 
studyjnych, a także dzięki zajęciom 
w szkołach. Specjalną ścieżką edu-
kacyjną przeszły dzieci z przed-
szkoli, uczniowie, studenci, a także 
przedstawiciele samorządów, insty-
tucji i stowarzyszeń.

W związku z planowym posto-
jem serwisowym instalacji zaję-
cia prowadzone w ZTPOK w tym 
roku szkolnym zakończyły się już 
w maju. W poprzednich latach 
takie postoje technologiczne były 
wykonywane w okresie letnim, ale 
wyjątkowo w tym roku prace prze-
sunięto na maj, w celu skorelowania 
z przebudową sieci ciepłowniczej 
prowadzoną przez KPEC w ciągu 
ul. Wojska Polskiego i Szpitalnej. 
Warto pamiętać, iż instalacja Pro-
Natury jest podłączona do sieci 
KPEC dzięki czemu energia cieplna 
powstała z utylizacji odpadów trafia 
do mieszkań bydgoszczan. Czynno-
ści serwisowe potrwają do połowy 
czerwca, a ponieważ zbliżają się 
wakacje, to ekoelektrociepłownia 
będzie znowu otwarta dla uczniów 
od września. 

Wycieczki po ZTPOK i prowa-
dzone na jego terenie lekcje to nie 
jedyna forma edukacji ekologicznej 

oferowanej przez ProNaturę. W pla-
cówkach szkolnych i przedszkolach 
prowadzone są ekolekcje, podczas 
których wykorzystywany jest spe-

cjalny Ekobus wyposażony w cieka-
we i nowoczesne narzędzia dydak-
tyczne. W 2017 roku odwiedził ok. 
1850 przedszkolaków i 960 uczniów.

Prowadzona przez ProNaturę 
edukacja ekologiczna ma na celu 
rozwijanie wśród mieszkańców 
dobrych praktyk postępowania 

z odpadami, począwszy od świa-
domych zakupów i ograniczania 
wytwarzanych śmieci, przez ich 
segregację, aż po budowanie świa-
domości, że odpady mogą być wyko-
rzystane jako surowiec energetycz-
ny. Ważne jest stałe uświadamia-
nie i przekazywanie pozytywnych 
wzorców już od najmłodszych lat, 
a nie jednostokowe akcje ulotkowe 
czy reklamowe.

- Edukacja ekologiczna to waż-
ny element ochrony środowiska. 
Świadomość zagrożeń oraz szans 
na zdrowe życie w zgodzie z natu-
rą przynosi efekt globalny w postaci 
czystego środowiska naturalne-
go. Dbamy, aby edukacja była sku-
teczna, adresowana do wszystkich 
i w sposób klarowny przekazywała 
wiedzę ekologiczną. Cieszymy się 
więc, że docieramy z naszymi dzia-
łaniami do tak wielu osób i chcemy, 
aby z każdym rokiem ta liczba rosła. 
Od września, po wakacjach, rusza-
my znowu z zajęciami na terenie 
Zakładu Termicznego Przekształca-
nia Odpadów Komunalnych – wyja-
śnia Konrad Mikołajski, prezes spół-
ki ProNatura.

* Ze względu na duże 
zainteresowanie zwiedzaniem 
instalacji, ProNatura zaprasza 
placówki oświatowe do 
skorzystania z systemu 
rezerwacji znajdującego się 
na stronie www.pronaura.
bydgoszcz.pl w zakładce 
„Edukacja ekologiczna”.

Pronatura konsekwentnie edukuje mieszkańców 
w myśl swojego hasła

Z myślą o ekologii
Od otwarcia bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych tysiące osób 
zostało objętych edukacją ekologiczną prowadzoną przez ProNaturę. Zbliża się koniec roku szkolnego 
i przerwa w zajęciach dydaktycznych, więc Spółka będzie kontynuowała swoje działania od września.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Dl a  podopiecznych Jack a 
Nawrockiego będzie to czwar-
ty turniej z cyklu Ligi Narodów. 

To nowe rozgrywki, które zastąpiły 
World Grand Prix. Polskie siatkar-
ki zmagania w turnieju rozpoczęły 
od turnieju w amerykańskim Lin-
coln, gdzie wygrały po tie-breaku 
z Włoszkami, a następnie uległy 
1:3 USA i 0:3 Turczynkom. Z kolei 
w Makau sprawiły ogromną nie-
spodziankę, wygrywając z mistrzy-
niami olimpijskimi – Chinkami 
3:2. W dwóch kolejnych spotkaniach 
doznały jednak porażek – 1:3 z Serbią 
i 2:3 z Tajlandią.

Po turniejach w Stanach Zjedno-
czonych i Chinach podopieczne Jac-
ka Nawrockiego trzy kolejne roze-
grają w Europie, z czego dwa przed 
własną publicznością. Pod koniec 
maja wystąpią w holenderskim 
Apeldoorn, gdzie ich rywalkami 
oprócz gospodyń będą także Brazy-
lia i Korea Południowa, zaś w dniach 
5-7 czerwca zagrają w Bydgoszczy. 

W hali Łuczniczka Polkom przyj-
dzie zmierzyć się z Argentynkami, 
Niemkami i Belgijkami. - To bardzo 
znaczące, że turniej Ligi Narodów 
siatkarek zostanie rozegrany w Byd-
goszczy – mówi prezes PZPS Jacek 
Kasprzyk. Prezydent Bydgoszczy 
wierzy natomiast w sukces kadry 
siatkarek. - Mam nadzieję, że zoba-
czymy tutaj zacięte spotkania, które 
zakończą się zwycięstwem naszej 
reprezentacji – dodaje Rafał Bruski. 

Na początek biało-czerwone 
w bydgoskiej hali podejmą rywalki 
z Ameryki Południowej. Dzień póź-
niej zmierzą się z Niemkami, a na 
zakończenie imprezy – z Belgijka-
mi. Mecze biało-czerwonych roz-
poczną się o 20:30, zaś wcześniej-
sze spotkania - o 17:30. Kibice mogą 
cały czas nabywać wejściówki na 
poszczególne spotkania. Aby obej-
rzeć oba mecze dnia, trzeba będzie 
za bilet zapłacić 15 złotych. Pozosta-
łe wejściówki kosztują: 40 zł (kate-
goria I), 30 zł (kategoria II) i 15 zł 
(kategoria III). Natomiast karnety na 
cały turniej w hali Łuczniczka kosz-
tują odpowiednio: 80 zł, 60 zł i 30 zł.

Na zakończenie zmagań gru-
powych Ligi Narodów Polki zagrają 
jeszcze w Wałbrzychu (12-14 czerw-

ca), a tam przyjdzie im się zmierzyć 
z Japonkami, Rosjankami i Domini-
kankami. - Rywalki są z najwyższej 
półki, ale to dobrze, że będziemy 
grać z najlepszymi, będziemy w ten 
sposób podnosić swoją jakość – 
mówi selekcjoner kadry siatkarek 
Jacek Nawrocki, który w przyszłym 
tygodniu ma ogłosić czternasto-
osobową kadrę na mecze turnieju 
w Bydgoszczy.

* Konkurs z biletami na mecze 
Ligi Narodów ogłosimy 
w poniedziałek, 28 maja na 
MetropoliaBydgoska.PL.

We wtorek, 29 maja przy uli-
cy Gdańskiej kibice obej-
rzą zmagania w aż trzyna-

stu konkurencjach, z czego po raz 
pierwszy w historii – w pchnięciu 
kulą oraz rzucie oszczepem kobiet. 
Nie zabraknie również rywalizacji 
sprinterów, płotkarzy, a także spe-
cjalistów od skoku o tyczce.

W tym ostatnim przypadku fani 
królowej sportu liczą na pojedynek 
wspomnianego Pawła Wojciechow-
skiego z rekordzistą Polski Piotrem 
Liskiem, jedynym Polakiem, któ-
ry pokonał poprzeczkę zawieszo-
ną na wysokości sześciu metrów. 
Iga Baumgart pojawi się na starcie 
biegu na 400 metrów razem z inny-
mi specjalistkami od tego dystansu 
i zarazem koleżankami z eksporto-
wej sztafety 4 x 400 metrów, która 

w ubiegłym roku sięgnęła po halowe 
mistrzostwo Europy oraz brązowy 
medal mistrzostw świata na sta-
dionie. W zmaganiach na dystan-
sie dwukrotnie dłuższym Marcin 
Lewandowski stanie w szranki mię-
dzy innymi z Kenijczykiem Nicho-
lasem Kiplangatem Kipchoechem. 
W pchnięciu kulą języczkiem u wagi 
ma być rywalizacja Pauliny Guby 
z Anitą Marton z Węgier, a w rzu-
cie oszczepem – Marceliny Witek 
z Anete Kociną z Łotwy.

Początek mityngu o godzinie 
17:45. Bilety na miejsca numero-
wane (sektory na mecie) kosztują 
25 złotych (normalne) oraz 10 zło-
tych (ulgowe). Na pozostałe sekto-
ry obowiązują odpowiednio ceny 
15 i 5 zł. Na trybunach mają również 
zasiąść dzieci z bydgoskich klas 
sportowych, do których trafiły trzy 
tysiące bezpłatnych zaproszeń.  ED

Bakuniak, 22-letnia bydgoszczan-
ka, obecnie zawodniczka MKP 
Szczecin i studentka tamtejsze-

go uniwersytetu (bohaterka nasze-
go styczniowego reportażu, zobacz: 
MetropoliaBydgoska.PL 1/2018), chce 
zostać – wespół z Aleksandrą Bedna-
rek – pierwszą Polką, która pokona 
33-kilometrową trasę między wyspą 
Catalina a wybrzeżem Los Angeles. 
- To duże wyzwanie, nie tylko, jeżeli 
chodzi o dystans. Oznacza to od 7 do 
12 godzin w wodzie w temperaturze 
20-23 stopni Celsjusza, zmienne prą-
dy i konieczność płynięcia w nocy – 
wylicza Bakuniak.

Wyprawa ma odbyć się pod 
koniec sierpnia. Sam kanał Catalina 

jest zaliczany do tzw. Korony Oce-
anów, czyli pływackiego odpowied-
nika Korony Ziemi, a więc najbar-
dziej wymagających przedsięwzięć 
w pływaniu długodystansowym.

Na wyjazd do Stanów Zjednoczo-
nych Hanna Bakuniak oraz Aleksandra 
Bednarek zbierają środki w ramach 
zbiórki na portalu www.zrzutka.pl. 
Po wpisaniu frazy – Polska Wyprawa 
Stulecia można wesprzeć przedsię-
wzięcie dowolną kwotą. Pokonanie 
kanału Catalina będzie dedykowane 
Ignacemu Pianko, 7-letniemu chłopcu, 
który zmaga się z wadą serca, guzem 
mózgu, niedosłuchem i autyzmem. 
Jego historię można poznać na stronie 
www.ignacowo.pl. ED

Kadra 
siatkarek zagra 
w Łuczniczce
Biało-czerwone wystąpią w Bydgoszczy w turnieju Ligi Narodów

Czy przez bydgoską publicznością siatkarki reprezentacji Polski będą miały powody do radości – przekonamy 
się od 5 do 7 czerwca. 

siATKÓwKA
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Trzy mecze
Ligi Narodów 
w Bydgoszczy rozegrają 
polskie siatkarki. 
Ich rywalkami będą 
Argentyna, Niemcy 
i Belgia.

Osiemnasta edycja 
Bydgoszcz Cup
Na stadionie Zawiszy zobaczymy gwiazdy 
z kraju i zagranicy
Iga Baumgart, Paweł Wojciechowski oraz Marcin Lewandowski będą 
faworytami gospodarzy podczas tegorocznego Europejskiego Festi-
walu Lekkoatletycznego. Ale lista gości jest równie interesująca.

Bydgoszczanka chce 
wziąć udział w Polskiej 
Przeprawie Stulecia
Hanna Bakuniak, rekordzistka świata w zimowym pływaniu oraz mul-
timedalistka mistrzostw Polski, przymierza się do kolejnego wyzwa-
nia. Tym razem chce przepłynąć kanał Catalina zwany amerykańskim 
La Manche.
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rozmawiał Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Pierwsze 
pytanie, które nasuwa się, patrząc 
na sytuację klubu: quo vadis, Łucz-
niczko? 
Piotr Sieńko (prezes Łuczniczki): 
Nie mam na to pytanie odpowiedzi. 
Oczywiście warto nadal być w elicie 
i w Bydgoszczy, bo tutaj to budowa-
liśmy, ale są twarde realia rynkowe 
i finansowe. Nie wiem, w którym to 
kierunku pójdzie. 

Szanse na pozostanie klubu w elicie 
cały czas są?
Oczywiście, na dzisiaj oceniam je na 
poziomie 50:50. 

Czy klub ma problem z pozyski-
waniem sponsorów? Była Delecta, 
był transfer i to jako sponsorzy 
tytularni, a dzisiaj tych firm wśród 
wspierających klub nie ma.
Rzeczywiście dwie firmy nam odpły-
nęły. Delecta była języczkiem u wagi, 
bo dawała ogromne pieniądze. BDA 
Transfer również nas wspierał, ale 
na dużo mniejszym poziomie finan-
sowania. Z punktu widzenia pozy-
skania sponsorów tytularnych jeste-
śmy na minusie. Mamy też inne fir-
my, które nas wspierają, ale te kwoty 
są na tyle małe, że de facto od dwóch 
lat ta sytuacja jest taka, że walczymy 
o utrzymanie. 

Przypominam sobie słowa trene-
ra Bednaruka po trzecim bara-
żowym meczu w Częstochowie, 
który mówił nam, że być może nad 
drużyną zbyt wysoko zawieszono 
poprzeczkę, że zespół nie był goto-
wy na grę o miejsca 8-10.
Nie chcę brać odpowiedzialności za 
słowa Kuby Bednaruka, to jest jego 
opinia. Generalnie jednak sytuacja jest 
taka, że miejsce, w którym jesteśmy 
w lidze, jest spowodowane też tym, 
jaki mamy budżet. Mieliśmy bardzo 
wysokie budżety w sezonie 2013/2014, 
kiedy zespół zajął czwarte miejsce 
(pod nazwą Delecta – red.) i 14/15, gdy 
sezon ukończyliśmy na piątym miej-
scu (nazwa Transfer Bydgoszcz – red.). 
Wówczas jednak mieliśmy złoty strzał 
w postaci zatrudnienia trenera Hey-
nena. Na tym poziomie finansowania, 
jaki mamy obecnie, to sytuacja wyglą-
da tak, że walczymy jedynie o utrzy-
manie i uniknięcie spadku do niższej 
klasy rozgrywkowej.

Jeżeli już mówimy o sprawach 
finansowych: jaki był budżet klubu 
w zakończonym sezonie?
Nie chciałbym wchodzić tutaj 
w szczegóły, bowiem obowiązują nas 

też tajemnice rynkowe. Mogę powie-
dzieć jedynie tyle, że był za niski. Pró-
bowaliśmy skład budować z trenerem 
Bednarukiem, licząc na tak zwane 
złote strzały. Zdecydowaliśmy się na 
pozyskanie zawodników z zagrani-
cy, którzy będą objawieniem. Takimi 
graczami mieli być Goas czy Bata-
gim, a tutaj okazało się, że dwa trans-
fery nam kompletnie się nie udały. 
Jak chcesz mieć stabilny skład, to 
musisz zapłacić dużo więcej. 

W poniedziałek zebrała się Rada 
Sportu przy prezydencie. Pojawił 
się wątek, aby ratusz dodatkowo 
dołożył środków finansowych dla 
klubu. o jakiej kwocie mówimy?
Ja poprosiłem prezydenta o podwo-
jenie tej kwoty na rok. Wynika to 
z prostej kalkulacji ekonomicznej: 
żeby mieć zespół, który będzie 
w stanie walczyć z czołowymi klu-
bami, musimy mieć wyższy budżet. 

tylko że ratusz odpowiada wprost, 
że takich środków nie ma, a i tak 

klub otrzymał najwięcej pieniędzy 
spośród tych, które grają w elicie.
To prawda, ale liczę, że uda nam się 
zwiększyć zainteresowanie ze stro-
ny ratusza. Wiem, że pan prezydent 
jest twardym negocjatorem i będę 
z nim na ten temat nadal rozmawiał. 
Nie chcę być jednak twarzą kampanii 
prezydenckiej prezydenta Bydgoszczy. 

A może warto byłoby głębiej się-
gnąć do kieszeni potencjalnych 
sponsorów?
Ta opinia jest słuszna, ale nieade-
kwatna do naszej sytuacji. Drenujemy 

rynek sponsorski zarówno w mie-
ście, jak i województwie. Praktycznie 
wszędzie pukaliśmy do firm, próbuje-
my dotrzeć do spółek skarbu państwa. 
Poza tym nic nie jesteśmy w stanie 
zrobić. Numerycznie mamy najwięk-
szą liczbę sponsorów. Próbowaliśmy 
zainteresować między innymi Pesę 
czy Jutrzenkę, ale te firmy nie są zain-
teresowane sponsoringiem sporto-
wym. Jak się popatrzy w Bydgoszczy, 
to brakuje wielkich firm, które byłyby 
taką formą promocji zainteresowane.

Zawodnicy też dopytują pana 
o sytuację, która się dzieje wokół 
klubu?
Tak, proszę pamiętać że mamy gra-
czy, którzy posiadają ważne kontrakty 
z klubem (niedawno umowę z Łucz-
niczką przedłużył atakujący Paweł 
Gryc – dop. red.) i oni pytają mnie, co 
się dzieje z zespołem, a ja jednak nie 
mam odpowiedzi na to pytanie. 

Cztery podmioty: Stal nysa, AZS 
Częstochowa, Dafi Kielce i AZS 

Politechnika Gliwice były zain-
teresowane zakupieniem miejsca 
od Łuczniczki w PlusLidze. Jak ta 
sytuacja wygląda na teraz?
Rzeczywiście, mogę powiedzieć 
że to miało miejsce. Natomiast nie 
jest tajemnicą, że rozmowy z Nysą 
zakończyły się fiaskiem. Nie ukry-
wam, że bardzo mi zależy, abyśmy 
nadal grali w elicie, ale sytuacja jest 
bardzo trudna. Do końca czerwca 
powinny zapaść pierwsze decyzje.

Pojawiają się też zarzuty, że na try-
bunach brakuje kibiców, na mecze 
w tym sezonie przychodziło po nie-
spełna 1500 osób. to też jest duży 
problem.
Miel iśmy czwar tą f rek wencję 
w lidze na poziomie 1800 widzów 
na mecz. Rzeczywiście, jest taka 
sytuacja, ale nasz poziom sportowy 
sprawił, że kibice nie przychodzą 
na pojedynki. Mamy jednak dobrą 
reklamę, nasze banery reklamowe są 
na mieście, poprzez media również 
zachęcamy kibiców, organizując 
konkursy na bilety na poszczegól-
ne pojedynki. Kibice przychodzą na 
halę, by zobaczyć widowisko, a nie 
porażkę 0:3 w setach do 10. Nad-
mienię tylko, że mamy niski budżet 
na cele administracyjne, a jednak 
potrafimy tym zarządzać.

Czuje się pan grabarzem bydgoskiej 
siatkówki?
Nie. Ja jestem emocjonalnie zwią-
zany z tym miastem. Będę robił 
wszystko, aby klub zagrał w elicie, 
ale nie położę głowy pod topór, że 
ten cel uda nam się zrealizować. 
Być może będziemy grali w innym 
mieście, być może w I lidze.

Mimo tych całych zawirowań rów-
nolegle próbujecie budować skład 
na nowy sezon. Pojawiła się nawet 
informacja, że ma dołączyć do 
zespołu rozgrywający z zagranicy. 
Skąd taka decyzja?
Młodzi polscy zawodnicy na tej 
pozycji zostali już przejęci przez 
inne kluby. W kręgu naszych zainte-
resowań był Michał Kędzierski, ale 
zdecydował się na grę we Włoszech. 
Poza naszym zasięgiem finansowym 
jest były reprezentant kraju Łukasz 
Żygadło. Brakuje polskich zawodni-
ków na tej pozycji. 

Jeżeli zespół przystąpi do Plu-
sLigi – z czternastu zawodników 
w kadrze będzie tylko dwóch obco-
krajowców?
Tak bym chciał, bo przy zawodni-
kach zagranicznych pojawiają się 
też tak zwane opłaty poboczne: 
zapłata rodzimej federacji, kwestie 
podatkowe, samolotowe, zapłata 
menedżerom.

wYwiAD NuMEru Nie chcę być 
grabarzem bydgoskiej 
siatkówki 
Nadal nie jest jasna przyszłość siatkarzy łuczniczki w PlusLidze. 
W wywiadzie z cyklu STUDIO METROPOLIA o sytuacji klubu 
rozmawialiśmy z prezesem Piotrem Sieńką.
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Będę robił
wszystko, aby klub zagrał 
w elicie, ale nie położę 
głowy pod topór, że ten cel 
uda nam się zrealizować.




