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WYSZOGRÓD W BUDOWIE Mieszkańcy
protestują przeciwko zabudowaniu
terenów wokół grodziska

Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

procent – tyle na
koniec czer wc a,
wedł ug danych
Powiatowego Urzędu Pracy, wynosiło bezrobocie w Bydgoszczy.
Urząd miasta chętnie chwali się
tymi danymi. Ale są również inne
– niemal 250 przedsiębiorców od
1 lipca musi płacić nową, wyższą
stawkę za dzierżawę gruntów miasta lub skarbu państwa. - To może
nas gruntu biznesowego pozbawić –
mówi jeden z przedsiębiorców, których dotknęły podwyżki.
Ile wynoszą? W zależności od
strefy – od kilku do kilkunastu złotych za metr kwadratowy. W strefie śródmiejskiej stawka wzrosła
z 13,39 zł do 28,36 zł. W tzw. II strefie obejmującej większość miasta
– z 8,84 zł na 18,02 zł. W peryferyjnej – z 3,85 zł do niemal 14 złotych.
- To dla wielu z nas może oznaczać
koniec opłacalności – przewidują
mikroprzedsiębiorcy.
W sukurs przyszli im radni opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości.
Grażyna Szabelska oraz Krystian
Frelichowski przekonywali podczas
spotkania przed budynkiem urzędu
miasta, że podwyżki są nielogiczne. - Wskutek zmian mamy wyższe
stawki za dzierżawę niż Poznań.
Panie prezydencie, czasami warto
być hojnym, a nie chytrym – komentuje Szableska. A Frelichowski dodaje: Czy to nie jest celowe działanie,
aby ludziom nie żyło się lepiej?
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INWESTYCJE

www.metropoliabydgoska.pl
STR. 12-13

NOWY STARY FORDON Kiedy rozpocznie
się długo oczekiwana rewitalizacja?
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BYDGOSKA SCENA NA
ROZDROŻU Festiwal Prapremier
z opóźnioną premierą

Dzierżawa bez gruntu
Podwyżki opłat za wywóz odpadów, za korzystanie z miejskich gruntów, a także nierówne traktowanie – takie pretensje pod adresem ratusza formułują bydgoscy przedsiębiorcy. Ale prezydent
Rafał Bruski w odpowiedzi wyciąga statystyki bezrobocia i przypomina, że niektóre opłaty nie były
zmieniane od blisko dekady.

W maju Rafał Bruski otrzymał szablę Kilińskiego za zasługi dla rzemieślnictwa. Ale są i tacy, którzy liczą szable,
aby pozbawić go funkcji prezydenta.

W odpowiedzi miejscy urzędnicy ponownie wyciągają liczby.
Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta, wskazuje, że stawki dzierżawy musiały zostać „urealnione”.
- Dotąd były najniższe w Polsce

– mówi. W majowym zarządzeniu
prezydenta, na podstawie którego w prowadzono nowe st awki,
znajdujemy dodatkowe uzasadnienie – nie były one zmieniane
od 2008 roku. Ratusz twierdzi też,
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że podwyżki są efektem sugestii
wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Kilka tygodni temu pytał on
m ag ist rat , d l aczego n iek tór z y
dzierżawcy płacą rocznie niewiele,
bo kilkadziesiąt złotych rocznie.

Ale rzecznik Bogdanowicza Adrian
Mól zapewnia, że sprawa dotyczyła
pojedynczego ogródka działkowego i nie powinna być rozciągana na
inne przypadki.
P r z y p a d kó w n i e z a d o wo l e nia z działań miasta jest w gronie
przedsiębiorców więcej. Cały ciężar deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
ma spaść bowiem na ich barki. - To
wzrost o 30 procent – komentuje
radna Szabelska. Kolejny przykład
– miejskie remonty, choćby przy
ulicy Glinki, które niejednokrotnie
uderzają przedsiębiorców po kieszeniach. Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej zaczął
reagować na ich postulaty dopiero
po medialnych publikacjach. - Balon
pomocy dla przedsiębiorców jest
sztucznie nadmuchiwany – przekonuje Marcin Sypniewski, polityk
Wolności i zarazem przedsiębiorca.
Sypniewski jest jedną z osób
popierającą akcję referendalną, która ma doprowadzić do odwołania
prezydenta Bruskiego. Jako jeden
z powodów zwolennicy referendum,
choć nie w pierwszej kolejności,
wymieniają właśnie brak wsparcia
dla biznesu.
Czy tak jest w rzeczy wistości? O szerszą analizę poprosiliśmy
właśnie Sypniewskiego, a także
Mirosława Ślachciaka (Pracodawcy
Pomorza i Kujaw) oraz prezydenta
Bruskiego.

*

I ch opinie znajdziecie na
stronach 6-7.
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nicjatorem skierowania uwag do
MPU jest Krzysztof Borowicz,
jeden z mieszkańców największej bydgoskiej dzielnicy. Pod nimi
w dużej mierze podpisali się mieszkańcy czterech bloków znajdujących
się z bezpośrednim sąsiedztwie
Wyszogrodu – leżących przy ulicy
Fordońskiej od numeru 412 do 418.
– Nie chcemy, aby powstawały tam
kolejne bloki. Chcemy w tym miejscu zachowania terenów zielonych.
Dlatego oczekujemy zabezpieczenia
obszarów nad Wisłą przed ingerencją – mówi w rozmowie z nami
Borowicz.
Do miejskich urbanistów trafiło pięćdziesiąt identycznych pism
z takim postulatem. Ale dyrektor Rembowicz-Dziekciowska już
zapowiada, że będzie wnioskowała
o ich nieuwzględnianie. Dlaczego?
– W mojej ocenie jest to teren, gdzie
taka zabudowa wielorodzinna jest
wskazana. Dogodne położenie, duża
przestrzeń dla światła słonecznego
od strony południowej i południowo-wschodniej – to jego atuty. Poza tym,
gdy wjeżdżamy do Torunia od strony

Pomysł budowy
mieszkań na
Wyszogrodzie budzi
kontrowersje

#Jarosław Czaja
Niech budują. Jak przyjdzie duża
powódź, to wpadnę z chipsami.
Będzie wesoło.
#Mateusz Holc
No bo ile tych bloków? Wszędzie
tylko bloki i bloki stawiają.
#Adam Wejm
To nie jest żaden zabytek, ani
żadne ładne miejsce. Ktoś tam
w ogóle był ostatnio, spacerował? Zwykła, zaniedbana łąka,
gdzie ludzie chodzą z psami.

Miejscy urbaniści bronią planu

MPU sceptycznie o wizualizacjach
budynków

Grupa mieszkańców Fordonu sprzeciwia się zapisom planu
zagospodarowania dla Wyszogrodu zakładającym powstanie
w rejonie grodziska zabudowy wielorodzinnej. – To ochrona
interesu dewelopera, a nie miasta – twierdzą. – Dzięki
planowi zabezpieczamy porządek tego terenu – odpowiada
Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej.

FOT. STANISŁAW GAZDA

W mojej ocenie jest
to teren, gdzie taka
zabudowa wielorodzinna
jest wskazana.
Dogodne położenie,
duża przestrzeń dla
światła słonecznego
od strony południowej
i południowo-wschodniej
– to jego atuty.
Anna RembowiczDzieciowska

dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej
Grodzisko Wyszogrodu z zabudowaniami dookoła straci swój klimat – twierdzą okoliczni mieszkańcy.

Wisły, to widzimy miasto. A w Bydgoszczy? – pyta retorycznie.
Jeżeli prezydent uwag mieszkańców nie uwzględni, trafią one
jeszcze pod obrady rady miasta.
To do jej kompetencji należy uchwalenie bądź odrzucenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie walczymy o pusty trawnik
Teren objęty opracowaniami planu
to ponad 60 hektarów – od bezpośredniego sąsiedzt wa mostu

Fordońskiego i wschodnich rubieży parku Milenijnego do granicy
pomiędzy wyszogrodzkim grodziskiem a elewatorami zbożowymi.
Duża część tych obszarów należy
do spółki Cegielnie Polskie. I właśnie z tego powodu przebieg prac
nad planem budzi zastrzeżenia
Roberta Szatkowskiego ze stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród. – Po
raz kolejny miasto nie dba o swoją tożsamość i historię, a o interes
dewelopera – przekonuje. – Wygląda
to tak, jakby MPU chciała wyręczyć

prywatną spółkę w pracach koncepcyjnych.
Jego zdaniem, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie w tym
miejscu na turystykę. – Nie walczymy
o pusty trawnik, ale o miejsce tętniące życiem. Cyklicznie odbywają się
tam inscenizacje historyczne, odprawiane są tam również nabożeństwa
majowe. Jest to także teren, gdzie
przebiega Wiślana Trasa Rowerowa.
Argumentów za oddaniem tych terenów mieszkańcom i gościom naszego
miasta jest wiele – zapewnia.

A nna Rembowicz-Dzieciowska odpiera zarzuty o działanie
w interesie któregokolwiek podmiotu funkcjonującego na obszarze
objętym planem. – Powstawał on
tak długo (uchwałę o przystąpieniu
do sporządzania planu rada miasta podjęła latem 2010 roku – dod.
red.), gdyż z głównym inwestorem toczyliśmy merytoryczny spór
o przyszłość tego obszaru. Chciał on
w tym miejscu postawić wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, na
co nie było naszej zgody – wylicza.

Szefowa MPU podkreśla też, że
MPU chroni grodzisko Wyszogrodu, zapewniając odgradzający od
zabudowy pas o szerokości od 67 do
nawet 110 metrów. – Podobnie jest
przy nabrzeżu, gdzie ta wydzielona
strefa ma szerokość 90-100 metrów
– uzupełnia. I wysuwa dwa kolejne
argumenty za przyjęciem planu. –
Po pierwsze, porządkujemy w ten
sposób przestrzeń. Nieprzyjęcie
planu nie uchroni tego terenu przed
zabudową. Inwestor mógłby bowiem
występować o warunki zabudowy
dla poszczególnych działek, a prezydent – gdyby były spełnione warunki, jak dostępność drogi czy uzbrojenie – nie mógłby ich nie wydać na
zasadzie „nie, bo nie” – tłumaczy
nam Rembowicz-Dziekciowska. –
Po drugie, tereny pod zabudowę
to około 13 hektarów. Trudno, żeby
o jego przeznaczeniu decydowali
mieszkańcy, których bloki zajmują
niespełna hektarową przestrzeń.
Ktoś tym terenem zarządza i ponosi
na niego nakłady – podsumowuje.
Warto wspomnieć, że na potrzeby Cegielni Polskich bydgoska pracownia Arsplan Grzegorza Rosy
wykonała już makiety zabudowy na
obszarze Wyszogrodu (wizualizacje
dostępne są na portalu www.MetropoliaBydgoska.pl). – Nie jestem fanką tego projektu – przyznaje Rembowicz-Dziekciowska. – Poza tym,
jego kształt odbiega od zapisów
planu, obejmuje zbyt rozległy teren.
Chcemy zabudowy kaskadowej, ale
takiej, która rośnie do centralnego
punktu terenu.
Mieszkańcy czas na składanie
uwag mieli do 19 czerwca. Prezydent
powinien odnieść się do nich najpóźniej do minionego poniedziałku,
10 lipca.

*

 o tematu wrócimy na www.
D
metropoliabydgoska.pl.
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apońskie sformułowanie „Okya k u s a m a Ic h i b a n” o z n a c z a
„K l ient pr zede w sz y st k i m”.
Jakość obsługi była i jest priorytetem marki Toyota oraz podstawą jej
funkcjonowania.
Od 2007 roku Toyota Motor
Europe nag radza europejsk ich
dealerów koncernu, którzy osiągają najwyższe wyniki w jakości
obsługi.
Customer Satisfaction Awards
to konkurs oceniający zadowolenie K lientów-nagroda Ichiban
uwzględnia satysfakcję kupujących samochody jak i ich poziomu zadowolenia z usług posprzed a żow ych. W t y m rok u de a ler
Jaworski Auto Toyota Bydgoszcz
zdobył ją po raz czwar t y (2012,
2014, 2015, 2017).
- Z a t ę n a g ro dę d z ięk uj emy pr zede wsz yst k i m n asz y m
K lientom, k tórzy nas oceniają.
Słowa uznania należą się również pracownikom firmy Jaworski
Auto Toyota Bydgoszcz, którzy
na te najw y ższe oceny pracują i codziennie przyczyniają się
do sukcesu. To dzięki nim nasi
K lienci są obsł ug iwani na najwyższym, europejskim poziomie.
Mówi Wojciech Jaworski – Prezes
Firmy Jaworski Auto.
Firma Jaworski Auto Sp. z o. o.
powstała w 1999 roku i od tamtego czasu funkcjonuje jako Autor yzowany dealer marki Toyota.
Pier wszy Salon Toyoty Jaworski
powstał we W łocławku przy ul.
Okrężnej 2G. W 2005 roku firma
Grażyny i Wojciecha Jaworskich

Ceremonia wręczenia nagrody Toyota Ichiban 2017 w Antwerpii. Od lewej: Prezydent Toyota Motor Poland- dr
Jacek Pawlak, w środku Prezydent Toyota Motor Europe- dr Johan van Zyl, po prawej Prezes Firmy Jaworski
Auto- Wojciech Jaworski

Toyota Bydgoszcz Jaworski Auto
po raz kolejny No. 1 w Polsce!
Toyota Motor Europe (TME) wybrała zwycięzców europejskiego konkursu satysfakcji Klientów -Ichiban 2017. Wręczenie nagrody dealerowi Toyoty Bydgoszcz – Wojciechowi Jaworskiemu odbyło się
15 maja 2017 w Antwerpii (Belgia) podczas ceremonii nagradzania najlepszych dealerów w Europie.

ot worz yła autor yzowany sa lon
Toyota Bydgoszcz, w którym prowadzona jest sprzedaż samochodów nowych i używanych, serwis
techniczny oraz w ypożyczalnia
samochodów. Obie stacje od wielu
lat wymiennie zdobywają najwyższe wyróżnienia wśród dealerów
Toyoty, m. in. Dealer Roku 2010,
2011, 2012 oraz TOP 1 na r ynku
lokalnym pod względem sprzedaży samochodów.
Od 12 lat Toyot a Bydgoszcz
utrzymuje się w czołówce najlepszych dealerów na rynku kujawsko -p omor sk i m- w 2 0 16 rok u
dealer Jaworski Auto Toyota Bydgoszcz sprzedał najwięcej samochodów osobowych w byłym województwie bydgoskim (dane CEPiK
2016) - Dobr y w izer unek f irmy
i najw yższa jakość usług w ynika z odpowiedzialnego podejścia
naszych pracowników do Klienta.
Nie ma u nas przy padkowościzespół został dobrany w sposób
bardzo staranny, tak aby K lient
był w 100 procentach zadowolony
z obsługi. To recepta na sukces
w biznesie.- Podsumowuje Prezes
Wojciech Jaworski.
Konkurs jest organizowany od
11 lat. W tym roku wzięło w nim
udział 2300 europejskich dealerów
marki.
Nagroda Ichiban 2017 potwierdza, że zespół Toyoty w Bydgoszczy utrzymuje najwyższe standardy w relacjach z Klientami i bezsprzecznie jest liderem na lokalnym
rynku motoryzacyjnym.
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Nowe spojrzenie

na design

Salon Bydgoszcz

ul. Pomorska 13, tel. 790 655 598
posiadamy duży parking

zapraszamy

fb.com/mwdesignpl
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Bydgoszcz
przyjazna dla
przedsiębiorców?
Mówimy: Sprawdzam!
W tegorocznym rankingu Forbes dotyczącym Miast Przyjaznych dla Biznesu, Bydgoszcz w kategorii miast
powyżej 300 tysięcy mieszkańców zajęła ostatnie, dziesiąte miejsce ze wskaźnikiem 0,96 oznaczającym przyrost
liczby firm na 1000 mieszkańców. Wskaźnik prowadzącej w rankingu Warszawy wyniósł 6,97. Czy Bydgoszcz jest
przyjazna dla przedsiębiorców? Oto, co usłyszeliśmy na ten temat…
zebrał Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W
Rafał
BRUSKI
prezydent
Bydgoszczy

- Sprawna obsługa inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca
pracy jest niezmiennie priorytetem miasta. Nie byłaby
ona możliwa bez długoterminowej strategii polegającej na
przygotowaniu nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.
My mamy taką strategię. Oto kilka przykładów działań, które są
już za nami, trwają, bądź są przed nami: rozwój infrastruktury
drogowej, zarówno wewnątrz miasta, jak i dostęp do dróg
ekspresowych (S-5); rozwój lokalnego lotniska i przyciąganie
międzynarodowych operatorów do miasta (Lufthansa); rozwój
infrastruktury kolejowej (budowa nowego dworca PKP);
inwestycje miasta w sieć tramwajową (tramwaj do Fordonu oraz
połączenie do dworca PKP). Dopasowany do potrzeb gospodarki
jest profil lokalnej edukacji. Postawiliśmy na nowoczesną
infrastrukturę biznesową poprzez utworzenie nowoczesnego
obszaru przemysłowego (280 ha BPPT). Miejski Plan
Zagospodarowania Przestrzennego umożliwia powstawanie
w mieście nowoczesnych obiektów biurowych pod branżę IT,
finansowo-księgową i contact centre.

2 0 1 3 r o k u u t wo r z o n a
została Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
jako dedykowana spółka ds. promocji gospodarczej Bydgoszczy,
prowadząca bezpośrednią obsługę
projektów inwestycyjnych i współpracę z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami lokującymi kapitał w Bydgoszczy. Obsługa
inwestorów oparta jest na systemie
”one-stop-shop”. BARR promuje Bydgoszcz na krajowych i zagranicznych
targach inwestycyjnych i konferencjach branżowych, organizuje własne wydarzenia gospodarcze prezentujące potencjał inwestycyjny
Bydgoszczy; promuje oferty inwestycyjne w międzynarodowej prasie
branżowej, ale też zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów z zagranicy.
Bydgoski Park Technologiczno-Przemysłowy to nieruchomości
uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę. Inwestorzy podkreślają, że
BPPT wspiera ich w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych
na każdym etapie realizacji projektu.
Potencjał parku oraz jego dynamiczny rozwój znajduje uznanie
wśród innych podmiotów korzystających z infrastruktury istniejącej
w ramach obszaru BPPT, co przekłada się na inwestycje w jego najbliższym sąsiedztwie (Panattoni).
Na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
dostępnych jest do sprzedaży około 74 ha terenów inwestycyjnych.
Jest to kilkanaście nieruchomości,

które można wydzielić pod potrzeby
inwestorów. Nieruchomości przeznaczone są pod inwestycje usługowo-produkcyjne i magazynowe. BPPT
planuje sprzedać w tym roku nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6 ha
pod działalność usługowo-produkcyjną. W ubiegłym roku Park sprzedał
łącznie 6,1 ha terenów inwestycyjnych. Nieruchomości na terenie BPPT
cieszą się sporym zainteresowaniem.
Aktualnie prowadzone są negocjacje
w celu sprzedaży kilkunastu hektarów terenów inwestycyjnych. Naszym
celem jest, aby do 2020 roku w parku
było 5 tys. miejsc pracy i 400 tys. mkw.
powierzchni zabudowy.
Wśród miejskich inwestycji są takie
zadania, jak rozbudowa uzbrojenia przy
działkach inwestycyjnych i przebudowa dróg. W ubiegłym roku oddaliśmy
do użytku budynek IDEA Przestrzeń
Biznesu, który dostarczył inwestorom
dodatkowych powierzchni biurowych,
a z końcem ubiegłego roku przedsiębiorcy zyskali nowoczesne centrum
targowo-wystawiennicze. Uruchamiamy też nowe instrumenty wsparcia
dla firm, jak na przykład preferencyjne
warunki najmu nieruchomości. Dzięki tym działaniom odnosimy sukcesy: w rankingu Banku Światowego,
w rankingu „Polish Cities of the Future 2017/18” w kategorii „fDi Strategy”.
W 2016 roku Bydgoszcz obok Szczecina osiągnęła najszybsze tempo spadku
bezrobocia. Na koniec maja 2017 roku
bezrobocie wyniosło 4.4 proc.
W najbliższych latach atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy jesz-

cze wzrośnie. Rozpoczyna się budowa
trasy ekspresowej S5 łączącej nasze
miasto z siecią autostrad i innych
dróg szybkiego ruchu. Trwają prace
związane z zaprojektowaniem drogi ekspresowej do Torunia. Jednym
z priorytetów staje się utworzenie na
terenie miasta suchego portu umożliwiającego przeładunek towarów
z modernizowanej magistrali kolejowej biegnącej do Gdyni oraz na Śląsk.
Poza tym planowane jest powiększenia obszaru Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Z myślą
o inwestorach zainteresowanych
inwestycjami w sektorze wschodnim Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznym powstaje też
dokumentacja projektowa związana
z przebudową drogi (od ul. Hutniczej
w kierunku ul. Nowotoruńskiej, przez
sektor „C” BPPT).
W bazie ofert inwestycyjnych typu
greenfield znajdują się oferty powyżej
2 ha przeznaczone pod większe projekty inwestycyjne. Są również działki
objęte podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wielkości
46 ha, gdzie obecnie dostępne są dwie
nieruchomości o łącznej powierzchni
około 7 ha. Na inwestorów czekają też
atrakcyjne tereny przy ulicy Chemicznej/Mokrej i Chemicznej/Hutniczej.
Łącznie, to ponad 100 ha niezabudowanych, uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów.
Przykładem inwestycji zagranicznych w Bydgoszczy są liczne w mieście centra dystrybucyjne.
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Mirosław
ŚLACHCIAK

Marcin
SYPNIEWSKI
przewodniczący Rady
Krajowej „Wolności”,
bydgoski przedsiębiorca

prezes firmy Domik,
prezes Związku
Pracodawców „Pracodawcy
Pomorza i Kujaw”

- Prezentowany powyżej wynik wcale mnie zaskakuje. Ale czy
może być inaczej, skoro włodarz miasta jak ognia unika
spotkań z przedsiębiorcami, gdyż z góry wie, co go może
tam spotkać. Już przed trzema laty słychać było narzekania
ludzi biznesu, że z prezydentem nie ma kontaktu, że dzieli
przedsiębiorców na lepszych i gorszych, czego przykładami
mogą być: nierówne traktowanie firm działających na terenie
Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego czy
podwyżki za wywóz śmieci dla mieszkańców. Urząd Miasta
przestraszył się ich i wycofał się z wcześniejszych planów,
zrzucając cały ciężar wynikający ze zmniejszenia kosztów dla
obywateli na barki przedsiębiorców.

- Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na postawione
w tytule pytanie. Chociażby dlatego, że są sfery,
gdzie widać, że „tak”, o czym mogą świadczyć: liczba
inwestorów w Bydgoskim Parku TechnologicznoPrzemysłowym, niskie bezrobocie… Ale też istnieją sfery,
gdzie należałoby odpowiedzieć „nie” - z uwagi na nie
do końca zrozumiałe decyzje władz miasta polegające
na permanentnym podnoszeniu wszelkiego rodzaju
opłat (woda, ciepło, ścieki, śmieci), na wysokie stawki
podatków lokalowych, nieliczenie się z właścicielami firm,
handlowcami działającymi w obszarze remontowanych
dróg (Glinki).

T

o wielki błąd, że miasto nie ma
spójnej strategii nie tylko wobec
przedsiębiorców. Jesteśmy za
to miastem sportu, a to wody, kultury czy Bóg wie czego tam jeszcze.
Szczególnie razi brak oferty miasta
skierowanej do drobnych przedsiębiorców, aby ci mogli spokojnie
pracować. Ot, chociażby kuriozalna
sprawa zlekceważenia właścicieli
firm, zakładów usługowych, sklepów
itd. na Glinkach, kiedy, bez wcześniejszych uzgodnień, przez remont
ulicy, odcina się ich od świata i skazuje na totalny niebyt czy wręcz bankructwo. Jak w takich realiach mówić
o przyjaźni dla biznesu?
Balon pomocy dla biznesmenów
i przedsiębiorców w postaci tworzenia miejsc i warunków sprzyjających rozwojowi jest sztucznie
nadmuchiwany. Dlaczego biurowiec
przy ul. Bydgoskich Przemysłowców
jest zasiedlony zaledwie w jednej
trzeciej części? Bo firm nie stać na
tak wysoki czynsz, zwłaszcza tych
będących na starcie, a i podkradziony pomysł wynajmu lokalu za złotówkę okazał się niewypałem.
U nas nie zauważa się prognoz
demograficznych, które już dziś

„krzyczą”, że Bydgoszcz powoli się
wyludnia, starzeje i czas najwyższy
pomyśleć o takim przyciąganiu ludzi
młodych, żeby zechcieli tu przyjść,
być i pozostać: studiować i pracować po ukończeniu studiów.
Śmieją się w Polsce ze znajdującego się w Bydgoszczy pomnika
biznesowej głupoty – Bydgoskiego
Centrum Targowo-Wystawienniczego, które świeci pustkami, bo
gdy już jakiegoś wystawcę uda się
zwabić, to po roku podnosi mu się
stawki, żeby skutecznie zniechęcić
do powrotu w to miejsce. To droga
donikąd, podobnie jak „kopanie się”
z Toruniem.
Nie wykorzystujemy okazji do
lobbowania miasta, biznesu, przedsiębiorców, mając od czasu do czasu
kogoś „naszego” u szczytów władzy.
W czym polepszyło się w Bydgoszczy dzięki Sikorskiemu, Zemkemu
czy Piotrowskiej?
Przez brak stabilizacji Bydgoszcz zamiast być „małą ojczyną”,
miejscem zakorzenienia - dla wielu potencjalnych przedsiębiorców
i biznesmenów jest tylko punktem
chwilowego zaczepienia. I to jest
smutne…

S

zalę na „nie” przechylają także,
choć nie zawsze z winy miasta:
brak skomunikowania Bydgoszczy ze światem (S-5, S-10, nieudolne lotnisko, brak komfortowego kolejowe połączenie ze stolicą).
Nie do końca dla mnie zrozumiały
jest konflikt spółek wodociągowych
z przedsiębiorcami z terenów pozachemowskich, różnicowanie stawek
za media, przerzucanie kosztów
zmiany technologii funkcjonowania oczyszczalni ścieków „Kapuściska” na przedsiębiorców mających
swoje firmy na terenach pozachemowskich. Wszystko to sprawia, że
ci ostatni, i ci z BPPT, to dwa różne światy. Już dziś, ze względu na
wysokie koszty, słyszy się o chęci
przeniesienia swojej działalności
poza Bydgoszcz przez firmy znajdujące się na terenach pozachemowskich.
Dziw i mnie bardzo polit yka
gospod a r za Bydgosk iego Centrum Targowo-Wystawienniczego, któr y zdaje się nie widzieć,
iż w innych miast ach potrzeba
było kilku lat, by imprezy targowe okrzepł y, a później stał y się

promocją obiektów, w których się
odby wają. Dopiero w tedy można skomercjalizować działalność
targowo-w ystawienniczą. U nas
chce się na siłę i za wszelką cenę
zredukować ten czas, co czy ni
efekt odwrotny do zamierzonego. Zwykła logika podpowiada, iż
należałoby raczej włożyć wszystkie siły i środki, by właśnie niskimi
cenami zachęcić do przyciągnięcia do Bydgoszczy potencjalnych
i mprez t a rgowo-w yst aw ien n iczych. One są wartością dodaną
nie do przecenienia dla przedsiębiorców zajmujących się gastronomią, hotelarstwem, przewozami
itp. To są także dodatkowe podatki
zasilające kasę miasta.
Od zawsze powtarzam jak mantrę, że pieniądz i biznes nie znają granic. Tworzenie sztucznych
podziałów między Toruniem a Bydgoszczą jest działaniem na zamówienie polityków, które odbywa
się ze szkodą dla całego regionu.
Stworzenie w województwie kujawsko-pomorskim jednego okręgu
wyborczego załatwiłoby sprawę raz
na zawsze…
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POLITYKA
Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @Eriksson1988

K

rzysztof Gotowski i Jan Nowak-Jeziorański – nad tymi kandydaturami (mającymi zastąpić
odpow iednio Teodora Duracza
i Oskara Langego) w pier wszej
kolejności mieli głosować bydgoscy radni. Na sali zasiadło 28 rajców. Wynik głosowań – w pierwszym przypadku 13 głosów „za”,

Dekomunizacja
w oparach absurdu

do 2.09 br.

Obronił się tylko Jeremi Przybora
Awanturą i wzajemnymi oskarżeniami zakończyła się dyskusja o zmianie nazw bydgoskich ulic podczas zwołanej 12 lipca na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości sesji rady miasta. Z dziewięciu
zaproponowanych przez nich nowych nazw lub patronów przeforsowano zaledwie jednego.

FOT. STANISŁAW GAZDA

W plebiscycie
Fordońskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
mieszkańcy
zdecydowanie
opowiedzieli się za
Jeremim Przyborą
jako zastępcą Józefa
Powalisza. Zyskał
on największą liczbę
głosów, w dodatku jego
ulica mieściłaby się
blisko miejsca, gdzie
mieszkał.
Kazimierz Drozd

radny SLD Lewica Razem

13 „przeciw” i dwa wstrzymujące
się, w drugim – 13 „za” i 15 „przeciw”.
Na sali – konsternacja. – Rezultaty
te mogą świadczyć o wielu rzeczach
– zaczął, jak się okazało – burzliwą,
dyskusję Jan Szopiński (SLD Lewica
Razem), wiceprzewodniczący rady.
– Absolutnie nie jesteśmy przeciwko zastąpieniu nazwy ulicy Duracza
imieniem Krzysztofa Gotowskiego.
Sprzeciwiamy się trybowi prac nad
tą uchwałą. Podobne głosy, chociażby z ust przewodniczącej klubu PO
Moniki Matowskiej i innych radnych
koalicji, padły w środę jeszcze kilkakrotnie.

W Bydgoszczy do
dekomunizacji
skierowano
ostatecznie
dziewięć ulic.
Zmiana patronów
powinna nastąpić do
2 września.

Głosy koalicji PO – SLD sprawiły, że większość projektów uchwał dekomunizujących nie weszła w życie.

Radni PO oraz SLD zaapelowali, aby wszystkie propozycje PiS
zostały skonsultowane z mieszkańcami. – Nie mamy na to czasu,
a w okresie wakacyjnym nie można
prowadzić konsultacji (ostatecznie
doszukano się zapisu, że w nadzwyczajnych sprawach taka możliwość jest – dod. red.) – kontrowali
radni opozycyjni i zarazem pomysłodawcy nowych patronów. I zaraz
dodawali, że „w yniki głosowań
są kompromitujące dla radnych
koalicji i rady miasta”. – To ogólno-

polski skandal – grzmiał Jarosław
Wenderlich (PiS). W głosowaniach
przepadł y bowiem kolejne kandydatury, w tym Leszek Jan Malinowski (ma zastąpić jako patron
parku na osiedlu Leśnym Zbigniewa Załuskiego) czy międzywojenny
prezydent miasta Bernard Śliwiński. Najdalej idący wniosek wysunął Stefan Pastuszewski z klubu
radnych PiS: Nie zdziwiłbym się,
gdyby rodziny tych osób nie życzyły sobie dalszego procedowania
nad ich kandydaturami. Później za

swoje emocjonalne w ystąpienie
przepraszał.
Jedyna propozycja, która zyskała akceptację większości radnych, to
Jeremi Przybora. Oprócz radnych
PiS i Bogdana Dzakanowskiego za
przyjęciem tej uchwały zagłosowali związani z SLD – Szopiński oraz
Kazimierz Drozd. – W pozostałych
przypadkach koalicja oczekuje konsultacji, a tutaj nie? – pytał retorycznie na zwołanym ad hoc briefingu prasowym Tomasz Rega z PiS.
– Czy Jeremi Przybora budzi mniej-

sze kontrowersje niż Jan Nowak-Jeziorański? – pytamy Drozda. – To
zupełnie inna sytuacja – odpowiada
radny SLD. – W plebiscycie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za Przyborą jako zastępcą
Józefa Powalisza. Zyskał on największą liczbę głosów, w dodatku jego
ulica mieściłaby się blisko miejsca,
gdzie mieszkał.
Czterogodzinna debat a nad
now y mi n a z wa mi pozost aw ił a
olbrzymi niesmak. Radni koalicji przekonywali co prawda, że są
gotowi podjąć uchwały w sprawie
nowych patronów po konsultacjach
społecznych, ale… – Dzisiejszą sesję
wykorzystywali wyłącznie w celach
politycznych – przekonuje szef klubu PiS Mirosław Jamroży. Co ciekawe, jeszcze w trakcie trwania sesji
takie konsultacje – trwające od
24 lipca do 21 sierpnia – ogłosił prezydent Rafał Bruski. Proponowane nazwy mają ocenić wyłącznie
mieszkańcy ulic przeznaczonych do
dekomunizacji.
Sprawa nazewnictwa ulic ma
wrócić na sesji rady pod koniec
sierpnia.

*

Reklama

Jak oceniacie proces
dekomunizacji ulic komentujcie na naszym
Facebooku, Twitterze
oraz na mailu redakcja@
metropoliabydgoska.pl.

R

na naszym portalu i w czasopiśmie
dociera do Czytelników

w Bydgoszczy, Inowrocławiu
i Solcu Kujawskim...
KONTAKT:

tel. 512-951-051, marcin@metropoliabydgoska.pl
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MIASTO

Savoy

Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

S

INICJATYWY

N

owy punkt wymiany żywności
ma powstać na działce przy
skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej
i Piekary. Właśnie tam społecznicy
zamierzają wybudować drewniany domek, z którego mogą skorzystać zarówno darczyńcy, jak i osoby potrzebujące jedzenia. Wybór
lokalizacji nie jest przypadkowy,
a zadecydowały o nim dwie kwestie.
– Pierwszą z nich była zgoda prezesa wodociągów pana Stanisława
Drzewieckiego na bezpłatne użyczenie tego terenu. Druga związana
jest z prądem niezbędnym do funkcjonowania jadłodzielni. Obok tej
działki znajduje się firma Rafaela
Prętkiego, prezesa Stowarzyszenia
Miłośników Starego Fordonu, który
użyczy prądu i będzie sprawował
opiekę nad jadłodzielnią – wyjaśnia
Ireneusz Nitkiewicz, inicjator tworzenia wspólnych spiżarni.
Budowa jadłodzielni ma rozpocząć się w sierpniu. Przy tworzeniu
drewnianego domku pracować będzie
nie tylko ekipa z jadłodzielni przy ulicy Gdańskiej, ale pomóc mają również
osadzeni w więzieniu w Fordonie.
– Parę dni budowy i uruchamiamy! –
zapowiada Nitkiewicz. Materiały niezbędne do wybudowania obiektu będą
pochodzić od darczyńców, a lodówkę
ma zakupić europoseł Janusz Zemke.
Wstęp do wnętrza nowej jadłodzielni, tak jak w przypadku punktu
na ulicy Gdańskiej, będą mieć tylko

FOT. STANISŁAW GAZDA

był popularnym
bydgoskim klubem
już w latach
60. i 70. XX wieku.

ADM na razie nie wie, jaka będzie przyszłość lokalu po znanym klubie. Nie wyklucza nowego przetargu, w grę
wchodzi też sprzedaż całej kamienicy przy ul. Jagiellońskiej.

Koniec lokalu z ponad
stuletnią tradycją
Savoy zamknięty z powodu długów
Zaległości właścicieli znanego klubu miały sięgnąć nawet stu tysięcy złotych. Teraz Administracja
Domów Miejskich zastanawia się nad dalszym losem pomieszczeń.

W Bydgoszczy powstanie
kolejna jadłodzielnia
Ustalono jej lokalizację
Jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji w Bydgoszczy ma zostać otwarta jadłodzielnia w Starym Fordonie. Utworzenie takiego miejsca od dłuższego czasu zapowiadały osoby zaangażowane w funkcjonowanie jadłodzielni przy ulicy Gdańskiej 79.

FOT. STANISŁAW GAZDA

ygnał o tym, że Savoy może
zostać zamknięty, trafił do
naszej redakcji na początku
lipca. Wówczas jedna z Czytelniczek poinformowała nas, że z klubu
wynoszony jest cały sprzęt i asortyment. - Trwa to od kilku dni – podkreślała.
Śladem tych wskazówek skontaktowaliśmy się z właścicielami
lokalu, którzy na początku twierdzili, że o zamknięciu lokalu, którego
początki – choć pod inną nazwą –
sięgają początków XX wieku, nie ma
mowy. - Zaczynamy po prostu mały
remont – twierdzili w rozmowie
z nami. I zapewniali jednocześnie,
że po odświeżeniu wyglądu klubu
wróci on do swojej działalności. O ewentualnych pracach będziemy
informowali w sieci – przekonywali
przedstawiciele Savoya.
Tyle że z informowaniem, ale
nie o remoncie, ale o dł ugach,
uprzedziła ich Magdalena Marszałek, rzecznik ADM. Przyznała ona
bowiem, że z uwagi na wielomiesięczne zaległości w płatnościach
czynszu, administracja już w marcu wypowiedziała Savoyovi umowę najmu. Po trzech miesiącach,
już w czerwcu, wezwała jego właścicieli do definitywnego wyprowadzenia się z lokalu. Nieoficjalnie wiadomo, że do kasy miejskiej
spółki nie wpłynęło nawet około
100 tysięcy złotych.

Twórcy jadłodzielni przy ulicy Gdańskiej przekonują, że chętnych do pomocy potrzebującym nie brakuje.

Lokal o pow ierzchni blisko
800 metrów kwadratowych został
przejęty przed dotychczasowego
najemcę na przełomie wiosny i lata
2015 roku. Savoy był znanym i wręcz
legendarnym bydgoskim klubem już
od lat 60. i 70. Ale początki działalności rozrywkowej w tym miejscu sięgają drugiej dekady poprzedniego wieku
– był znany pod nazwą Palast Cafe.
Także w 2015 roku nastąpiła
próba sprzedania kamienicy przy
ulicy Jagiellońskiej 2, gdzie mieścił
się Savoy. Cena 11 milionów złotych
nie skusiła jednak żadnego z inwestorów. Niew ykluczone, że dojdzie do ponownej próby sprzedaży
kamienicy. W budynku mieszczą się
nadal dwa lokale usługowe – punkt
ksero oraz sklep z garmażerką.

*

 awiliście się w Savoyu?
B
Czekamy na Wasze zdjęcia oraz
wspomnienia na redakcja@
metropoliabydgoska.pl
oraz na Facebooku!

osoby zaangażowane w jej działanie.
Zasady funkcjonowania również mają
zostać powielone. Twórcy jadłodzielni na Gdańskiej zauważają, że tworzenie dyżurów jest niezbędne. – Jedzenia nie można zostawić samodzielnie,
bo niektórzy ludzie będą chcieli wziąć
zbyt dużo dla siebie. Każda jadłodzielnia musi mieć głównego opiekuna – stwierdza Nitkiewicz. W lipcu
i sierpniu takie dyżury prowadzone
są na Gdańskiej dwa razy w tygodniu:
w poniedziałki i czwartki w godzinach
15:00-16:00. Społecznicy nie wykluczają jednak ich zwiększenia.
Co więcej, planują również tworzenie kolejnych jadłodzielni. – Chcemy, żeby w Bydgoszczy było z pięć
jadłodzielni, a każda w innej dzielnicy miasta – mówi Nitkiewicz, który
dodaje, że jeżdżąc po mieście, przygląda się budynkom i szuka odpowiednich, niewielkich miejsc. Istotna
jest nie tylko wielkość obiektu, ale
również między innymi lokalizacja
przyjazna osobom, które będą korzystały z punktu wymiany żywności.
Wbrew opiniom niektórych osób, nie
są to głównie ludzie z problemami
alkoholowymi. – Wśród osób korzystających z jadłodzielni są osoby
starsze i samotne, chorzy, bezdomni,
młodzi ludzie walczący z uzależnieniami, rodziny wielodzietne – zauważają społecznicy. Artykuły spożywcze,
które następnie są rozdawane potrzebującym, dostarczają nie tylko osoby
prywatne, ale i firmy. – Jest bardzo
dobrze – podsumowuje Nitkiewicz.JW
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl
Twitter: @STorzewski

P

o remoncie ulicy Wyzwolenia, pracach na ul. Bydgoskiej
i przede wszystkim deklaracjach urzędu miasta dotyczących
kompleksowej rewitalizacji dzielnicy, mieszkańcy Starego Fordonu
mogli z optymizmem zapatrywać
się w przyszłość. Jeszcze jesienią
ubiegłego roku pojawiły się jednak
pierwsze problemy przy tworzeniu koncepcji urbanistycznej, która
miała być gotowa do 30 września.
Ale biuro PAS Projekt z Nadarzyna,
które wygrało w 2015 roku konkurs
na wykonanie pierwszego etapu
rewitalizacji, nie zdążyło zrealizować zadania w terminie.
W n a s t ę p nyc h m i e s i ą c a c h
Zarząd Dróg Miejskich i Komunika-

Stary Fordon czeka

ul. Bydgoskiej, na co wstępną zgodę wyraziły już Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja. Budynek musi zostać
w y remontowa ny, a le wspa rcie
zadeklarowały już firmy, które na
co dzień pomagają stowarzyszeniu. Jadłodzielnia będzie otwarta
przez godzinę dziennie. – Wiadomo, że nie będą to tony jedzenia,
ale każdemu spróbujemy pomóc.
Mamy też dobre kontakty z fordońskimi marketami Carrefoura i Lidla
– mówi Prętki.
W k rót ce w pa rk u pr z y u l .
Cechowej powstanie lapidarium
z ewangelickich nagrobków, które z o s t a ł y w ydo by t e z W i s ł y
w 2015 roku. Kiedyś w tym miejscu
znajdował się cmentarz ewangelicki, po którym pozostałością jest
obelisk. W zeszłym roku zamontowano na nim pamiątkową tablicę. – Miejscowi wiedza, że kiedyś
był tu cmentarz, ale inni nie mają
pojęcia. To będzie pierwsze lapidarium na terenie Bydgoszczy – mówi

Miała być rewitalizacja,
a jest problem
- Projekt rewitalizacji znajduje się w fazie kryzysowej –
poinformowało na początku lipca Stowarzyszenie Miłośników
Starego Fordonu. Prace prowadzące do odmienienia dzielnicy
miały ruszyć jeszcze w tym roku, ale już dziś wiadomo, że
obietnicy nie uda się spełnić.

23 lipca

Jeżeli rewitalizacja się
uda, to będzie to wielkie
osiągnięcie władz
miasta i duży ukłon dla
Fordonu. Wcześniej
przez 43 lata nic się nie
działo.
Rafael Prętki

cji Publicznej zgłaszał konieczność
wprowadzenia kolejnych poprawek i w połowie 2017 roku, czyli
w momencie, gdy wszystkie formalności miały być już domknięte,
nadal nie ma nawet decyzji środowiskowej dla inwestycji. Zgodnie
z budżetem na bieżący rok urząd
miasta planował przeznaczyć na
rewitalizację 13 milionów złotych.
Do 2020 roku z ratusza do Starego Fordonu miało trafić łącznie aż
50 mln zł.
Stowarzyszenie z wątpliwościami
i nadziejami
W pierwszy czwartek lipca przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu po raz
kolejny spotkali się z pracownikami ZDMiKP, a także przedstawicielami biura architektonicznego.
- Projektanci zostali zdyscyplinowani. ZDMiKP jeszcze raz wróciło
do spraw, które nadal nie zostały poprawione – mówi nam prezes stowarzyszenia Rafael Prętki.
Do 18 lipca mają zostać przygotowane wszystkie materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej.
- Mamy nadzieję, że po ostatnich ustaleniach sprawa w końcu
ruszy i zimą będziemy mogli szukać
wykonawców, a w przyszłym roku

FOT. WIZUALIZACJA

prezes Stowarzyszenia
Miłośników Starego Fordonu

Remont kamienic przy ulicy Bydgoskiej ma być jednym z pierwszych etapów rewitalizacji. / wizualizacja PAS
Projekt

13 mln zł
miało trafić w tym
roku z budżetu
miasta na działania
rewitalizacyjne
w Starym Fordonie.

rozpocząć prace – mówi Prętki.
Pierwszy etap robót ma obejmować ul. Bydgoską wraz z uliczkami w stronę Wisły oraz nabrzeże.
W drugiej kolejności przebudowana
zostanie płyta rynku, a w trzeciej
części SMSF chciałby rewitalizacji
portu, mariny i uliczek odchodzących w północną stronę od ul. Bydgoskiej. – Jeżeli to się uda, to będzie
to wielkie osiągnięcie władz miasta

i duży ukłon dla Fordonu. Wcześniej
przez 43 lata nic się nie działo –
podkreśla Prętki.
Projekt rynku zostanie wybrany w konkursie. Na razie stowarzyszenie zorganizowało ankietę dla
mieszkańców, którzy chcą przedstawić swoje pomysły na zagospodarowanie placu. Pytani są między
innymi o zagospodarowanie przestrzeni, ograniczenie ruchu samochodów, przeniesienie parkingu
oraz stworzenie woonerfu przy
wschodniej pierzei. Odpowiedzi
w formularzu zamieszczonym na
fanpage’u organizacji można udzielać do 23 lipca. – Obecnie rynek jest
przejściowy i nie ma powodu, aby
się na nim zatrzymać. Chcielibyśmy
to zmienić, zachęcić przedsiębiorców do tworzenia np. kawiarenek –
przekonuje Prętki.
Fordon w trójwymiarze
Administracja Domów Miejskich
przygotowała już wstępne projekty remontów kamienic przy ul.

Bydgoskiej, Sikorskiego i Rynek,
a lokatorzy tych budynków, które
wymagają gruntownej przebudowy, dostali propozycję przeprowadzki. Chętnych do zapoznania
się z wizualizacjami SMSF zaprasza do swojej siedziby. Prace obejmować będą zarówno zewnętrzną
część k amienic, ja k i podwórka. Nowością w Fordonie będzie
mural, który powstanie na ścianie budynku więzienia. Jego władze wyraziły już zgodę i zasiądą
w konk ursow y m jur y. Malunek
prawdopodobnie zostanie wykonany techniką 3D.
Na tym zmiany w Fordonie się
nie kończą. W sierpniu działalność
ma rozpocząć Wspólna Spiżarnia. – Już dawno rozmawialiśmy
z Ireneuszem Nitkiewiczem, który zaproponował, żebyśmy zrobili
coś takiego w Fordonie. Zaczekaliśmy, żeby zobaczyć, jak uda się
projekt w centrum miasta i widzimy, że to fajnie działa – mów i
Prętki. Placówka ma mieścić się
w budynku studni awaryjnej przy

do tego dnia
można oddawać
głosy w ankiecie
dotyczącej
zagospodarowania
Rynku
przygotowanej przez
Stowarzyszenie
Miłośników Starego
Fordonu.

Prętki. Odsłonięcie zaplanowano na
17 września. Projekt przygotowuje
Ewa Raczyńska-Mąkowska, a prace budowlane będą wykonywane
z pomocą osadzonych z zakładu
karnego w Fordonie.
Stowarzyszenie pracuje też nad
drugą edycją projektu Jedno Miasto
– Trzy Kultury. W tym roku powstać
ma klip muzyczny przy współpracy
ze związanym z Operą Nova Raffa Quartet oraz z Sativa Squad. –
Chcemy pokazać pokojowe współistnienie ludzi wywodzących się
z różnych kultur i narodowości, bo
tak zawsze było w Fordonie– mówi
Prętki. Premiera utworu planowana jest na wrzesień. – U nas tak to
jest. Jeden projekt się kończy, wtedy
zaczynamy następny i znowu jest
energia – kończy prezes stowarzyszenia.

*

 inwestycjach w mieście
O
czytaj na bieżąco na www.
MetropoliaBydgoska.PL.
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W

zorem ubiegłych wakacji,
w tym roku samorządowcy
z SLD Lewicy Razem organizują cykl pikników dla mieszkańców Bydgoszczy. „Wspólne Wakacje”
- pod takim hasłem radni zapraszają dzieci z bydgoskich osiedli na
wspólne spędzenie czasu w mieście.
- W trakcie rodzinnych pikników zapewniamy dla dzieci dmuchaną zjeżdżalnię, zamek do skakania, słodką watę cukrową oraz wiele
innych atrakcji - mówi radny Jakub
Mendr y, jeden z organizatorów
imprez. - W zeszłym roku zorgani-

STREFA POLITYKÓW

W

tym tygodniu podopieczn i To w a r z y s t w a Wa l k i
z Kalectwem są na wczasach w Przyjezierzu. Wspólnie z kilkoma innymi osobami postanowiliśmy zapewnić im dzień pełen rozrywki.
We wtorkowy poranek, 11 lipca,
razem z Julką, Filipem, Tomkiem
i Edziem udałem się do Przyjezierza. Celem naszego wyjazdu było
spędzenie czasu i wywołanie radości na twarzach dorosłych i dzieci
zmagających się z różnymi barierami utrudniającymi im funkcjonowa-

Letnie pikniki z myślą
o mieszkańcach Bydgoszczy
zowaliśmy sześć festynów. Wierzę,
że w tym roku uda nam się zrobić
więcej. Byliśmy już w Fordonie i na
Miedzyniu. W przyszłym tygodniu
zamierzamy odwiedzić Wyżyny
i Kapuściska - dodaje Mendry.
Radni SLD Lew ica Razem
chcieliby, aby takie festyny mogły

się odbyć na każdym bydgoskim
osiedlu. - Takie imprezy to często jedyna atrakcja dla dzieciaków,
które spędzają wakacje w mieście.
Chcemy pokazać bydgoszczanom,
że politycy mają też zwykłą ludzką
twarz. Jesteśmy blisko mieszkańców
i ich problemów - mówi Mendry.

P ik nik i w całości f inansują
samorządowcy SLD Lewica Razem.
Ter miny i miejsce następnych
imprez dostępne są na Facebooku
i stronach internetowych.

Jakub J. Mendry

radny miasta Bydgoszczy

Najlepsze są niespodziewane
niespodzianki
nie w społeczeństwie. Podopieczni
Towarzystwa Walki z Kalectwem nie
wiedzieli o naszej wizycie.
Przed wyjazdem dokładnie przemyśleliśmy atrakcje, które zaoferujemy wczasowiczom. Zabraliśmy ze sobą
maszynę do robienia waty cukrowej,
farby do malowania buziek oraz balo-

ny do modelowania. Mieliśmy ze sobą
nawet wielką dmuchaną zjeżdżalnię i zamek do skakania. Dmuchańce
pożyczył nam radny SLD Jakub Mendry, za co pięknie mu dziękuję.
Oczywiście nie zapomnieliśmy
o zabraniu ze sobą dobrego nastroju, który następnie przekazywali-

śmy uczestnikom wczasów w Przyjezierzu. Radość na buziach dzieci
i dorosłych i wspólna świetna zabawa potwierdziły, że niespodzianka
była udana. Na koniec dnia dostaliśmy moc uścisków, które naładowały nas mega pozytywną energią na
długi czas.

Ireneusz Nitkiewicz

radny miasta Bydgoszczy
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Ankieta

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

FOT. JUSTYNA WRÓBLEWSKA

A

kcja „Dzieciaki Bez Biletu”
rozpoczęła się pod koniec
marca. Zgodnie z pomysłem
stowarzyszenia bydgoscy uczniowie mogliby za darmo korzystać
z komunikacji miejskiej. Miałoby
to nie tylko promować transport
publiczny, ale też pozwolić zaoszczędzić pieniądze rodzinom wielodzietnym. - Chcielibyśmy wyrównać
szanse, aby wszystkie dzieci w takim
samym stopniu mogły korzystać
z komunikacji miejskiej – tłumaczył
inicjator projektu, Szymon Wiłnicki, gdy przedstawiał założenia akcji.
Wyliczał też, że wprowadzenie darmowych przejazdów kosztowałoby ok. 1,5 miliona złotych rocznie.
– W porównaniu do 74 mln złotych
rocznego zysku z biletów jest to niewiele – argumentował
W Warszawie i Krakowie wprowadzono już darmowe przejazdy dla
uczniów, ale w ostatnich tygodniach
podobne akcje w Koszalinie, Gdyni
i Łodzi nie przyniosły efektu. Wcześniej w Toruniu na propozycję nie
zgodził się prezydent Michał Zaleski. – Niestety, projekty często były
odrzucane głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – mówi nam Wiłnicki.
Zapytany o szanse na poparcie bydgoskich radnych odpowiada: Niektórzy już zapewnili nas, że poprą ten
pomysł. Liczę też na pana prezyden-

Bezpłatna komunikacja dla uczniów funkcjonuje już w Krakowie czy Warszawie. Czy dołączy do nich
Bydgoszcz?

Czy projekt darmowej
komunikacji miejskiej dla
uczniów trafi do radnych?
Zbiórka podpisów trwa
Inicjatywa Bydgoszcz chce, aby uczniowie mogli jeździć bezpłatnie tramwajami i autobusami. Rozpoczęta w marcu zbiórka podpisów poparcia dla tego pomysłu powoli zbliża się już do końca.
ta, który przecież wiele razy mówił,
że promocja komunikacji miejskiej to
jeden z jego priorytetów.
Jeszcze wiosną poparcie klubu
radnych SLD Lewica Razem zade-

klarował Ireneusz Nitkiewicz. Wojewódzki lider lewicy przyznał, że projekt może potrzebować modyfikacji.
- Skoro są rodziny zamożne, które
stać na bilety dla dzieci, to może

warto zastanowić się nad wprowadzeniem progu dochodowego.
Tak samo jak nad praktykowanym
już w innych miastach wprowadzeniem darmowej komunikacji w przy-

Czy popierasz projekt
Inicjatywy Bydgoszcz
o wprowadzeniu darmowej
komunikacji dla uczniów?
TAK

421 głosów / 91,3%
NIE

40 głosów / 8,7%
Wyniki ankiety
przeprowadzonej na portalu
MetropoliaBydgoska.pl

padku wystąpienia smogu – mówił
Nitkiewicz.
Aby pomysł w ogóle trafił pod
głosowanie rajców, potrzebnych jest
co najmniej 1000 podpisów poparcia. W wakacje zbiórka będzie kontynuowana m.in. w Myślęcinku i na
Wyspie Młyńskiej (dokładnie w dwa
weekendy – 5 i 6 oraz 19 i 20 sierpnia – dod. red.), choć wymaganą
liczbę podpisów udało się już prawie
zebrać. – Jesteśmy już blisko tego
progu, ale będziemy chcieli zebrać
trochę na zapas, bo często niektóre
podpisy są odrzucane – mówi Wiłnicki, który na początek września
planuje przekazać projekt na ręce
przewodniczącego rady miasta Zbigniewa Sobocińskiego.
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W

ątpliwości dotyczące organizacji imprezy pojawiły się
wraz z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o braku wsparcia Festiwalu
Prapremier w ramach programu
„Teatr i taniec”. To pierwsza taka
sytuacja w piętnastoletniej historii
imprezy, która w ostatnim okresie
otrzymywała z budżetu państwa
nawet 300 tysięcy złotych.
Na ministerialną decyzję zareagował prezydent Rafał Bruski.
Skierował on do Warszaw y list,

Ratusz mówi TAK dla
Festiwalu Prapremier
Brak dofinansowania ze strony ministerstwa kultury i gęsta atmosfera związana ze zmianą dyrektora – te dwie kwestie postawiły pod znakiem zapytania tegoroczną edycji Festiwalu Prapremier.
Ale władze miasta zapewniają, że rozmawiają z nowym szefem bydgoskiej sceny Łukaszem Gajdzisem nad jego kontynuacją.

nia mi podejmowania jakichkolwiek
decyzji artystycznych wykraczających poza datę mojego kontraktu. Nie mogę samozwańczo, poza
terminem powołania, przygotować
poważnej imprezy, zaciągać zobowiązań finansowych, a nie rozmawia się z ludźmi, jeśli tych zobowiązań zaciągnąć nie można – tłumaczy
Wodziński.
Festiwal może się odbyć, ale...

FOT. SEBASTIAN TORZEWSKI

Marta Stachowiak

w któr ym spytał resort kultur y
o przyczyny decyzji odmawiającej
bydgoskiemu festiwalowi pomocy.
W otrzymanej kilka tygodni później
odpowiedzi ministerstwo tłumaczyło, że dysponuje kwotą, która pokrywa zaledwie kilkanaście procent
zapotrzebowania zgłoszonego we
wszystkich wnioskach, więc zdecydowało bardziej wesprzeć imprezy
o mniejszym zasięgu oraz słabszej
renomie. Natomiast, według resortu
kultury, prestiż Festiwalu Prapremier jest na tyle duży, że umożliwia
organizatorom samodzielne pozyskanie sponsorów. - Takie założenie,
zgodne z rządową polityką zrównoważonego rozwoju, legło u podstaw
wielu decyzji dotyczących rozdysponowania środków w obrębie programów ministra, choć oczywiście
jakość merytoryczna aplikujących
projektów oraz ich zgodność z prio-

nawet takie kwoty
otrzymywali organizatorzy
Festiwalu Prapremier
w ramach ministerialnego
wsparcia.

Trwają rozmowy nad
przyszłością imprezy

Zależy nam na
festiwalu, który
przez lata stał się
marką kulturalną
miasta i ubolewamy,
że odchodzący
dyrektor nie poczynił
przygotowań, by
Festiwal Prapremier
mógł się odbyć
w dotychczasowej
formule
rzecznik prezydenta
Bydgoszczy.

300 tys. zł

Podczas Festiwalu Prapremier na deskach bydgoskiego teatru prezentują się polskie oraz zagraniczne grupy.

rytetami MKiDN miała kluczowe
znaczenie – wyjaśnia przedstawiciel
MKiDN.
O przyszłości festiwalu na
Facebooku
Obecne władze bydgoskiego teatru
doszukują się w decyzji ministerstwa moty wów ideologicznych,
a nie merytorycznych. Wiceszef
bydgoskiej sceny Bartosz Frąckowiak w swojej wypowiedzi w maju
br. określił ją jako „kolejne antyeuropejskie działanie polskiego nacjonalistycznego, prawicowego rządu”.
Pojawiły się również spekulacje, że odmowa przyznania środków
na realizację Festiwalu Prapremier
to swoista kara za zaprezentowanie podczas zeszłorocznej edycji
imprezy kontrowersyjnego spektaklu „Nasza przemoc i wasza przemoc”. Ministerstwo nie odpowiada

wprost, czy zeszłoroczny skandal
ma wpływ na tegoroczną decyzję
o przyznaniu środków, lecz zapewnia, że nie ma uwag odnośnie organizacji imprezy. - Dotychczasowe
dotacje przyznawane w ramach
programów ministra zostały rozliczone poprawnie, zatem minister
kultury nie ma uwag dotyczących
organizacji festiwalu – podkreśla
przedstawiciel ministerstwa.
Po ot r z y ma niu ost atecznej
decyzji ministerstwa, w sieci pojawiła się zaskakująca informacja: Nie będziemy z Pawłem Wodzińskim
oraz Piotrem Grzymisławskim organizować tegorocznej edycji – pisał
na Facebooku Frąckowiak. Okazało się, że ta decyzja zapadła bez
jakichkolwiek rozmów z miastem.
- Poznaliśmy ją za pośrednictwem
portali społecznościowych – podkreśla Marta Stachowiak, rzecznik
prezydenta Bydgoszczy.

D l at e go t e ż m i a s t o, j e den
z mecenasów imprezy, nie zamierza
zrezygnować z możliwości zorganizowania festiwalu, a za jego organizację miałby odpowiadać nowy
dyrektor. - Jesteśmy w bieżącym
kontakcie z Łukaszem Gajdzisem,
który od 1 września będzie dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zależy nam na festiwalu, który
przez lata stał się marką kulturalną
miasta i ubolewamy, że odchodzący
dyrektor nie poczynił przygotowań,
by Festiwal Prapremier mógł się
odbyć w dotychczasowej formule –
mówi Stachowiak.
Obecny dyrektor bydgoskiego
teatru Paweł Wodziński twierdzi,
że podjęcie jakichkolwiek decyzji
związanych z organizacją imprezy
uniemożliwia mu zapis w umowie
pomiędzy nim a miastem. - Moja
umowa kończy się z dniem 31 sierpnia i mam w niej zapis, który zabra-

Umowa zabrania podpisy wania
umów, lecz nie uniemożliwia realizacji innych działań. - W poprzednich latach, gdy następowała zmiana na stanowisku dyrektora teatru,
nie miały miejsca takie sytuacje,
jak w tym przypadku. Dochodziło
do porozumienia między dyrektorem ustępującym a przychodzącym.
Ustępujący dyrektor zostawał kuratorem Festiwalu, a kolejną edycję
przygotowywał już nowy dyrektor
– twierdzi Stachowiak.
Podjęciu wspólnych działań
nie sprzyja atmosfera towarzysząca zmianie kadry zarządzającej
teatrem. Członkowie zespołu artystycznego od początku nie kryją
swojego niezadowolenia związanego
ze zmianą dyrektora teatru. Co więcej, większość aktorów zamierza
odejść razem z Wodzińskim.
Pomimo takich problemów, wiele wskazuje na to, że Festiwal Prapremier się jednak odbędzie, lecz
w późniejszym terminie. Zmieni się
również formuła wydarzenia, która
będzie ograniczona ze względu na
brak ministerialnego dofinansowania. Środki na organizację festiwalu mogłyby pochodzić na przykład
z budżetu teatru przeznaczonego na
realizację imprezy. Według przedstawicieli miasta, brak ministerialnej dotacji ma wpływ na zakres
merytoryczny festiwalu, lecz nie
uniemożliwia jego organizacji.
- Decyzje o organizacji tegorocznej edycji festiwalu, a szczególnie jego formuły, podjęte zostaną wspólnie przez miasto i nowego
dyrektora, kiedy dokonamy oceny
możliwości finansowych i organizacyjnych instytucji w tym zakresie –
podsumowuje Stachowiak. Decyzja
powinna być znana we wrześniu.
R

E

K

L

A

M

A

17

K

oncerty fontanny multimedialnej odbywają się w okresie
wiosenno-letnim. Zobaczyć je
można codziennie o godzinie 21:30,
i to aż do końca sierpnia. Jeden
pokaz trwa około 20 minut.
Plebiscyt, który organizujemy
wspólnie z Miejskimi Wodociągami
i Kanalizacją w Bydgoszczy, trwa
od 19 czerwca. Od tego momentu
na portalu www.MetropoliaBydgoska.pl możecie znaleźć specjalną
zakładkę FONTANNA wyróżnioną
czerwonym kolorem. To właśnie
tam znajdują się szczegółowe informacje dotyczące akcji oraz powodów jej przeprowadzania.
Jednym z nich jest zauważona
przez Was monotonność repertuaru
pokazów multimedialnych fontanny.
Dlatego teraz to właśnie Wy możecie mieć wpływ na jego zmianę!
Propozycje utworów, które powinny
pojawić się w repertuarze koncertowym można przesyłać poprzez
wypełnienie anonimowej ankiety
dostępnej na naszym portalu we
wspomnianej zakładce FONTANNA
lub wysłanie wiadomości mailowej
na adres: fontanna@metropoliabydgoska.pl.
Przesłać można dowolne tytuły utworów niezależnie od gatunku muzycznego. Szeroki wachlarz
Waszych upodobań idealnie obrazują propozycje przesłane do tej
pory. Część z nich prezentujemy
poniżej, tuż obok obecnego repertuaru. Na pozostałe czekamy do
wspomnianego 17 lipca.
Pamiętajcie również, że proponowane utwory nie muszą odnosić
się tylko do upodobań dorosłych.
Warto również wypisać piosenki dla
dzieci, które mogłyby być prezentowane podczas specjalnych koncertów adresowanych do najmłodszych
bydgoszczan.
Dokładne wyniki akcji opublikujemy na naszym portalu 18 lipca.
Zaproponowany przez czytelników
MetropoliiBydgoskiej.PL repertuar
koncertu fontanny zostanie przekazany spółce MWiK, która sprawdzi techniczne warunki jego realizacji. Zarządcy fontanny zastrzegają
sobie możliwość ewentualnej weryfikacji nadesłanych tytułów.
Do naszej a kcji promującej
poszukiwanie nowych utworów dla
„tańczącej” fontanny dołączyli politycy i samorządowcy z naszego miasta, między innymi poseł Piotr Król,
wiceprzewodniczący rady miasta
Jan Szopiński oraz radny Jakub
Mikołajczak.

Plebiscyt na repertuar
koncertowy fontanny
multimedialnej na finiszu

Obecny
repertuar:
- Czajkowski – Piano Concerto
No. 1 B-flat minor,
- J ohann Strauss II – Persian
March, Op. 289,
- Gioachino Rossini – Wilhelm
Tell Overture,
- J ohann Strauss – Radetzky
March, Op. 228,
- Johannes Brahms – Hungarian
Dance No. 5,
- L ud w i g v a n B e et hoven –
V Symfonia c-moll cz. 1,
- Stanisław Moniuszko – Mazur
z opery “Halka”,
- A leksandr Borodin – Tańce
połowieckie z opery „Kniaź
Igor”.

Jakie propozycje zgłosiliście do tej pory?
Miesiąc temu informowaliśmy Was o akcji, dzięki której
efektowna fontanna znajdująca się w Dzielnicy Muzycznej ma
zyskać nowy repertuar. To już ostatnia okazja, żeby podzielić
się z nami swoimi propozycjami – czas macie jedynie do
poniedziałku, 17 lipca!

Niektóre Wasze
propozycje

FOT. STANISŁAW GAZDA

AKCJA METROPOLII I MWIK

-P
 awbeats f t. Quebonaf ide,
Kasia Grzesiek – Euforia,
- A mar Pelos Dois - Salvador
Sobral,
- A xwell Ingrosso - More Than
You Know,
- Nieidealna – Arka Noego,
- M ichael Jackson - Rock With
You,
- A nna Jantar – T yle słońca
w całym mieście,
- M ichał Szpak – Color of Your
Life,
- Ed
 Sheeran – Shape of you,
- Walce Straussa,
- Metallica – Atlas, Rise!,
- Queen - Show must go on,
- Coldplay - Viva La Vida,
- James Blunt - You are Beuatiful,
- T wo Steps From Hell - Never
Back Down,
- Kolorowy wiatr - Edyta Górniak,
- F. Chopin, „Polonez As-dur”,
op. 53.,
- J ean Michel Jarre – Oxygen,
- L ady Pank - Marchewkowe
pole,
- Muzyka do filmu „Harry Potter”,
- A ndrzej Dąbrowski - Ty druha
we mnie masz,
- U2 - Beautiful Day,
- Queen

- Bohemian Rhapsody,
- utwory z musicali: „Metro”,
- „ Nędznicy”, „Taniec wampirów”.

„Tańcząca” fontanna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem bydgoszczan oraz turystów.
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Justyna Wróblewska
j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl

S

out her n met a low y z e sp ó ł
O ve r T h e Un d e r p o w s t a ł
w Bydgoszczy na przełomie
2012 i 2013 roku. Tworzy go trzech
mężczyzn: Karol Korniluk (gitara i wokal), Krzysztof Wyszomirski (gitara basowa) oraz Krystian
Borowski (perkusja). Muzyków łączy
nie tylko zamiłowanie do mocnych brzmień, ale również wspólna
misja odbudowania polskiej sceny muzycznej. Realizują ją między
innymi poprzez tworzenie bezkompromisowych tekstów i dźwięków
inspirowanych brzmieniem klasycznych rock’n’rollowych utworów.
Wysłuchać ich można nie tylko
za pośrednictwem kanału zespołu w serwisie społecznościowym
YouTube, ale przede wszystkim
podczas koncertów. A ich nie brakuje! W tym roku zespół zagrał już
ponad 40 razy w kraju oraz za granicą. Niedawno muzycy zakończyli
trasę „Cowboys from Space tour”
i nie zamierzają zbyt długo pozostawać w jednym miejscu.
Wraz z początkiem września
ruszają w nową trasę zatytułowaną „100% Tour”. Użyta w jej nazwie
liczba n aw i ą zuje n ie t yl ko do
tego, że muzycy dadzą się z siebie
wszystko, lecz także wskazuje na
liczbę dni trwania trasy oraz rozegranych w tym czasie koncertów.
Projekt, który został zainicjowany
podczas spotkania muzyków w piwnicy jednego z bydgoskich klubów,
zakłada zorganizowanie stu koncertów odbywających się dzień po dniu.

100 koncertów
w 100 dni

Rekord !
Jeśli zespół Over The Under
zagra 100 koncertów
w 100 dni, wówczas pobije
rekord Guinessa.

Na drodze muzyków do realizacji celu mogą pojawić się różne
przeszkody. Pierwsze utrudnienia
związane z trasą pojawiły się jeszcze w momencie jej planowania.
Związane są one przede wszystkim
ze znalezieniem klubów, w których
odbywać się będą koncerty. - Nad
bookingiem pracujemy od marca
codziennie po parę godzin. Wykonaliśmy setki telefonów i wysłaliśmy
chyba tysiąc maili. Nie było łatwo
przekonać właścicieli, że w tygodniu
też można zrobić koncert, więc kluby, które znajdują się na naszej liście
tworzone są przez zajawkowiczów
wspierających ideę 100 koncertów
w 100 dni – wyjaśnia Krzysztof.
Wszystkie koncerty w Polsce
odbędą się ostatecznie w klubach.
Podczas nich w ystępować mają
również lokalne zespoły. - Będą
z nami dzielić scenę na zasadzie
zagrania supportu. Nasze koncerty
są spontaniczne, nie ustalamy setu
i lubimy jamować, więc pewnie pojawią się u nas muzycy z innych kapel
i pogramy coś wspólnie – zapewnia
jeden z członków zespołu. W przerwie pomiędzy koncertami muzycy
zamierzają zwiedzać miasta znajdujące się na swojej trasie.

W wykonaniu bydgoskiego
zespołu Over The Under
Wsiąść do auta, wyjechać na sto dni, codziennie zatrzymywać
się w innym miejscu i w każdym z nich zagrać koncert – taki cel
postawili przed sobą członkowie bydgoskiego zespołu Over The
Under. Jego realizację zamierzają rozpocząć za niespełna dwa
miesiące w ramach trasy „100% Tour”.

Męskie granie i dzwonienie

- Ideą trasy „100% Tour” jest udowodnienie, że zespół rock’n’rollowy,
za pomocą prastarej już metody DIY
(„do it yourself”, czyli „zrób to sam”
– przyp. red.), jest w stanie dokonać
rzeczy pozornie zarezerwowanych
dla grup menedżerskich, wytwórni
czy osób związanych z branżą od
wielu lat. Poza tym chodzi o to, aby
zaszczepić miłość do szczerej rockowej muzyki wśród ludzi w Polsce
poprzez granie wszędzie tam, gdzie
to tylko możliwe i wciąganie do tej
akcji lokalnych zespołów – wyjaśniają członkowie grupy.
Zrealizowanie założeń trasy koncertowej to również szansa na ustanowienie nowego światowego rekordu Guinnessa w największej liczbie
koncertów zagranych dzień po dniu.
Obecnie rekord ten wynosi 65.
Trasa rozpocznie się w Bydgoszczy 1 września i zakończy w tym
samym miejscu dokładnie 9 grudnia.
W trakcie jej trwania muzycy przejadą niemal całą Polskę i wyjadą poza
jej obręb. W rozpisce miejsc koncertów znalazły się zarówno duże
miasta, takie jak Warszawa, Kraków
czy Poznań oraz mniejsze miejscowości, czyli na przykład Dzierżo-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rock’n’roll w wersji „zrób to sam”

Zespół od wielu tygodni przygotowuje się do muzycznego maratonu, który potrwa ponad trzy miesiące.

Koncerty
Pierwszy koncert
zaplanowano
na 1 września
w Bydgoszczy.
Ostatni odbędzie się
również w naszym
mieście – 9 grudnia.

niów, Ostrołęka i Pszczółki. Muzycy
na pewno odwiedzą wszystkie stolice polskich województw. Ostatni
koncert w naszym kraju (poza finałowym koncertem w mieście nad
Brdą) zaplanowano na 23 listopada.
Następnie członkowie zespołu udadzą się do Niemiec, Belgii, Holandii,
Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Prawo Murphy’ego i gra na ukulele
W jaki sposób został y w ybrane
miasta, które znalazły się na trasie? - Staraliśmy się dobierać miasta
leżące blisko siebie. Im więcej kilo-

metrów, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się stanie na trasie – odpowiada Krzysztof Wyszomirski, jeden z członków zespołu.
Muzycy zamierzają poszczególnymi
punktami trasy przemieszczać się
swoim busem. A jeśli ten odmówi
im posłuszeństwa, to skorzystają
z zapasowego auta. - Jestem pewien,
że prawo Murphy’ego będzie nas
kopać po tyłkach każdego dnia.
Nie martwi nas to. Wszystko wyjdzie spontanicznie. Jak padnie nam
auto, to pojedziemy ciągnikiem,
a jak złamię gitarę, to zagram na
ukulele – mówi basista.

Rozpoczęte w marcu przygotowania
nabierają coraz większego tempa. Spotykamy się codziennie, gramy,
dzwonimy, załatwiamy sponsorów
oraz promocję. Wszystko robimy
sami. Wiadomo, że jest parę osób,
które nam pomogły załatwić jakiś
kontakt. Najważniejsze, żeby przed
wyjazdem dopiąć wszystkie sprawy.
Wtedy spokojnie będziemy mogli
jechać i myśleć tylko o tym, żeby się
dobrze bawić, poznawać ludzi i grać
– mówią muzycy.
Zrealizowanie projektu to koszt
co najmniej kilku tysięcy złotych,
z których znaczna część będzie
musiała być przeznaczona chociażby na paliwo. Muzycy mają
odłożony fundusz na ten cel, lecz
nie pokryje on wszystkich wydatków. Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję mogą skontaktować się
z zespołem za pośrednictwem fanpage’a Over The Under w serwisie
Facebook lub mailowo: overtheunderband@gmail.com.

*

 rasa „100% Tour” została
T
objęta honorowym
patronatem prezydenta
Bydgoszczy. Patronat
medialny nad nią sprawuje
z kolei nasza redakcja.
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tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
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P

ier w s z e go d n i a r y w a l i z acja toczyła się na dystansie
1/8 ironman (tzw. dyst ans
superk rótk i) składający m się
z 475 metrów pływania, 22 km jazdy na rowerze i 5,5 km biegu – walczono zarówno w kategorii OPEN,
jak i w ramach mistrzostw Polski
osób niewidomych i niedowidzą-

Triathlon zawładnął
Bydgoszczą!
Rekordowa liczba 3300 zawodników stanęła na starcie
dwudniowych zawodów – ENEA Triathlon Bydgoszcz, które
odbyły się 8 i 9 lipca na terenie miasta.

cych. Niedziela zarezerwowana była
na dystans krótki – 1/4 ironman
(950 m pływania, 44 km jazdy na
rowerze i 10,8 km biegu).
Najlepsi na poszczególnych
dystansach okazali się – na dystansie 1/8 Konrad Zdun (UKS Kalisz),
który jako jedyny pokonał barierę
godziny oraz Agnieszka Jerzyk ze
Święciechowa (szósta w ogólnej klasyfikacji), a na 1/4 – Krzysztof Hadas
z Poznania i Joanna Sołtysiak z Koła.
Oprócz zmagań indywidualnych
odbyły się również zawody sztafetowe, a także w quadrathlonie
(dodatkową konkurencją było kajakarstwo). Szczegółowe informacje
i wyniki znajdziecie na www.bydgoszcztriathlon.pl.
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SPORTY WODNE
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

L

istopad 2016 roku. Bydgoscy
radni wyrażają wolę powołania spółki Bydgoskie Obiekty
Sportowe. Miałaby ona odpowiadać za funkcjonowanie, modernizację oraz budowę należących do
niej obiektów, w tym między innymi
toru regatowego. Zgodnie z sugestią
prezydenta Bruskiego, jej prezesem miał zostać Piotr Drażdżewski,
wieloletni dyrektor hali Łuczniczka.

Tor regatowy
na ślepym torze

2 mln zł
W ostatnich latach
inwestycje na
torze regatowym
pochłonęły
2 miliony złotych.
Ale nadal wymaga
on modernizacji,
która zapowiadana
jest na jesień.

Prezydent Rafał Bruski jeszcze kilkanaście miesięcy temu
zapowiadał, że na Brdyujściu będą odbywały się regaty rangi
międzynarodowej. Ale słuch po tych zapowiedziach zaginął.

Wyjazdy na regaty do
innych miast wiążą się
z kosztami, no i nie
odczuwa się w mieście,
że Bydgoszcz jest stolicą
polskiego wioślarstwa.
Marcin Badziągowski

Z deklaracji jednak niewiele wynika
– jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, temat spółki ma wrócić bowiem
dopiero po wybudowaniu w Bydgoszczy lodowiska. Czyli – najszybciej pod koniec tego roku.
Wróćmy jednak do samego toru
regatowego. W połowie kadencji prezydent zapowiadał bowiem,
że ten odżyje. I to do tego stopnia, że będzie miejscem międzynarodowych imprez regatowych.
Dość powiedzieć, że – także frekwencyjnie – ma on bogatą historię.
W okresie międzywojennym tor na
Brdyujściu był gospodarzem rekordowej imprezy pod względem frekwencji na zawodach wioślarskich.
W 1929 roku dwudniowe mistrzost wa Eu ropy ob ejr z a ł o p on ad
30 tysięcy ludzi...
Tyle że dzisiaj sam tor wymaga
szeregu zmian. Do końca 2015 roku
realizowany był projekt pod nazwą
„Przebudowa Toru Regatowego
Brdyujście” polegający na budowie
przepustu i poszerzeniu akwenu
mety oraz przebudowie i remoncie wieży sędziowskiej. I rzeczywiście, już w 2016 roku ratusz
pochwalił się modernizacją obiektu,
a w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego zakupiono rowery wodne. Te zadania kosztowały blisko 2 miliony złotych. Gdyby

FOT. STANISŁAW GAZDA

prezes Bydgoskiego
Towarzystwa Wioślarskiego

Rowery wodne zasiliły klub sportów wodnych na bydgoskim Brdyujściu w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego.

jeszcze pomyślano o oznakowaniu systemem Albano, wykonaniu
w ysuwanych pomostów i tablic
naprowadzających łodzie, a także
zamontowaniu elektronicznej tablicy świetlnej - wówczas bydgoski tor
regatowy odpowiadałby wszystkim wymogom FISA i mógłby liczyć

na przyznanie organizacji dużych
zawodów międzynarodowych.
Tymczasem patrząc chociażby
na kalendarz tegorocznych imprez
wioślarskich Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jedynie w maju
i we wrześniu organizuje ono na
Brdyujściu regaty, i to zaledwie

mistrzostwa Bydgoszczy. Miejscem
poważniejszych zawodów są głównie Kruszwica i Poznań. - A szkoda – uważa prezes klubu Marcin
Badziągowski – że jeżeli chodzi
o wioślarstwo, to dla tej dyscypliny
sportu tor regatowy „umiera”. To nie
jest na rękę klubowi, gdyż wyjazdy

na regaty do innych miast wiążą
się z kosztami, no i nie odczuwa się
w mieście, że Bydgoszcz jest stolicą
polskiego wioślarstwa.
Kajakarstwo może nie jest tak
medialne i popularne w Bydgoszczy
jak wioślarstwo, ale i kajakarzom
również marzy się, aby tor regatowy nie był dla nich jedynie miejscem
do przeprowadzania treningów.
Z tym nie ma większych problemów. – No, gdyby glony były częściej koszone – byłaby prawie pełnia
szczęścia – mówi Tomasz Paluszczak, trener sekcji kajakarzy CWZS
Zawisza w Bydgoszczy. - A co do
imprez dużej rangi - dodaje – kajakarze w Bydgoszczy organizują co
cztery lata zawody nadziei olimpijskich z udziałem kilkunastu państw.
Kolejne będą za dwa lata. To trochę
mało jak na miasto z tak poważnymi tradycjami w sportach wodnych
i tak ogromnymi możliwościami,
jakie daje sama natura.
„W imieniu władz związku wyrażam nadzieję że rozpoczęte przez
Miasto Bydgoszcz prace na torze
regatowym w Brdyujściu pozwolą na
pozyskanie kolejnych dużych imprez
sportowych dla Polski, o które to już
wystąpiliśmy na lata 2016- 2017”
– mówił już w 2012 roku podczas
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego prezes Polskiego
Związku Kajakowego.
Od roku 2012 tor na Brdyujściu
znajduje się w gestii miejskiej jednostki organizacyjnej – hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka.
Jej dyrektor Piotr Drażdżewski
zapowiada, że na jesieni tor regatowy czekają poważne prace polegające na wyburzeniu obecnej trybuny i budowie nowej. Wiązać się to
będzie również ze zmianami w podziemnej infrastrukturze. Na przyszły sezon nowa trybuna ma być
gotowa.
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10% ceny kuchni

zwracamy na kartę rabatową
lub kuchnia w 24 ratach 0%

Oferta ważna od 07.06 do 01.08. RRSO=0% bez dodatkowych kosztów.
Regulamin u sprzedawców oraz na IKEA.pl
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