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N

ajważniejszy plac w mieście od
lat czekał na zmianę swojego
oblicza. W 2009 roku władze
miasta ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji
zabudowy zachodniej pierzei wraz
z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku. Zwyciężył wówczas projekt bydgoskiej pracowni
GM Architekci zakładający realizację
w miejscu dawnego kościoła nowoczesnej zabudowy, przed którą miało powstać zagłębienie płyty rynku. Po zmianie prezydenta miasta
odważny pomysł został odłożony na
półkę – ratusz skupił się jedynie na
przebudowie samej płyty. Urzędnicy postanowili jednak wykorzystać
wizję bydgoskiej pracowni i to właśnie ona jest autorem obecnego projektu remontu.

Stary Rynek
ma być jak nowy

Ostateczny
projekt nie uwzględnia
proponowanej wcześniej
fontanny - realizacja
wodotrysku uszkodziłaby
podziemia zachodniej
pierzei.

Trwa przetarg na wykonawcę prac
Przesunięcie Pomnika Walki i Męczeństwa, całkowita wymiana
nawierzchni czy pas świetlny w linii przebiegu 18. południka –
takie zmiany czekają bydgoski Stary Rynek. W ubiegłym tygodniu
rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy przebudowy.

Przebudowa

Ostateczny projekt nie uwzględnia proponowanej wcześniej fontanny – wojewódzki konserwator
zabytków przekonał urząd miasta,
że realizacja wodotrysku uszkodziłaby podziemia zachodniej pierzei.
W opublikowanej dokumentacji nie
znajdziemy też wzmianki o przeszklonym kwadracie o boku siedmiu
metrów odsłaniającym ruiny jednej
z wież staromiejskiego ratusza, który miał znaleźć się w rejonie północnej pierzei rynku. Zastosowanie
takiego rozwiązania zapowiedział
miejsk i konser wator zaby tków
Sławomir Marcysiak w sierpniu
2016 roku.
Co na pewno zmieni się
n a r y n k u? P r z e d e w s z y s t k i m
n aw ier z ch n i a – g ł ów n a cz ę ś ć
pł y ty zostanie w yłożona pł y tami kamiennymi granitowymi, pas
obramow ujący – kostk ą bazaltową, jezdnie – kostką kamienną
rzędową, a chodniki – pł y t ami
k a mienny mi p łomieniowa ny mi
kolor u szarego, t akimi samy mi
jak na uliczkach przylegających
do placu. Na rynku przewiduje się
także odwzorowanie za pomocą
układu pł yt kamiennych obr ysu
miejsca, w którym niegdyś znajdował się daw ny rat usz i jego
w ieża. W ramach prac nast ąpi
też przeniesienie Pomnika Walki
i Męczeństwa – zostanie on przesunięt y o 15 metrów w kier unku północno-zachodnim, bliżej

fot. Stanisław Gazda

Starego Rynku ma
zakończyć się w czerwcu
przyszłego roku.

Płyta Starego Rynku czeka na obiecany remont. Prace mają ruszyć w tym roku.

Katedry Bydgoskiej. Pomnik zyska
iluminację i nowy cokół. Projektanci przewidzieli też podświetlenie fontanny „Dzieci bawiące się
z gęsią” zlokalizowanej przy wejściu do biblioteki.
Ważną z punktu widzenia estetyki zmianą będzie również wprowadzenie stałych „gniazd” (fundamentów) do osadzenia parasoli
ogródkowych wraz z przyłączami
elektrycznymi do ich oświetlenia.
Parasole będą miały jednolity kształt
i kolor (żółto-szary). Przy ciągach
pieszych wokół r y nk u zost aną
ustawione ławki i kosze na śmieci.
W linii przebiegu 18. południka GM

18 mln zł
Urząd Miasta chce
przeznaczyć na przebudowę
Starego Rynku.

Architekci zaplanowali wstawienie
w nawierzchnie LED-owego pasa
świetlnego oraz zegara na słupku wskazującego czas „bydgoski”.
W linii zachodniej pierzei powstanie
murek oporowy z siedziskami – na

jego końcach zlokalizowane zostaną
zewnętrzne ekrany multimedialne.
Po przebudowie Starego Rynku
nową lokalizację zyska płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy 20 stycznia
1920 roku – zostanie umieszczona
na ciągu pieszym prowadzącym do
ratusza. Zaprojektowano też wysuwane skrzynki energetyczne z przyłączami, które będą wykorzystywane podczas koncertów i innych
wydarzeń na placu, a także podesty
pod projektory do mappingu oraz
ekrany LED.
Długo oczekiwany przetarg na
przebudowę najważniejszego pla-

cu Bydgoszczy ogłoszono w piątek,
7 kwietnia. Urzędnicy z ulicy Toruńskiej czekają na oferty chętnych
wykonawców do 24 kwietnia, choć
– jak pokazuje praktyka – termin
ten może ulec przesunięciu. Ratusz
chce przeznaczyć na przebudowę
Starego Rynku 18 milionów złotych
– ta kwota może jednak znacznie
wzrosnąć, gdyż firmy budowlane
podniosły w ostatnim czasie ceny
swojej pracy. A to właśnie koszt
robót będzie w największym stopniu decydował o wyborze najlepszej oferty, choć ZDMiKP zwróci
też uwagę na okres udzielenia gwarancji i doświadczenie kierownika
budowy.
Ogłoszenie o zamów ieniu
w yznacza dość opt y mist yczny
termin zakończenia przebudowy
– 29 czerwca 2019 roku. Wszyscy
liczą na to, że latem przyszłego roku
będziemy mogli cieszyć się z uroków
odnowionego Starego Rynku. Pozostaje jednak pytanie – co z ruchem
samochodowym? W konsultacjach
projektu renowacji wielu bydgoszczan powiedziało stanowcze „nie”
dla wjazdu aut na plac.
W niedawnym wywiadzie dla
MetropoliaBydgoska.PL zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz
zadeklarował, że postulaty strony
społecznej, jak i wszystkich tych,
którzy chcą wycofać samochody
z płyty Starego Rynku zostaną zrealizowane. Przy okazji informacji
o przetargu urząd miasta zakomunikował, że ruch samochodowy na
rynku zostanie zabroniony. W najbliższych miesiącach zapadnie natomiast decyzja dotycząca ruchu aut
w obrębie Starego Rynku – o jego
ograniczenie bądź całkowity zakaz
zabiega wielu przedstawicieli środowisk społecznych.
– Do wiosny 2019 roku chcemy
znaleźć rozwiązanie komunikacyjne. Ja jestem za tym, żeby ruch był
jak najmniejszy. Na pewno będzie
potrzebne spotkanie – tych, którzy chcą jak najmniejszego ruchu
z tymi, którzy chcą jak największego. Spotykamy się w wielu zespołach, występują sprzeczne opinie
– na wniosek tych, którzy prowadzą
działalność gospodarczą samochody
rano wjeżdżają na ulicę Długą, wieczorem i po południu też. Mi osobiście się to nie podoba. Myślę, że na
takim spotkaniu ta kwestia zostanie
rozwiązana– twierdzi prezydent
Rafał Bruski.
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szystko uzależnione jest od
opracowań, które wskażą
nam miejsca, gdzie korzyści z placów postojowych zintegrowanych z komunikacją publiczną będą największe – przekonuje
Maciej Gust, zastępca dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej odpowiedzialny za
inwestycje. Bo choć generalna idea
park&ride polega na budowie parkingów na obrzeżach miast, to już
wiadomo, że w warunkach bydgoskich będzie ona – przynajmniej
w pewnym stopniu – jej wariacją.
Wśród proponowanych lokalizacji
jest bowiem między innymi teren
w rejonie pętli Przylesie (stosowny zapis pojawił się w planie zagospodarowania przestrzennego) czy
przestrzeń na pasie oddzielającym
jezdnie ulicy Kujawskiej (po południowej stronie ronda Kujawskiego, na wysokości ulicy Lwowskiej).
– Na etapie opracowywania koncepcji zasadność realizacji inwestycji dla
każdej lokalizacji chcemy potwierdzić wyliczeniami przygotowanymi
przez ekspertów – dodaje Gust.
Do 17 kwietnia ZDMiKP czeka
na oferty firm zainteresowanych
przygotowaniem wspomnianej koncepcji. Zakłada ona jednak nie tylko
oszacowanie liczby samochodów,
które mogą skorzystać z park&ride,
ale również – a może przede wszystkim – stworzenie zintegrowanego
systemu informatycznego, który
będzie powiązany z taryfami komu-

Mniej samochodów
w Śródmieściu
dzięki systemowi
park&ride?
Nowe parkingi nie tylko na
obrzeżach miasta

nikacji miejskiej, w tym Bydgoskim
Rowerem Aglomeracyjnym (całym
systemem ma docelowo zajmować
się zarząd dróg). Parkingi zlokalizowane przy węzłach transportowych
nie będą bowiem darmowe. – Nie
chcemy, aby służyły one osobom,
które mieszkają w pobliżu – zaznacza Gust. A zastępca prezydenta
Mirosław Kozłowicz dodaje: Opłata
za postój będzie jednak powiązana
z opłatą za przejazd komunikacją
publiczną. Ma zachęcić do skorzystania z autobusu czy roweru. Każdy
samochód, którego w ten sposób nie
zobaczymy w Śródmieściu, to wartość dodana.
Drogowcy chcą, aby na większości parkingów liczba miejsc
postojowych wahała się w granicach 200-250. Choć i od tej reguły
będą wyjątki, i to w obu kierunkach.
Z jednej strony bowiem planowany
jest wielopoziomowy parking przy
budynkach urzędu miasta przy ulicy

*

Analiza lokalizacji parkingów
w poniedziałek na portalu
www.MetropoliaBydgoska.pl.

35 milionów złotych ma pochłonąć w nadchodzących latach
budowa systemu park&ride („zaparkuj i jedź”) na terenie
Bydgoszczy. Drogowcy wybrali już ponad dziesięć lokalizacji, ale
to nie znaczy, że we wszystkich parkingi faktycznie powstaną.

Gdzie mogą powstać
parkingi park&ride
w Bydgoszczy?
•

Drogowcy
chcą, aby na większości
parkingów liczba miejsc
postojowych wahała się
w granicach 200-250.

będą kontynuowali już dzięki komunikacji miejskiej – mówi Gust. –
W tym zakresie na pewno będziemy
prowadzili badania ankietowe.
Czy Bydgoszcz będzie korzystała z doświadczeń innych miast?
Jeżeli tak, to – jak wskazuje Mirosław Kozłowicz – głównie europejskich (gdzie występują także
dodatkowe obostrzenia np. opłata
za wjazd do centrum). W polskich
warunkach park&ride jest nadal
modelem raczkującym i nierzadko
– o niewykorzystanym potencjale.
– Chcemy uniknąć chociażby złych
doświadczeń z Krakowa z lat dziewięćdziesiątych, gdzie parkingi były
zlokalizowane zbyt blisko siebie
i pozostawały puste – dodaje Maciej
Gust. – Usunięcie choćby jednego
procenta pojazdów z centrum miasta już będzie pozytywem.

fot. Stanisław Gazda

komunikacja

Parking przy Grudziądzkiej jest języczkiem u wagi ze względu na planowany rozmiar. Ma pomieścić ponad
500 aut.

Grudziądzkiej, który ma pomieścić
ponad pół tysiąca pojazdów, z drugiej – kameralny parking na nieco
ponad dwadzieścia miejsc w rejonie
pętli Stomil.
W łaśnie park ing przy Gr udziądzkiej jest języczkiem u wagi
ze względu na planowany rozmiar.
Dedykowany ma być częściowo
interesantom urzędu, ale także osobom, które – przynajmniej w teorii
– zostawią na nim swoje auto i chociażby w rejon ronda Jagiellonów,
Jagiellońskiej czy nawet Fordońskiej
udadzą się już komunikacją miejską. Dlatego też w tym miejscu ma
zostać zlokalizowany nowy przystanek autobusowy. – Podróżowanie komunikacją będzie wygodniejsze także dzięki buspasowi, który
powstanie na Wałach Jagiellońskich.
Obecnie czekamy na decyzję wojewody w sprawie pozwolenia na
budowę. Wszystko wskazuje na to,
że realizację tej inwestycji rozpocz-

niemy na przełomie lipca i sierpnia
– wylicza Maciej Gust.
Kiedy ma rozpocząć się natomiast budowa systemu park&ride? Koncepcja i powiązane z nią
dokumenty mają pozwolić na ogłoszenie w czwartym kwartale bieżącego roku przetargu na wykonanie
parkingów w systemie „Zaprojektuj
i buduj”. W tym samym czasie złożona zostanie do urzędu marszałkowskiego aplikacja o środki z funduszy
unijnych – konkretnie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które są elementem
Regionalnego Programu Operacyjnego. 31 mln zł dofinansowania jest
zagwarantowane, gdyż pieniądze te
znajdują się w puli pozakonkursowej. Prace budowlane mają zostać
zainaugurowane w przyszłym roku.
Kwota 35 milionów złotych, biorąc pod uwagę wdrożenie systemu
informatycznego i liczbę lokalizacji,
nie rzuca na kolana. Przedstawiciele

ZDMiKP zapewniają jednak, że sam
proces powstawania parkingów do
nadzwyczaj drogich nie będzie należał. – Głównie dlatego, że skupiamy
się na inwestycjach powierzchniowych, a nie kubaturowych. Rozbudowa systemu będzie zawsze możliwa – zapewnia wicedyrektor Gust.
I dodaje, że niew ykluczone jest
wykorzystanie do budowy parkingów płyt ażurowych, podobnie jak
w przypadku pilotażowego programu utwardzania dróg gruntowych.
Kto będzie korzystał ze wspomnianych parkingów? W założeniach drogowców – w dużej mierze
mieszkańcy sąsiednich gmin, których miasto chce zachęcać do pozostawienia samochodów na obrzeżach centrum i przesiadki do autobusów czy tramwajów. Ale i tutaj
na hor yzoncie widać w yjątki. –
Zakładamy, że parking na Przylesiu
będzie służył też mieszkańcom Fordonu, którzy podróż do centrum

Węzeł Zachodni – w rejonie
kościoła i stacji paliw niedaleko
ronda Maczka
• pętla Tatrzańskie – tereny u zbiegu ulic Pelplińskiej
i Wyzwolenia
• pętla Niepodległości – tereny u zbiegu ulic Andersa i Piłsudskiego
• pętla Przylesie – w rejonie
skrzyżowania ulic Akademickiej
oraz Korfantego
• pętla Las Gdański – w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej
oraz Rekreacyjnej
• Grunwaldzka – na wysokości skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i ul. Przejście
• rondo Kujawskie – parking
po południowej stronie, na pasie
dzielącym jezdnie ul. Kujawskiej
• Dworzec Wschód (tereny
PKP) – parking w ramach rozbudowy trasy W-Z
• Dworzec Główny – parking
w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej Rycerska
• stadion Zawiszy – istniejący
parking przy stadionie przy ul.
Gdańskiej
• Wilczak / Miedzyń – tereny
w sąsiedztwie pętli tramwajowej
Wilczak (po drugiej stronie wiaduktu kolejowego)
• pętla Stomil – teren w rejonie skrzyżowania ulic Toruńskiej
i Spadzistej
• Grudziądzka – wielopoziomowy parking przy budynkach
Urzędu Miasta Bydgoszczy
• Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze – istniejący
parking na terenie centrum

TEMAT Z OKŁADKI
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl
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tudentów obecnych na spotkaniu interesowały m.in. problemy dot yczące Blisk iego
Wschodu i zaangażowania NATO.
Pytali także o współpracę Turcji –
członka NATO z Rosją - w konflikcie
syryjskim oraz o problem dążenia
Kurdów do niepodległości.
Przed spotkaniem ze studentami politologii, wojskoznawstwa,
bezpieczeństwa narodowego oraz
za r ząd za n i a bezpieczeńst wem
n a r o d o w y m , P at r i c k T u r n e r
stwierdził z żalem, że nie jest już
studentem, ale rekompensuje mu
to dwójka jego dzieci, które rozpoczynają karierę uniwersytecką.
Zdaniem Turnera okres studiów
jest najwspania lsz y m ok resem
w życiu.
Przy okazji podobnych spotkań
zastępca sekretarza generalnego
NATO zawsze zapewnia, że NATO
wykonuje swoją działalność bardzo dobrze i jest potrzebne. I tak
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Co na to
zastępca szefa
NATO, czyli…

Rola Turcji
w NATO wydaje się
być podobna do roli
Polski na wschodniej
flance.

pytania do Patricka Turnera
O strategii, celach i obecnym zaangażowaniu wojsk krajów
Paktu Północnoatlantyckiego mówił Patrick Turner zastępca sekretarza generalnego NATO podczas wykładu na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W niektórych
natowskich jednostkach
w Bydgoszczy wzrośnie
obsada etatowa.
Patrick Turner

też uczynił w Bydgoszczy. Turner
w swoim wykładzie podkreślił, że
przed NATO jest wiele wyzwań –
zarówno w Europie, jak też w jej
sąsiedztwie. Priorytetami paktu
są: obrona, odstraszanie i wspólna strategia obronna wszystkich
członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. I czynione jest to po to,
byśmy wszyscy czuli się w Europie bezpieczni. Za sprawą promowania stabilności NATO dąży do
tego, żeby poza obszarem państw
sojuszniczych również nie było
zagrożeń. I tu priorytetowym zadaniem jest zwalczanie międzynarodowego terroryzmu.
Turner przyjechał do Bydgoszczy
także po to, żeby przekazać polskim
studentom, że polski głos w NATO
jest słyszalny, dostrzegalny i bardzo
przydatne są polskie doświadczenia,
sugestie i propozycje.
Goszcząc t ak ważną osobistość Paktu Północnoatlantyckiego
w Bydgoszczy nie sposób było nie
zapytać o Bydgoszcz – czy Turner
przywozi do niej dobre wiadomości dotyczące rozbudowy struktur natowskich w naszym mieście,
zwiększenia zatrudnienia?
- Na chwilę obecną nie mam
tego rodzaju wiadomości, aczkolwiek wiem, że w niektórych natowskich jednostkach w Bydgoszczy

fot. Stanisław Gazda

zastępca sekretarza
generalnego NATO

Generał Patrick Turner był gościem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

wzrośnie obsada etatowa i sporo
osób znajdzie tam zatrudnienie.
Patrick Turner pełni funkcję
zastępcy sekretarza generalnego
NATO ds. operacji. Dział, który mu
podlega, zajmuje się doradztwem
w zakresie obecnych i przyszłych
operacji i misji, takich jak na przykład te w Afganistanie i w Kosowie
oraz ta planowana w Iraku. On i jego
podwładni zapewniają, że sojusz
jest gotowy do wypełnienia swych
zobowiązań na wypadek ewentualności, które mogą zaistnieć w przyszłości.
Obecnych na sali ciekaw iło
zatem, jak w NATO postrzega się
Turcję - z jednej strony członka
NATO, z drugiej sojusznika Rosji
w konflikcie syryjskim?
- Turcja – podkreślił z naciskiem
gen. Turner - pozostaje jednym
z najważniejszych członków Sojuszu
Północnoatlantyckiego, gdyż z racji

położenia zajmuje jedną z najważniejszych flanek NATO: z trudnymi
do przewidzenia sąsiadami.
Rola Turcji w NATO w ydaje
się być podobna do roli Polski na
wschodniej flance. Pozostali członkowie paktu mogą na przykład
czerpać z naszych, polskich sposobów radzenia sobie z Rosją. Turcja
z kolei może wnieść duży wkład
w pomaganie pozostałym krajom
członkowskim w zrozumieniu funkcjonowania świata islamskiego. I to
się przydało. To właśnie Turcja, jako
pierwsza, zasygnalizowała niebezpieczeństwo ze strony organizacji
terrorystycznej ISIS.
Turcja nie jest jedynym krajem
z NATO utrzymującym dobre relacje z Federacją Rosyjską, więc nie
powinna odczuwać pokus do opuszczenia Paktu Północnoatlantyckiego. Nawet gdyby próbowała, to
zdaniem Turnera, NATO ma wystar-

czające argumenty, by ją przed tym
powstrzymać.
Za sprawą promowania stabilności sojusz dąży do utrzymania bezpieczeństwa również poza obszarem skupionych w nim państw.
Jaki jest zatem stosunek NATO do
dążeń kurdyjskich zmierzających
do stworzenia własnego państwa na
Bliskim Wschodzie?
- To jest rzeczy wiście interesujące pytanie, ale muszę jeszcze dodać, że możemy zapewnić
gwarancję bezpieczeństwa także
państwu, które nie jest członkiem
sojuszu i dotyczy to również krajów
Bliskiego Wschodu. Tyle że, jeżeli chodzi o Kurdystan – to nie jest
nasz problem, ponieważ nie słychać
w żadnym z państw członkowskich
NATO, by któremuś z nich szczególnie zależało na wspieraniu dążeń
Kurdystanu do utworzenia niepodległego państwa.

Jako Anglikowi bardzo bliskie
wydało się generałowi Turnerowi
pytanie o lokalność z bardzo rozległymi konsekwencjami - mowa
o współpracy NATO z Unią Europejską w kontekście Brexitu. Turner
bez wahania stwierdził, że wyjście
Brytyjczyków z Unii nie będzie miał
on najmniejszego wpływu na ich
funkcjonowanie w NATO.
- Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejska i Brexit stanie
się faktem, to wówczas około 80%
potencjału NATO będzie w rękach
krajów, które nie należą do Unii
Europejskiej. Sygnały, które docierają z Wielkiej Brytanii nie są niepokojące, ponieważ Wielka Brytania
nie wyklucza swojego zaangażowania w sprawy międzynarodowe, jak
również w operacje, które nie są
prowadzone pod egidą Unii Europejskiej. Brexit nie oznacza pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa
w Europie – tłumaczył Turner.
Irak i Afganistan oraz misje
w tych krajach - zdaniem zadającego pytanie - powinny się zakończyć,
najlepiej honorowo, bo ich przeciąganie nie wnosi niczego nowego poza ciągłym utrzymywaniem
rządów na bagnetach. Taki punkt
w idzenia w ydał się T ur nerow i
nawet dość ciekawy, z tym zastrzeżeniem, że nie można mylić czy
porównywać Afganistanu z Irakiem.
Misja afgańska trwa od siedemnastu
lat, w Iraku misji wcześniej nie było
– ustanowiona niedawno jest rozwojowa, skromna w każdym wymiarze zaangażowania. W Afganistanie
obecnie przyjęta została inna strategia, polegająca na tym, żeby nie
tylko walczyć, ale też rozmawiać,
pomagać władzom A fganistanu
w zwiększaniu ich roli w sprawowaniu władzy.
Wracając na polskie podwórko, z pewną nieśmiałością spytano
zastępcę dowódcy Paktu Północnoatlantyckiego, czy nasze, coraz
trudniejsze dogadywanie się z Unią
Europejską, a zwłaszcza zmiany
zarówno we władzach, jak i sposobie funkcjonowania strategicznych
ministerstw rzutują na postrzeganie
Polski jako wiarygodnego, zaufanego, sprawdzonego partnera?
- Moja odpowiedź będzie krótka
– ja nie widzę żadnego przełożenia
roszad i zmian w Polsce na funkcjonowanie Polski w NATO.

*

Zdjęcia z wizyty Patricka
Turnera w Bydgoszczy
znajdziecie Państwo na www.
MetropoliaBydgoska.pl.
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ista zdeklarowanych kandydatów na prezydenta miasta jest
obecnie znacznie skromniejsza
niż zestawienie kandydatów na tych
kandydatów. Nazwisk pretendentów
nie wskazały nadal chociażby dwie
liczące się w Bydgoszczy siły – Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Dlatego
też katalog osób oficjalnie planujących ubiegać się o prezydencki fotel
zamyka się w dość nietypowym trio

Wszyscy ludzie
na prezydenta
Wyborcza karuzela w Bydgoszczy rozkręca się powoli.
Ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach
zdecydowanie przyspieszy.

fot. Stanisław Gazda, Sebastian Torzewski, Eryk Dominiczak

W kampanii
samorządowej emocje
odgrywają mniejszą
rolę niż w wyborach
parlamentarnych.
Trzeba mówić właśnie
o remoncie konkretnej
ulicy, szkoły, niełatwo
jest uciekać w ogólniki.
dr Robert Gawłowski

administratywista i politolog,
ekspert samorządowy,
prodziekan WSB w Bydgoszczy

– urzędujący prezydent Rafał Bruski,
lider kujawsko-pomorskich struktur
partii Wolność Marcin Sypniewski
oraz Krzysztof Pietrzak.
Języczkiem u wagi jest postać
tego ostatniego. To właściciel tartaku mieszczącego się przy ulicy
Ujejskiego, który od wielu miesięcy
jest skonfliktowany z Bruskim oraz
jego urzędnikami. Przez ten teren
ma przebiegać przedłużenie trasy
Uniwersyteckiej. Ma, bo sam Pietrzak działek opuszczać nie zamierza, twierdząc, że operat szacunkowy wykonany przez powołanego na
wniosek wojewody Mikołaja Bogdanowicza rzeczoznawcę jest dla niego krzywdzący. - Za takie pieniądze
(mowa o łącznej kwocie 2 milionów
złotych, z czego rodzinie Pietrzaka
przypada 750 tysięcy złotych – dod.
red.) nie jesteśmy w stanie kupić
działki, zbudować domu i przenieść
firmy – przekonuje.

Kandydat z Facebooka
Wiele osób Krzysztofa Pietrzaka
kojarzy głównie z jego internetowej aktywności. I to właśnie z sieci
część bydgoszczan mogła dowiedzieć się o jego decyzji o starcie.
- Coś we mnie pękło. Byłbym hipokrytą, gdybym twierdził, że sytuacja
moja i mojej rodziny nie miała wpływu na moją deklarację. Ale zadecydowała głównie liczba ludzi, którzy
zgłaszali się do nas ze swoimi problemami, prosili o wsparcie, wyty-

W 2014 roku o fotel prezydenta Bydgoszczy ubiegało się osiem osób. W tym - zakładając kandydatów PiS i SLD,
którymi mogą być Tomasz Latos i Ireneusz Nitkiewicz - przynajmniej pięć.

kali błędy prezydenta Bruskiego –
mówi nam Pietrzak.
Niemal natychmiast po ogłoszeniu przez Pietrzaka chęci startu
w wyborach pojawiły się wątpliwości, czy jego decyzja nie jest fortelem bądź próbą politycznego sondażu. Sam zainteresowany twierdzi,
że nie, a decyzja była „przemyślana”
i dojrzewała w nim „od grudnia”. Na razie jest to kandydat jednego
tematu. Pytanie – na ile trafi w kampanii do mieszkańców z przekazem
na temat innych obszarów funkcjonowania miasta, jakie wywoła emocje i jaką przyjmie retorykę. Na razie
trudno oceniać jego szanse – mówi
dr Robert Gawłowski, politolog
i ekspert samorządowy z Wyższej
Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.
W gronie potencjalnych współt wórców szerok iego obozu na
w ybor y samorządowe Pietrzak
widzi innego kandydata na prezydenta Bydgoszczy – Marcina Sypniewskiego. Nazwisko szefa Wolności w regionie w jego otoczeniu
to nie novum – Sypniewski był

bowiem, obok posła Kukiz’15 Pawła
Skuteckiego oraz radnego Bogdana
Dzakanowskiego, jedną z twarzy
ubiegłorocznej akcji „Bruski musi
odejść”, która miała doprowadzić do
referendum nad odwołaniem aktualnego sternika miasta, a w którą
włączył się również Pietrzak. Zakończyła się jednak fiaskiem – inicjatorom nie udało się zebrać wymaganej
liczby podpisów. Sam Sypniewski
z kandydowania rezygnować nie
zamierza. - Jako zwolennik wolnego
rynku cieszę się jednak z większej
liczby kandydatów – zapewnia.

Bruski buduje
– kontynuacja?
Spokój w związku z decyzją Pietrzaka stara się zachować również jego
główny obiekt ataków, czyli prezydent Bruski. Poproszony o komentarz do deklaracji właściciela tartaku stwierdził na początku, że
„nic o niej nie wie”, ale „w wyborach może wziąć udział każdy”. - Ze
wszystkimi kandydatami na pewno

spotkam się na debatach, podobnie
jak to było podczas poprzednich
wyborów – zapewnia lakonicznie
prezydent.
Kandydatura Rafała Bruskiego
na trzecią, wydłużoną do pięciu lat
kadencję, od dawna była przesądzona. Oficjalne potwierdzenie nadeszło jednak wraz z wizytą przewodniczącego Platformy Obywatelskiej
Grzegorza Schetyny, który wspólnie
z liczną grupą polityków PO pojawił się w województwie kujawsko-pomorskim na początku kwietnia. - Zawsze z chęcią wracam do
Bydgoszczy, aby odwiedzić starych
i nowych przyjaciół – mówił Schetyna podczas konferencji w biurze
poselskim Pawła Olszewskiego. Przede wszystkim jednak zawsze
wspieram Rafała Bruskiego w kampaniach, a we dwóch mieliśmy już
okazję wspólnie uczestniczyć.
Sam Bruski wielokrotnie podkreślał, że trzecia kadencja ma
umożliwić dokończenie zmian planowanych w mieście. Urzędujący od
2010 roku prezydent chętnie chwali

się też wynikami finansowymi miasta, jak również kwotami, które trafią na inwestycje w nadchodzących
latach. Czy akcja „Ja buduję 2.0” ma
szanse powodzenia? - W kampanii
samorządowej emocje odgrywają
mniejszą rolę niż w wyborach parlamentarnych. Trzeba mówić właśnie
o remoncie konkretnej ulicy, szkoły, niełatwo jest uciekać w ogólniki
– wskazuje dr Gawłowski. I dodaje,
że na fali dyskusji o długoletnim
zajmowaniu przez samorządowców
fotela wójta, burmistrza czy prezydenta trzy kadencje to jeszcze „nie
tak dużo, szczególnie na tle innych
miast regionu jak Toruń, Inowrocław czy Grudziądz”.
PiS i SLD w blokach startowych
Decyzji w sprawie swojego kandydata nie podjęły jeszcze wspomniane już PiS oraz SLD. Lokalni
działacze rządzącej partii czekają
na sygnał z centrum decyzyjnego
na Nowogrodzkiej. W grze, przynajmniej teoretycznie, pozostają trzy
poselskie nazwiska: Tomasza Latosa, Piotra Króla oraz Łukasza Schreibera. Według nieoficjalnych informacji najwięcej szans na nominację
ma ten pierwszy, za którym ma
przemawiać największe doświadczenie polityczne. Jego notowania
stoją wyżej od Króla, który w sejmie
zasiada co prawda już od połowy
2014 roku, ale ma z kolei najmniejsze zaplecze w partii. Dla Schreibera
natomiast, który bardzo dużo zainwestował w kampanię parlamentarną i jest obecnie jedną z medialnych
twarzy PiS, ewentualna przegrana
w wyborach samorządowych byłaby
ewidentnym krokiem w tył.
Dec ydując y k rok, t yle że
naprzód, w sprawie swojego nominata ma wykonać w drugiej połowie maja Sojusz Lewicy Demokratycznej. W jego przypadku również
przewijają się trzy nazwiska (było
jeszcze jedno – zastępcy prezydenta Bruskiego Mirosława Kozłowicza, ale jako pierwsze zniknęło
z listy) – Anny Mackiewicz (startowała w 2014 roku), Jana Szopińskiego (kandydat z 2010 roku) oraz
Ireneusza Nitkiewicza. - Osobę,
która weźmie udział w jesiennych
wyborach na prezydenta miasta,
będziemy chcieli wskazać w wyniku
prawyborów – mówi w rozmowie
z MetropoliaBydgoska.PL Nitkiewicz, szef wojewódzkich struktur
Sojuszu.
Swoich odrębnych kandydatów
nie wskaże najprawdopodobniej
Nowoczesna, która do wyborów ma
pójść razem z PO i poprzeć prezydenta Bruskiego oraz Inicjatywa Polska, której najbliżej do SLD. Swojej
deklaracji nie złożyła również Partia
Razem, która niedawno otworzyła
w Bydgoszczy swoje biuro.

*

 ywiad z dr. Robertem
W
Gawłowskim o specyfice
wyborów samorządowych,
kandydatach partyjnych
oraz obywatelskich i ruchach
miejskich znajdziecie Państwo
na MetropoliaBydgoska.
PL w ramach cyklu STUDIO
METROPOLIA.
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ną dramaturgię muzyki. W historii
bydgoskiej opery będzie to trzecia
realizacja „Romea i Julii”. Za choreografię odpowiada Paul Chalmer,
twórca „Dziadka do orzechów”, a za
kierownictwo muzyczne – Maciej
Figas.
W programie festiwalu znaleźli
się również: „Trzej Muszkieterowie”
– znana fabuła w nowej musicalowej odsłonie w wykonaniu Teatru
Muzycznego Capitol we Wrocławiu, kluczowe dzieło opery rosyjskiej „Kniaź Igor” (Opera Narodowa i Balet w Sofii), „Kreda/Czarny
Diament” w wykonaniu Duńskiego
Teatru Tańca, opera Bedricha Smetany pt. „Pocałunek”, barokowy dramat muzyczny Hercules oraz opera-ballet Naïs o walce bogów i miłości
Neptuna do tytułowej nimfy.
Jako impreza towarz ysząca
festiwalowi odbędzie się 11. Międzynarodowe Operowe Forum Młodych. W sali kameralnej im. prof.
Krysiewiczowej odbędą się spektakle „Cyrulik sewilski” (23 i 26 kwietnia) oraz „Il Trespolo tutore” commedia per musica (28 kwietnia).
XXV Bydgoski Festiwal Operowy
rozpocznie się w sobotę, 21 kwietnia
i potrwa do 5 maja 2018. Szczegółowy program oraz sposób dystrybucji biletów można znaleźć na stronie
Opery Nova.

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Bydgoski Festiwal
Operowy. Święto miłośników opery rozpocznie się 21 kwietnia.

*
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fot. Justyna Wróblewska

B

yd g o s k i Fe s t i w a l O p e r o w y odbędzie się już po
raz 25. Jego historia sięga
1994 roku. Od tego czasu wystąpiła
na nim większość polskich teatrów
operowych, a także wiele renomowanych zespołów zagranicznych,
a wydarzenie stało się największym w Polsce przeglądem dokonań
teatrów muzycznych.
Trwający dwa tygodnie festiwal to czas spotkań twórców, ludzi
kultury i miłośników różnorodnych
gatunków muzycznych: opery, operetki, musicalu oraz baletu klasycznego i nowoczesnego. Zgodnie
z tradycją pierwszy ze spektakli to
premiera w wykonaniu Opery Nova.
Kolejne wieczor y przeznaczone
są na prezentacje zaproszonych
teatrów.
Tegoroczny festiwal zostanie
zainaugurowany baletem „Romeo
i Julia”. Libretto baletu Sergiusza
Prokofiewa wzoruje się na słynnej
tragedii Szekspira, ale kompozytor postanowił zwieńczyć dzieło…
szczęśliwym zakończeniem. Na scenę wprowadził wyraziste obrazy
muzyczne i charak ter yst yczne
moty w y przewodnie dla każdej
z postaci, stworzone poprzez wrażliwość psychologiczną Prokofiewa.
Kompozytor, kontynuując osiągnięcia Czajkowskiego, pogłębił w swej
twórczości poetyckość i symfonicz-

Opera Nova stanie się miejscem spotkania twórców, ludzi kultury i miłośników różnorodnych gatunków
muzycznych.

Wkrótce jubileuszowy
Bydgoski Festiwal Operowy

 remierowy spektakl
P
„Romeo i Julia” odbędzie się
21 kwietnia o godzinie 19:00.
R
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ową firmą na terenie parku
jest Investor, który wytwarza
elementy stalowe. Realizacja
inwestycji rozpoczęła się wiosną
ubiegłego roku, a łączna powierzchn i a z abudow y w y n iesie oko ło
2500 metrów kwadratowych. Trwają też prace na styku ulic Paciorkiewicza i Blumwego, gdzie powstaje
nowa hala usługowo-magazynowa
z częścią biurową firmy Konek PSN
specjalizującej się w budowie form
wtryskowych. Gotowa jest konstrukcja obiektu i rozpoczęły się
roboty wewnątrz budynku.
Kolejną f irmą, która pojaw i
się wkrótce w parku jest Politech.
Trwają już prace ziemne przy budowie nowego zakładu o powierzchni
ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Producent opakowań kosmetycznych już teraz poszukuje m.in.
automatyków, elektromechaników
i lakierników. Zatrudnienie zostanie zwiększone, ponieważ firma
nie przewiduje zamknięcia dotychczas w ykorzysty wanych obiektów w Osielsku.
U zbiegu ulic Bydgoskich Przemysłowców i Petersona powstanie
nowa hala produkcyjna i budy-

fot. Leszek Grabowski

osoby skorzystały z usług
lotniska im. Paderewskiego
od stycznia do marca. To
wzrost rok do roku o 25%.

Liczba pasażerów w pierwszym kwartale pozwala mieć nadzieję, że rok 2018 będzie najlepszym w historii
bydgoskiego lotniska.

Lotnisko chwali się
wynikami kwartalnymi
To będzie najlepszy rok w historii?
Ponad 27 tysięcy pasażerów w marcu i ponad 75 tysięcy od początku roku – to statystyki ruchu
na lotnisku imienia Ignacego Jana Paderewskiego, które zaprezentowali przedstawiciele spółki Port
Lotniczy Bydgoszcz. – Początek roku zamknęliśmy zgodnie z planem przy dwucyfrowych wzrostach.
A prognozy na kolejne miesiące są optymistyczne – przekonuje jej prezes Tomasz Moraczewski.

Nowe firmy w parku
przemysłowym
Króluje logistyka
Powiększa się liczba przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zlokalizowanie swoich siedzib
w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Obecnie powstaje tam sześć budynków.

fot. Stanisław Gazda

arówno w samym marcu, jak
i w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku bydgoski
port faktycznie poprawił rezultaty
w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku o dwucyfrową liczbę, a konkretnie – o 25 procent. – To
zasługa między innymi codziennych
lotów z Bydgoszczy do Londynu (na
dwa lotniska – Stansted oraz Luton
– dod. red.), Frankfurtu oraz połączeń do Lwowa, które oferowane są
dwa razy w tygodniu – wylicza Artur
Niedźwiecki z biura prasowego PLB.
Przypomnijmy, że z Bydgoszczy
można obecnie udać się także do
Birmingham oraz Dublina, Glasgow
i Dusseldorfu-Weeze. W marcu tego
roku z bydgoskiego portu skorzystało 27 302 pasażerów. W tym okresie
wykonano 622 operacje lotnicze.
Zdaniem prezesa portu Tomasza Moraczewskiego, udany początek roku daje nadzieję na uzyskanie
w całym 2018 roku najwyższego
wyniku w historii (dotąd bydgoskie
lotnisko nigdy nie przekroczyło
bariery 350 tysięcy odprawionych
pasażerów). – Pokonanie granicy
400 tysięcy jest jak najbardziej realne – mówi Moraczewski, a jednym
z argumentów – poza regularnymi
lotami – ma być zbliżający się okres
wakacyjny i związana z nim oferta
czarterowa. – Jako lotnisko od wielu miesięcy przygotowujemy się na
prognozowany wzrost ruchu lotniczego – zaznacza prezes PLB. Lot-

Rośnie liczba firm mających swoje siedziby w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

nek administracyjny Tech-medu
– zatrudniającej ponad 40 osób firmy, która od dwudziestu lat dostarcza produkty do szpitali i innych
placówek medycznych w kraju

i za granicą. Jedną z największych
inwestycji jest rozbudowa firmy
Holkap. Przy istniejącym obiekcie
powstaje now y magazyn w ysokiego składowania o powierzch-

ni około 5500 metrów kwadratowych. W zakres zadania wchodzi
też budowa części socjalnej, dróg
i placu manewrowego oraz wentylacji mechanicznej i instalacji gazu.

nisko oferować będzie pięć wakacyjnych kierunków: Antalyę, Burgas, Dubrownik, Korfu i Zakynthos.
Loty odbywać się będą dwa lub trzy
razy w tygodniu.
Wśród udogodnień, z którymi
mają zetknąć się pasażerowie, są: planowana przebudowa parkingu i montaż nowoczesnego systemu parkingowego oraz możliwość rezerwacji miejsca postojowego za pomocą mobilnej
aplikacji. – Inwestycje wpisują się
w szereg działań, które – poza podnoszeniem poziomu obsługi odprawianych pasażerów – mają pozytywnie
wpłynąć na przepustowość lotniska
i bezpieczeństwo operacji lotniczych
– zapowiada Moraczewski.
W tym tygodniu bydgoskie lotnisko nieco przypadkowo zostało
zamieszane w kontrowersje w polskim futbolu. W poniedziałek piłkarki reprezentacji kraju, które były
nad Brdą na zgrupowaniu, oczekiwały siedem godzin na spóźniony
samolot do Glasgow. Na działaczy
Polskiego Związku Piłki Nożnej
spłynęła fala krytyki za powierzenie podróży kadrowiczek tanim
liniom lotniczym. Dzień później
podopieczne Miłosza Stępińskiego
uległy rywalkom 0:3.

Nową halę z budynkiem biurowym
wybudował Trans-Expert wspierający działalność dużych firm przewozowych.
- Cały czas pracujemy też nad
stworzeniem jeszcze lepszej oferty
– mówi Andrzej Półgrabski, prezes
BPPT. Władze parku chcą we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad wybudować
bezkolizyjny węzeł łączący BPPT
z projektowaną trasą S10. Koncepcja
została już przygotowana. – Zależy nam na wydzieleniu kolejnych
działek pod inwestycje dedykowane m.in. branży logistycznej – mówi
Półgrabski.
To właśnie usług i związane
z transportem i spedycją towarów
stały się w ostatnim czasie silną
stroną parku. Półgrabski potwierdza, że kilka lat temu przyjęto strategię pozyskiwania partnerów z tej
branży, co teraz ma dawać wymierne korzyści. Takie jak niedawno
ogłoszone dołączenie HR Polska do
grona prowadzących biznes w BPPT.
Firma zatrudnia ponad 40 osób.
Jednym z jej największych przedsięwzięć w dotychczasowej działalności była organizacja transportu choinki o wysokości 25 metrów z Polski na plac św. Piotra w Watykanie.
Na niemal hektarowej działce przy
ul. Frankego powstanie nowa siedziba firmy, plac postojowo–manewrowy oraz punkt przeładunkowy.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

N

ajbliższe dni z pewnością
mogą nie być słoneczne dla
bydgoskich uniwersytetów –
mówił podczas konferencji prasowej
przed budynkiem Collegium Copernicanum UKW Ireneusz Nitkiewicz.
Zdaniem radnego SLD wicepremier
Gowin mówi o plusach projektu, ale
te słowa wygłasza na uniwersytecie
w Toruniu, bo dla bydgoskich uczelni jego plany oznaczają degradację
do poziomu szkół wyższych o profilu zawodowym.
O swoich wątpliwościach
poważnie mówią także przedstawiciele świata nauki. - Konstytucja dla nauki nie uwzględnia sytuacji oraz potrzeb takich uczelni jak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
– przyznał w wywiadzie dla MetropoliaBydgoska.pl prof. Tadeusz Wolsza, który był jednym z sygnatariuszy listu do wicepremiera Gowina
w sprawie zmian w zapisach projektu. Zdaniem prof. Wolszy w projekcie zapisano utworzenie jednego
wielkiego uniwersytetu, który byłby
w stanie konkurować z placówkami
zagranicznymi. - Jestem przeciwnikiem tworzenia takiego jednego,
wielkiego uniwersytetu. W Polsce nie stworzy się uniwersytetów
przez duże „U” - zaznacza. Podobne zdanie ma prof. Ryszarda Cierzniewska, która reprezentuje Komitet
Kryzysowy Humanistyki Polskiej.
- Uniwersytet tworzy się przez wiele lat, a bydgoska uczelnia jest najmłodszą w kraju – mówi i dodaje,
że gdyby bydgoskie uczelnie zostały zdegradowane, to zdecydowana większość studentów wyjedzie
uczyć się do dużych miast jak np.
Gdańsk, Poznań czy Warszawa.
- Refor ma t ak, ale refor ma
Gow ina dla bydgosk ich uczelni zdecydowanie nie – przyznaje
wprost poseł Michał Stasiński (PO).
Jego zdaniem projekt resortu nauki
jest przygotowany na dwóch polach
konf liktu i na obu z nich miasto
straci. - Pierwszym z nich jest konflikt uczelni technicznych z humanistycznymi, a drugim – wiodących
uczelni z tymi mniejszymi – zaznacza. Jak mówi, posłowie Platformy
będą brali aktywny udział w pra-

wydarzenia

P

oza niezaprzeczalnym atutem samy m w sobie, iż co
roku jest ten festiwal Mekką
polskich poszukiwaczy dobr ych
sma ków i reg iona lnych produktów, jego docenianym przez
wszystkich walorem było to, że
mimo dużej (40 t ysięcy) liczby
z w iedzających, raczej nie było
problemu ze znalezieniem miejsc a do zapa rkowa nia. Choć to
właśnie parkingi spędzały zawsze
organizatorom sen z oczu i były
dla nich największym problemem.
Jakby tego było mało, w tym roku
budowa drog i S-5 dolała oliw y

Konstytucja dla nauki
zagrożeniem dla
bydgoskich uczelni
Politycy i przedstawiciele świata nauki sprzeciwiają się
założeniom reformy.

ry zapowiedział także skierowanie
uwag do projektu na Wojewódzką
Radę Dialogu Społecznego, na czele której w tym roku stoi wojewoda
Bogdanowicz.
Prof. Cierzniewska zwraca natomiast uwagę na inne zagrożenie,
które płynie z dokumentu przygotowanego w resorcie nauki. - Może nie
wejść reforma, ale minister zostanie.
Jest zapis w konstytucji dla nauki,
że na pierwszy rok po minięciu tej
kadencji, zostanie wyznaczony rektor przez ministra. Może nim być
doktor, który nie przejdzie konkursu
– mówi prof. Cierzniewska. I dodaje:
- Mamy zagrożenie przywiezienia
do Bydgoszczy osoby w teczce, która ustawi status uczelni i cel badawczy. To mądrość rektorów, którzy
nie chcą narażać uczelni, by przyjechał ktoś z zewnątrz i zreformuje
uniwersytet.

Co zakłada
konstytucja dla
nauki?
•
fot. Stanisław Gazda

edukacja

Szef „Solidarność-Oświata” Sławomir Wittkowicz, radny SLD Ireneusz Nitkiewicz, prof. Ryszarda Cierzniewska
i poseł PO Michał Stasiński mają zastrzeżenia do programu Konstytucja dla nauki.

cach sejmowej komisji, aby dokonać zmian w zapisach konstytucji
dla nauki. Jednocześnie zaapelował
o zorganizowanie otwartej debaty
na UKW w sprawie projektu, która
miałaby się odbyć w ciągu miesiąca.
- Zostanie wystosowany list do rektorów UKW i UTP, aby wzięli udział
w takiej debacie – zapowiedział.
Zaproszony na nią ma zostać również przedstawiciel ministerstwa
nauki. - Nie możemy pozwolić sobie

na to, by Bydgoszcz jako największe
miasto województwa straciła status ośrodka akademickiego – mówi
poseł PO.
- My już na poziomie założeń
krytykowaliśmy projekt reformy –
przyznaje Sławomir Wittkowicz,
pr zewodnicząc y sekcji ośw iata w NSZZ Solidarność. Zauważa
przy tym, że projekt jest sprzeczny
z obowiązującą strategią zrównoważonego rozwoju. - Zakłada ona,

że wszystkie uczelnie równolegle
będą się rozwijały, a nie dojdzie do
utworzenia silnych placówek – podkreśla i dodaje przy tym, że taki stan
rzeczy spowoduje odpływ kadry
naukowej w szkołach wyższych.
Solidar ność kr y t ycznie odnosi
się choćby do zapisu związanego
z autonomią uczelnianą. - Być może
to się sprawdza w USA czy Wielkiej
Brytanii, ale nie w Polsce – zaznacza
przewodniczący Wittkowicz, któ-

Festiwal Smaku w Grucznie
był zagrożony
Nie dlatego, że trzynasty…
Trzynasta edycja Festiwalu Smaku Gruczno jednak odbędzie się – zaplanowano go na 18 i 19 sierpnia 2018 roku. Bardzo niewiele brakowało, aby w tym roku festiwal się nie odbył.
do og nia i niemal pokrzyżowała szyki organizatorom tej największej kulinarnej i wystawowej
imprezy w Polsce. Dwa położone

najbliżej budow y drogi parkingi
zostały zajęte przez wykonawców
S5. Prowadzone przy tej okazji na
wielką skalę prace ziemne pozba-

wiły Festiwal wielu miejsc parkingow ych. Przy tak dużym ruchu,
ja k i gener uje fest iwa l, zapewnienie bezpieczeństwa imprezy

wsparcie możliwości zrzeszania się uczelni w federacje
• zniesienie obowiązku habilitacji
• u możliw ien ie rek r ut acji
na studia w ramach obszarów
i wybór docelowego kierunku
studiów po pierwszym roku
• now y model kszt ałcenia
doktorów – szkoły doktorskie
• nowe zasady przyznawania
uprawnień do nadawania stopnia doktora
• utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota
uczelni wybiera władze szkoły
wyższej
• łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania
• poszerzenie autonomii
uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań i dydaktyki
• możliwość tworzenia federacji uczelni oraz instytutów
• profesjonalizacja zarządzania uczelniami

i w ogóle jej zorganizowanie stało
pod wielkim znakiem zapytania.
Na szczęście władze wojewódzkie i powiatowe włączyły się do
pomocy, więc można było podać
termin tegorocznej imprezy.
T r z e b a b ę d z i e ko m p l e t n i e
zmienić organizację ruchu i znaleźć dodatkowe miejsca do parkowania – cz y m właśnie obiec a l i z aj ą ć s i ę w s p ól n ie u r z ą d
miejski i starosta. Jest poza tym
wiele różnych drobnych spraw,
w których mamy nadzieję otrzymać pomoc – w yjaśnia Wiesław
Karpusiewicz, jeden z organizatorów imprezy.SG
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Poznaj bydgoski Unilever
i dołącz do naszego zespołu!
Konkurencyjna oferta płacowa i pozapłacowa, docenianie
zaangażowania, nieprzeciętne warunki pracy...

J

esteśmy jedną z fabryk globalnego koncernu Unilever. Wśród
naszych marek jest Knorr, Amino, Lipton, Saga, Algida, Dove, Rexona, Clear, Ciff, Domestos i wiele
innych. W Bydgoszczy produkujemy
środki do mycia i pielęgnacji włosów
i ciała oraz kostki toaletowe.

Dlaczego warto u nas pracować?

Skala działalności
Aktualnie nasza fabryka jest jedną
z największych w Europie spośród
fabryk Unilevera. W ciągu kilku
ostatnich lat nasz zakład potroił
wielkość produkcji. Obecnie z bydgoskich linii produkcyjnych schodzi
codziennie do półtora miliona sztuk
gotowych produktów. W związku ze
wzrostem zamówień, systematycznie się rozbudowujemy, unowocześniamy i automatyzujemy nasz park
maszynowy. Regularnie zwiększamy
także zatrudnienie.

Zespół operatorski
W fabryce w Bydgoszczy zatrudniamy już ponad 1000 osób. Większość
naszej załogi stanowią operatorzy,
którzy w zależności od wydziału
obsługują miksery wytwarzające półprodukt (Operatorzy Wytwarzania)
albo linie pakujące o różnym stopniu
zautomatyzowania (Operatorzy Linii
Pakujących). To na tych stanowiskach
prowadzimy rekrutację. Przyjmujemy do pracy zarówno doświadczonych operatorów, jak i osoby na
początku swojej kariery zawodowej,

nie związane dotąd z sektorem produkcyjnym, za to chętne do nauki.
Wymagania wobec kandydatów na
operatora są różne w zależności od
wydziału i linii, na której mają pracować. Na zautomatyzowane linie
pakujące przydzielamy operatorów
z wykształceniem technicznym,
doświadczonych w pracy z urządzeniami albo wykazujących zainteresowanie rozwojem w zakresie mechaniki ogólnej. Z kolei na Wydziale
Wytwarzania Kosmetyków, gdzie praca polega na precyzyjnym i dokładnym przygotowywaniu półproduktu
zgodnie ze specyfikacją, zatrudniamy
osoby cechujące się przede wszystkim odpowiedzialnością i dobrą organizacją pracy – tu zmysł techniczny
ma mniejsze znaczenie.

Kogo szukamy?
Zachęcamy do aplikowania przede
wszystkim osoby z wykształceniem

średnim. Ważna jest dla nas gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym oraz chęć do nauki. Nowego
pracownika przyuczamy na początku do podstawowej obsługi maszyn
wchodzących w skład linii, zapewniając mu przez 6 miesięcy doświadczonego opiekuna oraz szkolenia
Działu Technicznego. W ten sposób
kształtujemy samodzielnego operatora. Dla osób przejawiających
potencjał do pracy z urządzeniami
przemysłowymi oferujemy kolejne
etapy doskonalenia na tym stanowisku – rozwój w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, udział
w różnego rodzaju projekt ach,
powiązanych szkoleniach, zdobywanie uprawnień.

*

 szystkie nasze bieżące
W
oferty publikujemy na
www.pracuj.pl.

• Jesteśmy dużym stabilnym, stale inwestującym i rozwijającym
się pracodawcą, z którym warto
się związać. Od początku podpisujemy umowę o pracę, szybko
związujemy się umową na czas
nieokreślony.
• Oferujemy konkurencyjną stawkę godzinową, wysokie dodatki
za pracę w systemie 4-brygadowym, premię kwartalną, premię
roczną, bogaty pakiet benefitów
tj. dofinansowanie do wypoczynku, karta Multisport, tanie zakupy
w sklepiku zakładowym, bezpłatna
opieka medyczna, ubezpieczenie
zdrowotne, pracowniczy program
emerytalny, benefity świąteczne.
• Z apewniamy wysoki poziom
zaawansowania technologicznego, dostęp do ciekawych nowoczesnych rozwiązań technicznych,
narzędzi i wiedzy z tego zakresu.

• Zapewniamy komfortowe warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii, czystości, standardów organizacyjnych.
• T worzymy zgrany, wspierający i dzielący się wiedzą zespół.
Nasi liderzy, opiekunowie linii
i trenerzy wewnętrzni to fachowcy, chętni i gotowi do przekazywania wiedzy nowym kolegom
na swoich liniach. Każdy nowozatrudniony może liczyć na półroczny okres adaptacyjny, w trakcie którego zostanie przyuczony.
• M ocną stroną naszej fabryki jest przyjazna atmosfera
w zespołach liniowych – takie
zadanie ma ponad 70% respondentów fabrycznego badania
opinii pracowników.
• M amy 2 specjalne programy
doceniania zaangażowania i starań naszych pracowników.

Jak aplikować?
Prześlij nam swoje CV: rekrutacja.bydgoszcz@unilever.com
Dodatkowe informacje o naszej fabryce znajdziesz na fabrycznym
fanpage’u na FB @UnileverPolskaFabryki, a o działaniach Unilever
w skali globalnej przeczytasz na stronie www.unilever.pl. Znajdziesz
nas na Kraszewskiego 20, dojazd 51, 58, 61, 71, 77
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interwencje
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

A

utor korespondencji podpisujący się jako „moge1234” pisze,
iż ulica Koronowska stała się
najniebezpieczniejszym miejscem
w Bydgoszczy, hałaśliwym, z regularnymi imprezami i kłótniami pijackimi, zanieczyszczeniem odchodami. Taki stan rzeczy - dodaje
„moge1234” - nie przeszkadza straży miejskiej, bo delikwenci znajdują
ochronę u sióstr albertynek, które
podobno bez uzgodnienia z mieszkańcami i wbrew przepisom utworzyły w swojej stołówce dla ubogich
ogrzewalnię, gdzie – według wiedzy
autora e-maila – przebywa więcej

Śmierć ulicy
Koronowskiej?
E-mail do naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie ulicy
Koronowskiej, która „przestała być spokojnym miejscem do
życia i pracy”, zaczyna się od pretensji do strażników miejskich,
a kończy groźbą pod adresem sióstr albertynek.

Czas skończyć
z siostrami, które
dla kariery, nagród
i pieniędzy są gotowe
tworzyć tak podejrzane
instytucje działające
poza prawem i kontrolą
za nasze pieniądze.
cytat z e-maila

osób niż powinno być, zatem przebywają w nieludzkich warunkach,
nierzadko wychodzą z ogrzewalni nocą i zakłócają spokój. „Do tej
pory tolerowaliśmy dzienne działanie związane z wydawaniem posiłków. Jednak to, co się dzieje w nocy
na Koronowskiej, degraduje naszą
okolicę i uniemożliwia spokojne
i normalne życie. Okoliczne ogrody
działkowe zostały doszczętnie zdewastowane, a wyjście po godzinie
22:00 z psem oznacza ryzyko bycia
okradzionym lub napadniętym…”pisze autor maila, wyrażając opinię
jakiejś nieokreślonej społeczności.
Siostrze Magda lenie, przełożonej albertynek, od 1993 roku
posł ug ujący m ubog im poprzez
prowadzenie stołówki i ogrzewalni
przy ul. Koronowskiej 14, wystarcza przeczytanie początku e-maila,
który dotarł do naszej redakcji. Dalszy ciąg zna od policjantów, którzy
nie dalej jak we wtorek po południu
zareagowali wizytą w „klasztorku”
na identyczny donos.
- Komu my możemy pr zeszkadzać? Sąsiadom na pew no
nie, bo przedszkole zamykane jest
o 16:00, a my ogrzewalnię otwieramy o 18:00. Naprzeciwko mieszka
sąsiad, który bardzo słabo słyszy,
więc raczej nie on nasyła na nas, po
prawej stronie jest ogródek działkowy, a z posesji po lewej przychodzi
do nas pani, która udziela się jako
wolontariuszka. Jeszcze kawałek
dalej mieszka pani prawnik, która
za darmo udziela u nas porad praw-

fot. Stanisław Gazda

do naszej redakcji

Siostry albertynki bezinteresownie pomagają wykluczonym od 1993 roku.

nych biednym, bezdomnym i bezrobotnym, zatem ona też nie należy do osób podejrzanych o słanie
donosów – wylicza spokojnie siostra
przełożona.
Sąsiad spod siódemki po drugiej stronie ulicy jest starszym,
schorowany m mężczyzną… Szczać to szczają pod to drzewo
na rogu działki. Ja współczuję tym,
co ten ogródek tu mają. Ale żeby
jakieś burdy, kłótnie, hałasy, to nie
powiem, żeby się często zdarzały.
Zresztą panie, przecież wiadomo, co
za element tu przychodzi. Trudno
od nich wymagać jakichś luwrów
czy savuarvivrów – mówi.
Kobieta, która skończyła swoją wolontariacką pomoc w kuchni,
o skargach na siostry albertynki
mówi nie inaczej jak: „robota szata-

na”. - One są za dobre, więc mają za
swoje – rzuca na do widzenia. A siostra przełożona ze stoickim spokojem odpiera ataki zawarte w mailu:
- Wszystkich „podejrzanych” sprawdzamy alkomatem. Początkowo
dopuszczałyśmy dwa promille, ale
szybko, żeby odsiać od reszty osoby
najmniej trzeźwe, zmniejszyłyśmy
wartość uprawniającą do wstępu
do ogrzewalni do jednego promila. Nie zmienia tego fakt, że trafiają
do nas osoby przywiezione przez
straż miejską. Ochrona ogrzewalni
zamyka ją o godzinie 22:00 i otwiera o 8:00, więc nasi podopieczni na
pewno nie hałasują na zewnątrz.
Szczególnie bulwersująca jest
końcówka e-maila: „Czas skończyć z siostrami, które dla kariery,
nagród i pieniędzy są gotowe two-

rzyć tak podejrzane instytucje działające poza prawem i kontrolą na
dodatek za nasze pieniądze (dotacje
samorządowe i państwowe).”
Pierwszą osobą, która zareagowałaby na nieprawidłowości przy
ul. Koronowskiej, byłby dzielnicowy. Szymon Słysz, oprócz tego, że
nim jest, mieszka przy ul. Koronowskiej, i ani prywatnie, ani służbowo
nie obawia się tu normalnie funkcjonować, odprowadzać dziecko
do przedszkola, robić przejażdżki
rowerem, czy wychodzić na spacery. Policjanci na pewno nie mają
zastrzeżeń co do funkcjonowania
stołówki i ogrzewalni.
Strażnicy miejscy z referatu
Błonie nie odnajdują w meldunkach
wezwań lokatorów domów przy ul.
Koronowskiej, którym zakłócany

jest spokój. Jeżeli już, to dzwonią
siostry albertynki z prośbą o pomoc
w wyproszeniu gości zbyt natrętnie
chcących dostać się do ogrzewalni
lub odmawiających jej opuszczenia
po godzinie 8:00.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
nie miała jak dotąd skarg na stołówkę lub ogrzewalnię. Co prawda
przepisy nie precyzują normatywów
dla tego typu obiektów funkcjonujących w ramach działalności charytatywnej, ale gdyby rzeczywiście
miało miejsce rażące odejście od
norm sanitarnych i istniały warunki urągające ludzkiej godności – nie
dałoby się tego ukryć.
Radna PiS Grażyna Szabelska,
która złożyła interpelację w sprawie
braku w Bydgoszczy ogrzewalni dla
bezdomnych i budowy domu św.
Brata Alberta, wielokrotnie miała
możliwość obserwować działania
sióstr i stanowczo sprzeciwia się
zarzutom, które przedstawiono
w e-mailu do naszej redakcji.
- Osobiście kont ak towałam
się z osobami przeby wający mi
w ogrzewalni, widziałam jak wygląda wydawanie posiłków oraz z jaką
troskliwością siostry odnoszą się
do bezdomnych, jak z nimi rozmawiają, doradzają, interesują się
ich codziennymi problemami, jak
po prostu z nimi są. Przyjmowanie
pod dach osób bezdomnych jest
charyzmatem zgromadzenia i jeśli
ktoś stawia zarzut, że bezdomnych jest w ogrzewalni za dużo, to
tylko potwierdza słuszność mojej
wcześniejszej diagnozy i apelu jako
radnej o pilne otworzenie ogrzewalni przez miasto, ale z odpowiednią liczbą miejsc, gdyż przepełnienie świadczy o tym, że problem nabrzmiewa i czym prędzej
należy go rozwiązać. Można też
zadać sobie pytanie, co jest lepsze
- nocowanie osób bezdomnych na
klatkach schodowych w blokach czy
w ogrzewalni? Bezdomny w ludzkich i godnych warunkach może
w ogrzewalni spędzić noc, otrzyma
schronienie, ciepły posiłek i wsparcie, które może pomóc mu wyjść
ze stanu bezdomności. To właśnie
realizują siostry albertynki. Pamiętajmy, że problemu bezdomności
nie rozwiążemy stygmatyzacją bezdomnych oraz rzucając nieprawdziwe i krzywdzące zarzuty wobec od
lat niosących pomoc. Przywracanie
ludzi wykluczonych społeczeństwu
to jedno z najtrudniejszych zadań
w dziedzinie pomocy społecznej.
Wyraźnie widoczna jest potrzeba
w naszym mieście jeszcze jednej
ogrzewalni dla bezdomnych oraz
noclegowni. Nie możemy się cofać
w niesieniu pomocy, ale możemy ją
doskonalić. Kwestionowanie wielkiego dobra będącego zasługą sióstr
z Koronowskiej 14 jest po prostu
skandalem! - mówi bydgoska radna.

*

Nasz dział INTERWENCJE
czeka na Państwa zgłoszenia
pod numerem
tel. 518-480-751 oraz
adresem e-mail: redakcja@
metropoliabydgoska.pl.
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Turniej
Ligi Narodów w Bydgoszczy
odbędzie się w dniach
5-7 czerwca.

Reprezentacja Polski
zagra w Łuczniczce
Kadra siatkarek wystąpi w Bydgoszczy w turnieju Ligi Narodów.
To będzie kolejna okazja do zobaczenia narodowej drużyny
w hali nad Brdą.

fot. Robert Sawicki / UM Bydgoszczy

O

tym, że reprezentacja Polski będzie grała w Bydgoszczy w ramach Ligi Narodów
(nowe rozgrywki, które zastąpią
World Grand Prix i Ligę Światową) informowaliśmy już w połowie
stycznia. Na początku lutego tę
informację w ratuszu potwierdzili
prezydent Rafał Bruski i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek
Kasprzyk, którzy podpisali umowę
na organizację turnieju w hali Łuczniczka.
- Wierzę, że zobaczymy tutaj
zacięte pojedynki, które zakończą się zwycięstwem reprezentacji
Polski – mówił wówczas prezydent
Bydgoszczy. Jak zaznaczył, miasto
na promocję imprezy ma wydać
około 400 tysięcy złotych. - Bardzo
się cieszę, że szybko udało nam się
dojść do porozumienia w sprawie
organizacji turnieju – dodawał prezes PZPS-u.

Włodarze miasta i polskiej siatkówki spotkali się ponownie w ostatnią środę w Przystani Bydgoszcz. Podczas konferencji prasowej prezydent
przypomniał, że polskie reprezentacje
już od wielu lat regularnie odwiedzają
gród nad Brdą. - Cieszę się, że możemy kontynuować tę tradycję– mówił
Bruski. W Łuczniczce odbywały się
już mecze Ligi Światowej, World
Grand Prix czy Memoriału Wagnera,
a w 2014 roku rozegrano także kilka
spotkań mistrzostw Świata.
Argentyna, Belgia i Niemcy – to
rywalki Polek w turnieju Ligi Narodów siatkarek w Łuczniczce. Mecze
odbędą się w dniach 5-7 czerwca.
W Bydgoszczy Polk i zag rają z Argentyną, Belgią i Niemcami.
Mecze Polek rozpoczynać się będą
o 20:30, zaś wcześniejsze pojedynki zaczną się o 17:30. Kibice mogą
już nabywać wejściówki na mecze
bydgoskiego turnieju. By obejrzeć
oba mecze dnia, trzeba będzie za
bilet zapłacić 15 złotych. Wejściówki
pozostałe kosztują: 40 zł (kategoria
I), 30 zł (kategoria II) i 15 zł (kategoria III). Natomiast karnety na cały
turniej w hali Łuczniczka kosztują
odpowiednio: 80 zł, 60 zł i 30 zł.

*

 a łamach
N
MetropoliaBydgoska.
PL będziemy organizować
konkurs, w którym do
wygrania będą bilety na
mecze Polek.
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Wiedziałyśmy, że to nie
będą łatwe mecze.
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Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski
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Elżbieta Międzik

kapitan Artego Bydgoszcz
fot. Stanisław Gazda

uż mecze podopiecznych trenera Herk t a z gdy nian k ami
w fazie zasadniczej były zacięte.
Oba wygrało Artego, ale zwycięstwa nie przyszły łatwo. W Gdyni było 75:73 dla bydgoszczanek,
a w rewanżu 92:85, przy czy m
spotkanie w Artego Arenie rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. Równie ciekawe były mecze
ćwierćfinałowe.
I MECZ: ARTEGO BYDGOSZCZ
– BASKET 90 GDYNIA 67:72 (25:14,
8:22, 19:13, 15:23)
Gdynianki w ygrały pier wszy
mecz, a bohaterką tego pojedynku
została Victoria Jankoska, która
zdobyła 17 punktów i w kluczowym
momencie cztery razy trafiła zza
linii 6,75 m. Po wysoko wygranej
pierwszej kwarcie przez bydgoszczanki, w dalszej części meczu
już tak łatwo nie było. W końcówce Artego jeszcze zaliczyło zryw,
ale było za późno na dogonienie
rywalek.
II MECZ: ARTEGO – BASKET
91:86 po dogrywce (19:18, 24:17,
16:24, 18:18, d. 14:9)
Drugi pojedynek to walka kosz
za kosz z obu stron, a żadna z drużyn nie była w stanie wypracować
sobie wyraźnej przewagi. O losach
spotkania zadecydowała dogrywka,
w której bydgoskie koszykarki były
skuteczniejsze.

Jennifer O’Neill godnie zastąpiła Julie McBride na pozycji rozgrywającej. W trzech ostatnich meczach zaliczyła
aż dwadzieścia jeden asyst.

Zwycięski bój z Basketem
Artego zagra o medale!
Bydgoszczanki po dramatycznym ćwierćfinale ograły Basket Gdynia i po raz szósty znalazły się
w półfinale ekstraklasy koszykarek
III MECZ: BASKET – ARTEGO
65:59 (17:9, 12:19, 16:13, 20:18)
G ospody n ie po pier wsz ych
dziesięciu minutach miały osiem
pu n k t ów pr zewa g i . Bydgosk ie
zawodniczki długo goniły wynik
i do przerwy przegrywały 28:29,
a warto nadmienić, że już wów-

czas musiał y sobie rad zić bez
swojej liderki Julie McBride, która doznała kontuzji. W czwartej
kwarcie na tablicy w yników był
remis 5 4:5 4, a le w k luczow y m
momencie ważną trójkę traf iła
Makurat, a potem także Aleksandravicius spod kosza.

IV MECZ: BASKET – ARTEGO
52:83 (7:29, 17:15, 16:20, 12:19)
W drugim pojedynku w Trójmieście podopieczne Tomasza Herkta
zdominowały gospodynie. Świetnie
zagrały zwłaszcza rezerwowe, które dołożyły aż 29 punktów. Kluczowa dla losów starcia była pierwsza

kwarta, którą bydgoska drużyna
wygrała 29:7.
V MECZ: ARTEGO – BASKET
64:58 (15:14, 22:23, 15:4, 12:17)
Bydgoski zespół zaczął znakomicie, bo od wysokiego prowadzenia (4:1, 9:4, 24:17, 33:28), ale już do
przerwy był remis 37:37. Świetnie
Artego zagrało w trzeciej kwarcie,
w której pozwoliło rywalkom rzucić
tylko cztery punkty. Przyjezdne nie
odpuszczały i w połowie ostatniej
odsłony przegrywały tylko punktem (57:58). Kluczowe punkty dla
gospodyń rzuciły Adamowicz (zza
linii 6,75 m) i O’Neill z linii rzutów
wolnych.
- To był naprawdę bardzo ciężki
przeciwnik – podsumował rywalizację trener Artego Tomasz Herkt.
- Wszystkie mecze były zacięte
i musieliśmy się mocno napracować,
by awansować do kolejnej rundy –
dodał.
Półfinały rozpoczną się już w ten
weekend. Artego zagra ze Ślęzą Wrocław, a dwa pierwsze mecze a dwa
pierwsze mecze odbędą się w sobotę
(14.04.) i niedzielę (15.04.) w Artego
Arenie - oba o godzinie 18:00.
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