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O

d kilku lat znamy projekt
nowego basenu olimpijskiego, który powstanie w miejscu kompleksu Astorii. Istniejące od
1962 roku obiekty zostały wyburzone rok temu. Ogołocony teren przy
ulicy Królowej Jadwigi czeka na wejście wykonawcy prac budowlanych.
Na razie trzeba jednak czekać na
wyłonienie firmy, która tym wykonawcą zostanie. Ogłoszony 1 lutego
przetarg wciąż trwa – oferty cenowe firm mamy poznać w czerwcu,
gdyż aktualnie obowiązujący termin
(28 maja) ma zostać przesunięty po
kolejnej turze odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców.
Szacowany koszt budowy Nowej
Astorii to 100 milionów złotych.
18 maja mamy poznać chętnych
na wykonanie rozbudowy przystani RTW Lotto Bydgostii na Babiej
Wsi. W ramach inwestycji w miejscu przeznaczonych do rozbiórki
budynków sekcji kajakowej i hangaru dla motorówek powstanie nowy
obiekt, w któr ym zaplanowano
siłownie, pomieszczenia biurowe
i noclegowe oraz hangar na łodzie.
Istniejący budynek zostanie zmodernizowany. Ponadto wybudowany
zostanie także pomost, awanport
oraz niezbędna infrastruktura pie-
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sza i drogowa. Autorem projektu
rozbudowy jest pracownia prostyDOM architekta Andrzeja Głąba
z Gliwic.
W cierpliwość muszą uzbroić
się również ci, którzy oczekują na
inwestycje komunikacyjne. Budowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy
Kujawskiej wraz z przebudową ronda Bernardyńskiego i ronda Kujawskiego jest wciąż na etapie wyłonienia wykonawcy. Propozycje cenowe
firm budowlanych zaproszonych
do kolejnej części przetargu mamy
poznać 1 czerwca. Inwestycja ma
kosztować miasto blisko 300 milionów złotych – z czego 168 milionów
pozyskano ze środków unijnych.
Koperty otwarto za to w postępowaniu na przebudowę węzła
tramwajowego Szarych Szeregów
i fragmentu torowiska wzdłuż Wojska Polskiego wraz z remontem pętli
przy Magnuszewskiej. Ma ono zwią-

Nakielskiej ma
pochłonąć blisko
46 milionów złotych.
Środki na ten cel
mają pochodzić
wyłącznie z środków
własnych miasta.

Na jakim etapie jest realizacja
najważniejszych bydgoskich
inwestycji?
Zanim piękne wizualizacje zamienią się w rzeczywiste budowle, w Brdzie upłynie wiele wody. Ciągnące się w nieskończoność procedury przetargowe opóźniają start oczekiwanych inwestycji.
Na jakim etapie są zapowiadane przez miasto nowe budynki i rozwiązania komunikacyjne?

Firma Betpol
wykonała już przebudowę
ulicy Mostowej, przepraw
prowadzących na Wyspę
Młyńską i uliczek wokół
Starego Rynku.

Przebudowa

fot. Stanisław Gazda
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Budowa drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej wciąż trwa. Start pozostałych inwestycji zależy od wysokości
ofert cenowych wykonawców i braku opóźnień w przeprowadzeniu procedur przetargowych.

zek z rozbudową Kujawskiej – dzięki
inwestycji na pograniczu Kapuścisk
i Wyżyn tramwaje będą mogły skręcać z Wojska Polskiego w kierunku
Glinek, a także wjeżdżać na pętle
Wyżyny od strony ronda Kujawskiego. Urzędnicy liczyli, że na realizacje
inwestycji wystarczy przeznaczyć
32 miliony złotych. Wykonawcy
oczekują jednak znacznie więcej –
najniższą cenę zaproponowała firma
ZUE S.A. – aż 64,9 miliona złotych.
Konsorcjum firm Kobylarnia, Spaw-Tor i Progreg zaoferowało wykonanie przebudowy za 69,6 miliona,
a Trakcja PRKiI – za 85,2 miliona. Najprawdopodobniej przetarg
zostanie powtórzony.
Opóźnienia przetargowe nie
oznaczają, że na miejskich ulicach nic się nie dzieje. Od kwietnia trwa przebudowa torowiska
na Kapuściskach. Firma Spaw-Tor
z Krakowa położyła już fragmenty
nowych torów przy skrzyżowaniu

z al. Kaczyńskiego, a na pozostałym
odcinkach trwają intensywne prace
nad uzbrojeniem podziemnym czy
wykonaniem podłoża pod podkłady
i szyny. Postępuje także rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej od Węzła
Zachodniego do granic miasta oraz
przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej. 10 maja otwarto dla ruchu
rondo u zbiegu ulicy Magnuszewskiej i Glinki. Wciąż toczą się jednak
prace na ulicy Glinki na odcinku od
Cmentarnej do Boya-Żeleńskiego.
Ważnym wydarzeniem dla dalszych
losów opóźnionej inwestycji będzie
planowana na 30 maja egzekucja
Tartaku Bydgoszcz.
Niektóre remonty jeszcze się
nie rozpoczęły, ale w planach są
już kolejne. W ubiegłym tygodniu
poznaliśmy zamierzenia dotyczące przebudowy ulicy Nakielskiej.
Tak jak we wcześniejszej koncepcji, poddanej w ubiegł y m roku
pod konsult acje społeczne, na

odcinku od ulicy Bronikowskiego do Lisiej przewiduje się poszerzenie jezdni do czterech pasów
ruchu, jednak pasy wewnętrzne
będą peł nić f unkcję buspasów
i lewoskrętów. Zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz zapewn ił, że remont rozpoczn ie się
w 2020 roku, a w najbliższych miesiącach powstanie koncepcja przebudowy kolejnego odcinka Nakielskiej – od ronda Grunwaldzkiego
do Bronikowskiego. Zaproponowana przez miasto wizja najważniejszej ulicy na Miedzyniu ma poprawić czas przejazdu komunikacją
publiczną i – co podkreślali obecni na konferencji przedstawiciele
Społecznego Rzecznika Pieszych
i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Transportu Publicznego – wpłynie
na zwiększenie bezpieczeństwa
i zapewni mieszkańcom komplet
infrastruktury – od pieszej przez
rowerową po drogową.

Zgodnie z ostatnimi planami ratusza ma rozpocząć się przebudowa
płyty Starego Rynku. 9 maja ZDMiKP
otworzył oferty w przetargu na realizację inwestycji – zgłosiła się do niego jedynie firma Betpol. Niemałym
zaskoczeniem jest jednak fakt, że za
wykonanie prac zaproponowała ona
jedynie 14,3 miliona złotych – to o trzy
miliony mniej, niż oczekiwał ratusz.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
w najbliższych dniach miasto podpisze umowę z wykonawcą, który już
w wakacje rozpocznie prace na Rynku. Początkowo mają one objąć centralną część płyty, tak by nie zakłócić
funkcjonowania ogródków gastronomicznych. Po przebudowie – wedle
zapowiedzi prezydenta – ruch samochodowy na Starym Rynku zostanie
zabroniony. Strona społeczna oczekuje jednak konkretnej deklaracji w tej
sprawie i rozwiązania problemu ruchu
w obrębie całego Starego Miasta.
Nagminne wjeżdżanie taksówek na
płytę rynku i jeżdżenie po krawężnikach na ulicy Podwale wzbudza coraz
większy opór społeczny – dochodziło już do prób wstrzymywania ruchu
przez pieszych i dyskusji z łamiącymi
prawo kierowcami. Niedawno podpisano za to umowę na rewitalizację
Teatru Kameralnego – przebudowę budynku u zbiegu ulicy Podwale
i Grodzkiej wykona firma Ebud. Miasto wyda na rewitalizacje obiektu
26 milionów złotych. Na razie wciąż
nie znamy propozycji firm, które
chciałyby wykonać prace w Młynach
Rothera – otwarcie ofert w trwającym
od grudnia przetargu jest planowane
na 18 maja.
Obserwując liczne przesunięcia
w przetargach da się odnieść wrażenie, że propozycje cenowe znacznie rozmijają się z oczekiwaniami
ratusza, który chciałby przeznaczać
na realizację dużo mniejsze kwoty.
Czy procedura wyboru wykonawcy mogłaby być szybsza, gdyby od
razu założono, że dana inwestycja
pochłonie znacznie więcej pieniędzy?
Wykonawcy mówią wprost – wysokie
ceny, które oferują, wynikają z dwóch
czynników. - Po prostu rosnące płace
i koszty materiałów – podsumowuje
Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy
firmy Budimex.
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fektowna fontanna jest wyposażona w podświetlanie dysz
i głośniki, z których emitowany jest podkład muzyczny. Są one
wykorzystywane przy okazji wieczornych pokazów światło-dźwięk,
które letnimi wieczorami przyciągają do dzielnicy muzycznej wielu
bydgoszczan. W tym roku została uruchomiona nieco później niż
zazwyczaj, gdyż trzeba było wykonać niezbędne prace gwarancyjne.
Jest czynna codziennie, natomiast
w środy, piątki i soboty odbywają
się pokazy „Woda, światło, dźwięk”
– zawsze o godzinie 21.30. W okresie
letnim – czyli w terminie od 1 lipca
do 31 sierpnia – pokazy odbywać się
będą codziennie, początek również
o godzinie 21:30.
Jak informuje Marek Jankowiak, rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. W tym roku
repertuar muzyczny pokazów nie
ulegnie zmianie, lecz w przyszłym
roku może się to zmienić. – Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku uda
nam się przygotować dwie nowe
propozycje koncertów muzycznych – mówi Jankowiak.
W pier wszych dniach funkcjonowania fontanny pojawiły się
jednak problemy. – Chcielibyśmy
przypomnieć, że to nie jest zwykła
fontanna, w której można się kąpać,
gdy jest gorąco. Ten apel kierujemy
głównie do rodziców, bo najczęściej
to właśnie dzieci wchodzą do fontanny. Gdyby wchodziły tuż przy
wejściu, to nic by się nie stało. Ale

To nie jest zwykła
fontanna, w której
można się kąpać, gdy
jest gorąco.
Marek Jankowiak
rzecznik MWiK

fot. Stanisław Gazda
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Mieszkańcy miasta znowu mogą podziwiać pokazy multimedialne przy Filharmonii Pomorskiej.

Fontanna przy
filharmonii znowu działa
Ale bydgoszczanie muszą być ostrożniejsi
Uruchomiona została fontanna przy Filharmonii Pomorskiej. W ubiegły piątek odbył się pierwszy
pokaz multimedialny, ale urządzenie już zostało uszkodzone.

wchodzą na pas, gdzie są dysze,
które są potrzebne do prezentacji
widowiska – mówi Jankowiak. Dzieje
się tak mimo ustawionych w pobliżu tabliczek informujących o zakazie. Nie brakuje także śmieci, które
wyrzucane są do fontanny.
Rezult at wznow ienia pokazów jest więc taki, że zniszczonych
zostało siedem dysz, a pompa została zadeptana. Jeśli tak dalej pójdzie,
to niedawno włączona fontanna
wkrótce będzie musiała znow u
zostać poddana renowacji. – Chcielibyśmy uzmysłowić, że to nasze
dobro wspólne, o które wszyscy
musimy dbać – apeluje Jankowiak.
Sterowana elektronicznie fontanna została odsłonięta 23 maja
2014 roku. Wybudowano ją w miejscu dawnego wodotrysku, który
powstał w latach 70. minionego
wieku. Inicjatorem przebudow y
były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, które odpowiadają za jej utrzymanie.BB
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Znudziła się panu Warszawa?
Polubiłem Warszawę, ale jeszcze bardziej kocham Bydgoszcz. I jak pomyślę, ile można dla miasta zrobić, to
po kolejnych namowach – z którymi
spotykam się co cztery lata – dałem
się przekonać, że kandydowanie to
dobry pomysł i dzięki temu mogę
zrobić więcej dla mojego miasta.
Druga teoria jest jednak taka, że
pan do tego kandydowania wcale nie
był taki przekonany.
To nie jest tak – jestem zdecydowany
i zdeterminowany do kandydowania.
Chociaż, oczywiście, gdy w ubiegłym
roku rozważałem swoją kandydaturę, brałem pod uwagę, że oznacza to
porzucenie planów w dużej polityce.
Przeszedłem się jednak po mieście,
spotkałem z kilkoma znajomymi
i od razu pozbyłem się wątpliwości.
Nie ma nic piękniejszego, niż próba walczenia o jak najlepszy rozwój
rodzinnego miasta, z którym czuję
się związany ja, moi rodzice, dzieci. Tu są nasze korzenie, tu jest mój
dom. Zrobię wszystko, aby Bydgoszcz
była na miarę naszych marzeń.
Nadal nie chce mi się wierzyć, że
tak łatwo rezygnuje pan z tej dużej
polityki. W wywiadach mówił pan
o zmianach w systemie ochrony
zdrowia, a nawet samo kandydowanie na prezydenta miasta mocno
wyłącza z bieżącej gry politycznej.
Oczywiście – coś za coś.
Mam świadomość, że jeśli bydgoszczanie wybiorą mnie na prezydenta,
to pewne drogi się zamykają. Czy to
do ministerstwa czy do bezpośredniego wpływu na zmiany w ochronie
zdrowia. Z drugiej strony, byłem aż
cztery kadencje w sejmie, w wielu
sprawach uczestniczyłem, ale pociąga mnie możliwość podejmowania
samodzielnych decyzji, przejście
z gry i odpowiedzialności zespołowej do indywidualnej. Prezydent ma
oczywiście swoje zaplecze, zastępców, szefów spółek komunalnych czy
radnych, z którymi współpracuje,
natomiast podejmuje szereg decyzji
jednoosobowo. To jest najbardziej
interesujące. Gdybym miał poczucie, że Bydgoszcz rozwija się harmonijnie i tak, jak bym tego oczekiwał,
ściskałbym kciuki za prezydenta,
bez względu na to, z której jest opcji.
Ale mam inne odczucia, uważam, że
coś jest niedokończone, niedoskonałe, że można lepiej i więcej, stąd – jak
już mówiłem – nie mam wątpliwości,
że kandydowanie to dobry ruch.
Kiedy dowiedział się pan, że faktycznie będzie kandydatem w wyborach na prezydenta miasta? Bo na
przykład Zbigniew Rasielewski,
zastępca prezydenta Torunia, miał
dowiedzieć się dziesięć minut przed
konferencją prasową Jarosława
Kaczyńskiego.
W Toruniu jest inna sytuacja. Spoglądamy w jego stronę, i słusznie, bo
uważamy, że zbyt mało pieniędzy do
nas trafia w przeliczeniu na miesz-

Chcę przejść
z gry zespołowej do
indywidualnej

wać poczucie, że człowiek coś buduje i rozwija w swoim mieście i tłumaczy się z dobrych i złych decyzji.
Prawie mnie pan przekonał, gdyby
nie fakt, że funkcjonuje pan w polityce – tej samorządowej i krajowej
– od 20 lat.
W polityce trzeba być idealistą...
Raczej cynikiem.
Cy nizm odrzucam, choć może
jestem w tej sprawie naiwny. W życiu
i w polityce trzeba być idealistą.
Gdybym miał działać inaczej, to
mógłbym w ogóle nie zajmować się
polityką. Jako lekarz mogłem znakomicie funkcjonować, a jako radny
byłem w stanie godzić to stanowisko
z pracą. W medycynie miałem dobrą
pozycję, wielu pacjentów... I zapewniam, że zarobki mogłem mieć dużo
wyższe niż jako poseł. Skoro jestem
w parlamencie, a chcę być w samorządzie, a mój kontakt z zawodem
ogranicza się do tego, aby nie stracić prawa do jego wykonywania, to
jest to dowód, że jestem idealistą.
Nie startuję z pozycji kogoś, kto zna
się tylko na polityce, kto nigdy nie
pracował, a jeżeli pracował, to miał
gorszą sytuację od tej w polityce.
Jaka jest sytuacja lekarzy z długim
stażem – każdy wie. 29 lat temu
skończyłem studia, to potężny dorobek zawodowy. Ale kandydując, chcę
móc usłyszeć, nie za 5 czy 10 lat, ale
za 20 czy 30, że nie był to zmarnowany okres.

Rozmowa z posłem Tomaszem Latosem, kandydatem Prawa
i Sprawiedliwości na prezydenta Bydgoszczy

fot. Stanisław Gazda
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kańca i w wielu sprawach jesteśmy
traktowani gorzej przez urząd marszałkowski. Natomiast prezydent
Torunia potrafił różne opcje ze sobą
pogodzić, nawet przysłowiowy ogień
z wodą. Ja o swojej nominacji wiedziałem dużo, dużo wcześniej.
P r e z e s o w i s i ę n ie o d m aw i a?
Jeżeli zgłosiłem trzy osoby, w tym
siebie, to zrobiłem to z pełnym przekonaniem i determinacją i nie po to,
żeby – dostając propozycję – powiedzieć: nie. Zgłosiłem się z pełnym
przekonaniem, podobnie jak pozostałe osoby, które też nie musiały być przez nikogo namawiane.
W rozmowach z nami czy ze mną
jako prezesem okręgu przyjęto, że

jestem kandydatem, który ma najwięcej szans.
Dla pana wybory to będzie jeszcze
plebiscyt, swoiste wotum zaufania
jako szefa okręgowego PiS.
Proszę nie patrzeć na moją kandydaturę przez pryzmat partyjny.
Gdyby miało to tak wyglądać, nie
podejmowałbym się tego wyzwania.
Chciałbym, a moim zdaniem jest to
możliwe, jednoczyć różne środowiska, także te dalekie od PiS. Nawet
środowiska sympatyzujące z PO
dawały sygnały, że dobrze by było,
abym startował, a ja na te sygnały
odpowiedziałem pozytywnie. Liczę,
że także po kampanii i po wyborze
na prezydenta te środowiska nie

odwrócą się ode mnie i będą współpracować. Nie chcę być prezydentem partyjnym. Bo prezydent musi
łączyć, a nie dzielić. Szukać porozumienia ze wszystkimi. Oczywiście, ktokolwiek nim jest, musi mieć
poglądy, ale porażką miasta byłoby,
gdyby prezydent myślał: „Te pomysły
są niedobre, bo zgłosiła je niewłaściwa opcja”. Jeżeli moi partyjni koledzy
będą mieli gorsze pomysły niż osoby
z innych partii lub środowisk, to moją
powinnością jako prezydenta będzie
realizowanie tych lepszych koncepcji. Chcę, żeby podział na koalicję
i opozycję w samorządzie był jak
najmniej zauważalny. Spory z dużej
polityki zbyt mocno przeniosły się do
samorządu. A tutaj powinno domino-

Łatwiej będzie panu wrócić do
samorządu niż do zawodu?
Nie byłoby to problemem, bo radiolodzy są bardzo poszukiwani na
rynku usług medycznych. To jest
kwestia kilkunastu tygodni, żeby
w pełni wrócić do zawodu. Ale chcę
coś uczynić dla dużej i małej ojczyzny. Dla dużej pracowałem przez
ostatnie lata, teraz chcę dla tej małej.
Tym bardziej że te spory polityczne,
które są w Warszawie coraz ostrzejsze, stanowią obciążenie nie tylko
dla każdego indywidualnie, ale także dla pewnej możliwości realizacji
potencjału Polski. Mam nadzieję, że
w samorządzie można zbudować coś
wspólnie, unikając sporów.
Czyli pan się nie znudził Warszawą,
ale nią zmęczył.
Nie zmęczyłem się, ale widzę plusy,
które daje praca szczebel niżej, czyli
w samorządzie. Widzę możliwości,
które stwarza on ludziom ambitnym
i chcącym coś budować na miarę ósmego co do wielkości miasta
w Polsce.
W jednym z wywiadów podkreślał
pan, że na niwie medycznej dużą
wagę przywiązuje pan do zdania
kościoła. Czyli nie ma szansy pod
pana rządami na miejski program
in vitro?
Sprawę należy postawić inaczej.
To decyzja radnych, należy im zostawić dużo swobody. W ramach komisji zdrowia w radzie, której byłem
szefem, realizowaliśmy sporo akcji
związanych z promocją zdrowia.
Ale nawet gdybym miał światopogląd
bardziej liberalny niż Bartosz Arłukowicz, uważam, że pierwszą powin-
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nością lekarza i osoby, która myśli
o dzieleniu tych zbyt skromnych
– także samorządowych – środków
jest niesienie pomocy oraz ratowanie zdrowia i życia. Taką dyskusję
chciałbym prowadzić z radnymi,
odkładając na bok kwestie ideologiczne i polityczne koncentrując się
na potrzebach mieszkańców. Jeżeli
mają oni np. problem z rehabilitacją,
dostępem do badań i jest to ich priorytetem, to miasto powinno zapewnić na ten cel dodatkowe środki.
I to powinien być priorytet z punktu widzenia nie tyle prezydenta, ale
rady i prezydenta czy też mieszkańców i prezydenta.
A gdyby było poparcie społeczne dla
takiego projektu, zostałby pan jego
twarzą?
Nie widzę siebie w takiej roli w tym
projekcie, w wielu innych zresztą
również. Prezydent nie powinien
być twarzą tego typu przedsięwzięć,
które – tak czy inaczej – będą dzielić,
a nie łączyć. Prezydent może działać
na rzecz poprawy infrastruktury,
aby żyło się wygodniej i bezpieczniej, wykorzystać potencjał miasta,
jego położenie nad rzekami i kanałami, przyciągać inwestycje, zapewnić
mieszkańcom możliwość funkcjonowania w czasie wolnym w zakresie
kultury czy sportu. W tych sprawach
prezydent powinien nieść sztandar
i przekonywać do wizji. To jest rola
prezydenta.
W kolejnych wywiadach wskazuje
pan na obszary do poprawy, ale brakuje tam konkretów. Mówi pan na
przykład o parku przemysłowym
i jego niewykorzystanym potencjale.
Nadejdzie moment, gdy przedstawię swój program. Teraz jesteśmy
na etapie konsultacji i zbierania
informacji od mieszkańców. Później
usiądziemy ze sztabem i przekujemy
je na konkretne propozycje programowe. Jeżeli chodzi o konkrety, to
myślę, że udowodniłem że jestem
skuteczny w zabieganiu w Warszawie o różne ważne sprawy - chociażby o rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego im. dra J. Biziela, co nie
udało się nikomu wcześniej, z żadnej
opcji. A gdy rządziliśmy wcześniej
przez dwa lata, zdobyłem podobne
środki dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dra A. Jurasza. Dwukrotnie
w krytycznym momencie pomogłem
Wiatrakowi – raz na kwotę miliona
złotych, drugi raz – półtora miliona.
Spraw mniejszych i większych mógłbym wymieniać wiele. Potrafię się
poruszać po warszawskich salonach
i zabiegać o sprawy regionu, w tym
wypadku – Bydgoszczy. Jeżeli do tej
pory miałem z czymś problem, to ze
sprzedaniem informacji, co udało się
uzyskać.
Gdy sprzedał pan informację o zdobyciu pieniędzy na budowę Astorii,
to dostał pan kontrę, że przecież
ministerstwo rozdzieliło dotacje
w formie konkursowej.
To jest przewrotność obecnego prezydenta. Ja na jego miejscu cieszyłbym się z każdej osoby, która lobbuje
na rzecz Bydgoszczy. Mówiłem także
o inwestycjach drogowych – dziękowałem rządowi, ale gratulowałem

również samorządowi, prezydentowi i radnym, że przygotowali dobre
wnioski. Kwotowo na Astorię dostaliśmy największe wsparcie w Polsce.
Naiwnością byłoby przyjąć, że to
czysty przypadek i ot, tak wyszło –
dostaliśmy 25 milionów, a nie 20 czy
15. Będąc prezydentem, będę miał
te same kontakty i jeszcze większą
determinację do działania w sprawach ważnych dla Bydgoszczy. Jednocześnie będę cieszył się z każdego
wsparcia – czy to posłów koalicji, czy
opozycji. Lepiej by się współpracowało, gdyby prezydent Bruski pogratulował możliwości rozbudowy szpitala
Biziela, a nie doszukiwał się drugiego
dna w sprawach, gdy trzeba działać
wspólnie. Prezydent Bruski zresztą
próbował zadaniować posłów i później
ich recenzować z udziałem mediów.
Nie tędy droga. W tym wszystkim
nie powinno być bieżącej polityki,
a wyłącznie interes miasta.
Czy miasto, w którym bezrobocie
wynosi poniżej 4 procent, może
uruchomić dla gospodarki nowe
koło zamachowe?
Moim zdaniem tak. To chociażby
budowa – w końcu – drogi ekspresowej S5, która stwarza określone możliwości i szanse. Od jednego z biznesmenów słyszałem kiedyś, że rok
opóźnienia w jej powstawaniu to pięć
lat opóźnienia w mieście. Była osoba,
zresztą znana, która dawała sobie
rękę uciąć, że S5 powstanie przed
Euro 2012. Były też służby w urzędzie wojewódzkim za czasów koalicji PO-PSL, które przyzwalały przez
długi czas szukać na łąkach podbydgoskich kumaka zielonego. Tak jakby
ktoś chciał wyhamować tę inwestycję. Co wówczas robił ówczesny
wojewoda Rafał Bruski? Nareszcie wygląda na to, że w miesiącach
możemy liczyć czas do zakończenia
budowy drogi. Jest szansa, ale czy
z niej skorzystamy? Tak samo jak
to, czy korzystamy z potencjału lotniska, gdzie władze miasta dały się
zdominować urzędowi marszałkowskiemu, który ma w porcie lotniczym
większościowe udziały.
Pan by te udziały chciał odkupić?
Brałbym to pod uwagę. Ale do tego
trzeba zrobić konkretny biznesplan, przyjrzeć się, czy odkupienie
udziałów oznacza lepsze możliwości dla biznesu. Zwyczajnie – trzeba
to policzyć. Wszyscy w Bydgoszczy
mamy uzasadnione poczucie gorszego traktowania naszego miasta
przez Urząd Marszałkowski. Dotyczy
to przede wszystkim nierównego
i niesprawiedliwego podziału pieniędzy. Koledzy partyjni z PO – prezydent Bruski i marszałek Całbecki
nie potrafią dogadać się nawet w tak
żywotnej dla Bydgoszczy sprawie,
a później na konwencjach partyjnych
siedzą obok w pierwszym rzędzie.
Na dodatek Grzegorz Schetyna chce
likwidacji urzędów wojewódzkich, co
oznaczałoby całkowite podporządkowanie Bydgoszczy Toruniowi.
A pan nie żałuje, że w ostatniej
chwili przy rekomendacjach na
wojewodę postawił pan na Mikołaja Bogdanowicza, a nie Mirosława
Jamrożego?

Do końca stawiałem na dwie osoby, jedną z Bydgoszczy i jedną spoza. To w ministerstwie dokonano
wyboru, kto jest odpowiedniejszy
na to stanowisko. Ale najważniejsze
dopiero przed nami. Trzeba zrobić wszystko aby kolejny marszałek województwa był z Bydgoszczy.
Warto o to zabiegać nawet ponad
podziałami politycznymi. Plan minimum to marszałek spoza Torunia –
a więc ktoś kto nie spojrzy na region
przez pryzmat jednego miasta. Głosując więc na PO nie tylko wybieramy Rafał Bruskiego, czy radnych ale
także najprawdopodobniej dalsze
rządy Piotra Całbeckiego.
W przypadku PiS-u jest podobnie
– nie jest tajemnicą że bardzo chętnie marszałkiem zostałby właśnie
Mikołaj Bogdanowicz.
Wbrew temu, co pan mówi, wcale
nie tak chętnie. O ile wiem, to ma
inne plany. Jeśli by się zdecydował,

Uważam, że pan
wojewoda dobrze
wypełnia swoje
funkcje związane
z administrowaniem,
aczkolwiek nie jest
osobą, która nie
popełnia błędów.

to mogłaby to być co najwyżej opcja
B do celu, jakim powinien być marszałek z Bydgoszczy.
Dzisiaj jest pan zadowolony ze
współpracy z wojewodą. Pod koniec
marca na zarządzie okręgowym
postulowaliście, aby wezwać go „na
dywanik”.
Ja uważam, że pan wojewoda dobrze
wypełnia swoje funkcje związane
z administrowaniem, aczkolwiek nie
jest osobą, która nie popełnia błędów. Pewne rzeczy mogłyby wyglądać inaczej...
Bardzo delikatnie pan to ujął.
Proszę wybaczyć, ale o pewnych
rzeczach będę rozmawiał wyłącznie
we własnym kręgu. Odbyłem pewne
rozmowy i liczę, że od teraz będzie
tylko lepiej.
Czyli od teraz wojewoda zakasa
rękawy i będzie pomostem na przykład w sprawie budowy S10?
S10 to kolejna rzecz, o którą musimy
powalczyć i powalczymy skutecznie.
Nasi poprzednicy zostawili nam dwa
razy za mało pieniędzy na sfinansowanie pierwszego etapu przygotowań. Musieliśmy ogłosić ponowny
przetarg, zapewniliśmy środki i systematycznie w ministerstwie o tym
rozmawiamy. Jego przedstawiciele
zapewniają, że droga będzie budowana, choć według innego schematu niż droga S5. Przyznają jednak,
że jest bardzo potrzebna. O formule

finansowania musimy i będziemy
rozmawiać.
Przekonuje pana formuła partnerstwa publiczno-prywatnego,
w ramach którego nie powstał
w Polsce ani kilometr drogi ekspresowej?
Jak widzę determinację moich rozmówców z ministerstwa, gdy mówią,
że to dobry pomysł i droga powstanie, to jestem spokojny. Ale będę
trzymał rękę na pulsie razem z wojewodą oraz posłami. Myślę, że w tej
sprawie możemy liczyć na wsparcie
całego regionu.
Kilkanaście miesięcy temu odbyła się konferencja radnych Prawa
i Sprawiedliwości, którzy obawiali się nagromadzenia inwestycji
w mieście i jego paraliżu. To była
tylko lokalna gra polityczna czy
naprawdę ktokolwiek byłby w stanie wstrzymać którąkolwiek z planowanych inwestycji?
Jeżeli mamy się rozwijać, to musimy
się rozbudowywać. Ja boję się raczej
o niewielkie wykonanie budżetu
w zakresie inwestycji. Duża pula jest
na nie zapisana, mamy już maj... patrząc na doświadczenia poprzedniego roku, to ten budżet może nie
być zrealizowany. Dlatego obawiam
się czegoś przeciwnego – braku
inwestycji, a nie ich nadmiaru. Z drugiej strony zapominamy o budowaniu
z wizją, której miastu brakuje. Takim
przykładem jest trasa Uniwersytecka, etap z mostem, gdzie aż się
prosiło, żeby zbudować dwupoziomowe skrzyżowanie z ulicą Wojska
Polskiego. To nie byłyby duże koszty,
zabrakło jednak lobbingu w urzędzie marszałkowskim, bo z moich
informacji wynika, że była szansa
na zmianę projektu. Teraz będzie to
dużo trudniejsze. Pokazuje to jedno
– nasze miasto rozwija się czasami
bez ogólnej koncepcji, jak nie w chaosie, to przy braku pewnej perspektywy, zrozumienia, co jest potrzebne
w dłuższym okresie. Mamy most,
którym piesi nie mogą przejść z jednego brzegu na drugi. Mamy w końcu lodowisko, ale prawie bez trybun.
Przykładów jest więcej. Nie podejmujemy wyzwań na miarę oczekiwań, miasto samo nakłada sobie
ograniczenia. Także przy mniejszych
sprawach, choćby drogach osiedlowych, które też są zapomniane,
a wymagają remontu.
Tyle że katalog inwestycji, szczególnie tych flagowych, na najbliższe lata jest zamknięty i ich zmiana
o 180 stopni jest zwyczajnie niemożliwe.
W wielu przypadkach tak, więc gdy
będzie to zasługa obecnej władzy,
to będę ją widział. Ale jednocześnie
wspomniane skrzyżowanie trasy
Uniwersyteckiej z ulicą Wojska Polskiego byłoby dwupoziomowe gdybym w tamtym momencie, trzymał
stery miasta. Niestety prezydent,
czy też jego ludzie nie mieli takiego
pomysłu i go nie zrealizowali. Dominuje u nich myślenie na krótką metę,
a miasta nie można budować bez
wizji przyszłości - według planu na
„tu i teraz”, ale na wiele, nawet dziesiątków lat.

Wierzę, że pan taki plan ma. Proszę
więc wymienić jego trzy kluczowe
filary.
Będę się opierał na więcej niż trzech
filarach, bo stół na trzech nogach
może się łatwo wywrócić. Proszę
dać mi szansę przedstawiania pomysłów po kolei. Jeśli nie w trakcie kampanii, to w czasie zbliżonym do niej.
A na razie pozostańmy przy ogólnych
koncepcjach.
Wie pan doskonale, że łatwo się krytykuje, a jak trzeba przedstawiać
swoją wizję, to jest dużo trudniej.
Będę starał się podołać temu wyzwaniu, a później z pokorą słuchał opinii
bydgoszczan, czy moja koncepcja
im się podoba czy nie i czy na nią
zagłosują. Mam świadomość trudności wyzwania, ale też wewnętrzne
poczucie możliwości wpłynięcia na
lokalną rzeczywistość w największym możliwym stopniu. Liczę, że
bydgoszczanie wybiorą świeżość,
nowość, kreatywność koncepcji.
Jaką ma pan więc koncepcję na Młyny Rothera?
To też jest oczy wiście kwestia
wspólnych z mieszkańcami ustaleń,
nie chciałbym rzucać pomysłów ad
hoc. Chciałbym, żeby młyny łączyły różne funkcje. Nie wyobrażam
sobie ich ograniczenia jedynie do roli
muzeum i doprowadzenia do sytuacji, że po godzinie osiemnastej życie
w tej części Wyspy Młyńskiej zamiera. Mam nadzieję, że młyny dadzą
szanse na ożywienie starówki i samej
wyspy. Przynajmniej na najniższym
poziomie w młynach powinny znaleźć się miejsca związane z muzyką,
kulturą czy czymś innym, co przyciągnie bydgoszczan i zachęci ich do
spaceru również wieczorem.
Pan też namawiałby radnych do
zgody na zakup hali targowej?
Hala targowa wymaga zadbania
o nią. Jest piękna, ma swój potencjał, jest w centrum miasta i w jakiś
sposób trzeba ją zagospodarować.
Zobaczymy jakie propozycje pojawia
się w konkursie i oczywiście trzeba będzie je skonfrontować z opinią
mieszkańców.
Czy w grudniu prezydent Tomasz
Latos podpisałby umowę z Markiem
Żydowiczem na kolejne odsłony
festiwalu Camerimage w Bydgoszczy?
Mam nadzieję, że tak, ponieważ brak
tego festiwalu byłby stratą. Nie jest
to najtańsze przedsięwzięcie, ale
z dużym potencjałem i marką. Trzeba zresztą zrobić wszystko, aby
w centrum móc realizować więcej
imprez o takim prestiżu i zasięgu.
Kto bardziej stresuje się przy tegorocznym egzaminem dojrzałości –
pan przed wyborami czy najmłodszy
syn Jakub przed maturą?
Myślę, że obaj jesteśmy opanowani,
choć oczywiście jako ojciec bardziej
martwię się o syna niż o siebie.

*
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na imprezy dla
studentów jest
darmowe.

fot. Stanisław Gazda

tudenci na początku tygodnia
przejęli od prezydenta klucze
do miasta. – Każdy, kto jest lub
był studentem doskonale wie, że jest
czas nauki, ale jest też czas zabawy i taki właśnie się rozpoczyna
– powiedział z tej okazji prezydent
Rafał Bruski. Bydgoskim studentom
w tym tygodniu rzeczywiście nie
brakuje okazji do radosnego spędzania czasu.
Środa zacznie się meczami
koszykówki i siatkówki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Później studenci tej uczelni będą mogli ochłodzić się przy
„Bitwie balonowej” oraz „Ślizgu na
klacie”, a następnie wziąć udział
w turniejach takich jak „1 z 10” i „Jaka
to melodia”. Dzień zakończą na tradycyjnym Balu Rzymskim w Kandi
Klubie. Dla tych, którzy wolą oglądać filmy Niezależne Zrzeszenie
Studentów przygotowało kino plenerowe przy ul. Kaliskiego, w którym będzie można obejrzeć kultowe
polski filmy: „Chłopaki nie płaczą
i „Seksmisję”.
Atrakcji nie zabraknie również
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Tam odbędzie się przeciąganie liny i bitwa na balony, a wieczorem tradycyjna „Blokada Łużyka”
w campusie przy ul. Chodkiewicza.
Główną gwiazdę wieczoru będzie
B.R.O. W tym samym czasie studen-

W kampusie UKW odbędzie się Blokada Łużyka.

Miasto należy
do studentów
Trwają juwenalia
Tradycyjne imprezy bydgoskich uczelni, a jako punkt kulminacyjny – wspólne koncerty na stadionie
Zawiszy. W poniedziałek rozpoczęły się juwenalia i właśnie wchodzimy w ich najważniejszą fazę.

ci Collegium Medicum będą bawić
się na Balu Fatuchowym w Kuźni.
Czwartek to pierwszy dzień koncertowy. Studenci na boisku obok
akademików w Fordonie będą grillować oraz przeprowadzą Speed Food,
Collegium Medicum zorganizuje grę
miejską Scavenger Hunt, a na Łużyckiej rywalizować będą mieszkańcy
Domów Studenta UKW. Wieczorem
wszyscy spotkają się na stadionie
Zawiszy, gdzie wystąpią. Zespół AM,
Banau, 52 oraz MIG. W piątek, również na Gdańskiej, wystąpią Zeus,
Decapitated i Happysad. Studenci
wszystkich uczelni wejdą na koncerty
za darmo, zaś pozostali zapłacą 15 (za
jeden dzień) lub 20 zł (za dwa dni)
w przedsprzedaży oraz odpowiednio
2o i 25 zł w dniu koncertu.
W czasie juwenaliów bezpłatna
dla studentów będzie komunikacja miejska. Na mocy decyzji rady
miasta wszyscy żacy od czwartku, 17 maja od godziny 16:00 do
2:00 w nocy w niedzielę, 20 maja
będą mogli korzystać z miejskich
autobusów i tramwajów na podstawie legitymacji studenckiej.
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poro prawdy, ale nie mniej
przekłamań na temat psów
jest w polskich powiedzeniach.
Z doktorem Marczakiem naliczyliśmy ich ponad 60. Pierwsze, które
się nasunęło: „Żyć jak pies z kotem”,
czyli wiecznie się kłócić, nie przystaje do rzeczy wistości. To, że
pies pogoni kota nie jest dowodem
nienawiści. Rzucić się w pogoń za
czymś, co się porusza jest normalnym zachowaniem psa.
- Ozi, mój ukochany bokser,
który na działce nie przepuścił żadnemu kotu, gdy zacząłem hodować
koty rasowe, w ciągu tygodnia polubił małe kocięta i zaczął się nimi
opiekować. Zaakceptował również
dorosłe koty, więc kocio-psia populacja wypełniająca nasz dom żyje
ze sobą w idealnej zgodzie – zadaje kłam utartym przesądom doktor
Marczak.

Bydgoski
doktor Dolittle

pozostawieniem psa w lesie albo
jego codziennym dogorywaniem
w miejscu, w którym nie będzie miał
miłości i statusu członka rodziny.
W czym zatem powinna przejawiać się miłość do psa lub kota?
- Recepta jest prosta: szczepienia,
odrobaczanie, dbanie o dobrą karmę,
o odpowiednią ilość ruchu, zapewnienie zabawy. Dawanie zwierzakowi
buziaków lub spanie z nim w jednym
łóżku – to jest raczej skrzywienie
miłości – przekonuje weterynarz.

Lekarza weterynarii Mariusza Marczaka denerwuje niezmiernie,
gdy ludzie na siłę uczłowieczają psy. Albo traktują jak własne
dzieci, albo zakładają okulary, ubierają w garniturki, nie mówiąc
o nauce ludzkich zachowań. Kiedyś do jego gabinetu wszedł
jamnik, który pierwsze co zrobił - włączył telewizor.

Medycyna bardzo wiele
zawdzięcza psom

Wierny jak pies
Nawet katowane psy w pierwszym
odruchu wyciągniętej do nich ręki
będą się bać, ale po chwili w ich spojrzeniu pojawi się błysk zaufania i wiara
w dobre intencje człowieka. Tak dzieje
się od piętnastu, a może nawet dwu-

Nie
fot. Stanisław Gazda

kupujmy zwierząt
jako prezentu.
To zazwyczaj kończy
się źle.
Lekarz weterynarii Mariusz Marczak prowadzi jedyną w Polsce pełną hodowlę kotów rasy american Curl.

dziestu pięciu tysięcy lat, bo tyle czasu upłynęło od udomowienia psów.
Nie ma drugiego gatunku, który
potrafiłby żyć w tak bliskiej symbiozie
z człowiekiem. Niestety, w ostatnich
latach ludzie zbytnio naginają tę zasadę, próbując zhumanizować psy. Kiedyś do gabinetu doktora wszedł jamnik, który pierwsze co zrobił – włączył
telewizor. Ale lekarz ma też w pamięci przypadek dozgonnej wierności
jednego ze swoich czworonożnych
pacjentów. Pies zniknął z domu na kilka dni. Odnalazł się, gdy służby cmentarne podały w mediach komunikat,
że jakiś pies rozkopał mogiłę, dokopał
się do trumny i nie daje się stamtąd
przegonić…
Pow iedzenie: „Zimno jak
w psiarni” ma swoje uwarunkowania
historyczne. Na dworach psy trzymano w pomieszczeniach, w których temperatura nie przekraczała
12-16 stopni Celsjusza. Takie warunki sprzyjały przyrostowi zdrowej
sierści. Dziś psy bardzo linieją,
zwłaszcza te trzymane w naszych
w s p ó ł c z e s nyc h p r z e g r z a nyc h
mieszkaniach.

Marczak ubolewa nad t y m,
że powiedzenie: „Zbić jak psa” ma
ostatnio odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sponiewierane, okaleczone
fizycznie i psychicznie psy to niestety coraz częstszy widok w jego
przychodni. Na pewno takie traktowanie zwierząt nie jest dziełem tych,
co „zeszli na psy”. To powiedzenie
tyczy się bogatego ziemianina, który
za sprawą hazardu stracił cały swój
wielki majątek. Nie zlicytowano mu
jedynie jego psiarni…
Marczak jest lekarzem weterynarii z prawie trzydziestoletnią
praktyką, poprzedzoną sześcioletnimi studiami, przeplataną pracą
naukową, opieką nad końmi i pracą
w inspekcji weterynaryjnej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z pacjentami. Uważa, że brak
elementarnej wiedzy u osób decydujących się na zakup psa może
doprowadzić na przykład do tego,
że psa-mordercę uczyni się nie tylko
z pitbulla czy dobermana, ale także
z ratlerka, a nawet pekińczyka.
- Nie puszczajmy psów luzem
w mieście! – apeluje doktor. - Nawet

najgrzeczniejszy, nauczony chodzić przy nodze pies, wyczuwając
feromony wydzielane przez płodną
suczkę, popędzi do niej nie zważając
na żadne przeszkody!

Doktor Marczak radzi
- Na pewno nie powinno się kupować psa niewiadomego pochodzenia i od nieznajomej osoby – mówi
bydgoski weterynarz. – Taki pies
może być kradziony lub chor y,
a i co wyrośnie ze szczenięcia niewiadomego pochodzenia, trudno
jest wywnioskować. Podstawową
sprawą jest jednak to, by pies miał
odpowiedniego właściciela. Pierwszym psem nie może być doberman,
amstaf, a więc psy mające tendencję
do dominacji. Nie wolno kupować
psów pod wpływem impulsu po
przejrzeniu albumu ze zdjęciami.
Husky owszem jest piękny, ma dwukolorowe oczy, ale jest to pies stworzony do ciężkiej pracy, ciągnięcia,
biegania, więc męczarnią dla niego
będzie trafić pod dach domatora.
Z czasem będzie to także męczarnia

Decyzja o zakupie
zwierzęcia musi
być przemyślana.
Nie może to być zakup
od nieznajomego
i niewiadomego
pochodzenia.

dla właściciela. Ważnym czynnikiem
decyzyjnym powinien być rozmiar
lokalu. Hart irlandzki lub bernardyn w kawalerce będzie kolosalnym
nieporozumieniem. Są psy, które
nie tolerują dzieci, psy o usposobieniu „starego kawalera” z wpisanym
w ich naturę rytmem dnia i przyzwyczajeniami. Nie biorąc tego pod
uwagę, zrobimy im wielką krzywdę! Zawsze to powtarzam: pies nie
może być prezentem! To kończy się

To nie tylko pier wsze doświadczenia z przeszczepami skór y,
ale t ak że lek i i metody operacyjne, które najpierw testowane
były właśnie na psach. Z czasem
okazało się, że niektóre z nich
potrafią być doskonał ymi terapeutami i diagnostami. Są rasy,
które bezbłędnie rozpoznają raka
już w bardzo wczesnym stadium.
Psy liżące rany biblijnego Łazarza, to nie przypadek. W ślinie psa
znajduje się lizozym - naturalny
enzym przeciwbakteryjny - substancja zawierająca specyficzne
biał k a, idea lnie wspomagające
gojenie się ran. Posiadanie psa lub
kota ma korzystny wpływ na stan
zdrowia za sprawą współwibracji
i homeost azy. Zw ierzęt a zw iązane z opiekunami potrafią także wyczuć zbliżającą się śmierć.
Ale są też psy, które mają zdolności w ykr y wania zwłok, nawet
zakopanych bardzo głęboko.
Doktor Marczak miał pod swoją
opieką psa, który wsławił się doprowadzeniem do skazania mordercy
przez piętnaście lat uchodzącego za
niewinnego z powodu braku dowodu – ciał żony i córki. Po natrafieniu
na zwłoki ów pies, swoim zwyczajem padł na ziemię i przylegał do niej
z rozstawionymi czterema kończynami. Zaczęto kopać w tym miejscu
i znaleziono mocno rozczłonkowane
szkielety. Mężczyzna przyznał się,
że po zabiciu kobiet poćwiartował
ich ciała na drobne kawałeczki…
Mariusz Marczak i jego żona
Joanna prowadzą w Bydgoszczy
hodowlę zwierząt towarzyszących.
Tu w odróżnieniu od hodowli zwierząt użytkowych praca nigdy się
nie kończy. Czas porodów zbiega
się z wychowywaniem „młodzieży”, doborem hodowlanym, ale też
z udziałem w wystawach, na których mogą pochwalić się swoim
dorobkiem.
W prowadzonej przez Joannę i Mariusza Marczaków jedynej
w Polsce pełnej kociej hodowli, z samcem rozpłodowym rasy
American Curl, są koty o pięknych
chabrowych oczach i niezwykłych
uszach – w yg ięt ych ku t yłow i.
Co ciekawe, kocięta American Curl
rodzą się z prostymi uszami, które
zaczynają się zwijać w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Po czterech
miesiącach proces ten się kończy
– uszy stają się twarde i zduszone,
będąc znakiem rozpoznawczym
tej rasy. Nawet gdy American Curl
są dorosłe wciąż pozostają dużymi
dziećmi.
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temat z okładki

Pegasusa
nic nie rusza

Twórcy bydgoskiego Muzeum Konsol i Gier Wideo PreHistoria.pl przekonują, że świat dzieli się na tych, którzy
ratowali postacią Mario księżniczkę Peach, nadal to robią albo będą robili to w przyszłości.
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eata, Konrad i Henryk Baśkiewiczowie właśnie przechodzą
oficjalnie z wirtualu do realu.
Ich pokaźną kolekcję konsol oraz
gier wideo można było dotąd oglądać przede wszystkim na stronie
internetowej, fanpage’u na Facebooku lub podczas tymczasowych
w yst aw w ramach w ydarzeń –
choćby ExploNiedzieli czy też finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W sobotę, 19 maja podczas
Europejskiej Nocy Muzeów po raz
pierwszy swoje podwoje otworzy
jednak stacjonarne Muzeum Konsol
i Gier Wideo Prehistoria.pl.

Beata – z wykształcenia magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, dyplom uzyskała na
Politechnice Poznańskiej. Zafascynowana sagą „Gwiezdne Wojny”,

żący tytuł najmłodszego bydgoskiego wolontariusza tegorocznego
finału WOŚP (w ubiegłorocznym
nie mógł brać jeszcze udziału, bo
nie było go na świecie). Pierwszy
kontakt z Mario także ma już za
sobą – na razie dumnie nosi go na
bodziakach.

Niech moc będzie z nami
Wyżyny, ulica Grzymały-Siedleckiego. Od szczytu budynku numer 27 do
muzeum konsol prowadzi w dół kilka schodów. Jest duża szansa, że
w przeszłości ktoś trzymał tam swoją wueskę. A pewne jest, że kilka lat
temu funkcjonował tu salon piękności dla psów. Ktoś o wzroście Mario
między niewielkimi pomieszczeniami będzie poruszał się bez problemu.
Jeśli ktoś wyrósł na Luigiego – musi
już lekko pochylać głowę.
W środku trwają ostatnie szlify
przygotowujące muzeum na przyjęcie gości. Od marca pomieszczenia
zyskały nową podłogę, odmalowane ściany i wyposażenie. Konsole

Pomysł st worzenia miejsca,
gdzie rosnąca kolekcja mogłaby
zakotwiczyć na stałe, pojawił się
cztery lata temu. - To było po naszej
wizycie w Muzeum Gwiezdnych
Wojen (znajduje się w Witaszycach
niedaleko Jarocina – red.). Wtedy zaczęła pojawiać się myśl, żeby
pozyskać pomieszczenie na potrzeby naszego, wirtualnego do niedawna muzeum - wspomina Beata, nie
tylko jego współwłaścicielka, ale –
jak mówi Konrad – dyrektor zarządzający. Lada moment będzie musiała sprawdzić domowy budżet i dać
zielone światło na kupienie kolejnej
gabloty, bo gdzieś trzeba wyłożyć
jeszcze wszystkie posiadane przez
Baśkiewiczów wersje konsol Segi.
Muzeum Konsol i Gier Wideo
Prehistoria.pl nie będzie jednak tylko miejscem oglądania historii elektroniki ostatnich kilkudziesięciu lat.
Będzie też miejscem jej doświadczania. A historia ma swoją wagę.
Czasami na przykład blisko 20 kilogramów, bo tyle waży jeden z kilkunastu telewizorów z kineskopem, na

osób – wyjaśnia Konrad Baśkiewicz. Zapewnia jednak, że muzeum
będzie otwierane również przy
innych okazjach – głównie w weekendy, a dla grup zorganizowanych
– po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Wstęp będzie darmowy.

Nigdy niewyjmowane
z pudełka
Z konsolami i grami zebranymi
przez Baśkiewiczów zetknęły się
już setki graczy z różnych pokoleń. Choć to pokolenie dzisiejszych
30-latków najlepiej pamięta wieczory spędzane namiętnie chociażby
przy Pegasusie. - Ojciec przyprowadza syna i pokazuje mu grę, której
poświęcił wiele godzin. I od czego
zaczyna się rozgrywka? Od odwrócenia pada – śmieje się Konrad.
Dzieciaki wychowane na sejwach i multiplejerach dziwią się,
że jedyne, co można zrobić, aby
zatrzymać taką starą grę, to wcisnąć pauzę. A na swoją kolej trzeba
poczekać, aż pierwsza postać przej-

Oprócz kolekcjonowania konsol
i gier powszechnie znanych i ogólnodostępnych Baśkiewiczowie sięgają również po wydania kolekcjonerskie. - Nie podejmujemy decyzji
intuicyjnie. Ludziom wydaje się, że
stare konsole czy komputery warte
są niebotyczne pieniądze. I wystawiają na przykład Commodore 64 za
pięć tysięcy złotych. Nam musi trafić się ciekawa aukcja i interesujący egzemplarz - wylicza Konrad.
W ten sposób do muzeum trafiła
chociażby konsola Xbox 360 w wersji limitowanej Star Wars. Obowiązkowo – z pudełkiem i plakatem
w środku.
Takich perełek Baśkiewiczowie
chcą pokazać więcej. Na wystawienie czekają chociażby edycje kolekcjonerskie Wiedźmina 3 czy też
Diablo III. - Niektóre z nich są tak
bogate w dodatki, że same zmieściłyby się dopiero na dwóch półkach.
Tak jest chociażby w przypadku
GTA V. A w domu mamy jeszcze różne figurki czy maskotki, na przykład
z gry „Half-Life” – wskazują.

Kiedy zaczyna się
prehistoria?
Ojciec przyprowadza
syna i pokazuje mu grę
na Pegasusa, której
poświęcił wiele godzin.
I od czego zaczyna
się rozgrywka? Od
odwrócenia pada.
Konrad Baśkiewicz

a także filmami powstającymi na
bazie komiksów Marvela. Swoją
przygodę z konsolami zaczęła od
doskonale znanej w Polsce platformy „Nu, pagadi!” firmy Elektronika, dumy radzieckiej inżynierii
odwrotnej (czyli – mówiąc wprost
– podróbki japońskiej konsoli z serii
Nintendo Game & Watch). Obecnie
najczęściej grywa na innej platformie Nintendo – GameCube, gdzie
jej faworytem jest doskonale znany
„Donkey Kong”.
Konrad – z jednej strony specjalista od systemów informatycznych
w korporacji z centralą we Francji,
po godzinach – kolekcjoner, pasjonat konsol, zapalony gracz. Pierwsze
szlify zbierał – a jakże – na kultowej
grze Super Mario Bros na Pegasusie.
Jak sam przyznaje, do pasji z dzieciństwa wrócił po latach, kupując za
30 złotych oryginalną konsolę NES
(Nintendo Entertainment System),
gdzie znowu podbijał świat postacią
hydraulika z Brooklynu.
Henryk – jak twierdzą rodzice
– w przyszłości również zapalony
gracz, w dodatku zafascynowany
starymi konsolami. Na razie - dzier-

fot. Stanisław Gazda

współwłaściciel Muzeum
Konsol i Gier Wideo
Prehistoria.pl

Historia konsol firmy Nintendo – od dwóch wersji NES (połowa lat 80.) do współczensej Wii.

poustawiane są w gablotach, które
zawierają w sobie znaczną część
historii zarówno ich samych, jak
i dedykowanych im gier. Na półkach
znajdziemy nie tylko serię Nintendo
(od NES, zarówno wersji europejskiej, jak i japońskiej, aż do Wii), ale
również Atari 2600 produkowaną od
drugiej połowy lat 70. czy jej następczynię – wersję 5200 (Konrad: Niezbyt udana, gry z 2600 były niekompatybilne, więc szybko wiele osób
przesiadło się na kolejną odsłonę –
wersję 7800; ta ostatnia także znajduje się w zbiorach muzeum konsol).
W jego zasobach są również dwa
egzemplarze polskiej konsoli gier –
TVG-10 produkowanej na przełomie
lat 70. i 80. najpierw przez wrocławską firmę Elwro (tę od komputerów
Odra), a następnie Ameprod.

Muzeum
konsol swoją stacjonarną
premierę będzie miało
podczas Europejskiej Nocy
Muzeów w sobotę, 19 maja.

którym będzie można oddawać się
uciesze z grania w kultowe gry jak
wspomniany Super Mario Bros, Chip
‚n Dale Rescue Rangers czy Contra.
- Chcemy dać możliwość grania
w te tytuły, choć akurat podczas
Europejskiej Nocy Muzeów będzie
to trudne z uwagi na warunki lokalowe i przewidywany duży przepływ

dzie daną planszę bądź straci życie.
O wyłączaniu konsoli w trakcie rozgrywki również nie ma mowy.
Od 2010 roku, gdy Konrad Baśkiewicz kupił NES-a, wspólnie z żoną
w poszukiwaniu nowych eksponatów trafił w wiele miejsc na świecie.
I to nie tylko w świecie wirtualnym.
GameBoy Micro, limitowana edycja
wydana w 2005 roku z okazji dwudziestej rocznicy premiery Super
Mario Bros, trafiła do Bydgoszczy
z... Indii. Na wyprzedaż garażową
do Glasgow oboje udali się już osobiście. Efekt – gitara (1 funt) i konsola
didżejska do Xboksa 360 (3 funty).
- Później musieliśmy jeszcze raz
obejść całą halę w poszukiwaniu
torby na nowe nabytki – mówi Konrad. - I dokupić dodatkowy bagaż
w samolocie – dodaje Beata.

Zarówno z konsolami, jak i grami
jest podstawowy problem – w jaki
sposób sklasyfikować ich historię. W internecie można znaleźć co
prawda podział, na podstawie którego można uznać, że żyjemy obecnie (od przełomu roku 2011 i 2012)
w czasach ósmej generacji konsol
– zapoczątkowanej przez przenośne Nintendo 3DS czy stacjonarne
Wii U, ale... - To podział umowny.
Bo według jakiego kryterium uznać,
że dana konsola czy gra należą już
do historii bądź prehistorii? – pyta
retorycznie Konrad Baśkiewicz.
Dylemat, mocno filozoficzny, nie
jest prosty do rozwiązania. Także,
gdy przyjrzymy się zbiorom bydgoskiego muzeum konsol. Z jednej
strony liczące sobie trzy lub cztery dekady konsole wyprodukowane przez wspominane Nintendo
lub Atari, z drugiej – Xbox 360 czy
Nintendo Wii, na których nadal gra
wielu graczy na świecie. - Z grami jest jeszcze trudniej – przecież
Wiedźmin 3 pojawił się na rynku
w 2015 roku. A gry na PlayStation
2 nadal są dostępne w punktach
wymiany – podkreśla Konrad.
Ekspozycja, którą już w najbliższą sobotę będzie można obejrzeć
podczas Europejskiej Nocy Muzeów
(początek o godzinie 17:00), wymaga
– jak zapewniają Baśkiewiczowie –
wzbogacania sukcesywnie o kolejne
egzemplarze. Na liście życzeń jest
bowiem chociażby należący absolutnie do elektronicznej prehistorii
Święty Graal wśród konsol, czyli
Magnavox Odyssey (swoją amerykańską premierę miała wiosną
1972 roku; co ciekawe, nie odniosła
sukcesu komercyjnego, sprzedano jej łącznie jedynie 350 tysięcy
sztuk). - Dzisiaj można ją spotkać
przede wszystkim w muzeach, i to
narodowych, w Stanach Zjednoczonych. Ale może kiedyś trafi i do nas
– podsumowuje Konrad.
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Klimat Solec
w liczbach:

33%

naszych pracowników
pracuje w Klimat Solec
dłużej niż 10 lat.

23

tyle lat pracują rekordziści
w naszej firmie.

60%

naszych kierowników
i brygadzistów rozpoczęło
pracę na niższych
stanowiskach.

53%

praktykantów i stażystów
podjęło z nami współpracę
na dłużej.

12000

Pracuj i rozwijaj się
w Klimat Solec

K

limat Solec jest jednym z ważniejszych w kraju wykonawców systemów went ylacji,
klimatyzacji i ogrzewania. Oferuje
kompleksową obsługę inwestycji
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, które stosowane
są w rozmaitych obiektach - od
usługowych i biurowych, kończąc
na bardzo złożonych systemach
w obiektach przemysłowych, laboratoryjnych czy medycznych.

Nowoczesna produkcja
Posiadamy bardzo dobrze wyposażone hale produkcyjne, gdzie produkowane są wszystkie oferowane produkty. Za rozwój produktów
odpowiedzialne są dwa działy badawczo-rozwojowe: Dział Badań i Rozwoju Produktów HVAC oraz Dział
Badań i Rozwoju Automatyki. Nasze
produkty przechodzą szczegółowe
testy w firmowym Laboratorium Produktów HVAC, gdzie jesteśmy w stanie określać wszystkie najważniejsze
parametry naszych produktów, jak
np. rozpływ powietrza lub właściwości akustyczne. Stale współpracujemy
z polskimi uczelniami technicznymi
oraz jednostkami badawczymi.
Montaż instalacji HVAC jest
wykonywany przez specjalistyczne
brygady, które realizują inwestycje
w Polsce oraz w wielu krajach europejskich.
Nasza firma realizuje wiele złożonych inwestycji w dużych obiektach,

takich jak hotele czy galerie handlowe w kraju oraz za granicą. Pracujemy zgodnie z wymogami Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO
18001. Posiadamy Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego, które uprawniają nas do przetwarzania informacji
niejawnych. Od lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Business Centre Club.

Odpowiedzialny
pracodawca
Rozwijamy się nie tylko jako wykonawca instalacji wentylacji i klimatyzacji, ale także jako pracodawca. Nad tym, aby nasza firma była
przyjaznym i stabilnym miejscem
zatrudnienia pracujemy od początku
jej istnienia, czyli od 30 lat. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że naszym najcenniejszym zasobem są pracownicy – ich zaangażowanie, kwalifikacje
oraz doświadczenie - dlatego starannie dobieramy ludzi do naszego
zespołu oraz dbamy o komfort ich
pracy. Aby dać im poczucie bezpieczeństwa i stabilności oferujemy
wynagrodzenie na poziomie rynkowym, premie oraz pakiet benefitów
m.in. dopłatę do wypoczynku dzieci,
karty upominkowe, dofinansowanie
do zajęć sportowo – rekreacyjnych

oraz ubezpieczenie grupowe. Inwestujemy także w ich wiedzę i umiejętności. Zapewniamy pakiet szkoleń,
dofinansowujemy studia oraz organizujemy programy stażowe i praktyki
dla uczniów oraz studentów. Od lat
jesteśmy uczestnikami Targów Pracy
m.in. Giełdy Pracy „Work Park”, Targów Pracy Offerty czy Targów Pracy
i Kariery organizowanych przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy.
Aktualnie zatrudniamy ponad
350 osób. Nasz zespół ciągle się
powiększa - w samym 2017 roku,
liczba naszych pracowników wzrosła o 12%. Wynik ten bardzo cieszy,
ponieważ nowo zatrudnieni pracownicy są dla nas tak samo cenni jak
osoby, które współpracują z nami od
wielu lat. A takich pracowników mamy
w zespole sporo. Doceniamy to i co
roku obchodzimy wspólnie Jubileusze

pracy. Łącznie nagrody jubileuszowe
otrzymało dotychczas 35 pracowników, którzy przepracowali w Klimat
Solec co najmniej 15 lat. W tym roku
dołączy do nich kolejne 5 osób.

Przyjazne miejsce pracy
Staramy się funkcjonować zgodnie
z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i być blisko lokalnej społeczności. Oprócz oferowania miejsc
pracy (jesteśmy jednym z większych
pracodawców na lokalnym rynku),
systematycznie wspieramy inicjatywy
kulturalne. W zeszłym roku zasililiśmy grono partnerów Biegu Ulicznego organizowanego w Solcu Kujawskim. Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem biegaczy, których
łącznie było ok. 700. W tym roku
jesteśmy jego strategicznym partnerem. Poza tym, od wielu lat wspieramy ogólnopolską akcję „Szlachetna

tyle godzin szkoleń
sfinansowaliśmy naszym
pracownikom.

46

tyle osób dostało
dofinansowanie na wyższe
studia.

4

w ciągu tylu lat wzrosła
trzykrotnie liczba osób
w działach badawczorozwojowych.

paczka”, niosąc pomoc najbardziej
potrzebującym. Wspomagamy również Fundację „Wiatrak” i chętnie bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez Podopiecznych Fundacji. Aktywnie pomagamy również
naszym pracownikom, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej.
Cenimy sobie aktywność fizyczną. Oprócz grupy biegaczy, mamy
w swojej załodze drużynę siatkówki. Powstała ona w 2009 roku, kiedy
pracownicy swój czas wolny zaczęli spędzać na hali sportowej grając amatorsko we własnym gronie.
Szybko okazało się, że siatkówka stała
się ich pasją. Co roku team startuje w Mistrzostwach Firm i Zakładów
Pracy w Piłce Siatkowej, które rozgrywane są w różnych miastach w Polsce.
Od 2014 roku nasi pracownicy mają
również możliwość uczęszczania na
warsztaty ze sztuk walki. Organizujemy także zawody wędkarskie oraz
posiadamy własną drużynę żeglarską. Wszystkim naszym zawodnikom
szczerze kibicujemy i cieszymy się, że
mogą realizować swoje życiowe pasje.

*

Jeśli chcesz dołączyć
do naszego zespołu,
wyślij CV na adres mailowy:
rekrutacja@klimat-solec.pl.
Aktualne oferty pracy
znajdziesz na stronie
internetowej naszej firmy,
w zakładce Kariera.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski
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statnie dni były wyjątkowo
radosne dla Roberta Kaźmierczaka. Świętował z PGE Skrą
Bełchatów wywalczenie mistrzostwa
Polski (w finale Skra dwukrotnie
pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle),
a do tego po rocznej przerwie znalazł
się w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski.
- Cieszę się, że powracam do
sztabu – mówi w rozmowie z nami
st at yst yk. K aźmierczak ma już
doświadczenie w pracy z reprezentacją. Współpracował z kadrą
za czasów, kiedy prowadził ją Stephane Antiga (2014-2016). Jednak
po nieudanej olimpiadzie w Rio de
Janeiro (biało-czerwoni odpadli
w ćwierćfinale) PZPS podjął decyzję o zmianie szkoleniowca, a nowy

Bydgoszczanin
w sztabie
reprezentacji

160
spotkań będzie
musiał obejrzeć
Kaźmierczak
podczas Ligi
Narodów.

Robert Kaźmierczak po raz drugi będzie pracował z męską
reprezentacją Polski w siatkówce. Został statystykiem zespołu,
który poprowadzi Belg Vital Heynen.

Cieszę się, że po rocznej
przerwie powracam do
sztabu reprezentacji
Polski

selekcjoner – Włoch Ferdinando De
Giorgi postawił na innych współpracowników. Bydgoszczanin tłumaczy,
że wówczas udało mu się odpocząć
od pracy. - Około trzech miesięcy
spędziłem z rodziną – przyznaje.
Wtedy znów dał o sobie znać Vital
Heynen, którego znał z okresu pracy w Bydgoszczy. - Przed mistrzostwami Europy skontaktował się ze
mną trener Heynen i zaproponował
współpracę z kadrą Belgii, którą
wówczas prowadził, bo dotychczasowy statystyk musiał powrócić
do klubu – opowiada Kaźmierczak.
Decyzja o współpracy była błyskawiczna, bo także jego szefowie
w klubie z Bełchatowa (prezes Konrad Piechocki i trener Roberto Piazza – red.) nie widzieli przeszkód, aby
podjął nową pracę.
Do Skry przeniósł się po dziesięciu latach pracy w bydgoskim
zespole. Jakie dostrzega różnice
w pracy z tymi dwoma zespołami? Ten sezon był bardzo wyczerpujący,
bo oprócz spotkań ligowych doszły
także klubowe mistrzostwa świata
i mecze w Lidze Mistrzów – opowiada. Dodaje, że w tym roku było
mu łatwiej, bowiem do Bełchatowa
przeniosła się także jego rodzina.
- Czujemy się tam bardzo dobrze –
dodaje i zapewnia, że śledził wyniki
Łuczniczki w tym sezonie. - Boli to,
że zespół z Bydgoszczy drugi sezon
z rzędu bronił się przed spadkiem.
A skład przed tym sezonem zbudowano naprawdę bardzo ciekawy –
zaznacza. Jego zdaniem, następny
sezon dla klubu z grodu nad Brdą

Fot. Paulina Nowicka

Robert Kaźmierczak

Robert Kaźmierczak pełni funkcję statystyka w PGE Skrze Bełchatów, z którą sięgnął po mistrzostwo Polski.
Teraz będzie pracował z reprezentacją siatkarzy.

W tym roku
reprezentacja
Polski zagra w Lidze
Narodów, a także
w mistrzostwach
świata.

już nie powinien być tak zły. - Mam
nadzieję, że w przyszłym sezonie
bydgoscy siatkarze powrócą silniejsi – podkreśla.
W t ym roku K aźmierczak
ponownie będzie pracował z reprezentacją Polski, jednak tym razem
na nieco innych zasadach. - Będę
pierwszym statystykiem. Wiem, na
co się piszę – mówi. Podczas pracy z trenerem Antigą pomagał mu

Oskar Kaczmarczyk, który pełnił
funkcję szefa banku informacji, zaś
Kaźmierczak rozpisywał i analizował grę przeciwników. - W tamtym
czasie było tak, że Oskar mógł na
spokojnie przygotować i przeprowadzić analizę wideo z kadrowiczami nawet wtedy, gdy ja w tym
samym czasie byłem w hali i obserwowa łem g rę n a sz ych r y wa l i .
Z k a ż dego pojedy n k u musi my
mieć materiał – zaznacza. Ten rok
będzie również wyjątkowy, bo biało-czerwoni zagrają w Lidze Narodów (dawna Liga Światowa) oraz
we wrześniu na mistrzostwach
świata, gdzie bronić będą złotego medalu wywalczonego przed
czterema laty. - T ylko w Lidze
Narodów do obejrzenia będzie
około 160 spotkań, to duża liczba.
Wiem też, że asystenci Vitala Heynena – Michał Gogol, Sebastian
Pawlik i Paweł Woicki, to ludzie
z którymi się dogadam. Jeśli się
dobrze uzupełnimy, to nie będę
musiał siedzieć przed komputerem
nawet 16 godzin – zaznacza.

Podobnie jak pozostali statystycy z Europy także i bydgoszczanin
korzysta z programu Data Volley.
- Wyjątkiem jest jedynie Brazylia,
w której statystyk tej reprezentacji ma do dyspozycji własny program – zwraca uwagę Kaźmierczak.
Jak wygląda Data Volley od środka? - Wbrew pozorom, korzystanie
z niego nie jest aż tak skomplikowane – opowiada. - Ułatwia nam
to pracę na poziomie klubu i reprezentacji. Jedyna różnica jest taka, że
są różne oceny zagrań. Na każdym
poziomie rozgrywek, każdą zagraną
piłkę musimy rozpisać tak, jak życzy
sobie tego trener – opisuje Robert
Kaźmierczak, który w tym zawodzie pracuje już dwanaście lat. - Po
takim czasie jest mi dużo łatwiej
wpisać sporo nowych kodów, jak
choćby zachowań rozgrywającego
w kontrataku. Trzeba się rozwijać,
przez co tej pracy jest bardzo dużo –
podkreśla. Statystycy przygotowują
zawodnikom także charakterystykę
gry rywala. - Nawet, jak mamy mnóstwo informacji o przeciwnikach, to

i tak na koniec streszczamy graczom
tylko to, na czym mają się skupić –
zaznacza. Po zakończeniu meczu,
najczęściej późnym wieczorem,
dochodzi jeszcze analiza pojedynku.
- Potrzebujemy tyle czasu do analizy, ile trwał mecz, a najczęściej jest
to około trzech godzin – podkreśla
Kaźmierczak. Jak mówi, dziennie do
analizy jest kilka spotkań. - Jest to
pracochłonne, ale ja się w tym bardzo dobrze czuję – dodaje.
Kaźmierczaka zapytaliśmy też
o to, jakim szkoleniowcem jest Heynen. - Na początku współpracowałem z Vitalem w klubie, a potem
także na drodze reprezentacyjnej.
To jest człowiek, który wiele rzeczy robi sam. Chce czuć mecz, swój
zespół i przeciwnika – charakteryzuje Belga statystyk. - Vital lubi bardzo dużo pisać o taktyce, wymaga
wiele od zawodników – dodaje.
Jakie plany ma bydgoszczanin
na pracę w kadrze? - Na pewno nie
będę odgrywał wielkiej roli, chcę
pomóc trenerom i im doradzić,
a przede wszystkim robić swoje –
skromnie przyznaje Kaźmierczak. Jestem optymistycznie nastawiony.
Czeka nas sporo dalekich podróży
już w Lidze Narodów (Polacy zagrają
między innymi turnieje w Australii,
Stanach Zjednoczonych czy Japonii – red.). Mam nadzieję, że uda
nam się stworzyć taki zespół, który
będzie walczył o każdą piłkę, mamy
bardzo duży potencjał – kończy
bydgoszczanin.

Robert
Kaźmierczak
(ur. 10.04.1983 w Bydgoszczy) –
statystyk siatkarski. Przez dziesięć sezonów pracował w bydgoskim zespole, zaś obecnie członek sztabu szkoleniowego PGE
Skry Bełchatów (mistrz Polski
w sezonie 2017/2018). W latach
2014-2016 pełnił funkcję statystyka reprezentacji Polski
wspólnie z Oskarem Kaczmarczykiem i sięgnął po mistrzostwo świata. Od 2018 r., ponownie będzie pracował z kadrą
siatkarzy. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy współpracował z reprezentacją Belgii.
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