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W

ubiegłym tygodniu organizacja złożyła na ręce Rafała Bruskiego propozycje
nowej organizacji ruchu na Starym
Rynku po zakończeniu jego przebudowy. Koncepcja zakłada całkowite zamknięcie płyty rynku dla aut,
zakładając wariantowy przejazd
północną pierzeją rynku. Jej celem
jest pełne udostępnienie pieszym
dwóch ciągów komunikacyjnych:
Mostowa – Stary Rynek – Batorego
oraz Magdzińskiego – Stary Rynek –
Niedźwiedzia – Ku Młynom – Wyspa
Młyńska.
Istotną częścią planu jest także uniemożliwienie wjazdu na ulicę
Magdzińskiego. Propozycja rzecznika pieszych zakłada zamknięcie
jej stałym wygrodzeniem w postaci
słupków albo donic od strony ulicy Podwale. Zdaniem rzecznika,
wygrodzenia powinny się też pojawić na ulicy Mostowej, Jana Kazimierza, Batorego, Krętej oraz Niedźwiedziej. To rozwiązanie ma ograniczyć poruszanie się aut na płycie
Rynku. Koncepcję stowarzyszenia
popierają przedsiębiorcy ze Starego
Miasta (m. in. Adam Bujny czy Józef
Eliasz) oraz przedstawiciele społecznej rady ds. estetyki.
- Zamknięcie ruchu zwiększy
liczbę mieszkańców i turystów na
Starym Rynku. Wszyscy widzimy,
jak ten ruch dzisiaj wygląda. Często
trzeba uciekać przed autami. Bądź-
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od koniec czerwca połączone
siły dwóch ugrupowań wysłały do prezydenta Bydgoszczy
i marszałka województwa pisma,
w którym zaproponowały zmiany
w komunikacji kolejowej. Członkowie Zielonych i Inicjatywy postulowali wydłużenie kursowania pociągów z Inowrocławia i Nakła do stacji Bydgoszcz Wschód, rozbudowę
przystanku Bydgoszcz Błonie (celem
przyjmowania pociągów kursujących
z Tucholi), wykorzystanie w ruchu
pasażerskim towarowej obwodnicy
Bydgoszczy (linii kolejowej 201) oraz
przebudowę stacji Bydgoszcz Fordon tak, aby połączenia mogły tam
kończyć swój bieg. Autorzy petycji twierdzą, że tego typu działania
pozwoliłby na znaczne skrócenie
drogi do szkół, uczelni czy pracy.
Marszałek nie zgodził się
jedna k na proponowane przez
w nioskujących zmiany. Wedł ug
tor uńskich urzędników „st acja
Bydgoszcz Wschód nigdy nie była
przewidziana jako miejsce rozpoczynania biegu pociągów”, gdyż
pełni jedynie funkcję przelotową.
Inny argument dotyczy konstruk-

Rynek bez
samochodów
Gdańska - z przystankami wiedeńskimi

Propozycje Społecznego Rzecznika Pieszych czekają na opinie prezydenta. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wspierane przez grupę mieszkańców apeluje o ograniczenie
ruchu aut na Starym Mieście i budowę przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej.

fot. Błażej Bembnista
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Propozycję ograniczenia ruchu aut na Starym Rynku zaprezentowali przedstawiciele bydgoskich stowarzyszeń
i przedsiębiorców.

Marszałek nie chce
zmian na kolei

Negatywna odpowiedź na bydgoską petycję
Władze województwa nie zamierzają wprowadzić zmian w połączeniach kolejowych w rejonie Bydgoszczy. Urząd marszałkowski odniósł się do propozycji wydłużenia tras pociągów do stacji Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz Fordon, o które apelowali członkowie bydgoskiej Partii Zieloni i Inicjatywy Polskiej.

cji stacji - nie jest ona bowiem
wyposażona w wystarczająca liczbę peronów, torów odstawczych
i ilość miejsca na manewry. Zdaniem marszałka problemem jest
też niewystarczająca przepustowość odcinka Bydgoszcz Wschód
– Bydgoszcz Główna. W tej chwili
kursuje po nim 80 pociągów pasażerskich dziennie.
Urząd marszałkowsk i nie
zamierza też rozbudowywać przystanku Bydgoszcz Błonie („wią-

załoby się to z całkowitą przebudową infrastruktur y”) i stacji
Bydgoszcz Fordon („linia 209 jest
jednotorowa, co znacząco ogranicza przepustowość”). W Toruniu
zak westionowano t ak że w ykorzystanie linii kolejowej nr 201 do
przewozów pasażerskich.
Do odpow ied zi s a mor ządu województ wa odniósł się
Daniel Kaszubowski z Partii Zieloni. – W każdym punkcie uzasadniający m odmowę mów i się

o stanie obecnym i tym, jak bardzo przeszkadza on w zmianach
organizacyjnych kolei regionalnej. Pasażerowie mają przesiadki
i mogą z nich korzystać. Brak jest
jednak wizji rozwoju transportu
i choćby prób szukania rozwiązań w celu polepszenia transportu kolejowego. W piśmie nie
wspomina się o tym ani słowem.
Codziennie korzystamy z różnych
for m transpor tu w Bydgoszczy
i widzimy, że są dalsze możliwości

my miastem europejskim – przekonywał Eliasz.
Ponadto, Społeczny Rzecznik
Pieszych przedstawił prezydentowi
petycję o pilną budowę przystanku
wiedeńskiego na ulicy Gdańskiej.
Pismo podpisane przez pół tysiąca
bydgoszczan ma zmobilizować władze miejskie do realizacji rozwiązań
poprawiających bezpieczeństwo
pasażerów komunikacji publicznej.
– Uważamy, że jest to bardzo
potrzebne, bezpieczne i wygodne
dla pasażerów rozwiązanie, zwłaszcza w miejscach, w których często dochodzi do wypadków z winy
kierowców, którzy nagminnie nie
ustępują pierwszeństwa pasażerom
wysiadającym z tramwajów. To nie
jest ani duża inwestycja, ani poważna ingerencja w strukturę miasta,
ale potężna sprawa, jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo podróżnych. Spowalnia on jazdę samochodów, gdyż
wyraźnie zaznaczony jest obszar
przystanku, łatwiejsze jest też wsiadanie do wagonu tramwajowego –
wyjaśnia Paweł Górny ze Społecznego Rzecznika Pieszych.
Jak na postulaty mieszkańców
reaguje ratusz? Urzędnicy planują zlecić wykonanie koncepcji dla
lokalizacji przystanków wiedeńskich
na ulicy Gdańskiej oraz Nakielskiej.
W przyszłym roku to rozwiązanie
ma też wreszcie pojawić się na placu Teatralnym. Zastępca prezydenta
miasta Mirosław Kozłowicz deklaruje też poparcie dla ograniczenia
ruchu kołowego na Starym Mieście
– jego ostateczna organizacja ma
być przedmiotem rozmów ze stroną
społeczną.

Brak jest jednak wizji
rozwoju transportu
i choćby prób szukania
rozwiązań w celu
polepszenia transportu
kolejowego.
Daniel Kaszubowski

współprzewodniczący Partii
Zieloni w Bydgoszczy

wykorzystywania m.in. trasy kolejowej łączącej Bydgoszcz Główną
z Bydgoszcz Wschód – przekonuje
współprzewodniczący bydgoskich
struktur ugrupowania.
W najbliższ ych w yborach
samorządowych Zieloni zamierzają wystawić swoją listę do sejmiku
województwa. Jednym z ich haseł
wyborczych będzie poprawa transportu kolejowego w rejonie Bydgoszczy i dążenie do utworzenia
Bydgoskiej Kolei Dojazdowej.BB
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- Jak pan odebrał pomysł przeniesienia pomnika Kazimierza Wielkiego na Stary Rynek?
- Odebrałem go negatywnie, bo
pomnik króla ma godne i piękne
miejsce, został postawiony w sposób zgodny z prawem i dziś prezentuje się niezwykle efektownie. Niebawem, bo 26 października, minie
dwanaście lat od ulokowania go
w tym miejscu i można powiedzieć,
że przyjął się już w świadomości bydgoszczan. Jako przewodnik
często korzystam z jego lokalizacji
i stamtąd mogę informować o mieście i jego bogatej historii.
- Pomysł zmiany lokalizacji pomnika
zaskoczył wiele osób. Pana również?
- Nawet bardzo. Zresztą nie tylko
mnie, ale również innych członków
komitetu budowy pomnika, który
istniał przez dwanaście lat. Wtedy
były bardzo bogate dyskusje na temat
tego, gdzie go umieścić. Doskonale
pamiętam, że wśród propozycji była
lokalizacja przy ulicy Mostowej, na
Starym Rynku, na Nowym Rynku,
na Wełnianym Rynku, gdzie dzisiaj
stoi pomnik Leona Barciszewskiego,
jak również na placu Weyssenhoffa. Nie ukrywam, że byłem zwolennikiem tej ostatniej. To efektowne
miejsce, gdzie trafia wielu turystów,
szeroko dostępne, a poza tym znajdujące się w okolicach uczelni nazwanej
imieniem Kazimierza Wielkiego. Kiedyś akademii, dziś już uniwersytetu. Ostatecznie po wielu dyskusjach
i wypowiedziach, ale i po akceptacji
ówczesnego prezydenta Konstantego Dombrowicza poszliśmy na kompromis. Wybrano lokalizację u zbiegu
Wałów Jagiellońskich i Trybunalskiej.
Uważam, że miejsce na planie murów
jest właściwe. Król patrzy na sąd,
a przede wszystkim na koniu w okazały sposób broni miasta od strony
Szwederowa. I taka koncepcja przyświecała architektom, inżynierom
oraz plastykom.
- Prezydenta Dombrowicza nie było
jednak łatwo przekonać. Nie chciał
się zgodzić chociażby na umiejscowienie króla na placu Teatralnym.
Inne lokalizacje też budziły jego
sprzeciw.
- I zazwyczaj nie było to niczym
podyktowane! Konstanty Dombrowicz był wrogi inicjatywie budowy
pomnika Kazimierza Wielkiego i nie
chciał nam pomagać.
- Ale później w jednym z artykułów
można znaleźć jego wypowiedź, że
przeciwko docelowej lokalizacji nic
nie ma.
- Szczerze? Posadowienie pomnika w miejscu, gdzie stoi do dziś, to
była inicjatywa jego i jego architektów. Po rozmowach wyraziliśmy na
to zgodę, nie chcieliśmy w tamtym
okresie drzeć kotów z prezydentem, pomnik był odlany, gotowy...
Był początek 2006 roku i nie chcieliśmy, aby stanął na jakiejś platformie
na Starym Rynku.

Pomnik Kazimierza
Wielkiego to efekt
pracy wielu osób

anomalia. Raz wybrane w danym
momencie miejsca nie powinny być
zmieniane. Zwłaszcza że nigdy nie
jest to decyzja jednego człowieka.

Szanujmy ten dorobek i ich decyzję
rozmowa z Marianem Grochowskim, przewodnikiem po Bydgoszczy, członkiem i likwidatorem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kazimierza Wielkiego

fot. Stanisław Gazda

WYWIAD NUMERU

- To miała być forma protestu przeciwko brakowi miejsca dla pomnika?
- Tak, w zasadzie to koncepcja formy
protestu i sprzeciwu wobec prezydenta. Chcieliśmy, żeby prezydent
Dombrowicz szanował inicjatywy
obywateli, którzy społecznie pracowali, aby zbudować ten okazały pomnik.

- Zgadza się, ale kluczem był wówczas kompromis. Dzisiejszą lokalizację wskazano jako najlepsze rozwiążanie, doczekaliśmy się wielu
pozytywnych opinii profesorów,
architektów. Dlatego pomnik stoi
i powinien stać w tym, a nie innym
miejscu.

- Pomysł przeniesienia pomnika też
odbiera pan jako brak szacunku?
- Jestem po pięćdziesięciu latach
pracy, na emeryturze i w związku
z tym wiele rzeczy mi wypada, więc
wypada mi też powiedzieć prawdę
– jestem totalnie zdziwiony i jest mi
zwyczajnie przykro, że do dyskusji
o lokalizacji pomnika musimy wracać.

- Na lipcowej sesji rady miasta,
gdzie temat pomnika de facto wrócił, pojawiły się argumenty, że król
stoi tyłem do miasta, że jest posadowiony w rejonie murów, a Stary
Rynek byłby dla niego bardziej godnym miejscem.
- Pamiętam, że podobne dyskusje
toczyły się wówczas, ale szukaliśmy –
i znaleźliśmy – wówczas porozumienie. Mieliśmy bardzo wielu wrogów,
ale też gotowy pomnik. Czas naglił,
chcieliśmy nasze społeczne dzieło
doprowadzić do końca w dniu urodzin miasta (19 kwietnia – red.), później z kolei w czerwcu. Ostatecznie
udało się w październiku.

- Które gremia pana zdaniem mogą
stać za pomysłem przeniesienia
pomnika? Zwolennikiem tego rozwiązania jest chociażby profesor Dariusz
Markowski z rady ds. estetyki.
- Myślę, że nie ma żadnych gremiów.
Zaś profesorowi Markowskiemu proponuję, żeby spojrzał do literatury,
artykułów oraz historii miasta i nie
mieszał koncepcji zagospodarowania
Starego Rynku z propozycją przeniesienia pomnika Kazimierza Wielkiego.
- Pan pamięta zapewne lepiej niż ja,
że w 2006 roku kontrowersji wokół
pomnika nie brakował. Wtedy też
wypowiadali się architekci, środowiska artystyczne...

- A może nie ma co się obrażać na
wizję, żeby pomnik stanął bliżej
serca miasta?
- Efektem pracy wielu osób oraz
konsultacji jest wybór miejsca, które uważam za dobre. Miejsce, które
się przyjęło, gdzie obecny prezydent
Rafał Bruski spotyka się z mieszkańcami, gdzie spotykają się bydgoszczanie, składane są przy różnych

uroczystościach kwiaty. Pojawiają
się tam też motocykliści, przewodnicy, a ostatnio – protestujący przed
sądem, co też jest symptomatyczne,
bo Kazimierz Wielki ma też swoje
zasługi dla sprawiedliwości.
- Trzeba też jednak pamiętać, że
gdy powstawał pomnik, jego otoczenie wyglądało inaczej. Dzisiaj
jego tłem jest parking.
- Ja bym tak tego nie ujął. Tłem jest
imitacja bydgoskich murów obronnych, zresztą wykonanych bardzo
porządnie. Stanowią one dobrą perspektywę do robienia zdjęć. Z parkingiem nie ma to nic wspólnego
i tak należy na to spojrzeć. Na coś,
co doskonale wpisało się w krajobraz miasta.
- Czy ma pan wrażenie, że generalnie mamy problem z lokalną polityką historyczną – kilka lat temu
przenieśliśmy pomnik Barciszewskiego ze skweru jego imienia na
Wełniany Rynek, od dawna dyskutujemy o przeniesieniu Pomnika
Walki i Męczeństwa. Czy w ogóle
warto przenosić pomniki?
- Z punktu widzenia historycznego nie warto. Pamiętam dyskusję
o Barciszewskim i choć uważam, że
jego położenie dzisiaj jest dobre, to
niełatwo tłumaczyć turystom, że
pomnik prezydenta stoi w innym
miejscu niż jego skwer. To raczej

- Czyli Pomnika Walki i Męczeństwa też nie należy ruszać?
- Historia Bydgoszczy jest bogata, choć trudna, ale pomnik powinien stać tam, gdzie go postawiono
w latach 60. Dyskusja toczy się też
o tym, czy go przesunąć w lewo czy
w prawo. Pytam – po co? Ja bym go
w ogóle nie ruszał. Inna sprawa, że
potrzebny jest nam rynek na jednym
poziomie, gdzie nie znajdzie się miejsce dla żadnych cokołów, pomników,
które przeszkadzałyby w organizacji wydarzeń na Starym Rynku.
Taki zresztą był też argument ponad
dekadę temu w przypadku pomnika Kazimierza Wielkiego. Prezydent
Dombrowicz mówił też o tym, że na
rynku jest za mało miejsca. Przecież
pan pamięta, że zlikwidował wtedy
nawet kwiaciarnie (budki zostały
przeniesione na pobliską ulicę Krętą
– przyp. red.). Nie trafia do mnie też
argument, że ciekawy byłby widok
z ulicy Mostowej. Kiedyś ulica była
szersza i perspektywa obserwowania
pomnika – ciekawsza.
- Prezydent Bruski też mówił
o potrzebie odzyskania przestrzeni
na rynku, tak uzasadniał konieczność przesunięcia Pomnika Walki
i Męczeństwa, a teraz chce postawić na rynku coś jeszcze. Mało to
konsekwentne.
- Dlatego mnie to dziwi. Jedna koncepcja powinna być realizowana do
końca – skoro mamy mały rynek,
mało miejsca, a chcemy robić uroczystości, spotkania czy wiece, to
nie dokładajmy tam niczego.
- Panu projekt zmian na Starym
Rynku w ogóle się podoba?
- Szczegółów nie znam, ale na pewno nie widzę tam miejsca dla Kazimierza Wielkiego.
- A gdyby jeszcze raz miał pan
decydować o lokalizacji pomnika,
to gdzie chciałby pan go oglądać?
- Trudne pytanie. Wiadomo, że
obstawałem przy placu Weyssenhoffa. Ale jestem też człowiekiem do
zgody i po dwunastu latach dochodzę do wniosku, że miejsce wybrano
prawidłowo. I że zostało już przyjęte
przez bydgoszczan.

Marian
Grochowski
inżynier, absolwent Akademii
Górniczo-Hutniczej, przewodnik i pilot turystyczny, członek
oraz likwidator Społecznego
Komitet u Budow y Pomni k a
Kazimierza Wielkiego, a także
członek Stowarzyszenia Króla
Kazimierza Wielkiego.
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Stary Fordon
traci cierpliwość

Wiemy, kto może
rozbudować Kujawską
Miasto wybrało oferty

Władze miasta uspokajają

fot. Stanisław gazda

Mieszkańcy Starego Fordonu nie chcą już obietnic. Chcą znać harmonogram kolejnych etapów rewitalizacji, a przede wszystkim - zobaczyć początek prac budowlanych. Na spotkaniu z nimi zastępca
prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz i dyrektor ZDMiKP Jacek Witkowski złożyli deklaracje i zobowiązania dotyczące prac w tej części Bydgoszczy.

Remont kluczowej dla Starego Fordonu ulicy Bydgoskiej ma rozpocząć się we wrześniu.

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

O

czekiwanie na start prac, które mają objąć ulicę Bydgoską,
okoliczne uliczki oraz nabrzeże Wisły, trwa od lat. Remont głównej
ulicy Starego Fordonu miał zacząć
w czerwcu, tuż po osiedlowym święcie. Oczekiwania zderzyły się jednak
z rzeczywistością. Dyrektor ZDMiKP
Jacek Witkowski przyznał, że największy wpływ na opóźnienie miały
problemy z firmą Pas Projekt, autorem projektu rewitalizacji.
- Wezwałem przedstawicieli firmy na męską rozmowę. Zrobiliśmy
protokół rozbieżności - udało się
już uzupełnić braki wskazane przez
Wydział Administracji Budowlanej.
Projekt budowlany ulicy Bydgoskiej
czeka już na pozwolenie na budowę
– podkreśla Witkowski.
Dyrektor zarządu dróg zapewnił, że przetarg na przebudowę ulicy zostanie ogłoszony w przyszłym
tygodniu. Otwarcie ofert ma nastąpić natomiast w drugiej połowie
sierpnia. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, remont ruszy
we wrześniu. Witkowski obiecał,
że prace powinny zakończyć się
w styczniu 2019 roku.

Kwestią, k tóra w ost atnich
dniach podniosła ciśnienie mieszk a ń c ó w, b y ł o u n i e w a ż n i e n i e
przetarg u na projekt nabrzeża.
Do pierwszego postępowania nie
zgłosił się żaden chętny. Dziś wiemy,
że do ponownego przetargu stanęły
cztery firmy. Dwie oferty mieszczą
się w zakładanym przez urząd miasta budżecie. Umowa z projektantem nabrzeża zostanie podpisana
w przeciągu miesiąca - będzie on
miał prawie rok na wykonanie dokumentacji. Rewitalizacja ma rozpocząć się w 2020 roku.
Kolejnym tematem poruszonym
na spotkaniu był II etap remontu
obejmujący ulice: Nad Wisłą, Promenada, Zakładową, Rybaki i Fry-

Od lat
na rewitalizację
czekają mieszkańcy
Starego Fordon.
Ich cierpliwość
zaczyna się
wyczerpywać.

cza-Modrzewskiego. Wedle obietnic Mirosława Kozłowicza ma on
wystartować w kwietniu przyszłego roku, a zakończyć - jesienią
2020 roku.
Stowarzyszenie Miłośników
Starego Fordonu chce, aby szybko wykonano też remont Rynku.
Dyrektor Witkowski przychylił się
do tych planów i zapowiedział,
że w marcu 2019 rozpocznie się
postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace na placu mają
zakończyć się rok później.
Stowarzyszenie, obawiając się
o losy rewitalizacji po wyborach
samorządowych, zamierza spotkać się z wszystkimi kandydatami na prezydenta Bydgoszczy
i zapytać ich o to, jak widzą dalsze
działania dotyczące Starego Fordonu. Pierwszym przepytanym
politykiem będzie urzędujący prezydent Rafał Bruski. Prezes stowarzyszenia Rafael Prętki ucina
też wszelkie spekulacje odnośnie
startu w wyborach. - Nikt z członków Stowarzyszenia Miłośników
Starego Fordonu nie zamierza
kandydować ani do sejmiku, ani do
rady miasta. Jesteśmy apolityczni - wspieramy tylko tych, którzy
pomagają nam w działaniach na
rzecz Starego Fordonu – zapewnia
w rozmowie z MetropoliaBydgoska.PL Prętki.

Po roku od ogłoszenia przetargu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wybrał wykonawców, którym zaproponuje wykonanie
przebudowy ulicy Kujawskiej. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum,
którego liderem jest bydgoska firma Gotowski. To ono zostanie
w pierwszej kolejności poproszone o zawarcie umowy.
INWESTYCJE

P

ostępowanie, które rozpoczęło się na początku sierpnia 2017 roku, było podzielone
na dwa etapy. Najpierw drogowcy
przyjmowali wnioski o dopuszczenie udziału w przetargu ograniczonym. Chęć udziału w nim zadeklarowało dziesięć podmiotów. Spośród
nich ZDMiKP wybrał trzy, które złożyły swoje oferty.
Najniższą propozycję złożyło konsorcjum firm: Gotowski, PBDI Toruń
i Tor-Krak. Wyceniło ono wykonanie
prac na 167 milionów złotych. Kobylarnia oczekiwała od miasta 171 milionów, a Trakcja PRKiI – aż 229 milionów. 18 lipca wybrano najlepszą ofertę
- zgodnie z przewidywaniami, okazała się nią ta, przedstawiona przez
konsorcjum na czele z przedsiębiorstwem Marka Gotowskiego. Warto jednak dodać, że przekroczyła

ona zakładany przez miasto budżet
wynoszący 136 milionów złotych.
Miasto podpisze z zwycięskim
konsorcjum umowę ramową. Jest to
zabezpieczenie w wypadku problemów po stronie wykonawcy. Bydgoszcz zawrze bowiem kontrakt
z Gotowskim, ale w wypadku, gdyby
nie podjęło się ono wykonania zamówienia bądź z jakichkolwiek powodów nie było w stanie prowadzić prac,
miasto będzie mogło powierzyć rozbudowę Kujawskiej kolejnej firmie,
która wystartowała w przetargu.
Pozwoli to uniknąć przeprowadzenia
kolejnego postępowania i co za tym
idzie – wystąpienia poważnych opóźnień w realizacji inwestycji.BB

*

 ięcej wiadomości
W
w dziale Inwestycje na
MetropoliaBydgoska.PL

Jesienią przejścia będą
doświetlone
Rozstrzygnięto przetarg
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej rozstrzygnął postępowanie dotyczące wykonania doświetlenia przejść dla pieszych. Prace
w 13 lokalizacjach mają zakończyć się jesienią.

BEZPIECZEŃSTWO

O

głoszenie przet arg u na
doświetlenie jest efektem
audytu przejść, wykonanego po serii wypadków z udziałem
najmniej chronionych uczestników
ruchu. Wykonanie inwentaryzacji
przejść oraz potrzeba ich doświetlenia była jednym z postulatów
Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik
Pieszych w Bydgoszczy, które brało
aktywny udział w analizie najbardziej niebezpiecznych miejsc dla
pieszych.
Audyt wykazał, że w Bydgoszczy istnieje aż 75 niebezpiecznych
miejsc, w których należy postawić lampy doświetlające zarówno
„zebry”, jak i strefę oczekiwania na
przejście. W tym roku miasto znalazło środki na wykonanie inwestycji w 13 lokalizacjach. 15 czerwca

ZDMiKP ogłosił przetarg na wykonanie zadania. 4 lipca dokonano
otwarcia ofert – przedsiębiorstwo
Elperia ze Świecia zaproponowało
cenę 575 tysięcy złotych, a firma Inel
z Dragacza – 499 tysięcy złotych.
17 lipca ZDMiKP rozstrzygnął
postępowanie – zwycięzcą okazała się firma Elperia. Oferta firmy
Inel nie podlegała ocenie. Miasto
zdecydowało się dołożyć prawie
200 tysięcy złotych na realizację
inwestycji i spełnienie oczekiwań
wykonawcy. Przejścia mają zostać
w y posażone w nowe lampy do
90 dni od podpisania umowy.BB

*

 istę przejść, które zostaną
L
doświetlone, znajdziecie na
MetropoliaBydgoska.PL.

5

6

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

P

race nad malowidłem trwały w maju i początkowo były
owiane aurą tajemnicy. Nie było
bowiem łatwo ustalić, kto i w jakim
celu je przygotowuje. Idąc po nitce
do kłębka okazało się, że organizacyjnie za projektem stoi urząd
marszałkowsk i, ar t yst ycznie –
wywodząca się z Torunia fundacja
Nie-Art, a także bydgoski grafik
Sergiusz „Serio” Kubicki. A całość
to warty 25 tysięcy złotych prezent
na święto województwa i dziewiętnastą rocznicę pobytu papieża Jana
Pawła II w Bydgoszczy.
I to właśnie sylwetkę papieża-Polaka stojącego w oknie bazyliki świętego Piotra w towarzystwie
innych hierarchów kościelnych i błogosławiącego Bydgoszczy przedstawia mural. Nawiązanie do miasta nad
Brdą jest oczywiste – za oknem widać
bowiem bryłę kościoła św. Wincentego a Paulo, który do godności bazyliki
mniejszej podniósł w 1997 roku właśnie Jan Paweł II będący od ubiegłego roku również patronem regionu
kujawsko-pomorskiego.
Kontrowersje narosły, gdy dzieło ujrzało światło dzienne w pełnej
krasie. A w zasadzie „dzieło”, bo
niemal natychmiast zaczęto kwestionować jego walory artystyczne.
Dyskusja o estetyce trafiła też na
korytarze bydgoskiego magistratu.
A ten nie wykluczył, że mural będzie
chciał zastąpić innym.
Pod koniec czerwca negatywnie
o planach zamalowania ściany na
Wilczaku wypowiedział się radny
PiS Jarosław Wenderlich. I skierował do prezydenta Rafała Bruskiego
interpelację, w której pytał między
innymi o to, kto wydał zgodę na
mural i czy projekt był konsultowa-

INFRASTRUKTURA
Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

P

rzebudowa terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Bydgoszcz to kolejny etap zmian
na lotnisku. Modernizacje planowane i realizowane są tak, aby dostosować powierzchnię do rosnącej
liczby pasażerów i stale podnosić
jakość obsługi podróżnych. Dzięki
zakończonym etapom przebudowy wygodniejsza ma być zarówno
odprawa bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, oczekiwanie na samolot, jak i korzystanie z części handlowej lotniska.
Dla podróżnych następują ważne zmiany. Po nadaniu bagażu rejestrowanego w jednym z siedmiu
stanowisk check-in mieszczących
się na parterze, gdzie znajduje się
strefa ogólnodostępna, przechodzą
z bagażem podręcznym na pierwsze piętro. Tam odbywa się kontrola bezpieczeństwa powiększona
o dodatkowe stanowisko sprawdzania bagażu oraz usługę ekspre-

Spór o mural
z papieżem na
Wilczaku
Marszałkowi się podoba, miastu – już nie
Nie milkną echa dyskusji o budzącym kontrowersje muralu, który z inicjatywy urzędu marszałkowskiego powstał na ścianie miejskiej kamienicy przy ulicy Nakielskiej 22. Ratusz zarzuca toruńskim urzędnikom, że został on wykonany z pominięciem procedur. Ci odpierają zarzuty i dodają, że
dodatkowych środków na ewentualne przemalowanie ściany nie będzie.

fot. Stanisław Gazda

KONTROWERSJE

Mural z postacią Jana Pawła II na Nakielskiej niemal od razu po powstaniu zaczął budzić skrajne emocje.

Zmiany na bydgoskim
lotnisku
Pasażerom ma być wygodniej

Otwarto nową ścieżkę pasażera w porcie lotniczym imienia Paderewskiego. Podróżni mogą zostawić
auto na rozbudowanym parkingu, szybko odprawić bagaż oraz przejść kontrolę bezpieczeństwa
na pierwszym piętrze terminala. Dzięki zmianom mają do dyspozycji więcej miejsca w jego części
ogólnodostępnej oraz dostęp do powiększonej strefy zakupowej Baltony. To kolejne inwestycje podnoszące standard obsługi i bezpieczeństwo odprawy w porcie lotniczym.

sowej kontroli – fast track. Następnie pasażerowie kierują się do hali
odlotów, gdzie do dyspozycji mają
powiększoną strefę wolnocłową,
gastronomiczną, kącik dziecięcy
oraz VIP lounge. Schody ruchome
ułatwiają podróżnym komunikację
i dalsze przejście do punktu kontroli
paszportowej oraz gate’ów na parterze hali odlotów. Dzięki likwidacji

strefy wstępnej preselekcji na parterze wspomniana już strefa ogólnodostępna powiększyła się o kilkadziesiąt metrów.
Przebudowa terminala to niejedyna zmiana w ostatnim czasie
w infrastrukturze lotniska. W odpowiedzi na wzrost liczby pasażerów stworzono dodatkowe miejsca
postojowe oraz podzielono parking

na dwie strefy. System opłat dostosowano do oczekiwań podróżnych. Przebudowany parking wraz
z nowym cennikiem uruchomiony został w miniony poniedziałek,
23 lipca.
– O b e c n e p r a c e s t a n ow i ą
istotne zmiany dla podróżnych,
mają na celu zwiększenie wygody
i bezpieczeństwa pasażerów – mówi

ny z plastykiem miejskim. W odpowiedzi Bruski stwierdził, że projekt
powinien otrzymać pozy t y wną
opinię nie tylko Marka Iwińskiego,
ale również konserwatora zabytków Sławomira Marcysiaka (kamienica z ul. Nakielskiej 22 pochodzi
bowiem z 1902 roku i znajduje się
w ewidencji zabytków). A żadnej
z nich nie otrzymał.
Bydgoski ratusz twierdzi, że
urząd marszałkowski zignorował
oficjalną ścieżkę kontaktu przy
powstawaniu muralu. Rafał Bruski
przyznaje co prawda, że urzędnicy
z Torunia skontaktowali się z biurem promocji miasta, ale zrobili to
drogą e-mailową. W wiadomości
mieli pytać o potencjalne lokalizacje dla malowidła. I te plastyk miejski w porozumieniu z Administracją
Domów Miejskich wskazał. „Urząd
marszałkowski nie w ystąpił do
urzędu miasta z oficjalnym pismem
w ww. sprawie, nie dokonano również zgłoszenia rozpoczęcia prac
w Wydziale Administracji Budowlanej, jak również nie zgłoszono ich
zakończenia” – czytamy w odpowiedzi na interpelację Wenderlicha.
Co na to urząd marszałkowski?
Edyta Macieja-Morzuch, dyrektor
Departamentu Promocji w urzędzie marszałkowskim, przekonuje,
że urzędnicy „dostosowali się do
wszelkich otrzymanych wytycznych i procedur”. – W korespondencji e-mailowej z urzędem miasta
oraz biurem plastyka wskazaliśmy
zamiar wykonania muralu, przekazaliśmy o nim pełne informacje,
w tym o celu powstania. Załączyliśmy również projekt dzieła – wylicza Macieja-Morzuch, dodając, że
„mural spełnia wszelkie kryteria
artystyczne”. – Nie może być więc
mowy o partycypacji w kosztach
ewentualnego przemalowania ściany – zaznacza. Pytania o brak oficjalnych zgód miejskich urzędników
jednak zignorowała.

400 tysięcy
osób chce w tym roku
obsłużyć bydgoskie lotnisko.

Tomasz Moraczewski, prezes Portu
Lotniczego Bydgoszcz. – Równolegle pracujemy nad wypełnieniem
postanowień związanych z wydaniem decyzji środowiskowej dotyczącej planowanych inwestycji.
Wszystkie działania skorelowane
są ściśle z planami dalszego wzrostu liczby pasażerów i są realizacją
postanowień i założeń właścicieli
lotniska określonych w Planie Generalnym Portu Lotniczego Bydgoszcz
na lata 2014-2034.
W pier w szej p o ł ow ie rok u
z usług lotniska skorzystało niemal 190 tysięcy osób. W cał ym
2018 roku prognozuje się przekroczenie, po raz pierwszy w historii,
bariery 400 tysięcy odprawionych
pasażerów.
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nowy numer znajdziesz tutaj:
GALERIA OSIELSKO

GALERIA POMORSKA

BANK POCZTOWY

BSS SPOŁEM

1. Szosa Gdańska 49
2. Jagiellońska 17

PORT LOTNICZY
BYDGOSZCZ

3. Paderewskiego 1,
Białe Błota

DELIKATESY
TROJAŃSKIE

4. Ujejskiego 48
5. Baczyńskiego 15

PIEKUŚ

6. Broniewskiego 4
7. Ogrody 20
8. Boya-żeleńskiego 16

PIOTR & PAWEŁ

9. Wojska Polskiego 1

MILA
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Broniewskiego 4
Czerkaska 11
Konopnickiej 28
Nakielska 213
Tucholska 13a
Słowiańska 18

VIANDO

16. Focha 2
17. Grunwaldzka 26

43. Unii Lubelskiej 4C

BYDGOSKIE
CENTRUM
INFORMACJI

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

ARKADA
GALERIA WNE˛TRZ

CHATA POLSKA

ATOS

POPAOPA

37. Kraszewskiego 1

50. Gołębia 8

CARREFOUR

METROPOLIA
BYDGOSKA.PL

18. Fordońska 141

38. aleja Jana Pawła II 115
39. Fordońska 141
40. Skarżyńskiego 2

TWÓJ MARKET

41. Sandomierska 20
42. Pelplińska 41

BYDGOSKA
SZKOŁA WYŻSZA

44. Fordońska 40

SZPITAL JURASZA

45. Curie-Skłodowskiej 9

HOTEL HOMER

46. Powstańców Wlkp. 33

FAMILY PARK

47. Fordońska 246

53. Batorego 2
54. Okrzei 2
55. Ugory 23
56. Waryńskiego 51

STADMEDICA

57. Nakielska 327

SUNESCO

58. Stary Rynek 21

PARK 17

GALERIA
MIEDZYN

ZIELONE ARKADY

FIGLOWISKO

48. Chodkiewicza 17
49. Wojska Polskiego 1

51. Kościuszki 27

DROŻDŻOWA
PYCHOTKA

52. Gdańska 28

59. Nakielska 86
60. Jagiellonska 39-47
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Michał
Stasiński
Platforma Obywatelska
poseł na Sejm RP

PiS wspiera
niszczenie
bydgoskich uczelni
Za dwa, być może za trzy lata, obudzimy się w Bydgoszczy bez
uczelni wyższych. Nasza „uniwersyteckość” jest bowiem mocno
zagrożona, by nie powiedzieć dosadniej – jest na wygaszeniu.
Taki stan rzeczy to efekt wprowadzenia feralnej ustawy o szkolnictwie wyższym, której autorem jest minister Gowin. Pomińmy
jednak w tym miejscu wspomnianego autora zmian, a skupmy
się na człowieku, który owe zmiany z pełną świadomością zaakceptował. Poseł Tomasz Latos, bo o nim mowa, poprzez sejmowe
głosowanie poparł degradację uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego i Technologiczno-Przyrodniczego.

Ireneusz
Nitkiewicz
SLD Lewica Razem
radny miasta Bydgoszczy

Wakacje Towarzystwa
Walki z Kalectwem
w Przyjezierzu
„Uśmiech i humor – to znak zwycięskiego górowania nad losem” - w piątek, 13 lipca Ireneuszowi Nitkiewiczowi oraz Tomaszowi Mokosowi udało się wywołać wiele
uśmiechów na twarzach ekipy z Towarzystwa Walki z Kalectwem Bydgoszcz, którzy są w Przyjezierzu przebywają na wakacjach.

Tomasz Latos, podobnie jak inni posłowie PiS-u (Piotr Król, Łukasz
Schreiber czy Ewa Kozanecka) próbują zakłamywać rzeczywistość
i wmówić nam, że powodów do obaw nie ma. Otóż są! I to wiele…
Zamysłem reformy było stworzenie 7 silnych ośrodków i zamienienie
pozostałych w szkoły o charakterze zawodowym. W jaki sposób? Po
pierwsze, już w 2021 roku uczelnie poddane zostaną wnikliwiej ocenie,
na podstawie której przyznawane będą środki na ich finansowanie.
Problem polega na tym, że nadal nie znamy sposobu i parametrów
oceniania szkół wyższych.
Po drugie, środków przeznaczonych na ich działalność będzie
tyle samo, ale sposób ich dystrybucji będzie inny. Słabsi dostaną
mniej, a mocniejsi więcej. Efekt: silne uniwersytety będą rosnąć,
a słabe z czasem staną się na tyle niesamodzielne, że ich dalsze
funkcjonowanie zostanie uznane za bezzasadne. I tak oto PiS
w białych rękawiczkach, przy poparciu posła Tomasza Latosa,
zdegraduje najsłabsze uczelnie, w tym niestety bydgoskie, do rangi
szkół zawodowych.

Dombrowicz oddał uczelnie
Toruniowi, a Latos… go wspiera
To jednak niejedyny afront względem bydgoskiego szkolnictwa
wyższego. Zaledwie kilka dni temu kandydat PiS na prezydenta
Bydgoszczy poinformował mieszkańców, że na liście jego partii do
Sejmiku Województwa znajdzie się Konstanty Dombrowicz. Prezydent,
którego dzisiaj pamiętamy głównie z oddania Toruniowi Collegium
Medicum. Prezydent, przez którego legły marzenia o jednym, silnym
Uniwersytecie Bydgoskim. Skąd zatem w pośle Latosie tak ogromna
niechęć do rodzimych uczelni? Czyżby bliżej mu było do jego rodzimej
alma mater – poznańskiej Akademii Medycznej? A może po prostu
mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który stawia swoje korzyści
(głosuje tak, by partia była zadowolona) ponad dobro miasta?
Jakie długi polityczne spłaca Latos Dombrowiczowi?

Przed południem wspólnie malowaliśmy obrazy. Po południu szaleliśmy na dmuchańcach
– efektownym zamku i zjeżdżalni, które udostępnił nam radny Jakub Mendry. Największą
radość stanowił fakt, że w tym roku zjeżdżaliśmy wspólnie z wózkowiczami. Było trochę
gimnastyki, żeby wejść do góry, ale razem z rodzicami kilkakrotnie ta sztuka się udała.
- Przyjezierze to miejsce, gdzie jeździłem z rodzicami na wczasy w dzieciństwie.
Od dwóch lat jeżdżę na chwilę odpocząć i przy okazji pobawić z ekipą z Towarzystwa
Walki z Kalectwem – mówi Ireneusz Nitkiewicz. I dodaje, że podziekowania należą się
dużej grupie osób współtworzących projekt. - Podziękowania kieruję do wolontariuszy
– Eweliny Pieczki, Klaudii Szwechowicz, Oliwii Ząbek, Iwony Dec oraz Miłosza Górnego.
Przez cały tydzień pomagali na tym turnusie i organizowali superzajęcia. Dziękuję
również Januszowi Zemkemu za słodycze dla dzieciaków – podsumowuje Nitkiewicz.
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a wycieczkę do Doliny i histor yczną prelekcję przyszło
około stu osób. Ta liczba
zaskoczyła organizatorów i jednocześnie pokazała, że bydgoszczanie
chcą poznać tajemnice związane
z Doliną Śmierci. A tych, jak wynika z opowieści Drozdowskiego, jest
wciąż bardzo dużo.
Wstępem do historii fordońskiego miejsca kaźni było przytoczenie
przez historyka jednego z powodów, wskutek którego temat Doliny
wciąż budzi kontrowersje i skłania
do rozważań. Chodzi oczywiście
o wznowienie przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwa w sprawie
mordów dokonanych w 1939 roku.
Powinno ono wyjaśnić też powody
szybkiego zakończenia ekshumacji
w 1947 roku.
- Śledztwo rozpoczęło się na
dobre w tym roku. Z tego, co wiem,
idzie jednak w ślimaczym tempie.

Jakie tajemnice
kryje Dolina
Śmierci?

309 ciał
ekshumowano
w 1947 roku na
terenie Doliny
Śmierci.

Droga do prawdy wciąż jest długa
W połowie lipca Bydgoskie Miejsca Pamięci zorganizowały
zwiedzanie Doliny Śmierci. Przewodnikiem był historyk Krzysztof
Drozdowski. Największy bydgoski symbol mordów z czasów
drugiej wojny światowej to teren pełen zagadek, które nadal
budzą wiele emocji.

Większość rzeczy,
które do tej pory
państwo wiedzieliście
i słyszeliście o Dolinie
Śmierci, to nieprawda.
Krzysztof Drozdowski

Na przełomie września i października wydam książkę na ten temat,
która opisze to, co działo się w 1939,
1945 i 1947 roku. Po przejrzeniu
kilkudziesięciu tysięcy dokumentów mogę śmiało powiedzieć, że
większość rzeczy, które do tej pory
państwo wiedzieliście i słyszeliście
o Dolinie Śmierci, to nieprawda –
zaczął Drozdowski.
Dl acz ego w w y m ien ionych
datach pojawia się rok 1945? Jak
przekazał historyk to właśnie w tym
roku dokonano pierwszych ekshumacji. Nie wiadomo, kto za nią
odpowiadał – przy jej przeprowadzaniu obecni byli jednak żołnierze. Relacje świadków tamtych dni
wskazują też na to, że po zakończeniu II wojny światowej na terenie
Doliny przez kilka nocy było słychać
odgłosy strzałów. Później okolicznych mieszkańców odwiedzili oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa
– niektórzy z nich zostali przesłuchani. Rodziny tych osób opowiadają, że po wizycie w siedzibie UB ich
krewni nie chcieli już mówić o tym,
co przeżyli.
Celem śledztwa IPN jest zweryfikowanie, ile osób faktycznie zostało zamordowanych przez oddziały
hitlerowskie w 1939 roku. W obiegu
publicznym wciąż pojawiają się niesprecyzowane liczby – na górują-

fot. Błażej Bembnista

historyk, badacz Doliny Śmierci

Opowieści Krzysztofa Drozdowskiego na temat Doliny Śmierci słuchało około stu osób.

cym nad Doliną pomniku widnieje
napis o 1200 ofiarach, a sam Instytut publikował informacje o trzech
tysiącach zabitych. Drozdowski
apelował do IPN o wykonanie badań
georadarem, a także oferował, wraz
z archeologiem Robertem Grochowskim, samodzielne przeprowadzenie
badań. Prokuratorzy IPN nie są jednak zwolennikami wykorzystania
georadaru – teren chcą sprawdzić,
wykorzystując do tego wojsko. Dopiero takie badania pokażą nam,
czy tych 309 ekshumowanych to już
wszystkie ofiary. Jeśli nie, będzie to
tragedia, ale zarazem zwycięstwo,
bo oddamy tym osobom należną im
cześć – przekonuje Drozdowski.
Mordów w Dolinie dokonali
członkowie Selbstschutzu – niemieckiej organizacji paramilitarnej oraz Einsatzkommando i Einsatzgruppe. Ponadto wspierał ich
Wehrmacht. Na początku osoby,
które zostały uznane za wrogów
Trzeciej Rzeszy, rozstrzeliwano
w Tr yszczynie. Później Niemcy
zaczęli jednak poszukiwania nowe-

go miejsca, gdzie mogliby dokonywać kolejnych mordów. Ich wybór
padł n a w zgór za m ied z y ńsk ie
w pobliżu Fordonu, znajdujące się
blisko miasta, a jednocześnie na
uboczu skupisk ludzkich.
Pierwszej eksterminacji
w Dolinie dokonano 10 października
1939 roku. Jak opowiadał Drozdowski, Niemcy po wykonywaniu rozstrzeliwań udawali się do restauracji
w Fordonie, w której do końca dnia
pili alkohol. W ten sposób chcieli
„zagłuszyć sumienie”. Ofiary były
przewożone w pobliże hangaru lotniska szybowcowego. Następnie
były prowadzone do wykopanych
już rowów. Śmierć następowała
w wyniku strzału w potylicę bądź
uderzenie kolbą.
Na ten moment możemy być
jedynie pewni tego, że na terenie
Doliny ekshumowano wspomnianych 309 ciał. Rozpoznano zaś jedynie 40 ofiar. W identyfikacji pomagały przedmioty, które znajdowano
przy pomordowanych – jedną z nich
poznano po ołówku, jaki znaleziono

w kieszeni jej ubrania. Nie jest też
prawdą to, co głosi jedna z tabliczek
widniejących na pomniku – w Dolinie
nie zamordowano 400 osób z Golubia i Dobrzynia narodowości żydowskiej. Prawdą jest, że 200 Żydów
z tego rejonu przewieziono do Bydgoszczy, ale ich egzekucja miała
miejsce w Tryszczynie.
- Oficjalna data ekshumacji
to okres od 28 kwietnia do 2 maja
1947 roku. Jest ona nieprawdziwa. Przez te cztery dni (wyłączając
1 maja – dod. red.) w Dolinie pracowały jedynie komisje sądowo-lekarskie, które przeglądały ułożone
zwłoki i spisywały raport. Skupiano
się na tym, jakie mają cechy szczególne i jak w yglądają obrażenia
czaszki. Gdy przejrzymy prasę, czego historycy zazwyczaj nie robią,
to znajdziemy choćby wzmiankę
z 13 kwietnia, w której czytamy „Od
kilku dni trwają już ekshumacje
w Dolinie Śmierci”. Przyjmuję, że
prace na tym terenie prowadzono
co najmniej od 10 kwietnia – wskazywał Drozdowski.

Bydgoski historyk przekonuje, że pojawienie się w obiegu daty
28 kwietnia wiąże się z tym, że tego
dnia na teren ekshumacji dopuszczono rodziny pomordowanych.
Wątpliwości co do liczby ofiar pojawiają się także po analizie materiałów prasowych oraz zdjęć z mszy
upamiętniającej pomordowanych,
która odbyła się 10 maja 1947 roku na
Starym Rynku. Wówczas na płycie
placu ustawiono 75 trumien, choć
prasa wspominała wcześniej o tym,
że potrzeba było ich aż 300. Należy
pamiętać, że spośród 75 trumien,
które zostały później przeniesione
na Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności, jedynie
w 39 złożono pojedyncze ofiary ( jedna z ekshumowanych osób
została pochowana na innym cmentarzu) – w pozostałych umieszczono
po pięć zwłok naraz.
Podczas zwiedzania głos zabrała także wnuczka jednej z ofiar.
Podczas poruszającej opowieści
pokazała dzienniki jej dziadka oraz
grypsy, które przekazywał rodzinie podczas niewoli w bydgoskich
koszarach. - Dziadek pisał z niewoli
do mojej babci: „Cokolwiek by się nie
działo, pozostań Polką. Córkę naszą
wychowaj po polsku”. Po wojnie
babcia poszukiwała miejsca, gdzie
został pochowany – mówiła. Drozdowski podkreślił, że może on spoczywać na Cmentarzu Bohaterów
Bydgoszczy. Pewność dałyby szczegółowe badania terenu Doliny, gdyż
jak widać kryje on w sobie jeszcze
wiele tajemnic.
Czy można wierzyć w to, że
śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej przyniesie przełom w kwestii Doliny Śmierci? Drozdowski nie
ukrywa, że prokurator zajmująca się
tym tematem zna sprawę dopiero
od kilku miesięcy, a sama instytucja
nie chce mu pozwolić na wgląd do
dokumentów postępowania. Ponadto IPN wciąż upiera się przy tym, że
ekshumowano 306, a nie 309 ofiar.
- W Bydgoszczy nie ma większego
miejsca kaźni. Dolina Śmierci jest
pewnym symbolem. Zasługiwał on
na śledztwo i badania dużo szybciej
– przekonuje Drozdowski.
Wspomniana na początku książka będzie nosić nazwę „Tajemnica
Doliny Śmierci. Droga do prawdy”.
Poza nią Drozdowski chce także
pokazać publicznie niepublikowany
dotąd film nagrany podczas ekshumacji. Koszt jego pokazania wynosi
trzy tysiące złotych. W tej chwili trwa zbiórka crowdfundingowa
mająca na celu zebranie niezbędnej
kwoty.
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ieniądze są w tej transakcji
kluczowe, gdyż pozwolą Pesie
zrealizować zawarte kontrakty. W tym momencie portfel zamówień firmy to około 3,5 mld złotych.
W samą realizację spalinowych Linków dla największego obecnie klienta – Deutsche Bahn zainwestowano –
jak deklaruje prezes Krzysztof Sędzikowski – 600 mln zł. Ze wspomnianej
kwoty 1,5 mld zł, która ma zasilić
konto spółki, 300 mln zł ma pochodzić od PFR, reszta – od banków.
– Pieniądze trafią do Pesy po zawarciu umowy z instytucjami finansowymi – deklaruje wiceprezes PFR ds.
inwestycyjnych Marcin Piasecki.
Zarówno władze funduszu, jak
i przedstawiciele Pesy przekonują,
że środki finansowe dla bydgoskiego
producenta nie są ani „dotacją”, ani
„prezentem”. – Jesteśmy podmiotem
publicznym, ale działamy na zasadach rynkowych. I właśnie dlatego
sądzimy, że nasza współpraca z Pesą
jest dobrą decyzją – mówi Paweł
Borys, prezes Polskiego Funduszu
Rozwoju. W podobnym tonie wypowiada się prezes PESA Holding SA
i jeden z dotychczasowych udziałowców Zygfryd Żurawski. – Gdy przygotowywaliśmy plany na 2018 rok,
wiedzieliśmy, że zabraknie nam pieniędzy na produkcję. Stąd decyzja
o poszukiwaniu inwestora. Na stole
pojawiły się trzy równoważne oferty. Ale zdecydowaliśmy – głównie
kierując się sercem – że PFR będzie
gwarantem dalszego rozwoju Pesy
– zaznacza, dodając, że ostatnie miesiące i negocjacje były „trudne”.
I właśnie za to załogę podczas
konferencji postanowił przeprosić wieloletni prezes Pesy Tomasz
Zaboklicki. – Zdajemy sobie sprawę, że okres niepewności był długi.

ŚRÓDMIEŚCIE
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owy plan „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” został
przygotowany przez MPU
na wniosek filharmonii w związku
z zamiarami jej rozbudowy. Placówka potrzebuje powiększenia przestrzeni – w ramach inwestycji ma
powstać nowa sala koncertowa, sale
prób, pomieszczenia administracyjne i usługowe, a także przestrzeń
obsługi melomana i parking podziemny.
Plan obejmuje obszar położony
pomiędzy ulicami: Gdańską, Chodkiewicza, Niemcewicza, placem
Weyssenhoffa, Adama Mickiewicza, Staszica i Kołłątaja. Jego opracowanie było konieczne, ponieważ
dotychczasowy dokument o nazwie
„Śródmieście – Sielanka” uniemożliwiał realizację nowych obiektów
obok filharmonii, gdyż pozostawiona w nim rezerwa terenowa była
niewystarczająca.

PESA będzie
miała nowego
właściciela

PFR
ma dokapitalizować Pesę
kwotą 300 mln zł. Ponad
miliard zł ma trafić do
spółki w formie kredytów
bankowych.

Do spółki mają trafić miliony na produkcję
Polski Fundusz Rozwoju oraz Pesa poinformowały na wspólnej konferencji o przejęciu przez fundusz niemal stu procent akcji bydgoskiego producenta taboru. Finalnie do spółki ma trafić nawet
półtora miliarda złotych, ale nastąpi to dopiero po podpisaniu porozumień kredytowych z bankami.

fot. Stanisław Gazda

BIZNES

Symboliczna wymiana dokumentów - umowy inwestycyjnej między prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju
Pawłem Borysem a prezesem PESA Holding SA Zygfrydem Żurawskim.

Wstęp do rozbudowy
Filharmonii Pomorskiej
Urbaniści pracują nad nowym planem
- Od rozbudowy zależy dalsze istnienie filharmonii – mówią władze placówki. Przed rozpoczęciem
procesu poszukiwania projektanta nowego gmachu należy jednak dokonać zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Stąd w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbyła się publiczna dyskusja na ten temat.

Głównym celami nowego opracowania była ochrona dotychczasowych wartości obszaru Dzielnicy
Muzycznej, rewaloryzacja terenów
śródmiejskich oraz umiejętna lokalizacja obiektów pełniących funkcje
miejskie – czyli zabudowy mieszkaniowo-usługowej. – Chodzi nam
o to, aby zachować charakter dzielnicy. Nie chcemy banków i obiektów

administracyjnych. Charakter tego
obszaru określają obiekty kultury
i nauki. Nie możemy go niszczyć –
tłumaczyli przedstawiciele MPU.
Projektowanie planu poprzedziły konsultacje z wojewódzkim konserwatorem zabytków Samborem
Gawińskim. Jak przyznaje MPU, były
one trudne – ostatecznie zgodził się
on na to, aby filharmonia mogła roz-

budować się od strony ulicy Staszica. Pozwoli to również na zamknięcie kwartału Staszica i Kołłątaja.
Zgodnie z oczekiwaniami władz
filharmonii w nowych budynkach
dopuszcza się możliwość ulokowania funkcji usługowej.
Nowy plan dopuszcza możliwość budowy obiektów o wysokości do 15 metrów (z wyjątkiem

Ale mamy przekonanie, że podjęliśmy
dobrą decyzję i teraz zapanuje już
większy spokój – podkreślał. Wtórował mu prezes Sędzikowski. – Odchudziliśmy strukturę zarządczą, ale planów zmniejszenia zatrudnienia nie
ma. Zresztą – nie może ich być w obliczu wielu zamówień i wyzwań, które
na nas czekają. Pracownicy nie mają
się czego obawiać – mówił.
W sprawie współpracy PFR – Pesa
nie wszystko jest jednak nadal klarowne. Wiadomo, że PFR przejmie 99,8 procent udziałów w Pesie
(pozostałe 0,2 proc. należy do około
1000 pracowników firmy). Jaka kwota trafi do byłych właścicieli – tego
prezes Borys ujawnić nie chciał.
Mają oni jednak zapewniony udział
w zyskach Pesy. Z kolei sama symboliczna wymiana dokumentów, do której doszło w połowie lipca, nie kończy
procesu przejmowania spółki. Parafowanie ostatecznej umowy inwestycyjnej również ma nastąpić bowiem
dopiero po finalizacji porozumień
z bankami. Same negocjacje z nimi
– jak zapewnił w rozmowie z nami
Maciej Grześkowiak, szef public relations w Pesie – zostały już zakończone. – Liczymy, że zamknięcie tego
rozdziału zajmie miesiąc, może dwa
– precyzuje natomiast Paweł Borys.
Aktualna współpraca funduszu
z Pesą nie jest pierwszą w historii
obu podmiotów. W 2016 roku wspólnie zainwestowały one w spółkę Rail
Capital Partners, która zajmuje się
dzierżawą lokomotyw.

nadbudowy istniejącego zadaszenia Filharmonii, którego wysokość
sięga 22 metrów). Zgodnie z ustaleniami MPU i Sambora Gawińskiego
nowy budynek ma być połączony
z obecnym łącznikiem – według
założeń ma on być transparentny.
Warto dodać, że założenia miejskich urbanistów dopuszczają też
możliwość rozbudowy Teatru Polskiego w kierunku ulic 20 stycznia
i Mickiewicza.
Sukces planu zagospodarowania w uporządkowaniu miejskiej
przestrzeni zależy przede wszystkim od detali. A te – jak wskazał
Paweł Górny ze Stowarzyszenia
Społeczny Rzecznik Pieszych –
w ymagają popraw y. Jego uwagę
zwrócił teren przy skrzyżowaniu
ulicy 20 Stycznia ze Słowackiego
– zaślepiony wlot pełni funkcję parkingu. Zdaniem Górnego w opracowaniu MPU powinna zmienić jego
przeznaczenie na teren zielony, tak
aby można było stworzyć faktyczne
połączenie ciągu pieszo-rowerowego z ulicy Szwalbego w kierunku
Teatru Polskiego.
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ealizacja Projektu „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”
współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
rozpoczęła się 1 lutego 2018 r., zaś
jego zakończenie planowane jest
na 30 czerwca 2019 r. Rekrutację
prowadzi i projekt unijny realizuje
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
Chodzi o to, aby dać osobom
bezrobotnym, niepracującym, nieuczącym się i nieszkolącym, które
nie ukończyły 35 lat, kompleksowe
wsparcie mające na celu aktywizację zawodową i społeczną poprzez

Włoski przepis na
polską pracę

Pierwsza
grupa stażystów liczyła
niespełna dziesięć osób.
W drugiej znalazło się już
kilkunastu uczestników.

Młodzi bezrobotni z regionu mogą wyjechać na 2-miesięczny
staż zawodowy do Włoch - zupełnie za darmo. Tam będą
pracować, zwiedzać, uczyć się języka. Przyjadą do rodzinnego
kraju z mnóstwem zdjęć, wrażeń, ale przede wszystkim
z doświadczeniem, które ułatwi im znalezienie pracy w miejscu
zamieszkania. Pierwsza z grup uczestników programu w tych
dniach wraca właśnie do Polski.

ślający ścieżkę wsparcia, tj. dobór
zakresu i tematyki form szkoleniowych, doradczych, stażu itp., aktualizowany w trakcie trwania projektu, każdorazowo podpisany przez
mentora i uczestnika. Przydzielony
mu mentor to pracownik projektu odpowiedzialny za bezpośredni
kontakt z uczestnikiem i udzielanie
mu wsparcia w trakcie całego okresu uczestnictwa w nim.
- Przed wyjazdem, w trakcie
specjalnych warsztatów, uczestnicy
projektu uczą się włoskiej kultury
i różnic kulturowych, przechodzą
szybki podstawow y kurs języka
angielskiego, mają zajęcia z psychologiem. Zdobywana jest wiedza
z zakresu pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, asertywności
– całego wachlarza umiejętności
społecznych, psychologicznych,
jak komunikacja międzyludzka,
współpraca w zespole, zarządzanie
czasem... To, czego nie uczy żadna szkoła, a my staramy się wpoić – informuje Dominika Heller ze
Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna
Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

Przed wyjazdem,
w trakcie specjalnych
warsztatów, uczestnicy
projektu uczą się
włoskiej kultury
i różnic kulturowych,
przechodzą szybki
podstawowy kurs
języka angielskiego,
mają zajęcia
z psychologiem.

Wszechstronna
pomoc

Dominika Heller

rozwijanie kompetencji społecznych, w tym międzykulturowych,
indy widualnych i zawodow ych.
Program zakłada przygotowanie
zawodowe, kulturowe i językowe
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego podczas realizowanego za
granicą stażu. Można zostać np.
operatorem maszyn, mechanikiem,
fryzjerem, recepcjonistą, kelnerem
czy piekarzem. W programie mogą
uczestniczyć także osoby niepełnosprawne. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu, przejazdu oraz
zapewniają uczestnikom korzystne
kieszonkowe.
Radosław Stanek dowiedział się
o stażu od znajomej i wyjechał do
Kalabrii z pierwszą bydgoską grupą stażystów. Z powodów rodzinnych musiał skrócić swój pobyt we
Włoszech. Przed nim uporczywie
szukał pracy - niestety bezskutecznie. Jest osobą niepełnosprawną ze
znacznym niedowładem prawej części ciała.
- Gdyby nie wyjazd do Włoch,
nie wiedziałbym, na co mnie stać
i na co pozwoli mi mój stan zdrowia. W Polsce nikt nie dał mi szansy
sprawdzić siebie. Na stażu wykonywałem proste zadania na komputerze. Teraz, dzięki stażowi, wiem,

fot. Stanisław Gazda

LGD Dwie Rzeki

Emilia Rona-Biały z LGD Dwie Rzeki przekonuje, że staże we Włoszech mogą pomóc nabyć umiejętności, które
przydadzą się na krajowym rynku pracy.

że na przykład praca biurowa byłaby w zasięgu moich możliwości.
Wiem też, z czym będę musiał się
zmierzyć w przyszłości, gdybym
znalazł pracę. Bardzo zadowolony
jestem z pobytu na stażu. Nowe środowisko, ludzie, kontakty, no i wiara
w siebie, która tam wróciła. Będąc
we Włoszech miałem też niepowtarzalną możliwość poznania piękna tego kraju – w każdy weekend
organizowano dla nas wycieczki.
Wreszcie świat otworzył się przede
mną i przestał ograniczać jedynie
do pokoju w mieszkaniu…
Sławomir Wesołowski, zanim
pojechał do Włoch, był bezrobotnym. Wkrótce otworzy własną firmę z branży grafiki komputerowej.
Podczas stażu we Włoszech, także
w Kalabrii, pracował w firmie IT,
a także w znanym włoskim wydawnictwie. Z dwumiesięcznego stażu
pozostały nie tylko fotografie z Tropei, ale przede wszystkim znajomo-

ści i umiejętności, które będzie mógł
w ykorzystać w pracy. Jak mówi
- staż dał też mnóstwo pewności
w organizacji i w samodzielnym
działaniu.
W śl ady S ł awom i r a p oszł o
ośmioro innych uczestników projektu. Kończą już swój pobyt we
Włoszech. Kolejna grupa - kilkanaście osób z regionu właśnie przygotowuje się do wyjazdu. Są jeszcze
dwa, trzy miejsca wolne. Następni
mają szansę wyjechać na początku
przyszłego roku.

Co zrobić,
żeby wyjechać?
Emilia Rona-Biały ze Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa
Działania „Dwie Rzeki” zauważa, że
mimo malejącego bezrobocia, wciąż
w naszym regionie jest wiele osób
pozostających bez pracy. Nie uczą
się, nie szkolą, pozostają na „gar-

nuszku” rodziców albo są osobami
długotrwale bezrobotnymi. To również ci, którzy nie bardzo wiedzą,
co tak naprawdę chcieliby robić
w życiu, sparzyli się na pierwszej
pracy, nie wiedzą, jaką obrać drogę,
na co ich stać, albo najzwyczajniej
stracili wiarę w siebie i innych.
Przede wszystkim należy
w ypełnić kwestionariusz i chociaż najogólniej określić swoje preferencje zawodowe. Dobrze jest
podać swoje ewentualne doświadczenie. Podczas testów i rozmowy
psychologicznej wydobywany jest
potencjał danej osoby, odbywa się
wspólne poszukiwanie najlepszej
drogi zawodowej. Powstaje wspólna
decyzja, w jakim zawodzie i w jakim
charakterze będzie odbywał się
staż. Tworzy się IPD – Indywidualny
Plan Działania, czyli plan wsparcia
w ramach projektu przygotowywany zgodnie z potrzebami i charakterystyką danego uczestnika, okre-

Uczestniczący w stażu, będąc już
zagranicą, nie jest pozostawiony
sam sobie. Czuwa nad nim mentor
zagraniczny oraz opiekunowie stażu - pracownicy wyznaczeni przez
par tnera ponadnarodowego do
opieki nad uczestnikiem projektu
w trakcie mobilności ponadnarodowej. Ten zdaje relację polskiemu
mentorowi grupy na temat postępów w pracy każdego z uczestników
projektu.
- Serce mi rosło, gdy dowiadywałam się, że osoby na początku nieradzące sobie z problemami językowymi, otoczeniem czy
odmiennym od polskiego stylem
pracy (sjesty), po jakimś czasie
zwracały się do swoich opiekunów z prośbą o poszerzenie ich
kompetencji, dostępu do wiedzy
i możliwości realizowania siebie
w poznawanym zawodzie – mówi
Emilia Rona-Biały. I dodaje, że każdy
uczestnik zagranicznego stażu ma
zapewnioną pomoc po przyjeździe
do domu. Program zakłada bowiem
po powrocie do kraju także poradnictwo i pośrednictwo zawodowe
w celu skutecznej integracji z rynkiem pracy.
Po powrocie uczestników stażu z Włoch mentorzy z LGD „Dwie
Rzeki” pomagają im w znalezieniu
pracy jak najbliżej miejsca zamieszkania. Prowadzone jest pośrednictwo pracy, część uczestników włoskich staży wysyłana jest na płatne
staże także w Polsce.
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Strefa rozrywki
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Asy pojadą
dla Tomasza
Golloba

Zmiana warty
w Pałacu Bydgoszcz
Będzie nowy prezes
Kończy się pewna epoka w siatkarskim Pałacu. Po ponad trzech dekadach pracy z klubem rozstaje się prezes Waldemar Sagan.
SIATKÓWKA

W

fot. Stanisław gazda

Znamy dwunastu uczestników

Szczegóły październikowego turnieju jego dyrektor Jerzy Kanclerz (z prawej) przedstawił wspólnie
z prezydentem Rafałem Bruskim. zawodów

ŻUŻEL
Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

T

urniej na stadionie Polonii
zostanie rozegrany 7 października (start do pierwszego biegu zaplanowano na godzinę 15:00),
czyli dzień po ostatniej rundzie
cyklu Grand Prix, która odbędzie się
na toruńskiej MotoArenie. - Śmiem
t w ierdzić, że obsada zawodów
będzie zdecydowanie lepsza niż ta,
która walczy o mistrzostwo świata –
przyznał podczas konferencji prasowej w ratuszu Jerzy Kanclerz, który
jest organizatorem turnieju.
K a ncler z ujaw n ił n a z w isk a
pierwszych zawodników, którzy stawią się na turnieju w Bydgoszczy. Udział potwierdziło siedmiu z ośmiu
żużlowców z czołówki klasyfikacji
Grand Prix – ujawnia. W tym gronie
są byli mistrzowie globu: Brytyjczyk
Tai Woffinden (aktualny lider klasyfikacji generalnej) i Amerykanin
Greg Hancock oraz Rosjanie Emil
Sajfutdinow i Artiom Łaguta.
Na torze zobaczymy także czterech polskich zawodników rywalizujących o mistrzostwo świata:
Macieja Janowskiego, Patryka Dud-

ka, Bartosza Zmarzlika oraz Przemysława Pawlickiego. Swój udział
potwierdzili również inni zawodnicy - Janusz Kołodziej oraz dwaj byli
żużlowcy Polonii: Szymon Woźniak
i Krzysztof Buczkowski. Pod znakiem
zapytania stoi występ Piotra Protasiewicza. - Tutaj problem polega na
tym, że 7 października odbędzie się
mecz barażowy siódmego zespołu

7 października
na bydgoskim torze pojawią
się czołowi żużlowcy świata.

PGE Ekstraligi po fazie zasadniczej
z wicemistrzem Nice I ligi żużlowej.
Trzymam kciuki, aby Falubaz nie był
na tym miejscu i Piotr mógł przyjechać na turniej – dodaje Jerzy Kanclerz. Nazwiska kolejnych uczestników mają być przekazywane sukcesywnie. - Mogę powiedzieć, że wśród
chętnych jest siedmiu żużlowców
– zdradził menedżer Polonii.
Podczas konferencji ujawniono
także szczegóły dotyczące dystry-

bucji biletów na turniej. - Kosztować one będą od 15 do 200 zł –
mówi Kanclerz. Najdroższe będą
wejściówki na trybunę główną.
35 zł trzeba będzie zapłacić za
zakup biletu na sektor B (miejsca numerowane, bilet normalny), a wejściówka ulgowa na ten
sam sektor to już wydatek 25 zł.
Tyle samo trzeba będzie zapłacić
za miejsce na sektorze C (miejsca nienumerowane), zaś ulgowa
wejściówka na ten sektor kosztować będzie 15 zł. - Od 20 sierpnia
rozpocznie się sprzedaż voucherów. Odbywać będzie się jedynie
w głównej kasie klubu – zaznacza
Kanclerz. I szacuje, że na trybunach
zasiądzie ok. 10-11 tysięcy widzów,
bo taka jest w tej chwili pojemność
stadionu. Sprzedaż biletów ma
rozpocząć się 1 października, zaś
dwa dni później będą one ogólnodostępne w kasach wokół stadionu
przy ulicy Sportowej.
Ambasadorami turnieju będą:
prezes PZPN Zbigniew Boniek,
był y tenisist a Wojciech Fibak
oraz były hokeista Mariusz Czerkawski. - Mają zachęcać kibiców
do przyjścia na stadion i wierzę,
że z loży obejrzą zawody wraz
z Tomaszem Gollobem – kończy
Jerzy Kanclerz.

krótkiej rozmowie
z naszym dziennikarzem
Sagan przyznaje, że złożył
rezygnację z zajmowanego stanowiska. – Takową złożyłem po zakończeniu minionego sezonu ligowego
– mówi Sagan, który z klubem był
związany od samego początku jego
istnienia i to na różnych stanowiskach. Był już jego trenerem, kierownikiem, menedżerem, wiceprezesem, a ostatnio prezesem Pałacu,
który na przełomie wieków grał
w europejskich pucharach. – Wyłączyłem się z działalności z uwagi na
problemy zdrowotne – zaznacza.
Sagan przyznaje, że sprawa jego
rezygnacji jest w toku. – Do zarządu
klubu włączono już dwie osoby: Piotra Makowskiego i Jarosława Kilanowskiego. Decyzję o zmianie na
stanowisku prezesa podejmie rada
nadzorcza – dodaje. Ustępującego
prezesa Pałacu zapytaliśmy o to, czy
Piotr Makowski byłby dobrym kandydatem na sternika klubu. – Znam
Piotra Makowskiego bardzo dobrze,
wielokrotnie współpracowaliśmy,

ale znam go przede wszystkim od
strony szkoleniowej – odpowiada Waldemar Sagan i zapewnia, że
w nadchodzącym sezonie będzie
trzymał kciuki za zespół.
Dla Pałacu sezon 2018/19 będzie
już 27. z rzędu wśród najlepszych
zespołów w kraju. Rozgrywki Ligi Siatkówki Kobiet rozpoczną się 3 listopada
(start ligi został opóźniony z uwagi na
mistrzostwa świata, które w październiku będą rozgrywane w Japonii).
Dodajmy, że bydgoskie siatkarki
w nadchodzącym sezonie poprowadzi nowy szkoleniowiec. Będzie nim
Piotr Matela, który zastąpił na tym
stanowisku właśnie Piotra Makowskiego. Klub cały czas prowadzi
rozmowy z potencjalnymi nowymi
zawodniczkami oraz buduje skład
sztabu szkoleniowego.
FIAŁ

*

 zmianach kadrowych
O
w Pałacu Bydgoszcz oraz
innych klubach przeczytacie
w dziale SPORT na
MetropoliaBydgoska.PL.

Wyjazd do Berlina
z medalowymi
apetytami
Już 7 sierpnia rozpoczną się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Berlinie. Kibice w grodzie nad Brdą liczą, że ze stolicy Niemiec
zawodnicy bydgoskich klubów przywiozą medale.
LEKKA ATLETYKA

W

ko n k u r s i e t yc z k a r z y
jednym z faworytów jest
P a w e ł Wo j c i e c h o w s k i .
Zawodnik Zawiszy ostatnio sięgnął
po mistrzostwo kraju, wygrywając w Lublinie z Piotrem Liskiem. Lisek i Wojciechowski to moi główni rywale w walce o mistrzostwo.
Muszę mieć ich na oku – mówi Francuz Renaud Lavillenie, który jest
uznawany za głównego kandydata
do złota. Walka o medale w skoku
o tyczce mężczyzn zaplanowano na
ostatni dzień zmagań - 12 sierpnia.
Dzień wcześniej w finale biegu na 400 metrów może pobiec
Iga Baumgar t-Witan (BKS Bydgoszcz). Organizatorzy kwalifikacje
zaplanowali na piątek, 11 sierpnia,

zaś finał na sobotę. Tego samego dnia ma odbyć się finał sztafety 4x400 m, w której zawodniczka
BKS-u również pobiegnie. Problem
polega na tym, że decydujący bieg
na 400 m w sobotę rozpocznie się
o 20:20, zaś finał sztafety o 21:50.
Na medal mocno liczy my
w przypadku Marcina Lewandowskiego. Zawodnik Zaw iszy sam
przyznaje jednak, że nie podjął
decyzji, czy wystartuje na dystansie 800 czy 1500 metrów. - Czas na
ostateczną decyzję mam do ostatniego dnia przed mistrzostwami –
mówi Lewandowski w „Przeglądzie
Sportowym”. Zarówno finał biegu
na 800 metrów, jak i rywalizacji na
dystansie niemal dwukrotnie dłuższym zaplanowano na piątkow y
wieczór (10 sierpnia).
FIAŁ

TEMAT Z OKŁADKI
rozmawiał Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Gratulujemy
zdobycia medalu mistrzostw świata w Tampere, choć mało brakowało, a wróciłabyś z Finlandii bez
medalu.
Adrianna Sułek: Dziękuję za gratulacje. Ten medal kosztował mnie dużo
wysiłku psychicznego. Skok wzwyż
to była nieplanowana porażka.
Nie liczyliśmy na pokonanie wysokości 1,80 m, bo w ostatnim czasie
praktycznie w ogóle nie robiłam
treningu pod tę konkurencję. Liczyłam, że scenariusz będzie podobny jak podczas mistrzostw kraju
w Suwałkach, gdzie na początku na
rozgrzewce było źle, ale w konkursie
już było lepiej. Tutaj tak nie było.
Kto bardziej się denerwował po tej
rywalizacji: ty czy trener Czapiewski?
Nikt. Po skoku wzwyż potrzebowaliśmy ochłonąć i ja musiałam też się
wypłakać. Marzyłam o złotym medalu, bo taki był mój cel przed zawodami. Liczyłam na przekroczenie granicy 6000 punktów. Wiedziałam też, że
po skoku wzwyż raczej nie włączę się
do walki o srebrny krążek.
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Igrzyska
olimpijskie są
moim celem

łam zmierzyć się z najlepszymi
zawodniczkami, którzy są w bardzo wysokiej formie. Startowałam
także w skoku w dal, lecz cztery
z sześciu skoków miałam nieuznane, minimalnie, ale jednak przekraczałam belkę. Uzyskałam wynik
6.05 m i cieszę się, że kilka razy ta
granica została przeze mnie przekroczona.
Jakie masz najbliższe plany startowe na ten sezon?
W piątek wystartuję w biegu na
200 metrów podczas Memoriału
Sidły w Sopocie. Liczę, że w mocnej
obsadzie, bo na starcie pojawi się
m.in. Patrycja Wyciszkiewicz, uda
mi się poprawić rekord życiowy, bo
mój wynik 23.96 sek. nie jest wyśrubowany w tym sezonie.

Jak nie Tokio, to Paryż

Zaczynają się już też powoli przymiarki pod starty w sezonie halowym?
Ze względu na sezon halowy zrezygnowaliśmy ze startu w Berlinie.
Gdybyśmy wystartowali w mistrzostwach Europy, to opóźniłoby się
też leczenie mojej nogi przed halową częścią sezonu. Na hali nie ma
oszczepu, który płatał mi figle. Chcemy jak najlepiej pokazać się w biegu
na 200 metrów, gdzie z czołówką
biegam na zbliżonym poziomie.

rozmowa z Adrianną Sułek, wieloboistką Zawiszy Bydgoszcz,
brązową medalistką mistrzostw świata juniorów i złotą
medalistką mistrzostw Polski do lat 20.

Siedmiobój – siedem konkurencji,
dwa dni zmagań. Jest taka konkurencja, której w tych zmaganiach
nie lubisz?
Nie ma takiej. Cały czas sporo „psikusa” sprawia mi rzut oszczepem,
ale rekord życiowy, który uzyskałam
w Tampere (39,35 m – przyp. red.)
nadal nie jest dla mnie zadowalający.

W Tampere po złoty medal sięgnęła Brytyjka Niamh Emerson, a srebro wywalczyła Austriaczka Sarah
Lagger. Rzeczywiście obie zawodniczki aż tak mocno zdominowały
rywalizację?
Gdyby nie konkurs skoku wzwyż,
to śmiało mogę powiedzieć, że bym
z nimi rywalizowała. Zakładałam
z trenerem, że uda się pokonać granicę 6200-6300 pkt. Na moje szczęście dobrze, że nie wystartowała
Alina Skuch. Było mówione, że to
będzie najwyższy poziom w historii siedmioboju juniorek. Uzyskany
przeze mnie w ynik 5939 punktów to rekord kraju. Moje ambi-

fot. Stanisław Gazda

Ws p o m i n a ł a ś o t e j g r a n i c y
6000 punktów. Wiesz, że to było
minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Berlinie, a twoje
nazwisko było wymieniane w kontekście startu w Niemczech.
Najważniejsze jest jednak wypełnienie minimum europejskich federacji.
Nasza federacja je mocno śrubuje,
by nasi zawodnicy byli jak najwyżej. Rzeczywiście, PZLA rozważała
zabranie mnie do Berlina, jednak
dzisiaj (wywiad przeprowadzony
w środę – red.) trener podjął decyzję, że nie startuję w Niemczech.
Chciałam na pewno, może za rok
będę musiała pokazać, że jestem
gotowa n a pokon a n ie g r a n ic y
6000 punktów.

Jest smutek, że nie wystartujesz
w Berlinie?
Na pewno żal, nie do końca się z tym
pogodziłam, ale ufam, że trener
podjął właściwą decyzję i że ona
wyjdzie na moją korzyść.

cje nie są spełnione, ale cieszę się
z tego brązu, to mój pierwszy medal
na między narodowej imprezie.
Na poprzednich zawodach właśnie
po rzucie oszczepem moja walka
o medale się kończyła.
Skąd u ciebie zrodziła się miłość do
królowej sportu?
Nauczyciele wychowania fizycznego zaszczepili do mnie miłość
do lekkiej atletyki. Zauważyli, że
mam predyspozycje szybkościowe.
Poza tym, że zabierali nas na mecze
siatkówki i turnieje lekkoatletyczne
pokazywali, że te zmagania są ciekawe. I tak się stało, że pokierowali
tym, że trafiłam do Zawiszy i pod
opiekę najlepszego fachowca – trenera Wiesława Czapiewskiego.
W 2014 roku byłaś siatkarką Pałacu Bydgoszcz i grałaś na pozycji
środkowej. W tym roku sięgałaś
po mistrzostwo kraju młodziczek,
a indywidualnie otrzymałaś nagrodę dla najlepszej zawodniczki na tej
pozycji.

To prawda, to były piękne czasy. Jednak zdecydowanie łatwiej
odnaleźć mi się w sporcie indywidualnym. Jest trochę ciężej i to
nie jak w siatkówce, gdzie mam do
ataku 25 piłek i ewentualnie kilka
w tie-breaku, a tutaj wykonuję jeden
bieg, trzy skoki i rzuty – to minimum
z minimów. Jestem w innym sporcie
i trenuję w innych godzinach. Pretensje mogę mieć tylko do siebie.
Po zakończeniu przygody z lekką
atletyką chciałabyś jeszcze wrócić
do gry w siatkówkę?
Oczywiście, że tak. Nie jest powiedziane, że jak skończę z lekką atletyką i będę w takim wieku, w którym nie będę robiła wyników, to
będę chciała pograć z zawodniczkami. Tęsknię za tym sportem. Najciężej było się rozstać z tymi dziewczynami, to było kilka lat dzień w dzień
spędzone w gronie dwudziestu
dziewcząt.
Jak to się stało, że grałaś na pozycji
środkowej?

Lubiłam tę pozycję. Miałam postawione ultimatum, że jeśli chcę
grać w ekstraklasie, to mam zmienić pozycję na libero. A to nie była
moja pasja, dość wysoko skakałam.
Powiedziano mi, że środkowa nie ma
wysoko skakać, tylko straszyć wzrostem. Ale nadal chodzę na mecze.
Jak oceniasz współpracę z trenerem Czapiewskim?
To mój wymarzony szkoleniowiec
i nie ma w Polsce lepszego fachowca. Mam nadzieję, że przed nami
długa i owocna kariera. Mamy jasno
postawione cele wobec siebie, wzajemnie się rozumiemy.
St ar towałaś t a kże w miniony
weekend w Lublinie na mistrzostwach Polski. Jakie wrażenia po
starcie?
W biegu płotkarskim poprawiłam
rekord życiowy, ale ze względu na
zbyt silny wiatr te wyniki nie mogą
być uznane (rywalizację ukończyła na czwartej pozycji – dop. red).
Byłam mocno zmęczona, ale chcia-

Sportowe marzenie na przyszłość?
Stawiasz sobie takie cele?
Medal na olimpiadzie. Chciałaby m w yst ar tować już w Tok io
w 2020 roku, ale będzie to bardzo
trudne. Przyzwyczaiłam kibiców
do rekordów Polski na poziomie
juniorskim. Rekordy kraju na tym
poziomie są na wysokim poziomie.
Żeby wejść na poziom 7000 punktów i zdobyć medal – ciężko będzie
to zrobić w ciągu dwóch lat. Ale za
kolejne cztery lata – powalczę o to.

ADRIANNA SUŁEK
(ur. 1999 r.), była siatkarka Pałacu Bydgoszcz, obecnie wieloboistka Zawiszy Bydgoszcz,
podopieczna trenera Wiesława
Czapiewsk iego. Multimedalistka mistrzostw Polski juniorów – sięgała między innymi
w tym roku po złoto w pięcioboju (w hali) w Toruniu oraz
w siedmioboju (na stadionie)
w Suwałkach. Na tych ostatnich
zawodach wynikiem 5901 punktów pobiła rekord Polski do lat
20, który poprawiła w połowie
lipca w Tampere (5939 pkt.)
podczas mistrzost w św iat a
juniorów. Z zawodów w Finlandii
przywiozła brązowy medal.

