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remier Mateusz Morawiecki
długo zwlekał, ale w miniony
poniedziałek podpisał rozporządzenie regulujące kalendarz
wyborczy, dzięki czemu kampania
mogła już oficjalnie ruszyć. Teraz
komitety wyborcze mają czas do
16 września, aby przedstawić kandydatów na radnych i dziesięć dni
dłużej, aby wskazać swoich przedstawicieli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów. Do urn
pójdziemy 21 października.
Prezydent Rafał Bruski stara
się skupić przy sobie jak najwięcej
ugrupowań. Już w maju potwierdzono, że o reelekcję będzie ubiegać
się z poparciem nie tylko Platformy
Obywatelskiej, ale też Nowoczesnej. Na finiszu są też rozmowy
z Inicjatywą Bydgoszcz. Ugrupowanie Barbary Nowackiej początkowo miało startować z SLD, jednak
rozmowy zostały zawieszone, do
czego pretekstem była wypowiedź
Włodzimierza Czarzastego. Później
Inicjatywa rozmawiała z Partią Zieloni, z którą organizowała wspólne
konferencje, apelując do Bruskiego
o budowę przystanków wiedeńskich oraz do władz miasta i województwa o zmiany w ruchu kolejowym, a także z Partią Razem, która
prawdopodobnie skupi się tylko na
wyborach na sejmiku.
- Rzeczywiście trwają zaawansowane rozmowy. Znajdujemy wie-

Nowe sojusze
i rozstania

le punktów stycznych w kwestiach
pro g r a mow ych – mów i ł P iot r
Malich z Inicjatywy o możliwym
poparciu urzędującego prezydenta. Jego ug r upowanie zamierza
przedstawić dwadzieścia projektów, które odpow iedzą na największe potrzeby bydgoszczan.
– Pierwszy i być może największy
z projektów ogłosimy niebawem –
zapowiada.
Niewykluczone, że do Bruskiego
dołączy ktoś jeszcze. Na przykład
Partia Zieloni, z którą w ostatnich
dniach trwały rozmowy. Jeśli nie
przyniosą one skutku w postaci
porozumienia, to ostatnie z wymienionych ugrupowań wystawi tylko
listę do sejmiku.

wyborcze większości
ugrupowań są już niemal
gotowe.

Ruszyła kampania wyborcza
Niemal dokładnie dwa miesiące pozostały do wyborów samorządowych. Teraz, gdy wiemy już, kiedy
odbędzie się głosowanie, na dobre ruszyła kampania. Już w jej pierwszych dniach niektórzy połączyli siły, a inni postanowili działać osobno.

Fot. Eryk Dominiczak

21 X 2018
odbędą się wybory.
Ewentualna druga
tura – 4 listopada.

Listy

W nadchodzących wyborach Rafał Bruski postara się o reelekcję. Roman Jasiakiewicz wciąż nie ogłosił, po
czyjej stronie stanie.

Znaczenia w koalicji nie chce
stracić Nowoczesna. W minionym
tygodniu wybrała nową przewodniczącą – Joannę Czerską-Thomas, która w 2015 roku startowała
z „dwójk ą” w w yborach pa rlamentarnych. – Każda kampania
ma lidera, k tór y pow inien być
rozpoznawalny w mieście, mieć
ug r untowaną pozycję rodzinną
i biznesową oraz być pozytywnie
odbierany - tł umaczy rzecznik
prasowa lokalnych struktur partii Izabela Nowak. Jak dodaje, nie
bez znaczenia jest również fakt,
że Czerska-Thomas posiada sieć
kont a k tów, k tóra może pomóc
w zebraniu funduszy na kampanię
wyborczą.

Od momentu rozpoczęcia kampanii wyborczej swoją aktywność
w mieście zwiększył Tomasz Latos.
Tylko w ostatnich dniach poseł znalazł czas, aby pojawić się na koncercie pianistycznym, meczu żużlowym, spływie kajakowym, inscenizacji historycznej, kartodromie,
kolacji na Wyspie Młyńskiej oraz
udzielił wywiadów w radiu, telewizji oraz internecie. Jednocześnie
musi zastanawiać się, kogo umieścić
na listach do rady miasta i sejmiku
województwa. Dotychczasowi radni,
jak przewodniczący klubu Mirosław
Jamroży, Tomasz Rega czy Andrzej
Walkowiak, nie mogą kandydować
po otrzymaniu dobrze płatnych
posad w państwowych spółkach.

- Nie ukrywam, że jest to trudna decyzja dla każdego z nich. Jednocześnie rozumieją oni, że takie
są decyzje, taki jest wymóg w tej
sytuacji – skomentował Tomasz
Latos we wtorkowym wywiadzie
na antenie Radia PiK. Kto miałby w y pełnić powst ałe luki? Na
listach, które są już prawie gotowe, Latos zapowiada kilka niespodzianek. PiS chciałby, aby znalazły
się na nich osoby spoza głównego nurtu, z różnych środowisk,
dot ychczas m n iej koja r zonych
z partią Jarosława Kaczyńskiego.
Tak że list y Sojuszu Lew icy
Demokratycznej są już prawie gotowe. – W ciągu tygodnia będziemy
mieli je gotowe, jeśli chodzi o nazwi-

ska – mówi miejski i wojewódzki szef partii Ireneusz Nitkiewicz.
Trwają jeszcze rozmowy przedstawicieli SLD, który w wyborach do
rady miasta będzie jedynym lewicowym ugrupowaniem z samodzielną
listą, z reprezentantami organizacji
pozarządowych i związków zawodowych. – Wszystko jest na dobrej
drodze – uspokaja Nitkiewicz.
Do rozłamu doszło w środowisku określanym dawniej jako Nowa
Byd go sz cz , sk upi aj ąc y m m .i n .
działaczy ruchu Kukiz’ 15 i Wolności. Na samodzielny start zdecydował się Marcin Sypniewski,
k tór y zapow iedział st worzenie
własnego komitetu. Wiadomo jednak, że nadal będzie cieszył się
poparciem ugrupowania Janusza
Korwin-Mikke, a możliwe, że także członków rad osiedli. – Polska jest sceną walki politycznej.
Kukiz’15 bierze udział w tych sporach, a ja nie chcę się w nie wpisywać – mówił Sypniewski, tłumacząc swoją decyzję.
Propozycją ugrupowania Pawła
Kukiza będzie więc Paweł Skutecki.
Poseł wcześniej chwalił Sypniewskiego, ale teraz będzie musiał promować swoją kandydaturę. - Mam
pewne propozycje, które odróżniają mnie chociażby od Marcina. I to
bydgoszczanie zdecydują, które są
bardziej realne. A dla mieszkańców im większy wybór, tym lepiej
– przekonuje parlamentarzysta.
Wcześniej obaj organizowali debaty
„Bydgoszcz zasługuje”. Dwa spotkania, które się odbyły, nie cieszyły się zbyt dużą frekwencją. – Ale
pojawiło się na nich kilka pomysłów
i to z różnych stron – przypomina
Skutecki.
Na giełdzie niezagospodarowanych nazwisk wciąż pozostają
chociażby Bogdan Dzakanowski
(waha się między PiS-em, własny komitetem a koalicją ruchów
sa morządow ych), łączony niedawno z formacją Tomasza Latosa Konstanty Dombrowicz oraz
Roman Jasiakiewicz, który wciąż
nie ogłosił swojej decyzji.
Start w wyborach prezydenckich potwierdziło więc pięć osób
– wspomniani Bruski, Latos, Skutecki, Sypniewski, a także Anna
M ack iew icz, k tóra z w ycięż ył a
w prawyborach w SLD. W przypadku, gdy zwycięzcy nie uda się
wyłonić w pierwszej turze, drugie
głosowanie odbędzie się 4 listopada.
Nowa kadencja prezydenta, a także
radnych będzie dłuższa niż dotychczasowe – potrwa pięć lat.
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fot. Sebastian Torzewski

ł ów ny p owó d rez yg n ac ji
z planów to brak zdecydowanego poparcia ze strony radnych, którzy musieliby wydać zgodę
na to przedsięwzięcie. W pierwszej
połowie sierpnia prezydent Bruski wysłał do nich projekt cokołu
i pomnika po przeniesieniu na główny plac miasta z prośbą o opinię.
Z 31 radnych swój głos wyraziło…
pięciu. – Większość głosów była
przeciwna, jeden z radnych wskazywał na potrzebę szerszych konsultacji – wyliczał 17 sierpnia na konferencji prasowej Rafał Bruski.
Dyskusji o zmianie lokalizac ji pom n i k a K a zi m ier z a W ielkiego od początku towarzyszyły emocje, także, a może przede
wszystkim, związane ze sposobem wprowadzenia pomysłu do
Pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego od ponad dekady spotykają się przedstawiciele władz miasta.

Rada podtrzymuje,
i to jednogłośnie,
stanowisko, że
przeniesienie pomnika
to dobry pomysł.
prof. Dariusz Markowski
przewodniczący rady ds.
estetyki

debaty publicznej. Przypomnijmy,
że prezydent mówił o koncepcji
podczas lipcowej sesji rady miast a zwołanej not abene na jego
wniosek. Tyle że punktu z dyskusją o pomniku w porządku obrad
nie było, a radni w ydawa li się
z a s ko c z e n i s ł o w a m i B r u s k i e go. Ten z kolei zapewniał i nadal
zapewnia, że wcześniej prof. Markowski rozmawiał z kilkoma radnymi i wstępna zgoda na przeniesienia pomnika wydawała się

BUDŻET OBYWATELSKI

S

tworzenie punktu widokowego
na terenie fordońskich górek
wraz z budową ścieżki spacerowej w rejonie ulic: Tatrzańskiej
oraz Świętokrzyskiej było jednym
z pomysłów zgłoszonych do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
2017. W głosowaniu, które odbyło się
w drugiej połowie 2016 roku, projekt
poparło 358 głosujących.
Warta ponad 320 tysięcy złotych
inwestycja miała być zrealizowana
do końca 2017 roku. Ale tak się nie
stało. Środki zabezpieczone na jej
realizację zostały więc wpisanego
do tegorocznego budżetu z założeniem, że zostaną wykonane: koncepcja, projekt budowlany, uzgodnienia w zakresie ochrony środo-

Króla Kazimierza
nikt nie ruszy
Przynajmniej na razie

Prezydent Rafał Bruski wycofuje się z koncepcji przeniesienia pomnika Kazimierza Wielkiego na Stary Rynek. – Temat uważam za zakończony – mówi. – A ja chciałbym, żebyśmy jeszcze kiedyś do niego
wrócili – przekonuje przewodniczący rady ds. estetyki prof. Dariusz Markowski.

prawdopodobna. Część rajców na
samej sesji również wypowiadała się w ciepł ych słowach, choć
później – jak Ireneusz Nitkiewicz
– zmieniła zdanie. – Nie mam do
nikogo żalu, szanuję ich decyzję –
komentuje prezydent.

Kolejny problem z przenosinami pomnika króla związany był
z faktem, że przez kilkanaście dni
nie było wiadomo, kto dokładnie
jest inicjatorem powrotu tematu
do dyskusji. Powrotu, bo wątek ten
przewijał się w trakcie konsultacji

nad wyglądem Starego Rynku, które odbyły się kilkanaście miesięcy
temu. Na wspomnianej lipcowej sesji
prezydent Bruski mówił bowiem, że
„zgłosiły się do niego osoby i pojawiły się sygnały” o zmianie lokalizacji pomnika, ale nie wskazał,

Fordońskie górki zyskają
platformę widokową
Pytanie - kiedy
Pracownia projektowa Ingraf przekazała ratuszowi projekt budowlany wieży widokowej, która ma
stanąć na Zboczu Fordońskim. Koncepcję jej budowy poparli już w 2016 roku mieszkańcy, ale nadal
czeka ona na realizację.

wiska (Zbocze Fordońskie wchodzi
w skład obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły), po
czym ogłoszony zostanie przetarg

na wykonanie platformy widokowej
i towarzyszącej infrastruktury.
Jak ustaliliśmy, obecnie zakończył się etap związany z projektem

budowlanym – bydgoska pracownia
Ingraf przekazała go urzędnikom
wraz z wizualizacjami (dostępne są
na MetropoliaBydgoska.PL). Teraz

że pomysł wyszedł od działającej
przy nim rady ds. estetyki. – Może
ujawnienie tego ułatwiłoby dyskusję wśród radnych? – pytamy Bruskiego. – Nikt tego nie ukrywał i nie
chował. Ale żaden z radnych o to nie
pytał – usłyszeliśmy w odpowiedzi. – Przez kilka dni próbowaliśmy
ustalić, kto za tym stoi. Bez rezultatu – wskazujemy. – Gdyby pan mnie
zapytał, od razu bym odpowiedział
– ripostował prezydent. Tyle że kilkadziesiąt minut po dyskusji na sesji
rozmawialiśmy o pomyśle z profesorem Markowskim. Podkreślał on, że
popiera projekt, ale nie wspomniał,
że pomysłodawcą jest sama rada.
Prof. Markowski, który był również obecny na konferencji Bruskiego, przekonywał, że rada podtrzymuje stanowisko, że przeniesienie
pomnika to dobry pomysł. – I w tej
materii jesteśmy w zasadzie jednomyślni. Nawet podczas ostatniego
posiedzenia (w połowie bm.) wyraziliśmy ten pogląd – podkreśla.
I dodaje, że skoro wielokrotnie dyskutujemy o tożsamości miejskiej, to
w tym wypadku zdecydowano się na
jej spłycenie. – A burza i szum polityczny, który pojawił się wokół tej
sprawy jej się nie przysłużył. Wręcz
przeciwnie – dodawał, powołując się
na tezy ze swojego listu otwartego
w tej sprawie.
Zdaniem Markowskiego warto,
aby w przyszłości do tematu relokacji pomnika wrócić. Powołał się
przy tym na słowa autora pomnika
Mariusza Białeckiego, który w rozmowie z projektantem postumentu
Maciejem Świtałą miał wyrazić zgodę na taki ruch. Tyle że wspomniana
rozmowa miała się odbyć… w przeddzień konferencji. – O szczegóły
proszę pytać pana Świtałę – uciął
prof. Markowski.
W efekcie wycofania się z planu relokacji pomnika prace na Starym Rynku będą toczyły się według
dotychczasowego harmonogramu.
Ich zakończenie planowane jest na
połowę przyszłego roku.

*

 ięcej informacji na temat
W
przeniesienia pomnika na
MetropoliaBydgoska.PL.

czas na pozyskanie pozwolenia na
budowę oraz ogłoszenie wspomnianego postępowania na wykonanie
inwestycji.
Budowa punktu widokowego
na górkach ma umożliwić oglądanie panoramy dolnego tarasu Fordonu oraz zbocza skarpy wiślanej
(w tym Ostromecka). Wspomniane
ulice: Tatrzańska i Świętokrzyska
mają zostać połączone zmodernizowaną ścieżką. Dodatkowo planowane jest zamontowanie tablic
dydaktycznych dotyczących parku
krajobrazowego oraz elementów
małej architektury (ławek, śmietników), drogowskazu wskazującego dawne wsie wchodzące obecnie
w skład Fordonu (Pałcz, Mariampol, Zofin i Łoskoń) oraz instalacja
oświetlenia.ED
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ereny najw iększego park u
miejskiego w Polsce zostały
zaadaptowane do swojej obecnej funkcji w latach 70. XX wieku.
Na obszarze dawnego majątku ziemiańskiego powstał ogród botaniczny, zoo, stok narciarski i park
rozrywki. W centrum Myślęcinka
wykopano stawy, a cały obszar połączono drogami spacerowymi. Pomimo zmian, które zachodzą w parku,
mieszkańcy mają wiele pomysłów na
nowe atrakcje i poprawę funkcjonalności LPKiW. Jak podkreśla rzecznik
prasowy parku Sandra Tyczyno,
władze są zawsze otwarte na sugestię i pomysły ze strony bydgoszczan, ale realizacja inicjatyw zależna

Zielona perła
Bydgoszczy
Co się w niej zmienia, a co
można w niej zmienić?
Takiego obszaru zielonego w granicach miasta zazdroszczą nam większe ośrodki. Leśny Park Kultury
i Wypoczynku to miejsce, w którym od lat bydgoszczanie łapią oddech i zażywają relaksu. Czy bogaty w wiele atrakcji Myślęcinek może być lepszy? Mieszkańcy uważają, że tak. Władze LPKiW przekonują jednak, że cały czas starają się zadowolić swoich gości i w miarę możliwości dbają o poprawę
estetyki i funkcjonalności terenu.

Ten kto mówi, że nic tu
się nie dzieje, nie był
dawno w Myślęcinku.

ność, która ogranicza hałas. Podczas zlotu harleyowców u mieszkańców zoo nie wykryto żadnych
problemów – zapewnia Tyczyno.
Dlatego też pomysł, aby teren ogrodu zoologicznego był odgrodzony
od Różopola jakąkolwiek konstrukcją wygłuszającą, nie ma racji bytu.
Jednocześnie w samym zoo wciąż
przeprowadzane są modernizacje –
niedawno ukończono przebudowę
dróg spacerowych, a sukcesywnie
wymieniane są klatki dla zwierząt.
Atutem Myślęcinka są stawy –
zarówno te w Ogrodzie Botanicznym, jak i te w centralnej części
parku, które powstały sztucznie
w latach 70. Czy nie przydałoby się
im nieco więcej atrakcji? Na pewno jedną z nich nie będzie kąpielisko, ponieważ koszty wybagrowania zbiorników wodnych i całej
infrastruktury są bardzo wysokie.

Jakie pomysły na
Myślęcinek mają
mieszkańcy?

Sandra Tyczyno

•

rzecznik LPKiW

•
•
•
fot. Justyna Wróblewska

jest od środków budżetowych – a te
zależą od władz miasta.
- Myślęcinek jako spółka miejska
otrzymuje co rok określoną kwotę
z budżetu miasta na swoje działania.
Mamy strategię rozwoju, ale środki, które mamy starczą na bieżące
utrzymanie parku. Oczywiście – na
wielu działaniach zarabiamy, ale
przykładowo zimą park rozrywki nie
dostarcza nam przychodów – podkreśla Tyczyno. Rzecznik zaznacza
też, że po zmianie prezesa, która
nastąpiła w 2010 roku, nowe władze musiały skupić się na spłacie
zadłużenia, pozostawionego przez
poprzednią ekipę. – Sytuacja była
tak trudna, że odcięto nam telefon.
Dziś jednak udało się wyciągnąć
park na prostą – mówi rzecznik.
Co w najbliższym czasie powstanie na terenie LPKiW? Rozpoczęły
się już prace przy budowie integracyjnego placu zabaw, który pojawi
się w pobliżu Restauracji Parkowej.
Przy okazji tej inwestycji uporządkowany zostanie sąsiadujący z nią
teren przy stawach. W przyszłym
roku rozpocznie się kolejny etap
odnowy ścieżek w Ogrodzie Botanicznym. Najważniejszą inwestycją
jest jednak budowa biegunarium.
Środki na ten cel pochodzą jednak
bezpośrednio z budżetu miasta,
a konkretniej z puli zaoszczędzonej
w wyniku otrzymania dofinansowania na rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej. Zmiany mają nastąpić też
w parku rozrywki – w miejsce basenu z kulkami ma powstać całkiem
nowa atrakcja, która będzie niespodzianką dla najmłodszych.
Bydgoszczanie często zarzucają
LPKiW, że jego oferta jest wtórna.

Ulica Hippiczna jest oblegana przez mieszkańców korzystających z różnych form rekreacji. Bydgoszczanie
oczekują, że LPKiW stworzy alternatywny ciąg dla rowerów, który ułatwi poruszanie się na osi północpołudnie.

Za przykład podają odwrócony dom
czy park dinozaurów, czyli atrakcje spotykane w innych miastach.
– Powstały one jednak w wyniku
inicjatywy prywatnych inwestorów.
My daliśmy im teren, a w zamian
otrzymujemy pieniądze – argumentuje Tyczyno. Rzecznik podkreśla,
że park jest otwarty na prywatnych
inwestorów.
Na pytanie o to, czego brakuje bydgoszczanom w Myślęcinku, w odpowiedziach nie zabrakło
oczywiście kolejki. Wąskotorowa
ciuchcia przestała przemierzać park
w 2011, kiedy to w tajemniczych
okolicznościach doszło do pożaru
jej zaplecza wraz z całym taborem.
Po tym zdarzeniu PKP Cargo – właściciel spółki Myślęcinska Kolej
Parkowa – zdecydował o likwidacji
torowiska. – Funkcjonowanie kolejki przynosiło straty, a park dokładał do niej pieniądze. Nie mogliśmy
wrzucić kolejnego kamyka do plecaka i wziąć na siebie jej utrzymania.
Zżyliśmy się jednak z kolejką i dla-

tego po parku kursuje teraz pojazd
kołowy stylizowany na ciuchcię –
zaznacza rzecznik Leśnego Parku.
Tyczyno zapewnia, że ten rodzaj
przewozu cieszy się popularnością,
zwłaszcza wśród seniorów i dzieci. Rzecznik nie ukrywa jednak, że
jeżeli pozwolą na to środki, obecna kolejka powinna w przyszłości
zyskać bardziej estetyczny wygląd.
Problemem Myślęcinka jest nielegalne parkowanie. Auta zajmują m.
in. pas zieleni przy ulicy Gdańskiej
czy tereny przy ulicy Konnej obok
Ogrodu Botanicznego. LPKiW nie
zamierza jednak wyznaczać nowych
miejsc do parkowania, gdyż w ten
sposób chce zachęcić mieszkańców
do przyjazdu rowerem bądź komunikacją publiczną. Rzecznik parku
nie otrzymała jednak sygnałów, że
transport publiczny kursujący do
Myślęcinka nie funkcjonuje tak, jak
oczekują tego pasażerowie. Sytuację
ma poprawić zapowiadana na najbliższe lata budowa buspasu wzdłuż
ulicy Gdańskiej i parkingu Park and

Ride przy pętli Las Gdański. Czy po
uruchomieniu pasa dla autobusów
ZDMiKP zwiększy częstotliwość
połączeń do Myślęcinka? To pytanie
należy postawić wydziałowi organizacji transportu.
Sandra Tyczyno podkreśla jednak, że LPKiW walczy z problemem
parkowania. – Zwracamy się do
służb o zwiększenie liczby patroli. Stale współpracujemy ze strażą
miejską i policją, a ponadto nasi pracownicy zwracają uwagę na złe parkowanie – przyznaje rzecznik. I przy
okazji przypomina, że postój auta na
parkingu koło zoo jest płatny, jednak posiadanie biletu za parkowanie
uprawnia do zniżek przy korzystaniu z myślęcińskich atrakcji.
Rzecznik uspokaja też mieszkańców, którzy troszczą się o los
„braci mniejszych” przebywających
w myślęcińskim zoo. – Nasze zwierzęta nie odczuwają dyskomfortu
podczas imprez, które odbywają się
na Różopolu. Od strony tego miejsca
mamy budynki zaplecza i roślin-

•
•

 stawienie tablic z planem
U
parku
Utworzenie punktów/wież
widokowych
Nowe, utwardzone drogi dla
pieszych i rowerów
O graniczenie nielegalnego
parkowania
Reaktywacja kolejki parkowej
Plaża przy stawach

Ponadto, w wodzie i na brzegach
utworzyły się zbiorowiska, w których rozwija się ptactwo wodne.
LPKiW zapewnia też, że dba o stawy
w Ogrodzie Botanicznym. W tym
roku dwa z nich zostały wysprzątane. – Były to bardzo trudne prace.
Planujemy ich kontynuacje w przyszłym roku – podkreśla rzecznik
Leśnego Parku. Przy okazji warto
przypomnieć, że w stawach położonych w centrum Myślęcinka można
łowić ryby – oczywiście wyznaczonych miejscach i po uprzednim
otrzymaniu zezwolenia od LPKiW.
Pomysłów na zmiany w parku
jest znacznie więcej – bydgoszczanie
chcieliby stworzenia w parku punktów widokowych, poprawy estetyki
punktów gastronomicznych, nowych
ścieżek rowerowych i dla rolkarzy,
map z lokalizacją atrakcji czy zwiększenia liczby toalet. LPKiW zna te
potrzeby, lecz przyznaje, że z jednej strony ich realizacje ogranicza
budżet, a z drugiej – inne podmioty.
Lasy Państwowe nie wyrażą zgody na poszerzenie ulicy Hippicznej,
by zwiększyć jej przepustowość dla
rowerzystów i rolkarzy. Tyczyno
podkreśla, że od 2010 roku w parku i tak dużo się zmieniło. – Ten kto
mówi, że nic tu się nie dzieje, nie był
dawno w Myślęcinku – mówi rzecznik, zachęcając do odwiedzin LPKiW.
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ealizacja węzła przeładunkowego, który miałby odciążyć
porty w Gdańsku i Gdyni, jest
sztandarowym postulatem bydgoskich społeczników i części polityków. Opiera się on na transporcie
multimodalnym, czyli przewozie
osób i towarów z udziałem jednego lub więcej środków transportu.
Bezpośrednio z tym pojęciem wiążę
się pojęcie intermodalności, czyli
przewozu przy udziale dwóch lub
więcej rodzajów transportu towaru umieszczonego w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie.
Doskonałym przykładem takiej jednostki jest kontener, który można
przewozić za pośrednictwem statku, a także koleją czy samochodem
ciężarowym.
Najwięcej kontenerów przywozi się do Polski transportem morskim. Trafiają one do trójmiejskich
terminali portowych. Ich zdolność
przeładunkowa jednak wciąż spada. Dlatego też jednym z rozwiązań, które może odciążyć porty
w Gdańsku i Gdyni, jest budowa
platformy multimodalnej w pewnej

Jeden krok dla
radnych wielkim
skokiem dla
Bydgoszczy
Jest szansa na budowę
terminalu przeładunkowego
Bydgoscy radni mogą znacznie przybliżyć realizację portu
multimodalnego. Na najbliższej sesji mają przyjąć stanowisko
odnośnie zabezpieczenia terenu na tę inwestycję w rejonie stacji
kolejowej Bydgoszcz Emilianowo.

Zalety lokalizacji
platformy
multimodalnej
w Emilianowie

•
•

 ołożenie na trasie linii koleP
jowej 201 – magistrali węglowej, będącej częścią korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk
Bliskość drogi krajowej nr 10
W sąsiedztwie znajduje się
Bydgoski Park Przemysłowo-Technolog iczny oraz
port lotniczy

odległości od wybrzeża. Lokalizacją,
która jest świetnie skomunikowana z Trójmiastem i idealnie nadaje
się do realizacji takiej inwestycji,
jest Bydgoszcz. Przez miasto przebiegają bowiem dwie linie kolejowe
(131 i 201) tworzące tzw. magistralę
węglową łączącą Śląsk z portami na
Wybrzeżu. Aktualnie trwa też budowa kujawsko-pomorskiego odcinka
drogi S5, a w planach jest realizacja
drogi S10. Nie należy też zapominać
o możliwościach, które daje istnienie portu lotniczego im. Ignacego
Jana Paderewskiego.
Obecnie istnieją dwie koncepcje
lokalizacji platformy multimodalnej w pobliżu Bydgoszczy. Pierwsza
z nich, popierana przez bydgoskich
społeczników i polityków, zakłada
wykorzystanie infrastruktury sta-

fot. Stanisław Gazda
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Stacja Bydgoszcz Emilianowo - to tu ma powstać nowoczesny terminal przeładunkowy

cji Bydgoszcz Emilianowo, znajdującej się tuż obok drogi krajowej nr
10 i Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To właśnie
te powiązania – zdaniem popierających tę koncepcję – są największymi atutami tej lokalizacji. Drugim pomysłem, lansowanym przez
urząd marszałkowski w Toruniu,
jest budowa terminalu w okolicach

Otorowa (lokalizacji oddalonej od
Bydgoszczy, położonej w pobliżu
Solca Kujawskiego), która miałaby
być skupiona przede wszystkim na
obsłudze kontenerów, przewożonych drogą wodną. Regulacja Wisły
w celu umożliwienia prowadzenia
na niej żeglugi śródlądowej wciąż
pozostaje jedynie w rządow ych
planach i wymaga miliardowych

nakładów finansowych (m. in. realizacji programu kaskadyzacji Wisły).
Jest to poważna wada koncepcji
marszałka, która w dodatku nie
uwzględnia możliwości związanych
z liniami 131 i 201.
Ożywienie dyskusji na temat
lokalizacji platformy w Bydgoszczy przyniosła niedawna deklaracja prezesa PKP SA Mirosława

A ntonow icza, któr y st w ierdził,
że wraz z ministerstwem rozwoju przymierzają się do stworzenia
centrum intermodalnego w Bydgoszczy. W maju przedstawiciel
ministerstwa infrastruktury informował MetropoliaBydgoska.PL, że
wskazana inwestycja znajduje się
na bardzo wczesnym etapie planowania i nie zostały podjęte jeszcze
decyzje dotyczące źródeł finansowania projektu, jak również określenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację i koordynatora
strategicznego projektu. Ministerstwo podało także, że obecnie nie
ma planów budowy nowych torów
kolejowych z Solca Kujawskiego do
Trzcińca – czyli połączenia kolejowego do lotniska. W perspektywie
finansowej 2014-2020 planowana
jest realizacja projektu „Prace na
alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, Etap
I i Etap II” (linia 201 i 203). Zakłada
on elektryfikację i dobudowę drugiego toru na tych liniach, co ma
znacznie zwiększyć ich przepustowość w kontekście transportu
towarowego.
PKP i rząd ochoczo przymierzają się jednak do realizacji platformy multimodalnej. Świadczy
o tym stanowisko, którym mają
zająć się radni miejscy na najbliższej sesji. W opracowanym przez
Miejską Pracownię Urbanistyczną
w Bydgoszczy dokumencie rada ma
zaapelować do urzędu marszałkowskiego o uwzględnienie w planie
województwa oraz uchwale dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu Wydm Kotliny Bydgosko-Toruńskiej potrzeby realizacji terminalu przeładunkowego w pobliżu
stacji Bydgoszcz Emilianowo.
W uzasadnieniu możemy przeczytać, że lokalizacja platformy
multimodalnej w Emilianowie jest
podyktowana faktem, że st acja
znajduje się na trasie linii kolejowej o znaczeniu państwowym nr
201 (magistrala węglowa), będącej
częścią korytarza transportowego
Bałtyk – Adriatyk (CE-65). To na
tej linii kolejowej koncentrują się
pr zewoz y towa rowe pomiędz y
północą a południem Polski. Projekt stanowiska podkreśla też to,
o czym wspominamy pow yżej –
Emilianowo zlokalizowane jest tuż
przy drodze krajowej nr 10 oraz
BPPT.
Przyjęcie stanowiska nieprzypadkowo znalazło się w porządku obrad sesji rady z 22 sierpnia
– 16 sierpnia PKP SA przesłało do
ratusza pismo, w którym poinformowało o planach ulokowania terminalu w Emilianowie. „Prowadzone
są obecnie intensywne prace analityczne w zakresie potoków ładunków oraz skomunikowania ruchu
drogowego obsługującego planowany terminal” – czytamy w projekcie
stanowiska. Sama inwestycja ma
przynieść korzyści dla środowiska
– kolej jest ekologicznym środkiem
transportu, a zmniejszenie liczby
samochodów ciężarowych wpłynie
na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Apel podkreśla też korzyści, jakie
z istnienia terminala uzyska park
przemysłowy.
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dybyśmy wszyscy mogli kupować w sklepach i pić z butelek
taką wodę, jaka dostępna jest
w uzdrowiskach, to byśmy się zdrowo pochorowali! Bo lecznicza woda
mineralna, to produkt zalecany przy
konkretnej diecie lub dolegliwości.
Wiedza o zawartej w wodzie ilości
poszczególnych składników mineralnych, jest bardzo ważna, zwłaszcza
dla osób chorujących na nadciśnienie, cukrzycę, zagrożonych osteoporozą lub po prostu wymagających od
wody, by dostarczyła organizmowi
konkretnych minerałów. Codzienne
spożycie, bez konsultacji z lekarzem,
może spowodować niebezpieczną
kumulację biopierwiastków w organizmie i doprowadzić np. do kamicy
nerkowej. Wody te zawierają ponadto znaczne ilości chlorku sodu, czyli
soli, która powoduje wzrost ciśnienia krwi i obrzęki (zatrzymuje wodę
w organizmie).
Dostępna w ogólnej sprzedaży
woda mineralna, nawet mimo iż
nazywa się dokładnie tak, jak pita
w pijalni – musi mieć zredukowaną
ilość minerałów. Z tym bywa różnie. W 15 partiach z 80 skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Handlową (prawie 19 proc.)
zawartość niektór ych kationów
i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu. Ciekawostką jest to, że choć dana woda
bije ze źródła od tysięcy lat, to po
nabiciu jej w butelkę, otrzymuje
ona termin przydatności do spożycia... Tak czy siak, picie wody
mineralnej, źródlanej lub stołowej
staje się w Polsce coraz bardziej
trendy. Zarówno popyt jak i podaż
z roku na rok wzrastają. A to między innymi dlatego, że ze Stanów
Zjednoczonych idzie moda, a w ślad
za nią konkretne decyzje dotyczące
redukcji spożycia i sprzedaży napojów gazowanych - zwłaszcza wysokosłodzonych.

Biznes na wodzie pisany
Może nie zwracamy na to uwagi, ale budowanie w naszym kraju biznesu na wodzie trwa już na
dobre. Zachodnie firmy, widząc co
się szykuje, pospiesznie „łyknęły”
ścisłą czołówkę polskich rozlewni wód mineralnych. Żywiec Zdrój
należy dziś do Danone’a, Cisowianka i Nałęczowianka do koncernu
Nestle, Muszynianka i Kropla Beskidu są w portfelu Coca-Coli, zaś
Oshee jest właścicielem marki Kinga
Pienińska.
Gdy wydawało się, że wszystko jest już w tej branży pozamiatane, udziały są rozdane i że tak
już zostanie - w styczniu tego roku
sporo namieszał gracz nie byle
jaki – FoodCare - mający w swoich zasobach takie marki napojów
jak: 4MOVE, Fitella, Black Energy
Drink, N’Gine oraz Frugo. Namieszał i może jeszcze sporo namieszać,
m.in. dlatego, że ma doświadczenie
w budowaniu marek i wprowadzaniu ich do pierwszej ligi.

Ostromecko, to
się będzie piło?!
Rozmowa przy sklepowej kasie: Czy pani wie dlaczego nie ma
wody Ostromeckiej? Kiedy pojawi się w sprzedaży? Od dłuższego
czasu jej nie widzę? Na to ktoś zza pleców: Podobno Niemiec ją
kupił, więc raczej jej nie zobaczymy…

Woda Ostromecko na początku roku zmieniła właściciela. Została nim spółka FoodCare.

Prezes FoodCare, Wiesław Włodarski, od dawna rozglądał się za
możliwością włączenia wody do
oferty. Szukał takiej marki, którą
będzie w stanie wprowadzić do krajowej czołówki. Woda Ostromecko ma ku temu ogromny potencjał,
ze względu na swoje właściwości mineralne, a także wydajność
samego źródła. W styczniu br. spółka FoodCare przejęła więc jedną
z największych rozlewni w regionie
Kujawsko-Pomorskim - Wody Mineralne Ostromecko.
W przeciwieństwie do innych
wód mineralnych wodę z Ostromecka można pić bez ograniczeń. Jest
bowiem naturalną wodą źródlaną,
niskosodową, o średniej mineralizacji. Scharakteryzować ją można jako
wodę twardą, typu wodoro-węglano-wapniowego, z dużą zawartością jonów siarczanowych. Poradnik Zdrowie zachwala ją jako dobrą
na układ moczowy, nieżyty i stany
zapalne jelit, cukrzycę oraz pracę
trzustki.
Dwa lata temu w Rymanowie
Zdroju, na sk werze oddalonym
o kilkadziesiąt metrów od pijalni

wód mineralnych, postawiono naturalnej wielkości krowę i cielątko białej maści z brązowymi łatami.
Były jak prawdziwe, choć wykonane
z plastiku. Stały tam raptem jeden
dzień, bo ktoś doszedł do wniosku,
że to zbyt „obciachowe”, żeby bydło
promowało uzdrowisko i miało taki
„pomnik”. A przecież to właśnie krowy „odkryły” lecznicze źródła – nie
chcąc pić innej wody.

Ostromecka
dobra z natury
Kto odkrył w Ostromecku wodę
„stworzoną przez naturę, nietkniętą
przez człowieka i powoli filtrowaną
pod ziemią” – nie wiadomo. Najstarsze wiadomości pochodzą z roku
1570 r. Zanotowano wówczas istnienie młyna wodnego o jednym kole.
Stara rozlewnia wody zbudowana
została właśnie na miejscu owego
młyna oraz dwóch cegielni, powstałych kolejno w roku 1714 i 1880.
W Ostromecku istnieje 8 zinwentaryzowanych i opisanych źródeł: 7 na terenie rezerwatu Las
Mariański i jedno we wsi, poniżej

typu PET, zwielokrotniono produkcję oraz rozszerzono asortyment.
Woda Ostromecko od początku cieszyła się uznaniem na wielu imprezach wystawienniczych
w kraju i za granicą. Jeszcze w XIX
wieku zdobywała nagrody w Królewcu i Szczecinie, zaś w okresie
międzywojennym otrzymała złoty medal w kategorii zagranicznej
Grand Prix na wystawie w Paryżu.
W ostatnich latach do najbardziej
prestiżow ych nag ród należą: Godło Promocyjne TERAZ POLSKA
‚2000, - Certyfikat Najlepsza Polska
Jakość „Q” 2003, - Nagroda Główna na Targach HORECA 2006. za
Najlepszy Produkt dla Hotelarstwa
i Gastronomii.

Im mniej informacji
– tym lepiej?

fot. Stanisław Gazda
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kościoła. Wszystkie w y pł y wają
ze zbocza skarpy na poziomie ok.
40 m n.p.m. Eksploatację rozpoczęto w 1894 r., kiedy to majorat
ostromecki znajdował się pod rządami Albrechta von Alvenslebena.
Pierwotnie źródło było ujęte studnią
zbudowaną z cegły. Zostało nazwane „Źródłem Marii” tak jak park
leżący nad nim - Marienpark (Park
Marii) od imienia małżonki Schoenborna - Marii Konstancji. Do końca
I wojny światowej woda nazywała się „Marien-Quelle”, a w okresie
międzywojennym - Ostromecko.
W czasie II wojny światowej dzierżawcami rozlewni byli Niemcy.
Wodę produkowano dla potrzeb
armii niemieckiej i wysyłano ją między innymi do Afryki. W okresie
powojennym źródłami gospodarowali państwowi i prywatni przedsiębiorcy. W 1976 r. uruchomiono
nowy zakład, rozpoczął się dynamiczny rozwój wytwórni. W 1981 r.
podjęto prace renowacyjne ujęcia.
W 1991 r. wprowadzono opakowanie szklane, a po sprywatyzowaniu zakładu i rozpoczęciu w 1993 r.
produkcji napojów w opakowaniach

Chociaż styczniowe przejęcie rozlewni Wody Mineralne Ostromecko uznane zostało przez ekspertów rynkowych za przejęcie roku,
to nawet na Kujawach i Pomorzu
przeszło raczej bez echa. Na oficjalnej stronie internetowej wody
ostromeckiej nie ma nawet śladu
informacji o zmianie właściciela.
Parę zdań znaleźć można na jego
własnej witrynie. „Puls Biznesu”
poinformowany został o nowej
odsłonie marki Ostromecko, która odbyła się 20 czerwca podczas
pokazu mody projektantki, Patrycji Kujawy w warszawskim atelier
OrOr. Inspiracją dla jednej z sukien
były produkty i marka Ostromecko – woda mineralna pierwotnie
czysta, pochodząca z rezerwatu
„Las Mariański”, w którym kwitnie
natura. Prawdopodobnie tam zapowiedziano, iż w letnich miesiącach
konsumenci mieli otrzymać dostęp
do wody mineralnej Ostromecko
polecanej przez Magdę Gessler, co
wiązało się rebrandingiem marki
Ostromecko - zmianie uległ kształt
butelki oraz jej etykieta. W okresie
wakacyjnym miała rozpocząć się
intensywna kampania wizerunkowa marki, której celem jest wzmocnienie i ugruntowanie jej pozycji na
rynku wód mineralnych.
PR, niestety nie wydaje się być
mocną stroną firmy, bo znowu, tylko
przez przypadek można było dowiedzieć się, że woda Ostromecko serwowana jest w pociągach PKP EICP
oraz EIC. Woda wliczona jest w cenę
biletu. Wcześniej oferowano w ten
sposób wodę marki Nałęczowianka. Najnowszą aktywnością wody
ostromeckiej jest jej udział w VII
Tyskim Półmaratonie.
Chcieliśmy jak najwięcej napisać
na temat dnia dzisiejszego i jutra
firmy oraz bliskiej sercu każdego
mieszkańca regionu wody Ostromecko. Niestety, firma, która chce
zawojować Polskę nie potrafi w ciągu czterech dni odpowiedzieć na
maila z kilkoma prostymi pytaniami
dotyczącymi jej samej. Byliśmy też
umówieni na rozmowę z Leszkiem
Bokiejem, który był właścicielem
rozlewni Wody Mineralne Ostromecko przez 27 lat. Nagle odwołał spotkanie twierdząc, że ma od
FoodCare zakaz wypowiadania się
na temat Ostromecka.
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iasto jest właścicielem hali
od niespeł na dwóch lat.
W drugiej połowie 2016 roku
nabyło ją za 5 milionów złotych od
Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców.
Od tej pory trwały jednak głównie
prace koncepcyjne – wykonano, co
dość osobliwe – dopiero po zakupie,
audyt techniczny obiektu, dyskuto-

Na pewno nie chcemy
dopuścić do sytuacji, że
pojawi się w hali jeden
duży punkt handlowy
albo gastronomiczny.
Anna RembowiczDziekciowska

dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej

wano o ewentualnym przeznaczeniu
hali (w tym celu wiosną br. przeprowadzono nawet specjalne konsultacje społeczne), a prezydent Bruski
od samego początku powtarzał, że
zarządcę obiektu wyłoni konkurs.
Konkurs już jest, choć na razie
dla studentów oraz absolwentów
kierunków architektonicznych i plastycznych. Od kwietnia do połowy

Hala targowa coraz
bliżej remontu
Ale na jej nowe otwarcie jeszcze sporo
poczekamy

Jesienią ratusz planuje ogłosić przetarg na wykonanie remontu konserwatorskiego wnętrza hali
targowej na Podwalu. – Mamy gotowy projekt, niebawem złożymy wniosek o pozwolenie na budowę – zapowiada prezydent Rafał Bruski.

lipca mogli oni przekazywać miastu
swoją wizję zagospodarowania hali.
Jury pod przewodnictwem plastyka miejskiego Marka Iwińskiego do
końca sierpnia ma wyłonić najlepsze
propozycje. Przypomnijmy, że pod
koniec lipca na łamach MetropoliaBydgoska.PL prezentowaliśmy
już wizję bydgoszczanek – Agnieszki Mierzwy oraz Agnieszki Walther
z pracowni architektonicznej Cubatura, która jest także jedną z konkursowych propozycji (wizualizacje
innych koncepcji dostępne są także
na naszym portalu).
Tyle że nawet zwycięski projekt
nie będzie dla przyszłego zarządcy obiektu wiążący. Będą takie za
to dominujące funkcje, które – na
podstawie wspomnianych konsultacji – wskazał zespół doradczy,
w skład którego wchodzi między

innymi dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska. – Byliśmy niemal
jednomyślni w sprawie dwóch rekomendowanych obszarów – funkcji
handlowej oraz gastronomicznej
– wskazuje. W przypadku tej pierwszej chodziłoby o sprzedaż między
innymi regionalnej żywności, tej
drugiej – organizowania niewielkich punktów z różnorodną ofertą.
– Na pewno nie chcemy dopuścić
do sytuacji, że pojawi się tam duży
punkt handlow y albo gastronomiczny. A już najbardziej, żeby była
to sieciówka – dodaje Rembowicz-Dziekciowska.
Zanim jednak ktokolwiek odwiedzi halę targową jako klient, do
budynku mają wejść ekipy budowlane. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji hala targowa ma

zostać bowiem wyremontowana.
– Projekt konserwatorski, który jest
obwarowany wieloma warunkami, jest gotowy. Za chwilę złożymy
wniosek o pozwolenie na budowę,
więc szacuję, że w październiku
ogłosimy przetarg na remont – wylicza prezydent Bruski.
Co należy poprawić w hali?
– W zasadzie całe wnętrze. Interwencji wymaga dach, którego stan
można dobrze ocenić, wchodząc do
środka. Z punktu widzenia konserwatorskiego wyzwaniem będzie też
podłączenie mediów – opisuje prof.
Dariusz Markowski, przewodniczący rady ds. estetyki. I dodaje, że na
poziomie zero mają dominować bieżące funkcje gastronomiczno-handlowe, a w podziemiach odbywać się
imprezy cykliczne, na przykład frymarki. Procentowy podział wszyst-

kich funkcji ma zostać określony na
kolejnym posiedzeniu zespołu zajmującego się halą, do którego dojdzie w nadchodzący czwartek.
Języczkiem u wagi może być
wzniesienie wewnątrz hali dodatkowego poziomu w postaci antresoli. – Obiekt jest dość wysoki, więc
na pewno taka konstrukcja dodałaby klimatu – podkreśla prof. Markowski. W tym celu trwają jeszcze
dyskusje z konserwatorem zabytków. Ich efekty mają być znane po
weekendzie.
Nie mniej istotne jest zagospodarowanie terenu wokół hali. Dzisiaj
po jej wschodniej stronie dogorywa
handel w umieszczonych tam kilku rzędach budek. Jak ustaliliśmy,
Administracja Domów Miejskich
zarządzająca tym terenem dostała
od prezydenta polecenie usunięcia
tych, które są nieczynne. Zgodnie
z aktualnie obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego w przyszłości ma tam stanąć
zabudowa pierzejowa. – Wkrótce
po sąsiedzku oddany zostanie do
użytku biurowiec, gdzie pojawi się
nawet tysiąc osób. Hala znajdzie się
więc blisko skupiska ludzi – twierdzi
prezydent Bruski.
W planach ratusza jest także remont położonej nieopodal siedziby Teatru Kameralnego przy ul.
Grodzkiej. Z kolei przy skrzyżowaniu ulic Podwale i Magdzińskiego
toczy się   remont budynku, gdzie
przez wiele lat funkcjonował Sphinx
(obecnie przeniesiony na Star y
Rynek). Jesienią zostanie otwarta
tam nowa restauracja.
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Nowe technologie i miejsca
Wakacje pełne pracy w ProNaturze
Letni czas kojarzony przede wszystkim z odpoczynkiem nijak sprawdza się w przypadku ProNatury.
Spółka nie zwalnia tempa swojej pracy wprowadzając nowoczesną technologię i możliwości.

G

łówne działania prowadzone
są w Stacji Segregacji Odpadów mieszczącej się przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.
To właśnie w tym obiekcie przeprowadzana jest modernizacja, która
ma doprowadzić do zwiększenia
efektywności w procesie wysortu
surowca ze zmieszanych opakowań
odpadowych produkowanych przez
mieszkańców Bydgoszczy.
Wykonaniem inwestycji o wartości ponad 4 milionów złotych zajęła się wyłoniona w drodze przetargu
firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Jest to
wiodący na rynku polskim producent instalacji do przetwarzania
różnych rodzajów odpadów.
Pierwszy etap modernizacji rozpoczął się w tym roku i już dobiegł
końca. W trakcie jego tr wania
zamontowano separator fotopneumatyczny, separator rozdzielający
frakcje żelazne i nieżelazne, kompresor, system przenośników taśmowych, kabinę sortowniczą oraz urządzenia klimatyzacyjne. W planach na
przyszły rok znajduje się dalsza przebudowa i modernizacja stacji.
Najważniejszy m momentem
tegorocznych prac było uruchomienie nowoczesnego separatora
fotopneumatycznego służącego
do automatycznego w ybierania
tworzyw sztucznych (tak zwanych
petów) w podziale na kolory oraz
papieru. Nastąpiło to w ubiegłym
tygodniu. Sama instalacja separatora trwała około tygodnia i pozwoliła
na ustawienie maszyny w prawidłowy sposób.

Skutkiem korzystania z takiego
sprzętu ma być zwiększenie poziomu recyklingu i poprawa warunków pracy osób obsł ug ujących
sortownię. To właśnie oni nie będą
już musieli wybierać surowców ze
strumienia odpadów, lecz jedynie
doczyszczać wybrane przez separator surowce z nieczystości.
ProNatura inwestując w segregację stawia więc na kompleksowy
rozwój – nie tak dawno przecież
powstała ekoeletrociepłownia, która okazała się przełomową inwestycją. Po dwóch latach działania
ZTPOK bydgoska ProNatura stała
się ważną marką nie tylko w kraju,
ale i za granicą – choćby za spra-

wą przynależności do organizacji
PREWIN. Jest to jedne z czołowych
europejskich ugrupowań zrzeszających operatorów instalacji termicznego przekształcania odpadów,
dostawców technologii oraz usług.
Misją PREWIN jest wsparcie rozwoju
branży WtE (zajmującej się pozyskiwaniem energii z odpadów) poprzez
poprawę efektywności przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
W sk ład organizacji wchodzi około 75 podmiotów z państw
należących do Unii Europejskiej.
Są to przede wszystkim firmy i spółki
związani z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. ProNatura należy do ich grona od lipca

bieżącego roku. Umowa przystąpienia pomiędzy Fundacją PREWIN
– Europejską Siecią na Rzecz Wydajności, Niezawodności i Redukcji
Emisji W Spalaniu Odpadów a MKUO
ProNatura Sp. z o.o. zawarta została
dokładnie 13 lipca 2018 roku.
- Nasza pozycja na krajowym
rynku jest już mocno utrwalona.
Zapracowaliśmy na nią zwłaszcza w pierwszym roku eksploatacji
ZTPOK. Podpatrują nas i stawiają za przykład inne polskie miasta.
Tym bardziej cenne dla nas jest to, iż
stajemy się widoczni na arenie międzynarodowej. Warto podkreślić,
że to kolejny duży krok w 10-letniej historii ProNatury. Jeszcze nie

ucichły echa Forum Polsko-Ukraińskiego, które zorganizowaliśmy
w Bydgoszczy w 2016 roku. Dbamy
więc o relacje zarówno z partnerami
ze wschodu, jak i zachodu – podkreśla prezes zarządu ProNatury, Konrad Mikołajski.
Oficjalne włączenie bydgoskiej
spółki grona PREWIN to ogromne wyróżnienie. Warto dodać, że
w czerwcu tego roku Bydgoszcz
była pierwszym polskim miastem
goszczącym coroczne spotkanie
PREWIN. Takie działania to nie tylko
zwiększenie prestiżu miasta i spółki, ale przede wszystkim nawiązanie kontaktów z profesjonalistami
z całej Europy. - Ludzie mogą uczyć
się na doświadczeniach zebranych w innych przedsiębiorstwach,
aby lepiej radzić sobie z wieloma
wyzwaniami stojącymi przed każdym operatorem spalani odpadów
komunalnych – mówi dr Robert van
Kessel, przewodniczący PREWIN
Network i podkreśla, że bydgoska spółka bardzo dobrze wpisuje
się w to założenie. - Pozostajecie
bezdyskusyjnym liderem wśród
polskich projektów spalarniowych
– stwierdził po wizycie w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych zarządzanym przez ProNaturę.
Instalacja i kierunek rozwoju
bydgoskiej spółki już wtedy zrobiły na przewodniczącym PREWINu
duże, dobre wrażenie. Po zakończeniu modernizacji można mieć wręcz
pewność, że będzie ono większe i to
nie tylko w jego opinii.
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O

zł y m st anie boisk orlik
media alarmowały kilka miesięcy temu. Z wyników kontroli firmy TakeTask miało okazać
się, że co trzeci obiekt w całym kraju w ogóle nie powinna być użytkowana. Pod lupę wzięto blisko setkę
orlików (ich budowa tuż przed finałami piłkarskich mistrzostw Europy
w 2012 roku, które Polska współorganizowała z Ukrainą, była sztandarowym projektem ówczesnej koalicji rządowej), które powstały nad
Wisłą. My postanowiliśmy sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda w grodzie nad Brdą.
Ratusz przekazał nam dane
dotyczące orlików, które powstały
w ramach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012”. - W całym mieście,
w jego ramach funkcjonują dwadzieścia trzy takie boiska. Wszystkie podlegają jednostkom samorządu terytorialnego, a zarządzane są
przez dyrektorów placówek oświatowych – wyjaśnia Sara Tomaszewicz
z biura prasowego urzędu miasta.

Miękkie
lądowanie
bydgoskich
orlików

56,5 tys. zł
przeznaczono dotąd
na prace naprawcze
na boiskach
w Bydgoszczy.
ki skontrolowanych gmin na jedno
boisko w latach 2013-2016 wyniosły średnio 30 tys. zł – czytamy
w raporcie pokontrolnym. Z tych
kosztów, ok. 16 tys. zł zostało wydanych na bieżące utrzymanie boisk,
a 14 tys. - na pracę animatorów.
Z badań NIK wynika, że stan
techniczny obiektów w całym kraju był dobry, a z piętnastu skontrolowanych obiektów tylko jeden nie
nadawał się do użytku. - Naprawy
wymagały najczęściej: nawierzchnia boisk, w tym głównie sztuczna
trawa na boisku piłkarskim, siatka og rodzeniowa, piłkochw y t y
czy szatnie i łazienki – dodaje NIK
w swoim dokumencie i zwraca również uwagę na kwestie związane
z utrzymaniem obiektów. - Jest to
ważne, bo brak systematycznego
monitorowania stanu technicznego orlików może powodować, że
w przypadku jego pogorszenia się,
samorządy nie będą w stanie podejmować szybkich i skutecznych działań – konkludują kontrolerzy izby.
- Na orlikach zatrudniano odpowiednio zatrudnianych animatorów,
a dzieciom i młodzieży umożliwiano
nieodpłatne korzystanie z boisk –
dodaje prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Orliki odmieniły jakość kopania piłki na podwórkach. Kiedyś
trzeba było grać na piaszczystych lub betonowych boiskach,
zaś teraz do dyspozycji są obiekty wybudowane z okazji Euro
2012. Czy stan boisk, które powstały w Bydgoszczy w ostatnich
latach, nadal jest zadowalający?

W ramach programu
Moje Boisko - Orlik
2012 w Bydgoszczy
powstały 23 takie
obiekty.
Sara Tomaszewicz

Dopytaliśmy również o stan
techniczny boisk w grodzie nad
Brdą. - Usterki są usuwane na bieżąco, zaś stan techniczny obiektów
można określić za dobry – tłumaczy Tomaszewicz. Jak się dowiedzieliśmy, na prace naprawcze
na boiskach przeznaczono już
prawie 56,5 tys. złotych. - Taka
kwota została w ydana w latach
2009–2018 – precyzuje przedstawicielka biura prasowego ratusza,
która określa również, jak wyglądają kontrole obiektów oświatowych,
podczas których weryfikowany jest
ich stan techniczny. - Zleca je zarządzający obiektem. W skład komisji
wchodzą społeczny inspektor pracy,
inspektor BHP oraz dyrektor placówki, który odpowiada za jej stan
techniczny – mówi Tomaszewicz.
O ile kwota zlecona na remonty nie jest zbyt wielka, o tyle zdecydowanie więcej środków finansow ych zostaje w ydawanych na
op łacenie a nimatorów k u lt ur y
fizycznej, którzy pracują na tych
obiektach. – Przeciętnie na jednym takim boisku pracę animatora wykonuje jedna uprawniona do
tego osoba – mówi Sara Tomaszewicz i dodaje, że jest dopuszczalna

fot. Stanisław Gazda

Urząd Miasta Bydgoszcz

Orlik przy ul. Grzymały - Siedleckiego jest jednym z 23 na terenie Bydgoszczy.

możliwość pracy dwóch osób, przy
czym kluczowe jest zachowanie
takiej samej liczby godzin pracy.
- Liczba godzin przypadająca na
jednego animatora miesięcznie to
138 godzin w trakcie roku szkolnego i 160 godzin w okresie wakacji
(lipiec-sierpień).
Z informacji uzyskanych od
przedstawicielki biura prasowego
ratusza wynika, że animatorzy oraz
pracownicy obsługi technicznej
boisk (ich czas pracy to 40 godzin
tygodniowo) są zatrudniani przez
placówki oświatowe. Tylko do tej
pory na ich pracę wydano blisko
7 milionów złotych.
Chętni mogą cały czas korzystać z boisk, które są czynne po
zakończeniu zajęć edukacyjnych.
- W okresie roku szkolnego są one
czynne do godz. 21-22, natomiast

Orliki
były budowane w całym
kraju z okazji Euro 2012.

w okresie wakacyjnym przeciętnie
takie obiekty są czynne przez około
osiem godzin – kończy.
Orliki wzięła pod lupę także
Najwyższa Izba Kontroli. Bydgoska
delegatura NIK nie kontrolowała stanu boisk w Bydgoszczy, ale trzech
innych obiektów w regionie: w Nowej
Wsi Wielkiej, Dobrczu oraz Bobrownikach. - Taka kontrola została przeprowadzona pod kątem weryfikacji
i sprawdzenia stanu ich utrzymania –

mówi zastępca dyrektora bydgoskiej
delegatury NIK Oliwia Bar.
Wnioski pokontrolne w ypadł y pozy t y w nie. - W lat ach
2013-2017 kontrolowane g miny
w większości przypadków w dostateczny m stopniu utrzy my wał y
obiekty wybudowane w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” czytamy w raporcie sporządzonym
przez NIK. Zastrzeżenia w naszym
regionie dotyczyły braku przeprowadzania okresowych kontroli technicznych boisk.
NIK przypomina również, że
w całym kraju powstały 2604 obiekt y (213 obiek tów w ybudowano
w województwie kujawsko-pomorskim) w ciągu pięciu edycji programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Państwo wydało w tym celu prawie
miliard złotych. - Roczne wydat-

Lista orlików
w Bydgoszczy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baczyńskiego 1
Czerkaska 8
Fieldorfa „Nila” 3
Gajowa 94
Gdańska 122
Golloba 7
Goszczyńskiego 3
Grabowa 4
Grzymały-Siedleckiego 11
Hutnicza 89
Kcyńska 49
Koronowska 74
Kościuszki 37a
Kromera 11
Nowogrodzka 3
Opławiec 157
Pijarów 4
Piwnika Ponurego 10
Sardynkowa 7
Staszica 4
Stawowa 53
Śląska 7
Węgierska 11
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Sebastian Torzewski: Jak Grzegorz
Skiba czuje się jako trener Enea
Astorii Bydgoszcz?
Grzegorz Skiba: To dla mnie nowa
rola, więc uczę się i szukam różnych rozw iązań. Z pier wszych
dwóch tygodni jestem zadowolony – z awo d n ic y pr z y k ł ad ają się do treningów, a atmosfera
jest fajna i to jest bardzo ważne.
Idziemy chyba w dobrym kierunku. W sobotę wygraliśmy wysoko (92:73 z Dominem Inowrocław
– dod.ST), choć było jeszcze dużo
błędów, ale pamiętajmy, że to był
dopiero pierwszy sparing.

Grzegorz Skiba:
Mam nadzieję na playoffy, a może coś więcej
Grzegorz Skiba był jednym z najważniejszych zawodników Astorii Bydgoszcz, gdy ta w 1991 roku
awansowała do I ligi. Teraz – po latach pracy z młodzieżą – poprowadzi dorosłą drużynę czarno-czerwonych. Ma odpowiedzialne zadanie, bo w najbliższych latach klub znowu chce grać z najlepszymi.

- Dzisiaj raczej nie wysłałby pan
zespołu na zgrupowanie do Mongolii.
- Nie, nie, dwa tygodnie przed ligą
bym tego nie zrobił. (śmiech)

- W Inowrocławiu dał pan szansę młodym zawodnikom. Któryś
z nich może na stałe dołączyć do
drużyny?
- Chcemy dać impuls młody m
zawodnikom, żeby się starali i trenowali, bo klub chce na nich stawiać
i widzi ich w przyszłości w drużynie
seniorów. Na razie nikogo nie chcę
wyróżniać. Wszyscy pracują bardzo
sumiennie i każda minuta na pewno
jest dla tych chłopców nagrodą.
fot. Stanisław Gazda

- Byliście tam na dwa tygodnie
przed ligą?
- Tak, to była już końcówka okresu
przygotowawczego. Teraz jednak
jest do czego wracać i nikt nam tych
wspomnień nie zabierze.

- Zagrał także Valentin Nazarov.
- To zawodnik z Białorusi, 21-latek,
w przeszłości grał w drugim zespole Tsmoki Mińsk. Chce zamieszkać
w Polsce i jest u nas na testach.
Będzie jeszcze przez tydzień, zagra
w dwóch sparingach z Treflem i po
nich podejmiemy decyzję.
- W ramach przygotowań do sezonu Enea Astoria zagra z kilkoma
bardzo silnymi rywalami, jak na
przykład podczas wrześniowego
Enea Bydgoszcz Cup.
- Mamy troszkę słabszych oraz bardzo silnych przeciwników i jest to
świadomy wybór. Z tymi słabszymi potrenujemy pewne elementy, sprawdzimy rozwiązania przed
ligą, zaś ci silniejsi pokażą, na jakim
etapie jesteśmy i nad czym musimy jeszcze popracować. Na pewno
będziemy mieli dużo materiałów do
analizy.
- Na razie nie może pan korzystać
z Jakuba Dłuskiego, który przeszedł operację.
- Kuba jest po zabiegu kręgosłupa, więc zakładam, że do pełni sił
wróci za 2-3 miesiące. Dajmy mu się
spokojnie wyleczyć, bo nawet, jeśli
dołączy w połowie sezonu, to będzie
dla nas dużym wzmocnieniem.
- Dłużej trzeba będzie czekać na
Bartosza Pochockiego.
- Tak, w tym przypadku czekamy na
wrzesień, gdy będzie miał USG kolana. Wtedy dowiemy się, jak przebiega leczenie. Potem będą jeszcze dwa
miesiące rehabilitacji i mam nadzieję,
że w grudniu będzie do dyspozycji.
- Styl gry Astorii zmieni się pod
pana wodzą?
- Zespół będzie grał szybciej, agresywniej i z większym ryzykiem.

- Z t amtego okresu pozost ały
jeszcze wspomnienia z wyjazdów
zagranicznych, na które jechaliście
w nagrodę za dobre wyniki.
- Za awans do I ligi wybraliśmy się
do Bułgarii. Jechaliśmy tam z żonami i dziewczynami, ale żona Leszka Prusaka była akurat po porodzie,
więc Leszek pojechał z teściem i też
było wesoło. Rok wcześniej wygraliśmy mistrzostwa zrzeszenia Start, do
którego należała Astoria i w nagrodę
polecieliśmy do Mongolii. Po drodze zwiedziliśmy jeszcze Moskwę.
To była duża egzotyka, teraz wspominamy to z przyjemnością, ale
wtedy odbiło się to naszej formie, bo
pierwsze dwa mecze przegraliśmy.

Mam nadzieję, że te założenia przyniosą rezultat w postaci awansu do
play-offów, a może coś więcej.
- Po tych kilku tygodniach pracy z drużyną zauważył pan jakieś
nowe zachowania, które mogły
zadecydować o niepowodzeniu
w poprzednim sezonie?
- Nie chciałbym oceniać mojego
poprzednika. Zespół miał potencjał, ale brakowało rasowego rozg r y wającego. W tej chw ili pod
moją opieką jest Marcin Nowakowski i on robi naprawdę dużą
różnicę. Zawodnicy w iedzą, że
dostaną od niego podanie, więc się
pokazują i nastawienie całej drużyny jest zupełnie inne.
- Pan też grał jako rozgrywający.
Już ponad 30 lat minęło, od kiedy
po raz pierwszy pokazał się pan
bydgoskim kibicom.
- Jak skończyłem wiek kadeta, miałem 17 lat, czyli to był 1985 rok.
- Wtedy wchodził pan do zespołu
seniorów, tak jak teraz inni młodzi
zawodnicy?
- Pierwsze treningi z zespołem
seniorów to był y piękne czasy.
Potem ciężko pracowałem, miałem
dużo szczęścia i przebiłem się do
drużyny na stałe.
- Tamta drużyna Astorii była oparta właśnie na zdolnych wychowankach.

- Wtedy mieliśmy plejadę dobrych
zawodników. W 1985 roku zdobyliśmy mistrzostwo Polski kadetów,
a wcześniej były brązowe medale na spartakiadach. Na przykład
Mariusz Sobacki i Wojtek Puścion
to wychowankowie, którzy później stanowili o sile ekstraklasow ych dr uż y n. Bydgoska szkoła
była uznana w kraju, bo przez wiele lat regularnie graliśmy w finałach mistrzostw Polski kadetów
i juniorów. Młodzież wtedy o wiele chętniej garnęła się do koszykówki, więc trenerom łatwiej było
wybierać.
- Aż w końcu pojawił się sponsor,
Weltinex, co dało nowe możliwości
także seniorom.
- Wtedy rzeczywiście to było coś
nowego. Sponsor dał spore pieniądze i mieliśmy kontrakty zamiast
st y pendiów. To wsz ystko dało
impuls, aby Astoria awansowała do
I ligi.
- Rozmawiamy po treningu, który mieliście na obiektach Zawiszy. To właśnie tutaj, w 1991 roku,
zostaliście na tydzień skoszarowani przed decydującymi meczami z AZS-em Toruń. Potem awansowaliście w pamiętnych okolicznościach.
- Na Zawiszy zostaliśmy odizolowani od reszty świata. Teraz przez
media społecznościowe już by się
to pewnie nie udało. Kwiecień był

Zespół będzie grał
szybciej, agresywniej
i z większym ryzykiem.

wtedy bardzo gorący, a atmosfera na Królowej Jadwigi jak zawsze
n ie p ow t a r z a l n a . G d y go d z i n ę
przed meczem weszliśmy do szatni, pełno ludzi było już na trybunach i pod wejściami. Nie dość, że
mecze o awans, to jeszcze derby.
Z ac z ęl i ś my o d n ie s p o d z ie w anej wygranej w Toruniu, a potem
po ciężkich bojach udało się też
wygrać punktem i dwoma w Bydgoszczy.
- W ekstraklasie poradziliście sobie
dobrze, zajmując siódme miejsce.
- Było całkiem nieźle, ale potem
niestety zadecydowały pieniądze.
Sponsor się wycofał i zarząd podjął decyzję, że trzeba się wycofać
i wrócić do I ligi.
- Jak wtedy zareagowała drużyna?
- Trochę z rezygnacją. Zespół się
rozsypał, rozjechaliśmy się po Polsce, ale takie są reguły. Lepiej nie
robić długów, które ciążyłyby potem
przez lata, więc dziś można powiedzieć, że to była rozsądna decyzja.

- Później wracał pan do Bydgoszczy jeszcze dwa razy –
w 1995 i 1998 roku.
- W Bydgoszczy zawsze grało mi się
bardzo dobrze. Szczególnie owocna
była współpraca z trenerem Krutikowem. W sezonie 1998/1999,
w I lidze, byliśmy spisywani na straty, ale przyszli Tomas Venskunas
i Augenijus Vaskys. Weszliśmy do
play-offów z 8. miejsca, ale potem
pokonaliśmy faworyzowany Black
Jack Poznań i dopiero w finale przegraliśmy z Czarnymi Słupsk. Pokazaliśmy, że ciężką pracą i szczęściem
w transferach można coś ugrać.
- Po zakończeniu kariery zawodniczej został pan przy koszykówce, szkoląc młodzież. Najpierw
w Novumie, a od niedawna też
w akademii Mała Koszykówka.
- Novum powstał już w 1999 roku.
Przyszedł czas, gdy trzeba było
pomyśleć, co dalej robić i za namową Macieja Kulczyka zacząłem pracować w szkole z młodzieżą, w czym
od lat mogę się realizować. Teraz
będę miał szansę pracować z dużymi dziećmi. (śmiech)
- Dotąd tylko raz pracował pan
z seniorskim zespołem. Dosłownie
raz.
- No wł a śn ie, do s ł ow n ie r a z .
( W 2008 rok u Sk iba był przez
tydzień trenerem Bonduelle Gniewkowo, po czym na posadę przywrócono zwolnionego chwilę wcześniej
Adama Ziemińskiego – dod. ST).
Może właśnie dlatego podjąłem się
wyzwania w Astorii. Mój trenerski
bilans to 0 zwycięstw i 1 porażka.
Jestem ambitnym człowiekiem, więc
nie chcę, aby zostało przy mnie 0%
skuteczności.

*

Więcej wywiadów na portalu
MetropoliaBydgoska.PL

KUPUJ ZA
PÓŁ CENY!
5-7 PAŹDZIeRNIKA
OSIELSKO

BARCIN
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

PRUSZCZ

BYDGOSZCZ

MROCZA

NAKŁO NAD NOTECIĄ
ŁABISZYN

BIAŁE BŁOTA

DOBRCZ

NOWA WIEŚ WIELKA

SADKI
ROJEWO

KCYNIA
SICIENKO

ŻNIN

SZUBIN

SOLEC KUJAWSKI

KORONOWO

