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Działka pomiędzy ulica-
mi Chodkiewicza oraz 
Kamienną na razie nie 

zachęca do spacerów. Parking 
i plac przy Operze Nova nadal 
trudno uznać za miejsce spo-
tkań. Braki (ale i atuty) gmachu 
Filharmonii Pomorskiej potra-
fi wymienić każdy meloman. 
A w Młynie Rothera jeśli można 
obecnie spotkać ludzi, to wyłącz-
nie robotników wykonujących 
prace budowlane. Ale to właśnie 
te cztery miejsca mają być sym-
bolem nowego otwarcia nie tylko 
w bydgoskiej kulturze, ale rów-
nież architekturze.

Akademia cierpliwości

- Projektujemy jeden z najważ-
niejszych budynków w Bydgosz-
czy - mówiła już kilkanaście mie-
sięcy temu Katarzyna Głażewska 
z pracowni Plus3 Architekci, któ-
ra wygrała konkurs na wykonanie 
projektu nowej siedziby Akademii 
Muzycznej. Nieco zapomniana, 
ale posiadająca spory potencjał 
przestrzeń na Bielawach ma być 
miejscem nowego przyczółka 
bydgoskiej kultury. Miejscem, 
gdzie nie tylko będą doskonali-
li swoje umiejętności studenci, 
ale gdzie chętnie zajrzą również 
bydgoszczanie. Wizualizacje 
pozwalają myśleć o kampusie 
jako nowej perełce architekto-
nicznej Bydgoszczy. I to, co dość 
symboliczne, także nad wodą, bo 
w otoczeniu mającej odzyskać 
swoje walory glinianki.

Tyle że ze sfery wyobrażeń 
trzeba zejść na ziemię. I cierpliwie 
czekać, aż znajdą się pieniądze na 
tę inwestycję. Rosnące z kwartału 
na kwartał ceny na rynku budow-
lanym sprawiły, że koszt budo-
wy kampusu akademii wzrósł 
trzykrotnie - z początkowych 
100 milionów złotych do niemal 
trzystu. A to już wydatek znaczą-
cy nawet dla Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Wicepremier i minister kul-
tury Piotr Gliński, który począt-
kowo zarzekał się, że w budżecie 
jego resortu pieniędzy na budowę 
nie ma, zmienił w ostatnich mie-
siącach zdanie. W projekcie przy-
szłorocznego budżetu państwa 
znalazła się kwota 52 milionów zło-
tych na pierwszy etap prac. Ale nie 
rozpoczną się one, dopóki rząd nie 
zagwarantuje dalszego finansowa-
nia w latach 2021-2023. Kiedy to 
nastąpi? Rektor uczelni prof. Jerzy 
Kaszuba podkreśla, że konkretna 
data w rozmowie z Glińskim „nie 
padła”, ale „powinno nastąpić to 
szybko”. Chodzi o wpis do wielolet-
niego planu finansowego państwa, 

który pozwoli z czystym sumie-
niem ogłaszać przetarg na wyko-
nanie prac. Obecnie akademia cze-
ka na pozwolenie na budowę.

Dla uczelni, która wychowała 
między innymi Rafała Blechacza 
czy Szymona Nehringa (odpowied-
nio: zwycięzcę i finalistę konkur-
su pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina), konsolidacja studentów 
jest celem numer jeden w obliczu 
przypadającego za pięć lat jubile-
uszu 50-lecia. - Mamy tylko kil-
ka lat, żeby nie pozostać w tyle. 
Uznani wykładowcy to nie wszyst-
ko. Liczy się też infrastruktura. 
A tę przyszli studenci są w stanie 
sprawdzić w każdym momencie - 
przekonuje prof. Kaszuba. Obecnie 
Akademia Muzyczna zajmuje kilka 
budynków rozsianych głównie na 
terenie bydgoskiego Śródmieścia. 
Po zakończeniu budowy kampusu 
mają one zostać sprzedane.

Szeroki krąg oczekiwań

W nadchodzących kilku latach 
zmiany mają nastąpić również 
w dwóch innych eksportowych 
instytucjach bydgoskiej kultury 
- słynącej z akustyki Filharmo-
nii Pomorskiej oraz Operze Nova, 
która również potrzebuje dodat-
kowych pomieszczeń. - Choć-
by sali prób dla pełnego składu 
orkiestry - wskazuje dr Andrzej 
Prusiewicz, który wspólnie z nie-
żyjącym już prof. Józefem Chmie-
lem odpowiadał w już w latach 
70. za projekt opery. Opery, która 

- co warte przypomnienia - mia-
ła mieć cztery kręgi. Problemy 
finansowe sprawiły jednak, że 
wybudowano tylko trzy. W dodat-
ku sama budowa trwała przeszło 
30 lat i zakończyła się dopiero 
w połowie ubiegłej dekady.

Czwarty krąg, który był pro-
jektem pierwotnie przeznaczonym 
dla festiwalu Camerimage (który 
wyprowadził się z Bydgoszczy i od 
tego roku ponownie odbywa się 
w Toruniu), ma być szansą na roz-
wój dla opery. - Pamiętam, jak ze 
względu na niedostateczną infra-
strukturę musieliśmy odmawiać 
wynajmu sal - przypomina Zbi-
gniew Ostrowski, dziś wicemar-
szałek województwa. A to właśnie 
urząd marszałkowski będzie jed-
nym z filarów inwestycji. Ma być 
gwarantem kredytu, który zacią-
gnie na inwestycję Opera Nova. 
Sam czwarty krąg ma bowiem 
kosztować 60 mln złotych. Kolej-
nych dziesięć pochłoną poboczne 
koszty związane z projektem (ma 
być gotowy na początku grudnia). 
30 mln złotych to z kolei suma, 
która będzie potrzebna do wybu-

dowania dwupoziomowego pod-
ziemnego parkingu w miejscu 
obecnego placu postojowego przy 
ulicy Karmelickiej. Prace mają roz-
począć się już w przyszłym roku 
i potrwać do jesieni 2022 roku. 
Dzięki temu zyskać ma nie tyl-
ko sam gmach opery (oprócz sali 
na ponad 500 osób i przestrzeni 
wystawienniczej znajdzie się tam 
sala kinowa dla około 200 widzów), 
ale również jej otoczenie przylega-
jące do placu Teatralnego. - Liczę, 
że miasto wróci do koncepcji jego 
zagospodarowania - nie ukrywa 
Prusiewicz.

Wyczekiwania na inwestycję 
nie ukrywają również władze Fil-
harmonii Pomorskiej. Na począt-
ku listopada ogłosiły one konkurs 
na koncepcję rozbudowy liczące-
go ponad pół wieku gmachu. Fil-
harmonia w nowej odsłonie ma 
więc nie tylko gwarantować nadal 
wyjątkową akustykę, ale także 
zapewnić odpowiednie otocze-
nie dla wielbicieli muzyki. W pla-
nach jest więc powstanie nowej 
sali kameralnej (mogącej pomie-
ścić 350 osób), strefy gastrono-
micznej czy poszerzenie foyer. 
- Mamy nadzieję, że pula nagród 
- 300 tysięcy złotych - zachęci do 
udziału w konkursie czołowe pra-
cownie w kraju - zaznacza Elżbie-
ta Krzyżanowska, pełnomocnik 
ds. inwestycji w filharmonii.

Efekty wysiłków architektów 
mamy poznać w połowie kwiet-
nia przyszłego roku, gdy pozna-
my werdykt jury pracującego 

pod przewodnictwem Romualda 
Loeglera (mającego w portfolio 
chociażby budynki Filharmonii 
Łódzkiej czy Opery Krakowskiej). 
Najlepsza pracownia zostanie 
zaproszona do dalszej współpra-
cy. Ma ona zaowocować zdoby-
ciem pozwolenia na budowę (do 
końca 2022 roku) i rozpoczęciem 
prac, których finisz - przynaj-
mniej na razie - przewiduje się na 
rok 2025. Orientacyjny koszt to 
210 mln złotych.

Park Kultury w młynie 

Miliony złotych rokrocznie tra-
fiają z budżetu miasta na odno-
wienie Młyna Rothera, efek-
townego, ale i przez lata zanie-
dbanego budynku na Wyspie 
Młyńskiej pochodzącego z poło-
wy XIX wieku. Miasto jego wła-
ścicielem zostało sześć lat temu, 
przejmując obiekt od Nordic 
Development. Młyn w yma-
gał i nadal wymaga ogromnych 
nakładów finansowych, aby przy-
wrócić go mieszkańcom. Tylko 
w tym roku w ramach dwóch pro-
jektów z budżetu miasta zosta-
nie na ten cel wydanych przeszło 
50 mln złotych.

Co znajdzie się w Młynie 
Rothera? Park Kultury - insty-
tucja, która ma spajać działal-
ność artystyczną, edukacyjną 
i wystawienniczą. Na razie zna-
ne są jedynie zręby tych trzech 
funkcji - interaktywna wystawa 
Ogrody Wody, muzeum mózgu 
(to pomysł prof. Marka Harata, 
znanego neurochirurga) oraz 
przestrzeń przypominająca 
o przemysłowej historii Bydgosz-
czy. Wszystkie te trzy elementy 
ma trzymać w ryzach powoła-
ny niedawno dyrektor - Sławo-
mir Czarnecki. W przeszłości 
związany był między innymi 
z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, 
w ostatnim czasie zajmował sta-
nowisko kierownika działu badań 
w Instytucie Kultury w Gdańsku. 
W konkursie na fotel dyrektora 
pozostawił w pokonanym polu 
czwórkę kontrkandydatów.

Młyn Rothera to niejedyna 
inwestycja kulturalna firmowa-
na (i finansowana) przez miasto. 
W dalszym ciągu trwają prace 
nad nowym gmachem Teatru 
Kameralnego przy ulicy Grodz-
kiej. Jego reaktywacja ma roz-
szerzyć możliwości bydgoskiej 
sceny teatralnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem oferty dla dzie-
ci i młodzieży. Prace powinny 
zakończyć się w przyszłym roku. 
W 2020 roku ma rozpocząć się 
ponadto modernizacja wspomnia-
nego Teatru Polskiego. W projek-
cie budżetu Bydgoszczy zapla-
nowano niemal 9 mln złotych na 
ten cel. W planach jest m.in. przy-
wrócenie użyteczności balkonu, 
poprawa akustyki oraz wymiana 
instalacji i konstrukcji dachu.

iNwEsTYcJE kultura w budowie
W nadchodzących latach inwestycje w bydgoskie obiekty 
kultury mają pochłonąć ponad pół miliarda złotych. I na dobre 
zmienić krajobraz miasta.

Wizualizacja czwartego kręgu Opery Nova. Projekt pierwotnie przeznaczony był dla festiwalu CamerImage.
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300 mln zł
tyle ma kosztować budowa 
nowej siedziby Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy
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Ma m ś w i adomo ś ć ,  ż e 
informacja o tym, czego 
w budżecie nie ma, okaże 

się ważniejsza od tego, co w nim 
jest. Ale pieniędzy nie dodru-
kuję ani ich nie ukradnę – roz-
kłada ręce Bruski. I przypomina 
o zapowiadanej już wielokrotnie 
luce w dochodach miasta spo-
wodowanej obniżeniem przez 
rząd podatku PIT (bądź wyzero-
waniem, jak w przypadku osób 
do 26. roku życia) czy koszta-
mi reformy oświaty. W przy-
padku tego pierwszego spadek 
dochodów ma wynieść 11 milio-
nów złotych (z 540 do 529 mln). 
Subwencja oświatowa wzrośnie 
z kolei co prawda o ponad 37 mln 
zł, ale – jak tłumaczył w piątek 
skarbnik miasta Piotr Toma-
szewski – koszty prowadzenia 
szkół pochłoną nawet o 60 mln 
zł więcej. W dodatku miasto musi 
liczyć się z prawdopodobnymi 
wzrostami cen energii czy rosną-
cymi kosztami inwestycji.

W przyszłym roku na te ostat-
nie mamy wydać 636 mln złotych. 
Najwięcej – blisko połowę – na 
drogi i transport. Niemal co pią-
tą złotówkę pochłonie rozbudo-
wa ulicy Kujawskiej (132 mln zł). 
50 mln zł miasto wyda na remont 
Młynów Rothera. Po około 40 mln 
zł kosztować będą: dokończenie 
budowy kompleksu Astorii czy 
program utwardzania dróg grun-
towych. W budżecie znalazły się 
także środki na dokończenie prac 
przy Teatrze Kameralnym, budowę 
parkingu przy ul. Grudziądzkiej, 
rozpoczęcie robót przy przeprawie 
tramwajowej łączącej Toruńską 
z Fordońską, rewitalizację Stare-
go Fordonu, przebudowę stadio-
nu Polonii czy wykonanie buspa-
sów. Ponad 8 mln złotych zabez-
pieczono na rozpoczęcie prac przy 
czwartym kręgu Opery Nova.

30 mln złotych zostanie 
wydanych na budowę basenu 
przy ulicy Kromera w Fordonie, 
a o 3 mln zł mniej przeznaczo-
no na dokończenie moderniza-
cji ul. Grunwaldzkiej. I tu należy 
się zatrzymać, bo w budżecie 
nie ma ani złotówki na budowę 
innego basenu – przy ul. Pijarów 
oraz rozbudowę ul. Nakielskiej, 

która miała rozpocząć się po 
finiszu remontu ul. Grunwaldz-
kiej (co ma nastąpić w połowie 
2020 roku). Mieszkańcy Mie-
dzynia zapowiadają nawet pro-
testy związane z brakiem tych 
inwestycji. Prezydent Bruski 
odsyła ich jednak do premie-
ra Mateusza Morawieckiego. 
– Rząd powinien zrekompen-
sować samorządom utraco-
ne dochody i wzrost wydat-
ków. Zachęcam do podpisania 
i wysyłania apelu do premiera, 
aby podjął takie działania jesz-
cze w trakcie prac nad przy-
szłorocznym budżetem pań-
stwa – przekonuje Bruski. 

Samorządowcy gremialnie 
mówią o zagrożeniach dla swoich 
budżetów i niebezpieczeństwie 
zamrażania inwestycji. Przeciw-
stawiają się tym samym lansowa-
nej od miesięcy przez rząd tezie, 
że na zmianach wprowadzanych 
przez premiera Morawieckiego 
i jego ministrów finanse miast 
i gmin nie ucierpią. 

Projekt budżetu Bydgoszczy 
trafił w piątek do radnych, któ-
rzy będą musieli przyjąć go na 
grudniowej sesji.

Tegoroczna edycja wydarze-
nia odbędzie się pod hasłem 
„Inspiracje. Rozwój. Bezpie-

czeństwo”. Te trzy wartości będą 
stanowić motyw w prezentacjach 
panelistów. - Skupiamy się na 
tym, żeby tematyka konferencji 
tworzyła pewną całość, a pre-
zentowane treści były przydatne 
i ciekawe. Nasi prelegenci będą 
inspirować, zachęcać do rozwo-
ju, ale ze szczególną dbałością 
o bezpieczeństwo. Zależy nam 
przede wszystkim na tym, żeby 
każdy uczestnik wyniósł jak naj-
więcej praktycznej wiedzy, a nie 
treści reklamowych i to był nasz 
klucz w doborze prelegentów. – 
mówi prezes agencji TANDEM 
i pomysłodawczyni wydarzenia 
Małgorzata Pelc.

W programie znajdują m.in. 
prezentacje prelegentów z Byd-

goszczy, których działalność i fir-
my są znane w całym kraju, a tak-
że na świecie. Jacek Wojczakow-
ski z Vivid Games poprowadzi 
wykład pt. „Co pomaga, a co 
przeszkadza, gdy tworzysz kolej-
ny biznes”, Ernest Pujszo opowie 
o tym, jak Oponeo rozwinęło się 
ze skali krajowej na międzyna-
rodową, a Maciej Chlebowski 
z Eximo Project - o „trendach 
w bezpieczeństwie w kontek-
ście biznesowym”. Prowadzący 
wywiady z przedsiębiorcami na 
kanale „Przygody Przedsiębior-
ców” Adrian Gorzycki wskaże 
natomiast 15 powodów obecności 
biznesowej na YouTube.

Interesujące wykłady przed-
stawią też goście spoza regionu. 
Prof. Andrzej Blikle zaprezentu-
je „Turkusowe firmy i B-Corps 
w XXI wieku”, Maciej Tesławski 
poruszy temat procesu projekto-
wania strategii marki, a dr Kata-
rzyna Kłosińska opowie o tym, 
jak używać języka w biznesie. 
Szczegółowy program konferencji 
oraz możliwość zakupu biletów na 
stronie: biznestrendy.biz. BB

Konsultacje społeczne ws. 
Myślęcinka są związane 
z przystąpieniem do opraco-

wania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
(MPZP) dla terenu Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku. Obecnie 
praktycznie cały teren Myślę-
cinka nie posiada takiego doku-
mentu, co w znaczący sposób 
utrudnia określenie funkcji jego 
poszczególnych części. Ustale-
nia miejscowego planu określa-
ją bowiem, jakie obiekty mogą 
zostać zbudowane na określo-
nym terenie, a także jakie funkcje 
może posiadać dany obszar.

– Chcemy poznać zdanie 
mieszkańców na temat charak-
teru parku: czy chcą, by park był 
otwartą i niezagospodarowaną 
przestrzenią, czy woleliby wypo-
sażyć go w atrakcje i nowe ele-
menty zagospodarowania. Zapy-
tamy o  ulubione miejsca w par-
ku, ale też o kwestie dotyczące 
trudności w użytkowaniu parku, 

czy też o potrzebę wprowadze-
nia nowych tras pieszych, rowe-
rowych, rolkowych, które będzie 
można wskazać na interaktywnej 
mapie – wyjaśnia urząd miasta.

Plan ma też określić ukształ-
towanie stref wejściowych do 
LPKiW – zarówno od ulicy Gdań-
skiej, jak i od pętli tramwajowej 
Las Gdański, a także przyspie-
szyć działania nad adaptacją ruin 
dawnego browaru. Inną z klu-
czowych kwestii jest stworzenie 
nowych dróg dla rolkarzy czy 
rowerzystów, tak by odciążyć 
zatłoczoną – zwłaszcza w week-
endy – Hippiczną.

Badanie opinii mieszkań-
ców zaczęło się 7 październi-
ka – ankieta konsultacyjna jest 
dostępna na stronie voxly.pl/
park oraz w formie papierowej 
– można ją pobrać, wypełnić 
i wrzucić do urny w kasie bile-
towej Ogrodu Zoologicznego, 
w urzędzie miasta oraz w siedzi-
bie Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej (Grudziądzka 9-15). BB

FiNANsE

BiZNEs

PArTYcYPAcJA

Znamy projekt 
budżetu
ważniejsze jest to, czego 
w nim nie ma
Ponad 600 milionów złotych – tyle w 2020 roku Bydgoszcz chce przeznaczyć na inwestycje. W przy-
szłorocznym budżecie zabrakło jednak miejsca na modernizację ulicy Nakielskiej oraz budowę 
basenów na Miedzyniu i przy ulicy Jesionowej. Jak tłumaczy prezydent Rafał Bruski, wszystko 
przez rządowy program „Samorząd minus”.

Szczegóły projektu budżetu miasta na 2020 rok prezydent Rafał Bruski przedstawił wraz ze skarbnikiem 
miasta Piotrem Tomaszewskim.
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Przedsiębiorcy spotkają się na 
konferencji
Agencja Marketingowa TANDEM oraz Pracodawcy Pomorza i Kujaw 
zapraszają na trzecią odsłonę największej w regionie konferencji biz-
nesowej – BiznesTrendy 2019. Obędzie się ona 22 listopada 2019 (pią-
tek) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Jakie zmiany w Myślęcinku? 
Trwają konsultacje
Do końca listopada mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do planu 
zagospodarowania przestrzennego Myślęcinka.

 

NAsZ PATroNAT
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Zapraszamy do zakupów w sklepach

Bydgoskiej Spółdzielni Spożywców
w Bydgoszczy

które oferują naszym mieszkańcom towary najwyższej jakości od 
1931 roku głównie znanych lokalnych producentów.

R E K L A M A

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

Rok temu informowaliśmy 
o wmurowaniu kamienia 
węgielnego pod rozpoczętą 

latem 2018 roku budowę cztero-
kondygnacyjnego budynku nowej 
polikliniki. To w nim mają mieścić 
się poradnie specjalistyczne, sta-
cja dializ, cztery sale operacyjne 
i „call center” służące do reje-
stracji pacjentów. Nowy obiekt 
powstaje w zachodniej części 
kompleksu szpitala wojskowego, 
od strony ulicy Powstania Listo-
padowego. Poradnie przenio-
są się tam z pochodzącego z lat 
60. ubiegłego wieku wysłużo-
nego budynku, znajdującego się 
przy ulicy Powstańców Warsza-
wy, blisko głównego wejścia do 
lecznicy.

Wykonawcę inwestycji wybra-
no w październiku 2017 roku 
– została nim firma Budimex. 
Zadanie jest prowadzone w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, dlatego 
też znana spółka musiała wyko-
nać projekt wykonawczy obiek-
tu. Szpital miał jednak wcześniej 
przygotowaną koncepcję nowe-
go budynku polikliniki autorstwa 
pracowni Unimed – opracowa-
ła ją architekt Elżbieta Kozłow-
ska. Wizja pochodziła z maja 
2016 roku, ale na potrzeby prze-
targu wiosną 2017 roku została 
nieco zmodyfikowana.

Koncepcja Unimedu zakładała 
stworzenie prostopadłościennego 
budynku, utrzymanego w biało-
-szarej kolorystyce. Nowoczesny 
wygląd i stonowane kolory przy-
padły do gustu bydgoskim miło-
śnikom architektury. Jednak po 
ponad roku budowy, zza ruszto-
wań i siatek ochronnych wyłoniły 
się kolory inne od zapowiadanych. 
Pomarańczowe pasy na białym tle, 
tynk i proste okna zamiast ele-
ganckich jednoszybowych witryn.

Dlaczego w ostatecznym 
projekcie budowalnym zawarto 
taki układ kolorystyczny elewa-
cji zewnętrznych budynku? – 
Budowa jest realizowana zgodnie 
z projektem budowlanym i pro-
jektem wykonawczym sporządzo-
nymi przez Budimex – podkreśla 

kierownik zespołu inżyniera kon-
traktu Elżbieta Sieradzka-Błasz-
czyńska z firmy Euro-Invest, 
inwestora zastępczego inwesty-
cji. Autorką projektu jest mgr inż. 
arch. Małgorzata Sadowska

Sieradzka-Błaszczyńska doda-
je, że pierwsze wizualizacje pocho-
dzą z programu funkcjonalno-
-użytkowego będącego wstępnym 
programem budowy. W trakcie 

przetargu firmy składały jednak 
uwagi, w których pytały zamawia-
jącego o możliwość przeprojek-
towania elewacji. Zgodnie z przy-
toczonymi przez inżynier odpo-
wiedziami pracowników szpitala 
wojskowego, dopuścili oni możli-
wość zmiany.

- Odpowiedzi inwestora 
są kluczowe dla ewentualnych 
zmian wyglądu elewacji, które 

później, w trakcie etapu projek-
towego, były uzgadniane z inwe-
storem i akceptowane komisyjnie 
na etapie zatwierdzania doku-
mentacji projektowej przygoto-
wanej przez wykonawcę – prze-
konuje przedstawicielka inwe-
stora zastępczego.

Dopytujemy jednak o szczegó-
ły. Dlaczego w porównaniu z kon-
cepcją zmienił się kształt okien 

oraz kolor elewacji? – W pyta-
niach i udzielonych na nie odpo-
wiedziach pojawia się informacja 
o wielkości okien, które mają mieć 
wymiar minimalny 115x200cm. 
Zaprojektowane okna mają wymiar 
120x220cm, czyli spełniają wyma-
gania inwestora. Podkreślić nale-
ży, że to inwestor miał najwięk-
szy wpływ na kształt i ostateczne 
wykończenie elewacji, podając 
projektantowi kolorystykę. Kolory 
nawiązują do pozostałych inwe-
stycji prowadzonych przez inwe-
stora na terenie kompleksu szpi-
tala. Są to właśnie pomarańczowy, 
szary i biały – wyjaśnia Sieradzka-
-Błaszczyńska.

- Inwestor wdraża wytyczne 
kolorystyczne na terenie kom-
pleksu, aby ujednolicić wygląd 
budynków. W tym momencie 
w podobnej tonacji kolorystycz-
nej jest wykonany garaż wielopo-
ziomowy oraz świeżo oddany do 
użytku budynek patomorfologii 
– uzupełnia.

Inżynier z firmy Euro-Invest 
dodaje też, że sam wygląd ele-
wacji nie odbiega znacząco od 
pierwszych koncepcji, a ściana 
północnej strony budynku jesz-
cze nie jest wykonana. - Prace 
nad elewacją od strony północ-
nej dopiero się zaczynają. Nadal 
posiadać będzie filarki między-
okienne. Okna będą miały narzu-
coną wielkość. Zmianie nie ule-
gła lokalizacja wejścia głównego 
i zjazd do garażu. Wejście głów-
ne nadal ma fasadę szklaną wraz 
z daszkiem nad wejściem – doda-
je Sieradzka-Błaszczyńska. Uzu-
pełnia jednak, że napis na elewa-
cji będzie nieco zmieniony (w pię-
ciu wierszach zamiast w jednym), 
co także zostało uzgodnione 
z zarządzającymi lecznicą.

Zakończenie budowy nowego 
obiektu na terenie bydgoskie-
go szpitala wojskowego plano-
wane jest na ostatnie miesiące 
2020 roku. Jej koszt to ponad 
60 milionów złotych.

sZPiTAlE

Oczekiwania 
a rzeczywistość
Dlaczego nowy budynek polikliniki szpitala 
wojskowego wygląda inaczej?

Rok temu były efektowne wizualizacje i opinie, że nowy budynek polikliniki 10. Wojskowego Szpita-
la Klinicznego będzie przykładem ładnego obiektu użyteczności publicznej. Dziś to, co wyłania się 
spod rusztowań nie przypomina efektownych założeń projektantów.

Na górze koncepcja nowej polikliniki szpitala wojskowego. A na dole - jej wygląd w rzeczywistości. 
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60 mln zł
wynosi koszt inwestycji.
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Rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Cztery lata temu Platforma 
Obywatelska zdobyła w wybo-
rach 138 mandatów. W tegorocz-
nych, startując razem z m.in. 
Nowoczesną – 134. To znaczy, 
że sposób prowadzenia polityki 
w opozycji nie zdał egzaminu?
Paweł Olszewski (poseł Platformy 
Obywatelskiej): Na pewno musi-
my przeanalizować wyniki wybo-
rów i wyciągnąć wnioski. Prawo 
i Sprawiedliwość wygrało w tere-
nie, a my w Bydgoszczy i powiecie 
bydgoskim. Musimy zastanowić 
się, dlaczego tak się stało. 

- Czym Prawo i Sprawiedli-
wość od czterech lat przekonuje 
wyborców?
- Na zwycięstwa PiS-u składa się 
wiele czynników. Po pierwsze 
bardzo brutalna polityka medial-
na przy użyciu telewizji państwo-
wej pod kierownictwem Jacka 
Kurskiego. To propaganda, któ-
rej mógłby się uczyć Goebbels. 
Do tego zakłamywania rzeczy-
wistości dochodzą bardzo silnie 
rozbudowane obietnice socjalne, 
które dzisiaj zaczynają być obna-
żane. Nie ma już pieniędzy na ich 
realizację i myślę, że najbliższe 
posiedzenia Sejmu to pokażą.

- Opozycja wygrała za to w Sena-
cie. Mandat Krzysztofa Brejzy, 
który stoczył dość wyrównany 
bój z wojewodą Mikołajem Bog-
danowiczem, okazał się chyba 
jednym z najważniejszych. 
- Bez wątpienia tak, choć każ-
dy mandat, niezależnie skąd, 
był na wagę złota. Przewaga nie 
była duża, ale wybory pokazały, 
że tam, gdzie jest porozumienie 
w opozycji, tam PiS przegrywa. 

-  Ale czy dobrą decyzją było 
powierzać Krzysztofowi Brejzie 
i start w wyborach, i kierowanie 
sztabem wyborczym?
- Nie mi to oceniać. To były decy-
zje Krzysztofa Brejzy. Tak zade-
cydował, a w rezultacie został 
senatorem i opozycja ma więk-
szość w izbie wyższej. Na pew-
no jest to moment, w którym PiS 
powinien poważnie się zastano-
wić. W Senacie byliśmy w stanie 
wygrać jako zjednoczona opozy-
cja, a w wyborach sejmowych też 
razem zdobyliśmy więcej głosów 

niż PiS. Gdybyśmy więc odtwo-
rzyli Koalicję Europejską, PiS nie 
miałby większości. Pamiętajmy 
też, że partia Jarosława Kaczyń-
skiego dużo straciła na rzecz 
Porozumienia i Solidarnej Polski.

- Czyli jednak wspólny start 
w wyborach parlamentarnych 
byłby skuteczniejszy?
- Uważam, że tak, szczególnie 
biorąc pod uwagę sposób przeli-
czania głosów na mandaty meto-
dą D’Hondta. 

- A w czekających nas wyborach 
prezydenckich? Każda partia 
prawdopodobnie wystawi swo-
jego kandydata.
- Każde wybory mają swoją spe-
cyfikę. W prezydenckich swego 
rodzaju prawyborami jest I tura, 
gdy każda formacja polityczna 
wystawia swojego kandydata i jest 
to moim zdaniem rzecz naturalna. 
W II turze oczywiście konieczne 
będzie porozumienie sił demo-
kratycznych, opozycyjnych. 

- Wybory odbędą się w maju, 
tymczasem dopiero w styczniu 
Platforma Obywatelska wybie-
rze przewodniczącego partii. 
Nie za późno?
- Moim zdaniem nie. Po pierwsze 
musimy doprowadzić szybko do 

decyzji w sprawie kandydata na 
prezydenta. Jesteśmy po wybo-
rze szefa klubu i – z czego bar-
dzo się cieszę – został nim Borys 
Budka. Weryfikacja przywództwa 
oczywiście jest w partii potrzeb-
na i wybory muszą się odbyć. 
Nie tylko dlatego, że jesteśmy do 
tego zobligowani zapisami statu-
towymi, ale też dlatego, że takie 
są oczekiwania społeczne.

- W przestrzeni medialnej poja-
wiają się pierwsi kandydaci, na 
przykład wspomniany Borys 
Budka i Bogdan Zdrojewski. A jak 
pan ocenia dotychczasowe przy-
wództwo Grzegorza Schetyny? 
- Dobrze, że kandydaci się poja-
wiają, bo na tym polega demo-
kracja. W przeciwieństwie do 
PiS-u u nas zawsze jest kilku 
kandydatów i wygra ten, któ-
ry przekona najwięcej osób. 
W Platformie Obywatelskiej 
głosują wszyscy członkowie 
partii, a nie delegaci, czyli jest 
to kilkanaście tysięcy osób.  
Grzegorz Schetyna zrobił bar-
dzo dużą rzecz, szczególnie jeśli 
chodzi o wybory europejskie. 
Zjednoczył całą opozycję, co 
wydawało się wtedy niemożliwe. 
Niestety, w wyborach parlamen-
tarnych się to nie udało. Decyzja 
PSL-u, który ogłosił swój samo-

dzielny start, zmusiła nas do 
startu w okrojonej formule. 

- Platforma potrzebuje nowych 
twarzy w kierownictwie, aby 
w końcu pokonać PiS?
- Na pewno potrzebujemy zmia-
ny pokoleniowej, ale nie w stu 
procentach. Musimy uzupełnić 
doświadczenie, pokazując też 
świeżą krew. Także po to, żeby 
trafić z językiem i przekazem do 
młodszego pokolenia.

- Nie było jednak zbyt wielu chęt-
nych do startu w prawyborach. 
- Myślę, że marszałek Małgorza-
ta Kidawa-Błońska, uzyskując 
pół miliona głosów w Warszawie, 
wygrywając z przytupem z Jaro-
sławem Kaczyńskim, jest naszym 
naturalnym kandydatem. Takie 
są odczucia w partii i powszech-
nie oczekiwano, żeby to ona kan-
dydowała. 

- Dlaczego bydgoscy politycy nie 
potrafią działać wspólnie?
- To pytanie głównie do polity-
ków innych opcji. My regularnie 
uczestniczymy w spotkaniach 
z prezydentem, który zapra-
sza nas wszystkich i zachęca 
do podejmowania wspólnych 
działań. Wielu z tych polityków 
nie ma jednak woli współpracy. 

Na początku poprzedniej kadencji 
powołany został parlamentarny 
zespół miłośników ziemi bydgo-
skiej, do którego zdecydowałem 
się nie zapisywać. Przewodni-
czącym został pan poseł Tomasz 
Latos. Wiedziałem, że powsta-
nie tego zespołu poza nadaniem 
funkcji niczym więcej nie poskut-
kuje i zgodnie z moimi przewidy-
waniami było to martwe ciało. 

- Teraz poseł Tomasz Latos 
został przewodniczącym Komi-
sji Zdrowia. Pan za to w trakcie 
kampanii wyborczej zadeklaro-
wał, że przejmie od Zbigniewa 
Pawłowicza temat Uniwersyte-
tu Medycznego w Bydgoszczy. 
Co więc zamierza pan zrobić?
- Na początku poprzedniej 
kadencji podpisywaliśmy list na 
rzecz utworzenia Uniwersytetu 
Medycznego. Poseł Latos tak-
że, a następnie przez większość 
kadencji mówił, że nie może nic 
zrobić, bo przewodniczącym 
komisji jest Bartosz Arłukowicz. 
Później sam został przewodni-
czącym, ale już dobrze, miał mało 
czasu. Teraz jest nowa kadencja 
i na pewno będę go motywował 
i naciskał, aby ta sprawa trafiła 
pod obrady komisji. 

- Pan za to został przewodni-
czącym Komisji Infrastruktury. 
Jednym z wiceprzewodniczą-
cym jest Piotr Król. Dotychczas 
bardzo rzadko zgadzaliście się 
ze sobą. W sprawie na przykład 
drogi S10 będziecie potrafili 
zadziałać wspólnie?
- Rozmawiałem już z wiceprze-
wodniczącymi, w tym właśnie 
z Piotrem Królem. Jestem też umó-
wiony z ministrem Adamczykiem, 
żeby ustalić wspólne działania 
i przede wszystkim zamierzenia 
resortu infrastruktury. Chciałbym, 
żeby prace komisji były meryto-
ryczne i też żeby rozwiązywały 
konkretne problemy. Wiele spraw 
z dziedziny infrastruktury jest 
apolitycznych – na przykład droga 
S5 czy S10. Mam nadzieję, że razem 
będziemy rozwiązywać proble-
my naszego miasta. Oczywiście 
w ramach możliwości, bo wiemy, 
że potrzeby są nieograniczone, 
a możliwości wręcz przeciwnie. 

- Dotychczasowe próby doty-
czące drogi S10 niewiele dały 
We wrześniu, w trakcie kam-
panii wyborczej, poinformował 
pan o skierowaniu listu do pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
w sprawie tej drogi. Doczekał się 
pan odpowiedzi?
- Nie, list pozostał bez reakcji.

wYwiAd NuMEru Musimy uzupełnić 
doświadczenie 
o nowe twarze
Platforma Obywatelska przegrała w październiku szóste wybory z rzędu. Partia liczy jednak, że 
zdoła przerwać złą serię i w maju przejmie władzę w Pałacu Prezydenckim. Dlaczego jednak bra-
kowało chętnych do startu w prawyborach? Czy PO potrzebuje nowego kierownictwa? Oraz czy 
można liczyć na ponadpartyjne porozumienie bydgoskich posłów w sprawie drogi S10? Na te i inne 
pytania odpowiada w rozmowie z cyklu Studio Metropolia poseł i przewodniczący sejmowej komi-
sji infrastruktury Paweł Olszewski.
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Rozmawiałem 
już z wice-
przewodniczącymi, 
w tym właśnie 
z Piotrem Królem.

Marszałek Małgorzata 
Kidawa-Błońska jest 
naszym naturalnym 
kandydatem na 
prezydenta.
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R E K L A M A

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

Obecne stawki za odpa-
dy obowiązują od ponad 
dwóch lat . Wtedy też 

ratusz przymierzał się do pod-
wyżek. Powód – w systemie (któ-
ry musi się bilansować, miasto 
nie ma prawa na nim zarabiać) 
brakowało pieniędzy. I to nawet 
kilku milionów złotych rocznie. 
Prezydent Rafał Bruski wiosną 
2017 roku zaproponował więc 
konsultacje społeczne – miesz-
kańcy mieli zdecydować, czy 
zgadzają się na wyższe opłaty 
od osoby czy też na przejście 
na system naliczania stawek od 
metrażu mieszkań. Ale jeszcze 
przed ich zakończeniem ogło-
sił, że zmian nie będzie. Zamiast 
tego podwyższono stawki dla 
nieruchomości niezamieszka-
łych, czyli głównie biur czy lokali 
usługowych.

Teraz jednak podwyżka – 
o 70 procent – jest w zasadzie 
przesądzona, choć musi ją prze-
głosować jeszcze rada miasta. 
Z naszych informacji wynika, że 
projekt uchwały pojawi się na 
zaplanowanej pod koniec miesią-
ca sesji. Czteroosobowa rodzina 
płaciła dotąd za wywóz odpa-
dów 624 złote rocznie. Po pod-
wyżkach będzie to 1056 złotych. 
Miasto musi szukać pieniędzy 
w kieszeniach mieszkańców, bo 
– jak tłumaczy zastępca prezy-
denta Michał Sztybel – znacząco 
wzrośnie koszt obsługi syste-
mu. W przyszłym roku wyniesie 
on blisko 95,5 mln złotych, czyli 
o ponad piętnaście procent wię-
cej niż w roku 2019.

Jak tłumaczy Sztybel, wzrost 
kosztów związany jest między 
innymi z wejściem w życie nowe-
lizacji ustaw dotyczących odpa-
dów. Wskutek tego od początku 
stycznia ich segregacja będzie 
musiała odbywać się w pięciu, 
a nie – jak do tej pory – trzech, 
a doliczając odpady zielone – 
czterech pojemnikach. Dotych-
czasowy pojemnik na papier, 
tworzywo sztuczne i metale 
zostanie podzielony – papier 
trzeba będzie wyrzucać do osob-

nego kontenera. W śmietnikach 
pojawi się jeszcze jeden nowy 
pojemnik – na bioodpady. War-
to przypomnieć, że na osiedlach 
górnego tarasu pilotażowy pro-
gram segregacji na pięć tzw. 
frakcji został wprowadzony już 
od początku listopada.

Na początku listopada roz-
strzygnięto także przetarg 
na odbiór odpadów w latach 
2020-2023. Jego rezultaty tak-
że są przyczynkiem do podwy-
żek. Firmy odbierające z miasta 
odpady nie zmienią się – nadal 
będą to: Corimp, ProNatura oraz 
Remondis, ale za swoje usłu-

gi oczekują więcej pieniędzy. 
W ujęciu trzyletnim – niemal 
200 mln zł. Na bydgoskim ryn-
ku odpadów chciał co prawda 
pojawić się nowy gracz – nyski 
oddział firmy Komunalnik z Wro-
cławia (proponował nawet naj-
niższe ceny w trzech sektorach 
miasta; łącznie sektorów jest 
dziewięć), ale miasto jego pro-
pozycję wykluczyło z przetargu. 
– Badaliśmy ofertę pod kątem 
rażąco niskiej ceny. Nie mieli-
śmy również pewności, że firma 
będzie w odpowiednim momen-
cie zdolna do wywożenia śmieci, 
a odpady nie będą zalegały na 

ulicach. Oferta nie spełniała też 
szeregu reguł – zaniżała liczbę 
kilometrów, którą będzie musiał 
pokonać samochód z odpadami, 
a także przewidywała, że pra-
cownicy z Dolnego Śląska prze-
niosą się do Bydgoszczy, żyjąc 
z pensji minimalnej. Ryzyko było 
tak ogromne, że decyzja miasta 
mogła być tylko jedna. I nie cho-
dzi o kwestie żałowania niższej 
ceny, ale twardego prawa – pod-
kreśla Michał Sztybel.

Podwyżka stawki do 22 zło-
tych od osoby ma także zwią-
zek z kolejnymi zapisami ustawy 
o odpadach. Chodzi o wymu-

szone orzeczeniem Trybuna-
łu Konstytucyjnego ustalenie 
maksymalnych stawek za odbiór 
i wywóz odpadów ze wspomnia-
nych już nieruchomości nie-
zamieszkałych (w mieście jest 
ich prawie siedem i pół tysią-
ca). Przykładowo – po podwyż-
kach z 2017 roku za 120-litrowy 
pojemnik przedsiębiorca z Byd-
goszczy musi zapłacić 27,50 zł. 
Znowelizowana ustawa określa 
tymczasem, że za taki pojemnik 
można żądać niespełna 17 zło-
tych, za 1100-litrowy kontener – 
nieco ponad 54 złote. Jak mówi 
wiceprezydent Sztybel, realny 
koszt wywozu tego ostatniego to 
nawet 80 złotych.

Dlatego też, jak się dowiedzie-
liśmy, miasto chce maksymal-
nie długo utrzymać dotychczas 
obowiązujące stawki dla przed-
siębiorców. Zdaniem Sztybla, 
na dostosowanie się do nowych 
regulacji ma rok (licząc od daty 
wejścia ustawy w życie). Czy-
li – do końca sierpnia 2020 roku 
nadal mogłyby obowiązywać 
obecne opłaty. Dopiero od wrze-
śnia musiałyby być one obniżone. 
Jednocześnie, prezydent Bruski 
wystosował do nowego ministra 
klimatu Michała Kurtyki pismo, 
w którym wskazuje na koniecz-
ność zmiany niekorzystnego 
z punktu widzenia miasta zapisu. 
I deklaruje pomoc w pracach nad 
kolejną już nowelizacją.

oPŁATY Zmiany 
w gospodarowaniu 
odpadami
Zapłacimy znacznie więcej
Więcej rodzajów pojemników i wyższe o kilkadziesiąt procent opłaty – taka będzie rzeczywistość 
gospodarowania odpadami w Bydgoszczy od 1 stycznia przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, 
że już za nieco ponad miesiąc za wywóz śmieci zapłacimy dwadzieścia dwa, a nie – jak dotychczas 
– trzynaście złotych od osoby.

Aktualnie odpady segregujemy w trzech typach pojemników. Od stycznia obowiązywał będzie podział na 
pięć (metal i plastik, papier, szkło, odpady zmieszane oraz bioodpady). 
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Przykładowe 
ceny
za odbiór odpadów w innych 
miastach Polski (dane 
zebrane przez Urząd Miasta 
Bydgoszczy)
• Ruda Śląska – 29 zł,
•  Wałbrzych – 27 zł,
• Łódź i Leszno – po 24 zł,
• Kalisz – 23 zł,
• Jaworzno – 22 zł,
• Katowice 21,30 zł,
• Opole – 19 zł.
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Wyst arczy mocniejszy 
opad deszczu i zarów-
no chodnik, jak i pobli-

ski plac przy szkole zamienia się 
niemal w jezioro. - Nie wygląda 
to najlepiej. Ale jak nie ma na co 
pieniędzy wydawać, to wydaje 
się je na głupoty – mówi jeden 
z mieszkańców. Kolejny zwra-
ca uwagę na brak w tym miejscu 
odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych.

Projekt przebudow y uli-
cy przy szkole został wybrany 
w głosowaniu w ramach Bydgo-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
w 2014 roku. Do tej pory prace 
jednak nie ruszyły. - Wcześniej-
sza realizacja zadania drogowe-
go nie była możliwa ze względu 
na roboty prowadzone w tym 
miejscu przy sieci ciepłowni-
czej – odpowiada nam Zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej. 

W ramach projektu ma 
powstać droga dojazdowa wraz 
z chodnikiem i miejscami parkin-
gowymi. Roboty zostaną podzie-
lone na dwa etapy. ZDMiKP 
w mailu przesłanym do naszej 
redakcji przekazuje, że w pierw-
szym etapie ma powstać droga 
dojazdowa, która będzie miała 
ok. 55 metrów długości i 8 sta-

nowisk postojowych. - Od strony 
Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ogro-
dzenia zaprojektowano chodnik. 
Pomiędzy nim oraz nową jezd-
nią znajdzie się wąski pas zieleni 
zabezpieczony przed zniszcze-
niem przez pojazdy za pomocą 
ekokraty – dodają drogowcy. 

Drugi etap robót ma być pro-
wadzony po przeciwległej stro-
nie. Tam również zaprojektowano 
powstanie nowych miejsc postojo-
wych z kostki brukowej o wymia-
rach 2,5x5 m. - Budowa nowych 
miejsc wiąże się też z konieczno-
ścią rozbudowy kanalizacji desz-

czowej i przebudową kolidują-
cych sieci energetycznych – piszą 
przedstawiciele zarządu dróg.

Mieszkańcy rzeczywiście 
zwracają uwagę na fakt, że w pobli-
żu brakuje miejsc parkingowych. 
Powoli się to jednak zmienia, bo 
w ostatnich latach powstało ponad 

200 stanowisk, między innymi 
w zachodniej części ul. Waryńskie-
go, przy ul. 16. Pułku Ułanów Wlkp. 
oraz Koszarowej. Najwięcej wybu-
dowano przy ul. Broniewskiego 
(ok.100)

 Kiedy zostanie zrealizowa-
na przebudowa na Waryńskiego? 
Tego na razie nie wiadomo, bo 
ZDMiKP odrzuciło ofertę w pierw-
szym postępowaniu przetargo-
wym, jakie rozpisano na realizację 
zadania. Tę złożyła firma Bogmar 
z Ostromecka, która za wykonanie 
robót zaproponowała kwotę nieco 
ponad 360 tys. zł, co przewyższy-
ło zabezpieczony przez drogo-
wców budżet na wykonanie tego 
zadania, który wynosi ok. 320 tys. 
zł. Jednak ZDMiKP zapewnia, że 
ponowny przetarg może zostać 
ponownie rozpisany. Po podpisa-
niu umowy prace budowlane zaj-
mą około 2 miesięcy.

*Więcej informacji 
z bydgoskich osiedli na 
MetropoliaBydgoska.Pl

osiEdlE BŁoNiE

Tak obecnie wygląda plac w pobliżu szkoły przy ulicy Waryńskiego na Błoniu.

woda zamiast drogi
Stan drogi na ulicy Waryńskiego jest fatalny. - Tworzy się rozlewisko, na którym latem kaczki pły-
wały - mówi nam Czytelnik. Wkrótce ma się to zmienić.
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R E K L A M A

200 miejsc
parkingowych powstało 
w ostatnich latach na Błoniu. 
To jednak nadal za mało.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Odbudowa Zachodniej Pie-
rzei będzie jednym z naj-
ważniejszych zadań mene-

dżera na najbliższe lata. Wizja 
Bakalarczyka na przywrócenie 
Bydgoszczy jednego z symbo-
li jej tożsamości odwołuje się do 
historii, ale jednocześnie ma być 
dostosowana do współczesnych 
realiów i oczekiwań. Pomysł 
wiąże się z postacią Jerzego 
Ossolińskiego, starosty bydgo-
skiego i fundatora kościoła, któ-
ry powstał w zachodniej części 
Rynku. Na wtorkowej konferen-
cji prasowej poświęconej kon-
cepcji menedżer opowiedział 
fascynującą historię związaną 
z Ossolińskim. W 1633 roku był 
on bowiem liderem wyprawy do 
papieża Urbana – jej celem było 
przekonanie następcy św. Piotra 
do poparcia starań króla Wła-
dysława IV. Polski władca chciał 
bowiem po raz kolejny ruszyć 
z wyprawą wojenną na Moskwę.

Poselstwo Ossolińskiego było 
złożone z wielu synów polskich 
magnatów, którzy za cel posta-
wili sobie sprawienie jak naj-
lepszego wrażenia. - Ossoliński 
dostał na tę misję zero złotych. 
Jako świetny marketingowiec 
przygotowania do imprezy zaczął 
u polskiej magnaterii. Odwiedził 
najstarszych synów rodu, któ-
rzy mieli sporo wolnego czasu, 
dużo pieniędzy i dużo testoste-
ronu - opowiadał Bakalarczyk. 
A synowie rodów Tarnowskich 
czy Zebrzydowskich, porażeni 
wizją wyprawy do Rzymu, wysłali 
na nią konie ozdobione w siodła 
ze złota i rubinów, a sami ubrali 
się w najdroższe stroje.

- Do Rzymu wjechał trzy-
stuosobowy orszak. Dziesięć 
wielbłądów, cztery konie bez 
jeźdźców, gdyż miały tak bogato 
zdobione siodła. Ossoliński zrobił 
trick PR-owy i podkuł konie zło-
tymi podkowami na luźno. Konie 
gubiły te podkowy, a Włosi nie 
mieli zielonego pojęcia, co to za 
potęga - kontynuował menedżer. 
I właśnie Ossoliński, człowiek 
światły i inteligentny oraz zna-

jący języki po zostaniu starostą 
bydgoskim stworzył w rejonie 
Zachodniej Pierzei prawdziwe 
centrum kulturalne - kościół, 
kolegium jezuickie (czyli dzi-
siejszy ratusz), szkołę retoryki, 
a także teatr, który mieścił się 
w budynkach od ulicy Niedźwie-
dziej.

I to do tych siedemnasto-
wiecznych dokonań nawiązuje 

wizja Ogrodów Historii. Zakła-
da ona, że od strony Stare-
go Rynku wiernie odtworzona 
zostanie fasada kościoła oraz 
cztery kamienice wyburzone 
w 1940 roku. - Za fasadą kościo-
ła odkrylibyśmy podziemia - 
mówił Bakalarczyk. I dodał, że 
chce, aby istniejące w obrębie 
zachodniej pierzei krypty zosta-
ły wykorzystane jako miejsce 

pokazywania skarbu bydgoskie-
go. -  Jest bardzo duża presja 
i chęć mieszkańców, byśmy mieli 
turystyczne podziemia. I to jest 
świetna okazja na ich stworze-
nie - skomentował menedżer. 
Na wieży fasady kościoła powsta-
nie taras widokowy, z którego ul. 
Gdańska ma wyglądać jak ulice 
Paryża. Kamienica obok istnieją-

cego pomnika miałaby upamięt-
niać ofiary wydarzeń z 1939 roku.

- Mamy stulecie powro-
tu Bydgoszczy do Macierzy i to 
dobry czas, by zrobić duży ruch 
dla tego miasta. Jesteśmy za 
dużym miastem, by mieć małe 
marzenia - mówił menedżer.

Krypty mają być odsłonię-
te, a to oznacza, że muszą być 
czymś… zakryte. - Zakryjemy je 
tym, czego jeszcze w Bydgosz-
czy nie ma - ogrodem zimowym. 
To będzie szklana, transparent-
na konstrukcja - mówił Bakalar-
czyk. Realizacja tej wizji miałaby 
sprawić, że Stary Rynek zyskał-
by sporą atrakcję turystyczną, 
zarówno dla mieszkańców, jak 
i przede wszystkim przyjezd-
nych. - Inwestycja zwiększy też 
ilość zieleni na Rynku - zaznacza 
Bakalarczyk.

Podczas odbudowy Zachod-
niej Pierzei zostanie odtworzo-
na też północna pierzeja uli-
cy Niedźwiedziej. Bakalarczyk 
podkreślał, że będzie to miejsce 
dla nowoczesnej architektury, 
wpisującej się jednak w kon-
tekst miejsca. Wizja zakłada, że 
na dachach nowych budynków 
powstaną ogrody, a część uli-
cy zyska formę zadaszenia, co 
umożliwi organizację koncer-
tów czy innych wydarzeń, któ-
re przyciągną mieszkańców na 
Stare Miasto. Ta zabudowa ma 
powstać w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego - tak jak 
np. chwalone odtworzenie ulicy 
Jatki.

Ogrody Historii były konsul-
towane z wieloma wpływowymi 
osobami w Bydgoszczy - histo-
rykami, archeologami, działacza-
mi społecznymi czy politykami. 
- To może być olbrzymi strzał dla 
naszego centrum i coś, co pod-
pompuje nam dumę z miasta - 
zaznacza Bakalarczyk. I nie ukry-
wa, że 2020 rok - rok stulecia 
powrotu Bydgoszczy do Macie-
rzy i 80. rocznica utraty pierzei 
to doskonały czas na ogłoszenie 
decyzji o rozpoczęciu przygoto-
wań do jej odtworzenia w nowo-
czesnej formie. Zwłaszcza, że 
w przyszłorocznym budżecie 
są środki na prace koncepcyj-
ne, a sama inwestycja może być 
wykonana z środków miejskich.

sTArE MiAsTo

Wschodzi nadzieja 
na odbudowę 
Zachodniej Pierzei
Wizja Ogrodów Historii ujrzała światło dzienne

Odbudowa fasady kościoła i kamienic, ogród zimowy, odsłonięcie krypt i umieszczenie w nich 
Skarbu Bydgoskiego oraz stworzenie tarasu widokowego na wieżach – to wizja menedżera Starego 
Miasta i Śródmieścia Macieja Bakalarczyka na zachodnią część Starego Rynku.

Tak wyglądała zachodnia Pierzeja przed wyburzeniem w 1940 roku. I tak ma wyglądać nowa pierzeja - brama 
do Ogrodów historii. 
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Ws p ó l n i e  w y b i e r z m y 
i uhonorujmy bydgosz-
czan, którzy w ostatnim 

100-leciu swoją działalnością 
i odnoszonymi sukcesami budo-
wali dobre imię Bydgoszczy na 
arenie krajowej lub międzynaro-
dowej, dokonali otwarcia nowych 
perspektyw rozwoju, zapisali się 
wybitnymi dokonaniami i zasłu-
gują na wyróżnienie tytułem 
„Bydgoszczanie Stulecia” – mówi 
wiceprezydent Michał Sztybel.

Mieszkańcy mogą zgła-
szać kandydatury: – wypeł-
niając internetow y formu-
larz znajdujący się na stro-
nie bydgoszcz .pl/plebiscy t 
– wycinając kupon zamieszczo-
ny obok i wysyłając go na adres 
naszej redakcji – Metropolia-
Bydgoska.pl, ul. Kościuszki 27B, 
85-079 Bydgoszcz

Należy wpisać maksymal-
nie 10 osób. Dodatkowo należy 
podać funkcję lub obszar działa-
nia. Osoby, które uzupełnią swo-
je wszystkie dane, wezmą udział 
w losowaniu nagród rzeczowych 
i podwójnych zaproszeń na uro-
czystą galę, podczas której ogło-
szone zostaną wyniki.

S p o ś r ó d  n a d e s ł a n y c h 
zgłoszeń Komitet Honoro-
wy Obchodów Roku Wolności 
dokona ostatecznego wybo-
ru 25 wyróżnionych osób – po 
5 w każdym dwudziestoleciu 
(lata 20-30, 40-50, 60-70, lata 
80-90 i po dwutysięcznym roku). 
W 2020 roku wydana zostanie 
również publikacja o setce byd-
goszczan najbardziej zasłużo-
nych dla miasta.

Spośród głosujących zostaną 
wylosowane nagrody rzeczowe 
i podwójne zaproszenia na galę. 
Mieszkańcy, którzy wypełnią 
papierowy formularz znajdują-
cy się w lokalnej prasie nie mogą 
brać udziału w internetowym 
plebiscycie. Zgłoszenia może 
dokonać osoba powyżej 16 roku 

życia. Termin przyjmowania for-
mularzy mija 30 listopada br.

Przypomnijmy, że w ramach 
obchodów powstaje mural upa-
miętniający setną rocznicę 
powrotu Bydgoszczy do Polski, 
który znajdzie się na budyn-
ku przy ul. Karpackiej. Projekt 
odwołuje się do historycznego 
wydarzenia przekazania symbo-
licznego klucza do miasta z rąk 
niemieckiego burmistrza Brom-
berga Hugo Wolfa polskiemu 
prawnikowi Janowi Maciaszkowi, 

który stał się pierwszym komi-
sarycznym prezydentem polskiej 
Bydgoszczy. 

Po rozstrzygnięciu  autor 
zwycięskiego projektu doko-
nał zmiany klucza, który jest 
głównym elementem muralu. 
Aktualnie przedstawiony klucz 
jest oryginalnym odwzorowa-
niem klucza, który znajduje się 
w zbiorach Muzeum Okręgo-
wego im. L. Wyczółkowskiego. 
Innymi elementami obchodów 
stulecia powrotu do Macierzy 
będą odsłonięcie dębu w alei 
Ossolińskich, ogólnopolska kon-
ferencja poświęcona drodze 
Bydgoszczy do niepodległości, 
specjalne iluminacje i dekoracje 
obiektów oraz pojazdów komu-
nikacji miejskiej.

Wyjątkową oprawę będzie 
miał też tegoroczny sylwester, 
który także będzie wiązał się 
z hasłem wolności. – Będzie 
on inny niż zazwyczaj – bar-
dziej uroczysty, odnoszący się 
do tego, że w nowym roku 
1920 bydgoszczanie byli już 
wolni – mówi Łukasz Krupa, 
podkreślając, że na przełomie 
1919 i 1920 mieszkańcy grodu 
nad Brdą wiedzieli już o tym, że 
powrócą do Macierzy.

PlEBiscYT

Bydgoszczanie stulecia
wybierz kandydatów w plebiscycie
Rozpoczął się plebiscyt Bydgoszczanie Stulecia. W związku ze zbliżającą się rocznicą powrotu Bydgoszczy do Polski 
mieszkańcy mogą wybrać najbardziej zasłużone osoby w ostatnich stu latach historii miasta.

W 2020 roku
wydana zostanie również 
publikacja o setce 
bydgoszczan najbardziej 
zasłużonych dla miasta.
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M iasto, które jest organiza-
torem jarmarku, posta-
nowiło znacząco rozsze-

rzyć w tym roku liczbę atrakcji. 
I dlatego trudno wskazać jego 
punkt główny, bowiem przez 
ponad dwa tygodnie w Śródmie-
ściu będzie można zjeść świą-
teczne specjały, zaopatrzyć się 
w pamiątki, pokręcić na karuzeli, 
a także uczestniczyć w licznych 
występach artystycznych.

Najbardziej spektakularnym 
elementem jarmarku będzie 
z pewnością ponad 30-metrowe 
koło młyńskie, które stanie na 
placu Teatralnym. Tuż obok sta-
nie kryształowy pałac, w którym 
znajdzie się labirynt luster. „Dla 
najmłodszych przygotowaliśmy 
mały rollercoaster, kulę śnieżną 
oraz gry zręcznościowe” – infor-
muje bydgoski ratusz. Należy jed-
nak dodać, że wstęp na te atrak-
cje będzie biletowany, a więc – 
dodatkowo płatny.

To jednak nie koniec pro-
pozycji bożonarodzeniowych. 
Podobnie jak w ubiegłym roku na 
Mostowej pojawią się wystawcy, 
którzy zaoferują wyroby kuli-
narne oraz rękodzieło. Miasto 
zapewnia, że na jarmarku „unosić 
się będzie aromat tradycyjnego 
grzańca, korzennych pierników 
i innych świątecznych potraw”. 
Menu będzie zresztą znacznie 
dłuższe i obejmie ponadto: gorą-
cą czekoladę, barszcz czerwony 
i pierogi, a także wędzone ryby 
i miody. Podczas jarmarku będzie 
można zaopatrzyć się również 
w bombki, ozdoby i inne ręko-
dzieło. Jak zwykle na ul. Mosto-
wej i w jej sąsiedztwie pojawią się 
świecące dekoracje, w tym aniel-
skie skrzydła.

Nowością podczas przed-
świątecznego wydarzenia będzie 
tzw. bydgoski domek. Jak wyja-
śniają organizatorzy codziennie 
inna organizacja będzie zapra-
szać bydgoszczan do zakupów 
własnych wyrobów. Goście jar-
marku mają także zyskać moż-
liwość przygotowania potraw 
świątecznych pod okiem szefa 
Chaty Kujawskiej – Wojciecha 
Grześkowiaka. Posłuchają także 
porad na temat samodzielnego 
przygotowania dekoracji.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku przy skrzyżowaniu ulicy 
Mostowej z Grodzką stanie sce-
na, z której popłynie świąteczna 
muzyka. Będzie ona towarzyszyła 
gościom jarmarku codziennie (od 
poniedziałku do piątku od godzi-
ny 16:00, w weekendy – już od 
14:00). Na szczególne uwzględ-
nienie zasługują koncerty: Chó-
ru Akademickiego UKW pod 
dyrekcją prof. Bernarda Mendlika 
(13 grudnia), zaplanowany dzień 
później występ Magdy Steczkow-
skiej oraz koncert zespołu Future 
Folk (20 grudnia). Na scenie poja-
wią się także Żuki, kapela Cyna-
mony, wystąpią również muzycy 
z bydgoskiej Akademii Muzycz-
nej, a jazzową oprawę zapewni 
kwartet Doctor Jazz. Dla dzieci 
przygotowano także specjalne 
spektakle oraz pokaz rzeźb lodo-
wych. Część atrakcji zaplano-
wano także na barce Lemara na 
Rybim Rynku.

Jarmark świąteczny potrwa 
do niedzieli, 22 grudnia.

* Szczegółowa lista 
atrakcji na portalu www.
MetropoliaBydgoska.pl.

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

O stanie kładki kolejowej 
przy ul. Grunwaldzkiej już 
na naszych łamach pisa-

liśmy. Na czas prowadzonego 
remontu była zamknięta dla ruchu 
pieszych. Teraz, po blisko dwu-
nastu miesiącach prac remonto-
wych, ponad 70-metrowy obiekt 
został już otwarty i ponownie 
oddany do użytku. Inwestycję 
realizowały PKP PLK S.A.

Przejście osobom pieszym 
zapewniają bezpieczne i wyso-
kie balustrady, zaś przy schodach 
zamontowano specjalne prowad-
nice dla rowerów. - Ułatwią one 
podprowadzenie jednośladów – 
mówi rzecznik prasowy PKP PLK 
S.A. Mirosław Siemieniec. Kładka 
dla ruchu pieszych i rowerzystów 
po remoncie została ponownie 
udostępniona w miniony ponie-
działek, 18 listopada. 

Prace prowadzono też na 
wiadukcie kolejowym.- Polskie 
Linie Kolejowe wymieniły tory 

oraz wykonały zabezpieczenie 
antykorozyjne konstrukcji sta-
lowej obiektu – przęseł, balu-
strad i barierek. Wyremonto-
wano betonowe i ceglane pod-
pory wiaduktu. Skarpy zostały 
oczyszczone i poddane profi-
lowaniu – wylicza Siemieniec 

i dodaje, że roboty były wykony-
wane przy jednoczesnym utrzy-
maniu ruchu kolejowego, jak 
i samochodowego.

Kolejarze wyliczają, że wyko-
nanie  inwestycji pozwoli na pod-
niesienie prędkości pociągów 
towarowych, które przejeżdżają 

przez wiadukt z dotychczasowej 
60 km/h do 80 km/h oraz pasa-
żerskich do 100 km/h. Spraw-
niej ma odbywać się także ruch 
pociągów na trasie linii kolejowej 
nr 18 Piła Główna – Kutno pomię-
dzy stacją Bydgoszcz Główna 
a dworcem Bydgoszcz Zachód. 

Tymczasem – jak informuje 
ZDMiKP – PKP PLK S.A. w przy-
szłości planować będą komplek-
sowy remont mostu kolejowego 
nad Brdą.

Jak informuje Mirosław Sie-
mieniec, całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł ok. 3,2 mln zł. 
Prace związane z kładką dla pie-
szych dofinansowało miasto Byd-
goszcz. 

Tymczasem rozpoczęły się 
roboty związane z poprawą sta-
nu wiaduktów na linii 209, któ-
ra łączy Bydgoszcz z Chełmżą. 
Przy al. Kaliskiego w Fordonie 
remontowane są podpory wia-
duktu, a prace spowodowały 
utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Kolejne prowadzone są przy ul. 
Brzechwy. Termin wykonania 
tych robót to koniec roku. 

Kładka i wiadukt  
na Grunwaldzkiej  
po remoncie
Teraz czas na Fordon
zakończyły się trwające prawie rok prace remontowe na wiadukcie i kładce przy ul. Grunwaldzkiej. 
Równolegle jednak rozpoczęły się kolejne – tym razem przy ulicach Kaliskiego i Brzechwy w Fordo-
nie, które mają potrwać do końca roku.  

BoŻE NArodZENiE

koMuNikAcJA

 

Bydgoszcz jak z bajki
w centrum miasta stanie koło 
młyńskie i zimowy pałac!
Tegoroczny jarmark świąteczny w ścisłym centrum Bydgoszczy rozrośnie się w stosunku do 
ubiegłorocznej edycji. I to dosłownie, bo obejmie nie tylko ulicę Mostową, ale także pobliski plac 
Teatralny. Początek – w mikołajki, 6 grudnia.

Tak z lotu ptaka ma prezentować się tegoroczny jarmark świąteczny, który stanie zarówno na ulicy Mostowej, 
jak i na placu Teatralnym. 
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100 km/h
będą mogły jeździć pociągi 
dzięki wykonanym pracom.
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Mama wprowadziła się do 
lokalu przy Poznańskiej 
12 latem. Z każdym kolej-

nym miesiącem przyciąga nowych 
klientów. Jedni są zaintrygowani 
miejscem, inni usłyszeli o lokalu 
od znajomych, a jeszcze następni 
- wracają do Mamy, bo restaura-
cja w jakimś stopniu ich urzekła… 
Czym? Postaramy się na to odpo-
wiedzieć.

Mama to nie tylko stoliki na 
parterze i piętrze, ale też obszer-
ny taras z pięknym widokiem 
na Wyspę Młyńską. Przy oka-
zji posiłku można zrobić zdjęcie 
z Bydgoszczą w tle. Samo wnę-
trze lokalu ma intrygujący cha-
rakter – ceglane ściany pomalo-
wano na czarno, ale dla kontrastu 
i ożywienia część z nich pokryto 
sztuczną trawą. Dania w Mamie 
podawane są przy solidnych, 
drewnianych stołach, a goście 
zasiadają przy równie solidnych, 
także drewnianych krzesłach.

M a m a ofer uje  k uch n ie 
świata – podkreślając, że ma 
w ofercie dania z grilla, jak 
i pizze. Restauracja słynie jed-
nak przede wszystkim z kuchni 
gruzińskiej, ormiańskiej i ukraiń-
skiej. Wschodnie potrawy kuszą 
egzotyką, ale przede wszystkim 
pysznym smakiem i niespotyka-
nymi połączeniami, będącymi 
odskocznią bądź wariacją od tra-
dycyjnych dań kuchni polskiej. 

W karcie Mamy znajdziemy 
więc klasyczne pozycje kuchni 
gruzińskiej, takie jak chaczapu-
ri – tradycyjne adżarskie z serem 
i jajkiem, wersję z faszerowa-
nym mięsem, a także chaczapu-
ri z bekonem, serem i pieczar-
kami oraz wersję „dla dwojga” 
– z serem, koperkiem, mięsem 
i żółtkami jajek. Porcja ta w zupeł-
ności wystarczy nie tylko na dwie, 
ale nawet na cztery głodne osoby.

Innym akcentem kuchni kau-
kaskiej są lule – kiełbasa z mie-
lonego mięsa wołowego z aro-
matycznymi ziołami, podawana 
z cebulą marynowaną na lawaszu 
z łagodnym sosem pomidoro-
wym. To wariacja na temat lula 
kebab, czyli odmiany tego znane-
go wszystkim dania. 

Jednym z ukraińskich akcen-
tów w menu jest sałatka śledzio-
wa. Już samo jej podanie robi 
wrażenie – trafia ona do klien-
ta w słoiku, a na górze dania 
położone są kiełki. Potrawa jest 
podzielona na warstwy – na 
wierzchu są buraki, potem drob-
no posiekane kawałki śledzia, 
następnie marchewka, a na spo-
dzie ziemniaki. Oryginalnie, ale 
bardzo smacznie – szczególnie 
należy wyróżnić udane połącze-
nie buraków z rybą. Prawdziwym 
hitem jest ukraiński deser – syr-
nyky. To smażone placuszki twa-
rogowe będące ciekawą odmia-
ną tradycyjnego sernika.  War-
to dodać, że są one podawane 
z miodem i śmietaną – ten drugi 
składnik Ukraińcy serwują prak-
tycznie do wszystkich dań.

Dobra obsługa, szybko poda-
wane jedzenie i sporo miejsca 
– zarówno na tarasie, jak i we 
wnętrzach. To zachęca do spraw-
dzenia kuchni z różnych zakątków 
świata przy Poznańskiej 12. Nic tak 
nie ożywia centrum Bydgoszczy 
jak dobra kuchnia, która przyciąga 
mieszkańców.  BB

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

N ie da się ukryć, że remont 
Starego Rynku mógł być 
wykonany i zaprezento-

wany znacznie lepiej, ale efekt 
nowości przyciągnął do centrum 
wielu zaciekawionych miesz-
kańców. Sytuację gastronomii 
poprawiło też zamknięcie ruchu 
w obrębie placu – spożywanie 
kotleta nie odbywa się już przy 
zapachu diesla. Na „nowym” 
Starym Rynku największe zmia-
ny gastronomiczne zaszły po 
wschodniej stronie – w miejscu 
Sunesco pojawiła się Prywatka 
– lokal oferujący zarówno śnia-
dania, jak i rozrywkę w porze 
nocnej. W miniony piątek swe 
podwoje otworzył shotbar Los 
Chupitos, serwujący szeroką 
ofertę drinków.

Również na Długiej rodzi się 
coraz więcej lokali. Sicario Food 

(Długa 61) to miejsce, gdzie moż-
na skosztować quesadille, bur-
rito, nachos oraz tortilli – czyli 
przysmaków kuchni meksykań-
skiej. Tuż obok Sicario powiększa 
się dobrze znana bydgoszcza-
nom kawiarnia Parzymy Tutaj. 
Na środkowym odcinku Długiej 
od początku października funk-
cjonuje Radość Food & Cockta-
ils. W menu znajdziemy prze-
kąski, jak ciekawie podany tatar 
czy carbonarę, a także bogatą 
ofertę koktajli i innych alkoholi. 
To dobre miejsce na wieczorną 

lekką kolację i spotkanie towa-
rzyskie. Modną ostatnio kuchnię 
ormiańsko-gruzińską znajdziemy 
za to w piętrowym lokalu Granat 
(Długa 35). Ofertę tej kultowej 
ulicy ma uzupełnić nowy lokal, 
powstający w miejscu do niedaw-
na istniejącej księgarni. Warto też 
dodać, że gastronomia zagości 
też na ulicy Batorego – w miejscu 
sklepu „Salamandra” otworzy się 
kolejny biznes właścicieli Kata-
rynki i hotelu Bohema.

Nowym, mocnym akcentem 
na gastromapie jest na pewno La 

Rosa. To lokal, który otworzył się 
na parterze budynku Immobi-
le K3 przy placu Kościeleckich. 
Restauracja zaprasza do siebie 
efektownym neonem, otwartą 
kuchnią, bogatą kartą, ciekawy-
mi promocjami i niebanalnym 
marketingiem. Nie ma jednak co 
się dziwić, że La Rosa zanotowała 
udane otwarcie, skoro to kolejny 
projekt właścicieli Karafki. 

Skoro wspominamy o loka-
lu z ulicy Jatki, to nie możemy 
zapomnieć o zmianach w dawnej 
Sodzie. Klub został podzielony na 

dwie części – restaurację Prosto 
z Mostu i klub Lekko. Oba projek-
ty mają nawzajem się uzupełniać 
– sobotni before można spędzić 
w restauracji, a następnie zejść 
do podziemi na imprezę. 

Nowym miejscem z bogatą 
ofertą gastronomii stała się ulica 
Gdańska, a konkretnie odcinek 
od placu Wolności do Krasińskie-
go. W miejscu obecnego przez 
lata Gregorio pojawiła się gru-
zińska restauracja Lobio, zaś do 
lokalu po Śródmieściu wprowa-
dził się Manekin, co szybko oka-
zało się strzałem w dziesiątkę. 
Obok, także od niedawna, funk-
cjonuje bar krewetkowy Shrimp 
House. W połączeniu z cukier-
nią Moodie Foodie, 52 City Din-
ner i restauracją wegańską Falla 
tworzy to zakątek pełen róż-
nych smaków z bogatą ofertą. 
Nic dziwnego, że już 29 listopada 
menedżer Starego Miasta i Śród-
mieścia organizuje tam imprezę 
„Andrzejki w bramie”, która obej-
mie także pozostałe lokale na 
Gdańskiej.

Gastro-miasto
Jesień pod znakiem nowych lokali w centrum
Na Starym Mieście i Śródmieściu zachodzą wielkie zmiany. zmienia się też styl życia bydgoszczan, 
którzy coraz częściej jedzą w restauracjach, a wieczorami wychodzą ze znajomymi do barów, klu-
bów czy innych lokali. Dowodem na to jest niespotykany do tej pory rozwój gastronomii. Przedsta-
wiamy nowe punkty, które pojawiły się mapie bydgoskich lokali.

GAsTroNoMiA

sTYl ŻYciA

 

Nie ma jak 
u Mamy!
kuchnie świata na Poznańskiej
Jednym z nowych lokali, który powstał w tym roku w centrum Bydgoszczy jest Mama. Dobrze zna-
ne wielu konsumentom miejsce przy Wyspie Młyńskiej przeszło metamorfozę. Mama przyciąga 
klientów świetnym jedzeniem i nowoczesnym, ale równocześnie domowym wnętrzem i pięknym 
widokiem z tarasu.

Mama oferuje przede wszystkim dania z kuchni gruzińskiej, ormiańskiej i ukraińskiej.
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Chaczapuri
dla dwojga to danie 
z serem, koperkiem, 
mięsem i żółtkami jajek.
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b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

U s t a w a  o  f i n a n s a c h 
publicznych z 2009 roku 
zobowiązała samorzą-

dy do wieloletniego planowa-
nia finansowego. Rada gminy 
regularnie uchwala taki doku-
ment - jego okres obowiązy-
wania jest zgodny z czasem, na 
który zaciągnięto oraz planu-
je się zaciągnąć zobowiązania. 
Prognoza jest istotnym doku-
mentem dla mieszkańców gmi-
ny, ponieważ to w niej zawarto 
szereg planowanych inwesty-
cji. Ich zapisanie w prognozie 
pozytywnie wpływa na szansę 
ich realizacji – gmina określa 
bowiem wstępne środki, jakie 
zamierza przeznaczyć na ten 
cel oraz planowy termin wyko-
nania zadania. 

W opublikowanym niedaw-
no projekcie nowej WPF gmi-
ny umieszczono wiele planów 
inwestycyjnych na najbliższe 
lata. W 2020 roku Osielsko chce 
wybudować ścieżkę rowero-
wą od granicy z gminą Dobrcz 
do istniejącej ścieżki rowero-
wej Żołędowo – Niemcz, uli-
ce: Jana Pawła II, Mickiewicza, 
Leśnej w Osielsku, Sopockiej 
w Wilczu oraz zatokę autobuso-
wej przy Bydgoskiej w Żołędowie. 
Na rok 2021 założono, że wyko-
nana zostanie przebudowa ulic 

Jagodowej w Maksymilianowie, 
Olimpijczyków i Augustowskiej 
w Żołędowie, a także budowa 
drogi dla rowerów wzdłuż uli-
cy Jeździeckiej (inwestycja we 

współpracy z miastem Byd-
goszcz) i ścieżki rowerowej w cią-
gu drogi wojewódzkiej 244 od 
skrzyżowania z drogą krajowa nr 
25 do Bożenkowa.

W 2022 roku mają natomiast 
rozpocząć się prace nad cią-
giem pieszo-rowerowym wzdłuż 
ulic Tuberozy, Bocznej i Topo-
lowej w Osielsku, Rybinieckiej 

i Suwalskiej w Niwach, Polnej 
w Żołędowie, Kolonia w Jaruży-
nie. Zaplanowano także kolejne 
etapy przebudowy ul. Sadow-
niczej w Żołędowie czy Koper-
kowej i Jeziorańskiej w Osiel-
sku. W WPF przeczytamy także, 
że w 2023 roku planowana jest 
budowa ulicy Kochanowskie-
go w Niemczu oraz Orzechowej 
i Długiej w Osielsku. W dalszych 
latach przewiduje się m.in. reali-
zację ulicy Zimowej w Maksymi-
lianowie i Żołędowie.

Porównując jednak zapi-
sy nowej prognozy z założe-
niami obecnie obowiązującego 
dokumentu można zauważyć, 
że wiele inwestycji drogowych 
zostało przesuniętych w czasie. 
Jako przykład można podać m.in. 
ciąg pieszo rowerowy wzdłuż 
Tuberozy (start prac obecnie 
planowany na 2021, a po aktu-
alizacji WPF - na 2022 rok) czy 
ulicy Rybinieckiej (w obowią-
zującej WPF zakładano budowę 
w 2020, a w projekcie – także na 
2022 rok).

Warto też dodać, że w przy-
padku wielu ulic w 2020 i 2021 roku 
przewiduje się uzyskanie decyzji 
zezwalającej na rozpoczęcie robót 
budowlanych. Wśród nich są m.in. 
Kwiatowa w Osielsku czy Matejki 
w Niemczu. Ze względu na nara-
stające opóźnienia w projekto-
waniu i procedurze przetargowej 
podane daty nie muszą oznaczać 
początku inwestycji.

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

Począwszy od 1 grudnia, dzieci 
w wieku 4-7 lat oraz uczniowie 
szkół podstawowych i ponad-

podstawowych do 20 roku życia, 
którzy mieszkają m.in. na terenie 
gminy Białe Błota będą mogli sko-
rzystać z biletów okresowych, a ich 
ceny wynoszą: 10 zł – miesięczny 
bądź 30-dniowy i 100 zł – roczny. 

- Cele społeczne w tym zakre-
sie są najważniejsze. Staramy 
się unifikować funkcje związane 
z transportem międzygminnym 
dla mieszkańców naszej gminy – 
mówi wójt Białych Błot Dariusz 
Fundator. - Mamy świadomość, że 
większość młodych mieszkańców 
uczy się i studiuje w Bydgoszczy 
– przyznaje. Bilety w tych cenach 
będą przysługiwały uczniom 
i dzieciom na podstawie ważnej 
Metropolitalnej Karty Uczniow-
skiej lub Metropolitalnej Karty 
Malucha, które wydawać będzie 
gmina. Wnioski o nie można 
składać w urzędzie przy ul. Szu-
bińskiej 7 (na parterze w Biurze 
Obsługi Klienta) lub w referacie 
dróg i gospodarki odpadami przy 
ul. Przemysłowej 8. Karta jest nie-
zbędna, gdyż jest ona dokumen-
tem, który potwierdza uprawnie-
nie i musi być okazywana podczas 

przeprowadzanych w autobusach 
kontrolach biletów.

Bilety będą wprowadzone 
także na terenach innych gmin, 
które wchodzą w skład Metro-
polii Bydgoszcz: Osielska, Nowej 
Wsi Wielkiej i Dobrcza. Wójtowie 
tych gmin: Wojciech Sypniewski 
(Osielsko),  Wojciech Oskwarek 
(Nowa Wieś Wielka), Andrzej Ber-
dych (Dobrcz) i Dariusz Fundator 
(Białe Błota) oraz prezydent Byd-
goszczy Rafał Bruski podpisali 
w ratuszu porozumienie o współ-
pracy w tym zakresie.

Dla mieszkańców gminy to 
niejedyna dobra informacja komu-
nikacyjna. Potwierdziły się także 
informacje, o których już pisa-
liśmy: na początku 2020 roku 
zostanie uruchomione kolejne 
autobusowe połączenie międzyg-
minne. Choć negocjacje między 
ZDMiKP a włodarzami gminy 
jeszcze trwają, to jej uruchomie-
nie jest praktycznie przesądzone. 
Linia 90 miała zacząć kursować 
już w tym roku, jednak jej start 
trzeba było opóźnić. - Plano-
waliśmy uruchomić ją jeszcze 
w listopadzie, jednak odłożyliśmy 
to do stycznia. Mam nadzieję, że 
w styczniu już wszystko przebie-
gnie zgodnie z planem – przeka-
zuje nam wójt Fundator.

Autobus kursować będzie na 
trasie od pętli na Garbarach, przez 
ul. Nakielską, Lisi Ogon i Łochowo 
do pętli w Łochowicach.

W połowie listopada wójt Wojciech Sypniewski przedstawił projekt nowej prognozy finansowej dla gminy. 

osielsko aktualizuje 
plany inwestycyjne
Gmina Osielsko przedstawiła projekt nowej wieloletniej prognozy finansowej. Plany Wojciecha 
Sypniewskiego sięgają 2030 roku.

Nowa linia międzygminna  
na nowy rok
Ostatnie miesiące 2019 roku przyniosły dwie znakomite informacje dla mieszkańców gminy korzy-
stających z połączeń autobusowych. Przesądzone jest powstanie połączenia z Bydgoszczy do 
Łochowic, a uczniowie będą mogli korzystać z tańszych biletów okresowych.

BudŻET
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Wójt gminy Białe Błota Dariusz Fundator (z prawej) podczas podpisania porozumienia o uruchomieniu na 
terenach gmin Metropolii Bydgoszcz biletów okresowych dla uczniów. 
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Od 1 listopada kluby PGE Eks-
traligi, Nice I Ligi Żużlowej 
oraz II ligi mogły oficjalnie 

dokonywać transferów i podpi-
sywać kontrakty z zawodnikami. 
Okienko transferowe trwało dwa 
tygodnie, a kolejne rozpocznie się 
już w czasie trwania sezonu ligo-
wego. Póki co, czas podsumować 
te ruchy kadrowe, które osiem klu-
bów zaplecza ekstraligi dokonało 
w trakcie zaledwie czternastu dni. 

Jerzy Kanclerz na samym 
początku okienka transferowego 
postawił na stabilizację. Przede 
wszystkim szybko doszedł do 
porozumienia z trójką lide-
rów z sezonu 2019: Kamilem 
Brzozowskim, Dimitrim Berge 
i Joshem Grajczonkiem. Ponadto, 
ważne umowy mieli młodzieżow-

cy: Tomasz Orwat i Mateusz Jagła 
oraz Niemiec Valentin Grobauer 
i Słoweniec Matic Ivacic. 

Kanclerz w trakcie okienka 
nie ogłosił żadnego spektakular-
nego transferu, choć wielu ocza-
mi wyobraźni widziało w Polonii 
choćby Grega Hancocka czy Anto-
nio Lindbacka, którzy w przeszło-
ści reprezentowali już bydgoski 
klub, gdy ten jeszcze rywalizował 
w  Speedway Ekstralidze. Zamiast 
nich na Sportową trafili najsku-
teczniejszy zawodnik ubiegłego 
sezonu w II lidze, Francuz David 
Bellego (łączono go też z Apatorem 
Toruń), a po czterech latach prze-
rwy plastron z Gryfem ponownie 
założy rodak Grobauera Kai Huc-
kenbeck. Formację młodzieżo-
wą wzmocnił Nikodem Bartoch, 
zaś pozyskany ze Startu Gniezno 
Mateusz Błażykowski ma zwięk-
szyć pole manewru chociażby 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów. W tym samym 
cyklu prawdopodobnie wystar-

tuje też Wiktor Przyjemski, któ-
ry w maju 2020 r. będzie zdawał 
egzamin na motocykle o pojem-
ności 500 ccm i jeśli sprawdzian 
wypadnie pozytywnie, będzie 
mógł dołączyć do składu Polo-
nii. W lidze – zgodnie z regula-
minem – będzie mógł startować 
po ukończeniu 16. roku życia, co 
nastąpi 23 maja.

Warto też wspomnieć o tych, 
których w Polonii w 2020 roku nie 
zobaczymy. To Rene Bach i Mar-
cin Jędrzejewski. Duńczyk trafił 
do Bydgoszczy dwa sezony temu 
i był jednym z liderów zespo-
łu, choć cieniem na jego jeździe 
w Polonii kładzie się słaba posta-
wa w pierwszym meczu finało-
wym w Poznaniu. Bach pozostał 
w II lidze i wzmocnił opolskiego 
Kolejarza. Do Wilków Krosno 
przeniósł się Jędrzejewski. Zespół 
opuścili też Marcel Studziński 
(Start Gniezno) i Ondrej Smetana 
(Wolffe Wittstock).

Szymon Fiałkowski: 14 listopada 
zakończyło się okienko transfe-
rowe w polskim żużlu. Jak oce-
nia pan skład zbudowany przez 
Polonię na sezon 2020?
Leszek Tillinger: Został on zbu-
dowany na tyle, na ile starczy 
środków na utrzymanie zawod-
ników. Jednakże uważam, że to 
jest ciekawy zespół, zwłaszcza, 
że pozyskano Kaia Huckenbec-
ka czy Davida Bellego. Sądzę, iż 
tę drużynę stać na środek tabe-
li, a przy odrobinie szczęścia 
nawet na walkę o fazę play-off. 
Na pewno, zespół będzie groźny 
w meczach na własnym torze.

Jak skład Polonii oceniłby pan 
na tle ligowych przeciwników, 
choćby rywala zza miedzy – 
Apatora Toruń?

Patrząc teoretycznie – nazwiska 
mówią za tym, że zespół toruński 
jest najsilniejszy w stawce pierw-
szoligowców. Pamiętamy jednak, 
że także w ekstralidze ta drużyna 
miała skład na walkę o medale, 
a w tym roku spadła do I ligi. 

Która z drużyn włączy się więc 
do walki o awans? Bo pojawiają 
się opinie, że to może być najcie-
kawszy od lat sezon na zapleczu 
PGE Ekstraligi.
Myślę, że po raz pierwszy od 
dawna kluby bardzo poważnie 
podeszły do sezonu i widać to po 
tym, jakie transfery zostały doko-
nane. Te składy są dobrze dobra-
ne do poszczególnych drużyn. 
Niezłe zespoły zbudowały dru-
żyny z Łodzi, Gniezna czy Ostro-
wa Wielkopolskiego. Ta ostatnia 
ekipa na pewno będzie walczyła 
o czołową czwórkę.

ŻuŻEl

EksPErT

Krótkie okno wystarczyło
Znamy skład Polonii i jej rywali
zakończyło się trwające dwa tygodnie okno transferowe w klubach żużlowych. Składy skompletowały 
drużyny występujące na zapleczu PGE Ekstraligi, w tym zoleszcz Polonia Bydgoszcz.

Przy odrobinie szczęścia 
Polonię stać na play-offy
Leszek Tillinger to były prezes żużlowej Polonii. W rozmowie z nami 
ocenia skład, jaki zbudował beniaminek zaplecza PGE Ekstraligi oraz 
rywali bydgoskiej drużyny.

 

ARGED MALESA TŻ OSTROVIA 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Pozost a l i :  Grzegorz Walasek , 
Tomasz Gapiński, Sam Masters, 
Nicolai Klindt.
Pozyskani: Rafał Okoniewski (Orzeł 
Łódź), Adrian Cyfer (Zdunek 
Wybrzeże Gdańsk), Kacper Grze-
lak, Jakub Poczta, Jakub Kraw-
czyk, Sebastian Szostak (wycho-
wankowie).
Ubyli: Kamil Nowacki (truly.work 
Stal Gorzów), Aleksander Łokta-
jew (Orzeł Łódź), Marcin Kościel-
ski (Wolffe Wittstock/Niemcy).

ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK

Pozostali: Mikkel Bech, Kacper 
Gomólski, Krystian Pieszczek, 
Jacob Thorssell, Karol Żupiński.
Pozyskani: Peter Kildemand (tru-
ly.work Stal Gorzów), Robert 
Chmiel (PGG ROW Rybnik), 
Rasmus Jensen, Piotr Gryszpiń-

ski, Marcel Szymko (wszyscy 
Euro Finannce Polonia Piła),
Ubyli: Kamil Zieliński (MRGarden 
GKM Grudziądz), Jonas Seifert-
-Salk (OK Bedmet Kolejarz Opo-
le), Kim Nilsson (Unia Tarnów), 
Adrian Cyfer (Arged Malesa TŻ 
Ostrovia Ostrów Wielkopolski), 
Wiktor Majchrzak, Oskar Rowec-
ki (szukają klubów). 

ZOOLESZCZ POLONIA 
BYDGOSZCZ

Pozostali: Kamil Brzozowski, Josh 
Grajczonek, Dimitri Berge, Valen-
tin Grobauer, Tomasz Orwat, 
Mateusz Jagła, Matic Ivacic.
Pozyskani: Andreas Lyager (Euro 
Finannce Polonia Piła), Brayden 
McGuinness (Australia), Mateusz 
Błażykowski (Car Gwarant Start 
Gniezno), David Bellego (Power 
Duck Iveston PSŻ Poznań), Kai 
Huckenbeck (Orzeł Łódź), Niko-
dem Bartoch (Euro Finannce 
Polonia Piła).
Ubyli: Rene Bach (OK Bedmet 
Kolejarz Opole), Marcin Jędrze-
jewski (Wilki Krosno), Ondrej 
Smetana (Wolffe Wittstock/
Niemcy), Marcel Studziński (Car 
Gwarant Start Gniezno), Damian 
Adamczak, Mikołaj Curyło, Oskar 
Ajtner-Gollob, Ricky Wells (szu-
kają klubów).

UNIA TARNÓW

Pozostali: Peter Ljung, Daniel Kacz-
marek, Artur Mroczka, Ernest 
Koza, Mateusz Cierniak, Dawid 
Rempała, Przemysław Konieczny, 
Dawid Rempała.
P o z y s k a n i :  M i c h a ł  G r uc h a l-
ski (Włókniarz Częstochowa), 
Kim Nilsson (Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk).
Ubyli: Wiktor Kułakow (Apator 
Toruń), Artur Czaja (OK Bedmet 
Kolejarz Opole).

LOKOMOTIV DAUGAVPILS

Pozostali: Pontus Aspgren, Jewgie-
nij Kostygow, Kjastas Puodżuks, 
Francis Gusts, Davis Kurmis, 
Artiom Trofimow, Oleg Micha-
iłow.
Pozyskani: Andrej Kudriaszow (Car 
Gwarant Start Gniezno), Arsłan 
Fajzulin (wychowanek), Karol 
Baran (Euro Finannce Polonia 
Piła), Linus Sundstroem (PGG 
ROW Rybnik).

Ubyli: Andrej Lebedew (PGG ROW 
Rybnik), Wadim Tarasienko (Wil-
ki Krosno), Timo Lahti (Car Gwa-
rant Start Gniezno).

CAR GWARANT START 
GNIEZNO

Pozostali: Jurica Pavlic, Oliver 
Berntzon, Adrian Gała, Oskar Faj-
fer, Damian Stalkowski, Szymon 
Szwacher, Adrian Cieślewicz.
Pozyskani: Nick Agertoft (Dania, bez 
klubu), Marcel Studziński (Polo-
nia Bydgoszcz), Frederik Jakobsen 
(Stal Gorzów), Timo Lahti (Loko-
motiv Daugavpils), Patryk Fajfer 
(Euro Finannce Polonia Piła). 
Ubyli: Mirosław Jabłoński (Orzeł 
Łódź), Mateusz Błażykowski (Polo-
nia Bydgoszcz), Andrej Kudria-
szow (Lokomotiv Daugavpils).

ORZEŁ ŁÓDŹ

Pozosta l i :  Hans N. Andersen, 
Daniel Jeleniewski, Rohan Tun-
gate, Eryk Borczuch, Aleksander 
Grygolec, Piotr Pióro.

Pozyskani: Marcin Nowak, Władi-
mir Borodulin (obaj Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań), Norbert 
Kościuch (Apator Toruń), Miro-
sław Jabłoński (Car Gwarant 
Start Gniezno), Aleksander Łok-
tajew (Arged Malesa TŻ Ostrovia 
Ostrów Wielkopolski).
Ubyli: Kamil Kiełbasa, Tobiasz 
Musielak (obaj Apator Toruń), 
Kai Huckenbeck (Zooleszcz Polo-
nia Bydgoszcz), Rafał Okoniew-
ski (Arged Malesa TŻ Ostrovia 
Ostrów Wielkopolski).

APATOR TORUŃ

Pozostali: Chris Holder, Jack Hol-
der, Filip Nizgorski, Igor Kopeć-
-Sobczyński.
Pozyskani: trener Tomasz Bajer-
ski (Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań), Petr Chlupac (Stainer 
Unia Kolejarz Rawicz), Ryan 
Douglas, Matias Nielsen (bez klu-
bu), Paweł Hlib (Wilki Krosno), 
Wiktor Kułakow (Unia Tarnów), 
Adrian Miedziński (Włókniarz 
Częstochowa), Tobiasz Musielak 
(Orzeł Łódź).
Ubyli: Niels Kristian Iversen (truly.
work Stal Gorzów), Jason Doyle, 
Rune Holta (Włókniarz Często-
chowa), Norbert Kościuch (Orzeł 
Łódź), Maksymilian Bogdanowicz, 
Tim Sorensen (szukają klubów).

TrANsFErY
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R E K L A M A

Pierwsza odsłona zawodów 
w zimowej odmianie pły-
wania odbyła się w centrum 

Bydgoszczy w ubiegłym roku. 
Wówczas na starcie stanęło ponad 
150 zawodników. - Po imprezie 
dostaliśmy sporo pozytywnych 
sygnałów od uczestników. Ale naj-
większym z nich jest fakt, że w tym 
roku na listach startowych mamy 
ponad dwa razy więcej osób - cie-
szy się Kamil Błaszkiewicz, współ-
organizator imprezy.

W tym roku zimowi pływacy 
będą mogli sprawdzić się na więk-
szej liczbie dystansów. Do zapro-
ponowanych już w 2018 roku - 100, 
450 i 1000 metrów organizatorzy 
dołożyli jeden dystans indywidu-
alny (250 metrów) oraz sztafetę 
4 x 100 metrów. - Pierwszą decy-
zję podjęliśmy, aby osoby, które 
w ubiegłym roku wystartowały 
na dystansie sprinterskim, mogły 
podnieść poprzeczkę wyżej. Z kolei 
sztafeta to zawsze nieco inny 
rodzaj rywalizacji - trzeba nie tyl-
ko świetnie pływać, ale również 
dobrze pracować jako zespół - 
wyjaśnia Błaszkiewicz.

Centralnym punktem Ice 
Swimming Bydgoszcz Festival 
ponownie będzie Wyspa Młyń-
ska, gdzie ulokowane zostanie 
miasteczko zawodów. Tam tak-
że wyznaczony zostanie start 
i meta. Sama rywalizacja będzie 
odbywała się zaś na odcinku 
pomiędzy mostem Jana Kie-
pury (tzw. mostem zakocha-
nych) a mostami Solidarności 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
śluzy miejskiej. - Postanowiliśmy 
zrezygnować z rywalizacji na 
odcinku w kierunku mostu Suli-
my-Kamińskiego, aby kibice jesz-
cze lepiej mogli śledzić rywaliza-
cję i dopingować swoich bliskich 
lub kolegów klubowych - tłuma-
czy Kamil Błaszkiewicz.

Podobnie jak w trakcie pierw-
szej edycji najliczniej obsadzo-
ny będzie dystans 100-metrowy. 
Wystartuje na nim 150 zawod-
ników. 50 osób zgłosiło się do 
udziału na dystansie 250 metrów, 
a z niemal półkilometrowym 
odcinkiem w Brdzie będzie wal-
czyło 40 uczestników. 20 osób 
stanie z kolei do rywalizacji na naj-
dłuższym dystansie 1000 metrów. 
W tym gronie znajdzie się mię-
dzy innymi bydgoszczanka Han-
na Bakuniak, która będzie broniła 
tytułu wywalczonego na pre-
mierowych zawodach w swoim 
rodzinnym mieście. Z uwagi na 
napięty kalendarz startów, zabrak-
nie jej w tym roku na dystansie 
100 metrów. Stawkę uczestników 
uzupełni z kolei kilkanaście sztafet.

Początek zawodów zaplano-
wano na godzinę 9:00. Rywalizacja 
na Brdzie potrwa aż sześć godzin. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody, w tym specjalne statuet-
ki. Każdy, kto dopłynie do mety na 
swoim dystansie, otrzyma z kolei 
pamiątkowy medal.

Sponsorem głównym zawo-
dów jest firma Aqua Sphere. 
Impreza jest współfinansowana 
przez miasto Bydgoszcz.

Zawody deblowe organizowane 
są przez Jarosława Kotewicza. 
Olimpijczyk z Atlanty od lat 

pasjonuje się tenisem – gra, a tak-
że organizuje amatorskie turnieje. 
W jego rodzinnej Iławie kilkadzie-
siąt deblowych par spotyka się na 
korcie już od 26 lat. W czerwcu jego 
turniej przeniósł się do Bydgosz-
czy, a podczas meczu pokazowego 
wystąpiła Agnieszka Radwańska. 
Tym razem Kotewicz przygoto-
wał zmagania dla przedstawicie-
li biznesu – prezesów, właścicieli 
i reprezentantów bydgoskich firm.

– Będzie to pierwszy tego typu 
turniej organizowany w Bydgosz-

czy. Jak zauważyłem, wiele osób 
ze świata biznesu gra w debla. 
Czasem jest to dla nich moment 
na przedyskutowanie wielu spraw, 
bo wiemy, że to czysty sport, więc 
można spokojnie porozmawiać – 
mówi Jarosław Kotewicz. Zawod-
nicy będą rywalizować w dwóch 
kategoriach – open (dwana-
ście par, cztery grupy po trzy) 
i masters (sześć zespołów). 

Impreza odbędzie się tuż 
przed Andrzejkami - 30 listopada 
na kortach przy ul. Nowotoruń-
skiej. Po turnieju zaplanowano 
bankiet dla uczestników, sponso-
rów i zaproszonych gości.

Szczegóły, a także informacje 
na temat zapisów można uzy-
skać pod adresem e-mail jarek.
kotewicz@onet.pl lub nr tel. 502-
139-505. MetropoliaBydgoska.
PL objęła patronat medialny nad 
wydarzeniem.

Bydgoscy przedsiębiorcy 
zagrają w tenisa
Takiego turnieju tenisa ziemnego jeszcze w Bydgoszczy nie było. za nieco ponad dwa tygodnie 
odbędzie się Tenis Business Cup 2019.

W czerwcu odbył się turniej Kotewicz Cup. Gościem turnieju była Agnieszka Radwańska. 

PŁYwANiE

TENis

 

kilkaset osób zmierzy 
się z zimną Brdą
druga edycja ice swimming Bydgoszcz Festival 
już za tydzień
Ponad 300 osób wystartuje w drugiej edycji zawodów Ice Swimming Bydgoszcz Festival, które 
odbędą się w sobotę, 30 listopada na Wyspie Młyńskiej. Pływacy zmierzą się z Brdą, która będzie 
miała zaledwie kilka stopni Celsjusza. Patronat medialny nad wydarzeniem ponownie objęła 
MetropoliaBydgoska.PL.

W trakcie drugiej edycji Ice Swimming Bydgoszcz Festival wystartuje dwa razy więcej uczestników niż 
w 2018 roku
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