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Pora na sponsora 

 
Firma, która wybuduje centrum "Astoria", b ędzie finansować bydgoskich koszykarzy. 

Pierwsi napisaliśmy o planach przebudowy Zakładów Graficznych im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Dziś inwestorzy zapewniaja, Ŝe na pewno nie będzie to drugi "Geant". 
Ma tu powstać centrum handlowe "Astoria". Plany prezentują się znakomicie. Kłopotliwa dla 
mieszkańców moŜe być jednak przebudowa ulicy Jagiellońskiej. - Ulica zostanie 
przebudowana i poszerzona. Zmieniona zostanie sygnalizacja świetlna, przełoŜone tory 
tramwajowe. Do centrum samochody będą wjeŜdŜały i wyjeŜdŜały skręcając w prawo, od 
strony urzędu wojewódzkiego - mówi Jacek Krzywicki  z warszawskiej firmy Vertano Real 
Estate Sp. z o.o., inwestora centrum.  

Szczerbaty urząd  
Jagiellońska ma być poszerzona kosztem terenu przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem 

Wojewódzkim. Do wojewody pismo w tej sprawie, przesłane przez prezydenta Bydgoszczy, 
wpłynęło w marcu. Wojewoda Romuald Kosieniak "popiera inicjatywę" przebudowy 
zakładów. Zadeklarował, Ŝe zwróci się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą  
o wyłączenie spod administracji państwowej terenów połoŜonych przy urzędzie. Poprosił teŜ 
miasto o przedstawienie szczegółowych planów, z wyszczególnieniem działek. 
Prawdopodobnie więc, na 25-lecie "Solidarności", swoje miejsce zmieni obelisk (" Ząb 
Rulewskiego"), upamiętniający wydarzenia marcowe.  

Będą finansować  
Miasto będzie miało z budowy "Astorii" konkretne profity. Oprócz remontów elewacji 

kamienic i budynków przylegających do centrum oraz planowanej pomocy w odbudowie 
fontanny "Potop" spółka Vertano Real Estate zamierza finansować zespół koszykarzy 
bydgoskiej "Astorii" (zbieŜność nazw jest całkowicie nieprzypadkowa).  

Drugi po BRE?  
Tymczasem ratusz dał kilkanaście dni czasu na uzupełnienie dokumentacji, którą 

przedłoŜyła warszawska firma. - To bardzo powaŜna inwestycja. Dlatego wszystko musi być 
zgodnie z przepisami. Sama elewacja centrum ma być zbudowana ze szkła i argetonu, czyli 
tych samych materiałów, co BRE Bank. Od strony Jagiellońskiej budynek, z którego zdjęty 
będzie dach i stolarka, ma być otoczony klejonym szkłem. Bardzo ciekawie będzie wyglądać 
centrum od strony ulicy Gdańskiej. Placyk obok muzeum ma zostać wyniesiony do poziomu 
ulicy. Moim zdaniem będzie to kolejna perła architektoniczna naszego miasta - mówi Robert 
Jaworski, architekt miejski.  
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