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To oni kupili sobie Śródmieście 

 

Przedstawiciele firmy, która buduje centrum "Astoria" próbowali wczoraj 
przekonać do inwestycji dziennikarzy. Cztery dni przed decyzją Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w sprawie zgodności z prawem trzech wadliwych 
decyzji ratusza. 

W kamienicy przy ulicy Gdańskiej 5 zebrał się kwiat firmy 
Vertano Real Estate, która zamierza wybudować dom 
handlowy "Astoria". Przybył nawet szef spółki, Niemiec, który 
łamaną polszczyzną się chwali – (dop. aut.) tłumaczył, Ŝe 
jego firma chce przywrócić "dawny blask miasta", nawiązać 
do tradycji  
 
kultury handlowej  
 
i przy okazji stworzyć 400 nowych miejsc pracy. Wszystko 
przy rytmach uspokajającej jazzowej muzyki. Zakłóciły to 
nieco trzy panie z Komitetu Ochrony Przestrzeni 
Staromiejskiej. Po negocjacjach z Jackiem kierownikiem 
projektu, udało im się w końcu dostać na konferencję.  
 
- Chcemy przywrócić tradycję przedwojennych domów 
towarowych. Nie poprzestajemy na tym. Chcemy  

 
zrobić coś  
 
dla Bydgoszczy. Odbudować fontannę "Potop", pomóc muzeum i zacząć rozmowy o infrastrukturze 
w mieście - wyliczał atuty Thorsten Brprezes Vertano.  
 
Z duŜą ostroŜnością podeszła do rewelacji Vertano pani Hanna Nowak, mieszkanka kamienicy przy 
ulicy Gdańskiej. - Mam popękane ściany, sufit, mieszkanie, które jest łącznikiem do kamienicy. 
Niebawem cały łącznik się zawali - obawia się pani Nowak.  
 
Vertano ma pulę pieniędzy dla mieszkańców, którym wali się dach nad głową. Chce kupić ich 
milczenie. Przy czym neguje szkody w kościele Klarysek. - Rzeczoznawcy nie stwierdzili Ŝadnych 
problemów - twierdzi Juliusz Rafeld, kierownik techniczny projektu.  
 
Tymczasem rzeczoznawcy niezaleŜni stwierdzili, Ŝe uszczerbki w ścianach kościoła Klarysek są 
właśnie spowodowane budową nowego centrum i wyburzaniem budynków KEN.  
 
Tymczasem Samorządowe Kolegium Odwoławcze bada zgodność z prawem decyzji o zagospodaro-
waniu terenu, wydanych przez bydgoski ratusz.  
 
Oficjalny komunikat 
 
przedstawimy w piątek - ucina Jacek Joachimowski, szef SKO w Bydgoszczy.  
 
Nieoficjanie dowiedzieliśmy się, Ŝe nie dwie, ale trzy decyzje zostaną zakwestionowane. Ewentualną 
decyzję w sprawie zatrzymania budowy podejmie wojewoda. Być moŜe w piątek.  
 

(my) 

Vertano Real Estate - od lewej Juliusz 
Rafeld, Mariusz Rutz, Thorsten 
Brüedigam i Jacek Krzywicki 
Tytus śmijewski  


