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W związku z pismem z dnia 15.05.2014r. (nr 1818/2014) oraz po zapoznaniu 
się z treścią oświadczenia wydańego dnia 12.05.2014r. (przesłanego przy 
piśmie z 2 7.05.2014r.) odnoszę wrażenie, że Zarząd CWZS Zawisza Bydgoszcz 
nie jest zdolny do samodzielnego rozwiązania konfliktowej sytuacji istniejącej 
pomiędzy członkami Związku. Sytuacja ta zagraża dalszemu funkcjonowaniu 
w Bydgoszczy ekstraklasowej drużyny piłkarski_ej prowadzonej przez WKS 
Zawisza Bydgoszcz SA. 

Brak zdolności do samodzielnego rozwiązania konfliktu dostrzegam 
w oczekiwaniu na podejmowanie przez mnie decyzji · właścicielskich 

zastępujących decyzje Zarządu mające na celu zabezpieczenie w pełni potrzeb 
treningowych WKS Zawisza Bydgoszcz SA, z uwzględnieniem planowanego ich 
rozwoju. 

Kolejne pisma, oświadczenia czy wystąpienia Zarządu niewiele wnoszą do 
ostatecznego rozwiązania sprawy. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała. 

Z protokołów ze spotkań zorganizowanych w kwietniu przez z mojego zastępcę 
wynika, że Zarząd CWZS . ma pełną świadomość, iż Stowarzyszenie Piłkarskie 
[cyt.] "jest przesiąknięte" osobami ze środowiska pseudokibiców. Wielokrotnie 
wyrażałem swoje stanowisko, zgodnie z którym dla takich osób nie ma miejsca 
na miejskich obiektach sportowych. Mogę tylko wyrazić zdziwienie, że mamy 
w tej sprawie odmienne poglądy. 

Tym bardziej zasadne okazało się wyznaczenie nowego przedstawiciela Miasta 
Bydgoszczy do składu Zarządu CWZS. Nadal mam nadzieję, że ten krok będzie 

wystarczającym, by nazwa Zawisza Bydgoszcz kojarzyła się wyłącznie 
z wynikami sportowymi na europejskim i światowym poziomie, a nie z brakiem 
skutecznej lub ·udawanej walki z nagannymi zachowaniami garstki 
pseudokibiców i ich zwolenników na miejskim obiekcie sportowym. 
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W związku z oczekiwaniem podjęcia przez mnie wnioskowanej decyzji o proszę 
o pisemną informację (potwierdzoną przez WKS Zawisza Bydgoszcz SA) czy 
zaproponowany przez Zarząd CWZS sposób wykorzystania obiektów 
sportowych przekazanych w użyczenie zabezpiecza w pełni realizację procesów 
treningowych przez wszystkie grupy szkoleniowe spółki, a jednocześnie czy 
eliminuje ryzyko patologicznych zachowań wobec głównego akcjonariusza 
spółki, członków jej władz, pracowników, trenerów i zawodników, które miały 
miejsce w przeszłości. 

Jednocześnie proszę o bieżącą informację Zarządu CWZS o zakresie prac 
wykonanych na boiskach trawiastych położonych od strony ulicy Powstańców 
Warszawskich, oraz pisemną opinię wydaną w tym zakresie przez głównego 
użytkownika tych obiektów, tj. WKS Zawisza Bydgoszcz SA Proszę także 
o przekazanie harmonogramu podjętych działań (od 01 .01 .2014r.) w zakresie 
prac związanych z wyposażeniem stadionu w system monitoringu wizyjnego 
zgodnego z wymogami prawa. 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. WI<S Zawisza Bydgoszcz SA 
3. Wiktor Jakubowski - 'przedstawiciel miasta wZarządzie CWZS 
4 . Sebastian Chmara - społeczny doradca Prezydenta Miasta 


