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W związku z przesyłanym przez Pana listem dotyczącym problemów ważnych dla
społeczeństwa Miedzynia i Prądów, poniżej przedstawiam stanowisko kandydatów do Rady Miasta,
którzy wraz ze mną w rozwiązaniu tych kwestii będą bezpośrednio partycypować.
I.

„Basen na Miedzyniu”- projekt jak najbardziej potrzebny, gdyż oprócz funkcji
rekreacyjnej będzie dodatkowo wpływał na uatrakcyjnienie zająć z wychowania
fizycznego dla ponad 1000 dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.
1. Polityka zarządzania miastem polega na kontynuacji podjętych i właściwych zadań.
Widząc Państwa zaangażowanie oraz olbrzymią potrzebę rozwoju fizycznego młodzieży
i rehabilitacji osób starszych, wspólnie z kandydatami na radnych uważam, że jest to
inwestycja warta kontynuowania. Jako kandydatka na prezydenta nie mam dostępu do
wszystkich planów i możliwości finansowych budżetu miasta. Dlatego też uważam za
właściwą moją deklarację, że po objęciu fotela prezydenta zweryfikuję do tej pory
podjęte działania w kontekście zarządzania możliwościami i w tej formule, tzn.
ukończenia tej inwestycji do 2016 roku, będę podejmować działania. Uważam również za
bardzo właściwe i pomocne, abyście Państwo sami założyli stowarzyszenie lub fundację
na rzecz powstania basenu, dzięki której będziecie mogli partycypować finansowo, jak
również bezpośrednio wpływać na obraz inwestycji poprzez plany i projekty.
2. Na pełną realizację projektu basenu wpływa olbrzymia suma czynników, nie zawsze
zależnych od decyzji włodarza. Mam tu na myśli np. problemy techniczne wykonawców
czy nieprzewidziane wcześniej czynniki geoterytorialne. Dlatego zamiast obiecywać
ukończenie projektu do 2016 roku informuję, że przyłożę wszelkich starań, aby umowy
z podwykonawcami były skonstruowane właściwie i żeby to oni odpowiadali całkowicie
za terminowe zamknięcie projektu. Stanowczo zaznaczam, że będziemy trzymać się
podjętych wcześniej uchwał Rady Miasta.

II.

Ze względu na ciekawą historię i zasoby naturalne osiedla Miedzyń, za jak najbardziej
właściwe uważam przychylenie się do postulatów wyartykułowanych w Pańskim piśmie.
Za cenne uważam zaangażowanie członków stowarzyszenia, gdyż nikt z urzędników
Ratusza nie będzie znał tak doskonale Waszych tradycji i historii, jak Wy sami. Dlatego

widzę, że wspólnie możemy odnieść sukces w procesie dialogu na temat rozwoju
Miedzynia.
Przede wszystkim należy się zastanowić, czy stworzenie skutecznego projektu
ochrony środowiska i Kanału Bydgoskiego jest możliwe w czasie tylko jednej kadencji,
dlatego to co mogę zdeklarować, to działanie w kierunku przygotowania projektu,
dokładnego rozpisania planu czynności wpływających na ukończenie przedsięwzięcia,
zwłaszcza, że duża część postulatów jest ujęta w Strategii Rozwoju Transportu 2020,
m.in. remont śluz na Kanale Bydgoskim. O tym zagadnieniu traktował już rozlegle w
ujęciu środków Unii Europejskiej eurodeputowany Janusz Zemke - przedstawiciel Polski
w Komisji Infrastruktury, który zaznacza, że to właśnie szlaki wodne w krótkiej przyszłości
będą priorytetem dla założeń UE. Po 2016 roku Komisja Europejska chce sfinansować
budowę części zapory wodnej we Włocławku i zainwestować w rewitalizację Brdy
i Kanału Bydgoskiego od Śluzy Okole do Nakła.
Dlatego też uważam, że skoro mamy poparcie i wsparcie finansowe z UE, jest to projekt
jak najbardziej realny do wykonania.
Kwestia rewitalizacji zniszczonego stawu jest mi osobiście bliska i zaraz po objęciu fotela
prezydenta, o ile już zatwierdzony budżet miasta mi na to pozwoli, zajmę się tym.

1. To jest bardzo podchwytliwe pytanie, gdyż prezydenci miast nie mają władzy
absolutnej i nie mogą do niczego zmusić mieszkańców żadnego z osiedli. Problem
powstawania spalin w wyniku ogrzewania lokali dotyczy m.in. świadomości
i kulturowej identyfikacji samych mieszkańców. Z jednej strony można przyjąć
uchwałę Rady Miasta nakładającą olbrzymie kary finansowe za ogrzewanie budowli
niewłaściwymi i trującymi surowcami. Z drugiej strony za właściwsze uważam
podjęcie i realizację Programu Ograniczającego Wysoką Emisję Spalin, zarówno
w domkach jednorodzinnych, jak i budownictwie wielomieszkaniowym, a także
wspólne poszukiwanie środków z Unii Europejskiej na wprowadzenie w życie tego
programu, dzięki którym odpowiedzialność finansowa będzie rozłożona na
mieszkańców, budżet miasta i środki unijne.
2. Problem braku Domu Kultury uważam, za sprawę, którą wspólnie możemy rozwiązać.
Dlatego też podobnie jak w sprawie basenu sugeruję, żeby nawiązać stowarzyszenie
albo fundację lobbującą i działającą w kierunku utworzenia takiej placówki. Osobiście
uważam, że jest możliwe powołanie do życia takiego centrum, ale niekoniecznie w
nowym, pięknym budynku w miesiąc po objęciu przeze mnie fotela prezydenta.
Najważniejszy jest fakt nawiązania współpracy osób bezpośrednio zainteresowanych
– początkowo w formie społecznej funkcji, następnie przy pomocy radnych i
prezydenta można znaleźć pomieszczenie. Być może będzie to lokal mały i do
remontu. Dopiero w późniejszym czasie można obiecać powołanie etatów w zakresie
Miejskiego Domu Kultury i wybudowanie pięknego budynku.

III.

Utwardzenie ulic gruntowych jak i budowanie infrastruktury drogowej jest problemem
ogólnopolskim. Najbardziej dosadnie obrazowały to plany budowy autostrad na Euro
2012, które do tej pory są realizowane. Dlatego zamiast obiecywać i podpisywać się pod
tym, że to ja osobiście doprowadzę do utwardzenia wszystkich ulic na Miedzyniu, mogę
zadeklarować działania mające na celu doprowadzenie do dialogu podmiotów za ten
proces odpowiedzialnych.
1. Konkretnym pomysłem na zapewnienie godnych warunków użytkowania dróg jest
sprawdzenie planów finansowych już uwzględnionych do realizacji tych kwestii,
analiza, gdzie powstały problemy i „poślizgi czasowe” i działanie we współpracy z
podwykonawcami. Dodatkowo ważne jest, aby brać przykład z miast, które już
uporały się z ww. problemem, np. Wrocław.
Warte podkreślenia jest również, że głównym hamulcem do utwardzania dróg jest
brak środków finansowych, dlatego priorytetem jest zwiększenie wpływów do
budżetu miasta, dzięki czemu będzie więcej pieniędzy do dyspozycji właśnie na
inwestycje drogowe. Dodatkowo konkretnym rozwiązaniem jest współpraca
kosztowa komunikacji publicznej gmin ościennych, która tym samym będzie
finansowo współodpowiedzialna za użytkowane przez nich odcinki dróg.

IV.

Komunikacja - tak jak pisałam we wstępie, jako kandydatka na urząd prezydenta nie
mam dostępu do wszystkich planów i już podjętych rozmów oraz założeń budżetowych
i budowlanych. Jako osoba prospołeczna, ambasador środowisk ludzi, którzy z różnych
powodów nie mogą rozwiązać swoich problemów, mogę zadeklarować, że bliżej przyjrzę
się omawianym przez Państwo kwestiom infrastruktury drogowej. Dodatkowo jako
ekonomista, księgowa i doktorant zarządzania przyłożę wszelkiej staranności, aby były to
inwestycje przede wszystkim użyteczne dla mieszkańców.

V.

Oświetlenie – całkowicie przychylam się do uwag podkreślonych w liście, że zarówno na
Miedzyniu jak i na Prądach powinno być oświetlenie. Zaznaczam jednak, że z takim
samym problemem borykają się też inne osiedla i nieuczciwym jest zapewnianie, że uda
mi się w ciągu czterech lat zapewnić oświetlenie dla całego miasta.
1. Zapewnienie środków finansowych na powyższą inwestycję nie jest całkowicie
zależne od decyzji prezydenta. Warunkowane jest też bezpośrednimi działaniami
radnych, jak i możliwościami samego budżetu miasta.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z trzech filarów mojego
programu wyborczego (Praca - Rozwój - Bezpieczeństwo). Dlatego oświetlenie,
monitoring i delegowanie odpowiednich służb do bardzo niebezpiecznych miejsc
traktuję jako priorytet. Planuję zbudowanie podstaw bezpieczeństwa w terminie
2014-2018 na każdym bydgoskim osiedlu.

VI.

Rekreacja i sport jest to obszar, który zawsze traktowałam jako niezbędny do rozwoju
i bezpieczeństwa miasta. Jeszcze jako osoba prywatna byłam ambasadorem Calisthenics
Academy i patronem Mateusza Kufla w jego występach Freestyle. Dodatkowo
partycypowałam w pozyskiwaniu środków finansowych na medale dla bydgoskich

pięściarzy. Dlatego całkowicie zgadzam się z potrzebą stworzenia miejsc, w których
zarówno młodzież, dzieci jak i dorośli będą mogli uprawiać sport.
1. Osobiście nie znam szczegółowo poruszanego w tym punkcie zagadnienia, jednakże
po konsultacjach z radnymi, którzy będą reprezentować Wasze interesy w Ratuszu
wiem, iż są oni zwolennikami nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej
i po wstępnych konsultacjach widzą olbrzymią szansę na utworzenie przede
wszystkim skate parku.
Pozostałe, poruszane kwestie wymagają wnikliwej analizy możliwości finansowych
miasta i planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowny Panie, jako kandydatka na prezydenta nie mogę niczego obiecać. Wyraźnie
podkreślam, że proces decyzyjny jeśli chodzi o zarządzanie miastem jest procesem
bardzo złożonym i zależnym od wielu czynników i podmiotów samorządowych. Te
czynniki między sobą oddziałują i są zależne od wcześniejszych decyzji gospodarczych,
politycznych i administracyjnych. Mogę zadeklarować, że widzę problemy w
wyartykułowanych przez Pana obszarach i że podejmę działania w celu zlikwidowania
tych problemów.
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