1. Czy po objęciu Urzędu Prezydenta Miasta zapewni Pan środki finansowe
na budowę krytej pływalni, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014 r.
2. Czy przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem tj. w 2016 r.?
Ad. 1, 2
Budowa krytych pływalni na osiedlach jest dużo ważniejszą inwestycją niż wybudowanie aquaparku,
inwestycji dla wybranych. Dlatego też będę dążył do tego aby mieszkańcy każdego z osiedli mieli
swobodny dostęp do krytej pływalni, Państwa inwestycja do takich należy.
II. „Środowisko i dziedzictwo”
1. Czy w okresie kadencji 2014-2018, kierowana przez Pana Gmina Bydgoszcz wykona zadania mające
na celu skuteczną ochronę środowiska i dziedzictwa osiedli w postaci: Kanału Bydgoskiego
(rewitalizacji nabrzeży i infrastruktury wokół kanału w ramach „Rozwoju Bydgoskiego Węzła
Wodnego”), młyna oraz lasu i łąki oraz rewitalizacji zniszczonego stawu?
2. Czy w okresie 2014-2018 zrealizuje Pan zadania mające na celu ograniczenie emisji spalin
powstających w wyniku ogrzewania domów?
3. Czy w okresie 2014-2018 zbuduje Pan (tj. Gmina Bydgoszcz) dom kultury na Miedzyniu?
Ad.1 Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, którego jestem prezesem wielokrotnie występowało o
rewitalizację drogi wodnej E70. Zgłaszaliśmy ten postulat w uwagach do kluczowego i strategicznego
dokumentu jakim jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Zgłaszaliśmy tez w
uwagach do stosownych ministerstw. Zdajemy sobie sprawę, że tego dziedzictwa nie wolno nam
zmarnować.
Ad.2 Wdrażanie nowych, niskoemisyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii i wprowadzenie
systemu zachęt ekonomicznych do ich stosowania powinno być też w gestii przyszłego prezydenta.
Ad.3. Domy kultury sprawdziły się jako elementy budowania więzi społecznych a także jako miejsca
krzewienia pozytywnych postaw społecznych, pobudzania inicjatyw dlatego też tam, gdzie takiej
funkcji nie mogą spełniać placówki oświatowe konieczne jest stworzenie odpowiedniej bazy
lokalowej, do wybudowania nowych obiektów włącznie.
III. Utwardzenie ulic gruntowych
1. Czy ma Pan konkretny pomysł na zapewnienie cywilizowanych warunków na naszych
osiedlach? Co zamierza Pan zrealizować w najbliższej kadencji?
Ad. 1 Nie chodzi o deklarowanie budowy jednej czy dwóch uliczek osiedlowych na rok ale
wprowadzenie rozwiązań systemowych, które spowodują, że przestanie być to temat kampanii
wyborczych.
Takie rozwiązania chcemy wprowadzić i aby je skutecznie wdrożyć musi być zwiększony budżet
obywatelski, zwiększyć kompetencje Rad Osiedli jako organu samorządowego będącego najbliżej

problemów mieszkańców. To mieszkańcy powinni decydować o przeznaczeniu dodatkowych
środków na wybrane inwestycje.

IV. Komunikacja
1. Czy pełniąc Urząd Prezydenta zapewni nas Pan, że natychmiast podjęte zostaną prace
związane z poszerzeniem ulicy oraz budowy tzw. „lewoskrętów”?
Bezwarunkowo TAK.
2. Czy przebudowa ulicy Nakielskiej zostanie zrealizowana w okresie lat 2015-2018?
Zależy od czasochłonności procedur i zaawansowania prac projektowych wykonanych przez
poprzednika.
3. Czy oprócz jednej linii autobusowej nr 56, która w ostatnim czasie została częściowo skrócona do
ul. Lisiej, możemy liczyć na powstanie dodatkowej linii autobusowej lub przywrócenie
pierwotnej długości i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 56?
Komunikacja musi służyć mieszkańcom i to jest jej nadrzędna funkcja, bez niej trudno o sprawne
funkcjonowanie miasta.
4. Czy w okresie Pana kadencji zapewni Pan budowę infrastruktury umożliwiającej dojście do
przystanków autobusowych usytuowanych przy ul. Nakielskiej? Proponujemy budowę m.in. schodów
przy ul. Iglastej, Orzechowej, remont schodów przy ul Kalinowej, które pozwolą na pokonanie
skarpy i dojście do przystanku.
Tak gdzie są niezbędne z uwagi na zbyt duże odległości z przejściem dookoła.
5. Czy uwzględni Pan linię autobusową (np. w postaci mikrobusów) na Dolnym Tarasie (ul.
Spacerowa i przyległe) i tzw. Górnym Tarasie (ul. Maciaszka i przyległe ulice)?
Po przeanalizowaniu zasadności takiego rozwiązania.
V. Oświetlenie- Żyjemy w XXI wieku, a na Miedzyniu i Prądach nadal na kilku ulicach brakuje
oświetlenia.
1. Czy zapewni Pan środki finansowe, aby ten problem został rozwiązany?
2. Kiedy wszystkie ulice na osiedle będą posiadały oświetlenie? Czy Planuje Pan realizację tego
zadania w perspektywie Pana kadencji tj. lat 2014-2018?
Jest to ważna potrzeba ale niestety do rozłożenia w czasie.
VI. Rekreacja i sport- na Miedzyniu i Prądach brakuje infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

1. Czy w okresie 2014-2018 widzi Pan możliwość realizacji przedsięwzięcia planowanego w
2010r.,
polegającego na budowie lodowiska i kortu tenisowego (alternatywnie wrotkowiska lub
skateparku) w zachodniej części Bydgoszczy (na terenie KS Gwiazda) oczekiwanego przez
mieszkańców m.in. Miedzynia,
Prądów, Wilczaka, Jarów, Flisów, Czyżkówka, Osowej Góry i Okola?
Priorytetem jestem jest budowa ogólno miejskiej hali lodowej, której nie ma od lat a ta nowa będzie
służyć wszystkim mieszkańcom. Jej lokalizacja winna zapewnić dobry dojazd ze wszystkich dzielnic
miasta, a oferta zaspokoić większość oczekiwań mieszkańców dla takiego obiektu.

