Mamy basen! - ogłosili mieszkańcy Miedzynia.
A potem go zjedli
al

Podsumowanie głosowania w sprawie kolejności budowania basenów w Bydgoszczy
zorganizowano w sobotę na Miedzyniu (mat. Dariusza Smóla)
0

Jutro kończą się konsultacje społeczne dotyczące kolejności budowy basenów. Radni i
społecznicy z Miedzynia już podziękowali mieszkańcom za zaangażowanie.
Bydgoszczanie mieli miesiąc, by głosować, w jakiej kolejności, ich zdaniem, powinny
powstawać baseny. Wybierają między basenem na osiedlu Leśnym przy ZSO nr 7 przy ul. 11
Listopada, na osiedlu Miedzyń (Zespół Szkół nr 8 przy ul. Pijarów) albo osiedlu
Tatrzańskim (Zespół Szkół nr 28 przy ul. Kromera).
Głosować można do jutra (31.10) – tradycyjnie, przez wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do
urny, albo za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Budowa basenów ma rozpoczynać się nie rzadziej niż co dwa lata. Głosować może każdy, kto
ukończył 16. rok życia i mieszka w Bydgoszczy.

25, nie „100 lat”
– Szanowni Państwo! Mamy basen! Na razie mały i słodki, ale możemy powiedzieć, że ten
realnie jest! – tak przywitał w sobotę mieszkańców Miedzynia Dariusz Smól z Bydgoskiego
Stowarzyszenia „Miedzyń i Prądy”. A potem poczęstował tortem w kształcie przepięknego
miedzyńskiego basenu (przygotowała go przewodnicząca Rady Osiedla Violetta Kowalska),
który był podziękowaniem za wspólne starania i udział w głosowaniu. – Nasza społeczność
czeka na prawdziwy basen od… 25 lat. I skoro jest tort, to ciśnie się na usta, abyśmy
zaśpiewali „sto lat”, ale w tym przypadku naprawdę nie jest to konieczne – mówił.

Osiedlowi społecznicy i radni podsumowali starania o basen. – Poruszenie na osiedlu było
naprawdę wielkie. Włączyli się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność handlową,
wszelkiego rodzaju usługi fryzjerskie, gastronomiczne oraz apteki, przychodnie zdrowia,
kluby sportowe nie tylko z osiedla ale np. z Okola – Street Workout czy Zawisza (sekcja piłki
i wioślarstwa) – wylicza Smól.
Poproszono o wsparcie mieszkańców innych osiedli.
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Jak odpowiadają na pytanie, czy osiedle ma jakąś szansę w głosowaniu? – Póki walczymy, to
tak – mówią. Ale dodają, że od początku mają poczucie, że faworyt jest już wybrany. –
Potwierdzeniem był fakt odrzucenia propozycji liczenia głosów w sposób procentowy, czyli
liczba oddanych wszystkich głosów do liczby mieszkańców – mówili w sobotę.

GDZIE POWSTANIE NOWY BASEN? TRZY TYSIĄCE PRZEWAGI MA FORDON
Osiedlowi społecznicy uważają za błąd organizowanie konsultacji społecznych w sprawie
basenów w tym samym czasie co głosowanie na inwestycje w ramach Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego. – Bardzo często mieszkańcy myśleli, że głosowanie na baseny jest w ramach
BBO i nie chcieli głosować, bo już zagłosowali na pomysły z budżetu obywatelskiego. W
przyszłości nie należy takich głosowań łączyć.

