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Ofiarom
katastrofy

Rada Miasta na sesji 8 lutego br. przyjê³a propozycjê
prezydenta Konstantego Dombrowicza przekazania
100 tys. z³ z bud¿etu Bydgoszczy na pomoc dla ofiar
katastrofy w Katowicach.
Dar jest znakiem solidarnoœci bydgoszczan ze
wszystkimi, którzy ucierpieli wskutek zawalenia siê dachu
centrum targowego.

Darmowe bilety

Kajakarze na M³ynówce. W tym miejscu bêdzie przerzucona k³adka ³¹cz¹ca Wyspê M³yñsk¹ z
rejonem ulicy Œw. Trójcy
Wiêcej  na stronie 5

Decyzj¹ prezydenta Bydgoszczy, bydgoscy uczniowie
legitymuj¹cy siê wa¿nymi legitymacjami korzystaj¹
bezp³atnie podczas obecnych ferii z przyszkolnych
basenów, a tak¿e sztucznych lodowisk przy SP nr 65 w
Fordonie oraz na Starym Rynku, od otwarcia obiektów
do godz. 14. Bezp³atnie równie¿ zje¿d¿aj¹ w godz. 1114 ze stoku narciarskiego w Myœlêcinku. Te ulgi
przys³uguj¹ uczniom od poniedzia³ku do pi¹tku.
W ramach dobros¹siedzkiej wspó³pracy, godzinnej
darmowej k¹pieli na basenie „Ikar” w Fordonie za¿ywa
w ferie codziennie 40-osobowa grupa dzieci z Nak³a.

Strabag i bydgoska firma Gotowski wœród wykonawców trasy W-Z

Kontrakt za 74 miliony

Przetarg na budowê ostatniego odcinka Trasy
Wschód - Zachód na Ludwikowie wygra³o
konsorcjum firm, któremu przewodzi znana
austriacka firma „Strabag”.
Za wybudowanie 2-kilometrowej trasy z wiaduktem
nad torami przy ul. Artyleryjskiej i mostem przy
ul. ¯eglarskiej miasto zap³aci 74,4 mln z³. Roboty
zaczn¹ siê na pocz¹tku kwietnia br.
W sk³ad konsorcjum, poza warszawsk¹ spó³k¹
„Strabag”, wchodz¹ wroc³awska firma NCC Roads
Polska, Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg i Mostów
z Kobylarni oraz bydgoska firma Gotowski –
Budownictwo Komunalne i Przemys³owe.

Od momentu podpisania umowy wykonawcy maj¹ 20
miesiêcy na oddanie inwestycji, nie póŸniej jednak ni¿
do koñca 2007 roku. Roboty bêdzie nadzorowaæ firma
poznañska – Laufrentz Polska, zwyciê¿czyni przetargu
(1,56 mln z³) na in¿yniera kontraktu.
Koszty inwestycji – najwiêkszej w historii bydgoskiego
drogownictwa – pokryte zostan¹ z funduszy unijnych
(42,6 mln zl) oraz bud¿etu miasta (34 mln z³). Z powodu
przyznania przez marsza³ka województwa mniej
unijnych pieniêdzy (ponad 7 mln z³) Bydgoszcz musia³a
zaci¹gn¹æ kredyt w banku.

9 miesiêcy na wzmocnienie „dziesi¹tki”

Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ przetarg na

Zimowe ferie z pomoc¹ miasta

Wspomo¿eni przez Urz¹d Miasta organizatorzy
zimowego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y zaprosili na
pó³kolonie, zimowiska i zajêcia sportowo-reakreacyjne
ponad 3 - tysiêczn¹ rzeszê m³odych bydgoszczan.
Dofinansowanie w wysokoœci 72 tys. podzielono
pomiêdzy 3 organizacje pozarz¹dowe i 30 jednostek
oœwiatowych, zarz¹dzanych przez miasto.

Ferie w mieœcie spêdza wiêkszoœæ uczniów. Dla nich
otwarte s¹ podwoje Pa³acu M³odzie¿y, M³odzie¿owych
Domów Kultury i szkó³, które zdecydowa³y siê
poprowadziæ pó³kolonie. Na zimowiskach w
Murszasichlu, Zakopanem, Koœcielisku i Krakowie
przebywaæ bêdzie prawie 600 uczniów.
Z organizacji porz¹dowych zimowy wypoczynek

wzmocnienie nawierzchni trasy od ronda
Fordoñskiego do Osielska (ul. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego i Armii Krajowej), stanowi¹cej
fragment drogi krajowej nr 10. Remontem zajmie siê
konsorcjum dwóch firm - Przedsiêbiorstwa Robót
Mostowych i Drogowych z Kobylarni i ze Œwiecia.
Na wywi¹zanie siê z zadania, które wycenili na 31
mln z³, maj¹ 9 miesiêcy.
Przetarg na nadzorowanie robót wygra³a
gdañska firma „Transprojekt” z zaoferowan¹
cen¹ 899 tys. z³. Przewiduje siê, ¿e umowa
miasta z wykonawc¹ bêdzie podpisana jeszcze
w tym miesi¹cu.

zapewniaj¹ Salezjañskie Stowarzyszenie Wychowania
M³odzie¿y, Oddzia³ Okrêgowy Towarzystwa Przyjació³
Dzieci i Fundacja „Wiatrak”. W œwietlicach TPD znajdzie
opiekê i rozrywkê 200 – osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y.
Do ka¿dego dziecka nabieraj¹cego si³ na zimowisku
miasto dop³aca 4 z³, a na miejscu: 3,10 z³ – z pe³nym
wy¿ywieniem, 2,85 z³ – z dwoma posi³kami, 2,40 z³ – z
obiadem, 1,95 z³ z dwoma ma³ymi posi³kami, 1,25 - bez
wy¿ywienia.

ROZWÓJ I PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
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11 stycznia br. by³ goœciem
mieszkañców Glinek i Rupienicy. Tu
najbardziej dokucza z³y stan, brak
oœwietlenia i skanalizowania niektórych
ulic - Roz³ogi, Rypiñskiej, Podleœnej. W
czasie mrozów dojœcie do domów utrudnia
lód, podczas roztopów – b³oto, mówili
uczestnicy spotkania. Wskazywano
dzikie wysypiska, skar¿ono siê na
zwi¹zany tym ba³agan. By³y pytania nie
dotycz¹ce tylko swoich dzielnic - np. o
park technologiczny w Bydgoszczy,
budowê Kauflandu na Wy¿ynach, dalsze
losy targowiska przy ul. Modrakowej,
p³acenie podatków przez supermarkety.

Droga na Piaski

18 stycznia Konstanty Dombrowicz
odwiedzi³ Op³awiec. W spotkaniu w
Zespole Szkó³ nr 22 uczestniczy³a du¿a
grupa osób, tak¿e ze Smuka³y
i Janowa. Chcieli znaæ terminy wykonania

Podczas spotkania w Op³awcu

kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
pobudowania uliczek osiedlowych,
remontu nawierzchni ulicy Op³awiec,
u³o¿enia wzd³u¿ niej chodnika, oœwietlenia
Koronowskiej i Smukalskiej. Pytali
o plany zagospodarowania ca³ej dzielnicy,
mo¿liwoœci poprawienia drogi na Piaski,
zsynchronizowania sygnalizacji œwietlnej
na rondzie Grunwaldzkim i pl.
Poznañskim; domagali siê wiêkszego

zaanga¿owania Stra¿y Miejskiej w
utrzymaniu bezpieczeñstwa miejscowego.
Wyjaœnieñ na gor¹co – konkretnie
i rzeczowo - udziela³ prezydent i jego
wspó³pracownicy. Zapewniali, ¿e
wszystkie przedstawione problemy,
uwagi i opinie bêd¹ wnikliwie
zbadane i w miarê mo¿liwoœci
miasta - zrealizowane. Peryferyjne
dzielnice, to tak¿e Bydgoszcz.

Œródmieœcie, Wy¿yny, Bartodzieje, Osiedle
Leœne, B³onie, Osowa Góra, Brdyujœcie.
Roboty bêd¹ prowadzone na 90 ulicach.

¯abiej, Su³kowskiego oraz przy ulicy
Witebskiej.

W wodoci¹gach - du¿e kontrakty
W ramach kontraktu “Wymiana
sieci wodoci¹gowej z rur azbestocementowych” - podpisanego w
grudniu 2005 r. w siedzibie spó³ki
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja wymienionych zostanie ok. 50
kilometrów przestarza³ej sieci z
azbestocementu.
Przyczyni siê to do ograniczenia liczby
awarii i poprawy jakoœci wody dla
mieszkañców Bydgoszczy. Wartoœæ robót
wynosi ok. 10 mln z³, czas realizacji - 15
miesiêcy.
Dzielnice objête kontraktem to m.in.
Czy¿kówko, Jachcice, Jary, Piaski,
Myœlêcinek, Glinki, Zimne Wody, Pr¹dy,
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Pytania mieszkañców

Cztery przepompownie

Równie¿ w grudniu 2005 r. podpisano
kontrakt na budowê g³ównych
przepompowni œcieków z grawitacyjnymi
kana³ami œciekowymi oraz przewodami
t³ocznymi dla pó³nocnej czêœci
Bydgoszczy. Celem jest stuprocentowe
doprowadzenie œcieków komunalnych i
przemys³owych do nowo wybudowanych
oczyszczalni „Fordon” i „Kapuœciska”
oraz osi¹gniêcie unijnych parametrów
technicznych.
Przepompownie
powstan¹
przy
Jagielloñskiej,

15 milionów euro

Opisany wy¿ej kontrakt jest jednym z
ostatnich przedsiêwziêæ w ramach
„Bydgoskiego Programu Rozwoju Us³ug
Wodoci¹gowych i Kanalizacyjnych” ,
finansowanego z obligacji oraz unijnego
grantu ISPA. Jest kontynuacj¹ prac
rozpoczêtych w zesz³ym roku,
obejmuj¹c¹ budowê 4 przepompowni
œcieków oraz 19 km przewodów
t³ocznych. Wartoœæ robót wynosi ponad
15 mln euro. Przewidywany czas realizacji
- 20 miesiêcy.
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Jedyny w regionie
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Funkcjonuj¹cy od koñca grudnia ubr.
bydgoski Zak³ad Aktywizacji Zawodowej
– jedyny w regionie, nieliczny w kraju daje zatrudnienie 35 osobom o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci. Za³oga
œwiadczy us³ugi z zakresu ma³ej poligrafii
i profesjonalnego niszczenia akt. Po 4,5godzinnej pracy uczestniczy ka¿dego
dnia w zajêciach rehabilitacyjnych.
Uruchomienie i wyposa¿enie zak³adu –
podlegaj¹cemu Miejskiemu Oœrodkowi
Pomocy Spo³ecznej - kosztowa³o 1,5 mln
z³, g³ównie ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Osób Niepe³nosprawnych.
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Na zdjêciu: sk³adem komputerowym
zajmuje siê Szymon Wachowicz.

○

Kilkaset tysiêcy z³ bêdzie kosztowaæ
miasto
planowany
remont
podziemnego przejœcia pod rondem
Jagiellonów.
W zesz³ym wyremontowano czêœæ
naziemn¹, teraz czas nas na poziom
ni¿szy. Wykaz robót przewiduje
wymianê oœwietlenia podsufitowego
oraz znaków informacyjnych, naprawê
sanitariatów. Wyczyszczone bêd¹
œciany podziemnego przejœcia i
uporz¹dkowany system odwodnienia.

Po wizycie na Bielawkach
zaplanowanej na koniec lutego br.,
prezydent Konstanty Dombrowicz
zakoñczy pierwsz¹ turê osiedlowych
spotkañ
z
mieszkañcami
Bydgoszczy. Odwiedzi³ ju¿ 28 dzielnic,
na miejscu zapoznaj¹c siê z lokalnymi
problemami, czêsto bolesnymi,
nagromadzonymi od dziesi¹tków lat.
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Remont
podziemia

Prezydent na wszystkich osiedlach
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2 lutego br. odby³y siê uroczystoœci
pogrzebowe by³ego prezydenta
Bydgoszczy Wincentego Domisza. Na
cmentarzu Nowofarnym przy ul.
Artyleryjskiej Wincentego Domisza
po¿egnali rodzina, przedstawiciele
w³adz miasta.
 Zmar³
Wilfried
Samel
przewodnicz¹cy Rady Niemieckich
Mieszkañców Bydgoszczy, redaktor
czasopisma “Bromberg”, wielki
przyjaciel
naszego
miasta,
uhonorowany Medalem Prezydenta
Bydgoszczy. W Niemczech inicjowa³
zbiórki pieniê¿ne wœród dawnych
mieszkañców Bydgoszczy na
rekonstrukcjê fontanny “Potop” oraz
pomnik króla Kazimierza Wielkiego.
Wilfried Samel zmar³ nagle 9 lutego
2006 roku w wieku 62 lat. Rodzinie
Zmar³ego kondolencje z³o¿y³ prezydent
Konstanty Dombrowicz.
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26 stycznia br. prezydent Bydgoszczy
spotka³ siê z przedstawicielami w³adz
lokalnych szkó³ wy¿szych. Niemal
dwugodzinne rozmowy, w których
uczestniczyli równie¿ radni z Komisji
Kultury i Nauki Rady Miasta, pos³u¿y³y
wymianie pogl¹dów na temat rozwoju
szkolnictwa wy¿szego w naszym
mieœcie. Ustalono, ¿e podobne
spotkania odbywaæ siê bêd¹ cyklicznie.
W dniach 26-29 stycznia przebywa³a
w Bydgoszczy delegacja z Kragujevca.
Partnerskie miasto reprezentowali
prof. Dobrica Milovanovic przedstawiciel Serbskiego Uniwersytetu
i przewodnicz¹cy Rady Miasta (na
zdjêciu poni¿ej) oraz Zoran Jovanovic
- dyrektor Publicznego Sektora
Gospodarki Odpadami. Goœcie spotkali
siê z prezydentem Konstantym
Dombrowiczem. W programie wizyty
by³o tak¿e zwiedzanie stacji segregacji
odpadów w ¯ó³winie-Wypaleniskach,
spotkanie w Spó³ce Wodnej
„Kapuœciska”, w firmie „Corimp” i na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
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Kronika ratuszowa
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KURIER RATUSZOWY

www.bydgoszcz.pl

