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Czat z prezydentem-relacja 
Gościem dzisiejszego czatu był prezydent Bydgoszczy Konstanty 
Dombrowicz. Pytania mogli zadawać wszyscy. 
 

Jeśli przegapiłeś, zobacz jak 

przebiegała dyskusja. 

 

(Nuta) Co z punktu widzenia 

ratusza jest najciekawsze i godne 

polecenia? 

  

- To jest bardzo obszerne pytanie 

i trudno na nie odpowiedzieć w 

jednym zdaniu, Bydgoszcz jest 

moim miastem. Tak jak i 

zapewne i pańskim. Ja się z tym 

miastem identyfikuję. Jeśli 

miałbym propagować to 

naleŜałoby mówić o 

najciekawszych zakątkach 

miasta, najbardziej atrakcyjnych 

propozycjach kulturalnych o 

moŜliwościach tutaj zrobienia 

dobrego interesu. Nie naleŜałoby 

zapominać o bardzo atrakcyjnym 

połoŜeniu miasta.  

  

(Mika) Jak Bydgoszcz 

postrzegana jest w innych 

miastach Polski i Europy?Jaka 

opinię o Bydgoszczy mają osoby z którymi się Pan spotyka? 

 

- Na ogół to opinia jest bardzo dobra. Szczególnie dobrze wyraŜają 

się o mieście osoby  które przyjeŜdŜają po raz pierwszy. 

Dostrzegają  i urodę miasta i jego czystość, duŜą ilość zieleni, a 

takŜe jego pozycje gospodarczą i kulturalną. Myślę, Ŝe największym 

problemem jest przekonanie Bydgoszczan do tego, Ŝe Ŝyją w 

pięknym ładnym mieście. Niektórzy w to nie wierzą nie wiem, 

dlaczego.  

  

(Zenon) Czy prezydentura w takim mieście jak Bydgoszcz daje duŜo 

satysfakcji, czy spełniają się załoŜenia jakie postawił sobie Pan na 

początku obecnej kadencji? 

 

- Tak oczywiście to jest olbrzymia satysfakcja. To przecieŜ jedno z 

największych polskich miasta, a zamierzenia spełniają się niestety 

zbyt powoli moim zdaniem.  

 

(Wlk_Bdg) Czy jest szansa by obszar Bydgoskiego Parku 

Przemysłowego został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej? 

 

- Czynimy cały czas w tej materii zabiegi. Uruchomiliśmy wszystkie 

niezbędne procedury i czekamy teraz na decyzję szefostwa sopockiej 

strefy przemysłowej.  

 

(piernik) Panie prezydencie. Codziennie dojeŜdŜam samochodem z 

Fordonu do centrum. Kiedy wreszcie skończy się remont wiaduktów 

warszawskich? 

 

- Remont jest niestety opóźniony. Oczywiście moglibyśmy 

podziękować za pracę obecnemu wykonawcy, ale wiązałoby się to z 
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niema pieniędzy.  

 

 (anka) Mam pewną wątpliwość, czy w Bydgoszczy potrzebujemy tak 

duŜo marketów i wielkich galerii handlowych w Centrum, przecieŜ to 

strasznie utrudnia ruch w juŜ bardzo zatłoczonym mieście i czy jest 

szansa na powstanie parku wodnego? 

 

- Co do ilości galerii handlowych decydują o nich ci którzy inwestują 

w ich budowę. To jest normalna gospodarka i zapotrzebowanie na 

duŜe sklepy jest dokładnie obliczane. To są inwestycje prywatne i ci 

inwestorzy wielokrotnie zastanawiają się czy warto wydać pieniądze 

na budowę. Jeśli są klienci - widocznie warto takie obiekty budować.  

 

- Aqua Park będzie budowany. Jesteśmy w trakcie wyłaniania 

potencjalnego inwestora. Zajmie to jeszcze dwa - trzy tygodnie.  

 

 (Wlk_Bdg) W 2002 obiecywał Pan połączenie kolejowe Osowa Góra 

- Fordon, czy podjął Pan jakieś działania celem realizacji powyŜszych 

zamiarów? A moŜe warto budować tramwaje? 

 

- Ja takiej obietnicy nie pamiętam. Mowa była natomiast o 

moŜliwościach wykorzystani infrastruktury kolejowej która na tego 

typu połączenie pozwoliłaby. To wcale nie jest taki głupi pomysł. A 

co do budowy tramwaju mamy zarezerwowane w budŜecie pieniądze 

na wstępne zupełnie kroki w tej sprawie. Natomiast 

parlamentarzyści obiecywali załatwienie pieniędzy państwowych na 

budowę tramwaju do Fordonu. Tak jak Państwo czekam na realizację 

tej obietnicy.  

 

(trew) Czy doczekamy się ksiąŜkowego przewodnika po Bydgoszczy, 

który będzie mówił o Bydgoszczy i okolicach, a nie o Toruniu z 

dodatkiem Bydgoszczy? 

 

- Ja myślę, Ŝe jest to ocena niesprawiedliwa. Ukazał się przewodnik 

po Bydgoszczy i Toruniu do którego nie moŜna mieć zastrzeŜeń.  

 

(kot) Dlaczego nie mam wprowadzonego biletu elektronicznego tylko 

jakieś papierowe? 

 

- Bo niema na to pieniędzy. To koszt rzędu kilku- kilkunastu 

milionów złotych, ale od pomysłu nie odstępujemy.  

 

 (Wlk_Bdg) Czy "Potop” zostanie odbudowany, oraz czy miasto 

będzie partycypować w kosztach? 

 

- Być moŜe będzie odbudowana fontanna Potop natomiast miasto nie 

moŜe być i nie będzie głównym fundatorem rekonstrukcji. 

 

 (trew) Prezydent Jasiakiewicz pozostawił po swoich 4 latach rządów 

Łuczniczkę,WSA oraz Most przez Brdę - a kiedy zobaczymy nowe 

lodowisko, sąd apelacyjny czy choćby tramwaj na kujawskiej? 

 

- Ja nie jestem zwolennikiem, aby prezydenci stawiali sobie pomniki. 

Jeśli ktoś nie widzi, Ŝe w Bydgoszczy realizowane są ogromne 

inwestycje to znaczy ze uporczywie nosi czarne okulary. Pora je 

zdjąć.  

 

 (Wlk_Bdg) Czy Dowództwo Wojsk Specjalnych wróci do 

Bydgoszczy? 

 

- Nie wiem, jest to decyzja Ministra Obrony,. Przekonywałem go o 

takiej potrzebie.  

 

 (marcel) Dzień dobry. Mam na imię Marcelina i mam pomysł na imię 

dla naszej maskotki sportowej - wiewiórki. Bydzio od nazwy naszego 

kochanego miasta Bydgoszczy lub Szczęściarz:D 

 

- Nie podoba mi się uŜywanie skrótu Bydzia. Moim zdaniem jest 

określenie deprecjonujące Bydgoszcz. Natomiast konkurs na nazwę 

prowadzi komitet organizacyjny mistrzostw i tam proszę zgłosić 

swoją propozycję.  

 

 (Piotr_K) Dzień dobry. Panie Prezydencie, dlaczego chce Pan 

zgotować piekło na ziemi mieszkańcom kilku osiedli, przez które ma 

przebiegać droga S5? 

 

- Pytanie zostało zadane przez osobę która zupełnie nie zna tematu i 

nie rozumie, Ŝe jeśli nie ta budowa to Tiry dalej będą jeździły pod 

oknami. 
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