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Biorą się za Śródmieście
(ast)
W ciągu najbliŜszych czterech lat miasto i prywatni inwestorzy wydadzą 109 milionów złotych na
rewitalizację Śródmieścia. Centrum Bydgoszczy ma się zmienić nie do poznania.
Inwestycje, dzięki którym centrum Bydgoszczy wypięknieje,
są moŜliwe dzięki pieniądzom, jakie dostaliśmy z Unii
Europejskiej. Na lokalny program rewitalizacji moŜemy wydać
aŜ 19,3 miliona euro. - To spora suma, tak więc za kilka lat te
pieniądze powinny być widoczne - mówi Lucyna KojderSzweda.
Pieniądze, które dostaliśmy z Brukseli trafią na rewitalizację
najbardziej zaniedbanych bydgoskich osiedli. Badania
wykazały, Ŝe w Bydgoszczy najbardziej potrzebne są
inwestycje w Śródmieściu, na osiedlu Leśnym, Kapuściskach i
WyŜynach.
Wyspa Młyńska Projekt obejmuje trzeci i czwarty
etap rewitalizacji Wyspy Młyńskiej. Prace to m.in.
zagospodarowanie terenów na wyspie, renowację
zabytkowej drogi, umocnienie nabrzeŜy Brdy
Młynówki, budowę przystani. Termin zakończenia
prac - 2010 r (trzeci etap) i 2011 r (czwarty etap).
Wartość projektu - 37 mln zł (dotacja z UE 22 mln
zł).
(Michał Leśniewski)

Dworcowa Projekt obejmuje rewitalizację ulicy
Dworcowej. Prace obejmują modernizację i
przebudowę Dworcowej na deptak oraz
wprowadzenie zieleni i małej architektury na odcinku
od ulicy Gdańskiej do Matejki. Projekt ma się
zakończyć do 2011 roku. Wartość projektu - 6,4 mln
zł (dotacja z UE 4,1 mln zł)
(Michał Leśniewski)

Z 55 wniosków, które przeszły ocenę formalną, wybrano 26
wniosków do realizacji. Lokalny program rewitalizacji
podzielono na sferę uŜyteczności publicznej i mieszkalnictwo.
Pierwsza obejmuje Śródmieście, druga zaś Leśne, WyŜyny i
Kapuściska. Na trzech ostatnich osiedlach będą to przede
wszystkim prace termomodernizacyjne, ale takŜe budowa
parkingów i placów zabaw. Inwestorami są spółdzielnie
mieszkaniowe i wspólnoty.
W Śródmieściu z Lokalnego Programu Rewitalizacji będą
realizowane inwestycje zarówno przez podmioty zewnętrzne,
jak i miasto. Wartość miejskich projektów to 93 mln zł, przy
dofinansowaniu 58 mln zł; zaś innych instytucji 16 mln zł
(dofinansowanie 3,8 mln zł).
Jak mówi Lucyna Kojder-Szweda kulminacja prac w
przypadku centrum miasta ma przypaść na przyszły rok.
Niedługo zostanie wybrany wykonawca, który odnowi
nadbrzeŜa Brdy. Prace na Dworcowej zaczną się
prawdopodobnie dopiero w 2011 roku. Rewitalizacji ma być
poddany bydgoski rynek, a budynek po kinie "Orzeł”
przebudowany. Są teŜ między innymi pieniądze na
odtworzenie fontanny "Potop”.
Zdaniem wiceprezydent Kojder-Szwedy jest szansa, Ŝe lista
zaakceptowanych projektów moŜe się rozszerzyć. Na liście
rezerwowej jest na przykład rewitalizacja Cieszkowskiego i
części Gdańskiej. Ten pierwszy projekt odrzucono, bo
stowarzyszenie nie miało pieniędzy na wkład własny, który w
przypadku unijnego dofinansowania jest niezbędny.
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Park im. Kazimierza Wielkiego Projekt obejmuje
rewitalizację otoczenia placu Wolności i parku im.
Kazimierza Wielkiego. Prace to m.in. remont
otoczenia fontanny, remont nawierzchni i
oświetlenia. Obejmą teren wyznaczony ul. Gdańską,
Piotra Skargi, przedłuŜeniem ul. Gimnazjalnej na
terenie parku. Prace mają zakończyć się do 2010
roku. Wartość projektu - 2,5 mln zł (dotacja z UE
1,6 mln zł)
(Michał Leśniewski)
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