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Aquapark utonął podczas rdowej sesji rady miasta. Na szczęście razem z nim nie pogrążono innych projektów
w bydgoskim budżecie. Będą więc pieniądze na dwa nowe bloki mieszkalne, odbudowę fontanny Potop i
obiecaną zaległą wpłatę dla Ryanaira
A mogło ich nie być, bo początkowo prezydent Konstanty Dombrowicz chciał, żeby wszystkie poprawki w budżecie
miasta radni przegłosowali razem ze zgodą na finansowanie budowy aquaparku. Upadek ostatniego projektu
oznaczałby więc przekreślenie wszystkich innych pieniędzy przeznaczonych m.in. dla miejskich placówek. W końcu
Dombrowicz zgodził się na rozdzielenie głosowań. Radni poparli kolejne zmiany w budżecie i kasa popłynie.
Najważniejsze, że rajcy mogli głosować w sprawie pieniędzy dla Ryanaira. Obecna umowa z irlandzkimi liniami
lotniczymi wygasa z początkiem października. Na spotkaniu z przedstawicielami Ryanaira w Dublinie, które odbyło się
miesiąc temu, nie doszło jeszcze do oficjalnego przedłużenia współpracy z Irlandczykami. Byli tam: prezes portu
lotniczego Tomasz Moraczewski, wicemarszałek województwa Michał Korolko i zastępca prezydenta Bydgoszczy
Maciej Grześkowiak. - Uzgodnienia co do nowej umowy będą gotowe w najbliższych tygodniach - zapewniał po ich
zakończeniu Grześkowiak. Szanse na nią zmniejszyłyby się, gdyby Irlandczycy nie otrzymali obiecanych pieniędzy za
tzw. opłaty marketingowe, zablokowanych w wyniku sporu o aquapark. Radni zgodzili się w środę, by miasto przekazało
ok. 700 tys. zł na rzecz Ryanaira. Bydgoszcz otrzymała te pieniądze na ten cel od marszałka województwa. Jest to
ostatnia rata należności wobec irlandzkiego przewoźnika. Przypomnijmy, że obecnie latamy jego samolotami do
Londynu, Dusseldorfu, Birmingham i Dublina.
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie miało pieniądze na budowę nowych domów. Rada
przegłosowała, ze z budżetu miasta można poręczyć kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. To ma być 11 mln zł,
dzięki którym powstaną dwa bloki w Fordonie. Łącznie ma w nich powstać 128 mieszkań.
Lista kolejnych przedsięwzięć, które wczoraj przeszły w radzie, jest długa. To milion złotych na budowę boiska piłki
nożnej przy ul. Glinki, tyle samo na oświetlenie miasta, 250 tys. zł na dalszy etap odbudowy fontanny Potop, 592 tys. zł
trafi na realizację unijnych projektów w gimnazjach, 370 tys. zł na wymianę drzwi i okien z Zespole Szkół
Gastronomicznych, 100 tys. zł na zabezpieczenie dachów w placówkach oświatowych przed zimą i 137 tys. zł na pomoc
dla Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
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