
Bydgoszcz, 19 kwietnia 2010 r.

Rada Osiedla Wzgórze Wolności
ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

       Szanowny Pan
  Konstanty Dombrowicz
  Prezydent Miasta Bydgoszczy

        ul. Jezuicka 1
       85-102 Bydgoszcz 

Zwracam  się  do  Pana  Prezydenta  z  prośbą  o  ujęcie  naszego  osiedla  i  naszych 
placówek szkolnych w planie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje 
boisko  –  Orlik  2012”  na  rok  2011.  Wobec  budowy  mostu  przez  Brdę  i  tzw.  trasy 
Nowoogińskiego  zlikwidowane  zostanie  boisko  przyszkolne  znajdujące  się  przy  Szkole 
Podstawowej nr 56. Decyzje o budowie tej trasy podjęte zostały jakiś czas temu, obecnie 
następuje jej  finalizacja.  Zatem zasadnym wydawałoby się  ulokowanie  takiego boiska na 
naszym osiedlu już wcześniej, jednak powstały one w innych częściach miasta. Likwidacja 
boiska przyszkolnego jest dobrym pretekstem do powstania Orlika. W bieżącym roku to już 
niemożliwe,  ale proszę o wpisanie Wzgórza Wolności w planie na 2011 r.  Pozwoli  to na 
sportowy rozwój dzieci i młodzieży z naszego osiedla w ramach zajęć wf oraz przyczyni się  
do zagospodarowania wolnego czasu po zajęciach szkolnych.

Drugą  sprawą,  którą  chciałem  poruszyć  jest  brak  na  naszym  osiedlu  instytucji  
kulturalnej, która mogłaby zapewnić mieszkańcom jakąś rozrywkę. W budynkach Gimnazjum 
nr 20 działa filia MDK nr 2, ale na jej działalność przeznaczona jest niewielka ilość środków 
pozostających  w  dyspozycji  MDK nr  2.  Zdaniem mieszkańców jest  to  niewystarczające. 
Także nasza Rada w ramach swoich możliwości próbuje zapełnić wolny czas mieszkańcom, 
zwłaszcza starszym i  niepełnosprawnym.  Raz w tygodniu w siedzibie Rady spotykają się 
seniorzy z  osiedla,  a  raz  w miesiącu osoby niepełnosprawne,  głównie  dzieci  i  młodzież. 
Zdajemy  sobie  sprawę,  że  nie  spełnimy  oczekiwań  wszystkich  mieszkańców.  Dlatego 
zwracam  się  z  tym  do  Pana  Prezydenta.  Taką  instytucję  możnaby  powołać  na  bazie 
propozycji  Pana  Senatora  Jana  Rulewskiego  z  2007  r.  dotyczącej  ośrodków  inicjatywy 
osiedlowej (w załączeniu). Rada Osiedla proponuje przeznaczyć na ten cel budynek przy ul. 
Karpackiej  52,  w  którym  ma  siedzibę  nasza  Rada,  a  który  stanowi  własność  Miasta 
Bydgoszcz.  Obecnie o budynek jest  prowadzony spór z firmą „OjejOjej”  Pana Hieronima 
Kaczyńskiego. Odbija się to niekorzystnie także na działalności naszej Rady, zatem zasadne 
wydaje się odzyskanie budynku i przeznaczenie go na potrzeby mieszkańców według naszej 
propozycji.  Budynek  wymagałby  pewnych  nakładów  finansowych,  które  można  byłoby 
pozyskać  ze  środków  unijnych.  W  pozostałych  kwestiach  można  byłoby  się  oprzeć  na 
koncepcji Pana Senatora Rulewskiego.

W imieniu mieszkańców proszę o rozpatrzenie ww. propozycji i w miarę możliwości 
pozytywne ich załatwienie.

Z poważaniem


