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

       Szanowny Pan
  Konstanty Dombrowicz
  Prezydent Miasta Bydgoszczy

        ul. Jezuicka 1
       85-102 Bydgoszcz 

Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przeczytałem w „Expressie Bydgoskim” z dnia 23 
lipca br. artykuł pt. „Kolejny nalot orlików” autorstwa redaktora Michała Sitarka. Mój niepokój 
spowodowały ostatnie zdania niniejszego artykułu, które informowały czytelników, że boisko 
typu  „orlik”  nie  powstanie  przy  Szkole  Podstawowej  nr  56.  Zamiast  tego szkole  zostaną 
zafundowane mniejsze boiska. Budowa „orlika” w ramach rekompensaty za utracone przez 
SP nr  56,  pod budowę nowej  drogi,  boisko  miała  być  też  rekompensatą  dla  wszystkich 
mieszkańców Wzgórza Wolności za zwiększony ruch na naszym osiedlu. Skoro przy samej 
szkole  „orlik”  nie  zmieści  się,  a  tak  wynika  z  artykułu,  to  można  umiejscowić  go  
w innym miejscu,  np.  tuż  za  szkołą  na  polanie  przy  ul.  Grzmota-Skotnickiego,  przy  hali 
„Łuczniczka” bądź w innym miejscu. Jeśli będzie taka potrzeba Rada Osiedla zaproponuje 
kolejne lokalizacje. Brak „orlika” na naszym osiedlu odbije się niekorzystnie na wszystkich 
mieszkańcach,  nie  tylko  dzieciach  uczęszczających  do  podstawówki.  Z  „orlika”  mogliby 
korzystać przecież także uczniowie Gimnazjum nr 20 czy Zespołu Szkół Drzewnych oraz 
dorośli,  co przy budowie mniejszych boisk przy samej szkole nie będzie pewnie możliwe. 
Mieszkańcy osiedla nie mogą korzystać z mieszczącego się na osiedlu Stadionu Miejskiego 
ZM TKKF, skarżą się, że są przeganiani zwłaszcza z płyty głównej boiska, jedyne z czego 
mogą skorzystać to boczne, piaszczyste boisko. Główne boisko jest bowiem wynajmowane 
za pieniądze klubom piłkarskim i  według ZM TKKF musi  być  utrzymane w odpowiednim 
stanie. Teraz stracimy boisko szkolne. Czy budowa jednego „orlika” w mieście więcej to dla 
miasta  tak  duży wydatek?  Czy Wzgórze  Wolności  jest  tylko  po  to,  by  budować  drogę  i  
supermarkety? Na innych osiedlach powstają domy kultury,  „orliki”, place zabaw, a u nas 
powstanie droga. Nie przeczę, jest ona potrzebna i jej budowy nie ma sensu kwestionować, 
ale mieszkańcy chcieliby też czegoś innego. Dom kultury, plac zabaw czy „orlik” może być 
nie tylko miejscem rozrywki, ale też elementem spajającym lokalną wspólnotę. W piśmie z 19 
kwietnia  br.,  na  które  do  tej  pory  nie  dostałem  odpowiedzi,  przedstawiłem  koncepcję 
powstania namiastki domu kultury w postaci ośrodka inicjatywy osiedlowej. Powstanie MDK 
nr 6 przy ul. Koronowskiej świadczy,  że takie inicjatywy są możliwe do zrealizowania. Na 
Wzgórzu Wolności taką podstawą mogłaby być filia MDK nr 2, działająca przy Gimnazjum nr 
20.  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, ale 
próbujemy.  Jednak  bez  większego  zaangażowania  władz  miasta  nasze  próby  niewiele 
dadzą,  wszystkiego  nie  zdołamy  zrobić,  także  z  powodu  niewielkiej  ilości  środków 
finansowych. Proszę zatem Pana Prezydenta o pochylenie się nad naszymi problemami i  
choćby częściowe ich rozwiązanie. 

Z poważaniem


