PROTOKÓŁ III/2012
z zebrania sprawozdawczego mieszkańców Osiedla Leśnego
w dniu 10 maja 2012 r.
B. Kołota – Przewodnicząca – w I terminie brak wymaganego kworum, termin II zebrania
ustalono na godz. 18.15.
W II terminie – kworum stwierdzono, wg listy obecności w zebraniu uczestniczy 32
mieszkańców – zał. nr 1.
T. Substyk – Burmistrz MiG - podziękowała za oddane głosy w wyborach
przedterminowych na Burmistrza Solca Kujawskiego.
B.Kołota – powitała zebranych mieszkańców i odczytał porządek obrad – zał. nr 2.
Kto z mieszkańców jest za przyjęciem porządku obrad ?
Wszyscy za.
T. Substyk - Burmistrz MiG - wyjaśniła, że po ostatniej zmianie budżetu miasta i gminy na
2012 r. dochody kształtują się na poziomie 80.279,287. Natomiast wydatki Gminy kształtują
się na poziomie 92.279,287 zł. Gmina nie osiągnie prawdopodobnie planowanych dochodów,
z uwagi na zastój w sprzedaży majątku Gminy. Dodatkowo nie możemy sprzedawać terenów
na Parku Przemysłowym I firmom, ponieważ wg tłumaczeń Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego projekt PHARE nie został jeszcze zakończony w Polsce. Do tego Ministerstwo
Edukacji obcięło o 1 mln zł Gminie subwencję na oświatę.
Aktualnie realizowane inwestycje:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Obecnie na ukończeniu jest budowa pierwszego przęsła wiaduktu
oraz przejazdu. Wykonawca przygotowuje się do przejścia na drugą stronę. Niebawem będą
ponownie zabijane ścianki, szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. Nastąpi to jeszcze w
maju w godzinach nocnych w dniach z 26 na 27, z 27 na 28, z 28 na 29 maja br. Do osób
zamieszkujących w pobliżu zostaną wysłane informacje o w/w pracach przy wiadukcie.
Ponadto I etap budowy obejmuje również przebudowę ronda i skomunikowanie pobliskich
ulic. W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków finansowych
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na modernizację linii kolejowej Bydgoszcz – Toruń, którą otrzymała PKP, zlikwiduje ona
skrajny peron, co umożliwi poszerzenie peronu wyspowego z wyjściem z tunelu. Dodatkowo
zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Peron 1 i 2 zostaną przesunięte w
kierunku ul. 22 Lipca. W związku z powstaniem perony wyspowego, termin zakończenia I
etap budowy może ulec wydłużeniu o 1-2 miesiące.
W br. Gmina ogłosi przetarg na wykonanie II etapu budowy tj. m.in. powstanie Punkt Obsługi
Pasażera w pobliżu wiaduktu, powstaną parkingi w pobliżu dworca, zadaszenie peronów,
kasowniki na bilet metropolitarny.
Zakończenie I etap budowy zaplanowano na koniec 2012 r. (lub w I kw. 2013 r.), natomiast
II etap – do końca 2014r.
W czerwcu br. Wykonawca – firma Eurovia rozpocznie prace w ul. 22 Lipca, a następnie
zostanie zamknięta ul. Dworcowa.
Całość projektu (I i II etap) szacowana jest na kwotę 37 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego – 21 mln zł. Mimo, że środki są zagwarantowane, to Gmina
prawdopodobnie w 2012 r. ich nie otrzyma i nie mamy pewności czy też w 2013 r. Czekamy
na Miasto Bydgoszcz, kiedy ogłosi przetarg na wykonanie Studium Wykonalności projektu
BiT - City, które musi być wspólne dla Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.
W. Lewandowski – Jak daleko posunięte są prace związane z wykonaniem peronu
wyspowego ?
Wyraził zdziwienie, że PKP wyraziło zgodę na wykonanie peronu wyspowego, ponieważ
przy zwiększeniu prędkości jazdy pociągów w przyszłości perony wyspowe trzeba będzie
likwidować. Lepszym rozwiązaniem jest wykonanie peronu czołowego z dwoma zejściami do
tunelu. Peron wyspowy ma tylko jedno zejście.
T. Substyk - peron wyspowy jest już gotowy do realizacji, był analizowany i został przyjęty
przez projektantów. Od strony apteki będzie zejście pod wiadukt.
Kolejną inwestycją prowadzoną przez Gminę jest budowa II etapu Parku Przemysłowego –
dofinansowanie z UE w wysokości 80 % wartości projektu. Zakończenie prac zaplanowano
na pierwszą połowę 2012 roku. Gmina podpisała 5 umów z firmami chcącymi inwestować na
II etapie PP,
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – dofinansowanie z UE w ramach programu
rewitalizacji, w wysokości 80% , prace trwają na zew. budynku, przygotowywany jest projekt
wewnątrz budynku i wymiany instalacji elektrycznej,
2

- budowa sieci szerokopasmowej, Gmina na ten cel otrzymała środki z UE w wysokości 5
mln zł. Rozpoczęcie budowy sieci szerokopasmowej powinno nastąpić w III kw. 2012 r.
- budowa 2 budynków socjalnych w każdym po 8 mieszkań,
- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z UE (tj. 85%
dofinansowania) na rekultywację terenów przemysłowych po byłej Nasycalni. Wniosek
znalazł się na 3 na liście rankingowej zgłoszonych projektów, do 9 maja br. powinno nastąpić
rozstrzygnięcie wyników. Gmina posiada koncepcję sportowo – rekreacyjną na w/w terenie.
Ponadto Pani Burmistrz uczestniczyła w spotkaniu w Wyższej Szkole Gospodarki w
Bydgoszczy, na którym zaproponowano aby w Solcu powstał Uniwersytet III wieku, opłata
za semestr to 50 zł , zajęcia odbywały by się raz na dwa tyg. przez 2 godz. Prośba do
mieszkańców o rozpowszechnienie tej informacji. Jeśli znajdą się chętni to zajęcia rozpoczęły
by się od 1.10.2012 r.
B. Białkowska – Zastępca Burmistrza MiG – przedstawiła informację na temat
zakończonych i realizowanych tzw. projektów ”miękkich” finansowanych w ramach PO
Kapitał Ludzi z UE. W 2012 r. zakończone zostaną projekty związane z prowadzeniem zajęć
wyrównawczych dla dzieci, oraz „Przedszkolaki naszej paki”. W roku bieżącym ogłoszony
zostanie tylko jeden konkurs skierowany do przedszkoli. Ponadto Gmina otrzymała
Ministerstwa Sportu dofinansowania na naukę pływania dla klas 1-3, a w okresie
wakacyjnym, bezpłatne korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież. Gmina dofinansowuje
30 tys. (całkowity koszt – 60 tys. zł).
Zakończono modernizację świetlic we wsi Chrośna (wraz z bazą noclegową) i Otorowo –
Makowiska. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW.
Gmina złożyła w br. również wniosek na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla
szkół oraz na wyposażenie świetlicy w Makowiskach w sprzęt komputerowy oraz wokół
świetlicy, także w świetlicy w Chrośnie na wyposażenie w komputery. Został napisany
wniosek o dofinansowanie świetlicy w Przyłubiu na zakup sprzętu komputerowego.
W br. Gmina złożyła o dofinansowanie na realizację 5 wniosków.
Zachęciła do korzystania przez dzieci i młodzież z zajęć prowadzonych przez organizacje
pozarządowe.
M. Kowalski – Czy Gmina przygotowuje jakikolwiek wniosek lub projekt dot. Osiedla
Leśnego ?
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T. Substyk – niestety, w najbliższym czasie Gmina nie przewiduje utworzenia np. placu
zabaw ani innych inwestycji na Osiedlu Leśnym. Trzeba dokończyć jedną z największych
inwestycji jaką jest budowa wiaduktu. W 2013 r. należałoby przewidzieć środki finansowe na
wykonanie dokumentacji na dalsze utwardzenie ulic na Osiedlu Leśnym zgodnie z przyjętą
uchwałą Zarządu OL. Ponadto Gmina przygotowała koncepcję układu ścieżek rowerowych na
terenie miasta, która przedstawi w Starostwie Powiatowym. M.in. ścieżka spod tunelu
prowadziłaby wzdłuż ul. Leśnej do drogi krajowej nr 10, ul. Wiejską, Łąkową. Natomiast w
kierunku miasta, ścieżka prowadziłaby wzdłuż ul. 22 Lipca, za cmentarz, przez las w
kierunku Makowisk. Z ul. Garbary prowadziłaby do ul. Objazdowej, Kujawskiej, Toruńska w
stronę Przyłubia. Czekamy na ogłoszenie konkursy, Gmina jest przygotowana, jeśli ogłoszą
będziemy ubiegali się o dofinansowanie.
Gmina pilotuje również sprawę przeprawy promowej. Do końca maja br. Gmina przygotuje
koncepcję budowy promu, łącznie z układem drogowym. W czerwcu br. przedstawimy ją w
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Marszałek powinien zdecydować, kto będzie nim
zarządzał.
H. Chruścicki – jakie są te dalsze plany inwestycyjne na Osiedlu Leśnym ?
M. Kowalski – na osiedlu nie ma żadnych atrakcji, zwłaszcza dla dzieci.
J. Wachowiak – zgłosiła problem związany z zakłóceniem spokoju przez sąsiadów, psów
biegających luzem oraz poruszyła temat składowania gruzu i ziemi.
T. Substyk – temat jest znany, jest tam konflikt, który powinien zostać rozwiązany w drodze
powództwa cywilnego.
B. Białkowska – dofinansowanie do placów zabaw ze środków unijnych w ramach PROW
dot. wyłącznie obszarów wiejskich. W przypadku miast, dofinansowanie w ramach Radosnej
Szkoły obejmuje wyłącznie szkoły. Gmina na bieżąco śledzi ogłaszane konkursy, jeśli będzie
możliwość, to będziemy się ubiegać o środki finansowe dla miast np. na place zabaw. Dodała,
że Gmina przygotowuje się do zaktualizowania Strategii MiG Solec Kujawski do 2020 r.
W związku z powyższym zwróciła się do zarządów o przekazanie propozycji, planów dot.
osiedla leśnego, które należałoby ująć w Strategii.
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T. Substyk - w I kolejności, jeśli będą środki finansowe należy utwardzić wcześniej
wymienione ulice na osiedlu. Gmina ma też teren przy ul. Wiejskiej pod budowę szkoły.
Trzeba śledzić demografię, czy będzie się opłacało budować w tym miejscu szkołę.
H. Chruścicki – teren przy ul. Ugory byłby lepszym miejscem pod budową szkoły lub
przedszkola, zwłaszcza, że widać jakie są problemy z dostaniem się do przedszkoli.
K. Firgolski – w którym miejscu zostanie wybudowany budynek socjalny ?
T. Substyk – odpowiedziała, że obok budynku przy ul. Toruńskiej 70A.
K. Firgolski – jakie nowe firmy rozpoczną działalność na Parku Przemysłowym II etap ?
T. Substyk – odpowiedziała, że firmy które mają już podpisane umowy lub niebawem je
podpiszą to m.in. firma farmaceutyczna, reklamowa, dystrybutor oleju, firma produkująca
rolety. Duża firma logistyczna robi jeszcze rozeznanie wśród innych miast.
K. Firgolski – Czy sieć szerokopasmowa obejmie również Osiedle Leśne ?
B. Białkowska – wyjaśniała, że sieć szerokopasmowa ma na celu spiąć ze sobą urząd i
podległe mu jednostki organizacyjne w tym szkoły (szybki przepływ informacji internetowej).
Będzie jednak przeznaczone miejsce na światłowód z możliwością wpięcia się innym
instytucjom, lub osobom prywatnym.
Przewidziano postawienie informatów w sołectwach w mieście m.in. w pobliżu OSiR –u, i
dworca PKP itp.
Dodała, że ogłoszony został konkurs dla podmiotów gospodarczych , „Ostatnia mila”, który
umożliwi doprowadzenie do Internetu, ale wnioskodawcą nie jest i nie może być Gmina.
K. Firgolski – Czy w ramach sieci szerokopasmowej przewidziano e- urząd ?
B. Białkowska – Gmina, wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim realizuje
projekt dot. wyposażenia urzędu m.in. w serwery. Na realizację projektu mamy zawarte
porozumienie w ramach programu Infostrada Pomorza i Kujaw.
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A.Bąbka – Czy przewidziano postawienie infomatu na Osiedlu Leśnym ?
B. Białkowska – sprawdzi i odpowie.
N. Sieradzka – Czy przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Zbożowej ? Można by
ją było podpiąć do istniejącej ścieżki w ul. Polnej.
T. Substyk - propozycja do rozważenia i uwzględnienia w koncepcji. Dodała, że w
momencie kiedy będzie opracowywana koncepcja na budowę ścieżek rowerowych, to Gmina
zwróci się także do zarządów osiedli, o przedstawienie swoich propozycji.
E. Wysocka – Czy Gmina przed przystąpieniem do prac podpisywała wspólną umowę i
harmonogram prac z Bydgoszczą na realizację w jednym czasie projektów w ramach BiT
City? Czy Solec za wcześnie rozpoczął prace przy wiadukcie ? Czy też Miasto Bydgoszcz
opóźnia realizację projektu ?
T. Substyk – wyjaśniła, że w 2010 r. ustalono wspólny harmonogram prac z miastami
partnerskimi w projekcie BiT City. Początkowo nasza Gmina była we wspólnym
podprojekcie z Miastem Toruń, jednak z uwagi na to, że Toruń jest jeszcze dalej z realizacją
projektu, to nasz projekt budowy wiaduktu został włączony do podprojektu z Miastem
Bydgoszcz. Gmina Solec Kujawski rozpoczęła prace, natomiast okazało się, że Miasto
Bydgoszcz również opóźnia realizację swojego projektu. Czekamy na Miasto Bydgoszcz,
kiedy ogłosi przetarg na wykonanie Studium Wykonalności w ramach projektu BiT - City,
które musi być wspólne dla Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Jest to za duży projekt, żeby
Solec Kujawski mógł być w nim sam. Natomiast brak opracowanego Studium Wykonalności
uniemożliwia

otrzymanie

zagwarantowanych

21

mln

dofinansowania

z

Urzędu

Marszałkowskiego.
E. Wysocka – może należy zaskarżyć w drodze sądowej Miasto Bydgoszcz, że opóźniają i
nie wywiązują się z wcześniej zawartej umowy.
M. Kowalski – Czy jeśli okazałoby się, że Gmina nie otrzyma dofinansowania z UE na
budowę tunelu, to czy jest w stanie z własnego budżetu dokończyć tę inwestycję ?
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T. Substyk – środki finansowe mamy zagwarantowane z UE, na pewno je otrzymamy, tylko
nie wiadomo kiedy.
B. Kołota – jaki jest zatem realny termin uruchomienia wiaduktu ?
T. Substyk – I kwartał 2013 r., chyba że warunki pogodowe opóźnią termin zakończenia I
etapu budowy wiaduktu.
W. Lewandowski – Czy zostanie wykonany chodnik na odcinku od LIDL do ul. Garbary ?
Jest niebezpiecznie.
B. Białkowska – Gmina wspólnie z LIDL zleciła wykonanie projektu na budowę chodnika na
w/w odcinku. Część prac wykona LIDL, a część Gmina. Nie możemy jednak powiedzieć
kiedy LIDL przystąpi do prac.
Z. Jezior – ZGK Sp. z o .o. – wyjaśnił nowe zasady gospodarowania odpadami. Od
1.01.2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
natomiast jest czas do 1.07.2013 r. na wdrożenie tych zadań jakie w/w ustawa narzuca.
Ustawa przewiduje zmianę właściciela odpadów. Teraz właścicielem odpadów będzie Gmina,
odpowiedzialna za cały system gospodarowania odpadami. Mieszkańcy będą wnosili jedną
wspólną opłatę ustaloną przez Gminę. Powołany przez Burmistrza MiG zespół ustali na jakiej
postawie i w jaki sposób obliczyć opłatę śmieciową, czy zostanie ustalona na podstawie
liczby osób zamieszkujących daną posesję, czy od ilości zużytej wody, czy też od m2
powierzchni użytkowej mieszkania. Nowelizacja ustawy, kładzie duży nacisk na segregację
odpadów u źródła. Dodała, że w domach jednorodzinnych segregacja przebiega jak do tej
pory bardzo dobrze, nieco gorzej wygląda to w budownictwie wielorodzinnym. Ważne jest
czy podzielimy Gminę na obszary i czy obejmiemy oprócz mieszkań podmioty gospodarcze,
ogródki i garaże.
Zachęcił mieszkańców do bezpłatnego wywożenia odpadów zielonych na kompostownik,
który mieści się przy ul. Toruńskiej (w miejscu po byłym wysypisku śmieci). Kompostownik
jest czynny codziennie, oprócz poniedziałku.
Ponadto ustawa obliguje Gminę, do przeprowadzenia przetargu na wybór firmy, która będzie
zajmować się wywozem odpadów.
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B. Białkowska – został powołany zespół do ustalenia nowych zasad gospodarowania
odpadami. Zespół jest na etapie przeprowadzania analizy i rozeznania. Trzeba dokonać
wyboru jednej z opcji jaką nakłada ustawa, w celu ustalenia wysokości opłaty śmieciowej.
Opłatą chcemy objąć 100% mieszkańców naszego miasta.
M. Caban – Gdzie będzie wnoszony podatek śmieciowy ?
Co stanie się z pojemnikami do segregacji po wprowadzeniu podatku śmieciowego ?
B. Białkowska – odpowiedziała, że podatek będzie odprowadzany do Gminy.
Dużo odpadów wielkogabarytowych wyrzucanych jest do lasu, mimo, że ZGK przyjmuje je
bezpłatnie w zakładzie lub odbiera z posesji.
Pracujemy nad rozwiązaniem dot. istniejących pojemników do segregacji.
M. Kowalski – sensownym rozwiązaniem wydaje się być ustalenie opłaty śmieciowej na
podstawie rozliczenia kilogramowego odpadów przypadającego na osobę.
P. Kubiak – jedynym, dobrym wskaźnikiem ustalającym wysokość opłaty śmieciowej jest
przeliczenie go na podstawie liczby osób zamieszkujących daną posesję. Po objęciu 100 %
mieszkańców opłatą śmieciową powinny z terenu Gminy zniknąć dzikie wysypiska.
Zaapelował do Radnych, aby zrobili wszystko, żeby przetargu na wywóz odpadów nie
wygrała firma z innego miasta.
B. Kołota – przedstawiła zebranym informację na temat dotychczasowej działalności zarządu
Osiedla Leśnego. Wszelkie sprawy związane z problemami osiedla można zgłaszać osobiście
zarządowi lub mailowo.
Gmina ogłosiła konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek. Prośba do mieszkańców, aby
zgłaszali do zarządu propozycje w tej sprawie. W tym roku najpiękniejsze ogrody zostaną
zgłoszone do Starostwa Powiatowego. Czekają nagrody, dlatego warto stanąć do konkursu.
Dodała, że wielu właścicieli pielęgnuje przed posesjami tzw. zieleńce miejskie, czy w
związku z tym dla nich też przewidziano nagrody ?
B. Białkowska – Gmina przygotuje dla tych osób odrębne podziękowania.
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B. Kołota - zaprosiła mieszkańców na piknik rodzinny na Osiedlu Leśnym, który odbędzie
się 2 czerwca br.
Przedstawiła zebranym pisemną prośbę mieszkańców ul. Prostej, o ograniczenie prędkości
jazdy do 30 km/h.
B.Białkowska – rozważymy.
K. Firgolski – także mieszkańcy m.in. ul. Zbożowej, Wiejskiej, zgłaszają prośbę o
ograniczenie prędkości jazdy. Apel do policji o częstsze kontrole prędkości na drogach
gruntowych.
M. Kowalski – to nie mieszkańcy osiedla leśnego jeżdżą tak szybko po drogach gruntowych,
tylko kierowcy spoza osiedla, zwłaszcza teraz kiedy ul. Prosta stała się jedyną drogą
wyjazdową, w związku z remontem ul. Nowotoruńskiej.
Kiedy Gmina przewiduje opracowanie projektu na ul. Prostą lub inne rozwiązanie
systemowe?
Może jak zakończy budowę wiaduktu, to w następnej kolejności rozpocznie utwardzanie dróg
na Osiedlu Leśnym ?
T. Substyk – takie są plany. W pierwszej kolejności należałoby utwardzić ul. Zbożową,
Prostą, Wiejską, Łąkową.
K. Firgolski – Czy Sue Ryder ma w planach budowę Domu Pogodnej Jesieni ?
T. Substyk – Stowarzyszenie przygotowuje się do opracowania projektu dot. zapewnienia
opieki paliatywnej dla osób m.in. z chorobą Alzheimera ?
K. Firgolski – prośba o wyjaśnienie, dlaczego bilet z Bydgoszczy do Solca jest droższy, niż
ten zakupiony na trasę Bydgoszcz – Toruń ? Z zaciągniętych informacji wynika, że Miasto
Toruń dofinansowuje do zakupu biletu, stąd ta różnica w cenie.
T. Substyk – Urząd Marszałkowski miał powiadomić Gminę o wprowadzeniu biletu
metropolitarnego. Nie mamy jednak takich informacji. Rozeznamy sytuację.
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W. Lewandowski – ten rodzaj biletu już obowiązuje, np. kupując bilet kolejowy z Torunia do
Bydgoszczy, podróżujący może jeszcze przez godz. poruszać się z tym biletem komunikacją
miejską.
Prośba o uzupełnienie dziur na przejeździe kolejowym przy ul. Łąkowej i na przejeździe przy
ul. Kujawskiej.
B. Białkowska – dziury w tych miejscach zostały pouzupełniane.
A. Żaguń – zauważyła, że kilka razy w ciągu nocy włącza się alarm w Przychodni Zdrowia.
Dla mieszkańców jest to uciążliwe, prośba o interwencję.
A.Bartczak – dzielnicowy Komisariatu Policji - prawdopodobnie załącza się alarm dlatego,
że na teren Przychodni przeskakuje młodzież, która się tam gromadzi. Przekaże sprawę
Komendantowi.
T. Substyk – dodała, że od 10 maja br. będzie zwiększona liczba patroli policji na terenie
miasta. Policja otrzymała dotację na ten cel z UMiG.
Dodała, że z informacji uzyskanych od Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji wynika,
że zlikwidowane zostaną posterunki i komisariaty w pobliskich gminach. Jednak zwróciła się
z prośbą, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, wcześniej uzgodnili to z naszą Gminą.
B. Kołota – prośba o doświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców.
T. Substyk – na razie nie ma możliwości doświetlenia, mamy świadomość, że wiele miejsc
na terenie naszego miasta jest nie doświetlonych. Na razie musimy dokończyć budowę
wiaduktu.
J. Gronowski – prośba o doświetlenie ścieżki rowerowej w ul. Średniej, w postaci słupków
oświetleniowych lub oświetlonych krawężników.
T. Substyk – propozycja do rozważenia, należy uzgodnić z projektantem ścieżki.
B. Białkowska – prośba, aby rowerzyści poruszali się po wyznaczonej ścieżce rowerowej, a
auta nie parkowały na ścieżce rowerowej.
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E. Wysocka – zgłosiła wniosek, aby piknik rodzinny zaplanowany na dzień 2 czerwca
zakończył się o godz. 23.00. To czas wystarczający na zabawę. Później to już tylko nietrzeźwi
dewastują pobliskie posesje. Prośba o przemyślenie również propozycji zmiany lokalizacji
imprezy.
K. Firgolski – już zostały podpisane umowy m.in. z orkiestrą, do której godziny mają grać.
B. Kołota – było mi wstyd, jak po zeszłorocznej imprezie zdewastowano posesję Pani
Wysokiej.
Zarząd rozważy na przyszłość zmianę lokalizacji.
A.Żaguń – przychyliła się do wnioski złożonego przez p. Elżbietę Wysocką, że głośna
muzyka i nie zawsze dobrze bawiący się mieszkańcy, po godz. 23 stają się uciążliwi dla
mieszkańców. Może chociaż zwrócić się do orkiestry, aby po 23 ściszyła muzykę.
T. Substyk – prośba do policji, o częstsze kontrole podczas pikniku i wypraszanie z imprezy
osoby nietrzeźwe.
A.Bartczak – dzielnicowy – policja przeprowadzi wzmożone kontrole podczas pikniku
rodzinnego.
T. Substyk – zaprosiła mieszkańców na Obchody Dni Solca. Uroczystości 19 maja
rozpocznie przemarsz bractw kurkowych, które ulicami miasta dotrą na rynek, gdzie będzie
odprawiona msza. Po niej zagra szkocka orkiestra, na scenie pojawią się soleccy bracia
kurkowi. Potem odbędzie się biesiada na soleckim rynku.
B. Kołota – podziękowała mieszkańcom za udział z zebraniu i zamknęła je o godz. 21.00.

Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska

Przewodnicząca Zarządu OL
Beata Kołota
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