PROTOKÓŁ NR II/11
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Rudy
24 listopada 2011 r.
J. Kaczmarek – powitała władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.15.
W II terminie zebrania – uczestniczy 9 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
J. Kaczmarek – prośba o podawanie propozycji na przewodniczącego zebrania ?
Mieszkańcy zaproponowali p. Jolantę Kaczmarek.

J. Kaczmarek - Kto jest za tym, abym prowadziła zebranie ?
Wszyscy mieszkańcy – za.

Ad. 1.
J. Kaczmarek – przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej – zał. nr 3.
Podziękowała Pani V-ce Burmistrz MiG oraz Pani B. Dolińskiej za pomoc w przejęciu i
wyposażeniu świetlicy w Rudach oraz mieszkańcom, za pomoc przy remoncie świetlicy.

Ad.2.
V-ce Burmistrz MiG –
Inwestycje realizowane to m.in.:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Projekt składa się z 2 etapów. Etap I obejmuje budowę wiaduktu
kolejowego, przebudowę ronda i skomunikowanie z pobliskimi ulicami oraz etap II obejmuje
przebudowę peronów, wybudowanie Punktu Obsługi Pasażerów, budowę parkingów.
Zakończenie I etapu budowy planowane jest w 2012 r., natomiast zakończenie II etapu
planowane jest na 2014 r. Firma Eurovia, która jest Wykonawcą tych robót, zaproponowała
odwodnienie wykopu w następujący sposób: najpierw pod wodą wykonuje się korek
betonowy, potem wypompowuje się wodę znajdującą się powyżej korka betonowego, a
następnie wykonuje się wannę żelbetonową.
Firma Jaspers, monitorująca nasz projekt, na spotkaniu odbytym w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu zaproponowała, aby Gmina Solec Kujawski, została przeniesiona do innego
podprojektu, co pozwoli na przyspieszenie otrzymania środków unijnych na realizację
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zadania. Zaproponowany podział podprojektów, ma zostać przekazany do akceptacji
Ministrowi Infrastruktury. Całkowity koszt inwestycji to ok. 37 mln zł.
- rozbudowa II etapu Parku Przemysłowego – m.in. przedłużona zostanie ul. Haska i ul.
Rzymska do ul. Kujawskiej wraz z wykonaniem pełnego uzbrojenia. Zaprojektowane zostały
także zatoczki autobusowe. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2012 roku. Pojawiają
się już pierwsi inwestorzy chcący wydzierżawiać tereny na parku. Prowadzone są aktualnie
rozmowy z siedmioma inwestorami. Do dyspozycji inwestorów przygotowano 31 ha terenu, z
czego 25 ha pod wydzierżawienie. Na ten cel z UE, Gmina otrzyma około 10 mln zł.
Ponadto zakończono inwestycje związane z :
- budową kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim wraz z budową boiska „Orlik” i
placem zabaw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 20 mln zł, Gmina otrzymała na ten
cel dofinansowanie w ramach RPO ok. 6 mln zł,
- oddaniem do użytku Centrum Aktywności i Edukacji, w którym znajduje się Biblioteka
Publiczna oraz Punkt Obsługi Bezrobotnych – na ten cel Gmina otrzymała 80%
dofinansowanie z UE,
- zakończeniem przebudowy świetlicy „Makowianka” we wsi Otorowo – Makowiska oraz
świetlicy we wsi Chrośna (środki na ten cel pochodziły z PROW),
Ponadto rozpoczęto I etap modernizacji Soleckiego Centrum Kultury.
W planach jest budowa sieci szerokopasmowej, która „zepnie” ze sobą wszystkie instytucje
publiczne funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy. Gmina na ten cel otrzymała środki z UE
w wysokości 5 mln zł. Do sołectw sygnał docierać będzie droga radiową.
Ponadto dodała, że Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
PROW m.in. na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy „Makowianka” oraz wyposażenie
świetlicy w meble i sprzęt we wsi Chrośna.
Dodała, że na wszystkie w/w inwestycje, Gmina otrzymała dofinansowanie z UE, stąd też w
pierwszej kolejności są one realizowane.
Gmina może ubiegać się o dofinansowanie z UE na realizacje różnych przedsięwzięć, jednak
warunkiem jest posiadanie przez Gminę własnego nakładu, być właścicielem gruntów, bądź
właścicielem przeznaczonych do remontu lub rozbudowy obiektów. Trzeba zrobić rozeznanie
czy Osiedle Rudy może skorzystać z programów miękkich np. na prowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci.
Gmina ma szansę otrzymać na prowadzenie inwestycji 50 mln zł dofinansowania z UE,
jednak drugie tyle musi wyłożyć z środków własnych.
Przypomniała również, że Osiedle Rudy na jednym z zebrań podejmowało uchwałę dot.
rewitalizacji obszarów wiejskich, w którym ujęto m.in. odrestaurowanie dworku.
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p. Górczyński – potrzebny jest dobry właściciel tego dworku, bo z roku na rok coraz bardziej
niszczeje.
V-ce Burmistrz MiG – na terenie osiedla są piękne stawy rybne, mieszkańcy powinni tereny
wokół wykorzystać jako turystyczne i rekreacyjne.
p. Górczyński – stawami opiekuje się Koło Wędkarskie, jednak są one własnością
Nadleśnictwa i wszelką ingerencję czy naprawę trzeba konsultować z nimi. Z poprzednim
Nadleśniczym niewiele udało się załatwić, może teraz kiedy jest nowy, uda się dojść do
porozumienia.
P. Jakubowski - ma informacje, dot. osób będących właścicielami dworku. Nie jest nim
Nadleśnictwo, tylko Niemiec, który nadal żyje, a Nadleśnictwo tylko dzierżawi od niego ten
dworek. Pan Adrian Jakubowski przekaże meila w tej sprawie do Pani Burmistrz MiG.
p. Góryczyński – są różne wersje dot. właścicieli tego dworku.
Drogą przez Osiedle Rudy jeździ ciężki sprzęt p. Szczepańskiego, prośba aby po skończonych
robotach wyrównał rozjeżdżony odcinek drogi gruntowej, prowadzącej do Rud. Dodatkowo
przy strumyku został zarwany przepust.
Mieszkaniec – skoro Nadleśnictwo utwardza inne leśne drogi, to może uda się utwardzić
kamieniem odcinek drogi od drogi krajowej „10” do Rud.
V-ce Burmistrz MiG – porozmawiamy w tej sprawie z p. T. Szczepańskim i z Panem
Nadleśniczym.
Mieszkaniec – czy zostanie zamontowana lampa w pobliżu dworka ?
V-ce Burmistrz MiG – Gmina nie może nic wykonywać na majątku Enei. Dodała, że
Burmistrz MiG niebawem będzie uczestniczył w spotkaniu z energetyką to zasygnalizuje ten
problem.
Poinformowała mieszkańców o piśmie, które wpłynęło do UMiG w dniu 29.08.2011 r. od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
krajowej „10. Z pisma wynika, że GDDKiA nie zaplanowała środków na ten cel, a większość
prac związanych z poprawą bezpieczeństwa scedowała na Gminę. Gmina odpowiedziała na
pismo, że jest gotowa do dalszych rozmów i partycypowania w kosztach inwestycji jednak na
partnerskich zasadach.
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p. Górczyński – czy na drodze krajowej nr „10” powstanie droga szybkiego ruchu z
planowanymi zjazdami w Makowiskach i w pobliżu Nadleśnictwa Solec Kujawski.
V-ce Burmistrz MiG – Gmina uczestniczyła w spotkaniu dot. koncepcji przebiegu trasy
szybkiego ruchu S-10. GDDKiA opracowuje wstępne analizy jej przebiegu – 4 możliwe
warianty, które są potrzebne dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do raportu
oddziaływania na środowisko. Jedna z koncepcji przewiduje, po uzgodnieniach z naszą
gminą, że zjazdy zostałby wykonane m.in. przy Drobex Pasz, kolejny przy Parku
Przemysłowym i w Przyłubiu.
J. Kaczmarek – prośba o dodatkowe kursy autobusów szkolnych, ponieważ dzieci, które
rozpoczynają zajęcia o 12, zmuszone są jechać do szkoły już o 7 rano, a często wracają
autobusem dopiero o 16.
V-ce Burmistrz MiG – problem ten był również poruszony na zebraniu we wsi Chrośna.
Gmina zleciła Dyrektorom szkół przeanalizowanie tego tematu m.in. dot. liczby dzieci
dojeżdżających, ilości godzin zajęć oraz podjęcia próby dopasowania tych do kursu autobusu,
aby było to z korzyścią dla dzieci. Gmina nie ma środków finansowych na dodatkowe kursy
autobusu szkolnego, dostajemy małą subwencję na oświatę, która na wszystko nie wystarcza.
p. Górczyński – wprowadzić chociaż dodatkowy kurs autobusu szkolnego w południe.
V-ce Burmistrz MiG – będziemy rozmawiać w tej sprawie, bo jest to problem. Dobrze, że
dzieci mają opiekę w świetlicy. Jednak przebywanie w szkole od 7 do 16 jest na pewno dla
nich męczące.
p. Górczyńska – wiele istotnych informacji o Gminie nie dociera do Rud. Jest sklep do
którego powinny być dostarczane np. „Wiadomości z Ratusza”.
V-ce Burmistrz MiG – postaramy się, aby „Wiadomości z Ratusza” zostawiane były w
sklepie.
J. Kaczmarek – prośba o przycięcie gałęzi starych dębów rosnących przy drodze, często przy
silnym wietrze pękają.
Prośba o zamontowanie nowej wiaty autobusowej.
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V-ce Burmistrz MiG – sprawę związaną z przycięciem konarów zgłosimy do Nadleśniczego.
p. Górczyńska – po osiedlu jeździ dużo kładów, z dużą prędkością, hałasują, jest to
niebezpieczne dla małych dzieci. Nasila się to zwłaszcza w weekend.
T. Kuryłowicz – dzielnicowy Komisariatu Policji – przeprowadzimy kontrolę w wolne dni.
Dodał, że Straż Leśna zamontowała na drzewach kamery i wykonuje zdjęcia tym, którzy
kładami jeżdżą po lesie.
B. Dolińska – Sołectwo Chrośna ma ten sam problem z kładami.
V-ce Burmistrz MiG – prośba do rodziców, aby teraz zwłaszcza w okresie zimowym
wyposażali dzieci w odblaski. Sami również je stosowali. Policja prowadzi akcje związane z
bezpieczeństwem na drodze, jedna z Pań Radnych RM również zakupiła dla dzieci ze szkoły
podstawowej nr 4 odblaski, aby były one widoczne na drodze.
J. Kaczmarek – podziękowała zebranym za udział w spotkaniu i zakończyła zebranie o godz.
18.30.

Przewodnicząca Osiedla Rudy

Jolanta Kaczmarek

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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Protokołowała:
Katarzyna Ciudzińska
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