PROTOKÓŁ NR III/12
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Rudy
29 maja 2012 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 12 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2

Ad.1.
T. Substyk – Burmistrz MiG – podziękowała za oddane głosy w wyborach na Burmistrza
MiG.
Realizowane inwestycje:
- budowa wiaduktu kolejowego w ramach projektu BiT City, to najważniejsza inwestycja
prowadzona w mieście. Nastąpiła zmiana harmonogramu prac, W związku z otrzymaniem z
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków finansowych na modernizację linii kolejowej
Bydgoszcz – Toruń, PKP zlikwiduje 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, z możliwością
bezpośredniego wyjścia na parkingi. W związku z powstaniem perony wyspowego. W
czerwcu br. Wykonawca rozpocznie prace na ul. 22 lipca. Zakończenie budowy I etapu
planowane jest na I kwartał 2013 r.
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.
II etap budowy obejmuje budowę parkingów i zadaszenie peronów.
- 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 (m.in. z branży reklamowej,
budowlanej, transportowej, farmaceutycznej z 2 kolejnymi prowadzone są rozmowy.
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Gmina czeka na odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. sprzedaży gruntów
firmom inwestującym na Parku Przemysłowym – etap I.
- modernizacja Soleckiego Centrum Kultury – dofinansowanie z UE, przygotowywany jest
projekt wewnątrz budynku i wymiany instalacji elektrycznej, aktualnie trwają prace na zew.
budynku.
- 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,
- 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 miejscu listy rankingowej zgłoszonych projektów, czekamy na ogłoszenie
wyników,
- wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej m.in. w ul. 29 Listopada, ul. Bojowników o
Wolność i Demokrację, w ul. Dworcowej oraz 22 Lipca.
- zakończono realizację modernizacji świetlicy we wsi Chrośna, czekamy teraz na
dofinansowanie ze środków unijnych wyposażenia bazy noclegowej oraz świetlicy w sprzęt
komputerowy, podobnie w sprzęt komputerowy została wyposażona świetlica we wsi
Makowiska, została tez wyremontowana.
Dodała, że jeden z posłów RP chce sponsorować dla Gminy zakup 5 komputerów, które
przydałby się dla Osiedla Rudy. Pani Burmistrz obiecała rozeznać sytuację.
Wyjaśniła, że Gmina stara się w pierwszej kolejności realizować te inwestycje, na które
otrzymuje dofinansowanie z UE.
Ponadto poinformowała, że rozważane jest wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w
Bydgoszczy utworzenie tzw. Uniwersytetu III wieku. Mogliby w nim uczestniczyć
mieszkańcy w różnym wieku. Opłata wynosiłaby 50 zł za semestr. Zaplanowano niebawem w
tej sprawie kolejne spotkanie. Bliższe informacje zostaną zainteresowanym mieszkańcom
przekazane w stosownym terminie.
J. Górzyński – kiedy zostanie wybudowana droga dojazdowa do osiedla Rudy ? Tworzą się
dziury, kierowca PKS buntuje się, że jak tak dalej będzie to dzieci będzie zabierał z drogi
krajowej.
Burmistrz MiG – zaplanujemy spotkanie z Nadleśniczym i zwrócimy się w pierwszej
kolejności z prośbą o wspólne wyrównanie tej drogi poprzez wyłożenie np. kamieniem oraz
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partycypację w kosztach jej wykonania. W następnej kolejności może uda się Gminie przejąć
tę drogę na własność, wówczas będzie można opracować dokumentację i przystąpić do jej
wykonania wraz z budową chodnika.
Zaznaczyła, że kierowca PKS nie może dopuścić do tego, aby dzieci wsiadały i wysiadały
przy drodze krajowej. Jeśli doszło by do takiej sytuacji, to poprosiła mieszkańców o
interwencję do UMiG.
W. Machowski – sprawa wykonania 300 - 400 m w/w drogi trwa już bardzo długa. Z
poprzednim Nadleśniczym nie udało się w tej sprawie dojść do porozumienia. Może z nowym
Nadleśniczym się to uda np. zamienić lub przejąć ją przez Gminę. Droga ta jest rozjeżdżana
przez sztajery.
Burmistrz MiG – dodała, że uczestniczyła w spotkaniu w GDDKiA na temat trasy szybkiego
ruchu. GDDKiA wprowadziła do projektu budowy tej trasy 3 zjazdy do Solca Kujawskiego,
do uzgodnienia jest jeszcze wytyczenie dróg dojazdowych do poszczególnych wsi. Gmina
będzie to w dalszym ciągu pilotować, zaznaczyła, że GDDKiA nie może nic nowego
wprowadzić do projektu bez zgody Gminy.
W. Machowski – może należy pomyśleć o wykonaniu drogi z Osiedla Rudy, ul. Łąkową,
Wiejską w kierunku centrum Solca.
Burmistrz MiG T. Substyk – to dobry pomysł, do rozważenia.
M. Górczyńska – prośba o wykonanie placu zabaw, dzieci na osiedlu nie mają żadnych
zajęć, grają w piłkę na ulicy, co jest bardzo niebezpieczne.
Burmistrz MiG – w pierwszej kolejności trzeba by wydzierżawić teren np. od Nadleśnictwa
pod plac zabaw. Dodała, że plac zabaw dla dzieci musi spełniać określone wymogi
bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty.
Zachęciła do korzystania przez dzieci szkolne w okresie wakacyjnym z bezpłatnych zajęć na
basenie. Do tego jakby udało się otrzymać 5 komputerów to dzieci mogłyby z nich korzystać.
W. Machowski – jeśli będą komputery, to w ślad za tym powinny one zostać podłączone do
Internetu.
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J. Kaczmarek – Internet jest, nie będzie problemu z podłączeniem.
B. Dolińska – radna RM – dodała, że jedna z firm jest w trakcie podłączania Internetu m.in.
w Chrośnie i Makowiskach.
Mieszkanka – prośba o wprowadzenie dodatkowego kursu autobusu szkolnego, który
częściej zabierałby i odbierał dzieci ze szkoły.
B. Dolińska - ten sam problem zgłaszany był na zebraniu we wsi Chrośna.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie dzieci dojeżdżające rozpoczynały zajęcia
lekcyjne od rana lub będące z jednej miejscowości uczęszczały do tej samej klasy.
T. Substyk – zwrócimy się w tej sprawie do Dyrektorów szkół.
Dodała, że kiedyś już Gmina wprowadziła dodatkowe kursy autobusu szkolnego, jednak były
to wysokie koszty dla Gminy, a konsekwencji autobus jeździł pusty, bo większość dzieci była
odbierana ze szkoły przez rodziców.
J. Kaczmarek – podziękowała zebranym za udział w spotkaniu i zakończyła zebranie o godz.
18.40.

Przewodnicząca Osiedla Rudy

Jolanta Kaczmarek

Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska
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