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Kto z naszych Szanownych 
Czytelników pamięta jeszcze, jak 
w przeddzień MIKOŁAJEK (6 
grudnia), pucowaliśmy swoje buty, 
by postawić je na oknie, licząc na to, 
że w nocy św. Mikołaj zostawi w nich 
jakieś podarki? A kto pamięta te 
poranne pobudki, by jak najszybciej 
sprawdzić co tym razem znajdzie-
my? Dzisiaj już chyba niewielu 
kultywuje tę tradycję.

XXIII SESJA RM

podstawy obliczania podatku rolnego; 
przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszka-niowym 
zasobem gminy na lata 2020 – 2027”; 
zasad wynajmowania gminnych lokali; 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu; uchwalenia wieloletniego planu 
modernizacji  sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej; programu rozwiązy-
wania problemów alkoholowych; 

programu przeciwdziałania narkoma-
nii;  przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Po przyjęciu porządku obrad radni 
wysłuchali sprawozdania burmistrza. 
Teresa Substyk omówiła je szczegóło-
wo, zaczynając od informacji o przygoto-
wanych w tym czasie założeniach 
i przygotowaniu w oparciu o nie projektu 
budżetu gminy na rok 2021 i WPF na lata 
2021 – 2024. Dalej była mowa o realizo-
wanych inwestycjach m.in. o budowie 
dróg na Osiedlu Leśnym, ścieżek 
rowerowych, rewitalizacji pl. Jana Pawła 
II, termomodernizacji komunalnych 
budynków mieszkalnych i przychodni 
przy ul. Powstańców (szerzej o naszych 
inwestycjach piszemy na str.4-5). 
W dalszej części sprawozdania znalazły 
się informacje o zamówieniach publicz-
nych i pozyskiwaniu środków zewnę-
trznych m.in. na dofinansowanie budowy 
ścieżki rowerowej Otorowo – Solec 
Kujawski – dotacja starostwa na uzupeł-
nienie wkładu własnego projektu 
w wysokości 618 tys. zł; zagospodarowa-
niu przestrzennym; oświacie; utrzymaniu 
miasta i ochronie środowiska oraz 
rolnictwie;  gospodarce nierucho-
mościami, a także pomocy społecznej. Ze 
sprawozdaniem można zapoznać się na 
stronie internetowej www.soleckujawski. 
pl w zakładce e-sesja lub na stronie 
Biuletynu Informacji  Publicznej , 
zakładka Sprawozdania z działalności 
burmistrza. Burmistrz poinformowała 
również o przygotowanym projekcie 
aglomeracji Solec Kujawski. Chodzi 
o wyznaczenie obszaru, na którym buduje 

Dokończenie na str. 3

Podczas kolejnej, 23. sesji, prze-
prowadzonej w trybie zdalnym 27 
listopada, radni zajmowali się następu-
jącymi sprawami. Wysłuchali spra-
wozdania burmistrza za okres od 1 
września do 15 listopada oraz podjęli 
dz iewięć  uchwał  i  przegłosowal i 
stanowisko w sprawie projektu ustawy 
o ochronie zwierząt. Głosowane uchwały 
dotyczyły: zmiany budżetu i Wielolet-
niej Prognozy Finansowej; ustalenia 
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NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

 od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

 w dni świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego w następujących 
placówkach w Bydgoszczy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, 
ul. Szpitalna 19 (dorośli i dzieci); 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. 

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 
wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat;

Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 
ul. Królowej Jadwigi 16 – wyłącznie 

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Dyżury aptek
Do 6 GRUDNIA

„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

7 - 13 GRUDNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

14 - 20 GRUDNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

 p o p r z e d n i m  n u m e r z e Ww materiale „Dla bezpieczeń-
stwa własnego i innych” 

pisaliśmy o nie zawsze zgodnym z przepi-
sami poruszaniu się rowerzystów. Uczula-

liśmy też na konieczność szczególnej uwagi 
na drodze przez użytkowników dwóch 
kółek, mimo że przepisy w niektórych 
sytuacjach stoją po ich stronie. Jak się 
okazuje także cykliści mają uwagi do 
kierowców samochodów. Po lekturze tekstu 
z 20 listopada do redakcji zadzwonił 
Czytelnik z taką uwagą:

- Mam prośbę do kierowców, aby przy 
wyprzedzaniu rowerzystów nie przejeż-
dżali od nas o przysłowiowy włos. Powinni 
zostawiać nam więcej luzu. Przepisy 
mówią bodajże o metrowej odległości. 
Wtedy będziemy czuli się bezpieczniej. 
W przeciwnym wypadku pozostaje nam 
korzystanie z chodnika. Nawet, jeśli jest to 
wbrew przepisom. Wole być bezpieczny, 
a nie pocić się ze strachu przy każdym 
samochodzie przejeżdżającym obok mnie.

Jak widać życie nie jest czarno-białe, 
ale ma wiele odcieni szarości i barw. Idę 
o zakład, że w tej kwestii będą mieli coś do 
powiedzenia również piesi.

Więcej luzu

Śladem naszych publikacji

W związku  z  przypadającym 
w sobotę 26 grudnia br. świętem kościel-
nym - drugim dniem Bożego Narodzenia, 
Wigilia została zarządzeniem bur-
mistrza ustalona dla pracowników 
urzędu dniem wolnym od pracy. 
Zarządzenie wydano na podstawie ustaw 
o samorządzie gminnym; o pracowni-
kach samorządowych i Kodeksu pracy. 
Zatem 24 grudnia urząd będzie nie-
czynny.

W Wigilię
urząd nieczynny

Podczas Narodowego Święta Nie-
podległości, przypadającego 11 listopada, 
uczestnicy uroczystości zorganizowanych 
przez samorząd wspólnie odśpiewali hymn 
Polski, biorąc tym samym udział w ogólno-
polskiej akcji śpiewania hymnu. Oto treść 
podziękowań, jakie wpłynęły do urzędu od 
organizatorów akcji:

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za udział w akcji 

„Niepodległa do hymnu", która w tym roku 
odbywała się w trudnym czasie pandemii 
koronawirusa. Dokładnie tydzień temu 
cała Polska śpiewała Mazurka Dąbrow-
skiego. Wyjątkowa sytuacja rodzi wyjąt-
kowe rozwiązania, dlatego zamiast wziąć 
udział w gromadzących wielu uczestników 

uroczystościach i wydarzeniach, śpiewal-
iśmy kameralnie, w małych grupach, 
w domach, wśród najbliższej rodziny lub 
wirtualnie. Daliśmy w ten sposób świadec-
two wspólnoty, która nawet w niesprzyja-
jących warunkach potrafi się zjednoczyć 
i wspólnie uczcić Narodowe Święto 
Niepodległości. Mamy nadzieję, że także 
w przyszłym roku dołączą Państwo do 
wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrow-
skiego i wezmą udział w akcji „Niepodległa 
do hymnu”. Liczymy przy tym, że 11 
listopada 2021 roku będziemy świętować 
i śpiewać hymn po zakończeniu pandemii 
i odwołaniu wszelkich obostrzeń z nią 
związanych. Do usłyszenia za rok.

Biuro Programu „Niepodległa”

Zaśpiewaliśmy
hymn

Jak się kiedyś jadało w naszym 
mieście? Są wśród nas tacy, którzy 
pamiętają dawne czasy, często jeszcze 
przedwojenne.  Czasy  dziec ińs twa 
spędzonego w Solcu lub w okolicznych 
wsiach i potrawy, przygotowywane przez 
mamy i babcie. Duża część starszego 
pokolenia solecczan przyjechała do 
naszego miasta w czasach powojennych, 
przywożąc ze sobą smaki dzieciństwa 
z różnych zakątków Polski. W szufladach 
wielu babcinych kredensów wciąż 
przechowywane są zeszyty z przekazy-

wanymi z pokolenia na pokolenie przepi-
sami na dania, bez których nie wyobrażamy 
sobie codziennych obiadów lub rodzinnych 
uroczystości.

Stowarzyszenie Rozwoju Solca 
Kujawskiego serdecznie zaprasza seniorki 
i seniorów do wspólnego stworzenia naszej 
soleckiej książki kulinarnej. Prosimy 
o przesłanie przepisów na dania, które stały 
się specjalnościami w waszych domach, 
zwłaszcza na te, które są częścią rodzinnej 
tradycji. Mogą to być przepisy na zupy, 
drugie dania, ciasta, desery, przetwory, 
nalewki… Najciekawsze przepisy zostaną 
umieszczone w naszej książce i – jeśli autor 
wyrazi taką wolę - opatrzone jego imieniem 
i nazwiskiem. A może z jakimś daniem 
wiąże się zabawna lub wzruszająca 

Dokończenie na str. 5

„ Z Babcinego
Kredensu..”

Wywieszone
listy mieszkaniowe

Listy osób uprawnionych do zawar-
cia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 
na czas oznaczony, zostały podane do 
publicznej wiadomości poprzez wywie-
szenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu 30 
listopada br. Wszystkie osoby znajdują-

ce się na listach mieszkaniowych, które 
nie otrzymały lokalu z zasobu gminy i są 
nadal zainteresowane jego otrzyma-
niem, są zobowiązane do aktualizacji 
wniosku w okresie od stycznia do końca 
czerwca 2021 r.
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Dokończenie ze str. 1

się kanalizację i wodociągi. Obecnie 
należymy do aglomeracji Bydgoszcz, 
która z mocy prawa przestaje funkcjono-
wać 31 grudnia br. Do końca roku należy 
uzyskać opinię Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, Wód Polskich, 
uchwałę rady miejskiej i opublikować 
w Dzienniku Urzędowym. Dokumenty 
zostały wysłane już do zaopiniowania.

O ewentualne zmiany w przebiegu 
drogi ekspresowej S10 zapytał Dariusz 
Chojnacki, wiceprzewodniczący rady. 
T. Substyk poinformowała o skierowaniu 
do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska protestów mieszkańców, firm, 
instytucji i organizacji w sprawie zmiany 
przebiegu drogi. Z informacji uzyskanych 
w dyrekcji wynika, że termin rozpatrzenia 
odwołań przedłużono do 31 stycznia 2021 
r. Na dziś nie ma więc informacji o ewen-
tualnej zmianie przebiegu trasy z ominię-
ciem źródlisk w Rudach. Zdecydowano 
natomiast,  o czym poinformowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad o przesunięciu węzła Makowi-
ska bliżej w stronę Solca.

Zmiana budżetu, o której poinformo-
wała Monika Michalska, kierownik 
referatu Księgowości Budżetowej, wynika 
głównie z decyzji wojewody zwiększającej 
dochody z tytułu polityki społecznej. 
Dochody wzrosły łącznie o 1,9 mln zł do 
kwoty 109,8 mln zł, a wydatki mają 
wynieść 110,9 mln zł. W ślad za zmianą 
budżetu, radni przegłosowali zmiany WPF, 
która odzwierciedla korektę budżetu. Rada 
obniżyła też średnią cenę skupu żyta 
określoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego będącą 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 
dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt. Pozwoli to na 
utrzymanie wysokości podatku na 
niezmienionym poziomie.  Stawka 
podatku rolnego na 2021 rok wyniesie 
więc dla gruntów gospodarstw rolnych 
112,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla 
pozostałych gruntów - 225,00 zł za 1 ha.

Barbara Białkowska ,  zastępca 
burmistrza omówiła projekt Programu 
g o s p o d a r o w a n i a  m i e s z k a n i o w y m 
zasobem gminy. Uchwalenie wielo-
letniego programu jest ustawowym 
obowiązkiem rady gminy. Ponieważ 
z końcem bieżącego roku upływa okres 
obowiązywania aktualnego programu 
należało przygotować i przedłożyć radzie 
projekt na kolejny okres tj. lata 2020 - 
2027. Projekt ten określa prognozę 

dotyczącą wielkości oraz stanu technicz-
nego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach, analizę potrzeb 
oraz plan remontów i modernizacji 
wynikający ze stanu technicznego 
budynków i lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy z po-
działem na kolejne lata, planowaną 
sprzedaż lokali będących własnością 
gminy, zasady polityki czynszowej oraz 
warunki obniżania czynszu, źródła 
finansowania gospodarki mieszkaniowej 
w kolejnych latach, sposób i zasady 
zarządzania mieszkaniowym zasobem 
gminy oraz przewidywane zmiany w tym 
zakresie. B. Białkowska poinformowała 
o wzroście stawki czynszu mieszkania 
komunalnego, która kilka lat nie była 
zmieniana, z 6 zł na 6,5 zł za metr kw. 
Z kolei stawka za lokal socjalny będzie 
wynosiła 2,28 zł. Zmieniono też zasady 
wynajmowania lokali gminnych. Wynikało 
to ze zmiany przepisów w tym zakresie.

Ponadto rada odstąpiła od przetargowe-
go trybu wynajmu lokalu w budynku 
Szkoły podstawowej nr 1. Jak wyjaśniła 
B. Białkowska, lokal ma niespełna 20 m 
kw. i przeznaczony jest na prowadzenie 
szkolnego gabinetu stomatologicznego. 
Radni uchwalili także wieloletni plan 
rozwoju modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Dokument 
ten określa: planowany zakres usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsię-
wzięcia rozwojowo-modernizacyjne 
w latach 2021-2025, przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie wody oraz 
wprowadzania ścieków, nakłady inwesty-
cyjne w poszczególnych latach, sposoby 
finansowania planowanych inwestycji. 
Sebastian Wrycza, prezes Zakładu 
Gospodarki Komunalnej zapewnił, że plan 
zakłada racjonalną rozbudowę sieci. Ze 
względu na ograniczone finanse, ZGK nie 
jest w stanie wykonywać sieci we wszys-
tkich miejscach wskazywanych przez 
mieszkańców.

Iwona Konaszewska ,  zas tępca 
dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, wprowadziła do 
kolejnych uchwał tj. dotyczących uchwale-
nia programów z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych; przeciwdziałania narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Celem głównym pierwszego i drugiego jest 
ograniczenie spożywania alkoholu oraz 
narkotyków i związanych z tym pro-
blemów społecznych i zdrowotnych. 
Celem ostatniego z wymienionych 
programów jest ograniczenie występowa-

nia przemocy oraz stworzenie jednolitego 
i profesjonalnego systemu pomocy dla 
osób zagrożonych lub uwikłanych 
w z jawisko  p rzemocy.  P rogramy 
powstały w oparciu o postawione 
diagnozy i przeprowadzone analizy 
sytuacji.

W kolejnym punkcie porządku obrad 
Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady, 
odczytał projekt stanowiska rady 
w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. 
Rada przyjęła stanowisko przy 11 głosach 
za i czterech wstrzymujących się. Rada 
wyraża w nim sprzeciw wobec zmian, 
jakie zamierza wprowadzić większość 
parlamentarna.

Sprzeciw radnych budzi sposób 
procedowania ustawy. Ważny też jest 
aspekt dotyczący powołania do życia 
Inspekcji Ochrony Zwierząt, której 
statutowym celem działalności miałaby 
być kontrola dobrostanu zwierząt, 
a nawet możliwość ich odebrania 
prawowitemu właścicielowi. Zdaniem 
Rady Miejskiej ustawa będzie miała 
negatywny wpływ na fundamentalne dla 
polskiej gospodarki branże, takie jak 
drobiarstwo, produkcja mięsa wołowego 
i produkcja zbóż.

W środowisku wiejskim w naszej 
gminie projekt ustawy wywołał uzasa-
dnione oburzenie i obawę o utrzymanie 
miejsc pracy całych rodzin, które od 
pokoleń zajmują się rolnictwem. Rada 
Miejska zwraca również uwagę, iż 
proponowane przepisy uderzają bez-
pośrednio w podstawowe wolności 
obywatelskie, ograniczając swobodę 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
a w praktyce nakładając embargo na 
polskie rolnictwo.

W wolnych głosach i wnioskach radni 
poruszyli następujące sprawy: ustawienie 
dodatkowych koszy przy ławkach m.in. 
na ul. Leśnej, Powstańców (Beata 
Kołota); zakup nowego sprzętu do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który 
zastąpiłby wyeksploatowane komplety 
słupków i siatek (Adam Michalak).

Obie uwagi, zdaniem T. Substyk są 
słuszne, jednak nie wiadomo czy to się 
w przyszłym roku uda, ze względu na 
finanse. Jeśli będzie taka możliwość, na 
pewno kosze zostaną dostawione. 
W drugim wypadku chodzi o sprawy 
bezpieczeństwa, stąd trzeba będzie 
znaleźć rozwiązanie.

Na zakończenie B. Czaki poinfor-
mował o skierowanych interpelacjach. 
Jedna dotyczyła doświetlenia ul . 
Kujawskiej, druga - ustawienia lustra 
komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ul. 
Piastów z ul. Mickiewicza.

XXIII SESJA RM

Relacje z sesji można śledzić na 
żywo  –  www.so leckujawsk i .p l 
zakładka e-sesja.  Tam również 
znajdują się materiały archiwalne.
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Pozdrowienia z Solca (76)

W Pozdrowieniach z Solca kontynuujemy prezentację kartek pocztowych 
związanych z naszym miastem, a wydanych w czasie II wojny światowej. Tym razem 
zdjęcie przedstawia fragment ulicy Sportowej (podczas niemieckiej okupacji nazwa 
tej ulicy brzmiała prawdopodobnie: Parkweg) w pobliżu zbiegu z ul. Toruńską. 
Po lewej stronie wyraźnie widać staw, w którym kiedyś moczono wiklinę dla zakładów 
wikliniarskich. W okolicach tego miejsca 3 września 1939 r. doszło do tragedii. 
W wyniku niemieckiego bombardowania zginęli polscy żołnierze – członkowie 
konwoju przewożącego sprzęt wojskowy. Jednym z żołnierzy był por. Czesław Kobos 
z 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej natomiast tożsamości drugiego nie udało się 
ustalić. Obydwaj pochowani są na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi. Prezentowany 
walor został wydany w niemieckim Coppenbrűgge (Dolna Saksonia). Kartka została 
wysłana w czasie wojny z Solca do Czerska.

kanalizacji deszczowej. Odbiór desz-
czówki poprzez istniejący układ, czyli 
tłoczenie wód opadowych z powrotem do 
kanałów w kierunku ul. Leśnej, powodo-
wało spiętrzenie w studniach i zalewanie 
posesji. Ilość wód, które będą odprowa-
dzane z nowego układu jest dużo większa.

Pierwsze plany zakładały skorzystanie 
z rowu melioracyjnego, który tam się 
znajduje. Okazało się jednak, że jest on 
zbyt płytki i w momencie przelewu 
burzowego nie przejąłby takiej ilości wody. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę 
zbiornika retencyjnego. Poza tym, 
chcieliśmy umożliwić powtórne wyko-
rzystanie wody deszczowej. Zgromadzona 
woda będzie mogła być spożytkowana 
choćby do podlewania. Swoje zaintereso-
wanie takim wykorzystaniem sygnaliz-
owało nam soleckie nadleśnictwo. Koło 
zbiornika jest przepompownia i poprzez 

- Zbiornik retencyjny, który powstaje 
opodal Białej Góry to wpisanie się gminy 
w program ochrony wód, czy ma 
spełniać inne zadanie?

- Podstawową przesłanką do podjęcia 
decyzji o budowie zbiornika była chęć 
rozwiązania problemu zrzutu wód 
opadowych i zapobieżenia tak zwanym 
przelewom burzowym z kanalizacji 
deszczowej. Głównym zadaniem będzie 
więc zbieranie i gromadzenie wody 
opadowej, w szczególności w czasie 
największych opadów. Rowy melioracyjne 
w obrębie zbiornika mają zbyt małą 
przepustowość, żeby mogły odbierać 
zwiększone ilości wody z około 10 
kilometrów dróg zaplanowanych do 
utwardzenia w części Osiedla Leśnego – od 
wysokości ul. Słonecznej w stronę ul. 
Łąkowej. Jednocześnie zbiornik będzie 
stwarzał możliwości dalszej rozbudowy 

Z KRYSTYNĄ MIKULSKĄ ,  PEŁNOMOCNIKIEM BURMISTRZA, 
DYREKTOREM WYDZIAŁU INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
ROZMAWIA ZBIGNIEW STEFAŃSKI 

stworzenie odpowiedniego układu odbioru 
można wodę ze zbiornika przetłaczać do 
cystern i rozwozić w miejsca docelowe.

- Jaka jest pojemność tego zbiornika, 
koszt jego wykonania i kiedy inwestycja 
zostanie zakończona?

- Zbiornik nie zalicza się do kategorii 
małych - ma powierzchnię 1500 m kw. przy 
wysokości niecałego metra. Pojemność to 
około tysiąc metrów sześciennych czyli 
milion litrów. Chcąc to zobrazować, można 
powiedzieć, że wodą ze zbiornika zapełnil-
ibyśmy prawie 4 tysiące standardowych 
wanien łazienkowych. Prace rozpoczęli-
śmy w połowie tego roku, natomiast 
zakończenie planowane jest do końca 
pierwszego kwartału roku przyszłego, 
może troszeczkę dłużej. Najpóźniej do 
połowy 2021 r. Koszt ma zamknąć się 
kwotą około 2,3 miliona złotych. Poniesie 
go gmina, gdyż dotacji na takie zbiorniki 
retencyjne nie było. Budżet państwa 
wspiera tylko budowę tzw. małej retencji.

- Rozumiem, że woda z tego zbiornika 
nie będzie szła do Wisły?

- Przelew jest, zresztą musi być. Jednak 
będziemy starali się wodę wykorzystywać 
tak, jak mówiłam do podlewania, można ją 
użyć też w celach ppoż. Gdyby się coś 
działo i gdyby woda była potrzebna, to 
można ją pozyskać ze zbiornika, również 
do podlewania zieleni miejskiej.

- Obok zbiornika powstaje ścieżka 
rowerowa Otorowo – Solec. W mieście 
ścieżka już jest wykonana, w Otorowie 
prace jeszcze trwają. Kiedy się zakończą?

- Plany są takie, żeby zakończyć ją 
najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 r. 
Pierwotnie planowaliśmy zakończenie 
w tym roku, ale ze względu na trochę późno 
otrzymaną decyzję zezwalająca na 
realizację tej ścieżki, wycinkę drzew przez 
Lasy Państwowe, nastąpiło lekkie przesu-
nięcie w czasie. W tej chwili rozpoczyna się 
budowa połączenia ze ścieżką biegnąca 
przy drodze powiatowej. Najtrudniejszym 
fragmentem będzie ten przy drodze 
wojewódzkiej, ponieważ wiąże się to 
z koniecznością zajęcia pasa drogowego. 
Te uzgodnienia jeszcze trwają. Staramy się 
jak najwięcej zrobić w tym roku.

- Ta ścieżka wpisuje się w szerszy 
projekt budowy ścieżek rowerowych. 
W planach jest ścieżka wzdłuż ul. Leśnej 
do obwodnicy.

- W tej chwili czekamy na decyzje 
administracyjne zezwalające na budowę tej 
ścieżki. Będziemy składać wniosek 
o dofinansowanie. Najpewniej będzie to 
w pierwszych dniach stycznia. Realizacja 
jest przewidziana na lata 2021 – 2023. 
Jeżeli się uda, chcielibyśmy przejąć drogę – 
ul. Leśną i wykonać jej remont. Dodam, że 
ważną inwestycją jest trwająca obecnie 
budowa dróg na Osiedlu Leśnym. W ciągu 
trzech lat też ma się zakończyć. Przy części, 
gdzie powstaje nowa nawierzchnia są 
zaplanowane ścieżki rowerowe i miejsca 
postojowe.

Nasze inwestycje
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- Gdzie jeszcze ścieżki powstaną? 
Będzie ta do Przyłubia?

- Na razie nie. Pomyślimy o tym 
w następnym programowaniu unijnym. Do 
rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze którędy 
będzie ona przebiegała. Czy przy drodze 
wojewódzkiej, czy przez las. Długość tej 
trasy ma prawie sześć kilometrów, więc ze 
względu na koszty, musieliśmy tę inwe-
stycję odsunąć w czasie. Trzeba też 
przesądzić jak ma wyglądać połączenie 
ścieżki z Otorowa, do przeprawy promo-
wej i dalej do Przyłubia.

- Kolejne inwestycje, to inwestycje 
kubaturowe. We wrześniu została 
oddana kamienica przy pl. Jana Pawła 
II nr 4, trwają prace przy ul. Kościuszki 
12. Oba te obiekty będą służyć Miejsko – 
G m i n n e m u  O ś ro d k o w i  P o m o c y 
Społecznej. Zapewniamy więc lepszą 
bazę pomocy społecznej.

- To na pewno. Baza ma sprostać 
wyzwaniom i zadaniom, jakie przed 
pomocą społeczną stoją dziś i będą 
w przyszłości. W kamienicy na rynku 
prowadzone są zajęcia dla seniorów i osób 
wymagających opieki. Ponadto powstały 
trzy mieszkania tzw. wspomagane dla osób 
mających problemy z poruszaniem się. 
Sam budynek od strony technicznej jest 
przygotowany w wyższych parametrach 
termoizolacyjnych. Koszty eksploatacyjne 
pomniejsza też zainstalowana fotowolta-
ika. Czyli poprawił się komfort prowa-
dzenia działalności społecznej przy 
niższych kosztach utrzymania obiektu.

Budynek przy ul. Kościuszki będzie 
przeznaczony głównie prowadzeniu 
działalności administracyjnej MGOPS. 
Chociaż ma znaleźć też tam swoje miejsce 
świetlica środowiskowa. W związku z tym 
działalność ośrodka pomocy społecznej 
będzie skoncentrowana w tych dwóch 
obiektach.

- Co jeszcze przed nami. Jakie 
inwestycje się toczą, do jakich się 
przygotowujemy?

- Zakończyliśmy jedno działanie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego – 
strefa wypoczynku i zabawy. Wybieramy 
wykonawcę na kolejne – rodzinną 
promenadę i kompleks naturalnych tras 
rowerowych. Zakończenie prac przewidu-
jemy do połowy przyszłego roku.

Najpoważniejszym zadaniem, które 
przed nami, jest rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4. Powstaną nowe sale 
lekcyjne dla najmłodszych, pomieszczenia 
pomocnicze jak stołówka, czy zaplecze 
sanitarne. Nowa część jest zaprojektowa-
na, ma decyzję, przygotowujemy doku-
mentację przetargową na wybór wyko-
nawcy. Termin realizacji zależy od 
pozyskania pieniędzy z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, na które 
złożyliśmy wniosek. 

Podpisaliśmy również umowę na 

termomodernizację przychodni przy ul. 
Powstańców. W planach jest też instalacja 
fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia 
na energooszczędne. Prace zaczną się 
w przyszłym roku. W drugim etapie jest 
przebudowa pomieszczeń – poprawa 
w części rehabilitacyjnej i rejestracyjnej. 
Rozpoczynamy też przebudowę i rozbudo-
wę oświetlenia na Osiedlu Leśnym. 
W planie jest wymiana opraw na energo-
oszczędne. Na przyszły rok planowana jest 
budowa groty solnej na basenie.

- Jak wykorzystujemy rządowe 
fundusze – inwestycji lokalnych i dróg 
samorządowych?

- Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg 
Samorządowych, realizujemy drogi na 
Osiedlu Leśnym. Ponieważ okazało się, że 
powstała jakaś rezerwa tych środków, 
złożyliśmy wniosek na wykonanie 
przedłużenia ul. Łąkowej – około 200-300 
m. Złożony jest też wniosek na moderni-
zację ulic Długiej i Krótkiej. Jeżeli te 
pieniądze dostaniemy, realizacja będzie 
w przyszłym roku. Jeśli nie, trzeba będzie 
znaleźć inne środki i rozpoczęcie prac 
przesunie się w czasie. W pierwszej 
kolejności musimy pokończyć inwestycje, 

na które mamy już zagwarantowane 
dofinansowanie.Z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dostaliśmy 2,4 mln zł. 
Myślimy o przeznaczeniu ich na rewitali-
zację pl. Jana Pawła II, na który mamy też 
ś rodki  z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne, plus 10 proc. kosztów 
kwalifikowanych z budżetu państwa. 
Poza tym, z tego funduszu chcemy 
zakończyć pozostałe zadania w ramach 
rewitalizacji centrum miasta – prze-
budowa Bydgosk ie j ,  Kośc iuszk i 
i Ułańskiej. Projekt rewitalizacji rynku 
już jest, jest też decyzja. Obecnie 
przygotowujemy procedurę przetargową. 
Rewitalizację rynku musimy zakończyć 
do końca 2021 r., prace na przyległych 
ulicach mogą potrwać jeszcze do 2022 r.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich jest 
już po otwarciu ofert na wykonanie 
dróg dojazdowych do przeprawy 
promowej. Okazało się, że ceny 
zaproponowane przez oferentów 
przekraczają o około milion złotych 
budżet założony przez inwestora.

- Wybór wykonawcy będzie mógł 
nastąpić po zwiększeniu planów finanso-
wania przez samorząd województwa. 
Otrzymaliśmy wniosek o zwiększenie 
finansowania z naszej strony. Zgodzi-
liśmy się. Wzrost kosztów związanych 
z inwestycją ma wynieść 25 tys. zł. To nie 
jest wielka kwota, więc była do za-
akceptowania. Myślę, że w przyszłym 
roku inwestycja będzie zakończona. 
Takie są plany.

- Dziękuję za rozmowę.

Dokończenie ze str. 1

historia, którą seniorzy będą chcieli 
podzielić się z czytelnikami? Jeśli tak, to 
oprócz przepisu, w naszej publikacji 
znajdzie się i ta anegdota.

Wszyscy seniorzy, którzy podzielą się 
z nami swoimi przepisami, otrzymają 
bezpłatnie jeden egzemplarz naszej 
książki.

Najważniejsze informacje o akcji:
1. Przepisy (i wspomnienia) przesy-

łamy na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Solca 

Kujawskiego, ul. Toruńska 8, 86-050 
Solec Kujawski

lub mailem: stowarzyszenie. solec@ 
gmail.com

2. Przesyłamy od 5 do 10 przepisów 
wraz z nazwą potrawy i jeśli to możliwe, 
z informacją od kiedy przepis jest 
w rodzinie i czy wiąże się z nim jakaś 
historia.

3.  Prosimy o podanie imienia 
i nazwiska oraz danych do kontaktu 
(adres i numer telefonu) w celu przesłania 
bezpłatnego egzemplarza książki oraz na 
wypadek ewentualnych pytań w sprawie 
przepisów.

4. Prosimy o dołączenie do przepisów 
zgody na przetwarzanie danych, o nastę-
pującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w moim 
zgłoszeniu do akcji zbierania przepisów 
kulinarnych, prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, 
w celu wydania książki „ Z Babcinego 
Kredensu…”

Data, czytelny podpis..........................
5. Przepisy prosimy przesyłać do 31 

stycznia 2021 r.

„ Z Babcinego
Kredensu..”

SRSK
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Soleckie Centrum Kultury

Spotkajmy się w Saloniku Ludzi 
Kreatywnych! Bezpiecznie i bez ograni-
czeń. Jak? W sieci. Za pośrednictwem You 
Tube przekazujemy najświeższe infor-
macje i wiadomości z życia kulturalnego 
naszego miasta. Już nic Cię nie ominie.

W poprzednim odcinku: pomysły 
i  inspiracje andrzejkowe, dyrektor 
Soleckiego Centrum Kultury Regina 
Osińska przedstawia nową odsłonę TV 
SCK - kulinarnia z pomysłem, tym razem 
zapraszamy do poznania przepisu na 

Panu Zbigniewowi Faleńczykowi
i Rodzinie serdeczne  wyrazy
współczucia z powodu śmierci

 

MAMY
 

składają

Zarząd i Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Solcu Kujawskim

Panu Zbigniewowi Faleńczykowi 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Pani Marii Gralak z serca płynące 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

SYNA

składają

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Solcu Kujawskim oraz 

Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej

pyszne sushi pani Alicji Wojtczak, 
muzyczne pozdrowienia od Krzysztofa 
Filasińskiego, dla dzieci nowy cykl 
spotkań artysty Henryka Kłosińskiego, 
czyli Kolorowa Akademia Pana Henia 
i odcinek o Święcie Kredki, kącik literacki 
oraz spora dawka uśmiechu i humoru. 
Zapraszamy do oglądania!

A może masz pasję o której chcesz 
opowiedzieć? To jest najlepszy czas! 
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za 
pośrednictwem Facebooka i pozwól, by 
świat się dowiedział co lubisz, co tworzysz, 
co planujesz. Premiera pod koniec każdego 
tygodnia  na kanale YouTube Soleckiego 
Centrum Kultury. Chcemy być blisko 
Państwa spraw i problemów. Zachęcamy 
do śledzenia naszego programu w inter-
necie – szukaj Soleckie Centrum Kultury na 
You Tube oraz w TV Solec.

Odwiedź
nas w SCK

Razem z Wami chcemy tworzyć 
przestrzeń kulturalną naszego miasta. Przy 
drzwiach SCK możecie zobaczyć niet-
ypową skrzynkę... Na co? Właśnie na 
propozycje, marzenia, inspiracje, nawet 
świąteczne życzenia, które chcecie nam 
podarować. Mimo przeciwności piszemy 
projekty i staramy się pozyskać środki na 
przyszłoroczne zajęcia, bo jeszcze będzie 
pięknie... Czy interesują Was warsztaty 
kulinarne? A może tworzenie graffiti lub 
biżuterii? Joga na świeżym powietrzu albo 
warsztaty duchowe lub mindfulness? 
Piszcie, czekamy na Wasze sygnały. Nie 
musisz się podpisywać, jeśli nie chcesz. 
Elektronicznych maniaków zachęcamy 
także do kontaktu pocztą elektroniczną na 
sekretariat@sck-solec.com.

Mimo panującej wokół atmosfery, już niebawem ujrzycie Soleckie Centrum 
Kultury w świątecznym klimacie! Nasze elfy dwoją się i troją, by świąteczne lampki 
rozbłysły jak co roku na czas. Mamy nadzieję, że przechodząc obok budynku, na 
Waszych twarzach znów zagości uśmiech.

Świątecznie

To ostatnia szansa na zobaczenie 
wystawy przed budynkiem Soleckiego 
Centrum Kultury z okazji 100. Rocznicy 
Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej 
Polski. Zapraszamy na naprawdę ciekawe 
spotkanie z historią naszej okolicy.

Galeria
pod chmurką

Propozycje
i marzenia



Sport i rekreacja

Unia liderem
tabeli

Rozmowa z MATEUSZEM CZYŻEW-
SKIM, prezesem KS Unia Drobex Solec 
Kujawski.

- Kiedy obejmował Pan funkcję prezesa, 
klub i sportowo i finansowo nie był w najlep-
szej sytuacji. Dziś sportowo jest dobrze, po 
pierwszej rundzie liderujecie w tabeli, 
a finansowo?

- To prawda, zastałem zapaść finansową 
klubu, a w konsekwencji zapaść sportową. Dziś 
sportowo rzekłbym jest bardzo dobrze. 
Złośliwie dostaliśmy przydomek Galacticos 
z Solca. Myślę, że to nutka zazdrości ale 
również trafne podsumowanie obecnego 
zespołu.

Finansowo jest stabilnie. Wszystkie 
koszmary mamy już chyba za sobą dzięki 
wsparciu Gminy Solec Kujawski, Drobexu, 
Centrostalu, ZGK, Grocholi, firmy Karor, 
Fenix, Special Space, ale również prywatnym 
sponsorom takim jak Stanisław Polinowski, 
Tomasz Jeziorski, Marek Kowalski i wielu, 
wielu innym. 

Jednak ta stabilność jest bardzo krucha 
dlatego wciąż szukamy kolejnych firm i ludzi 
dobrej woli, którzy pozwolą nam rozwijać klub. 
Ostatnio dołączyli do nas Mariusz Szczepań-
ski oraz Jarosław Bolszakow ponieważ 
zaufanie lokalnych biznesmenów rośnie.

- Kiedy rozmawialiśmy o klubie dwa lat 
temu, mówił Pan o perspektywicznym celu, 
jakim była gra w III lidze, a obecnie Unia jest 
w klasie okręgowej. Wygląda na to, że życie 
zweryfikowało te plany.

- Oczywiście, że życie zweryfikowało 
plany. Początek pandemii COVID nie ułatwił 
zadania bo w poprzednim sezonie pozbawił nas 
szans na awans do IV ligi. Robimy jednak 
swoje. Ustabilizowaliśmy sytuację finansową, 
więc realnie myślimy o IV lidze i jesteśmy 
gotowi na takie rozgrywki. III liga pozostaje 
w sferze marzeń. Wrócimy tam jeśli finanse 
pozwolą, na chwilę obecną ciężko pracujemy 
o powrót do IV ligi.

- Mówiliśmy też o tym, że w drużynie 
mają grać przede wszystkim solecczanie. Jak 
układają się te proporcje między miejsco-

wymi i zawodnikami pozyskanymi spoza 
Solca?

- Dzisiaj KS Unia Solec Kujawski posiada 
dwa zespoły. Drugi zespół praktycznie składa 
się z solecczan chociaż pojawiały się występy 
zawodników z pierwszego składu. Obecnie 
grają w B klasie i są jednym z faworytów do 
awansu. Zespół prowadzi solecki sportowiec, 
trener, radny Szymon Raczyński. Część 
chłopaków gra w B klasie bo chcą reprezento-
wać barwy Unii i Solca, chcą korzystać 
z wyremontowanej infrastruktury, ale też jest to 
możliwość powrotu do seniorskiej piłki i próba 
powrotu do formy umożliwiającej grę 
w pierwszym zespole.

Pierwszy zespół prowadzi trener związany 
z Solcem Kujawskim Jakub Grzelczak. 
Ponadto w pierwszym zespole występy 
odnotowali solecczanie Oliwer Moranowski, 
Hubert Chołuj, Wojciech Błaszczak, Paweł 
Ciesłowski, Jędrzej Klepacz, Wojciech 
Jendrzejewski, Dominik Owsiński, Patryk 
Otlewski, Filip Menczyński, czy Oskar 
Gozimirski.

Tak więc nowy projekt powoduje, że 
obecnie na 51. seniorów w Unii Drobex Solec 
Kujawski aż 36 osób jest z Solca Kujawskiego. 
Dziesięć z nich występuje w klasie okręgowej.

- Jak ocenia Pan grę poszczególnych 
formacji. Z tabeli na koniec tej rundy 
wynika, że strzelamy dużo bramek, a tracimy 
ich niewiele.

- Jeśli chodzi o formację ofensywną to nie 
ma sobie równych. Ponad 5 strzelonych bramek 
na mecz. Podczas 17. meczów padło 87 goli. 
Przywykliśmy nawet do określenia „solecka 
siódemka”, bo kilka spotkań kończyło się 
wynikiem 7 goli dla Solca. Ale mamy mecze, 

w których tych bramek padało nawet 12. 
Czołówka strzelców ligi gra dla Solca 
Kujawskiego.

Jeśli chodzi o defensywę, to jest ona 
również w czołówce ligi okręgowej. Chcemy 
jednak zejść ze średniej 1,23 stracone bramki 
na mecz do 0,5 bramki na mecz. Gdyby nie 
początek sezonu byłoby jeszcze lepiej, ale 
jestem zadowolony ponieważ plan został 
wykonany.

- Czy sportowo w następnej rundzie 
możemy liczyć na coś więcej? Awansujemy 
wyżej? Czego oczywiście życzę.

- Cel jest jeden. Awans. Mam nadzieję, że 
druga runda będzie w całości wyglądała jak 
nasza imponująca końcówka. Sztab pracuje 
nad drobnymi wzmocnieniami, tak aby nie 
było wątpliwości kto na ten awans zasługuje. 
Progres jest zauważalny od dwóch lat. 
Pierwszy mecz z Polonią Bydgoszcz, po 
objęciu stanowiska prezesa przeze mnie, Unia 
przegrała 4:0, ostatni mecz wygraliśmy już 
8:1, a bilans spotkań obecnie wynosi 4 
zwycięstwa Unii i jedno Polonii.

- Pewnie trudno gra się bez publiczno-
ści. No i nie ma wpływów z biletów. 
Pandemia daje się we znaki.

- Wiadomo, że zawodnicy grają dla 
kibiców. Cieszyło nas rosnące wsparcie 
Kibiców, wzrost zainteresowania. Teraz jest 
cicho i pusto, ale czujemy obecność naszych 
Kibiców poprzez lajki, komentarze oraz 
statystyki z relacji, które organizujemy.

- I na koniec wrócę jeszcze do finansów. 
Sponsorzy są - nie tylko tytularny ale 
mniejsi pewnie też. Im lepsze wyniki, tym 
łatwiej ich zmobilizować?

- Oczywiście sukcesy sportowe przekła-
dają się na wzrost zainteresowania tym co 
dzieje się w klubie. Jednak wzmocnienia też 
kosztują. Czy wyniki ułatwiają rozmowy? 
Pewnie najłatwiej byłoby powiedzieć 
stanowcze tak. Ale prawda jest taka, że nasi 
obecni sponsorzy są z nami dlatego, że 
kochają Solec Kujawski, nie jest im obojętny 
los soleckiej piłki, są bohaterami i mecenasa-
mi klubu z ponad 96 - letnią tradycją. Nowi 
pojawiają się dlatego, że widzą i zaczynają 
ufać tym, którzy ten klub obecnie budują. Nie 
ma tygodnia żebym nie żebrał o pieniądze dla 
klubu, używam tego słowa celowo, bo czasem 
tak się czuję. Ale sukces klubu to zaangażowa-
nie wielu osób, udało się zbudować fajny 
zespół nie tylko zawodników ale również 
trenerów, działaczy itp.

Trzeba jednak podkreślić, że wypatrujemy 
każdego, kto chce i może dołożyć cegiełkę do 
funkcjonowania klubu. Nawet najmniejszy 
gest może okazać się nieoceniony.

Zbigniew Stefański

W niedzielę 22 listopada w hali sportowo – 
widowiskowej OSiR odbył się III Młodzieżowy 
Turniej Tenisa Stołowego o puchar PZTS. 
Organizatorem imprezy były KS „Gwiazda” 
Bydgoszcz i UKS „Top” w Solcu Kujawskim, 
a patronat nad nią sprawowali Ministerstwo 
Sportu oraz Polski Związek Tenisa Stołowego.

W rywalizacji udział wzięło udział 103. 
zawodników - dziewcząt i chłopców - 
reprezentujących kluby z pięciu województw, 
którzy rywalizowali w ośmiu kategoriach. Dla 
Solca zagrali: Lena Mazurek, Marceli 
Przybylski, Oskar Olędzki, Maria Klepacz, 
Wiktor Kaczmarek, Jagoda Wiśniewska, 
Kacper Kozak, Nikodem Waldowski, Jakub 
Bednarek, Natalia Szwejk, Aleksandra 

Czajkowska, Weronika Cichowicz, Dagmara 
Lipińska, Natalia Chachowska, Przemysław 
Nowicki i Hubert Jankowski. 

Nasi zawodnicy zajmowali miejsca od 5 do 
9. Najlepsi uhonorowani zostali pucharami, 
medalami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. 

Sędziami głównymi turnieju byli Andrzej 
Jesiołowski  oraz Tomasz Drzycimski 
z Kujawsko-Pomorskiego Związku Tenisa 
Stołowego.

Tenisiści
bez medali
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Minęło prawie półtora roku od otwarcia 
Saloniku Ireny Santor, a w nim cały czas 
coś się dzieje. 

W listopadowym numerze ogólnopo-
lskiego czasopisma Biblioteka Publiczna 
ukazał się artykuł poświęcony Salonikowi. 
Cały numer poświęcony był niecod-
ziennym aranżacjom przestrzeni biblio-
tecznej, a do takich z pewnością zalicza się 
antresola i Salonik Ireny Santor. 

Pod koniec listopada do placówki trafił 
także miły prezent. Długo wyczekiwany 
sprzęt muzyczny, który pozwoli każdemu 
pasjonatowi muzyki i twórczości Pierwszej 
Damy Polskiej Piosenki odsłuchać 
największe przeboje artystki.

Dzięki szczodrości pani Ireny Santor 
w bibliotece znajduje się praktycznie cała 
dyskografia piosenkarki. Płyty winylowe, 
kasety, płyty CD - to wszystko będzie 
możliwe do odsłuchania dzięki nowemu 
sprzętowi. Gramofon, odtwarzacz płyt CD, 
amplituner, kolumny, słuchawki pozwolą 
każdemu na zanurzenie się w muzyce. 

Wzbogacenie się Saloniku o nowy 
sprzęt nie byłoby możliwe bez współpracy 
biblioteki z urzędem miejskim. Na ten cel 
gmina pozyskała środki finansowe 

Jeszcze do końca grudnia można głosować 
w kampanii „Pod biało – czerwoną” zainicjowa-
nej przez premiera Mateusza Morawieckiego. 
Projekt ruszył w sierpniu br. i ma na celu 
uczczenie pamięci bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej z 1920 r., kiedy wojska polskie pokonały 
bolszewików. Projekt zakłada sfinansowanie 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, która 
uzyska odpowiednią liczbę głosów poparcia dla 
udziału gminy w projekcie. Aby gmina znalazła 
się na liście pretendentów, wystarczyło oddać 
w plebiscycie pierwszy głos. W gminach do 20 
tys. mieszkańców należało zebrać 100 głosów. 
Solec ma jak dotąd na swoim koncie 131 

Zakład Gospodarki Komunalnej ustawił przy śmietnikach koło cmentarza regały, 
na których możemy zostawiać znicze do ponownego wykorzystania (kompletne 
i nieuszkodzone). Pomysł ten na jednej z sesji przedstawił radny Tomasz Rudny.

głosów. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do 
udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu 
środków finansowych potrzebnych do jego 
realizacji, komisja projektowa podejmie 
w terminie do 31 stycznia 2021 r. Na podstawie 
tej decyzji zawierana będzie umowa pomiędzy 
organizatorem a jednostką samorządu 
terytorialnego, która określi szczegółowo 
zasady, terminy i warunki realizacji projektu na 
terenie gminy. Dla trzech gmin, które uzyskają 
procentowo największy odsetek głosów 
w stosunku do liczby mieszkańców przewi-
dziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty 
premiera na uroczystości oddania do użytku 
masztu z „Biało-czerwoną”. Głosowanie 
odbywa się na stronie gov.pl/bialoczerwona.

w ramach projektu „Zakochani w Kuja-
wach – zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturalnego i historycznego na terenie 
Gminy Solec Kujawski” w ramach 
„Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” objętego 
programem w zakresie: Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie 
mające na celu szerzenie lokalnej kultury 
i dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kultu-
ralnej, w tym działanie podmiotów 
w sferze kultury.

Można będzie
posłuchać

Głosowanie
trwa



Prowadzona od kilku lat przez Fundacja 
PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-
społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do 
plastiku” przypomina o szkodliwości spalania 
odpadów w piecach, przydomowych kotło-
wniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach 
w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdo-
wych w różnych regionach Polski, m.in. we 
Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz 
w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest 
krótki animowany spot, w prosty sposób 
ilustrujący hasło kampanii. 

Problem złej jakości powietrza w Polsce, 
szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-
zimowym, od dłuższego czasu obecny jest 
w świadomości publicznej.  Europejskie 
statystyki* wskazują, że Polska należy do 
krajów o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce 
krajów z najwyższym odsetkiem przedwczes-
nych śmierci spowodowanych złą jakością 
powietrza. Na większości terytorium Polski za 
zanieczyszczenie powietrza odpowiada 
w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje 
z pojazdów oraz z domowych palenisk 
i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne 
zjawisko spalania odpadów w piecach, 
a świadomość negatywnych skutków, takich 
praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle 
bardzo niska, mimo nieustannej obecności 
tematu smogu w mediach. 

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są 
często spalane w przydomowych piecach 
i kotłowniach ze względu na wysoką wartość 
opałową tego materiału, ale w obecnym systemie 
gospodarowania odpadami w Polsce nie ma 
racjonalnego uzasadnienia dla takiego 
postępowania. Spalając plastik nie tylko 
marnujemy surowiec do recyklingu, ale także 
emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe 
substancje, przyczyniając się do zwiększenia 
zanieczyszczenia powietrza w najbliższym 
otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc 
uświadomić sobie, że potencjalne znikome 
korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie 
mogą być żadnym argumentem w zestawieniu 
z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia 
odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak 
i dla środowiska.

CZY WIESZ, ŻE 
UOdpady tworzyw to wartościowy materiał, 

który poprzez recykling mechaniczny można 
ponownie wykorzystać do wyprodukowania 
nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest 
podstawowa zasada Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego – efektywne wykorzystanie 
zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu 
gospodarczego. 

UW Polsce, mimo licznych legislacyjnych 
zmian w ostatnich latach, nie widać zdecydowa-
nych postępów w zagospodarowaniu odpadów. 
Wg raportu GUS** w 2018 roku selektywna 
zbiórka wszystkich odpadów komunalnych 
wyniosła tylko ok. 29%. To zdecydowanie za 
mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie 
GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów 
komunalnych w roku 2025. Kluczem do sukcesu 
jest poprawa systemów selektywnej zbiórki 
i technologii sortowania. Jedna z najnowszych 
anal iz  dotyczących odpadów tworzyw 
sztucznych*** wykazała, że dla odpadów 
zbieranych selektywnie poziom recyklingu 
może być nawet 10 razy większy niż dla 
odzyskanych ze strumienia odpadów zmiesza-
nych. 

UPoziom selektywnej zbiórki odpadów 
tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo 
powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 
tys. ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym 
czasie  odpadów tworzyw sztucznych) 
i w porównaniu do 301 tys. ton w roku 2015 jest 
to wynik bardzo niezadowalający. Bez istotnych 
zmian systemowych, w tym zaangażowania 
organizacji handlowych i konsumentów, oraz 
nieustannego zwiększania świadomości 
ekologicznej konsumentów osiągnięcie 
poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań 
z tworzyw sztucznych w roku 2025 jest 
niewykonalne.

UW dalszym  c iągu  pods tawowym 
sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw 
sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety 
składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 
43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% 
poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% 
odzyskowi energii w przemysłowych instala-
cjach, spełniających wyśrubowane normy 
sprawności energetycznej i emisji do środowiska.

UPraktyka niekotrolowanego spalania 
odpadów jest w Polsce niestety ciągle 
powszechna. Z raportu GUS „Ochrona 
Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze 
spalania w gospodarstwach domowych 
wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej 
pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji 
i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy 
przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej 
jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, 
kominkach czy na wolnym powietrzu. Co 
więcej, ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie 
widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie 
i rodzice zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie 
jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest 
dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej 
złożonym i różnorodnym składzie niż kilka-
dziesiąt lat temu. W związku z tym produkty ich 
spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidy-
walne i często - bardzo szkodliwe.

USzkodliwość spalania odpadów w gospo-
darstwach domowych, zarówno w piecach 
i kotłach centralnego ogrzewania, czy komin-
kach, jak w przydomowych paleniskach na 
otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych 
przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt 
niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania 
jest krótki oraz cały proces prowadzony bez 
dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem 
takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, 
np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za 
jedne z najbardziej toksycznych substancji 
chemicznych, tzw. związki WWA (wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych 
właściwościach rakotwórczych, czy inne 
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak 
tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku 
niecałkowitego spalania odpadów w niskich 
temperaturach powstaje również duża ilość 
drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe 
dla układu oddechowego człowieka z uwagi na 
bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie 
mikronowym i submikronowym), ponadto są 
one nośnikami zawartych w odpadach metali 
ciężkich. 

UWysoką wartość kaloryczną odpadów 
tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można 
odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia 
jedynie w profesjonalnych instalacjach do 
odzysku energii z odpadów. W tych ściśle 
kontrolowanych i monitorowanych instalacjach 
przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 
1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze 
odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła 
przebiec do końca, głównymi produktami 
spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie 
ilości pozostałych substancji ubocznych są 
wychwytywane i dezaktywowane w zaawanso-
wanych systemach oczyszczania spalin. 
W efekcie spaliny opuszczające taki profesjo-
nalny piec spełniają najostrzejsze wymogi 
emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla 
zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami 
takich instalacji są piece do współspalania, jak 
np. piece cementowe (odpady częściowo 
zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy 
węgiel), a także zakłady termicznego przeksz-
tałcania odpadów popularnie zwane spalarniami.

* A i r  Q u a l i t y  i n  E u r o p e  2 0 1 9 
(https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2018 )

**Raport GUS ”Ochrona Środowiska 2019”(https:/ 
/ s ta t .gov.p l /obszary- tematyczne/s rodowisko-
e n e r g i a / s r o d o w i s k o / o c h r o n a - s r o d o w i s k a -
2019,1,20.html )

*** Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu 
zamkn ię tym –  ana l i za  sy tuac j i  w  Europ ie” 
(https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publicatio
ns/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym)

Nie palmy
w piecach plastikiem



Do 27 grudnia obowiązują nowe 
obostrzenia związane z trwająca epidemią. 
Rząd informuje, iż w miarę zmniejszania się 
l iczby zachorowań będzie łagodził 
wprowadzone ograniczenia. Przewiduje 
następujące etapy. Pierwszy to tzw. etap 
odpowiedzialności (od 28 listopada do 27 
grudnia), drugi – etap stabilizacji (najwcześ-
niej od 28 grudnia). W zależności od liczby 
zachorowań będą znoszone kolejne 
ograniczenia. Przy 19 tys. zachorowań 
(średnia z 7 dni) cała Polska strefą czerwoną, 
przy 9,4 tys. – możliwe wprowadzenie 
w części powiatów strefy żółtej i przy 3,8 
tys. – dodatkowo powiaty zielone. Obecnie 
jesteśmy na pierwszym etapie. Obowiązu-
jące zasady przytaczamy za www.gov.pl:

„Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie 
odpowiedzialności. 

1. Przemieszczanie się:
- dystans 1,5 m od innych osób;
- ograniczenia w przemieszczaniu się 

dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. 
Od poniedziałku do piątku (w dni nauki 
szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą 
poruszać się jedynie z rodzicem lub 
opiekunem prawnym.

2. Gastronomia – wyłącznie działanie 
„na wynos” i „na dowóz”.

3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – 
funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co 
najmniej 1,5 m odległości między stanowis-
kami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 
stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

4. Biblioteki publiczne i naukowe – 
możliwość prowadzenia działalności przy 
zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 
powierzchni przeznaczonej do udostęp-
niania zbiorów.

5. Komunikacja zbiorowa – ogranicze-
nia liczby osób w transporcie publicznym:

- 50% liczby miejsc siedzących albo
- 30% liczby wszystkich miejsc 

siedzących i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych.

6. Kult religijny:

- ograniczenie liczby osób w kościołach 
– maksymalnie 1 osoba na 15m2;

- obowiązek zachowania odległości 
minimum 1,5 m od innych osób oraz 
zakryania nosa i ust.

7. Zgromadzenia i spotkania:
- w zgromadzeniu może uczestniczyć 

maksymalnie 5 osób, przy czym odległość 
między zgromadzeniami nie może być 
mniejsza niż 100 m;

- imprezy organizowane w domu – 
z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego 
limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na 
imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają 
lub gospodarują z tą osobą).

8. Współzawodnictwo i wydarzenia 
sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału 
publiczności.

9. Kasyna oraz obiekty działalności 
związanej z eksploatacją automatów do gier 
hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 
powierzchni dostępnej dla klientów, przy 
zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłącze-
niem obsługi.

DZIAŁALNOŚCI ZAWIESZONE
1. Wydarzenia kulturalne i kina – 

z wyjątkiem działań niezbędnych do 
przygotowania wydarzeń artystycznych, 
takich jak próby i ćwiczenia, nagrań 
fonograficznych i  audiowizualnych 
i wydarzeń transmitowanych za pomocą 
środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość – bez udziału publiczności.

2. Hotele – z wyjątkiem gości przeb-
ywających w podróży służbowej, sportow-
ców, personelu medycznego oraz pacjentów 
i ich opiekunów.

3. Targi i wydarzenia – wyłączenie 
w formie on-line.

4. Wesela, komunie i konsolacje 
5. Parki rozrywki 
6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki 
7. Dyskoteki i kluby nocne
Przywrócenie usług w galeriach 

handlowych z wyjątkiem sal zabaw
Utrzymująca się wysoka liczba zacho-

rowań na COVID-19 nie pozwala na daleko 

idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 
28 listopada 2020 r. przywracamy jednak 
możliwość funkcjonowania sklepów 
i usług w galeriach i parkach handlowych 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek 
stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, 
galeriach handlowych i placówkach 
pocztowych będzie obowiązywał limit 
osób:

– 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów 
nie większych niż 100 m2,

– 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów 
większych niż 100 m2.

Nadal będą obwiązywać godziny dla 
seniora – od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 – 12.00.

Obowiązkowa kwarantanna już 
w dniu skierowania na test

Od soboty, 28 listopada zmianie ulega 
obowiązek poddania się kwarantannie, 
kiedy otrzymamy skierowanie na test od 
lekarza podstawowej i nocnej opieki 
zdrowotnej. Już w dniu, kiedy lekarz 
skieruje nas na wykonanie testu jesteśmy 
zobowiązani poddać się kwarantannie. Co 
ważne, kwarantanna jest zawieszona na 
czas wykonania testu (droga do miejsca 
pobrania wymazu i powrót do domu). 
Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma 
miejsce, także kiedy musimy udać się do 
lekarza. W tych sytuacjach nie musimy 
zgłaszać się do sanepidu.

Z m i a n y  p o  k o n s u l t a c j a c h     
społecznych

Konstruktywne uwagi, które otrzyma-
liśmy w trakcie konsultacji społecznych 
pozwoliły na zmiany w rozporządzeniu. 
Dopuszczamy działalność bibliotek 
publicznych i naukowych przy zachowaniu 
limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni 
przeznaczonej do udostępniania zbiorów. 
Rezygnujemy także z godzin dla seniora 24 
grudnia, z uwagi na zwyczajowo skrócony 
czas pracy w tym dniu.

Stosuj zasadę DDMA+W
Pamiętajmy, że wciąż obowiązuje nas 

zakrywanie ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. W dalszym ciągu apelujemy 
o przestrzeganie zasady DDM – dystans, 
dezynfekcja, maseczka. Rozszerzyliśmy 
podstawowe zasady i zachęcamy także do 
korzystania z aplikacji STOP COVID 
ProSafe GO oraz częste wietrzenie 
mieszkań i pomieszczeń, w których 
przebywamy.

Kolejne etapy zależny od sytuacji 
epidemicznej

Na bieżąco obserwujemy wykaz 
nowych zachorowań na COVID-19. Nasz 
plan działania szeroko omawiamy 
z gronem ekspertów. Nad nowymi 
rozwiązaniami dyskutujemy w ramach 
posiedzeń Rady Medycznej, Gospodar-
czego Sztabu Kryzysowego i Rządowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
a także z analitykami i legislatorami 
Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum 
Legislacji. Na chwilę obecną przewidu-
jemy, że większość z wymienionych 
ograniczeń będzie obowiązywać do 27 
grudnia 2020 r. Do tego czasu podejmiemy 
decyzje w sprawie ewentualnego utrzy-
mania ograniczeń lub ich zmiany.”

COVID -19

Etap
odpowiedzialności
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