
ROK XXVIII   Nr 385  15 stycznia 2021 r.          Egzemplarz bezpłatny   ISSN 1733-7755

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2021     696. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ
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Od dzisiaj, tj. od 15 stycznia możemy 
zarejestrować się do szczepienia przeciw 
COVID-19. Mamy do wyboru kilka 
możliwości: przez infolinię - tel.989, 

u lekarza POZ lub poprzez Internetowe 
Konto Pacjenta. Następnie, we wła-
ściwym terminie, zgłaszamy się do 
punktu szczepień, gdzie lekarz będzie 
kwalifikował nas do szczepienia. Po 
wykonaniu szczepienia pacjent pozos-
tanie przynajmniej przez kilkanaście 

Dokończenie na str.2

Trzy punkty
szczepień

Życzenia
z Basztanki

Z Solca do Basztanki z Basztanki do 
Solca. Tak można podsumować przed-
świąteczne kontakty między naszymi 
samorządami. Nawiązaliśmy je w 2015 r. 
Od tamtego czasu były wzajemne wizyty, 
okolicznościowe kontakty. W ubiegłym 
roku w Basztance swoją działalność 
zainaugurowały nowa rada i władze 
miasta. Zmiana przy samorządowych 
sterach nastąpiła po przeprowadzonych 

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 3

Jedna z najistotniejszych, jeśli nie 
najważniejsza decyzja regulująca pracę 
samorządu została podjęta na sesji rady 
miejskiej 18 grudnia ub.r. Tą decyzją jest 
uchwalenie budżetu na najbliższy rok. 
O czym jeszcze dyskutowali radni podczas 
grudniowej sesji? Porządek obrad 
obejmował zmiany budżetu na 2020 r., 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej, ustalenie wykazu wydatków niewyga-
sających z upływem roku budżetowego, 
udzielenie powiatowi pomocy finansowej 
na prowadzenie ośrodka rejestracji 
pojazdów, wyznaczenie obszaru i granic 
aglomeracji Solec Kujawski oraz rozpat-
rzenie petycji w sprawie masowych 
szczepień przeciwko koronawirusowi. 
Ostatni punkt został wprowadzony 
podczas sesji na wniosek Bartłomieja 
Czakiego, przewodniczącego rady.

Projekt zmian w budżecie na 2020 r. 
wynikał z otrzymanych decyzji wojewody, 
zwiększenia subwencji oświatowej, 
weryfikacji dochodów bieżących i docho-
dów majątkowych. Jak poinformowała 
Alina Kowalska, skarbnik gminy, ogólnie 

dochody i wydatki zmniejszyły się 
o niespełna 900 tys. zł. Składa się na to 
m.in. wzrost w dochodach bieżących 
o 280 tys. Wydatki majątkowe nie 
zmniejszyły się, a zmiany dotyczą 
przesunięć między rozdziałami i paragra-
fami klasyfikacji budżetowej. Zmiana 
WPF na lata 2020 – 2024 uwzględnia 
zmiany na 2020 r.

Rada miejska ustala wykaz wydat-
ków, które nie wygasają wraz z upływem 
roku budżetowego. Stąd konieczność 
podjęcia uchwały w tej sprawie. Są ujęte 
dwa zadania. Jedno dotyczy wydatków 
majątkowych, drugie – bieżących. Kwoty 
te muszą być do końca roku przelane na 
wyodrębnione konto, a harmonogram 
realizacji przewiduje termin do końca 
czerwca 2021 r. Wykaz uwzględnia zakup 
strojów z motywami kujawskimi dla 
zespołu Inwencja oraz realizację zadania 
z Budżetu obywatelskiego „Bez smart-
fona - więcej ruchu maluchu! Rodzinna 
Promenada”

Skarbnik podkreśliła, że projekt 
uchwały budżetowej został przygotowa-
ny w oparciu o ustawę o finansach 
publicznych, uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej 
i na podstawie podstawowych paramet-
rów do opracowania projektu budżetu, 
określonych w zarządzeniu burmistrza. 

Budżet
uchwalony

Rząd przedłużył obowiązywanie 
dotychczasowych obostrzeń do 31 
stycznia. Jedyną zmianą jest powrót do 
nauki stacjonarnej w szkołach przez 
dzieci z klas I-III, oczywiście w ścisłym 
reżimie sanitarnym.
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Związek Kombatantów Rzeczy-
pospolitej i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koło w Solcu Kujawskim decyzją 
zarządu koła z 13 stycznia 2021 r. koło 

Likwidacja
koła

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom za 
okazaną nam życzliwość i pomoc w niesie-
niu wsparcia Osobom z Niepełno-
sprawnością z terenu naszego miasta 
i gminy.

Dziękujemy:
Izabeli Frischke, DROBEX – PASZ Sp. 

z o.o, Markowi Sałkowi, P.W. AUTOS Sp. 
z o.o, Dariuszowi Roszakowi, A.J.Bat-
kowskim, J.Z.Filipczakom, P.W. ALJOT 
Sp.j., Przedsiębiorstwu Drobiarskiemu 
DROBEX Sp. z o.o, Marlenie Latoń, P.W. 
POLIMEX PROFIL.

Pragniemy życzyć dni pełnych radości 
i spokoju. Niech ten trudny dla nas 
wszystkich czas przyniesie wiele refleksji, 
wszelkiej pomyślności, a także wielu 
sukcesów w roku 2021.

Serdecznie
dziękują

minut na obserwacji. Jeżeli nie wystąpią 
żadne niepokojące objawy będzie można 
udać się do domu. Po upływie 21 dni 
zostanie podana druga dawka. Ponowna 
rejestracja nie będzie konieczna.

Szczep ien ia  będą  rea l i zowane 
w przychodnich (POZ), szpitalach, 
szpitalach rezerwowych, u lekarzy 
samodzielnie prowadzących praktykę. 
W Solcu będziemy mogli zaszczepić się 
w trzech punktach: Miejsko – Gminnej 
Przychodni Zdrowia Solmed (ul. Powst-
ańców 7a); NZOZ Przychodni Rodzinnej 
(ul. Piastów 1a); Prywatnym Gabinecie 
Lekarskim (ul. Zbożowa 19).

W pierwszym etapie zaszczepieni 
mogli być pracownicy sektora ochrony 
zdrowia. Pozostali Polacy mają być 
szczepien i  według nas tępujących 
kryteriów:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy 
społecznej oraz zakładów opiekuńczo-

leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i innych miejsc stacjonarnego pobytu, 
osoby powyżej 60. roku życia w kolejności 
od najstarszych, służby mundurowe, w tym 
Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku 
życia z chorobami przewlekłymi zwiększa-
jącymi ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19, albo w trakcie diagnostyki 
i leczenia wymagającego wielokrotnego 
lub ciągłego kontaktu z placówkami 
ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio 
zapewniające funkcjonowanie podstawo-
wej działalności państwa i narażone na 
zakażenie ze względu na częste kontakty 
społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy 
sektorów zamkniętych na mocy rozporzą-
dzeń w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Realizo-
wane będą także powszechne szczepienia 
pozostałej części dorosłej populacji.

Ponadto przychodnia Solmed poinfor-
mowała o możliwości wykonania bezpł-
atnego szczepienia przeciw grypie dla osób 
powyżej 75 roku życia. Chętni proszeni są 
o kontakt telefoniczny pod numerami: 52 
387-12-29 lub 52 387-13-20 celem 
zarejestrowania do lekarza na badanie 
kwalifikacyjne.

Dokończenie ze str. 1

zostało zlikwidowane z uwagi na 
znikomą liczbę członków. Kombatanci 
oraz podopieczni, którzy chcą nadal 
należeć do Związku Kombatantów, 
mogą się zgłosić do Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Kombatantów w Byd-
goszczy, ul. Dworcowa 87/30, tel. do 
sekretariatu – 52 322 21 28. Sztandar 
soleckiego koła ZZKRiBWP został 
przekazany do Muzeum Solca im. 
Księcia Przemysła.

Zarząd Koła

Trzy punkty
szczepień

Dokończenie ze str. 1

wyborach na nową kadencję. Nowy 
burmistrz Oleksandr Berehovyj zap-
roponował internetowe spotkanie, podczas 
którego chciał przedstawić nowe władze. 
W spotkaniu wzięli udział obok burmistrza 
naszego ukraińskiego miasta partnerskiego 
także przewodnicząca tamtejszej rady, 
sekretarz i pierwszy zastępca burmistrza. 
Solec reprezentowali burmistrz, zastępca, 
sekretarz i przewodniczący rady. Burmistrz 
Basztanki, podkreślił, że tamtejszy 

samorząd ceni sobie współpracę z Solcem 
i planuje ją pogłębiać. Solecczanie 
zapewnili również o chęci rozwijania 
dalszej współpracy. Spotkanie zakończyło 
się wspólną deklaracją o chęci kolejnej 
rozmowy online. Zarówno władze naszej 
gminy, jak i partnerskiego miasta z Ukra-
iny, już po spotkaniu, przesłały do siebie 
oraz do mieszkańców obu miast filmowe 
życzenia z okazji Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku.

Życzenia
z Basztanki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W trzech
krokach

Od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 16.30 czynny jest  punkt obsługi 
czytelnika. Wystarczą trzy kroki, aby 
wypożyczyć książki:

1. Zamów potrzebne książki przez 
telefon (numer: 52 387-01-52), email lub 
facebooka. 

2. Umów się na konkretną godzinę. 
3. Bezpiecznie i szybko odbierz książki 

w punkcie obsługi czytelnika. 
Punkt obsługi czytelnika to specjalnie 

oznaczone okno, które znajduje się koło 
wejścia do Filii dla Dzieci.

Klub Seniora „Szarotka” przy SM 
„Transportowiec” dziękuje za pomoc 
i  opiekę w tych bardzo trudnych 
chwilach. Dla Państwa darczyńców za 
okazane serce i pomoc seniorom naszego 
klubu przekazujemy serdeczne po-
dziękowania. Są to: Halina Piterek, 
prezes SM „Transportowiec” i zarząd 
spółdzielni; burmistrz Teresa Substyk, 
r a d a  m i e j s k a  i  p r z e w o d n i c z ą c y 
Bartłomiej Czaki, prezes Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sebastian 
Wrycza i kierownictwo spółki, Tadeusz 
Szczepański. Życzymy wszystkim 
pomyślności i zdrowia w Nowym Roku 
2021.

Seniorzy, przewodnicząca Sigrun 
Wojtkowiak wraz z  zarządem Klubu

W drugiej połowie stycznia pamiętamy 
o odzyskaniu przez Solec niepodległości 
w 1920 r. – 19 stycznia i zakończeniu 
niemieckiej okupacji w 1945 r. – 23 

stycznia. Oba wydarzenia upamiętnią 
przedstawiciele samorządu, którzy złożą 
wiązanki w miejscach pamięci, 19 stycznia 
o godz. 11.00  przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich, a 23 stycznia br., też 
o godz. 11.00 - przy Mogile Zbiorowej 
Pomordowanych w 1939 r. Budynki 
użyteczności publicznej będą oflagowane 
od 19 do 23 stycznia br.

Styczniowe
rocznice
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Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 

Śp. Krystyny Figury

Najbliższym przekazujemy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

RADNI RADY MIEJSKIEJ, BURMISTRZ i PRACOWNICY
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Dokończenie ze str. 1

Następnie Tadeusz Szczepański, prze-
wodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu 
przedstawił opinię komisji w sprawie 
projektu budżetu wraz z pisemnymi 
opiniami pozostałych komisji. Jak można 
było usłyszeć, w zakresie dochodów 
budżet na 2021 r. opracowano na podsta-
wie danych otrzymanych z Ministerstwa 
Finansów, informacji z Kujawsko – 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy oraz ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody gminy na 2021 r. 
określono na kwotę 117 mln zł. Źródłami 
dochodów gminy są dochody bieżące 87 
mln zł i stanowią one 74,4 proc. planowa-
nych dochodów ogółem i dochody 
majątkowe 30 mln zł stanowiące 25,6 proc. 
planowanych dochodów ogółem oraz 
środki na realizację programów i projekt-
ów z udziałem środków z budżetu Unii 
Europejskiej 0,3 proc. Jak wynika 
z przedstawionych źródeł dochodów 
bieżących największym jest dochód 
własny gminy, na który składają się 
wpływy z podatków i opłat lokalnych, 
z udziałów w podatkach od osób fizycz-
nych i prawnych, wpływów z majątku 
gminy i dochodów jednostek budżetowyc-
h. Komisja po zapoznaniu się z projektem 
dochodów stwierdziła, że plan dochodów 
jest realny do wykonania w roku 2021.

Z kolei wydatki budżetowe na 2021 r. 
zaplanowano w wysokości 112 mln zł i są 
mniejsze niż zaplanowane dochody. 
Wydatki bieżące stanowią 77,4 proc. (plan 
87 mln zł), natomiast wydatki majątkowe 
stanowią 22,6 proc. (plan 25 mln zł) ogółu 
wydatków. Ponadto utworzono rezerwę 
ogólną na kwotę 375.685.00 zł, z tego 
112.298 zł stanowi rezerwa ogólna, 
263.387 zł przeznaczona na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

W planie wydatków uwzględniono 
również kwoty dotacji celowych podmio-
towych na zadania własne gminy. Ustalona 
nadwyżka budżetowa w wysokości 
5.178.896 zł przeznaczona jest na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów i emisji papierów 
wartościowych.

Komisja uznała, że struktura wydatków 
jest właściwa i uwzględnia kierunki 
rozwoju przyjęte w Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Solec Kujawski, jak też w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
a kwoty odzwierciedlają możliwości 
finansowe budżetu gminy. Również 
zostaną spłacane te inwestycje, które 
zostały zakończone i pobrano na nie 

kredyty lub wyemitowano obligacje. 
Komisja poparła również wniosek 
o upoważnienie burmistrza do zaciągnięcia 
w 2021 r. kredytu na sfinansowanie 
przejściowego deficytu do wysokości 5 
mln zł, udzielenia w roku budżetowym 
poręczeń i gwarancji do kwoty 1,2 mln zł. 
Burmistrz powinien mieć możliwość 
zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie 
wydatków na programy i projekty realizo-
wane z udziałem środków pomocowych.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady 
Miejskie w Solcu Kujawskim pozytywnie 
zaopiniowała budżet Gminy Solec 
Kujawski na 2021 rok i nie wniosła uwag. 
Również pozytywną opinię o projekcie 
budżetu wyraziła Regionalna Izba 
Obrachunkowa. W głosowaniu za przyjęc-
iem budżetu opowiedzieli się wszyscy 
radni. Podobnie zagłosowali za przyjęciem 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024, którą RIO zaopiniowała także 
pozytywnie.

Uzasadnienie do kolejnej uchwały 
zaprezentowała Magdalena Rudna – 
Plewa, sekretarz gminy. Chodziło o wyra-
żenie zgody na udzielenie powiatowi 
pomocy finansowej na prowadzenie 
zamiejscowego ośrodka rejestracji 
pojazdów, znajdującego się w soleckim 
urzędzie. Dotacja ma wynieść niespełna 90 
tys. zł. 79 tys. przeznaczone zostanie na 
partycypację przy zatrudnieniu dwóch 
osób oraz 9 tys. na system teleinformatycz-
ny „Pojazd”.

Cezary Ball,  dyrektor Wydziału 
Utrzymania Miasta omówił projekt 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic Aglomeracji Solec Kujawski. 
Wynika ona z nowelizacji ustawy Prawo 
wodne, która zmieniła zasady tworzenia 
aglomeracji. Do końca ub. r. wszystkie 
uchwały wyznaczające aglomeracje 
przestały obowiązywać. Stąd konieczność 
podjęcia uchwały. Projekt uchwały był 
uzgodniony z Zarządem Zlewni w Toruniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie oraz Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Do tej 
pory nasza gmina była w aglomeracji 
bydgoskiej, jednak po informacji, że po 
zmianie będzie ona obejmowała tylko 
Bydgoszcz, należało utworzyć własną 
aglomerację. Obszar aglomeracji mieści się 
w granicach miasta, a ścieki będą transpor-
towane do oczyszczalni Kapuściska.

Szymon Raczyński, przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odczytał ustalenia komisji po rozpa-
trzeniu petycji w sprawie masowych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS 
–CoV-2. Wynika z nich, że nie ma 
uzasadnienia do podejmowania uchwały 
przez radę miejską ponieważ planowane 
szczepienia będą odbywały się za pomocą 
szczepionek dopuszczonych do stoso-
wania, a szczepienia będą dobrowolne. 
Trzynaścioro radnych podzieliło tę 
opinię, jeden był przeciw i jeden się 
wstrzymał od głosu.

W wolnych głosach i wnioskach 
burmistrz Teresa Substyk podziękowała 
radnym za podjęcie uchwały budżetowej. 
Ma to duże znaczenie, ponieważ od 
początku 2021 r. będzie można reali-
zować przyjęte zamierzenia. Burmistrz 
złożyła również radnym i ich rodzinom 
życzenia świąteczne i noworoczne. Alicja 
Żaguń podziękowała radnym, którzy 
włączyli się w działania mające na celu 
sprezentowanie biurek dla dwóch 
chłopców z pięcioosobowej rodziny - 
ojciec wychowujący samotnie czwórkę 
dzieci. Obok radnej, akcję wsparli Adam 
Michalak, radni Porozumienia dla Solca - 
Beata Kołota, Andrzej Bąbka. Do pomocy 
zostali zaproszeni także radni z Porozu-
mienia dla Solca z poprzednich kadencji: 
Teresa Skorek, Małogorzata Kaczan, 
Beata Pietruszyńska, Michał i Maciej 
Kuligowscy, Lucjan Rydel, Wojciech 
Różański. Do akcji przyłączyli się też inni 
darczyńcy jak Damian Michalak 
–właściciel firmy fotowoltaicznej oraz 
radna powiatu Elżbieta Wysocka. Dzięki 
tej pomocy, udało się pomóc wielo-
dzietnej rodzinie i siedem paczek trafiło 
do soleckich seniorów.

Adam Micha lak  podz iękował 
burmistrz T. Substyk za szybką inter-
wencję w sprawie zakupu wyposażenia 
hali sportowej OSiR. B. Czaki przypom-
niał przewodniczącym komisji stałych, 
którzy nie zdążyli w roku bieżącym 
zrealizować wszystkich punktów swoich 
planów pracy, aby złożyli wnioski 
o przesunięcie tych punktów na rok 2021. 
Podziękował także wszystkim radnym za 
włączanie się w inicjatywę związaną 
z niesieniem pomocy rodzinom potrzebu-
jącym, szczególnie w okresie świątecz-
nym. Podziękował też burmistrz, 
pracownikom urzędu oraz radnym za rok 
wspólnej pracy i złożył wszystkim 
życzenia świąteczne.

Zbigniew Stefański

XXIV SESJA RM

Budżet
uchwalony
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Pozdrowienia z Solca (78)

W Pozdrowieniach z Solca przedstawiamy kolejną kartkę pocztową wydaną 
w czasie II wojny światowej. Tym razem na zdjęciu widzimy fragment ulicy Bydgoski-
ej, która w okresie niemieckiej okupacji nosiła nazwę: „Albert Forster Strasse”. 
Patron ulicy był namiestnikiem okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, zbrodniarzem 
wojennym odpowiedzialnym m.in. za masowe egzekucje, wysiedlenia i prześlad-
owania Polaków. Stałym czytelnikom naszej serii przypomni się z pewnością odcinek 
nr 54, w którym znajdowała się kartka z bardzo podobnym widokiem. Z całą pewn-
ością jednak zdjęcie zostało wykonane w czasie wojny. Po prawej stronie widzimy 
budynek, w którym mieściła się restauracja prowadzona przez Niemca Rodewalda 
(warto przypomnieć, że w budynku tym latem 1924 roku grupa miłośników piłki 
nożnej założyła Klub Sportowy „Unia”). Na tabliczce umieszczonej na tym budynku 
znajduje się nazwa ulicy „Kurt Grabowski Weg”. W ten sposób miejscowi Niemcy 
upamiętnili jednego ze swoich rodaków, zabitego w pierwszych dniach wojny, 
za udział w działaniach dywersyjnych wymierzonych przeciwko Wojsku Polskiemu. 
W oddali, po prawej stronie widać wieżę byłego kościoła ewangelickiego. Prezentowa-
na pocztówka została wysłana w 1941 roku z Solca do miejscowości Kolzenburg 
niedaleko Berlina.

kcjonowaniu naszych miejskich instytucji. 
Dlatego z dużą rozwagą, z dużym pietyz-
mem każdą złotówkę oglądamy i na te 
wszystkie półki układamy. Ale jest trudno.

- Jaki był zatem rok 2020 dla Solca 
w świetle takiego trudnego stanu 
finansów samorządowych?

- Cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia. 
Trzeba było bardzo rozważnie wydawać 
pieniądze, szczególnie na to, co jest 
niezbędne, jak zabezpieczenie funkcjono-
wania szkół i pozostałych instytucji, 
zabezpieczenie funkcjonowania miasta to 
znaczy między innymi utrzymanie 

porządku. Żeby było bezpiecznie światło 
musi się świecić, ulice muszą być posprzą-
tane. Dlatego czasami musimy ograniczyć 
równanie dróg, czy koszenie trawników. 
Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy mogą 
być z tego niezadowoleni. Nie dziwię się 
im, ale w takiej rzeczywistości żyjemy. 
To, co nie spowoduje jakiegoś zamie-
szania w sprawnym funkcjonowaniu 
miasta i nie wpływa na bezpieczeństwo, 
ograniczaliśmy.

- Piętno na minionym roku odcisnęła 
epidemia. Wpłynie też zapewne na ten 
rok. Coś jednak udało się zrobić w minio-
nym roku.

- Tak. Chociażby jeśli chodzi o inwes-
tycje. Dochody budżetu dzielą się na 
majątkowe i bieżące. Dochody bieżące są 
przeznaczane na funkcjonowanie miasta, 
dochody majątkowe – na inwestycje. Tu też 
trzeba działać bardzo rozważnie. Na 
inwestycje możemy przeznaczyć pienią-
dze, które pozyskujemy ze sprzedaży 
majątku, a także pieniądze unijne. W pier-
wszej kolejności musimy zagwarantować 
realizację tych inwestycji, na które mamy 
podpisane umowy i na które mamy 
dofinansowanie. Tak też przebiegała 
realizacja zadań w 2020 r. Były to między 
innymi ścieżka rowerowa biegnąca 
z Otorowa do Solca, budowa dróg na 
Osiedlu Leśnym, łącznie z kanalizacją 
deszczową, zbiornikiem retencyjnym. Na 
te zadania pozyskaliśmy pieniądze 
z Funduszu Dróg Samorządowych i z Unii 
Europejskiej. Ponieważ pojawiły się 
oszczędności w programie rządowym, 
złożyliśmy kolejny wniosek i otrzym-
aliśmy dodatkowe pół miliona. Dzięki 
temu ulicę Łąkową uda się wykonać w 
całości, a nie tylko od ul. Zbożowej do 
przejazdu kolejowego. Nie udało się jednak 
pozyskać pieniędzy z drugiego rozdania 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- No właśnie. Od lat na gminne 
inwestycje staramy się pozyskiwać 
zewnętrzne dofinansowanie, między 
innymi z programów rządowych. 
Otrzymaliśmy 2,5 mln z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, drugi wniosek nie 
uzyskał dofinansowania. Złożyliśmy 
kolejny? Jest także Fundusz Dróg 
Samorządowych, z którego chcemy 
uzyskać dotacje na modernizację ulic 
Długiej i Krótkiej. Jak ocenia Pani 
szanse na te środki?

- Oczywiście złożyliśmy wniosek 
również w trzecim rozdaniu Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wnioski składamy 
wszędzie tam, gdzie jest możliwe uzys-
kanie dofinansowania. Inna sprawa, czy 
dotację otrzymamy. Ewentualne środki 
zamierzamy przeznaczyć na budowę 
pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 4. 

- Dynamicznie rosnące wydatki 
bieżące, wolniejszy wzrost dochodów niż 
wydatków ogółem, wzrastająca luka 
finansowa w oświacie, spadek poten-
cjału inwestycyjnego, znaczne ubytki 
w PIT oraz niedofinansowanie tzw. 
zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej. Czy to właściwy obraz 
samorządowych finansów?

- No niestety tak. W związku z tym 
nieźle musimy główkować, a w szczegól-
ności pani skarbnik, żeby  w miarę na 
wszystko starczyło, żeby budżet zbilan-
sować i żeby to się nie odbijało na fun-

Z  BURMISTRZ  TERESĄ  SUBSTYK  ROZMAWIA  ZBIGNIEW  STEFAŃSKI.

Pieniądze trzeba
wydawać bardzo rozważnie
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Pozyskane wcześniej przeznaczyliśmy na 
zadania związane z rewitalizacją pl. Jana 
Pawła II. Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg 
Samorządowych, udało nam się pozyskać 
prawie pięć i pół miliona złotych na 
budowę dróg na Osiedlu Leśnym. Nato-
miast na 2021 r. złożyliśmy wniosek na 
remont ulic Długiej i Krótkiej.

- Jakie są szanse na pozyskanie tych 
pieniędzy? Czy jeśli się nie uda, te 
inwestycje nie będą wykonane albo 
zostaną odłożone w czasie?

- Te inwestycje są wpisane do budżetu 
na 2021 r. i kolejne lata. Wszystko będzie 
jednak zależało od tego jak będziemy 
pozyskiwali pieniądze ze sprzedaży 
majątku. Wtedy inwestycje zostaną 
zrealizowane z tych środków. Najpierw 
skoncentrujemy się na inwestycjach, na 
które pozyskaliśmy dofinansowanie.

- Samorządowcy mówią, że 2021 r. 
będzie jeszcze trudniejszy od poprzed-
niego. Z planowanych dochodów 
i wydatków wynika, że ma być wypraco-
wana nadwyżka budżetowa. Czy to 
oznacza, że jednak nie będzie aż tak źle?

- Ja się boję czegoś innego. Pandemia 
spowodowała problemy w wielu firmach 
i małych zakładach usługowych. Przełoży 
się to na wpływy z podatków. Małe firmy 
występują o umorzenie podatków. 
Kolejnym elementem obniżającym 
wpływy podatkowe jest na przykład 
zwolnienie z podatku dochodowego osób 
do 26. roku życia. Jak te wszystkie 
elementy się na siebie nałożą, może być 
problem. Obecna sytuacja powoduje też, że 
przedsiębiorcy i osoby fizyczne także, 
bardziej zachowawczo podchodzą do 
inwestycji czy zakupów. Ostatecznie do 
gminnego budżetu nie ma takich wpływów, 
jakich byśmy oczekiwali. Są kłopoty ze 
sprzedażą nieruchomości. Ogłaszamy 
przetargi, ale nie ma chętnych. Mamy do 
czynienia z systemem naczyń połączo-
nych. Jak firmy się nie rozbudowują, nie 
rozwijają, jak ludzie tracą pracę, nie ma 
zbytu na towary. Do budżetu państwa 
wpływa mniej pieniędzy, a dochody gmin 
to także udział w tych podatkach. I koło się 
zamyka.

- Jakie najważniejsze zadania przed 
nami?

- Duży nacisk położony jest na budowę 
dróg, ścieżek rowerowych, modernizację 
i budowę nowego oświetlenia. Na początek 
Osiedle Leśne. Sukcesywnie będziemy 
zmieniali oświetlenie na energooszczędne. 
Przewidujemy pewną pulę pieniędzy na 
opracowanie kolejnych dokumentacji. 
Życie zweryfikuje te plany. W tym roku 
ruszy dalsza część rewitalizacji rynku. 
Wszystkie dokumenty są przygotowane.

- Samorząd województwa przyjął 

strategię. Na jakim etapie jest opracowy-
wanie strategii naszej gminy?

- Nasza strategia musi być spójna ze 
strategią wojewódzką. Znalazło się w niej 
kilka ważnych punktów dla naszej gminy. 
Są platforma multimodalna i linia kolejowa 
Trzciniec – Port Lotniczy Bydgoszcz – 
Solec Kujawski, jest ujęta budowa mostu 
przez Wisłę na wysokości Solca. Tę 
ostatnią samorząd województwa wpisał 
także do Krajowego Planu Odbudowy. 
Jeśli chodzi o naszą strategię, mamy 
zakończoną diagnozę. Kolejnym etapem 
będzie tworzenie projektu dokumentu. 
Tutaj również pandemia pokrzyżowała 
plany. Nie pozwoliła na zorganizowanie 
warsztatów planowania strategicznego, ale 
jest powołany zespół do opracowania 
strategii. W tym roku dokument powinien 
powstać.

- Do 2020 r. funkcjonowały Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne wspólnie 
dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. W nowej strategii 
województwa zdecydowano o utwo-
rzeniu odrębnych Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych dla obu tych miast, o co 
bardzo zabiegał prezydent Bydgoszczy. 
Bydgoski MOF ma obejmować samo-
rządy skupione w Metropolii Bydgoszcz, 
do której należy nasza gmina. Jak ocenia 
Pani przyjęte rozwiązanie?

- Dla Solca czy to byłby wspólny 
obszar, jak do tej pory, czy dwa odrębne, 
nie ma zasadniczej różnicy. Tak naprawdę 

w obecnej perspektywie nie było 
inwestycji integrujących oba obszary, 
służących wszystkim samorządom 
wchodzącym w skład Bydgosko – 
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
My mamy więcej związków z Byd-
goszczą i siłą rzeczy będziemy w bydgo-
skim MOF. Plusem jest bardzo sprawnie 
działające biuro ZIT, które pozostanie 
w Bydgoszczy. Tak więc dla nas nic się 
nie zmieni.

-  Genera lna  Dyrekcja  Dróg 
Krajowych i Autostrad podała szczegó-
łowy wykaz odcinków, na które mają 
zostać ogłoszone przetargi. W ramach 
Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014-2023 (z perspektywą do 
2025 r.) znalazł się odcinek S10 od 
Bydgoszczy do Torunia. Co możemy 
więcej powiedzieć na ten temat?

- Kiedy ukazała się decyzja środowi-
skowa wydana przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Byd-
goszczy, zostały wniesione odwołania. 
Rozpatruje je Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Pod 
koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy 
pismo, że przedłużono termin roz-
patrzenia odwołań do końca stycznia 
2021 r. Dziś nie wiemy jeszcze czy 
wnioski dotyczące zmiany przebiegu 
drogi ekspresowej zostaną uwzględnione. 
Rozpatrywanie odwołań nie wstrzymuje 
jednak procesu realizacji inwestycji.

- Dziękuję za rozmowę.

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pojawiła się stacja 
pomiarowa jakości powietrza, której właścicielem jest Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Będzie ona mierzyć jakość powietrza przez cały 2021 rok. Pomiary 
rozpoczęto 4 stycznia br. Monitorowane są stężenia dwutlenku azotu, benzenu, 
pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. Stan jakości powietrza można śledzić na: 
http://powietrze.gios.gov.pl.
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Soleckie Centrum Kultury

PRZEDE WSZYSTKIM
KONCERTY!
Mimo trudów i okoliczności nie 

poddajemy się! Dzięki wspólnym stara-
niom za pośrednictwem internetu nie-
zmiennie mogliśmy wziąć udział w kon-
certach świątecznych i noworocznym.

Na profilu Soleckiego Centrum 
Kultury można obejrzeć cudowny występ 
formacji dziecięcej GIGUSIE pod opieką 
Tomasza Rudnego zatytułowany "Gdy 
zapada grudniowa noc..." oraz koncert 
świąteczny z udziałem artystów z naszego 
województwa, który swoją premierę miał 
24 grudnia.

W iście świąteczny klimat przenieśli 
nas swoim głosem: Lucyna Białas, Joanna 
Wojnowska,  Krzysztof  Fi lasiński . 
Jesteśmy pewni, że wspólne śpiewanie 
kolęd połączyło nas ponownie. Także tuż 
przed upragnionym Nowym Rokiem, 
w którym pokładamy nadzieję powrotu do 
normalności, czyli wydarzeń i zajęć twarzą 
w twarz z mieszkańcami, spotkaliśmy się w 
waszych domach na koncercie syl-
westrowym. Wspólnie pożegnaliśmy ten 
niespokojny rok 31 grudnia o 20.00 
w trakcie niezwykłego koncertu w „Kra-
inie Operetki”. Wystąpili: Lucyna Białas 
sopran, Piotr Pastuszka tenor, Krzysztof 
Filasiński baryton.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji 
konce r tów na  p ro f i l ach  spo łecz -
nościowych SCK.

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW
Wypożyczalnia strojów czynna po 

wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
z zachowaniem wszelkich norm bezpie-
czeństwa. Zachęcamy do kontaktu pod 
numerem 600 308 931.

WYSTAWA POD CHMURKĄ
Kto jeszcze w trakcie spaceru nie 

obejrzał aktualnej wystawy "Pod chmurką" 
przed budynkiem SCK, teraz ma ostatnią 
szansę przed zmianą ekspozycji. „OBLI-
CZA ZIMY” – to wystawa fotografii 
Andrzeja Makowskiego, który uchwycił 
niezwykłe portrety zimnej pory roku. 
Andrzej Makowski urodził się w roku 1974 
w Bydgoszczy. Jest fotografem nie-
zależnym. Reprezentuje nurt fotografii 
krajobrazowej, studyjnej i reportażowej. 
Ważniejsze wystawy to: Ocalone od 
zapomnienia. Galeria Pałacu Młodzieży 
w Bydgoszczy (1997, 2000); Wystawa 

fotografii. Dobrcz 2003; Fotografia 
Bydgoszczy. Moje miasto. Bydgoszcz 
2003; Galeria Jednego Obrazu w AŚ 
w Bydgoszczy 2003; Rejs 2002. Moim 
okiem i obiektywem. Czarnków, Ostro-
mecko 2003; I-IV Biennale Fotografii 
Bydgoskiej, Ludzie miasta, Zatraceni 
w ruchu. Szkoła tańca Bailamos, Byd-
goszcz 2005.

SOLECKI KUCHMISTRZ JUNIOR
Podejmij wyzwanie i  naucz się 

samodzielnie robić smakołyki. Bajkowa 
kanapka, tajemnica chrupiącej panierki, 
smakowity deser dla rodziców, a może 
minipizza? Przeżyj kulinarną przygodę 

w domowej kuchni i weź udział w I Edycji 
Soleckiego KuchMistrza Juniora! Akcja 
trwa od 12 do 29 stycznia 2021 r. Zadania 
konkursowe polegają na odtworzeniu lub 
zainspirowaniu się przepisem umiesz-
czonym na profilu Facebooka Soleckiego 
Centrum Kultury jako zadanie do wyko-
nania w ramach akcji. Do udziału za-
chęcamy w szczególności dzieci i młodzież 
między 8 a 14 rokiem życia. Regulamin 
oraz kolejne zadania do wykonania na 
profilu Facebooka SCK. Dla zwycięzców 
czekają nagrody ufundowane przez 
soleckie punkty gastronomiczne oraz 
Fartuch Soleckiego KuchMistrza Juniora 
i inne niespodzianki przygotowane przez 
Soleckie Centrum Kultury. Do akcji 
włączyli się: Twoje Smaki, Wagon 
Smaków, Oliva oraz Nasz Bar. Pamiętaj! 
Przepis może być dla ciebie inspiracją, 
liczy się dobra zabawa, estetyka wykonania 
i twój pomysł. Dołącz do pysznej zabawy.

Kulturalny
przekładaniec



Ośrodek Sportu i Rekreacji

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego 
rozegrany 27 grudnia ub.r. miał bardzo silną 
obsadę. Do hali sportowo – widowiskowej 
OSiR zjechało blisko 120. dziewcząt i chłop-
ców z 32. klubów reprezentujących sześć 
województw. Zawody rozegrano w ośmiu 
kategoriach. Oto wyniki turnieju (podium 
i miejsca solecczan):

Żaczki:
1. Julia Rogulska (LUKS Chełmno)
2. Zuzanna Wieczorek (Polonia Śmigiel)
3. Martyna Stosio (GKTS Gdańsk)
9. Lena Mazurek i Wiktoria Tołysz (UKS 

Top Solec Kujawski)
Żacy:
1. Jakub Dobosz (Bogoria Grodzisk Maz.)
2. Jakub Krzyżanowski (Gotyk Toruń)

3. Hubert Kwieciński (Wicher Lisiec Wlk.)
4. Julian Korzus (Gotyk Toruń)
17. Marceli Przybylski, Julian Paliwoda, 

Oskar Olędzki (UKS Top Solec Kujawski), 
Młodziczki:
1. Julia Borowska (Polonia Śmigiel)
2. Julia Kowalska (Orlik Kcynia)
3. Agata Krause (Emdek Bydgoszcz)
9. Maria Klepacz (UKS Top Solec 

Kujawski)
Młodzicy:
1. Wojciech Szymczak (Energa Manekin 

Toruń)
2. Nikodem Aderjahn (Krajna Sępólno 

Kraj.)
3. Jakub Nadolny (Wicher Lisiec Wielki)
Kadetki:
1. Maja Kurzawska (Energa Manekin 

Toruń)
2. Wiktoria Przybytkowska (LUKS 

Chełmno)
3. Karolina Hołda (Bronowianka Kraków)
9. Jagoda Wiśniewska (UKS Top Solec 

Kujawski)

Kadeci:
1. Artur Gromek (Warmia Lidzbark 

Warm.)
2. Aleks Pakuła (Bogoria Grodzisk Maz.)
3. Rafał Formela (MRKS Gdańsk)
13. Nikodem Waldowski (UKS Top Solec 

Kujawski)
17. Kacper Kozak, Jakub Bednarek (UKS 

Top Solec Kujawski)

Juniorki:
1.  Natal ia  Bogdanowicz (Warmia 

Lidzbark Warm.)
2. Adrianna Licbarska (MRKS Gdańsk)
3. Natalia Szwejk (UKS Top Solec 

Kujawski)
4. Aleksandra Czajkowska (UKS Top 

Solec Kujawski)
Juniorzy:
1. Konrad Staszczyk (Gwiazda Bydgoszcz)
2. Filip Deja (UKS OSiR Brodnica)
3. Kamil Mańkowski (Piast Kruszwica)
9. Hubert Jankowski i Przemysław 

Nowicki (UKS Top Solec Kujawski)
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli: 

Nadia Lasota oraz Jakub Pankowski, którzy 
otrzymali upominki z rąk honorowego gościa 
imprezy – wielokrotnej Mistrzyni Polski, 
medalistki Mistrzostw Świata i Europy, 
uczestniczki Paraolimpiad - Doroty Bucław. 
Turniej zorganizowali Polski Związek Tenisa 
Stołowego, Ministerstwo Sportu, KS Gwiazda 
Bydgoszcz, UKS Top Solec Kujawski oraz 
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek 
Tenisa Stołowego.

Tylko jedno
podium

W przedświąteczny weekend 19 - 20 XII br. 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano 
(oczywiście zgodnie ze wszelkimi obowiązują-
cymi normami sanitarnymi) trzeci i czwarty 
turnieje piłki nożnej halowej w ramach 
tegorocznej edycji ”Unia Cup 2020”.

Jako pierwsi 19 grudnia do rywalizacji 
przystąpili Orlicy (rocznik 2011). Zarówno 
w serii przedpołudniowej jak i popołudniowej 
rywalizowało po siedem drużyn, które grały 
systemem „każdy z każdym” po 12 minut. 
Tradycyjnie nie prowadzono oficjalnej 
klasyfikacji generalnej, jednak po podsumowa-
niu okazało się, iż najlepsze wyniki osiągnęły 
Tęcza Bydgoszcz, Gryf Sicienko oraz Victoria 
Niemcz. Pozostała kolejność to: Gol Chełmża, 
Mustang Ostaszewo, Akademia Piłkarska 
Reissa I oraz Akademia Piłkarska Reissa II.

Seria popołudniowa to znów wielkie 
emocje i dużo spotkań na wysokim poziomie. 
Najlepiej w niej wypadli zawodnicy obu drużyn 
Chemika Bydgoszcz, którzy w pokonanym polu 
zostawili drużyny Piłkarza Golub Dobrzyń, 
Unii Solec Kujawski, Wisełki Solec Kujawski, 
Gryfa Sicienko, Startu Pruszcz Pomorski.

Dzień później swoje mecze rozegrały 
zespoły w kategorii Żaków (rocznik 2012). Tu 
podobnie jak w turniejach listopadowych 
(skrzatów oraz żaków), zagrało po 8 drużyn, 
które grając równolegle na dwóch miniboiskach 

(mecze po 10 minut) grały tradycyjnie 
systemem „każdy z każdym”.

W turnieju porannym najlepiej wypadły 
drużyny Gwiazdy Bydgoszcz i Wisełki I 
Fordon, które wyprzedziły Chemika Byd-
goszcz, Sportis Łochowo, Wisełkę II Fordon, 
BKS Bydgoszcz, Unię Solec Kujawski oraz 
Gryf Sicienko. Seria popołudniowa to bardzo 
dobra postawa drużyny Piłkarz Golub Dobrzyń, 
która jako jedyna pozostała niepokonana. Obok 
niej dobre występy Młodej Włocławianki, Gol 
Chełmża, MUKS Bydgoszcz. Kolejne lokaty 
przypadły Akademii Małych Mistrzów 
Bydgoszcz I, Pogoni Mogilno, Mały Piłkarz 
Inowrocław oraz Akademii Małych Mistrzów 
Bydgoszcz II.

Pierwsze dwa turnieje cyklu UNIA CUP 
2020 odbyły się w ostatni weekend listopada 
2020 roku również w soleckiej hali. W turnie-
jach brali udział najmłodsi piłkarze z roczników 
2013/2014. Warto podkreślić, że pierwszy raz 
w turnieju „UNIA CUP” Klub Sportowy UNIA 
Solec Kujawski reprezentowały dziewczęta - 
drużyna liczyła osiem zawodniczek. W całym 
cyklu turniejowym „Unia Cup 2020” do Solca 
przyjechało ponad 500. zawodników z całego 
województwa.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 
pamiątkowe medale oraz upominki, każdy 
zespół odebrał też piękny puchar. Sponsorami 
turnieju byli: „Drobex” sp. z o.o., Powiat 
Bydgoski, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu 
Kujawskim, Salon Rowerowy „Aljot”, 
Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb, Pizzeria 
Twoje Smaki, Radny Rady Miejskiej Tomasz 
Pacek, „Mac Nova” Józef Nowakowski, Studio 
Reklamy „Madres” oraz Autos Sp. z o.o.

Turniej
Unia Cup’2020
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Przed
świętami

Jeszcze przed świętami Gwiazdor 
wyruszył na miasto ze swoimi pomocnikami 
i obdarowywał mieszkańców słodkościami. 
W swojej podróży starał się dotrzeć w różne 
miejsca Solca. Zanim wyruszył w swoją 
podróż dość nietypowymi saniami, wyposa-
żonymi w konie mechaniczne, wziął udział 
w nagraniu życzeń, które władze miasta 
przekazały mieszkańcom. 

Kolejnym przedświątecznym akcentem 
była akcja soleckiego nadleśnictwa „Choinka 
od wampirka”. 17 grudnia przed Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji można było oddać krew. 
Koło ośrodka sportu pojawił się też foodtruck 
serwujący potrawy z dziczyzny, których 
mieszkańcy mieli okazję spróbować. Opodal 
stanęło też stoisko nadleśnictwa z gadżetami, 

dla starszych i tych najmłodszych oraz 
z choinkami. Kto oddał honorowo krew mógł 
wybrać sobie bożonarodzeniowe drzewko 
i spróbować przygotowane potrawy. 

Wcześniej przedstawiciele soleckiego 
Hufca ZHP udali się 14 grudnia do Torunia, by 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odebrać 
Betlejemskie Światło Pokoju. Była to bardzo 
podniosła uroczystość w 30. rocznicę BŚP 
w Polsce. Nasz Hufiec otrzymał piękny 
pamiątkowy medal oraz wiele harcerskich 
upominków.

Na uroczystości obecny był prezydent 
Torunia oraz przedstawiciele Kujawsko-
Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Światło 
zostało odebrane przez przedstawicieli 
poszczególnych hufców z całego woje-
wództwa.

Dzień później delegacja soleckiego Hufca 
przekazała światło podczas wieczornej mszy 
św. na ręce kapelana hufca ks. Grzegorza 
Grobelnego w parafii pw. Nawrócenia św. 
Pawła. Mieszkańcy Solca - zaopatrzeni we 
własne lampiony - mogli stamtąd zabrać BŚP 

do swoich domów. W tak trudnych czasach 
niechaj niesie ono przede wszystkim nadzieję 
na lepsze jutro.

W nowym roku harcerze życzą mieszkań-
com wiele zdrowia i nieustającej nadziei.

Początek ubiegłego roku jeszcze nie zwiastował tego, co lada moment miało się 
wydarzyć. Ze wspaniałym koncertem przyjechał do nas zespół „Mazowsze”, 
a dzień później wielu solecczan przeszło ulicami miasta w Orszaku Trzech Króli. 
W kolejnym numerze zamieścimy przegląd tego, o czym pisaliśmy w 2020 r.



Jak zwykle na początku roku staramy się 
zaprezentować kilka danych statystycznych 
dotyczących naszej gminy. Dzisiaj pod-
sumowanie 2020 roku.

RADA MIEJSKA,  BURMISTRZ, 
URZĄD

Liczba sesji – 10 (w tym 2 nadzwyczajne) 
Uchwały – 88
Opinie i stanowiska - 2
Pisemne interpelacje – 3
Wnioski na sesji – 21
Liczba interesantów – 145
Liczba wydanych zarządzeń - 195
Korespondencja przychodząca – 20604 

sztuki
Korespondencja wychodząca – 25605 sztuk
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urodzenia zarejestrowane w USC - 1,  

transkrypcje – 15
Zgony zarejestrowane w USC Solec 

Kujawski - 95, transkrypcje – 2
Małżeństwa zarejestrowane w USC –79,  

transkrypcje -6
Małżeństwa cywilne - 54,
Małżeństwa wyznaniowe (konkordatowe) - 

25,
Małżeństwa zawarte z cudzoziemcami - 4, 
Małżeństwa zawarte poza lokalem USC –8
Rozwody - 39
Separacje - 0
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 21
EWIDENCJA LUDNOŚCI (dane na 31 

grudnia 2020 r.)
Liczba mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały – 15547 (14460 – miasto, 1087 - 
wsie)

Kobiety – 8083
Mężczyźni – 7464
Urodzenia – 146
Zgony – 188
OŚWIATA (wg stanu na 30.09.2020 roku)
Liczba uczniów – 1384 uczniów (SP1, SP4) 

oraz 113 uczniów (Szkoła Muzyczna).
Liczba oddziałów – 65 oddziałów (SP1, 

SP4) oraz 10 oddziałów (SM).
Liczba nauczycieli/etatów – 180 nauczy-

cieli / 171,21 etatów (SP1, SP4, PP1, SM).
Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną 

– 567 dzieci w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych (SP1, PP1, Dinuś, Reksio, 
Ochronka)

Stypendia socjalne – 53 uczniów
Stypendia gminy – 11 uczniów
INWESTYCJE
Drogowe – 5 484 781,42 zł w tym prace 

projektowe – 675 749,70 zł, realizacja – 4 809 
031,72 zł;

Kubaturowe – 3 517 264,26 zł, w tym prace 
projektowe – 64 384,50 zł, realizacja – 3 452 
879,76 zł;

Sieci – 3 423 966,98 zł, w tym prace 
projektowe – 94 383,10 zł, realizacja - 3 329 
583,88 zł;

Sport i rekreacja – 16 851 zł, w tym prace 
projektowe - 615,00 zł, realizacja – 16 236,00 zł

Pozostałe – 232 349,34 zł, w tym prace 
projektowe – 22 165,00 zł, realizacja – 210 
184,34 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I POZYS-
KIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W 2020 r. ogłoszono 26 przetargów w tym:
- przetargi nieograniczone - 22 (z tego dwa 

unieważnione z powodu kwot przewyższają-
cych zaplanowane środki)

- zamówienia z wolnej ręki - 4.
Wartość umów zawartych z wykonawcami 

wynosi 16 588 997,55 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektów – 3 na 

łączną wartość 7 765 897.95 zł (dofinansowanie 
4 144 502.32 zł), z tego 2 zatwierdzone o łącznej 
wartości 7 297 289.16 zł  (dofinansowanie 3 953 
352.32 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zawarte umowy najmu – 42
Wypowiedziane umowy najmu - 7
Wezwania i upomnienia – 486 (211 wezwań 

i 275 upomnień)
Wezwania do opróżnienia lokali - 56
Pozwy o eksmisję – 5
Eksmisje – 7 (w tym 3 wszczęte postępo-

wania)
Ugody gminne z dłużnikami – 82
Ugody sądowe  - 2 
Pozwy o zapłatę – 24
Postępowania egzekucyjne o zapłatę – 20
Wpisy do Krajowego Rejestru Długów – 7 

wisów i 9 wysłanych ostrzeżeń o wpisie do KRD
Wnioski o dodatki mieszkaniowe – 220
Wnioski o dodatki energetyczne - 108
Umorzenia - 8 (umorzenia czynszowe na 

kwotę 57.429,53 zł oraz umorzenia odsetkowe 
na kwotę 73.513,27 zł - łącznie 130.942,80 zł)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Sprzedaż lokali:
- 5 w trybie przetargowym na łączną kwotę 

806.780,00 zł,
- 12 w trybie bezprzetargowym na rzecz 

dotychczasowego najemcy z udzieleniem 
bonifikaty na łączną kwotę 528.837,00 zł.

Sprzedaż gruntów: 
- pod zabudowę jednorodzinną - 15 na 

łączną kwotę 2.381.849,24 zł.
Zamiana:
Dokonano zamiany praw do nieruchomo-

ści, między Gminą a Spółką na kwoty 817 
000,00 zł. i 812 700,00 zł. z dopłatą na rzecz 
Gminy w wysokości 4 300,00 zł. 

Dzierżawa, najem, użyczenie: 
- dzierżawa - 53 zawartych umów, 
- najem - 3 zawarte umowy,
- użyczenie - 5 zawartych umów.
Przekształcenie użytkowania wieczys-

tego:
-  m i e s z k a l n e j e d n o r o d z i n n e -  2 

zaświadczenia,
- mieszkalne wielorodzinne - 339 

zaświadczeń.
Podziały i rozgraniczenia:
- podziały - wydane 24 decyzje
- rozgraniczenia – 1
Opłata adiacencka:
- wydane 4 decyzje.
WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA
Całkowity koszt  real izacj i  zadań 

przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt - 
121 448 zł, w tym:

- zapewnienie opieki bezdomnym psom – 
26 700,00 zł,

- zabiegi związane z ograniczeniem 
populacji zwierząt wolno żyjących – 10 
692,00 zł,

- udzielenie pomocy weterynaryjnej – 12 
494,00 zł,

- wydana karma – 8 810,00 zł.
Zlikwidowano 8 dzikich wysypisk, 

z których zebrano 2,60 t odpadów komunal-
nych, wielkogabarytowych i budowlanych. 
Gmina w 2020 r. za usuwanie dzikich 
wysypisk nie poniosła żadnych kosztów – 
uporządkowano je w ramach organizowanych 
akcji przy współpracy z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej.

Gmina
w statystyce

Pandemia jest doskonałą okazją do 
wspomnień. Duża ilość wolnego czasu 
sprawia, że spokojnie możemy zastanowić 
się nad tym, co było, nad działaniami 
i wydarzeniami, w których braliśmy udział. 
Jednym z takich obszarów jest współpraca 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filii 
w Solcu Kujawskim, który działa przy 
Bibliotece Publicznej z Nadleśnictwem 
Solec Kujawski, a zwłaszcza z Nadleśni-
czym Jakubem Siedleckim. 

Już od wielu lat współpraca pomiędzy 
UTW, a Nadleśnictwem układała się 
doskonale. Efektem tego było podpisanie 
porozumienia o współpracy. Dzięki 
uprzejmości Nadleśnictwa słuchacze UTW 
zawsze mieli miejsce, gdzie mogli 
zorganizować swoje wydarzenia takie jak 
Święto Pieczonego Ziemniaka czy 
Powitanie Wiosny. Natomiast słuchacze 
UTW brali czynny udział w sadzeniu lasu 
i zbieraniu śmieci.

- Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie 

w przygotowaniach do inauguracji czy 
zakończenia roku akademickiego. Dzięki 
ogromnej wiedzy i pasji pana Nadleśni-
czego Jakuba Siedleckiego poznaliśmy 
faunę i florę Puszczy Bydgoskiej. 
Niezapomniane będą dla nas wędrówki 
ścieżką edukacyjną „Ku źródliskom”, 
kiedy mogliśmy na własne oczy przekonać 
się o pięknie, jakie ukryte jest w soleckich 
lasach. Dziękujemy panu Jakubowi 
Siedleckiemu za wszystkie miłe chwile 
spędzone na łonie natury - przyznają 
słuchacze soleckiego UTW.

Podczas jednej z leśnych wypraw.

Niezapomniane
wędrówki



Informator budżetowy’ 2021

Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi 
na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem 
soleckiego samorządu. 

CO TO JEST BUDŻET?

Budżet gminy – jest rocznym planem 
dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały 
budżetowej i stanowi podstawę gospodarki 
finansowej gminy w roku budżetowym.

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy 
prognozę wpływów, które powinny trafić 
do budżetu z tytułów określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się 
z nieprzekraczalnych limitów wydatków na 
poszczególne zadania realizowane przez gminę.

DOCHODY 
GMINY SOLEC 
KUJAWSKI NA 

ROK 2021 
WYNOSZĄ 
OGÓŁEM 

117.476.590,60 ZŁ

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 87.364.169,60 zł
z tego:

1) Dochody własne – 49.664.391 zł

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw 
albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to 
podatki, które pobiera urząd gminy, podatki 
które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, 
udziały w podatku dochodowym płaconym 
przez osoby fizyczne z terenu gminy  oraz od 
osób prawnych posiadających firmy na terenie 
gminy. Dochodami własnymi są ponadto 
dochody z opłat, dochody z majątku gminy, 
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe, odsetki od środków  gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy.

Na dochody własne składają się głównie 
wpływy:

a) z podatków i opłat – 21.347.438 zł:
Fz podatku od nieruchomości – 14.239.700 zł,
Fz podatku rolnego - 118.900 zł,
Fz podatku leśnego - 417.800 zł,
Fz podatku od środków transportowych - 

595.000 zł,
Fz podatku od czynności cywilno-

prawnych - 850.000 zł,
Fz podatku od spadków i darowizn – 

271.580 zł,
Fpodatku od działalności gospodarczej 

(karta podatkowa) - 16.000 zł,
Fz opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu - 330.000 zł,
Fz opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 4.250.458 zł,
Fz innych opłat lokalnych – 200.000 zł,
Fz opłaty skarbowej - 56.000 zł,
Fz opłaty za wycinkę drzew – 2.000 zł,

b) z tytułu udziału gminy w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa - 
22.170.528 zł:

Fw podatku dochodowym od osób 
fizycznych – 20.370.528 zł,

Fw podatku dochodowym od osób 
prawnych – 1.800.000 zł.

c) z dochodów z majątku gminy – 
4.409.535 zł:

Fdzierżawa i najem - 4.178.295 zł,
Fopłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 

– 70.000 zł,
Fze scalenia gruntów – 161.240 zł.
d) z dochodów osiągniętych przez gminne 

jednostki budżetowe – 1.104.990 zł,
e) z pozostałych dochodów – 631.900 zł 

(odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone).

2) Subwencje – 15.211.606 zł

To środki pieniężne należne gminie 
z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Minister-
stwa Finansów w postaci subwencji oświatowej, 
wyrównawczej i równoważącej. Gmina 
decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie 
z potrzebami.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 
wynosi 15.211.606 zł, co stanowi 12,9 % ogółu 
dochodów budżetowych, z tego:

subwencja oświatowa – 13.715.618 zł
subwencja wyrównawcza – 1.311.367 zł
subwencja równoważąca – 184.621 zł

3) Dotacje celowe – 22.240.621 zł

Otrzymujemy je z budżetu państwa za 
pośrednictwem Wojewody lub innych 
instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. 
Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek 

samorządowych, z funduszy celowych jak 
np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dotacje mają ściśle 
określone przeznaczenie, trzeba się z nich 
dokładnie rozliczać i nie wolno ich wydać na 
inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzy-
stane kwoty dotacji należy zwrócić.

Zaplanowane kwoty uwzględniają:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu 

administracji państwowej – 20.759.318 zł,
- dotacje na zadania własne gminy – 

1.479.803 zł,
- dotacje na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - 1.500 zł.

4) Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej – 247.551,60 zł   

2 .  D O C H O D Y M A J Ą T K O W E  – 
30.112.421 zł

z tego:

1) Dochody własne – 23.091.226 zł

W skład ich wchodzą wpływy:

a) ze sprzedaży mienia komunalnego 
–17.117.208 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkow-
ania wieczystego – 59.690 zł, 

c) środki na inwestycje (Fundusz Dróg 
Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, ZIT) – 5.914.328 zł.

2) Dotacje celowe – 100.000 zł

Dotacja na zadania własne realizowane na 
podstawie porozumień z innymi jst (Starostwo 
Powiatowe w Bydgoszczy) w wysokości 
100.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa  
ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu 
Kujawskim”.

3) Środki pochodzące z Unii Europejskiej 
– Środki pochodzące z budżetu Unii Europej-
skiej – 6.921.195 zł

 
 

   

   
   

  

 
 

   

   
   

Dochody w latach 2019– 2021
  

wykonanie 
planu za 2019

plan na 2020 plan na 2021

Dochody ogółem 90.668.394,13 108.982.534,25 117.476.590,60
Dochody własne 52.383.833,74 61.594.287,17 72.755.617,00
Dotacje z budżetu państwa na 
zadania zlecone z zakresu 
administracji państwowej

 

20.114.551,95

 

25.433.148,90

 

20.759.318,00

Dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne

 

1.555.478,72

 

1.737.169,50

 

1.479.803,00

Dotacje na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej

 1.500,00

 

1.500,00

 

1.500,00

Dotacje na podstawie 
porozumień z jst

 

253.356

 

675.770,00

 

100.000,00

Dotacje z funduszy celowych

 

125.000,00

 

0,00

 

0,00
Część oświatowa subwencji 
ogólnej

 
13.375.045,00

 

12.946.904,00

 

13.715.618,00

Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej

 1.113.595,00

 
1.219.774,00

 
1.311.367,00

Część równoważąca subwencji 
ogólnej

 261.266,00
 

213.033,00
 

184.621,00

Środki pochodzące z Unii 
Europejskiej  

1.484.767,72  5.160.947,68  7.168.746,60
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soleckiego samorządu. 
CO TO JEST BUDŻET?

Budżet gminy – jest rocznym planem 
dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały 
budżetowej i stanowi podstawę gospodarki 
finansowej gminy w roku budżetowym.

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy 
prognozę wpływów, które powinny trafić 
do budżetu z tytułów określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się 
z nieprzekraczalnych limitów wydatków na 
poszczególne zadania realizowane przez gminę.

DOCHODY GMINY SOLEC KUJAWSKI 
NA ROK 2021 WYNOSZĄ OGÓŁEM 

117.476.590,60 ZŁ

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 87.364.169,60 
zł

z tego:

1) Dochody własne – 49.664.391 zł

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw 
albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to 
podatki, które pobiera urząd gminy, podatki 
które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, 
udziały w podatku dochodowym płaconym 
przez osoby fizyczne z terenu gminy  oraz od 
osób prawnych posiadających firmy na terenie 
gminy. Dochodami własnymi są ponadto 
dochody z opłat, dochody z majątku gminy, 
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe, odsetki od środków  gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy.

Na dochody własne składają się głównie 
wpływy:

a) z podatków i opłat – 21.347.438 zł:
Fz podatku od nieruchomości – 14.239.700 

zł,
Fz podatku rolnego - 118.900 zł,
Fz podatku leśnego - 417.800 zł,
Fz podatku od środków transportowych - 

595.000 zł,
Fz podatku od czynności cywilno-

prawnych - 850.000 zł,
Fz podatku od spadków i darowizn – 

271.580 zł,
Fpodatku od działalności gospodarczej 

(karta podatkowa) - 16.000 zł,
Fz opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu - 330.000 zł,
Fz opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 4.250.458 zł,
Fz innych opłat lokalnych – 200.000 zł,

Fz opłaty skarbowej - 56.000 zł,
Fz opłaty za wycinkę drzew – 2.000 zł,
b) z tytułu udziału gminy w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa - 
22.170.528 zł:

Fw podatku dochodowym od osób 
fizycznych – 20.370.528 zł,

Fw podatku dochodowym od osób 
prawnych – 1.800.000 zł.

c) z dochodów z majątku gminy – 
4.409.535 zł:

Fdzierżawa i najem - 4.178.295 zł,
Fopłaty za wieczyste użytkowanie 

gruntów – 70.000 zł,
Fze scalenia gruntów – 161.240 zł.
d) z dochodów osiągniętych przez gminne 

jednostki budżetowe – 1.104.990 zł,
e) z pozostałych dochodów – 631.900 zł 

(odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone).

2) Subwencje – 15.211.606 zł

To środki pieniężne należne gminie 
z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Minister-
stwa Finansów w postaci subwencji oświato-
wej, wyrównawczej i równoważącej. Gmina 
decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie 
z potrzebami.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 
wynosi 15.211.606 zł, co stanowi 12,9 % ogółu 
dochodów budżetowych, z tego:

subwencja oświatowa – 13.715.618 zł
subwencja wyrównawcza – 1.311.367 zł
subwencja równoważąca – 184.621 zł

3) Dotacje celowe – 22.240.621 zł

Otrzymujemy je z budżetu państwa za 
pośrednictwem Wojewody lub innych 
instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. 
Dotacje otrzymujemy także od innych 
jednostek samorządowych, z funduszy 
celowych jak np. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, 
trzeba się z nich dokładnie rozliczać i nie 
wolno ich wydać na inny cel niż zostały 
przydzielone. Niewykorzy-stane kwoty 
dotacji należy zwrócić.

Zaplanowane kwoty uwzględniają:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu 

administracji państwowej – 20.759.318 zł,
- dotacje na zadania własne gminy – 

1.479.803 zł,
- dotacje na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami administ-
racji rządowej - 1.500 zł.

4) Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej – 247.551,60 zł   

2.  DOCHODY MAJĄTKOWE – 
30.112.421 zł

z tego:

1) Dochody własne – 23.091.226 zł

W skład ich wchodzą wpływy:

a) ze sprzedaży mienia komunalnego 
–17.117.208 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego – 59.690 zł, 

c) środki na inwestycje (Fundusz Dróg 
Samorządowych ,  Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, ZIT) – 5.914.328 zł.

2) Dotacje celowe – 100.000 zł

Dotacja na zadania własne realizowane na 
podstawie porozumień z innymi jst (Starostwo 
Powiatowe w Bydgoszczy) w wysokości 
100.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa  
ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu 
Kujawskim”.

3) Środki pochodzące z Unii Europejsk-
iej – Środki pochodzące z budżetu Unii 
Europej-skiej – 6.921.195 zł
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Informacje dotyczące budżetu gminy można znaleźć również na https:// 
soleckujawski.budzetyjst.pl/. Tam znajdują się zawsze aktualne dane, wynikaj-
ące ze zmian uchwalanych podczas sesji rady miejskiej.

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wydatki w latach 2019 – 2021
   

wykonanie 
planu za 2019

plan na 2020 plan na 20

Wydatki ogółem 88.196.932,35 110.147.713,44 112.297.694,60
Wydatki bieżące, w tym:

 

79.382.832,29

 

92.241.768,44 86.950.847,60
Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

 

30.566.381,68

 

32.859.370,55 33.768.469,00

Dotacje

 

6.239.406,57

 

7.698.102,00 7.926.223,00
Wydatki na obsługę

 

długu

 

699.464,38

 

697.729,00 505.000,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

 
0,00

 
717.135,00 1.217.135,00

Wydatki majątkowe, w tym:
 

8.814.100,06
 

17.905.945,00 25.346.847,00
Inwestycje

 
8.766.617,04

 
17.541.915,00 25.038.652,00

 



Joannie i Robertowi Kliszewskim 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy i Teściowej

składają

Pracownicy firmy SIMI

Pani Felicji Ciorkowskiej serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia

składają

Zarząd i Pracownicy
SOLMED Sp. z o.o.

Pani  Teresie  Drwal i Rodzinie z serca 
płynące  wyrazy głębokiego żalu
i  współczucia z powodu śmieci

 

SYNA PIOTRA
 

składają
Zarząd i Współpracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Solcu Kujawskim

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia
po śmierci Mamy

Śp. Heleny Mieleckiej

NAJBLIŻSZYM

przekazują

Zarząd i członkowie
Klubu Seniora „Szarotka”

Wyrazy współczucia Mężowi i Rodzinie 
z powodu śmierci naszej

długoletniej członkini

Śp. Krystyny Figury

składają

KOLEŻANKI i KOLEDZY z Klubu 
Seniora „Szarotka” w Solcu

Kujawskim oraz ZARZĄD KLUBU

Pani Halinie Koralewskiej serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Córki
i Zięcia

przekazują

Zarząd i członkowie
Klubu Seniora „Szarotka”

Koleżance Joannie Kliszewskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Zarząd Oddziału i członkowie ZNP
w Solcu Kujawskim

Koleżance Annie Barskiej serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Solcu Kujawskim

Pani Barbarze Białkowskiej serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Solcu Kujawskim

Pani Barbarze Białkowskiej z serca 
płynące wyrazy głębokiego współczucia 

po śmierci

TEŚCIA

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Pani Barbarze Białkowskiej serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia

przekazują

Radni Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim

Serdeczne wyrazy współczucia
Najbliższym

Śp. Stefana Frischke

przekazują

Burmistrz i pracownicy 
Urzędu Miejskiego
w Solcu Kujawskim

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej

Śp. Stanisława
Białkowskiego

serdeczne słowa podziękowania

przekazuje

RODZINA

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Proboszczowi  Paraf i i  pw.  Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, Opiece 
Medycznej Sue Ryder, Rodzinie, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, wszystkim, 
którzy łącząc się z nami w bólu 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Śp. Romana 
Ławniczaka

za modlitwę, słowa otuchy, wieńce
i kwiaty wyrazy wdzięczności składają 

pogrążone w żałobie

ŻONA i CÓRKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci naszej Koleżanki, 

długoletniego członka zarządu osiedla 
staromiejskiego

Krystyny Figury

Mężowi i Rodzinie przekazujemy 
wyrazy serdecznego współczucia 

Zarząd Osiedla Staromiejskiego
w Solcu Kujawskim
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