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Wojciech Lutowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymał nominację 
z rąk burmistrz Teresy Substyk. Były także kwiaty, przekazane przez Magdalenę 
Rudną - Plewę i gratulacje od Barbary Białkowskiej, zastępcy burmistrza. W kolej-
nym numerze rozmowa z W. Lutowskim.

Na styczniowej sesji rady miejskiej, radni 
uchwalili zmiany tegorocznego budżetu, 
głosowali nad uchwałą w sprawie udzielania 
pomocy przedsiębiorcom ponoszącym straty 
w związku z trwającą epidemią, przyjęli 
regulamin udzielania dotacji na wymianę 
pieców centralnego ogrzewania, przegłosow-
ali program opieki nad zwierzętami bezdomn-
ymi i przyjęli plany pracy komisji stałych rady 
na 2021 r.

Projekt zmiany uchwały budżetowej 
omówiła Alina Kowalska, skarbnik gminy. 
Konieczne było wprowadzenie zmian po 
stronie dochodów bieżących i majątkowych, 
niezbędnych ze względu na realizację 
projektów unijnych prowadzonych przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz na przykład na remont 
biblioteki. Są to głównie wydatki, które nie 

zostały zrealizowane w ubiegłym roku i nie 
znalazły się w wydatkach niewygasających. 
Stąd konieczność uwzględnienia ich 
w budżecie na 2021 r. Ogółem po stronie 
dochodów i wydatków bieżących zmiany 
obejmują kwotę prawie 500 tys. zł. Dochody 
majątkowe zwiększyły się o 618 tys. zł. O taką 
samą wielkość wzrosły wydatki majątkowe. 
Po zmianie, łączne dochody w 2021 r. mają 
wynieść 118,6 mln zł, a wydatki 113,4 mln zł 
czyli wzrost o 1 mln zł. W ślad za tymi 
zmianami skorygowano Wieloletnią Prognozę 
Finansową. Na koniec grudnia br. prognozo-
wana kwota długu ma wynieść 12,9 mln zł. 
W 2022 r. zostanie całkowicie spłacone 
zobowiązanie zaciągnięte na budowę szkoły 
na Osiedlu Toruńskim.

Barbara Białkowska, zastępca burmis-
trza poinformowała, że gmina oraz jej 
jednostki mogą udzielać ulg w spłacie 
należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym tj. najem, dzierżawa, 
użytkowanie oraz pomocy publicznej. 
Wsparcie ma na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 oraz zmini-
malizowanie pono-szenia negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych przez osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, których płynność finansowa 
pogorszyła się w wyniku ustanowienia 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem epidemii. Taka uchwała 
obowiązywała do końca ub. r. Ponieważ 
nadal jest stan epidemii, zaproponowano 
przedłużenie obowiązywania pomocy do 
końca tego roku.

Po raz kolejny rada uchwaliła regulamin 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła zasilanych paliwami stałymi. Jak 
powiedział Cezary Ball, dyrektor Wydziału 
Utrzymania Miasta, zgodnie z ustawą Prawo 
Ochrony Środowiska do zadań własnych 
gminy należy finansowanie ochrony 

Dokończenie na str. 3

Pół miliona emerytów i rencistów 
z województwa kujawsko-pomorskiego 
jeszcze w lutym otrzyma z ZUS-u wraz 
z PITem ulotkę „Nie daj się oszustom!”. 
Materiał przygotowała bydgoska policja. 
Wszystko po to, by informacja jak chronić 
się przed oszustami, gdzie szukać 
pomocy, trafiła do seniorów z naszego 
województwa. 

W 2018 roku prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych prof. Gertruda 
Uścińska i Komendant Główny Policji 

Dokończenie na str. 2

Zrzut ekranu podczas relacji z sesji 
rady miejskiej transmitowanej na 
żywo, którą można oglądać na www. 
soleckujawski.pl w zakładce e-sesja.

Uważajmy
na oszustów

Dotacja
na piece
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Jest praca

   

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 14 LUTEGO
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

15 - 21 LUTEGO
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

22 - 28 LUTEGO
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. poszukuje pracowników na stano-
wisko Pracownik gospodarczy zieleni 
miejskiej.

Oferty prosimy składać w sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 
Targowej 3, Solec Kujawski lub na adres: 
sekretariat@zgk.soleckujawski.pl.

Tel. kontaktowy: 52-387-13-96.
mmm

Firma Palfinger poszukuje kandyda-
tów na stanowisko Mechanik.

Miejsce pracy: Solec Kujawski
Wymagania:
vwykształcenie średnie, preferowane 

techniczne: mechanik,

vumiejętność  czytania  rysunku 
technicznego oraz dokumentacji technicznej,

vsamodzielność i odpowiedzialność 
w wykonywaniu obowiązków,

vdobra organizacja pracy.
Mile widziane:
vwykształcenie techniczne: mechanik 

samochodowy,

vkomunikatywny język angielski,
vprawo jazdy kat. C,
vuprawnienia na suwnice i wózki 

widłowe.

Oferty prosimy składać drogą elektro-
niczną na adres:

a.szymanska@palfinger.com.

nadinsp. Jarosław Szymczyk podpisali 
porozumienie o współpracy w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeń-
stwa obywateli. Ulotka to jeden z wymier-
nych efektów tego porozumienia. 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wysyła co roku do swoich klientów 
deklaracje podatkowe PIT. W tym roku do 
tej korespondencji dołączyliśmy ulotkę 
„Nie daj się oszustom!” opracowaną przez 
bydgoską Komendę Miejską Policji. 
Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie 
naszych seniorów, dlatego w tym roku 
wykorzystaliśmy ten kanał komunikacji do 
włączenie się do działań profilaktycznych 
policji. Chcemy wyczulić seniorów na 
wszelkie możliwe zagrożenia, w tym 
szczególnie na oszustwa. Mamy nadzieję, 
że to pomoże im uchronić pieniądze, na 
które tak ciężko pracowali przez całe życie 
– mówi Monika Bernadowicz, zastępca 
dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS 
w Bydgoszczy.

ZUS także od wielu lat we współpracy 
z instytucjami finansowymi zachęca 

świadczeniobiorców do korzystania 
z bezgotówkowych form wypłaty świad-
czeń.  Już trzy czwarte seniorów otrzymuje 
świadczenie z ZUS na konto bankowe. 
Wypłata świadczeń na rachunek bankowy 
to większe bezpieczeństwo dla seniorów. 
Ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy 
w wyniku oszustw znanych jako „metoda 
na wnuczka” czy „na policjanta” - dodaje 
Krystyna Michałek, rzecznik regionalny 
Z U S  w o j e w ó d z t w a  k u j a w s k o -
pomorskiego.

Raz po raz możemy przeczytać 
w mediach o próbach kradzieży czy 
wyłudzeniu danych przez oszustów. 
Co rusz oszuści wymyślają nowe sposoby, 
w jaki sposób wykorzystać ufność osób 
starszych. Bardzo często podszywają się 
pod urzędników różnych instytucji, tym 
samym dając sobie większą wiarygodność. 
- Po raz kolejny przestrzegamy, że pra-
cownicy ZUS nie odwiedzają emerytów 
w domu, by przeliczyć im świadczenie, czy 
wypłacić jakieś należności. O tym jak 
oszuści próbują zdobyć zaufanie, jakie 
mają sposoby na wyłudzenia, ale też gdzie 
szukać pomocy - będzie można przeczytać 
w ulotce przygotowanej przez bydgoską 
policję. Dlatego już teraz zachęcamy do 
uważnego jej przeczytania i po raz kolejny 
przestrzegamy: zanim wpuścisz do domu 
obcą osobę, upewnij się, że reprezentuje 
firmę, urząd, na który się powołuje - mówi 
M. Bernadowicz.

Dokończenie ze str. 1

„Szanowne Panie,
proszę o przyjęcie najserdeczniejszych 

podziękowań za działalność w Kole 
Terenowym w Solcu Kujawskim Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych.

Z całego serca dziękuję wszystkim 
Paniom za zaangażowanie i udział 
w uroczystościach gminnych, za kultywo-
wanie naszej historii, za życzliwość, cenne 
rady i informacje.

Życzę Paniom dużo zdrowia, samych 
radości, spokoju i wiary w lepsze jutro.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi 
pozdrowieniami.”

Życzenia tej treści od burmistrz Teresy 
Substyk dla wszystkich członkiń ZK RP 
i BWP, po zakończeniu działalności 
soleckiego koła, otrzymała widoczna na 
zdjęciu Stefania Wesołowska.

Życzenia i podziękowania
na zakończenie działalności

Uważajmy
na oszustów
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środowiska i gospodarki wodnej. Może ono 
polegać na udzieleniu dotacji celowej 
z budżetu gminy. Uchwała stanowi podstawę 
dla udzielania przez gminę dotacji osobom 
fizycznym na dofinansowanie inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska. Zapropono-
wane w regulaminie działania, przyczyniają 
się do ograniczenia niskiej emisji poprzez 
wyeliminowanie spalania słabej jakości 
paliw, często w przestarzałych piecach. 
Ponieważ dotacja nie będzie udzielana 
osobom prowadzącym działalność gospo-
darczą, projekt uchwały nie wymagał opinii 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Dotacja wynosi 3 tys. zł i obejmuje: 
zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. 
Przekazywana będzie w po zakończeniu 
wymiany pieca, w formie zwrotu udokumen-
towanych wydatków, związanych z realizacją 
zadania.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Celem programu, jak podkreślił C. Ball, jest 
w szczególności  zapewnienie  opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz poszukiwanie 
dla nich nowych właścicieli oraz ograniczanie 
populacji bezdomnych zwierząt poprzez 
usypianie ślepych miotów, sterylizację lub 
kastrację psów, kotów, w tym kotów wolno 
żyjących. Na realizację programu planuje się 
163 tys. zł z przeznaczeniem na zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku 
oraz wskazanym gospodarstwie rolnym, 
odławianie bezdomnych zwierząt, usług 
weterynaryjnych objętych programem 
i edukację. Program był przekazany do 
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii, kołom łowieckim, organizacjom 
społecznym, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt. Wpłynęła 
tylko jedna opinia negatywna od stowarzy-
szenia z Bydgoszczy, działającego na 

obszarze całego województwa. O szczegóły 
współpracy z organizacjami społecznymi ich 
opinie dotyczące programu oraz uwzględni-
one uwagi z negatywnej opinii, która wpłynęła 
na temat programu pytała Alicja Żaguń. 
C. Ball odpowiedział, że gmina współdziała 
ze schroniskiem w Bydgoszczy, na bieżąco 
poszukiwane są domy zastępcze, współprac-
ujemy Fundacją „Jeko”, kołami łowieckimi. 
W tym roku będziemy starali się wdrożyć 
budowę domków dla kotów i rozmieszczać je 
tam, gdzie nie będą uciążliwe dla mieszkań-
ców. Rozważana będzie też zmiana sposobu 
znakowania zwierząt. Z kolei dokarmianie 
kotów wolno żyjących jest wskazane 
w okresie jesienno – zimowym. Program 
został przyjęty trzynastoma głosami, przy 
dwóch głosach wstrzymujących się.

W następnym głosowaniu radni wyrazili 
zgodę na zniesienie formy ochrony jaką jest 
ustanowienie pomnika przyrody w odniesie-
niu do sosny rosnącej w pasie drogowym ul. 
Kujawskiej. Korona drzewa  jest całkowicie 
sucha. Na pniu występują rozległe i głębokie 
uszkodzenia – martwica. Drzewo z uwagi na 
usytuowanie stwarza realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób oraz mienia. Projekt 
uchwały uzgodnił Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Rada przyjęła również plany pracy 
komisji stałych na ten rok.

Podczas wolnych głosów i wniosków 
radni mówili o: zmianie planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie Parku 
Przemysłowego i nowym zapisie o konieczno-
ści przeznaczenia budynku w 51 proc. na 
działalność usługową (Marzanna Szwczyk); 
propozycji postawienia w naszym mieście 
w ramach współpracy z fundacją „Weź 
pomóż” społecznej lodówki, do której można 
by wkładać produkty żywnościowe - pierwsze 
uzupełnienie zapewnia fundacja, a z lodówki 
mogliby korzystać potrzebujący (Adam 
Michalak); 

Burmistrz Teresa Substyk zaznaczyła, że 
dotychczasowe zapisy także mówiły 
o przeznaczeniu terenów pod działalność 
usługową wraz z zabudową mieszkaniową i to 
się nie zmieniło. Uczuliła przy tym, żeby 
przed zakupem działki każdy nabywca, dla 
własnego spokoju, dla wiedzy co kupuje, 
powinien zwrócić się do gminy o wypis 
i wyrys z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Uzyska w ten sposób 
informację jaka funkcja na danym terenie 
obowiązuje. 

Burmistrz zwróciła uwagę na koniecz-
ność zagwarantowania opieki nad taka 
lodówką, pilnowanie, aby nie znajdowały się 
w niej produkty zdatne do spożycia, 
zachowanie higienicznych warunków itd. 
Podkreśliła, że gmina uczestniczy w progra-
mie dożywiania mieszkańców naszego 
miasta, do których trafiają produkty 
o długotrwałym terminie do spożycia. Radni 
otrzymają sprawozdanie ile i jakiej żywności 
jest wydawane.

T. Substyk przekazała też informacje 
o dofinansowaniu na budowę ul. Łąkowej 
(od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego) 
oraz o znalezieniu się na liście podstawowej 
do otrzymania środków finansowych na 
remont ul. Długiej i ul. Krótkiej.

Z kolei B. Białkowska przedstawiła 
wyniki konkursu na dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Na ogłoszenie odpowie-
działo czterech kandydatów – dwóch z Solca 
i dwóch spoza naszego miasta. Rozmowy 
kwalifikacyjne odbyły się 19 stycznia. 
Każdy z kandydatów przedstawiał kon-
cepcję funkcjonowania i rozwoju OSiR-u, 
a następnie odpowiadał na pytania członków 
komisji konkursowej, które dla każdego 
kandydata były takie same. Na maksymalną 
możliwą liczbę 200 punktów, najwięcej 
otrzymał Wojciech Lutowski - 170. 
Komisja wskazała W. Lutowskiego jako 
kandydata do zatrudnienia na stanowisku 
dyrektora ośrodka sportu.

Na koniec Bartłomiej Czaki, prze-
wodniczący rady zaapelował do radnych by 
dzielili się z mieszkańcami wiedzą na temat 
szczepień przeciwko koronawirusowi, które 
dają szansę na to, że nie zachorujemy.

Z.Stefański

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy 
Inwestycji, mającej systemowo wspierać 
przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci 
zwolnienia  z  podatku  dochodowego 
przyznawana jest  z tytułu wydatków 
kwalifikowanych na nową inwestycję, 
badania i rozwój lub dwuletnich kosztów 
pracy pracowników zatrudnionych w ramach 
nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek 
zastępca dyrektora Działu Inwestycji 
Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy 
mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez 
niepłacenie podatku dochodowego w maksy-
malnej wysokości 35 proc. dla dużych 
przedsiębiorców, 45 proc. dla średnich oraz 55 
proc. dla mikro i małych. O ulgę podatkową 
można ubiegać się na terenie całego wojewód-
ztwa, niezależnie od wielkości firmy. Warunki 
wsparcia dostosowane są do możliwości 
zarówno małych rodzinnych firm, jak i dużych 
korporacji, czytamy w tekście zamieszczonym 
na stronie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Tamże więcej informacji na 
ten temat.

Zwolnienie
z podatku

Dotacja
na piece
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W osiemdziesiątym numerze cyklu „Pozdrowienia z Solca” prezentujemy kartkę 
pocztową z widokiem na kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Stałym czytelnikom naszej serii przypomni się numer 70., gdzie również mog-
liśmy zobaczyć świątynię od strony południowej. W tym przypadku widzimy jednak 
kościół z większej odległości i trochę bardziej od strony wschodniej – z okolic dzisiej-
szych zabudowań przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota”. Wykonanie współcześnie 
takiego zdjęcia byłoby niemożliwe właśnie z uwagi na zabudowania i drzewa zasła-
niające obiekt. Wprawne oko dostrzeże w tle na lewo od świątyni budynek plebanii.

Prezentowana kartka pocztowa została wydana w czasie II wojny światowej 
w Gdańsku. Na rewersie brak korespondencji.

Pozdrowienia z Solca (80)

Na soleckim cmentarzu
będzie kolumbarium

Pierwsze powstały w starożytnym 
Rzymie. Były przeznaczane na pochówki 
urnowe ze spopielonymi zwłokami 
zmarłych. Znane były też chrześcijanom, 
jak i inne formy pochówków stosowanych 
w późnym antyku. Dzisiaj stają się coraz 
chętniej wykorzystywane na naszych 
nekropoliach, z których wiele boryka się 
z problemem zapewnienia miejsc do 
grzebania zmarłych.

Kolumbarium powstaje również na 
soleckim cmentarzu. Jest to pięć segmen-
tów składających się z 32 nisz każdy, 
rozplanowanych w czterech rzędach po 
osiem, co daje łącznie 160 miejsc na urny 
z prochami.

- Postawiony jest główny obiekt. Przed 
nim ma pojawić się chodniczek na którym 
będzie można ustawiać znicze. W przyszł-
ości góra obiektu będzie zabezpieczona. 
W wypadku zainteresowania pochówkami 

Kolumbarium znajduje się w części cmentarza od strony torów kolejowych.

w kolumbarium, możliwe jest dostawienie 
takiego samego obiektu na kolejne 160 
miejsc. Jeżeli pogoda pozwoli, zakończ-
enie budowy powinno nastąpić w ciągu 

miesiąca. Wtedy też będzie możliwe 
rozpoczęcie pochówków – mówi ks. 
Andrzej Stachowicz, proboszcz parafii 
pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Jak poinformował proboszcz, który jest 
zarządcą cmentarza, jeszcze nie ustalono 
kosztów pochówku w kolumbarium.

Do 15 marca jesteśmy zobowią-
zani  zapłacić  pierwszą ratę 
podatku od  n ieruchomośc i . 
Decyz je  us ta la jące  wymiar 
podatku od  n ieruchomośc i , 
rolnego i leśnego otrzymał każdy 
właściciel nieruchomości. W zwią-
zku z pojawieniem się pytań 
odnośnie do otrzymanych decyzji 
wyjaśniamy, że jeżeli nierucho-
mość np. dom, czy mieszkanie ma 
więcej współwłaścicieli, wnosimy 
jedną opłatę. Doręczone decyzje 
mają ten sam numer, a wykazana 
kwota jest identyczna na obu, więc 
zobowiązanie się nie sumuje. Jeśli 
na przykład otrzymaliśmy dwa 
pisma z decyzją ustalającą wymiar 
podatku, należy zapłacić podatek 
tylko raz w kwocie wynikającej 
z jednej decyzji.

Płacimy tylko
jedną kwotę
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Po zainstalowaniu przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych stacji 
pomiarowej jakości powietrza, pojawiły 
się wśród mieszkańców wątpliwości, czy 
miejsce jej usytuowania zostało poprawnie 
wybrane. Ponieważ stacja jest własnością 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, prezentujemy wyjaśnienie Regio-
nalnego Wydziału Monitoringu Środo-
wiska w Bydgoszczy w sprawie wyboru tej 
konkretnej lokalizacji w naszym mieście.

„Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Bydgoszczy informuje, że 
wybór lokalizacji stacji w Solcu Kujaw-
skim na terenie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych z siedzibą 
przy ul. 29 listopada 7 w Solcu Kujawskim 
(lokalizacja od str. ul. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota”) jest wyborem 
prawidłowym. Wybór ten został zatwierd-
zony przez Departament Monitoringu 
Środowiska GIOŚ. Wybór lokalizacji był 
poprzedzony analizami dostępnych 
wyników pomiarowych dla  s t refy 
kujawsko-pomorskiej  oraz analizą 
wyników modelowania matematycznego 

za 2019 rok wykonanego przez Instytut 
Ochrony Środowiska. Kolejnym etapem 
była wizja lokalna wybranych wstępnie 
lokal izacj i  przeprowadzona przez 
pracowników GIOŚ w Solcu Kujawskim, 
pod kątem ich dostępności i spełnienia 
wymagań dotyczących lokalizacji stacji. 
Wybrana lokalizacja była również 
konsultowana z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Solcu Kujawskim pod kątem 
zabezpieczenia terenu i dostępności 
zasilania elektrycznego w prąd trójfazowy.

Nadrzędnym celem prowadzenia 
pomiarów stężeń zanieczyszczeń powiet-
rza w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska jest ocena narażenia zdrowia 
ludzi, a także ocena narażenia roślin, w celu 
podjęcia odpowiednich działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza tam, gdzie jest 
ona niezadowalająca lub jej utrzymania, 
jeśli spełnione są odpowiednie standardy. 
Cele te wynikają z zapisów ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, odpowiednich 
rozporządzeń Ministra Środowiska (MŚ) 
i dyrektyw UE.  Miejsce lokalizacji 
nowego stanowiska pomiarowego lub 

stacji określa się w zależności od 
zakładanego celu prowadzenia pomiarów 
stężeń zanieczyszczenia, związanego 
z  typem s tanowiska .  S tanowiska 
pomiarowe tła miejskiego powinny być 
tak zlokalizowane, aby na poziom 
zanieczyszczenia miało wpływ łączne 
oddziaływanie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z wielu źródeł emisji, 
zaliczanych do różnych kategorii (emisja 
z indywidualnego ogrzewania budynków, 
ze środków transportu, z zakładów 
przemysłowych). Poziom zanieczysz-
czenia nie powinien być zdominowany 
przez jedno źródło.

Stacja KpSolecBojow MOB jest 
stacją tła miejskiego i spełnia wszystkie 
wymagania „Wytycznych do lokalizacji 
stacji monitoringu jakości powietrza” 
GIOŚ, Warszawa 2018 r.

W załączeniu prezentujemy wyniki 
pomiarów modelowania matematy-
cznego za 2019 rok, z których wynika, że 
w zależności od stanowiska pomiarowego 
stacja została zlokalizowana w obszarze 
najwyższych stężeń lub stężeń średnich 
dla  całego obszaru miasta  Solca   
Kujawskiego.”

Poniżej ilustracje przygotowane przez 
GIOŚ. Dodajmy, że na stronie http: 
//powietrze.gios.gov.pl na bieżąco można 
śledzić odczyty z soleckiej stacji pomiarowej.

Dlaczego
właśnie tutaj?
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Soleckie Centrum Kultury

Siema!

Zebraliśmy:
68 641 zł

Z całego serca dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę!
Za okazane wsparcie, dobre słowo i siłę.

Są Państwo niesamowici. 
Kolejny raz pokazaliśmy, że mimo trudności

potrafimy zjednoczyć się, 
żeby pomóc drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy!

Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury
Wolontariuszka WOŚP

Regina Osińska

29. finał WOŚP

W trakcie zimowego spaceru zapraszamy do obejrzenia 
wystawy przed budynkiem Soleckiego Centrum Kultury. 
Zachęcamy do poszukiwania siebie, znajomych na wyekspono-
wanych w gablotach zdjęciach z poprzednich Finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy sobie jak to było 
i pozwólmy na chwilę wspomnień. Zaś w galerii HOMO FABER 
zapraszamy do obejrzenia wystawy „Między nami Aniołami". 
Autorką prac jest Magdalena Dworska, która tworzy anioły na 
płótnie w różnych formatach. Oprócz praz dyrektor Fundacji 
Skarbowości im. Jana Pawła II Magdaleny Dworskiej zobaczyć 
można prace dzieci nagrodzonych w V Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym zorganizowanym przez w/w Fundację. Tytuł 
konkursu - „Aniołami dla siebie bądźmy - moja wizja anioła” - 
www.fundacjaskarbowosci.pl.

Wystawy

Właśnie tak chcemy uczcić „powrót do żywych” i przywitać 
Was u siebie z powrotem! Najlepszym brzmieniem od muzyków 
sercem związanych z naszym miastem i Soleckim Centrum 
Kultury. To właśnie tu narodziły się ich talenty zanim wyruszyli 
w świat, podążając własną muzyczną ścieżką. 

27 lutego br. o 17.00 - zapraszamy na jam session. Wydarze-
nie, które rozgrzeje wyziębione zbyt długą zimą serca. Impro-
wizacje muzyczne, gatunki rock, blues, funky zaprezentują 
muzycy: Aurelia Wojtalewicz, Tomasz Faleńczyk, Jan Kunt, 
Wojciech Michalski, Marcin Młynarczyk, Tomasz Pawliko-
wski, Maciej Stomski, Mateusz Wieczorek.

Przypominamy, że możemy ugościć 50 proc. publiczności, 
a ze względu na bezpieczeństwo musimy pamiętać o zachowaniu 
obowiązującego reżimu sanitarnego, na szczęście uszy pozostają 
na wolności, a my gwarantujemy – usłyszycie nas dobrze.

Jam session na żywo

POWRÓT KINA KULTURA!
Zapraszamy również 19 i 20 lutego, szczegóły

na plakatach i fb



Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatniego dnia stycznia w Polsce 
rozbrzmiewało granie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tysiące imprez 
w całym kraju, z powodu sytuacji epide-
miologicznej miały inny niż zazwyczaj 
charakter, jednak tradycyjnie jak najwięcej 
osób chciało wspomóc szczytny cel, już po 
raz 29.

Głównym punktem obchodów Finału 
WOŚP w soleckim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w tym roku był niezwykle 
efektowny pokaz sprzętu i umiejętności 
niezawodnych strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. 
Imponujące pojazdy i ich wyposażenie 
oraz instruktaż udzielania pierwszej 
pomocy przyciągnęły wiele całych rodzin, 
które z ciekawością chłonęły wiedzę 
druhów.

Od wczesnych godzin porannych 
w hali trwały też zmagania młodych 
piłkarzy w kolejnych turniejach (tym 
razem zagrali orlicy) tegorocznej edycji 
Unia Cup. Podczas turnieju oraz pokazu 
strażaków oficjalną puszkę zasiliła 
rekordowa kwota 3500 zł. Do tego w e-
skarbonce uzbierało się 736 zł.

Ostatnim akcentem świątecznego dnia 
był finał internetowej licytacji niezwykle 
efektownych pamiątek sportowych 
zorganizowanej przez solecki UKS Top. 
Ponad czterdzieści atrakcyjnych przedmio-
tów znalazło swoich nowych właścicieli, 
którzy odbierając pamiątki w holu OSiR, 
hojnie zasilali kolejną puszkę. Dodać 
należy, iż wśród licytowanych pamiątek 
znalazły się m.in. koszulka z autografem 
Tomasza Golloba, rękawice Karoliny 
Karolkiewicz-Zaborowskiej, koszulka 
Cristiano Ronaldo, pakiety treningów 
tenisa stołowego oraz ziemnego, przejażd-
żka quadem, rejs motorówką oraz seria 
gadżetów Mistrza Świata na żużlu 

Bartosza Zmarzlika. Tym sposobem 
udało się zebrać 4700 zł. W tym roku UKS 
Top zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy wirtualnie! Przypomnijmy, iż 
od 12 lat pomaga organizując wielki 
turniej „Graj w pingponga z Wielką 
Orkiestrą”, jednak tym razem z powodu 
obostrzeń niestety nie mógł on być 
przeprowadzony.

- Cieszymy się, iż choć w taki sposób 
mogliśmy w tym roku wspomóc Orkiestrę 
– mówią w ośrodku sportu i w klubie.

Do zobaczenia za rok!

Orkiestra grała
nieco inaczej

W ostatni weekend stycznia 2021 r. 
hala soleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
była miejscem zmagań młodych piłkarzy 
w kolejnej edycji turnieju piłki halowej 
Unia Cup.

W sobotę rywalizowały ze sobą 
zespoły młodzików z roczników 2009 
i 2008. Sześć drużyn zagrało systemem 
„każdy z każdym” w piętnastu pojedyn-
kach. Nie prowadzono oficjalnej klasy-
fikacji generalnej, jednak po podsumowa-
niu okazało się, iż najlepsze wyniki 
osiągnęły drużyny: niepokonanej Tęczy 
Bydgoszcz oraz Victorii Niemcz. Niżej 
w zestawieniu uplasowały się MUKS 
Bydgoszcz, Polonia I Warszawa, Polonia II 
Warszawa oraz Unia Solec Kujawski 
(rocznik 2009).

Młodzicy z rocznika 2008 rywalizo-
wali podobnym systemem, a najlepiej 
wypadły drużyny MUKS Bydgoszcz, 
Polonii Warszawa oraz Tęczy Bydgoszcz. 
Pozostała kolejność to: Strażak Przecho-
wo, Sparta Janowiec Wlkp. oraz Unia 
Solec Kujawski.

W niedzielę odbyły się rozgrywki 
orlików. Godziny przedpołudniowe to 

Ponownie grano turnieje z udziałem 
sześciu drużyn, systemem „każdy z każ-
dym”. Najskuteczniej zagrały zespoły LKS 
Dąbrowa Chełmińska oraz Tęcza Byd-
goszcz, za nimi uplasowały się Tucholanka 
Tuchola, Gryf Sicienko, Akademia Małych 
Mistrzów oraz Unia Solec Kujawski.

Czwarty turniej weekendu to turniej 
orlików (rocznik 2012), w którym najlepiej 
zaprezentowały się niepokonane drużyny 
Akademii Piłkarskiej Gol Chełmża oraz 
Wisełki Solec Kujawski. Kolejne lokaty 
przypadły zespołom Sportisu Łochowo, 
LKS Dąbrowa Chełmińska, Unii Solec 
Kujawski oraz Gryf Sicienko. Kolejne 
turnieje planowane są na połowię lutego br.

Podczas niedzielnych zmagań piłkarze 
grali razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. Można było ją wesprzeć na 
miejscu wrzucając pieniądze do puszki lub 
poprzez wpłaty na e-skarbonkę. Również 
tego dnia w Soleckim Centrum Kultury 
wylicytowano dwie meczowe koszulki 
Klubu Sportowego „UNIA”, które 
przekazał prezes Mateusz Czyżewski cena 
to aż 1410 zł. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy brali udział w licytacji, 
a za wsparcie w organizacji turnieju UNIA 
CUP 2021 słowa podziękowań kierują do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Piekarni 
Grochola oraz Adama Brzozowskiego - 
Związek Harcerstwa Polskiego Dom 
Harcerza w Solcu Kujawskim.

Unia Cup
dla WOŚP

Na początku lutego drużyna UKS Top 
Solec Kujawski występująca w roz-
grywkach Ligi Młodzieżowej KPOZTS 
rozegrała pierwszy mecz rundy re-
wanżowej. Po pierwszej rundzie roz-
grywek nasz zespół zajmował siódme 
miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów 
(3 zwycięstwa, 1 remis i 5 porażek, małe 
punkty 77:85). Rywale – KS Olender 
Wielka Nieszawka, byli zaś na miejscu 
dziewiątym ze zdobyczą 2 punktów. Nasz 
zespół triumfował 10:8. Punkty dla UKS 
Top zdobyli: Nikodem Waldowski 
i Kacper Kozak - po 3, Maria Klepacz - 
2 oraz deble: Klepacz / Kozak i Wal-
dowski / Nataniel Marjanek. Obok 
wspomnianych w meczu naszych barw 
bronili: Marceli Przybylski, Jagoda 
Wiśniewska, Jakub Wandachowicz 
oraz Gabriel Marjanek.

Ligowe
zwycięstwo
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 

86-050 Solec Kujawski.

Tel. 52 - 387 - 01 - 32

e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.

Druk:                     Józef Śmigaj,

Solec Kujawski.



Podaruj 1% na leczenie i rehabilitację 
Kacpra KRS 0000059449

Cel szczegółowy:
POMOC DLA KACPERKA

Nazywam się Kacper Zieliński urodziłem 
się 27 maja 2003 r. z przepukliną oponowo- 
rdzeniową odcinka L-S kręgosłupa, wodogło-
wiem, pęcherzem neurogennym, niedowładem 

kończyn dolnych i przewlekłą chorobą nerek 
stadium V. Jestem pod opieką wielu specjali-
stów. W maju 2018 r. moja jedyna nerka 
przestała spełniać swoją funkcję, a w grudniu 
2018 r. przeszedłem ciężką operację usunięcia 
tej jedynej nerki którą miałem. Od roku 2018 do 
2020 byłem dializowany w stacji Dializ 
Fresenius w Toruniu. W roku 2020 we wrześniu 
miałem przeszczep nerki i operację wyłonienia 
sztucznego pęcherza. Przyjmuję teraz leki 
immunosupresyjne, aby nerka pracowała jak 
najdłużej. Codzienne muszę pokonywać wiele 
trudności, ale nie poddaję się i walczę z uśmie-
chem na twarzy.

Każdy kto zechciałby mi pomóc i podać mi 
pomocna dłoń. Proszę o przekazanie 1%, aby ta 
walka była dla mnie łatwiejsza z nadzieją na 
lepsze jutro.

Nr konta62-1240-1183-1111-0010-4828-
4744 z dopiskiem POMOC DLA KACPERKA 
Swojego konta użyczyło mi Stowarzyszenie 
Rozwoju Solca Kujawskiego KRS 0000059449

C e l  s z c z e g ó ł o w y :  P O M O C  D L A 
KACPERKA .

Dziękujemy za życzliwość Kacper
z rodzicami.

PODARUJ 1 PROC. m PODARUJ  1 PROC. m PODARUJ  1 PROC.

Serdecznie dziękujemy Państwu za 
wszystkie dotychczasowe wpłaty 1% !

Otrzymane środki wykorzystujemy 
rozsądnie, przede wszystkim - jako 
"inwestycję w młodzież" . Utworzyliśmy 
fundusz na Stypendia Rozwojowe dla 
uczniów i studentów zamieszkujących 
nasze miasto i gminę. Każdego roku 
przyznajemy od 3 do 7 stypendiów o czym 
informujemy na bieżąco na łamach 
Wiadomości z Ratusza oraz w innych 
mediach.

Zachęcamy - rozliczając dochody za 
2020 r. - pamiętajmy o możliwości wpłaty 
na  konto SRSK,  KRS 0000059449 . 
Zachęcamy do skorzystania z programu 
rozliczeniowego PITax zamieszczonego na 
naszej www.srsk.org.pl

Każdy odpis się liczy! Drobne, 
wydawałoby się małe kwoty, dają w sumie 
tysiące dla naszych uczniów i studentów. 
Każdy z nas może w ten sposób wesprzeć 
zdolną młodzież!

Nasi strażacy ochotnicy nie tylko gaszą 
pożary i prowadzą akcje ratownicze na 
drogach i wodzie. Udzielają się w wielu 
innych dziedzinach. Z usług soleckich 
strażaków płetwonurków skorzystał nowo 
wybudowany basen Astoria, gdzie odbyli 
treningowe nurkowanie. Jak nam powie-
dział Zbigniew Wiśniewski, naczelnik 
soleckiej OSP, w planach jest przeprowa-
dzenie szkolenia dla soleckich strażaków 
płetwonurków i to właśnie na bydgoskim 
basenie. Ponadto strażacy, o czym 
pisaliśmy w poprzednim numerze biorą 
udział w dokarmianiu nadwiślańskich 
ptaków, a także chętnie uczestniczą 
w akcjach honorowego krwiodawstwa. 
W ostatniej, która była przeprowadzona 
w Solcu 29 stycznia, ten najcenniejszy 
z leków zdecydowało się oddać 11 druhów.

A jak prezentuje się statystyka wyjaz-
dów ratowniczych naszej jednostki? 

W roku 2020 jednostka 224 wyjazdy do 
pożarów i pozostałych zdarzeń. Tych 
pierwszych odnotowano 40. W tym było 9 
pożarów w budynkach mieszkalnych, 
samochodów – 5, traw i nieużytków – 10, 
spowodowanych przez wadliwe instalacje 
elektryczne – 3.

Tradycyjnie najliczniejszą grupą 
zdarzeń były miejscowe zagrożenia. Wśród 
nich były: 49 wyjazdów do wypadków 

d r o g o w y c h ,  p o m o c 
p o l i c j i  –  8 ,  p o m o c 
pogotowiu ratunkowemu 
– 7, działania związane 
z koronawirusem - 8 
i  i n n e  m i e j s c o w e 
zagrożenia - 91.

J a k  i n f o r m u j ą 
strażacy, w porównaniu 
d o  2 0 1 9  r .  l i c z b a 
interwencji zmalała o 8 
wyjazdów. W działani-
a c h  w  r o k u  2 0 2 0 
z a a n g a ż o w a n a  b y ł a 
również sekcja ratownic-
twa wodnego OSP, która 
odnotowała 23 wyjazdy 
do zdarzeń.

Strażacy
w akcji

KRS 0000059449



Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

Śp. Tadeusza Nędzy

Serdeczne podziękowania składa 

RODZINA

W imieniu własnym, męża oraz rodziny  
podziękowania za przekazane wyrazy 
współczucia oraz za udział we mszy 

świętej i ostatnim pożegnaniu

Śp. Kazimierza
Kołoty

 
składa

Beata Kołota

Państwu Mariuszowi i Emilii 
Zamorowskim z serca płynące wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Mamy i Teściowej

Śp. Krystyny
Zamorowskiej

składa Andrzej Grochal

„ Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili okazali wiele serca i życzliwości, 
przybyli na uroczystość pogrzebową

Śp. Krystiana Woźniaka

serdeczne podziękowania składa pogrążona w smutku

RODZINA

Koleżance Marioli Nędzy serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola 
Publicznego nr 1 „Promyczek”

w Solcu Kujawskim

Panu Mariuszowi Zamorowskiemu 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

przekazują
RADNI RADY MIEJSKIEJ

i BURMISTRZ
SOLCA KUJAWSKIEGO

Panu Sebastianowi Miranowskiemu 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teścia

przekazują

Burmistrz i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Solcu Kujawskim

Panu Mariuszowi Zamorowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składa

Zarząd Osiedla Staromiejskiego
w Solcu Kujawskim

Gmina Solec Kujawski rozpoczyna 
nabór uczestników na bezpłatne 
szkolenia podnoszące kompetencje 
cyfrowe mieszkańców.

Szkolenia skierowane są dla osób 
zamieszkujących na terenie gminy, które 
ukończyły 25 lat. W szkoleniach weźmie 
udział 96 osób, które nabędą umiejętności 
informacyjne, komunikacyjne, rozwiąz-

ywania problemów czy korzystania z usług 
publicznych. Grupy szkoleniowe mają 
liczyć po 12 osób. Szkolenia, odbywające 
się w trybie stacjonarnym lub on-line, 
zakończą się do 30 kwietnia br. Uczestnicy 
będą mieli możliwość wyboru trybu oraz 
modułu szkoleniowego. Dokumenty 
zgłoszeniowe należy składać do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 

23 stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski do 22  
lutego br. O kwalifikacji na szkolenia 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji znajduje się w regulami-
nie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Informacje na temat realizacji projektu 
można uzyskać w urzędzie oraz pod 
numerem 52 387 01 13.

Kompetencje cyfrowe
dla prawie stu mieszkańców

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w smutku i bólu oraz uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

Śp. Piotra Janika

serdeczne słowa podziękowania księżom, siostrom zakonnym, sąsiadom, znajomym, 
szczególnie za modlitwę oraz wieńce i kwiaty złożone na grobie

składają

CÓRKI i SYN z RODZINAMI

Pani Marii Koźmińskiej najszczersze 
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

przekazują
RADNI RADY MIEJSKIEJ, 

BURMISTRZ I PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM



 
 

 

 
 
 
 
 

Termin upływa 16 lutego

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 
wpadło na pomysł wydania soleckiej książki kuli-
narnej z przepisami na dania, które są przygotowy-
wane w soleckich domach. Prosi więc seniorów o to, 
by podzielili się nimi z pozostałymi mieszkańcami. 
Pierwotny termin nadsyłania przepisów ustalony na 
koniec stycznia został przedłużony do końca lutego.

- Termin przedłużyliśmy na prośbę pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich, które szukają najlepszych 
przepisów – informuje Elżbieta Wysocka, prezes 
zarządu stowarzyszenia.

Jak dodaje, przepisy mogą nadsyłać nie tylko 
seniorzy mający w swoich portfelach zielone legity-
macje emeryta, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy 
babcie i dziadkowie.

Stowarzyszenie będzie wdzięczne za dołączenie do 
przepisów także historii, anegdot, z nimi związanych. 
Jeśli autorzy wyrażą zgodę, to także ich nazwiska 
znajdą się w wydawnictwie. Do przepisów należy 
dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przepisy, w liczbie od 5 do 10, należy przesyłać 
na adres stowarzyszenia – Stowarzyszenie Rozwoju 
Solca Kujawskiego, ul. Toruńska 8, 86-050 Solec 
Kujawski lub na e-mail: stowarzyszenie. solec@ 
gmail.com.

Tak więc jeśli w szufladach babcinych kredensów 
są zeszyty z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie 
przepisami na rodzinne dania, stowarzyszenie zachęca 
do podzielenia się nimi.

Podzielcie
się przepisami
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