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WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

SKŁADAMY PAŃSTWU NAJLEPSZE 
ŻYCZENIA. NIECH TRUDNA 

SYTUACJA, KTÓRA NAM 
TOWARZYSZY JUŻ OD TAK 

DAWNA, NIE PRZESŁONI NAM 
RADOŚCI ZE 

ZMARTWYCHWASTANIA
PAŃSKIEGO. NIECH KOLEJNE DNI 

PRZYNOSZĄ NAM SPOKÓJ
I UPŁYNĄ W DOBRYM ZDROWIU.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

„Siarzewo Gdynią XXI wieku”, „Miejsca pracy dla Kujaw”, „Nigdy więcej powodzi. 
Tak dla Siarzewa”, „Czysta energia dla Kujaw”, „Siarzewo to szansa dla całego regionu” 
na tle transparentów z takimi hasłami przygotowanymi przez zwolenników budowy 

stopnia wodnego na Wiśle poniżej 
Włocławka, były tłem dla uczestników 
spotkania prasowego zorganizowanego 
18 marca na nadwiślańskiej przystani 
w Ciechocinku przez  Pańs twowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Wzięli w nim udział także przedstawici-
ele naszej gminy, która kilka lat temu 
włączyła się w zbieranie podpisów 
popierających tę inwestycję.

Późną jesienią, a najpewniej jeszcze 
do końca roku ma zostać wyłoniony 
wykonawca dokumentacji przedprojekto-
wej i projektowej oraz opracowań 
towarzyszących dla inwestycji pn. 
Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle 
poniżej Włocławka – SW Siarzewo wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 3

Kolejną, 26. sesję rady miejskiej 
zaplanowano na 26 marca br. z następują-
cym porządkiem obrad:

ŘSprawozdan ie  z  dz ia ła lnośc i 
Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie 
od 16 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

ŘSprawozdanie z dokonywanych 
umorzeń wierzytelności  jednostek 
budżetowych oraz ulg udzielonych 
w trybie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 
sierpnia 2014 r. Nr XLIII/380/14 za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
funduszu sołeckiego na 2022 rok.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dz ierżawy n ieruchomości 
gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej 
w Solcu Kujawskim.

XXVI SESJA RM

Porządek
obrad Stopień wodny

przyniesie wiele korzyści
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Dyżury aptek

Do 28 MARCA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

29 MARCA - 4 KWIETNIA
„Pod Orłem”, (ul. 23 Stycznia 12)

4 - 11 KWIETNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

   

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

„Zagraj” z kapustą, matałacha, kapłon, 
banosz, napój żniwiarzy – o tym, co to 
takiego dowiemy się jeszcze w tym roku 
z soleckiej książki kucharskiej, której 
wydanie zaplanowało Stowarzyszenia 
Rozwoju Solca Kujawskiego.

Przepisy pochodzą od mieszkańców 
naszego miasta i gminy, od osób, które 
kiedyś mieszkały w Solcu Kujawskim, 
a teraz mieszkają w USA czy odległym 

zakątku Polski oraz od osób, które przy-
jechały do Solca np. z Armenii, Gruzji, 
Mołdawii, Ukrainy lub pochodzą z Rosji.

- Otrzymaliśmy ponad 90. przepisów na 
różne dania, ciasta, desery, nalewki. Są 
wśród nich na przykład rosół z kurek - ale 
nie z kur, barszcz z gąsek - ale nie z gęsi, 
dżem z kabaczka, dynia smażona i wiele 
innych. Przed nami etap weryfikacji oraz 
tłumaczenia na język polski tych przepi-
sów, które otrzymaliśmy w wersji orygina-
lnej z kraju pochodzenia. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy przesłali 
swoje przepisy – mówi Elżbieta Wysocka, 
prezes stowarzyszenia.

Myślę, że wielu z nas z niecierpliwością 
czeka na ten kulinarny rarytas.

Prawie sto
przepisów

FIRMA  SIĘ  WYCOFAŁA
Jakiś czas temu zbiórką odpadów miał 

zamiar zająć się inwestor – prywatna 
solecka firma – który chciał prowadzić 
punkt recyklingu odpadów w Makowi-
skach. Temu pomysłowi stanęli jednak na 
przeszkodzie mieszkańcy. Wystosowali 
oni grubo ponad setkę pism sprzeciwia-
jących się prowadzeniu tej działalności. 
Zwracali uwagę na potencjalne zagrożenia 
z tym związane. Gmina przychylnie 
odniosła się do tych oczekiwań, deklarując 
swoje wsparcie dla mieszkańców. Ostate-
cznie firma 4 lutego wycofała swój 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskow-
ych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 
polegającego na utworzeniu punktu 
zbierania i przetwarzania odpadów.

UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA
Zarząd województwa przystąpił do 

zmiany uchwały sejmiku w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw, tj. 
tzw. uchwały antysmogowej. Opracowanie 
projektu zmiany tej uchwały odbywa się na 
podstawie przyjętych założeń. Uwagi 
i wnioski można wnieść także pocztą 
elektroniczną: antysmog@kujawsko-
pomorskie.pl. Treść uchwały z 2019 r. oraz 
założenia są dostępne na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-
pomorskie.pl – Środowisko – Uchwała 
antysmogowa oraz na naszej stronie 
internetowej www.soleckujawski.pl 
w  z a k ł a d c e : D l a  M i e s z k a ń c ó w /-
Ekologia/Wymiana pieców.

PRYMUS  POMORZA  I  KUJAW
Troje uczniów soleckich szkół znalazło 

się na liście stypendystów w ramach 
projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na rok 

szkolny 2020/2021. Są to Magdalena 
Lisiak i Gabriel Marjanek ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-
Curie oraz Julianna Meller z Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych. 
Stypendia otrzymują uczniowie, którzy 
mają bardzo dobre oceny na świadectwie, 
wygrywają konkursy,  biorą udział 
w olimpiadach przedmiotowych. Stypen-
dium przyznane jest na okres 10 miesięcy 
w maksymalnej kwocie 500 zł miesięcznie 
– zależy to od miejsca na liście rankingowej 
i rodzaju szkoły, do której uczęszcza.

ROWERAMI  PO  ŚCIEŻKACH
Wiosna, przynajmniej ta kalendarzowa 

już jest. Coraz więcej z nas przesiądzie się 
na rowery i ruszy na trasy. Apelujemy więc, 
aby jeśli tylko mamy taką możliwość, 
korzystać ze ścieżek rowerowych. 
Chodniki pozostawmy pieszym.

ZMIANA  CZASU
W nocy z soboty 27 marca na niedzielę 

28 marca przestawiamy godziny w naszych 
zegarkach przechodząc tym samym z czasu 
zimowego na letni. Niestety, skończy się to 
dla nas krótszym snem, gdyż wskazówki 
przesuwamy z 2.00 na 3.00.

W skrócie

Losowania
nie będzie

Do 19 marca można było składać 
wnioski o dotację na wymianę starych 
pieców centralnego ogrzewania. Łącznie 
do Wydziału Utrzymania Miasta wpłynęło 
17 wniosków. Dwa z nich zostały odrzu-
cone z przyczyn formalnych, zatem do 
otrzymania dotacji zakwalifikowało się 15. 
W takiej sytuacji powinno odbyć się 
losowanie, gdyż zarezerwowany na ten cel 
budżet przewidywał dofinansowanie dla 
dziesięciu wnioskodawców. Ponieważ 
jednak zapadła decyzja, że burmistrz 
zwróci się do rady miejskiej o zwiększenie 

puli środków na wymianę pieców, tak aby 
wszystkie pozytywnie zweryfikowane 
wnioski otrzymały dofinansowanie, 
losowanie nie będzie konieczne.

Jeszcze tylko zostało kilka dni na 
zgłaszanie uwag do projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego w obrębie Parku Przemysłowe-
go. Powstały dwa projekty tj. „Droga 
krajowa nr 10 – część północna” i dla terenu 
w obrębie ulic „Unii Europejkskiej – Haskiej 
– Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – 
Kujawskiej”. Termin zgłaszania uwag 
i wniosków upływa 30 marca br. 

Uwagi tylko
do 30 marca
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ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Garbary – 
Leśna w Solcu Kujawskim.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2021 r. 
i z dnia 01.03.2021 r.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Solca Kujawskiego.

ŘSprawozdanie z działalności Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Solcu Kujawskim w 2020 roku.

ŘSprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny dla Solca 
Kujawskiego na lata 2020 – 2022 za rok 
2020.

ŘSprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Solec Kujawski na rok 2020.

ŘSprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020.

ŘS p r a w o z d a n i e  m e r y t o r y c z n e 
z działalności Soleckiego Centrum Kultury 
za rok 2020.

ŘSprawozdan ie  z  dz ia ła lnośc i 
Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim 
w 2020 roku.

ŘP r z e d s t a w i e n i e  s p r a w o z d a ń 
z działalności komisji stałych Rady 
Miejskiej za 2020 rok.

ŘWolne głosy i wnioski.

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

Dokończenie ze str. 1

XXVI SESJA RM

Porządek
obrad

Po świętach na naszym dworcu szykuje 
się gruntowne sprzątanie. Jeśli jednak ktoś 
ma nadzieję, że znikną wszystkie ptasie 
odchody z peronów, srodze się zawiedzie. 
Cezary Ball, dyrektor Wydziału Utrzym-
ania Miasta, przekazał nam informację, że 
gmina uporządkuje wyłącznie teren, za 
którego utrzymanie odpowiada:

- Są to budynek punktu obsługi 
podróżnych wraz z jego wyposażeniem, 

schody zewnętrzne z terenem przyległym 
do dworca, przydworcowy parking, a także 
klatka schodowa na drugi peron wraz 
z windą. Za porządek i stan techniczny 
peronów oraz pozostałą infrastrukturę 
ponosi odpowiedzialność PKP. Jeszcze 
jedynie do maja za usuwanie awarii 
wyświetlaczy i elektronicznych tablic 
informacyjnych odpowiada w ramach 
gwarancji firma wykonawcza. To jej 
zgłaszamy usterki. Na bieżąco też inform-
ujemy PKP o konieczności usuwania 
wszelkich nieprawidłowości. 

Jak z tego wynika nie wszystko co się 
dzieje na dworcu leży w gestii gminy.

- Obecnie o porządek w gminnej 
części dworca dba Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Z usług poprzedniej firmy 
nie byliśmy zadowoleni, stąd konieczna 
była zmiana usługodawcy – dodaje C. 
Ball.

Jak się dowiedzieliśmy też, awaria 
wyświetlaczy była zgłaszana pięcio-
krotnie, a ostatnia była usunięta w drugiej 
połowie stycznia.

Awarie  awar iami ,  a le  kole jną 
uciążliwością są ptasie odchody szpecące 
dworzec. Jakiś czas temu gmina zamonto-
wała atrapy ptaków, mające odstraszać 
gołębie. Później pojawiły się kolce, teraz 
gmina przymierza się do montażu siatek 
uniemożliwiających gniazdowanie 
gołębi. Jak zaznacza jednak C. Ball, nie 
mają pojawić się na wszystkich peronach, 
a tylko w tej części, która należy do 
gminy. Na razie trwa szacowanie kosztów.

Narodowy Spis Powszechny 2021 
będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 
2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Może 
jednak potrwać dłużej - 6 miesięcy.

2 lutego br. rząd przyjął projekt 
noweli ustawy o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021. Projekt zakłada, że Narodowy Spis 
powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 
2021 r., a zakończy 30 września 2021 r.

Zebrane w ramach spisu dane będą 
przez najbliższe 10 lat podstawą wiedzy 
statystycznej o Polsce. Od danych ze 
spisu zależą m.in. kwoty dotacji dla 
gmin, czy środki na ochronę zdrowia 
w poszczególnych regionach. Ale nie 
tylko. Informacje ze spisów analizują 
także inwestorzy, samorządy i instytucje 
unijne. Dane ze spisu są zatem bardzo 
ważne.

Wiele informacji zawartych na 
formularzach, zbiera się tylko podczas 
spisu powszechnego, raz na 10 lat. 
W  r a m a c h  n a r o d o w e g o  s p i s u 
powszechnego ludności i mieszkań 
zostaną zebrane na przykład dane w 
zakresie charakterystyki demograficznej 
(płeć, wiek, stan cywilny), aktywności 
ekonomicznej osób (status, zawód, 
rodzaj źródła utrzymania), poziomu 
wykształcenia, niepełnosprawności, 
charakterystyki etniczno-kulturowej, 
migracji ludności, zasobów mieszkanio-
wych, gospodarstwa domowego.

W tym roku, inaczej niż 10 lat temu, 

podstawową formą wypełnienia 
formularzy będzie samospis interneto-
wy. Po raz pierwszy w historii polskiej 
s ta tys tyki  publ icznej  samospis 
internetowy będzie obowiązkowy! 
Formularz uruchomiony zostanie 1 
kwietnia na stronie www.spis.gov.pl. 
Wypełnienie formularza zajmie nam 15 
minut.

Samospis internetowy to najprosts-
za i najszybsza metoda. Zachęcamy do 
skorzystania z niej. Każdy będzie mógł 
wypełnić  formularz  na ekranie 
smartfona, komputera, czy tabletu. Te 
formularze są proste w obsłudze. 
Pytania  zos ta ły  skonst ruowane 
w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie 
miał problem z wypełnieniem for-
mularza, będzie mógł zasięgnąć rady na 
infolinii: specjalna infolinia spisowa 
(22 279 99 99).

Dla tych mieszkańców, którzy nie 
mają możliwości spisania się przez 
internet, (np. ze względu na zaawansowa-
ny wiek, stan zdrowia czy niepełnospraw-
ność) zadzwonią lub przyjadą rachmistrze 
(w Solcu Kujawskim wyznaczono 7 
rachmistrzów).

Gminne Biuro Spisowe w Solcu 
Kujawskim uruchomi też punkt do 
samospisu (budynek E urzędu przy 
ul. 23 Stycznia 7) dla osób, które będą 
chciały dokonać samospisu, a na 
przykład nie dysponują komputerem, 
smartfonem lub nie posiadają dostępu 
do internetu. Punkt będzie udostępniany 
po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym pod numerami: 52 387 
01 17 lub 52 387 01 03.

Obywatelu,
spisz się sam

Nie wszystko zależy
od gminy
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To już ostatnia solecka kartka z okresu II wojny światowej, która znajduje się w zbiorach 
naszego muzeum. Jest to pocztówka o charakterze wybitnie propagandowym, dlatego kilka 
spraw należy wyjaśnić. Górne zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości zgromadzonych 
według podpisu „przy zbiorowej mogile ofiar morderstwa w Solcu”. Są w niej pochowani 
Niemcy, którzy zginęli w Solcu i okolicach na początku września 1939 roku. Te „ofiary morder-
stwa” to prawdopodobnie w większości członkowie niemieckiego oddziału dywersyjnego w sile 
ok. 20-30 osób, który w dniach od 2 do 4 września działał w okolicach Solca Kujawskiego. 
Oddział ten został zlikwidowany przez Wojsko Polskie, w tym marynarzy z Oddziału Wydzielo-
nego Rzeki Wisły. Część dywersantów zginęła w walce, a część została rozstrzelana na mocy 
wyroku sądu polowego, który 4 września 1939 roku odbył się w Otorowie. Według różnych 
danych w mogile pochowane są 37 lub 42 osoby. Trzeba jednak dodać, że wśród nich mogły być 
również osoby przypadkowe, które zginęły podczas tłumienia dywersji. Pozostałości tej mogiły 
widoczne są do dziś na terenie opuszczonego cmentarza przy ul. Powstańców. Drugie zdjęcie 
w dolnej części kartki przedstawia uczestników narodowosocjalistycznego wiecu, zorganizo-
wanego w naszym mieście prawdopodobnie 13 października 1939 roku, w związku z wizytą 
Alberta Forstera – namiestnika okrętu Gdańsk Prusy Zachodnie. Wiec został zorganizowany 
na rynku, a w tle widoczne są zabudowania przy zachodniej pierzei. Niewykluczone, że po lewej 
stronie stoją członkowie miejscowego Selbstschutzu, którzy jesienią 1939 roku torturowali a 
następnie zamordowali kilkudziesięciu polskich mieszkańców Solca. Prezentowana kartka 
pocztowa została wydana w Bydgoszczy, zaś na rewersie brak korespondencji. 

Pozdrowienia z Solca (82)
 środę, 17 marca, w Mu-Wzeum Solca została otwarta 
(choć bez  of ic ja lnego 

wernisażu), nowa wystawa czasowa 
„Nabytki Muzeum”. To już 12 ekspozycja 
tego typu przygotowana dzięki ofiarności 

Wystawa otwarta
i zamknięta

mieszkańców Solca Kujawskiego, ale 
także pokazująca zakupy dokonane przez 
Muzeum w minionym roku oraz zabytki 
archeologiczne znalezione podczas badań 
powierzchniowych czy też w trakcie 
nadzorów.

Na  t ego roczne j  ek spozyc j i  na 
szczególną uwagę zasługuje bogata 
kolekcja zdjęć pochodzących z zakładu 
soleckiego fotografa Bronisława Krügera, 
którą do Muzeum przekazał Kazimierz 
Stępień. Wśród wielu innych ciekawych 
muzealiów, wyróżniają się przedwojenne 
dyplomy soleckiego Towarzys twa 
Gimnastycznego „Sokół” przekazane 
przez Ochotniczą Straż Pożarną, czy 
monety aż pięciu różnych monarchów 
z XVII-XVIII w., znalezione przez 
Wojciecha Miłka, prowadzącego nadzór 
archeologiczny w czasie remontu kamien-
icy przy Pl. Jana Pawła II 4.

Niestety po trzech dniach, z przyczyn 
epidemiologicznych, soleckie Muzeum, 
tak jak wszystkie placówki tego typu 
w Polsce, zostało zamknięte do 9 kwietnia. 
Miejmy nadzieję, że nie na dłużej …

J e ś l i  p r o b l e m y  z w i ą z a n e 
z epidemią COVID-19 nie pokr-
zyżują dalszych planów wystawowy-
ch, to na połowę maja planowane jest 
otwarcie wystawy poświęconej 
soleckim zespołom rockowym z lat 
80 i 90. XX w.

- Jeżeli mają Państwo wśród 
swoich pamiątek jakieś zdjęcia, 
bilety, plakaty czy nagrania związane 
z tą tematyką, Muzeum Solca będzie 
wdzięczne za ich udostępnienie na 
przygotowywaną ekspozycję – 
apeluje Rafał Kubiak, dyrektor 
placówki.

To kolejna wystawa, w której 
tworzeniu możemy mieć swój udział.

Możemy
pomóc
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realizację inwestycji. Informację tę na 
spotkaniu prasowym na przystani nadwi-
ślańskiej w Ciechocinku przekazał Marek 
Gróbarczyk ,  wiceminister resortu 
infrastruktury:

- Pojawienie się wpisu w Europejskim 
Dzienniku Urzędowym o zamówieniu na 
opracowanie dokumentacji stopnia 
wodnego w Siarzewie jest końcem 
dyskusji na temat tego czy ten stopień 
wodny ma być budowany, czy nie, 
a faktycznym rozpoczęciem realizacji tej 
inwestycji.

Inwestycja ta, mówił M. Gróbarczyk 
ma ogromne znaczenie ze względu 
bezpieczeństwa powodziowego, i przeciw-
działania suszy. Przy budowie będą 
zagwarantowane najwyższe standardy w 
zakresie ochrony środowiska. Zakładane 
są liczne kompensacje mające na celu 
polepszenie warunków środowiskowych. 
Budowa stopnia wodnego tworzy możli-
wości rozwoju turystyki i stwarza szansę 
użeglownienia Wisły.

W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele inwestora czyli Państ-
wowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, parlamentarzyści, przedstawiciele 
urzędów wojewódzkiego i marszałkows-
k iego ,  samorządowcy z  reg ionu  i 
naukowcy popierający inwestycję. Nad 
Wisłą pojawili się również mieszkańcy 
zainteresowani budową stopnia wodnego 
w Siarzewie. W swoich wystąpieniach 
wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie 
podkreślali korzyści, jakie ma przynieść 
wybudowanie kolejnego stopnia wodnego 
na Wiśle. Mówili o jego istotnym znaczen-
iu przeciwpowo-dziowym, jako zbiornika 
retencyjnego, miejsca produkcji zielonej 
energii, a także całego spektrum korzyści 
gospodarczych – począwszy od rozwoju 
turystyki, na użeglownieniu rzeki i jej 
gospodarczym wykorzystaniu jako drogi 

transportowej kończąc.
- Postępująca erozja dna rzeki poniżej 

Włocławka spowodowała obniżenie się 
lustra wody o parę metrów. Stopień wodny 
we Włocławku jest zagrożony utratą 
stabilności, co może grozić katastrofą 
budowlaną. Dlatego poniżej tego stopnia 
wybudowano próg podpierający, ale to 
budowla tymczasowa.  Mamy tego 
świadomość, dlatego z determinacją 
dążymy do tego, by powstał kolejny 
stopień wodny - w Siarzewie – podkreślił 
Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód 
Polskich.

Zakończenie prac projektowych 
zaplanowano na koniec 2023 r., tak by 
budowa mogła ruszyć w roku 2024 
i zakończyć się w 2029 r. Zakładana 
pojemność zbiornika ma wynieść około stu 
milionów metrów sześciennych. Będzie on 
trzykrotnie mniejszy od włocławskiego, 
ale spełni swoją rolę łagodzenia fal 
powodziowych i zasilania w wodę rzeki, 
kiedy jej będzie brakowało. Na stopniu 
będą dwie śluzy umożliwiające również 

żeglugę śródlądową, czyli najbardziej 
ekologiczny rodzaju transportu.

Prof. Zygmunt Babiński z Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego, hydrolog 
zajmujący się też ochroną środowiska, od 
50 lat badający Wisłę, zwrócił uwagę 
właśnie na ten aspekt:

- Jeżeli nie przystąpimy do tej 
inwestycji, zdegradujemy środowisko 
przyrodnicze dna doliny Wisły. Jeśli nie 
zrobimy nic, do 2100 r. zdegradujemy 
odcinek Wisły aż do Gdańska. Zapew-
niam państwa, jeżeli powstanie ta 
inwestycja, przyroda niesamowicie zyska.

O uwzględnienie kompleksowego 
zagospodarowania dolnej Wisły i budowę 
stopnia wodnego w Siarzewie przy 
formułowaniu strategicznych projektów 
rozwoju kraju, między innymi w Krajo-
wym Planie Odbudowy, zaapelował Piotr 
Całbecki, marszałek województwa. Apel 
ten uzgodnili uczestnicy spotkania, które 
odbyło się 15 marca br. Uczestniczyło 
w nim ponad stu przedstawicieli środ-
owisk zaangażowanych w wykorzy-
stanie walorów Wisły. Dyskusję on-line 
obserwowało znacznie więcej osób. 
W apelu podkreślono wiele aspektów 
zrównoważonego zagospodarowania 
rzeki w tym między innymi jej aktywiza-
cji gospodarczej dla bezpieczeństwa 

powodziowego, zabezpieczenia zasobów 
wodnych dla całej środkowej Polski, 
poprawy potencjału środowiskowego 
oraz zwiększenia produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. Za szczególnie 
ważne uznano utrzymanie w mocy 
decyzji środowiskowej dla budowy 
stopnia wodnego w Siarzewie, wydanej 
w 2017 r.

Budowa stopnia w Siarzewie jest 
pierwszym elementem szerszego planu 
kaskadyzacji dolnej Wisły.

Zbigniew Stefański

Wystąpienie prof. Z. Babiń-
skiego (zdjęcie górne) odnosiło się do 
korzyści środowiskowych budowy 
stopnia wodnego.

Na zdjęciu dolnym mieszkańcy 
z transparentami wspierającymi 
inwestycję.

Dokończenie ze str. 1

Stopień wodny
przyniesie wiele korzyści
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Soleckie Centrum Kultury

TEATRALNY  PLAKAT
Zamknięte galerie? W centrum kultury 

to nie problem. Bez wymówek zaprasza do 
galerii „Pod chmurką” przed budynkiem 
Soleckiego Centrum Kultury. W trakcie 
spacerów koniecznie sprawdźcie nowe 

oblicze galeryjnych witryn. Z okazji 
przypadającego 27 marca Międzynarodow-
ego Dnia Teatru znalazł się w nich zbiór 
plakatów teatralnych oraz z perfor-manców 
z przełomu ostatnich lat z repertuaru Opery 
Nova oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy. 
Zachwyćmy się użytkowymi dziełami 
sztuki na wyciagnięcie ręki. 

KONKURS  TANECZNY
Niewiele trzeba, aby wygrać cenne 

nagrody. Wystarczy dosłownie chwila! 
Zadanie konkursowe polega na nagraniu 
filmiku z wykorzystaniem przygotowanej 
przez SCK muzyki. Inspiracją konkursu 
stały się modne nagrywki TikTok.

Zaproście  znajomych,  twórzcie 
choreografie, układy, bądźcie sobą 
i postawcie na naturalność. Wyraźcie siebie 
przez taniec. Zainspirujcie się stworzonym 
przez SCK muzycznym fragmentem 
i pokażcie co was interesuje. Regulamin 
konkursu dostępny na stronie www.sck-
solec.com. Nagrania można przesyłać do 
26 kwietnia 2021 r. Głosować na najlepsze 
nagranie będzie można do 26 kwietnia br. 
Rozstrzygnięcie nastąpi w Między-

narodowy Dzień tańca 29 kwietnia. Liczy 
się pomysł i dobra zabawa. Daj się porwać 
muzyce!

Jak wygrać? Poradnik w trzech 
krokach:

1. Puść w tle muzykę ze strony SCK. 
Fragment muzyczny znajduje się na 
www.sck-solec.com po kliknięciu plakatu 
konkursowego.

2. Telefonem komórkowym nagraj 
filmik z koleżanką, kolegą, z babcią, 
z rodzicami, z psem, a może wszystkimi 
razem?

3. Wyślij za pośrednictwem profilu na 
fb lub sekretariat@sck-solec.com i gotow-
e! To takie proste.

- Wcale nie musisz ściągać muzyki. My 
to robimy tak: z jednego telefonu pusz-
czamy muzykę, drugim nagrywamy. 
Możesz także przesłać filmik bez muzyki 
w tle, my go dołączymy. Wyraźcie siebie 
przez taniec! Zainspirujcie się stworzonym 
przez nas muzycznym fragmentem 
i pokażcie co was interesuje - doradzają 
i zachęcają w SCK.

POWSPOMINAJ …
Na stronie oraz na facebookowym 

profilu SCK możecie powspominać 
muzyczne wystąpienia. Znajdziecie tam 
relacje z koncertów, finisażu wystawy 
w galerii Homo Faber i nie tylko. Do 
czerwca możecie się pobawić z bohaterami 
Psiego Patrolu. Warto!

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja
Od soboty 20 marca br.

w ramach rozszerzonych zasad bezpieczeństwa 
ponownie zamknięte zostają 

Park Wodny oraz sauna fińska w kompleksie OSiR. 
Obecne obostrzenia zapowiadane są do 9 kwietnia br. 

O ewentualnych, późniejszych zmianach OSiR będzie info-
rmować na bieżąco na swojej stronie internetowej:

www.osir.soleckujawski.pl.

Na początku marca odbyły się wybory 
władz Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego. 
Przewodniczącym został jednogłośnie 
wybrany solecczanin Zbigniew Wawrzy-
niak (fot.), były dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Zastępcą jest Romuald 
Góralczyk  z Nowej Wsi Wielkiej, 
a sekretarzem Andrzej Kubiak, dyrektor 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
starostwa powiatowego. Wybory prze-
prowadzono podczas posiedzenia rady 
zorganizowanej w trybie zdalnym. 
Z. Wawrzyniak po raz kolejny będzie 
kierował pracami rady sportu. Przewodn-
iczy temu gremium od początku jego 
powstania. Członkiem rady jest jeszcze 
drugi solecczanin - Marek Roliński, 
sekretarz KS Unia .

Powiatowa
rada sportu

W kolejnym meczu sezonu II ligi (13 
marca br.) tenisiści stołowi UKS Top Solec 
Kujawski podejmowali UKS Pelplin.

Był to jeden z czterech ostatnich, 
zapowiadających się na bardzo wyrównane, 
meczów tej rundy, które decydować będą 
o ostatecznym kształcie tabeli. Pelplin to 
rywal dla solecczan niezwykle pechowy, 
z którym zawsze szło „jak po grudzie”.  
Tym razem również tak miało być, wszak 
goście wzmocnieni byli nawet byłym 
zawodnikiem polskiej Superligi Adrianem 
Więckiem. 

Chcąc zwyciężyć postanowili jednak 
zaryzykować w rozstawieniu i dać szansę na 
tegoroczny debiut Filipowi Strychalskiemu. 
Przyniosło to pożądany skutek i już 
pierwsza runda singli dała prowadzenie 
tenisistom UKS Top 3:1. W swych grach 
zwyciężyli: Dariusz Świder (z Pawłem 
Manterysem 3:2) i Rafał Ordza (z Aleks-

andrem Cichockim 3:0) na stole pierw-
szym oraz Kacper Makowski (z Grzegor-
zem Urbańczykiem 3:0) na stole drugim. 
Przegrał natomiast w trzech setach Filip 
Strychalski z Adrianem Więckiem. 
Również gry deblowe przyniosły 
zwycięstwa. O ile na stole drugim Ordza 
i Jacek Wieczerzak raczej zgodnie 
z oczekiwaniami pewnie pokonali debel 
Manterys / Urbańczyk, to para Świder / 
Makowski sprawiła niespodziankę i po 
fantastycznym pięciosetowym pojedynku 
okazała się lepsza od debla Więcek / 
Cichocki. 

Nasz drużyna prowadziła zatem 5:1 
i do szczęścia brakowało jednego punktu. 
Pierwsze single drugiej serii to porażki 
Świdra z Cichockim (0:3) i Makowskiego 
z Więckiem (1:3) co zredukowało 
prowadzenie do stanu 5:3. Mieliśmy 
w rękawie jednak jeszcze dwa asy i oba 
okazały się lepsze od swych rywali. 
Zarówno Wieczerzak na stole drugim, jak 
i Ordza na stole pierwszym pokonali 
odpowiednio Urbańczyka i Manterysa 
i bardzo ważna i bardzo oczekiwana 
wygrana z zespołem z Pelplina 7:3 stała się 
faktem. Ostatecznie łupem punktowym 
dla UKS Top podzielili się: Rafał Ordza - 
2,5 pkt oraz Dariusz Świder, Kacper 
Makowski i Jacek Wieczerzak - po 1,5 pkt. 

Po tym zwycięstwie UKS Top ma 15 
punktów zdobytych w 11 meczach 
i plasuje się około piątego miejsca. Do 
końca rundy jeszcze trzy mecze - z MRKS 
Gdańsk i Szańcem Świecie n/Osą w Solcu 
oraz wyjazdowy z UKS OSiR Brodnica. 
Miejmy nadzieję, że nasi zagrają w nich na 
tyle skutecznie, że zdołają awansować do 
Top 7.

Kolejna
wygrana
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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.



 Firma Palfinger poszukuje kandydatów do pracy 
w Solcu Kujawskim na stanowiska:

MECHANIK
Wymagania:
- wykształcenie średnie, preferowane 

techniczne: mechanik,
- umiejętność czytania rysunku tech-

nicznego oraz dokumentacji technicznej,
- samodzielność i odpowiedzialność 

w wykonywaniu obowiązków,
- dobra organizacja pracy.
Mile widziane:
- wykształcenie: techniczne: mechanik 

samochodowy,
- komunikatywny język angielski,
- prawo jazdy kat. C,
-uprawnienia na suwnice i wózki 

widłowe.
ELEKTRYK
Wymagania:
- wykształcenie średnie, preferowane 

techniczne - elektryk samochodowy,
- umiejętność czytania schematu 

elektrycznego, dokumentacji technicznej,
- uprawnienia SEP do 1KV,
- samodzielność i odpowiedzialność 

w wykonywaniu obowiązków,
- dobra organizacja pracy.
Mile widziane:
- komunikatywny język angielski,
- prawo jazdy kat. C,
-uprawnienia na suwnice i wózki 

widłowe.
SPAWACZ
Wymagania:
-uprawnienia do spawania spoin 

pachwinowych oraz czołowych zgodnie 
z normą ISO 9606-1 w metodzie 135 
(MAG), grupie materiałowej 2.2 w p-
ozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, 

-umiejętność samodzielnej pracy 
w oparciu o dokumentację techniczną, 
WPS, 

- min. 3 lata doświadczenia w spawaniu 
konstrukcji stalowych.

Oferty prosimy składać drogą elektro-
niczną na adres:

a.szymanska@palfinger.com.

Jest praca



Koledze Damianowi Zawalińskiemu
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatu 

Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Pani Magdalenie Strauchmann
oraz Pani Izabelli Nikodem
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty

składają 
Zarząd oraz pracownicy SOLMED
Sp. z o.o. oraz pracownicy Apteki

w Przychodni

Pani Marcie Kukułce serdeczne
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla 
nas chwili dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości, 
uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie

Śp. Lecha Józefa 
Nowakowskiego

Księżom z parafii pw. Nawrócenia 
Świętego Pawła, Rodzinie, Znajomym, 
Przyjaciołom, Sąsiadom za modlitwę, 

intencje mszalne, złożone wieńce i 
kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu i 

Kwiaciarni za profesjonalną obsługę
serdeczne "Bóg zapłać" składają

Żona oraz Córka z Rodziną

,,Nie czas jest nam dany, a chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić  z tej chwili czas"
             Georges Poulet

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości oraz uczestniczyli 
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Taty, Brata, Teścia, 
Dziadka

Śp. Andrzeja Osmałka

serdeczne podziękowania składa pogrążona w żałobie RODZINA.

Wygraj
z rakiem

#wyGRAJzRakiem to program dla 
wszystkich Pacjentów onkologicznych 
w trakcie leczenia i na etapie diagnozy oraz dla 
osób, które zakończyły leczenie. W ramach 
programu każda osoba, która zgłosi się do 
Polskiego Stowarzyszenia Onkodietetyki 
otrzyma voucher o wartości 300 zł na bezpłatną 
wizytę z onkodietetykiem i psychoonko-
logiem. Voucher można zrealizować na dwa 
sposoby: ONLINE albo stacjonarnie w Cen-
trum Onkodietetyki w Bydgoszczy lub 
Poznaniu.

Podczas takiego spotkania każda osoba 
chora otrzyma indywidualne wsparcie 
specjalisty tj. onkodietetyka i psychoonkologa. 
Wraz z voucherem Pacjent otrzymuje dwa 
poradniki: poradnik „ONcare – pielęgnacja 
skóry w trakcie leczenia onkologicznego” 
i poradnik „Wybierz, jak żyć z rakiem”.

W trakcie wizyty u onkodietetyka pacjent 
będzie mógł porozmawiać o swoich nawykach 
żywieniowych oraz codziennych trudnościach 
związanych z odżywianiem. Każda osoba 
otrzyma realne wskazówki, które pozwolą 
zgładzić skutki uboczne terapii, czy też 
odpowiednio przygotować organizm na 
leczenie. Dodatkowo w przypadku realizacji 
vouchera stacjonarnie,  każdy pacjent 
otrzymuje również analizę składu ciała 
wykonywaną na analizatorze medycznym.

W trakcie wizyty u psychologa onkologi-
cznego każdy pacjent otrzyma wsparcie 
psychologiczne, podczas którego będzie mógł 
opowiedzieć o swoich uczuciach, emocjach 
i trudnościach. Psycholog wyjaśni także 
mechanizm powstawania nieodpowiednich 
nawyków i przekaże wskazówki, które pomogą 
lepiej radzić sobie z chorobą oraz leczeniem. 

Aby otrzymać voucher, należy przejść na 
adres:  http:/ /bit . ly/VoucherPSO  lub 
skontaktować się ze stowarzyszeniem pod 
numerem telefonu: +48 534 523 743 lub 
mailowo: pso@onko.com.pl .

vMiejsce :  online lun stacjonarnie 
(Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 51; 
Poznań, ul. Kościelna 30)

vTermin: do końca czerwca 2021 r.
vVoucher jest wysyłany bezpłatnie wraz 

z  2  p o r a d n i k a m i :  h t t p : / / b i t . l y / 
VoucherPSO 

vDla kogo: Program przeznaczony jest dla 
wszystkich dorosłych osób chorych 
onkologicznie na każdym etapie choroby: 
moment diagnozy, leczenie oraz po 
zakończonej terapii onkologicznej. 

vUdział w programie jest bezpłatny.
Informacje  o  programie :  https: / / 

www.onko.com.pl/wygrajzrakiem/ .
Projekt finansowany w całości przez 

Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki 
w ramach programu #WyGRAJzRakiem.



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

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.

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 Soleckich 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!

KRS 0000059449

Naszym celem  jest zebranie środków 
na Seniorów:

Seniorze,  ciesz się życiem.

Przekazując 1% podatku pomożecie 
Państwo  zapewnić seniorom wiele zajęć 
twórczych i rozrywek, wykorzystać ich 
potencjał czasu wolnego, wiedzę i życiowe 
doświadczenie.

W  dobie pandemii, z jaką się wszyscy 
mierzymy – Seniorzy potrzebują jeszcze 
bardziej naszego wsparcia.

Zamiast fiskusowi podaruj seniorowi.

Przekaż  1% STOWARZYSZENIU 
IM. SUE RYDER   KRS 0000065481

Z góry dziękujemy za ten dar z serca.
Stowarzyszenie im. Sue Ryder  - 

https://www.sueryder.org.pl.

Zakład Gospodarki Komu-
nalnej informuje, że w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszczącym się 
przy ul. Targowej 3, przyjmowane 
są odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie  domowym, 
w  w y n i k u  p r z y j m o w a n i a 
produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek.

Zbiórka
odpadów
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