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Rynek
i promenada w parku

Na drugą połowę kwietnia planowane 
jest rozpoczęcie robót związanych 
z rewitalizacją Placu Jana Pawła II. 
W ramach inwestycji zostanie przebudo-
wany układ drogowy. Będzie zamknięty 
ruch pojazdów w kierunku północ – 
południe, wymieniona 
nawierzchnia placu 
i  z m o d e r n i z o w a n e 
oświetlenie, pojawi się 
nowa mała architektura 
z fontanną i aranżacją 
z i e l e n i .  Z a d a n i e 
obejmuje także budowę 
parkingu u zbiegu ulic 
Wolności i Toruńskiej 
oraz rozbudowę ul. 
Ułańskiej. Zakończenie 

robót przewiduje się na drugi kwartał 
2022 r. W związku z koniecznością 
przygotowania terenu pod budowę od 29 
marca br. pracownicy Zakładu Gospo-
darki Komunalnej rozpoczęli przesa-

Dokończenie na str. 8

Gmina zgodnie z zawartymi 9 marca 
br. w formie aktów notarialnych umow-
ami sprzedaży, nabyła od Skarbu Państwa 

budynki mieszkalne, położone przy ul. 
Robotniczej 4, 5 oraz 9. W związku z tym, 
wstąpiła w prawa i obowiązki właściciela 
tych nieruchomości. W tych trzech 
budynkach jest 49 mieszkań, z czego 
jeszcze 33 mogą wykupić  najemcy.

Gmina kupiła
trzy budynki

Sprawozdanie z działalności burmistrza; 
sprawozdanie z umorzeń wierzytelności, 
sprawozdania z działalności ośrodka pomocy 
społecznej i z realizacji programów tj. 
wspierania rodziny, rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii, a także z działalności centrum 
kultury, biblioteki oraz z działalności komisji 
stałych rady miejskiej. Ponadto uchwały 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
zawarcia umowy dzierżawy, w sprawie 
funduszu sołeckiego – to tematyka, jaką 
między innymi poruszano podczas 26. sesji 
rady, która odbyła się 26 marca.

Sprawozdanie z działalności burmistrz 
obejmowało okres od 16 listopada 2020 r. do 
28 lutego 2021 r. szczegółowo zaprezento-
wała Barbara Białkowska ,  zastępca 
burmistrza. Mówiła o budowie ulic na 
Osiedlu Leśnym – Prostej, Łąkowej, 
Zbożowej. Inwestycja ma zakończyć się 
w październiku 2022 r. Wykonano także 1,5 
km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej w kierunku Otorowa. W grudniu ub. 
r. starosta wydał pozwolenie na budowę 
ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej. W lutym 
br. otwarto oferty na przeprowadzenie robót 
budowlanych obejmujących rewitalizację pl. 
Jana Pawła II i przyległych ulic. Zadanie 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje: 
budowę parkingu na 23 stanowiska u zbiegu 
ulic Wolności i Toruńskiej; przebudowę rynku 
wraz ze zmianą układu komunikacyjnego, 
przebudową infrastruktury podziemnej, 
wymianą nawierzchni placu, budową nowego 
oświetlenia, lokalizacją elementów małej 
architektury, budową fontanny, aranżacją 
zieleni; przebudowę odcinka ul. Kościuszki 
z lokalizacją zatoki autobusowej oraz postoju 

taxi; przebudową odcinka ul. Toruńskiej 
z lokalizacją zatoki autobusowej i prze-
budową chodnika. W drugim etapie ma być 
rozbudowana ul. Ułańska. Ponadto trwały 
prace termomodernizacyjne budynku przy ul 
Kościuszki (segment C), przychodni przy ul. 
Powstańców. W styczniu br. starosta wydał 
pozwolenia na przebudowę i  remont 
pomieszczeń świetlicy w Przyłubiu. Rozpo-
częto również drugi etap wykonania klima-

Dokończenie na str. 3

Pod znakiem sprawozdań
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Dyżury aptek

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

12 - 18 KWIETNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

19 - 25 KWIETNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

   

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

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań 
publicznych dotyczących projektu Umowy 
Partnerstwa i poszczególnych programów 
krajowych przewidzianych w ramach 
nowego budżetu UE na lata 2021-2027. 
Pierwsze takie wysłuchanie zaplanowano 
na 7 kwietnia br. Dokładne terminy i zasady 
udziału w wysłuchaniach dostępne są na 
s t ronie:  ht tps: / /www.wysluchania-
nowaperspektywa.pl/.

Umowa Partnerstwa to docelowo 
uzgodniona z Komisją Europejską strategia 
wykorzystania funduszy europejskich 

w Polsce na lata 2021-2027. Dokument 
określa cele i sposób inwestowania 
funduszy unijnych z polityki spójności, na 
którą w przyszłej perspektywie będziemy 
mieli łącznie około 76 miliardów euro. 
Projekt Umowy Partnerstwa został 
przedłożony do publicznych konsultacji 
w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. 
do Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej wpłynęło poprzez formularz 
ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środo-
wisk - administracji, przedsiębiorców, 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, jak również indywidualnych osób.

Jak informują przedstawiciele Ogólno-
polskiej Federacji Organizacji Pozarząd-
owych, zgłoszenia udziału w wysłuchania-
ch publicznych dotyczą zarówno chętnych 
do zabrania głosu (Mówców), jak i 
obserwatorów (Widzów).

Wysłuchania
publiczne

Porzucone w przypadkowych miej-
scach odpady prowadzą do zanieczyszcz-
enia środowiska, w tym także wód 
gruntowych, co stwarza niebezpiecze-
ństwo dla środowiska i dla człowieka.

Ilość odpadów komunalnych, które 
trzeba unieszkodliwiać, rośnie z roku na 
rok. Wytwarzamy coraz więcej śmieci. W 
roku 2019 było ich 6.847,650 t w roku 2020 
7.417,9249 t czyli o 570,2749 t więcej. 
W połączeniu z coraz wyższymi opłatami 
za wywóz odpadów, sprawia to, że niestety 
niektórzy ulegają pokusie pozbycia się „za 
darmo” zanieczyszczeń w pobliskim lesie, 
na łące czy rowie melioracyjnym.

Zmaganie się z dzikimi wysypiskami 
śmieci jest jak walka z wiatrakami - 
pochłania znaczne środki finansowe. Jeśli 
nielegalne wysypisko śmieci znajduje się 
na terenie gminnym i nie można znaleźć 
podmiotu odpowiedzialnego za jego 
powstanie, koszty usunięcia wysypiska 
pokrywane są z opłat za wywóz śmieci 
pobieranych od mieszkańców - więc 
płacimy za to wszyscy. Natomiast jeśli 
wysypisko znajduje się na terenie prywat-
nym, nakaz usunięcia odpadów otrzymuje 
właściciel lub zarządca terenu.

Gmina wspólnie z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej sukcesywnie likwidują 
dzikie wysypiska i pomimo podejmowa-
nych działań, ciągle pojawiają się nowe, 

nielegalne składowiska odpadów. Trafiają 
na nie najczęściej stare meble, zużyty 
sprzęt RTV-AGD, odpady poremontowe, 
opony i inne odpady komunalne. Trudno 
zrozumieć działanie mieszkańców, którzy 
w ten sposób pozbywają się swoich śmieci. 
Jest to tym dziwniejsze, że odpady tego 
typu można bezpłatnie oddać do PUNKTU 
S E L E K T Y W N E G O  Z B I E R A N I A 
O D PA D Ó W  K O M U N A L N Y C H 
(PSZOK), znajdującego się przy ul. 
Targowej 3 na terenie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.

W 2020 roku na terenie gminy zlikwid-
owano osiem dzikich wysypisk, z których 
zebrano i wywieziono prawie trzy tony 
odpadów komunalnych, wielkogabaryt-
owych i budowlanych. 

Za „wyrzucanie” w niedozwolonych 
miejscach odpadów grożą kary grzywny do 
5.000 zł, a obowiązek usunięcia śmieci 
spoczywa na właścicielu nieruchomości, 
na której takie wysypisko powstało.

W przyrodzie
nic nie ginie

Punkt szczepień
w hali

Gmina zgłosiła wojewodzie zamiar 
utworzenia w Solcu masowego punktu 
szczepień przeciw COVID-19. Ma on być 
zlokalizowany w sali klubowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (wejście od strony 
parkingu). Gmina przy prowadzeniu akcji 
szczepień będzie współpracowała ze 
spółką Solmed, która prowadzi działalność 
leczniczą w Miejsko – Gminnej przychodni 
Zdrowia przy ul. Powstańców. Ona także 
będzie odpowiedzialna za zapewnienie 
personelu medycznego i za rejestrację 
pacjentów. Punkt ma działać przez sześć 
dni w tygodniu – od poniedziałku do 

soboty. Zakłada się, że dziennie powinno 
być zaszczepionych 200 osób, co daje 1200 
osób w ciągu tygodnia. Obecnie trwa 
przygotowanie punktu szczepień. Po 
szczepieniu pacjenci będą wychodzili 
z pomieszczenia klubowego do holu, gdzie 
będą oczekiwali w punkcie obserwacyj-
nym. Potem będą mogli opuścić halę 
wyjściem zlokalizowanym obok wejścia 
głównego. Wprawdzie jeszcze punkt nie 
był weryfikowany przez NFZ, co ma 
nastąpić w terminie od 12 do 18 kwietnia, 
ale nie powinno być przeszkód z jego 
zakwalifikowaniem do prowadzenia 
szczepień. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem ma ruszyć od 19 kwietnia. 
Prosimy o śledzenie informacji na stronie 
internetowej www.soleckujawski.pl i na 
profilu urzędu na fb.
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tyzacji w urzędzie. Kolejne informacje 
dotyczyły realizacji zadań oświatowych, 
utrzymania miasta, gospodarki nieruchomo-
ściami, pomocy społecznej.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności z 2020 r. przedstawiła 
skarbnik Alina Kowalska. Są one podzielone 
na trzy grupy – umorzenia, odroczenia, 
rozłożenie na raty. W minionym roku 
umorzono 172 tys. zł, z czego umorzenia 
należności z tytułu najmu, dzierżawy, 
użytkowania związane z epidemią wyniosły 
37 tys. zł. Odroczono spłatę 10 tys. zł, 
natomiast na raty rozłożono wierzytelności 
85. dłużnikom na łączną kwotę 2,1 mln zł.

Rada, przy jednym głosie wsytrzymują-
cym, nie wyraziła zgody na utworzenie 
w 2022 r. funduszu sołeckiego. Jak wyjaśniła 
B. Białkowska, mimo tego w budżecie gminy 
nadal będą wyodrębniane środki przezna-
czone do dyspozycji sołectw. Rokrocznie na 
działalność i utrzymanie świetlic przezna-
czanych jest więcej pieniędzy, niż znalazłoby 
się w wyodrębnionym funduszu sołeckim. 

Ponownie przy jednym głosie wstrzym-
ującym, radni zagłosowali za odstąpieniem 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 
położonej przy ul. Brukselskiej, na okres 10 
lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Chodzi o 1,1 ha gruntu, na którym wybudo-
wano halę produkcyjną z częścią biurową. 
W wypadku umów na czas dłuższy niż trzy 
lata lub na czas nieoznaczony, wymagana jest 
zgoda rady.

Uchwała rady kończy proces uchwalania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Tak było w wypadku planu 
obejmującego około 9,5 ha w rejonie ulic 
Garbary i Leśnej. Projekt uchwały omówiła 
Iwona Konopa, kierownik Biura Planowania 
Przestrzennego.  W dyskusj i  swoimi 
wątpliwościami podzieliła się Alicja Żaguń. 
Zwróciła uwagę, że według planu możliwa 
będzie budowa stacji paliw, a pod usługi 
przeznaczono teren zadrzewiony, który 
powinniśmy zostawić. W podobnym duchu 
wypowiedzieli się Beata Kołota i Andrzej 
Bąbka. Ostatecznie za przyjęciem planu 
zagłosowała siódemka radnych, czworo było 
przeciwnych, troje wstrzymało się od głosu.

Rada uznała za bezzasadną skargę na 
działalność burmistrza. Skarżący podniósł 
kwestię opieszałości w uchwalaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy usługowej, składów i magazynów 
wieś Makowiska – Wypaleniska. Uzasadnie-
nie przedstawił Szymon Raczyński , 
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i petycji. Celem sporządzenia zmiany planu 
jest dostosowanie obowiązującego aktu 
prawa miejscowego do przepisów aktualnie 
obowiązujących, jak również uwzględnienie 
wniosków właścicieli nieruchomości, w tym 
skarżącego, w sprawie zmiany zapisów 

dotyczących podziału nieruchomości oraz 
skomunikowania działek z terenami publicz-
nymi. Głównym powodem przedłużającej się 
procedury planistycznej była trwająca od 
2014 r. procedura sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
gazociągu wysokiego ciśnienia.

W dalszej części obrad radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W 2020 r. 581 rodzin skorzystało z pomocy 
i wsparcia, z tego 205 rodzin wyłącznie 
w formie pracy socjalnej. W porównaniu do 
2019 r. liczba rodzin korzystających z tego 
rodzaju wsparcia nieznacznie spadła. Więcej 
osób podjęło zatrudnienie, co w połączeniu ze 
zwiększonym wsparciem dla rodzin tj. 500+, 
300+, spowodowało, że o 6,29 proc. spadła 
liczba rodzin korzystających ze wsparcia 
finansowego i rzeczowego. Najczęstszymi 
powodami korzystania z pomocy społecznej 
były długotrwała lub ciężka choroba, jak 
i niepełnosprawność. Na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej wydano prawie 
30 mln zł.

Zarówno pierwsze sprawozdanie, jak 
i pozostałe, dotyczące pomocy społecznej, 
przedstawiła radnym Iwona Konaszewska, 
zastępca dyrektora MGOPS. Mówiąc 
o działaniach w ramach programu wspierania 
rodziny zwróciła uwagę na asysty rodzinne, 
skierowane do rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. Wsparciem objęto 33 
rodziny. Gmina ponosiła też koszty pobytu 
dzieci skierowanych przez sąd do rodzin 
zastępczych bądź palcówek opiekuńczo – 
wychowawczych, łącznie 229 tys. zł. W 2020 
r. w pieczy zastępczej przebywało 35 dzieci. 
Ograniczenia związane z epidemią spowodo-
wały, że nie można było realizować wielu 
projektów.

Pandemia zmieniła również sposób 
działania instytucji zajmujących się pomocą 
mieszkańcom borykającym się z problemem 
uzależnień. Wiele zaplanowanych działań nie 
zostało zrealizowanych, co wynikało 
z konieczności przestrzegania obostrzeń 
sanitarnych, w tym zachowania dystansu 
społecznego. Realizacja programu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
pochłonęła 200 tys. zł. Znacznie mniejszą 
kwotę wydano na program przeciwdziałania 
narkomanii. Tu także plany pokrzyżowała 
pandemia. Odbywały się konsultacje 
z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
a także dyżury terapeutyczne w szkołach.

Regina Osińska, dyrektor Soleckiego 
Centrum Kultury omawiając sprawozdanie 
z działalności placówki, wskazała na zmianę 
charakteru pracy instytucji kultury, wynika-
jącą z sytuacji epidemicznej. Wymagała ona 
szczególnej troski i kreatywności, żeby nie 
stracić kontaktu z odbiorcami. Stąd kilka 
inicjatyw ciszących się uznaniem. SCK 
starało się tez znaleźć jak najwięcej partnerów 
do działalności centrum. R. Osińska mówiła 

o wielkiej aktywności w sieci i przed 
budynkiem SCK.

O działaniach podejmowanych przez 
naszą bibliotekę w minionym roku poinfor-
mowała dyrektor Iwona Lichocka. Ona 
także zwróciła uwagę na przeniesienie wielu 
działań do sieci. Mimo zamknięcia placówki 
na czas pandemii, podejmowano działania 
umożliwiające i ułatwiające korzystania 
z księgozbioru,  jak choćby poprzez 
uruchomienie pogotowia bibliotecznego dla 
osób starszych i chorych oraz okienka dla 
pozostałych czytelników.

Jako ostatnie, zaprezentowano spra-
wozdania z działalności komisji stałych rady 
miejskiej.

W ostatnim punkcie – wolne głosy 
i wnioski – poruszono następujące zagadnie-
nia. B. Kołota prosiła o przejrzenie stanu 
ulic Toruńskiej, Leśnej i 29 Listopada; 
poinformowanie o planach dalszego 
funkcjonowania targowiska w okresie 
obostrzeń; wyjaśnienie decyzji o za-
szczepieniu pracownika sklepu medycznego 
działającego w Solmedzie. Marzanna 
Szewczyk przekazała prośbę mieszkańców 
o ustawienie lustra drogowego naprzeciwko 
ul. Kopernika. Adam Michalak prosił 
o wyjaśnienie ograniczeń w udziale 
mieszkańców w zebraniach władz samo-
rządowych; nieopublikowania jego pytania 
i interpelacji w sprawach konkursowej 
koncepcji działania OSiR-u i społecznej 
lodówki.

Odpowiedzi na większość poruszonych 
zagadnień udzieliła B. Białkowska. Stan ulic 
jest sprawdzany na bieżąco, a część z nich 
była już remontowana, o części przekazano 
informację do zarządcy czyli Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Ul. 29 Listopada jest droga 
gminną i wymaga jednak znacznie więk-
szych nakładów. Targowiska nie zostały 
zamknięte i będzie ono działało za zacho-
waniem obostrzeń sanitarnych. Postawienie 
lustra przy drodze wymaga zmiany 
organizacji ruchu. Jeżeli gmina nie uzyska 
takiej zgody, lustra nie będzie można 
zamontować. Jednak spróbuje sprawę 
załatwić. Co do organizacji spotkań 
z udziałem mieszkańców, radni otrzymali 
s tosowne wyjaśnienie ,  zawierające 
informację o zakazie organizowania zebrań, 
imprez i spotkań, wynikającym ze stanu 
epidemii. Temat społecznej lodówki nie jest 
zamknięty. B. Białkowska wskazała też na 
dotychczasową pomoc potrzebującym, 
świadczoną przez MGOPS. Jeśli chodzi 
o koncepcję funkcjonowania OSiR-u, 
podczas rozmowy konkursowej były one 
rozwijane w sposób bardziej szczegółowy. 
Nie były one jednak publikowane. Sekretarz 
Magdalena Rudna – Plewa uzupełniła, że 
radny zwrócił się o udostępnienie tej 
informacji w trybie przepisów o dostępie do 
informacji publicznej. Wniosek został 
potraktowany zgodnie z tą procedurą, która 
nie przewiduje obowiązku publikacji, 
a odpowiedź została udzielona. W sprawie 
szczepienia wypowiedziała się Małgorzata 
Szalewska, prezes Solmedu. Wyjaśniła, że 
spółka nie prowadziła szczepień pracowni-
ków medycznych. Byli oni zgłaszani przez 
macierzyste firmy do zaszczepienia 
w szpitalach węzłowych.

XXVI SESJA RM

Pod znakiem sprawozdań
Dokończenie ze str. 1
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- Poprzednie jubileusze były hucznie 
obchodzone. Dzisiaj pandemia pokrzy-
żowała plany. Jak ma wyglądać 135 – 
lecie?

- Na pewno przesuniemy uroczystości 
na jesień. Nie ma sensu organizować ich 
w trakcie pandemii. Myślimy o jakiejś 
uroczystej zbiórce, wręczeniu odznaczeń, 
które są przyznane, spotkaniu ze strażaka-
mi. Oczywiście nie z taką oprawą, jaka była 
kiedyś. Postaramy się, jeśli to tylko będzie 
możliwe, przygotować obchody tak, by 
solecką straż było widać.

- Cofnijmy się do początków. Solec 
pod zaborem pruskim, 4 kwietnia 
w 1886 r. powstaje straż. Wielu miesz-
kańców to Niemcy. Odwołujecie się 
jednak do tej tradycji.

- O burmistrzu Tellerze, za którego 
kadencji powstała straż mówiło się polski 
Niemiec. W późniejszych latach do straży 
udawało się wkraść wielu Polakom. 
Wszyscy robili tam dobrą robotę. Takie 
były czasy.

- Po zaborach 20 lat wolnej Polski, 
potem okupacja. Co ważnego wydarzyło 
się w tamtym okresie?

- Po I wojnie światowej kiedy Polska 
się odradzała zaczęli wracać Polacy 
z Niemiec, część z nich wstępowała do 
straży, bo taka była potrzeba. Kupiono 
wtedy dużo sprzętu – motopompę, 
samochód. Utworzono kasę zapomogową 
dla strażaków. Ponieważ sprzęt pozosta-
wiał wiele do życzenia, rola strażaków 
ograniczała się często do obrony przed 
rozprzestrzenianiem się pożaru. Przed 
wojną działała też obowiązkowa straż 
pożarna. Należeli do niej wszyscy 
mieszkańcy. Organizacyjnie podlegała ona 
Policji. Odbywały się ćwiczenia dla 
oddziałów toporników, z tłumicami. 
Musieli się stawić na miejsce pożaru. Solec 
to był nie tylko rynek. Na wsiach również 
tworzono ochotnicze straże pożarne. Były 
w Przyłubiu, Chrośnie, Makowiskach, 
Łęgnowie, które kiedyś należało do naszej 
gminy. W czasie okupacji Polaków ze 
straży wyrzucono, część Niemcy zamor-
dowali, innych wywieźli na roboty. W 1945 
r. sprzęt zabrali Rosjanie i wywieźli. 
W pierwszych latach po II wojnie świat-
owej część sprzętu odzyskano od członków 
OSP, którzy przechowywali go w czasie 
okupacji - na przykład węże. To była baza 
do tworzenia oddziału bojowego. Nie było 
motopompy, były jakieś stare sikawki, 
których nikt nie zabrał. Praktycznie nie 

nadawały się do gaszenia. To właśnie w tym 
czasie ukuto powiedzenie, że dzięki 
ofiarnej działalności straży uratowano 
fundamenty. Przy pomocy sikawek nie było 
szans na ugaszenie budynku drewnianego, 
krytego strzechą. Nie wszędzie były 
zbiorniki z wodą. Sieci hydrantowej 
w Solcu jeszcze nie było. Dopiero później 
ją wykonano. Były takie cztery ujęcia – na 
Sienkiewicza, na ul. Wolności, przed strażą 
i przy dworcu. Po wojnie strażacy sami 
organizowali sprzęt. Od żołnierzy Armii 
Czerwonej za bimber kupili motopompę, 
która dziś stoi w muzeum. Co to była za 
historia. Po transakcji musieli ją dobrze 
schować, bo sowieci chcieli ją odzyskać. 
Szukali, ale nie znaleźli. Stała w budzie dla 
psów niedaleko straży. Po pierwszą syrenę 
elektryczną mój ojciec z kolegą pojechali 
do Bydgoszczy. Zdemontowali z jednego 
budynku i przywieźli. Trafili za to do 
aresztu. Dużo by opowiadać. A przed wojną 
strażak jeździł na rowerze i alarm ogłaszał 
za pomocą trąbki. Ta sygnałówka jest też 
w muzeum straży.

- Lata PRL-u, to nie tylko dalszy 
rozwój, ale i problemy dnia codziennego.

- Straż nie miała nawet świetlicy. Solec 
stał tartakami, to wiaty na sprzęt w latach 
międzywojennych budowano z drewna. 
Z taką infrastrukturą wkroczyła solecka 
OSP w okres powojenny. Dopiero z czasem 
powstała część murowana. W jednej jest 
sprzęt, świetlica, w drugiej mieszkania dla 
strażaków. Pierwszy samochód po wojnie 
kilku strażaków kupiło pod zastaw 
wekslowy. Był to chevrolet z demobilu. 
Miał on przyczepę, na której wożono 
motopompę. Samochód wykorzystywano 
też do świadczenia usług transportowych. 
Zarobione pieniądze służyły na finansowa-
nie działalności, zakup sprzętu. Dopiero 
w latach 50. XX w. gmina przekazała 
materiał budowlany po spalonym budynku. 
Strażacy go rozebrali i z cegieł zbudowali 
pierwszą świetlice, wozownię, garaże 
i pomieszczenia socjalne. Budowali po 
godzinach pracy. Jak mówiłem, w jednej 
części były mieszkania dla strażaków. Żeby 
jednak zamieszkać, trzeba było je wykoń-
czyć – wykonać podłogi, schody, otynko-
wać.  Wszystko własnym kosztem. 
Świetlicę udało się wykończyć dopiero na 
75-lecie straży. Remizę też wznosiliśmy 
własnym sumptem. Materiały pozyskiwa-
liśmy z soleckich zakładów. I tak się 
budowała straż. W mojej ocenie najwię-
kszy rozwój solecka straż odnotowała za 

burmistrza Antoniego Nawrockiego, który 
nas bardzo wspierał. Oczywiście nie można 
było zrealizować wszystkich marzeń, 
oczekiwań, zamierzeń ale postęp był 
zauważalny.

- A w jakiej kondycji jesteście dzisiaj? 
Jakim sprzętem dysponujecie? Jak się 
dzisiaj funkcjonuje?

- Sprzęt mamy dobry. Trzeba tylko 
pamiętać, że by nieść skuteczną pomoc 
ludziom musi on być sukcesywnie 
odmładzany, unowocześniany. Ten sprzed 
dwudziestu lat powinno się wymienić już 
na nowy. Właściwie co pięć lat udaje nam 
się kupić nowy samochód. Stare trafiają do 
naszego muzeum i w okresie letnim są 
eksponowane. Wymieniamy też sprzęt 
nurkowy. Bo OSP to nie tylko gaszenie 
pożarów, ale i ratownictwo wodne. 
Strażacy są przeszkoleni do prowadzenia 
akcji na Wiśle, co szczególnie sprawdza się 
podczas powodzi. Kolejna sprawa, to 
pomoc medyczna, też jesteśmy szkoleni 
i potrafimy prowadzić akcje ratujące życie. 

- À propos szkoleń. Media informują 
o kłopotach kadrowych u ochotników, 
o problemach ze szkoleniami w okresie 
pandemii. Jak jest w naszej jednostce, 
jak przebiega podnoszenie kwalifikacji 
soleckich strażaków?

- W czasie pandemii mamy szkolenia 
cotygodniowe, prowadzone przez funkcjo-
nariuszy zawodowej straży pożarnej, 
będących naszymi członkami. Cały czas 
odbywamy szkolenia specjalistyczne – 
kursy KPP czyli Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy, ratownictwa wodnego, specjali-
styczne wysokościowe i wszystko co się 
wiąże z ratownictwem medycznym, kurs 
obsługi sprężarek itd. Nie ma tylko szkoleń 
wyjazdowych z udziałem Państwowej 
Straży Pożarnej.

- Jesteście w krajowym systemie 
ratowniczym. Jak często jesteście 
zaangażowani do wypadków? Jak 
wygląda ta statystyka?

- Teraz jeździmy do wszystkich 
zdarzeń, nie tylko do pożarów i wypadków. 
Jedziemy, kiedy trzeba otworzyć drzwi do 
mieszkania, udzielić pierwszej pomocy 
medycznej. W działalności straży pożary 
stanowią dzisiaj dziesięć, może dwadzieśc-
ia procent wszystkich akcji, w których 
bierzemy udział. Staramy się to ograniczać. 
Nie chcemy wykonywać zadań za zarząd-
ców i właścicieli dróg, wyręczać pomocy 
drogowej. Dlaczego gmina, w ramach 
przekazywanej dotacji na działalność 
straży, ma pokrywać koszty na przykład 
usuwania zanieczyszczeń powypadkowych 
z dróg krajowych czy wojewódzkich. 
A sorbenty do usuwania plam oleju czy 
innych płynów tanie nie są.

- Usunięcie gniazda os, szerszeni, 
zdjęcie kota z drzewa – straż jest 
kojarzona także z takimi działaniami. 
Nadal to robicie?

ROZMOWA Z DRUHEM ZBIGNIEWEM WIŚNIEWSKIM, NACZELNIKIEM 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOLCU KUJAWSKIM

135 LAT OSP

„Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek”
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- Jeśli gniazdo jest w budynku użyt-
eczności publicznej, to jak najbardziej. 
Natomiast w budynkach prywatnych tego 
nie robimy. Są firmy, które się tym zajmują.

- Akcje ratowniczo – gaśnicze to 
norma. Prowadzicie też jednak działa-
lność kulturalną – orkiestra, muzeum, 
szkolicie młodzież. Czy chętnie do służby 
przystępują nowi adepci?

- Oprócz tego konkursy, turnieje 
wiedzy pożarniczej, obozy, zloty itd. Tak 
wygląda nasza praca na co dzień. W tym 
roku po raz pierwszy od 15 lat nie mogli-
śmy zorganizować zimowiska. Tak zawsze 
co roku członkowie młodzieżowej drużyny 
pożarniczej byli przez tydzień na zimo-
wisku. Tam uczestniczyli w szkoleniach, 
ciekawych wyjazdach. Mogli zapoznać się 
z pracą służb ratownictwa morskiego, 
medycznego. Były wyjazdy na konie, 
organizowaliśmy podchody, sztafety 
pożarnicze, z udzielaniem pierwszej 
pomocy. Jeśli będą młodzi ludzie umieli 
zrobić sztuczne oddychanie, masaż serca, 
założyć opatrunek, to nie będą się bali 
reagować na ulicy i udzielać pomocy. 
Wszystko ma służyć wyrobieniu u nich 
chęci niesienia pomocy innym.

- Czy młodzież garnie się do straży?
-  W młodzieżowych drużynach 

pożarniczych jest rotacja. Każdy chce 
zobaczyć, spróbować, ale nie wszyscy 
zostają. Mamy dwie grupy młodzieżowe – 
jedną dziewcząt i jedną chłopców. Staramy 
się żeby zajęcia nie były tylko pogadanka-
mi. Młodzi muszą aktywnie spędzić czas, 
obyć się ze sprzętem. Posmakować straży. 
Owszem przekazujemy im też wiedzę 
teoretyczną, historyczną, bo przydaje im 
się to choćby w konkursach, w których 
uczestniczą. Przed pandemią spotkania 
odbywały się raz w tygodniu. Teraz 
niestety są zawieszone.

- A ilu was jest?
- Ponad setka. W jednostce operacyjno 

– technicznej mamy 44 ludzi. Oni biorą 
udział w akcjach. Są przeszkoleni, mają 
badania lekarskie. Druga grupa to człon-
kowie, którzy z różnych powodów nie 
mogą już brać czynnie udziału w akcjach 
gaśniczych. Liczy ona około 30 osób. 
I ostania grupa to młodzież – też około 40 
osób.

- Czego wam życzyć z okazji takiego 
jubileuszu? Tylu samo powrotów, co 
wyjazdów do akcji? Czego życzy się 
strażakom?

- Przed wszystkim dobrego, nie-
zawodnego sprzętu i wymiany sprzętu 
muzealnego na nowy. Jeżeli będziemy 
mieli dobrą ochronę i odpowiedni sprzęt, 
umożliwiający bezpieczne prowadzenie 
działań ratowniczo – gaśniczych, wtedy 
zapewnimy skuteczną pomoc ludziom, 
a strażacy będą wracać do domów zdrowi 
i cali.

Rozmawiał Zbigniew Stefański
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Soleckie Centrum Kultury

WIOSNA  ACH  TO  TY... 
Przed budynkiem Soleckiego Centrum 

Kultury z okazji minionych świąt oraz 
długo wyczekiwanej wiosny zagościły 
zające wykonane przez instruktorów SCK: 
rzeźbiarza Janusza Maya oraz plastyka 
Henryka Kłosińskiego. Zachęcamy do 
zdjęć z zajączkami i oznaczania w postach 
Soleckiego Centrum Kultury. Przy wejściu 
obejrzyjcie koniecznie instalację wielka-
nocną wykonaną przez dekoratorkę Joannę 
Skoczylas i zainspirujecie się na kolejny 
rok.

WYSTAWA  PRZED  SCK
Galeria Pod Chmurką wzbogaciła się 

o kolejne miejsca do ekspozycji. Zachę-
camy do obejrzenia nowej wystawy, tym 
razem fotografii Andrzeja Ramsa Jerzego 
Cebuli zatytułowanej "Twarze Teatru". 
Ciąg dalszy wystawy dostępny w galerii 
HOMO FABER.

NAGRODY CZEKAJĄ!
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 choreo-
grafie, 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.wsck-solec.com. Nagrania 

można przesyłać do 26 kwietnia 2021 r. 
Głosować na najlepsze nagranie będzie 
można do 26 kwietnia br. Rozstrzygnięcie 
nastąpi w Międzynarodowy 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.

W skrócie

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 
zaprasza do wzięcia  udziału w bezpłatnych 
warsztatach fotograficznych. Celem 
warsztatów jest zaprezentowanie walorów 
przyrodniczych, zabytkowych, turystycz-
nych, architektonicznych i kulturowych, 
rozwinięcie pasji fotografowania oraz 
zapoznanie uczestników z podstawami 
fotografii. 

Warsztaty skierowane są do miesz-
kańców naszego powiatu, których pasją jest 
fotografia. W ramach warsztatów zorgani-
zowane zostanie pięć spotkań, które 
odbywać się będą w weekendy, według 
harmonogramu ustalonego przez organiza-
tora warsztatów. W warsztatach może 
uczestniczyć grupa licząca maksymalnie 
15 osób w różnym przedziale wiekowym. 
Uczestnicy w trakcie warsztatów nabędą 

wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie 
fotografii. Warsztaty odbywać się będą na 
terenie powiatu bydgoskiego m.in. 
w gminach Koronowo, Nowa Wieś Wielka 
oraz Solec Kujawski.

Każdy uczestnik musi posiadać własny 
aparat fotograficzny i być mobilny ze 
względu na przemieszczanie się w różne 
zakątki. Zwieńczeniem projektu będzie 
wystawa prac uczestników, które powstały 
w trakcie realizacji. Warunkiem udziału 
w warsztatach jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego i jego wysłanie na adres   
e-mail: promocja@powiat.bydgoski.pl 
do 15 kwietnia 2021 r. O przyjęciu 
uczestnika na warsztaty fotograficzne 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach 
operacji pn. „ Organizacja wydarzeń 
i wydanie publikacji promujących walory 
turystyczne, przyrodnicze, ludzkie 
i historyczne Powiatu Bydgoskiego” 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Warsztaty
fotograficzne
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Pani Marii Klemp serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

BRATA

przekazują

Burmistrz i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Solcu Kujawskim

Krajowy Turniej Badmintona, 10 
kwietnia (sobota, godz. 9.00);

Mecz piłki nożnej młodzików: Unia 
Solec Kujawski – Mezer Nakło, 10 
kwietnia (sobota, godz. 10.00, boisko 
boczne);

Mecz B-klasy piłki nożnej: Unia Solec 
Kujawski – Gryf Sicienko, 11 kwietnia 
(niedziela, godz. 12.00, boisko boczne);

Ćwierćfinał wojewódzkiego Pucharu 
Polski w piłce nożnej: Unia Solec 
Kujawski – Elana Toruń (14 kwietnia, 
środa, godz. 17.00, stadion główny);

Mecz 5 ligi piłki nożnej: Unia Solec 
Kujawski – Promień Kowalewo Pomor-

skie, 17 kwietnia (sobota, godz. 11.30, 
stadion główny);

Mecz piłki nożnej trampkarzy: 
Wisełka Solec Kujawski – Czarni Lniano, 
17 kwietnia (sobota, godz. 14.00, boisko 
boczne);

Mecz piłki nożnej młodzików : 
Wisełka Solec Kujawski – Wisełka II 
Fordon, 18 kwietnia (niedziela, godz. 
14.00, boisko boczne);

Mecz piłki nożnej młodzików : 
Wisełka Solec Kujawski – Start Warlubie, 
21 kwietnia (środa, godz. 17.00, boisko 
boczne);

Mecz B-klasy piłki nożnej: Unia Solec 

Kujawski – Dąb Potulice, 25 kwietnia 
(niedziela, godz. 13.00, boisko boczne);

Mecz 5 ligi piłki nożnej młodzików: 
Unia Solec Kujawski – Victoria Czerni-
kowo, 28 kwietnia (środa, godz. 17.00, 
stadion główny).

Kalendarz imprez

Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, 
a wraz z nią trening przed czerwcową 
edycją trzeciej ogólnopolskiej rywalizacji 
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 
Organizatorem zabawy jest Bydgoszcz, 
a mieszkańcy wszystkich gmin Metro-
polii Bydgoszcz tworzą jedną wspólną 
drużynę. Udział jest całkowicie bezpłatn-
y, jedyne co trzeba zrobić to ściągnąć na 
telefon darmową aplikację AKTYWNE 
MIASTA i w zakładce rywalizację 
dołączyć do zabawy i wybrać swoją 
drużynę, a w niej jako podgrupę swoją 
gminę, instytucje, szkołę, itp. Stworzona 
przez Bydgoszcz aplikacja poza tym, że 
jest niezbędnym narzędziem do uczestn-
ictwa w rywalizacji, jest też w pełni 
funkcjonalną aplikacją sportową, 
pozwalającą rejestrować swoje aktyw-
ności w 18 dyscyplinach sportowych. Na 
korzystających z aplikacji czeka masa 
benefitów, wyzwań i konkursów od 
parterów i sponsorów. Śledź profil 
Rowerowa Stolica Polski i Aktywna 
Bydgoszcz.

Rowerowa
stolica
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 
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e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.
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Solec Kujawski.



Pozdrowienia z Solca (83)

W serii „Pozdrowienia z Solca” cofamy się do początku XX wieku. Tym razem 
przedstawiamy kartkę pocztową z widokiem na wschodnią oraz fragment północnej 
części soleckiego rynku. Wyjątkowość tej pocztówki polega przede wszystkim na 
zdobieniach. Interesujący jest częściowo tłoczony, kwiatowy motyw ozdobny. To 
jedyny tego rodzaju walor w zbiorach Muzeum Solca. Nieprzypadkowo trafił on na 
okładkę albumu pt. „Pozdrowienia z Solca”. Prezentowana kartka została wydana 
przez solecczankę Gertrudę Kuhnau. Na rewersie znajduje korespondencja napisana 
w 1909 roku i zaadresowana do Bydgoszczy.

dzanie roślin, których część zostanie 
wykorzystana i posadzona na terenach 
zielonych. Kolejne zmiany czekają nas 
w związku z trwającymi pracami nad 
utworzeniem promenady w Parku 

Rynek
i promenada w parku

Miejskim. Ma ona powstać w ramach 
projektu finansowanego z budżetu 

obywatelskiego pn.: „Bez smartfona, 
więcej ruchu maluchu! Rodzinna Prome-
nada”. Na czas wykonania miejscowych 
napraw nawierzchni asfaltowej, tj.: od 15 
do 17 kwietnia, zostanie wprowadzone 
ograniczenie w ruchu pieszym i rowero-
wym na odcinku alei parkowej między ul. 
Sportową i ul. 29 Listopada.

Dokończenie ze str. 1

14 kwietnia przypada Święto Chrztu 
Polski, ustanowione przez Prezydenta RP 
w 2019 r. na pamiątkę chrztu przyjętego 
przez Mieszka I, wydarzenia uznawane-
go za początek naszej państwowości. 
Ponieważ jest to święto państwowe, tego 
dnia będą oflagowane budynki użytecz-
ności publicznej. Dzień wcześniej 
obchodzimy natomiast Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.



W soleckiej Jedynce
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 

przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
Polskiej Akcji Humanitarnej - „Zróbmy 
szum wokół wody” - z okazji Światowego 
Dnia Wody. Przez dwa tygodnie poprz-
edzające Święto Wody - wychowawcy 
wraz uczniami - eksperymentowali, 
doświad-czali, rysowali, słuchali i mówili 
o wodzie.

To były bardzo pracowite dni - klasy 1-
3 pracujące stacjonarnie miały więcej 
możliwości - zwłaszcza w kwestii 
eksperymentów. Również wychowawcy 
świet l icy,  logopeda,  wychowawcy 
zerówek - „lali wodę” na potęgę - bo tak 
można powiedzieć o szkolnych działania-
ch. Woda się przelewała, barwiła, zamarzła 
i topiła się, zmieniała w pianę i spadała 
wodospadem. W wodzie rozwijały się 
piękne kwiaty.

Nauczyciele, którzy zapisali się na kurs 

otrzymywali przez 7 dni maile z przydat-
nymi informacjami na temat wody, które 
mogli wykorzystać na swoich lekcjach. 
Cenne informacje czerpali również ze 
strony fb Polskiej Akcji Humanitarnej. Na 
adres szkoły wpłynęły również ciekawe 
materiały w formie papierowej, które 
wyeksponowano na gazetce.

Nauczyciele pracujący zdalnie ze 
starszymi klasami, przeprowadzili szereg 
lekcji na temat wody, jej zasobów i osz-
czędzania - w czasie lekcji wychowawc-
zych, biologii, przyrody.

Właściwie - po zainicjowaniu tematu - 
nikogo nie trzeba było namawiać. Wielu 
nauczycieli przystąpiło do akcji. W dzi-
ałaniach uczestniczyły również dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w czasie rewalidacji i zajęć logopedy-
cznych. Dla wszystkich uczniów było to 
fascynujące doświadczenie.

Woda jest tak bardzo potrzebna do 

Światowy Dzień Wody

życia. Bez wody nie byłoby naszej matki 
Ziemi - a w zastraszającym tempie zaczyna 
niestety wody brakować. Obserwujemy 
zmiany klimatyczne - również w naszym 
kraju, które powodują susze i niedobory 
wody. Dlatego taka akcja uświadamiająca 
dzieciom wartość wody - była strzałem 
w dziesiątkę.

Na zakończenie akcji w holu szkoły 
pojawiła się wielka wystawa zdjęć 
z podjętych działań. Na bieżąco przebieg 
akcji można było śledzić na stronie szkoły.

Z harcerzami z 3 SDH
20 marca grupa harcerzy z 3 SDH 

wybrała się wraz z drużynowymi do 
Bydgoszczy na jaz Czersko Polskie. 
Komendant Hufca dh Marcin Cymański 
oprowadził harcerzy po tej ciekawej 
budowli hydrologicznej, opowiedział 
historię jej powstania oraz zasady działa-
nia. Harcerze z wielkim zainteresowaniem 
przyglądali się pracy jazu, który funkcjo-
nuje w tym miejscu od początku XX wieku 
i ma ogromne znaczenie dla utrzymania 
odpowiedniego poziomu wody na Brdzie.

Swoją wizytą na jazie (w pełnym 
reżimie sanitarnym) harcerze świętowali 
Światowy Dzień Wody. Harcerz jest 
przyjacielem przyrody, a bez wody - 
przyroda nie mogłaby funkcjonować.

Serdeczne podziękowania należą się 
druhowi Marcinowi, który dzięki swej 
wiedzy i doświadczeniu wprowadził 
podopiecznych w tak ciekawą dziedzinę 
gospodarki wodnej.

Jak spisać się samodzielnie

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
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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.

Maja
w ogrodzie

Jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji 
oglądać programu telewizyjnego „Nowa 
Maja w ogrodzie” musi to zrobić 
koniecznie. Podczas swoich wędrówek 
po Polsce Maja Popielarska pokazuje 
piękne ogrody, zachwycające nie tylko 
doborem roślin, ale także inspirującymi 
rozwiązaniami i aranżacjami zastosowa-
nymi przez właścicieli. W kwietniowym 
odcinku pokazany jest między innymi 
ogród mieszkającego w Przyłubiu 
Kazimierza Wydrzyńskiego. Najbliższe 
emisje zaplanowano w HGTV na 9 
kwietnia (piątek, godz. 18.25) i na 10 
kwietnia (sobota, godz. 13.25).
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