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Na początku kwietnia z Gdańska do Chełmna przypłynęła barka. Takiego rejsu 
nie było od kilku dziesięcioleci. Więcej na str. 4/5.

Dokończenie na str. 3

tymi zmianami skorygowano wieloletnią 
prognozę finansową. Ostatecznie dochody 
ustalono w wysokości 117,7 mln zł, a wydatki – 
116,4 mln zł.

Barbara Białkowska, zastępca burmistrza 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, przypadających gminie lub jej 
jednostkom podległym oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną. Konieczność wprowadzenia zmian 
w poprzedniej uchwale wynikała z przyjęcia 
przez Komisję  Europejską komunikatu 
dotyczącego tymczasowych ram środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID – 19.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie 

przejęcia przez gminę do zasobów dróg 
gminnych, dróg poprzecznych, dojazdowych, 
łączących odcinki dróg lokalnych realizowa-
nych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi 
ekspresowej S 10. B. Białkowska poinformo-
wała, że  na koniec września 2020 r. GDDKiA 
zwróciła się do burmistrza z prośbą o złożenie 
intencyjnego oświadczenia o przejęciu przez 
gminę tych dróg. Burmistrz na początku 
października ub.r. złożyła oświadczenie, że 
gmina przejmie nieodpłatnie wybudowane 
odcinki dróg poprzecznych i dojazdowych 
jednocześnie poprosiła o uwzględnienie 
w projektowanej budowie drogi S10 moderni-
zacji odcinka drogi gminnej z węzła nowo 
projektowanego Solec, do drogi DK10 tj. na 
wysokości ul. Kujawskiej. 25 marca br. gmina 
otrzymała pismo z GDDKiA, że w tej sprawie 
wymagana jest uchwała rady miejskiej. Teresa 
Substyk, burmistrz zaproponowała spotkanie 
z radnymi w sprawie budowy drogi S10.

Rada, przy jednym głosie wstrzymującym  
uchwaliła zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

W s z y s t k i m  c z ł o n k o m  
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Solcu Kujawskim z okazji święta 
patrona  strażaków - Św. Floriana, 
przypadającego 4 maja, składamy 
najserdeczniejsze  życzenia .  
Jesteśmy dumni, że solecka 
jednostka OSP zalicza się do 
najlepszych w województwie, a jej 
członkowie tak dobrze pracują na 
rzecz naszej społeczności.

Na kwietniowej sesji rady miejskiej, radni 
uchwalili zmiany tegorocznego budżetu, projekt 
zmiany uchwały budżetowej omówiła Alina 
Kowalska, skarbnik gminy. Konieczne było 
zwiększenie dochodów o 339.931,64 zł. 
Dochody majątkowe zmniejszono o 1.249.981 
zł. Wydatki bieżące zwiększono o 693.170,98 zł, 
natomiast wydatki majątkowe o 2.216.468 zł. 
Łącznie wydatki wzrosły o 2.909.638,98 zł, co 
wynika .z faktu, że gmina osiągnęła nadwyżkę 
w wysokości 3.819.688,14 zł. Złożyło się na to 
m.in., że gmina w zeszłym roku otrzymała środki 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Gmina otrzymała też darowiznę, zmniejszono 
subwencję oświatową o 118.668 zł. W ślad za 

Niektóre drogi
przejmie gmina
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Dyżury aptek

Do 9 MAJA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

10 - 16 MAJA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

17 - 23 MAJA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

   

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

Koleżance Barbarze Ławniczak 
szczere wyrazy współczucia z powodu 

śmierci

SYNA

składają

Zarząd oddziału i członkowie ZNP
w Solcu Kujawskim

 

 
 
 
 
 

URZĄD  BĘDZIE  NIECZYNNY
W związku przypadającym 1 maja 

świętem państwowym, 21 maja został 
zarządzeniem burmistrza ustalony dla 
pracowników urzędu dniem wolnym od 
pracy. Zarządzenie wydano na podstawie 
ustaw o samorządzie gminnym, o praco-
wnikach samorządowych i Kodeksu pracy. 
Zatem 21 maja urząd będzie nieczynny.

TARYFY  ZA  WODĘ  I  ŚCIEKI
Zakład Gospodarki Komunalnej 

poinformował o wysokości taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
okres 3 lat zatwierdzoną decyzją 
Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 7 
kwietnia 2021 r., które obowiązują od 8 
maja 2021 r. na terenie gminy Solec 
Kujawski. Za m3 wody w pierwszym 
roku obowiązywania taryf zapłacimy 
3,90 zł brutto, w drugim – 3,97 zł brutto, 
w trzecim – 4,05 zł brutto. Ceny ścieków 
będą wynosiły odpowiednio 7,67 zł 
brutto, 7,82 zł brutto i 7,97 zł brutto.

NOWE  OZNAKOWANIE
W maju br. na obszarze Osiedla 

Leśnego – między ulicami: Prostą, 
Łąkową, Wiejską, Spokojną, Kościelną, 
zostanie ustawione oznakowanie wynika-
jące z zatwierdzonego projektu stałej 
organizacji ruchu, który zakłada wprowa-
dzenie strefy ograniczonej prędkości do 40 
km/h (znaki B-43, B-44). Na obszarze 
strefy nie będą wyznaczone ulice z pierw-
szeństwem przejazdu – skrzyżowania będą 
równorzędne. Zakaz wyrażony znakiem B-
43 nie jest odwoływany przez najbliższe 
skrzyżowanie. Co więcej, wjeżdżając do 
takiej strefy musimy pamiętać, że zakaz 
obowiązuje nie tylko na tej jezdni, po której 

się poruszamy, ale także na wszystkich 
drogach poprzecznych. Wjeżdżając do 
strefy ograniczonej prędkości zakaz 
obowiązuje nas aż do miejsca, w którym 
napotkamy znak B-44 „Koniec strefy 
ograniczonej  prędkości" .  Prosimy 
kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności i dostosowanie się do wpro-
wadzonego nowego oznakowania.

LEPY  DO  ODBIORU
W Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. 

Toruńskiej 8a można nieodpłatnie odbierać 
pułapki feromonowe mające pomóc 
w zwalczaniu  szrotówka  kasztano-
wcowiaczka. Wielu z nas ma w swoim 
obejściu kasztanowce i chętnie korzysta 
z takiej możliwości. Pułapki należy wywie-
szać w okresie od 18 kwietnia do 31 maja.

WYDAWANIE  KARMY
Wydawanie bonów na karmę społecz-

nym opiekunom dla kotów wolno żyjących 
odbywa się w kwietniu i maju. Po odbiór 
bonów należy zgłosić się do Wydziału 
Utrzymania Miasta, Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, ul. Toruńska 8a.

W skrócie

Koleżance Agnieszce Milewicz 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

BABCI

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Paniom Irenie Szambor
oraz Katarzynie Wojtczak z serca 

płynące wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA 

składają 
Dyrektor i Pracownicy Biblioteki 

Publicznej oraz
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Solcu Kujawskim

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas 
chwili, dzielili z nami smutek i żal, 
okazali życzliwość i wsparcie oraz 

odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Śp. EDMUNDA 
SZAMBORA

Serdeczne podziękowania składa

Żona z Rodziną 

W imieniu swoim oraz całej pogrążonej w smutku rodziny, składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej mojej

Mamy

Dziękuję za okazane wsparcie, słowa otuchy, wieńce i kwiaty.

Jarosław Pniewski
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Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na 
rok 2021. Projekt uchwały omówiła Iwona 
Konaszewska, zastępca dyrektora Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
informując, że w związku z niewykorzystaniem 
w 2020 roku środków, z tytułu planu wydatków 
zaistniała konieczność zwiększenia o kwotę 
209.922,45 zł wydatków na realizację zadań 
ujętych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dodała, że w celu zapobieżenia 
zjawisku uzależnienia od alkoholu występuje 
konieczność działań profilaktycznych i edukacji, 
co w wiąże się z potrzebą zwiększenia lub 
zabezpieczenia środków na podnoszenie 
kompetencji osób pracujących z dziećmi 
i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływ-
ań profilaktycznych, a także w zakresie 
profilaktyki i edukacji dorosłych, w tym 
szkolenia dla sprzedawców. W celu zbadania 
problemów społecznych w gminie niezbędne 
jest przeprowadzenie diagnozy problemów 
społecznych przez profesjonalistów. Realizacja 
uchwały nie będzie skutkować zwiększeniem 
środków z budżetu gminy. Kolejna uchwała 
dotyczyła zmiany Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec 
Kujawski na rok 2021.

Tu również, jak podkreśliła I. Konaszewska, 
niewykorzystane w 2020 roku środki,  z tytułu 
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie 29.473 zł na 
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii, przechodzą na rok 2021 stanowiąc 
zwiększenie wydatków. Ponadto zwiększono 
środki na działania profilaktyczne dla dzieci, 
młodzieży, rodziców.

Rada jednogłośnie uznała za bezzasadną 
skargę na działalność burmistrza, skarga ta 
została przekazana według właściwości przez 
Samorządowe Koleg ium Odwoławcze 
w Bydgoszczy do Rady Miejskiej. Skarżący 
podniósł kwestię „przewlekłego prowadzenia 
postępowania w sprawie wydania warunków 
zabudowy”. Uzasadnienie przedstawił Szymon 
Raczyński, przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. W dyskusji głos zabrał 
radny Adam Michalak zwracając uwagę, że 
skarżący od czterech miesięcy nie może załatwić 
swojej sprawy w urzędzie, stąd można zrozu-
mieć jego rozgoryczenie. Zaapelował, aby 
w przyszłości wykazać się elastycznością, dozą 
empatii, żeby na przyszłość nie było takich 
problemów. Radny zwrócił się z pytaniem czy 
w sprawach, w których wiadomo, że wniosek 
czy decyzja  będzie negatywna, to czy trzeba te 
wszystkie procedury poruszać. Odpowiedzi 
udzieliła B. Białkowska, głos w tej sprawie 
zabrała też T. Substyk, twierdząc, że procedury 
muszą być przestrzegane. W dalszej części obrad 
radni wysłuchali  sprawozdania z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec 
Kujawski na lata 2016 – 2026, które przedstawiła 
Wiesława Nyc, przewodnicząca zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy MGOPS. Sprawo-
zdanie zawiera opis działań i skalę zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie gminy. Rok 
ubiegły był trudnym rokiem z uwagi na pandemię 
COVID – 19, mimo to działano zgodnie 
z założeniami programu, z uwzględnieniem 
obostrzeń związanych z pandemią. W 2020 roku 
wdrożono 62 procedury niebieskiej karty. 
W 2020 roku 80 rodzin było objętych procedurą 
niebieskiej karty, a prowadzone w rodzinach 
procedury niebieskiej karty obejmowały 171 
osób, w tym 48 dzieci. Zakończono 62 procedury 
niebieskiej karty. Ponadto udzielano wsparcia 
i pomocy osobom doznającym przemocy, z której 
skorzystały 102 osoby, w tym z pomocy 
psychologa skorzystało 41 osób, z pomocy 
kuratora 52 osoby, z pomocy pedagoga 9 osób. 
Osoby doznające przemocy w rodzinie, 
borykające się z problemem alkoholowym 
skorzystały z pomocy terapeutów, 4 osoby 
skorzystały z porad w punkcie konsultacyjnym 
dla osób współuzależnionych i 6 osób skorzy-
stało z pomocy terapeuty w punkcie konsulta-
cyjnych dla osób z problemem alkoholowym.

Kolejne sprawozdanie z  realizacji rocznego 
programu współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami za rok 2020 
omówiła Justyna Żebrowska – Dudek, dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich informując, że 
jak co roku program współpracy poddany zostaje 
konsultacjom społecznym. Do projektu 
programy złożonych zostało kilka uwag 
i dotyczyły kosmetycznych zmian w zakresie 
wpisania do projektu m.in. pojęcia „ekonomii 
społecznej” oraz kilka uwag dotyczących 
utworzenia na terenie gminy centrum wolonta-
riatu. Uwagi dotyczące zapisów w kwestii 
ekonomii społecznej zostały wpisane do 
programy współpracy na 2020 rok, a propozycję 
utworzenia centrum wolontariatu niestety nie 
ujęto w programie z uwagi na brak środków 
finansowych. W projekcie programu przewi-
dziano na realizację zadań kwotę nie mniejszą niż 
300.000 zł, a w budżecie na rok 2020 kwota ta 
została ustalona w wysokości 520.000 zł. Zostały 
przeprowadzone cztery otwarte konkursy ofert 
na realizacje zadań, które opiewały na kwotę 
152.935 zł. Organizacje pozarządowe skorzy-
stały także z dofinansowania w ramach trybu 
pozakonkursowego. W jego ramach złożyły 
tylko 10 ofert. Kwota na te zadania wyniosła 
45.100 zł. Udzielono też pomocy finansowej na 
podstawie uchwał o sporcie, na podstawie 
uchwały o bezpieczeństwie osób przebywają-
cych na terenach wodnych, a także na podstawie 
uchwały o wsparcie finansowe dla innych spółek 
wodnych i w ramach współpracy na te trzy 
zadania, gmina w 2020 roku przeznaczyła kwotę 
w wysokości 290.000 zł. Łącznie realizacja 
programu współpracy i dofinansowanie działań 
organizacji pozarządowych w 2020 roku 
wyniosła 488.035,00 zł. A. Michalak zapytał 
o właściwe prognozowanie środków finanso-
wych na dany rok, zaproponował ustalenie kwoty 
dotacji przez gminę dla klubu, który awansuje. 
Odpowiedzi udzieliła T. Substyk. Dodatkowo 
wyjaśnień udzieliła J. Żebrowska – Dudek.

W ostatnim punkcie – wolne głosy i wnioski, 
poruszono następujące zagadnienia. A. Michalak 
prosił o uporządkowanie opustoszałego 
zabudowania na terenie Wypalenisk, podzięko-
wał też za wyjaśnienia dotyczące jawności 
posiedzeń komisji rady gminy, zaplanowania 

slipu służącego do zwodowania łodzi osób 
prywatnych, w związku z obecnie wykonywa-
nymi pracami nad Wisłą oraz naprawienia 
zniszczonego przez maszyny boiska na terenie 
nad Wisłą. Radny Andrzej Bąbka przekazał 
prośbę mieszkańców dotyczącą podania 
przybliżonego terminu oddania do użytku 
konteneru, z którego Zarząd Osiedla Leśnego 
mógłby korzystać. Dariusz Chojnacki z kolei 
prosił o postawienie koszy na śmieci wzdłuż 
nowo wybudowanej ścieżki rowerowej na 
odcinku Otorowo – Solec Kujawski. Ponadto 
burmistrz odniosła się do krążących 
informacji dotyczących budowy spalarni. 
Wyraziła ubolewanie, że było to nieetyczne, 
nie wiadomo nawet kto powielał nieprawdzi-
we informacje. - Nasi mieszkańcy nie 
zasłużyli na tak dziwne informacje, które 
powodowały dużo niepokoju, przekazywane 
były w nieelegancki sposób, również za 
pomocą mediów. Musimy zadbać o to, aby 
szanować naszych mieszkańców i nie 
niepokoić ich dziwnymi informacjami. 
Burmistrz potwierdziła, że żadnej spalarni, 
żadnych składowisk, żadnych odpadów nie 
będzie. Obowiązkiem burmistrza jest dbać o 
bezpieczeństwo i rozwój gminy. Burmistrz 
ustosunkowała się do wniosków dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Spotkała się z niektórymi 
firmami i zaproponowała radnym spotkanie, na 
którym chciałaby zapoznać ich z rozstrzygni-
ęciami w tej sprawie. Wniosków wpłynęło 
bardzo dużo, ale martwi i niepokoi, że wielu 
mieszkańców podpisało się pod tymi protesta-
mi, nie czytają nawet ich treści.

Burmistrz dodała, że pracujemy nad 
strategicznymi dokumentami dla naszej gminy, 
m.in. nad Strategią Rozwoju Gminy. Jest to 
ważne, bo wszystkie działania, które podejmu-
jemy muszą być zawarte w tych dokumentach.

B. Białkowska przekazała informacje 
dotyczącą uruchomienia masowego punktu 
szczepień w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Punk 
będzie zorganizowany przy ścisłej współpracy 
ze spółką Solmed. Na 49 zgłoszeń, które 
wpłynęły, 27 zostało przyjętych, w tym naszej 
gminy i Koronowa z Powiatu Bydgoskiego. Po 
stronie Gminy leży przygotowanie pod 
względem technicznym pomieszczenia. 
Małgorzata Szalewska, prezes Solmedu 
podała dane statystyczne dotyczące dynamiki 
szczepień. W pierwszym kwartale podano 589 
dawek szczepionki. W kwietniu zaszczepiono 
561 osób, na druga połowę kwietnia jest już 
zagwarantowana dostawa kolejnych 510 
dawek, czyli  w kwietniu powinniśmy 
przekroczyć 1000 dawek szczepionek 
podanych mieszkańcom. Szczepienia bardzo 
mocno przyspieszyły, co w połączeniu 
z możliwością uruchomienia masowego punktu 
szczepień, perspektywa zaszczepienia 
mieszkańców gminy jest bardzo dobra. Jeśli 
tylko będziemy mieli zagwarantowane dostawy 
szczepionek, jesteśmy przygotowani na to, aby 
szczepić 2500 osób tygodniowo.

Na koniec głos zabrał Mirosław Gębski, 
przedstawiciel naszej gminy w zespole 
doradczym marszałka województwa ds. 
rewitalizacji dróg wodnych, który jest też 
w Radzie Rozwoju Obszarów Gospodarczego 
przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomic-
znej, w Platformie Partnerstwa Publiczno – 
Prywatnego przy Ministerstwie Funduszy 
Polityki Regionalnej, reprezentuje także gminę 
w Stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S10. 
Szczegóły w osobnym materiale pt. „Informa-
cje strategiczne”.

XXVII SESJA RM

Dokończenie ze str. 1

Niektóre drogi
przejmie gmina
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Z Gdańska do Chełmna przypłynęła 
barka z ładunkiem kontenerów. Z portu 
wyruszyła 6 kwietnia, a dwa dni później 
została rozładowana i załadowana ponow-
nie, by móc ruszyć w drogę powrotną do 
gdańskiego portu. Znad Bałtyku do naszego 
regionu dotarło 150 ton surowca produk-
cyjnego dla Toruńskich Zakładów Materia-
łów Opatrunkowych. W drogę powrotną 
wyruszyło tyle samo ton ładunku, między 
innymi produkty toruńskiej firmy, które 
miały trafić do odbiorcy w Izraelu. 
Organizatorem rejsu był urząd marszał-
kowski,  który promuje śródlądowy 
transport wodny, jako bardzo ekologiczny 
i cenowo konkurencyjny wobec pozosta-
łych rodzajów transportu, co podkreśla 
marsza-łek Piotr Całbecki. Rejs pokazał, 
że Wisłą można pływać z ładunkami. 
Potwierdził to Grzegorz Jagusiak , 
przedstawiciel firmy spedycyjnej Van 
Cargo – operatora rejsu. Rejs był histor-
ycznym wydarzeniem, gdyż po raz 
pierwszy od dekad barka z ładunkiem 
pokonała trasę z portu morskiego do 
naszego województwa. Odbył się w ramach 
międzynarodowego projektu EMMA 
Extension (program INTERREG Region 
Morza Bałtyckiego).

7 i 8 kwietnia na nabrzeżu wiślanym 
w Chełmnie pojawiła się spora grupa 
obserwatorów, nie tylko przedstawicieli 
urzędu marszałkowskiego z marszałkiem 
P. Całbeckim. Byli też dyrektor Toruńskich 
Zakładów Materiałów Opatrunkowych, 
dostarczyciela i odbiorcy ładunku, radni 
sejmiku, burmistrz Chełmna, spora grupa 
dziennikarzy, ale także mieszkańcy. Jeden 
z nich wspominał, jak jeszcze w latach 90. 
ub.w. z chełmińskiego nabrzeża wyruszały 
do Kaliningradu barki ze zbożem.

Rejs pokazał, że żegluga Wisłą z portu 
w Gdańsku do naszego regionu barek 
załadowanych kontenerami z towarem jest 
możliwa nawet przy takim stanie wody, jak 
obecnie. Inwestycje hydrotechniczne mogą 
jednak sprawić, że trasę te będzie można 
pokonać sprawniej i większymi zestawami.

O planach związanych z przywróce-
niem żeglugi na Wiśle mówił P. Całbecki, 
podczas konferencji prasowej, zorganizo-
wanej 8 kwietnia:

- Żegluga śródlądowa to obecnie 
najbardziej przyjazny środowisku model 
transportu towarów. Liczymy, że Wisła 
stanie się arterią komunikacyjną, ale żeby 
tak się stało potrzebne są inwestycje, na 
które liczymy. Ideą przedsięwzięcia jest 
promocja żeglugi śródlądowej. Jednostki 
pływające transportują towary trzy i pół 
razy taniej niż ciężarówki, nie powodują też 
korków i zagrożenia komunikacyjnego. 
Silniki tych jednostek spełniają wyśrubo-
wane normy ekologiczne. W postaci Wisły 

mamy naturalną autostradę, której nie 
musimy budować za ogromne pieniądze.

Wojciech Fietkiewicz ,  dyrektor 
z TZMO podkreślił, że jego firma korzysta 
ze wszystkich możliwych rodzajów 
transportu, bierze pod uwagę także transport 
wodny, czego ten rejs jest namacalnym 
dowodem. Okazało się, że tiry, na które 
przeładowano kontenery z barki sprawnie 
opuściły nabrzeże, gdyż na surowiec 
czekała produkcja w TZMO. Wszystko 
odbyło się sprawnie i bezpiecznie. 

- Wspieramy każdą inicjatywę, która 
przyczynia się do tego, żeby potencjał, 
w aspekcie ekonomicznym i środowisko-
wym, polskich rzek mógł zostać lepiej 
wykorzystany. Nasze inwestycje są nie 
tylko po to, żeby turystycznie z nich 
korzystać, ale też gospodarczo. Są to 
miejsca pracy dla polskich firm, dla 
polskich pracowników. Ten rejs pokazuje 
namacalnie, że jest popyt i zainteresowanie, 
by wykorzystywać polskie rzeki również 
gospodarczo – stwierdził dyrektor Marcin 
Białek z Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.

To, że Wisłą da się płynąć potwierdził 
także Rafał Błocki, kapitan barki. O zainte-
resowaniu potencjalnych firm transportem 
towarów wspomniał także G. Jagusiak z Van 

Historyczny rejs

Zestaw pilotowany był przez łódź RZGW w Gdańsku, a na barkę czekało 
wielu zainteresowanych, którzy chcieli być świadkami tego historycznego rejsu.

Na nabrzeżu zaroiło się od 
TIR-ów.
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Niebawem cumowanie. Pchacz dał sobie radę 
i doprowadził barkę do 
Chełmna. - z powrotem 
też.

Konferencja prasowa.

P. Całbecki w rozmowie z kapitanem 
R. Błockim.

P r z e ł a d u n e k 
przebiegł bardzo 
sprawnie.

P o j a w i ł o  s i ę  t e ż 
kilkoro przeciwników 
wodnych inwestycji - 
wszelakich.

Była prasa, radio, 
telewizja.
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Soleckie Centrum Kultury

„KOBIETA  IDEALNA”
- ZNAMY  TERMIN!
Mamy dobrą nowinę dla wyczekujących 

z niecierpliwością spektaklu „KOBIETA 
IDEALNA”. Zapraszamy serdecznie na 29 
maja 2021 roku, godz. 19.00 do sali widowisko-
wej Soleckiego Centrum Kultury.

UPAMIĘTNIENIE
KRZYSZTOFA  KRAWCZYKA 
W tym trudnym czasie pamiętamy o tych, 

którzy odchodzą bezpowrotnie... 
W hołdzie twórczości znakomitego artysty 

Krzysztofa Krawczyka zaśpiewał instruktor 
SCK, baryton, Krzysztof Filasiński. Pożegnalne 
wystąpienie ku pamięci Krzysztofa Krawczyka 
dostępne w mediach społecznościowych oraz 
na profilu YouTube Soleckiego Centrum 
Kultury. Zapraszamy do oglądania i chwilę 
nostalgii…

WYSTAWA  PRZED  SCK
Galeria Pod Chmurką wzbogaciła się 

o kolejne miejsca do ekspozycji. Zachęcamy do 
obejrzenia wystawy, tym razem fotografii 
Andrzeja Ramsa Jerzego Cebuli zatytułowanej 
"Twarze Teatru". Ciąg dalszy wystawy 
dostępny w galerii HOMO FABER. Czeka już 
na odwiedzających…

KONKURS TANECZNY
ROZSTRZYGNIĘTY!
Jak mówił Grek Zorba „Jeśli chcesz ulżyć 

swojemu sercu, zatańcz!”. 29 kwietnia 
przypadał Międzynarodowy Dzień Tańca 

i ogłoszenie rankingu konkursu muzyczno-
tanecznego SCK. Gratulujemy odwagi i pasji do 
tańca wszystkim uczestnikom oraz ich 
pomocnikom, którzy dzielnie wspierali i nagrali 
roztańczony talent!

Uczestnicy konkursu zostali zaproszenie 
w środę 5 maja na oficjalne ogłoszenie wyników 
i przyznanie nagród do sali widowiskowej 
Soleckiego Centrum Kultury - w obowiązując-
ym reżimie sanitarnym.

Poniżej  ranking wystąpień według 
regulaminowych lajków:

Karolina 10 lat  - 181 polubień
Iga  9 lat  - 148
Przedszkole Niepubliczne Reksio, grupa 

Irysy, Fiołki  - 95
Amelia, Nnenna - 9 lat - 86
Klara 6 lat  - 70
Kornelia 9 lat  - 46
Maja, Lena, Amelia 10 lat - 36
Kinga 8 lat  - 33
Agata 3,5 roku  - 24
Antosia 5 lat  - 18
Felicja 17 miesięcy -  17
Amelia 6 lat  - 16.
Przypomnimy zadanie  konkursowe 

polegało na nagraniu filmiku z wykorzystaniem 
przygotowanej przez SCK muzyki. Inspiracją 
konkursu stały się modne nagrywki TikTok do 
fragmentu muzycznego stworzonego przez 
instruktorów centrum kultury dostępnego na 
stronie www.sck-solec.com, 

MAJOWE  KONCERTY  ON-LINE
Z nadzieją, że już po raz ostatni SCK 

zaprosiło na piękne majowe koncerty on-line. 
One night in Havana Morningstar Orchestra 1 
maja, Ewa Uryga i  Morningstar Orchestra 3 
maja. Link do koncertów był udostępniony 
w mediach społecznościowych SCK w dniu 
wydarzenia. Kolejny już na żywo! Aż nie 
możemy się doczekać. Zachęcamy także do 
oglądani instalacji przed budynkiem SCK 
z okazji Święta Flagi oraz teledysku upamiętnia-
jącego 1 maja oraz 3 maja.

SCK  DZIAŁA  DLA  WAS!
Przypominamy, że przy wejściu, w budynku 

Soleckiego Centrum Kultury działa Bajeczka 
Skryteczka – wykonana przez instruktora 
rzeźby w SCK Mistrza Janusza Maya, czyli 
nowy pomysł komunikacji SCK z odbiorcami. 
Wrzucajcie do niej swoje przemyślenia, 
kulturalne potrzeby i twórczość, która zostanie 
doceniona. Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnego 
odcinka SCK TV oraz przeczytać kolejnego 
numeru gazety Koronaserwis Info. - Cały czas 
działamy dla Was. Wyszukujemy coraz to nowe 
metody komunikacji, źródła dofinansowań, 
granty, nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć 
i warsztatów. Mając na uwadze różnorodność 
zainteresowań mieszkańców Kulturalne szlaki - 
drepcz z nami, sztuki ścieżkami - warsztaty 
inspiracji twórczych i artystyczne drogowskazy 
mieszkańców gminy. Chcąc ożywić lokalną 
społeczność przy wykorzystaniu walorów 
nadwiślańskich wpisanych w kulturę i historię 
miasta napisaliśmy projekt Wspólnota 
Nadwiślańska. Od Flisaka po żeglugę śródląd-
ową. Trzymajcie kciuki! Niebawem kolejna 
niespodzianka. Nie chcemy zdradzać szczegó-
łów, ale to coś za czym wszyscy tęsknimy. Mała 
podpowiedź – żeby to zobaczyć trzeba… 
odsłonić kotary! Koniecznie śledźcie nasze 
media społecznościowe. Do zobaczenia w sieci 
– zachęcają w SCK.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”

Wisława Szymborska

Wyrazy szczerego współczucia i słowa 
otuchy Irenie Szambor 

z powodu śmierci 

Męża

składają
Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury

Regina Osińska i grono
współpracowników

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,

bowiem najlepiej wyraża go milczenie.”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

po starcie

Ojca

Katarzynie Wojtczak

składają

Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury

Regina Osińska i grono współpracowników

Kulturalny
przekładaniec

Biblioteka Publiczna zaprasza do 
wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach 
w ramach projektu Edukacja finansowa 
w bibliotekach publicznych – FINLIT, 
które przeznaczone są dla osób dorosłych.

Celem zajęć jest pokazanie, że świat 
finansów towarzyszy nam na każdym 
kroku, a wiedza na jego temat jest nie-
zbędna, by świadomie i bezpiecznie 
zarządzać własnymi finansami. 

Weź udział w projekcie a dowiesz się:
7Jak przekształcać marzenia w cele, 

a cele w konkretne działania – co ważne tak 
by dostrzec, że są one realne.

7Niezależnie od tego, co robisz, czy 
jesteś młodszy czy starszy, bardziej czy 
mniej zamożny powinieneś wiedzieć jak 
skutecznie zarządzać swoimi finansami.

7Dowiesz się jak bezpiecznie poruszać 
się w systemie bankowym i poza bankowym.

7Na co zwracać uwagę przy podpisy-
waniu różnego rodzaju umów

7Dowiesz się jak znaleźć i zakupić 
dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie.

7I wreszcie poznasz swoje prawa jako 

konsumenta i dowiesz się, co robić i do kogo 
się zwrócić po pomoc, gdy coś pójdzie nie 
tak.

Jeżeli masz ukończone 18 lat to 
zapraszamy do zgłaszania się do projektu. 
Zrobisz to:

- telefonicznie pod numerem 52 387   
01 52

- przez email – dorosli@ biblioteka. 
soleckujawski.pl.

- osobiście w bibliotece 
Projekt będzie realizowany w maju 

i czerwcu 2021 roku. Nie zwlekaj dłużej 
i zgłoś się już dziś. Liczba miejsc jest 
ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.

Projekt Edukacja finansowa w bibliote-
kach publicznych jest realizowany 
w Polsce przez Fundację  Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt 
jest współfinansowany w ramach Pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+.

Kolejny
projekt



Sport i rekreacja

I publiczny przetarg ustny nie-
o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż  n i e -
ruchomości lokalowej, o pow. 22,69m2 
stanowiącej własność Gminy Solec 
Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim 
przy ul. J. Słowackiego 6/17, na działce 
o nr ew. 375/9, o pow. 0,0521 ha, objętej 
KW nr BY1B/00060333/8.

Cena lokalu wraz z ułamkową 
częścią gruntu wynosi: 97 500,00 zł .

Wadium wynosi: 9 750,00 zł (wpłata 
do 17.05.2021r.)

Przetarg odbędzie się 20.05.2021r. 
o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.

Dodatkowe informacje o przetargach 
uzyskać można w Urzędzie Miejskim 
w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 
7, pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: 
nieruchomosci @soleckujawski.pl.

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na 
stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, 
a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 
Stycznia 7.

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
OGŁASZA

 

 

 
 
 
 
 

d 4 maja 2021 roku w Oś-

Orodku Sportu i Rekreacji przy 
ul. gen. Stefana Roweckiego 

“Grota” 3 uruchomiono Punkt Szczepień 
Powszechnych. 

Czynny będzie od wtorku do piątku 
w godzinach od 15.00 do 20.00, a w  so-
boty - w godzinach 8.00 – 19.00. 

Rejestracja:
FOsobiście w przychodni Solmed 

(ul. Powstańców 7a)
FPrzez infolinię 989 
FPrzez portal pacjent.gov.pl
10 maja 2021 r. odbędą się „Drzwi 

otwarte”. Jeśli ktoś z Czytelników 
chciałby obejrzeć punkt, zapoznać się 
z jego funkcjonowaniem lub zapisać się 
osobiście na szczepienie – serdecznie 
zapraszamy.

Punkt
szczepień

Mecz 5 ligi piłki nożnej seniorów 
Unia/Drobex – Krajna Sępólno Krajeńsk-
ie, 9 maja (niedziela), godz. 11.30, stadion 
OSiR;

Mecz piłki nożnej młodzików 
Wisełka – Kamionka Kamień Krajeński, 9 
maja (niedziela), godz. 13.00, boisko 
boczne;

Mecz B klasy piłki nożnej seniorów 
Unia II – Wisła Fordon, 9 maja (niedziela), 
godz. 15.30, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – Czarni Lniano, 12 maja (środa), 

godz. 17.00, boisko boczne;
Mecz piłki nożnej młodzików Unia – 

Start Warlubie, 12 maja (środa), godz. 
18.30, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej młodzików Unia – 
Mezar Nakło, 14 maja (piątek), godz. 
18.30, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – Victoria Koronowo, 15 maja 
(sobota), godz. 11.00, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej młodzików Wisełka 
– Polonia II Bydgoszcz, 15 maja (sobota), 
godz. 14.00, boisko boczne;

Mecz 5 ligi piłki nożnej seniorów 
Unia/Drobex – Start Warlubie, 19 maja 
(środa), godz. 17.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej młodzików Wisełka 
– Wisła II Fordon, 19 maja (środa), godz. 
18.30, boisko boczne.

Kalendarz
imprez

Pod kwietnia br. drużyna UKS Top 
występująca w Lidze Młodzieżowej udała 
się do Laskowic aby rozegrać mecze 
z dwoma zespołami miejscowego Kusego 
Laskowice. Od początku przewaga naszej 
drużyny z Kusym II nie podlegała dyskusji 
i we wszystkich spotkaniach triumfowali 
nasi zawodnicy odnosząc wysokie 
zwycięstwo 18:0. Punkty dla UKS Top 
zdobyli: Marysia Klepacz, Nikodem 
Waldowski, Nataniel Marjanek oraz 

Kacper Kozak - po 4 oraz pary deblowe: 
Marjanek/Klepacz oraz Kozak/Wal-
dowski.

Drugi mecz, tym razem z pierwszym 
zespołem Kusego był bardzo zacięty 
i wyrównany. Zakończył się remisem 9:9,  
a punkty dla UKS Top zdobyli: Marysia 
Klepacz, Nikodem Waldowski, Nataniel 
Marjanek oraz Kacper Kozak - po 2 oraz 
para deblowa: Marjanek/Waldowski.

Były to mecze nr 15 i 16 w bieżącym 
sezonie. W tej chwili młodzi solecczanie 
plasują się na 6-7 miejscu w tabeli, a do 
rozegrania zostały nam jeszcze dwa 
pojedynki w Świeciu z ŚKTS oraz w Solcu 
z Krajną Sępólno Krajeńskie.

Wygrana
i remis
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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.



Pozdrowienia z Solca (84)

Dziś kartka z widokiem na solecki ratusz. Pocztówka jest ciekawa z kilku wzgl-
ędów. Przede wszystkim zwraca uwagę spora ilość korespondencji. Jej autor wyko-
rzystał praktycznie całą dostępną przestrzeń zarówno na awersie jak i na rewersie. 
„Oszczędzone” zostało tylko zdjęcie ratusza oraz – na rewersie – miejsce na adres. 
Spójrzmy na budynek władz miasta. Charakterystyczna sylweta ratusza wydaje się 
niezmieniona aż do dziś, jeśli jednak dobrze się przyjrzeć, to dostrzeżemy brak części, 
w której znajduje się sala posiedzeń Rady Miejskiej. Ten fragment został dobudowa-
ny w latach 1911-1912.

Następna ciekawostka to niski drewniany płotek biegnący wzdłuż budynku. 
Wiedzie on przez długi odcinek prosto jakby „zapominając” o ulicy, której obecna 
nazwa to 29 Listopada. W tamtym czasie skręt znajdował się dopiero bliżej kościoła 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Dekorację pocztówki stanowi skromny 
motyw kwiatowy oraz ozdobna ramka do zdjęcia, ustawiona jednak nieco nie-
symetrycznie.

Prezentowana kartka została wydana przez solecczanina E. Doehlera. Pocztówka 
została wysłana w 1912 roku z Solca do Berlina.

Projekt pn.: „Bez smartfona, więcej 
ruchu maluchu! Rodzinna Promenada".

Zadanie to realizowane jest na terenie 
Parku Miejskiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Zakończono montaż 
elementów małej architektury. Obecnie 
wykonywana jest nawierzchnia z kruszywa 
łamanego i z kory sosnowej, instalacja 
nawodnienia kropelkowego ogródków 
kieszeniowych oraz trwają nasadzenia 
roślin. W ramach zadania przeprowadzone 
zostaną również prace związane z miej-
scową naprawą nawierzchni chodnika oraz 
namalowaniem na chodniku gier i zabaw 
dla dzieci.

Prace wykonywane są przez Biuro 
Handlowe Małgorzata Kosmecka z Byd-
goszczy.

Rodzinna
promenada



Jest praca

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Solcu Kujawskim poszukuje 
pracownika na stanowiska:

1.Mistrz ds. oczyszczania.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy,
- prawo jazdy kat. B.
2.Kierowca kat. C.
3. Ładowacz nieczystości stałych.
Oferujemy atrakcyjne warunki 

zatrudnienia i wynagrodzenia. Oferty 
prosimy składać w sekretariacie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. 
Targowej 3, Solec Kujawski lub na adres 
e-mail:  sekretariat @zgk.soleck-
ujawski.pl. Tel. kontaktowy 52/387-13-
96. 

mmm
Gospodarstwo Rolne zajmujące się 

hodowlą drobiu zatrudni 2 pracowników. 
Praca przy obchodach stada, obserwacji 
oraz pracach porządkowych. Ferma 
znajduję się w miejscowości Ciele gmina 
Białe Błota. Potrzebna osoba chętna do 
pracy, komunikatywna umiejąca prac-
ować w zespole. Mile widziana książeczka 
sanitarna. Zainteresowanych proszę 
o przesłanie CV na maila: jtomczak 
@drobexagro.pl ; tel.509-796-395. 

Na terenie miasta w części staromiej-
skiej  będą prowadzone równocześnie dwie 
inwestycje:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. 
Żeglarska wraz z uruchomieniem prze-
prawy promowej przez Wisłę na wysokości 
Solca Kujawskiego i Czarnowa” ;

2.  „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II 
w Solcu Kujawskim oraz ulic przyległych”.

W związku z tym wprowadzony 
zostanie projekt czasowej organizacji 
ruchu. Przewidywany termin wprowa-
dzenia organizacji: ok. 10 maja br. 

Etap I przewiduje prowadzenie robót na 
Placu Jana Pawła II bez „wejścia” na ulicę 
Toruńską. Przez cały okres trwania robót, 
na ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Wolności 
zos tanie  wprowadzony ruch dwu-
kierunkowy, na całym odcinku tych ulic 
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania 
się. W związku z prowadzeniem robót na 

ulicy Żeglarskiej na odcinku od ul. 
Tadeusza Kościuszki do ul. Bydgoskiej 
ruch będzie jednokierunkowy. 

Etap II przewiduje prowadzenie robót 
na Placu Jana Pawła II wraz z „wejściem” 
na ulicę Toruńską. Wymusza to ogranicze-
nie ruchu na ul. Toruńskiej. Na odcinku 
ulicy Bydgoskiej od ul. Św. Stanisława do 
ul. 23 Stycznia zostanie wprowadzony 
ruch dwukierunkowy, dodatkowo na tym 
odcinku będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się. 

Wewnątrz drukujemy schematy 
projektowanych kierunków ruchu. 

Dodatkowo zajdzie konieczność 
wprowadzenia zmiany trasy przejazdów 
autobusów PKS. Wyłączone zostaną 
przystanki autobusowe na Placu Jana 
Pawła II, przystanek na ul. Bydgoskiej 29 
oraz przystanek na ul. Toruńskiej 8. Na ul. 
Ks. Piotra Skargi za skrzyżowaniem z ul. 

Targową wyznaczony zostanie tymczaso-
wy przystanek autobusowy.

Prosimy i apelujemy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na nowe znaki 
drogowe, ograniczające prędkość, 
zakazujące zatrzymywania się i na inne 
znaki w czasowej organizacji ruchu. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Tymczasowa zmiana
organizacji ruchu

mmm
Firma Polimex-Profil zajmująca się 

przetwórstwem pianki tapicerskiej 
poszukuje pracownika na stanowisko:

Operator wózka widłowego - 
magazynier.

Oferujemy:
- Pracę w pełnym wymiarze czasu;
- Pracę od poniedziałku do piątku 

w systemie dwuzmianowym;
- Praca w weekendy dla chętnych. 
Zakres obowiązków: 
- Przyjmowanie komponentów na 

magazyn;
- Prace magazynowe;
- Obsługa wózka widłowego;
- Zapewnienie prawidłowego prze-

pływu materiałów w magazynie;
- Właściwa i terminowa realizacja 

wyznaczonych zadań;
- Dbanie o czystość i ład na stanowisku 

pracy;
- Przestrzeganie zasad przepisów BHP 

i PPOŻ oraz procedur obowiązujących 
w firmie;

- Wykonywanie poleceń służbowych.
Wymagania:
- Uprawnienia do obsługi wózka 

widłowego – warunek konieczny;
- Umiejętność pracy w grupie;
- Komunikatywność;
- Umiejętności manualne.
Osoby zainteresowane ofertą pracy 

p r o s i m y  o  p r z e s ł a n i e  C V  n a : 
k.kukulka@tylkopianka.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do odpow-
iedzi tylko na wybrane oferty.

Za nami pierwszy majowy weekend, 
który tradycyjnie przebiegał pod znakiem 
świąt państwowych i rocznic ważnych 
wydarzeń. 1 maja pierwsze z przypadają-
cych na ten czas świąt państwowych. 
Obecnie bezimienne, wcześniej nosiło 
miano Święta Pracy i tak nieformalnie jest 
określane do dzisiaj. Ustanowione na 
pamiątkę strajku robotników w Chicago 
w 1886 r., domagających się ośmiogodzin-
nego dnia pracy. 1 maja to także rocznica 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To 
ważne wydarzenie miało miejsce w 2004 r. 
Tego dnia do UE przystąpiło łącznie 10 
państw.

Dzień później – 2 maja obchodzimy 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Święto wprowadzono w 2004 r. Tego dnia 
szczególnie kierujemy nasz wzrok i nasze 
myśli ku biało-czerwonym barwom. One 
wraz z Orłem białym oraz hymnem czyli 
Mazurkiem Dąbrowskiego są symbolami 
Rzeczpospolitej Polskiej.

I wreszcie 3 maja - Święto Narodowe 
Trzeciego Maja. Obchodzone na pamiątkę 
uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 
r. ustawy zasadniczej. Jako święto 
reaktywowane po zmianie ustroju w 1990 r. 
Tego dni przedstawiciele samorządu wraz 
z innymi delegacjami, złożyli wiązanki pod 
Pomnikiem Niepodległości.

Majowe
święta

A przed nami 8 maja. Tego dnia 
obchodzimy rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Delegacje złożą wiązanki pod 
Pomnikiem Walki i Zwycięstwa o godz. 
11.00. Łączmy się pamięcią ze wszystkim, 
którzy walczyli o nasze wyzwolenie 
i ponieśli najwyższą daninę w obronie 
ojczyzny.

D r u g i m  w a ż n y m  w y d a r z e n i e m 
świętowanym 8 maja jest święto patrona 
naszego miasta – Św. Stanisława. Ten 
biskup i męczennik patronuje także jednej 
z soleckich parafii, a jego wizerunek 
znajduje się w herbie Solca Kujawskiego.



Jak spisać się samodzielnie

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Jeszcze w kwietniu Główny  Urząd 
Statystyczny poinformował, że pojawiają 
się osoby podszywające się pod rach-
mistrzów spisowych, które chodzą 
i próbują namówić mieszkańców do 
„spisania się" z ich pomocą. To nie są 
rachmistrzowie spisowi, a najpewniej 
oszuści na przykład złodzieje lub osoby 
próbujące wyłudzić nasze dane. W kwie-
tniu spis prowadzony był wyłącznie 
zdalnie przez internet za pomocą aplikacji 
spisowej bądź też przez infolinię, z którą 
możemy skontaktować się sami. Rachmis-
trzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od 4 
maja, tak więc wcześniej nikt w sprawie 
spisu nie mógł do nas dzwonić. Teraz, 
kiedy już może zadzwonić rachmistrz, 
bądźmy równie czujni, aby ktoś się pod 
rachmistrza nie podszył. Dlatego najbez-

pieczniej jest zatem spisać się samemu, i to 
jak najwcześniej. Wtedy nie będziemy 
narażeni na działania oszustów. Jeśli 
jednak nie mamy takiej możliwości, gmina 
uruchomiła punkt do samospisu (budynek 
E urzędu przy ul. 23 Stycznia 7). Punkt 
będzie udostępniany po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod 
numerami: 52 387 01 17 lub 52 387 01 03.

Wraz z rozpoczęciem Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mie-
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I

 
22.04

 
–
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07.05

 
2021 r.
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II
 

22.04
 

–
 

19.05.2021
 

r.
 
21.05.2021 r.
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III
 

22.04
 

–
 

02.06.2021
 

r.
 
08.06.2021 r.

ETAP
 

IV
 

22.04  –
 

16.06.2021
 

r.
 
18.06.2021 r.

ETAP  V  22.04  –  30.06.2021  r.  02.07.2021 r.
ETAP  VI  22.04  –  07.07.2021  r.  09.07.2021 r.

szkań, 1 rozpoczęła się Loteria promocyjna 
NSP 2021. Do udziału w loterii uprawnione 
są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą 
się za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie internetowej 
https://spis.gov.pl.

W ramach loterii odbędzie się siedem 
losowań, które będą transmitowane na 
żywo poprzez stronę internetową loterii - 
https://loteria.spis.gov.pl oraz w mediach 
społecznościowych GUS, na kontach 
w serwisach Youtube oraz Facebook.

Losowanie nagród głównych spośród 
wszys tk ich  poprawnych  zg łoszeń 
oddanych przez uczestników, odbędzie się 
14 lipca 2021 r.

Nagrodami w loteri i  są karty 

podarunkowe o wartości 500 zł (960 
nagród) i 1000 zł (480 nagród) oraz 16 
samochodów miejskich  - Toyota Yaris 
o wartości 65 749 zł – nagroda główna.

Uważajmy na fałszywych
rachmistrzów

Z powodu epidemii covid-19, także 
tegoroczny harmonogram wystaw 
czasowych w Muzeum Solca im. Księcia 
Przemysła uległ zakłóceniu. Wystawa 
„Nabytki” była dostępna dla zwiedza-
jących zaledwie przez trzy dni i w związku 
z tym ekspozycja ta zostanie przedłużona 
do 20 czerwca. 

Jako kolejna przewidziana była 
wystawa „Tylko rock” poświęcona 
soleckim zespołom rockowym z lat 80. i 90. 

- Bardzo nam zależy, by wystawa ta 
miała miejsce w maju – mówi Rafał 
Kubiak, dyrektor Muzeum Solca – gdyż 
marzy nam się zorganizowanie w ramach 
„Nocy Muzeów” koncertu soleckich 
rockmenów. W tym roku nie ma nawet 
pewności, że „Noc Muzeów” w formie 
stacjonarnej się odbędzie. Dlatego nie 
przesuwamy tej wystawy na kolejne 
miesiące, ale planujemy zorganizować ją 
w maju 2022 r. Mam nadzieję, że tym razem 
nic nie pokrzyżuje naszych planów.

W tej sytuacji kolejną wystawą 
czasową, jaką zobaczymy w Muzeum 
Solca będzie ekspozycja prezentująca 
prace soleckich fotografów: Danuty 
Adamczyk i Tomasza Palacza. Wernisaż 
zaplanowano na 24 czerwca.

Tylko rock
za rok



Informacje
strategiczne

Obecnie w Polsce trwają prace związane 
z przygotowaniem Krajowego Planu Odbudo-
wy (KPO), który stanowić będzie podstawę do 
ubiegania się o wsparcie z europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (Recovery and Resilince Facility – 
RRF). Celem KPO jest wskazanie do realizacji 
reform i wynikających z nich inwestycji 
mających istotny wpływ na zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych, 
łagodzenie społecznych i gospodarczych 
skutków spowodowanych kryzysem wywoła-
nym przez epidemię koronawirusa. Dokument 
musi zostać złożony przez rząd Polski do 
Komisji Europejskiej najpóźniej do 30 kwietnia 
2021 r. Komisja będzie miała dwa miesiące na 
naniesienie uwag i akceptację dokumentu. Na 
realizację KPO Polska otrzyma z Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
58,1 mld EUR, z czego 23,9 mld EUR stanowić 
będzie pomoc bezzwrotną, natomiast 34,2 mld 
EUR przewidziane jest w formie zwrotnej 
pożyczki na preferencyjnych warunkach. 
Pierwsze nabory przewidziane są pod koniec 
2021 r. Okres kwalifikowalności wydatków 
będzie liczony od 1 lutego 2020 r., zakończenie 
realizacji projektów do 31 sierpnia 2026 r. 
Komisja Europejska określiła wymogi co do 
koncentracji  tematycznej przewidzianych 
środków finansowych, 37 % na cele klimaty-
czne, natomiast na cele cyfrowe 20 % 
w stosunku do całości alokacji przewidzianej 
dla Polski. Samorząd Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego 31 sierpnia 2020 r. przekazał do 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
(MFiPR) 43 projekty rekomendowane do 
realizacji w ramach KPO (36 z puli regionalnej 
– 13,441 mld zł i 7 z puli krajowej – 8,836 mld 
zł). Po weryfikacji przeprowadzonej w paź-
dzierniku 2020 r. przez MFiPR 23 projekty 
zgłoszone przez Województwo – Kujawsko 
Pomorskie zostały potencjalnie zakwalifiko-
wane do realizacji w ramach KPO, z czego 4 

będą miały wpływ na rozwój Gminy Solec 
Kujawski, są to: „Budowa linii kolejowej 
Trzciniec – Port Lotniczy Bydgoszcz – Solec 
Kujawski”, „Budowa przeprawy mostowej na 
Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego łączącej 
S10 z DK 80”, „Rozwój zdolności do obsługi 
transportu multimodalnego – Węzeł logisty-
czny Bydgoszcz”, który składa się z Terminala 
intermodalnego Emilianowo (suchy port 
drogowo – kolejowy) oraz Platformy multi-
modalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski, 
„Budowa stopnia wodnego na Wiśle w Siarze-
wie”. Powyższe projekty zostały również 
wymienione do realizacji w ramach „Strategii 
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 
2030+”. Obecnie jesteśmy na etapie opracowa-
nia nowej strategii rozwoju Gminy Solec 
Kujawski do 2030 r. Wymienione inwestycje 
mają charakter prorozwojowy i będą realizowa-
ne z poziomu krajowego i regionalnego. Będąc 
mieszkańcami Solca Kujawskiego będziemy 
musieli ocenić ich wpływ na rozwój gminy 
i przygotować własne projekty, które wykorzy-
stają potencjał rozwojowy tych „dużych” 
projektów.

W przypadku budowy przeprawy promo-
wej przez Wisłę na wysokości Solca Kujaw-
skiego i Czarnowa, aktualnie trwają roboty 
drogowe wykonywane przez nową firmę – 
BETPOL S.A. z Bydgoszczy. Poprzedni 
wykonawca odstąpił od budowy dróg dojazd-
owych i przyczółków dla przeprawy promowej. 
Zakończenie robót drogowych i rozliczenie 
projektu  planowane jest w grudniu 2021 r., 
natomiast rozruch technologiczny promu 
zaplanowany jest na jesień bieżącego roku. 
Jednostkę promową realizuje firma Techno – 
Marine z Malborka. Prom został zwodowany 
i trwają procedury odbiorowe prowadzone 
przez Polski Rejestr Statków z Gdańska. Ze 
względu na małą prędkość promu, w stosunku 
do zakładanej, trwają prace związane z dopro-
wadzeniem promu do wymaganych paramet-
rów. Po doprowadzeniu parametrów do 
oczekiwanych i dokonaniu odbiorów przez 
SANEPID, PIP i  Żeglugę Śródlądową 
w Bydgoszczy będzie możliwe dopuszczenie 
promu do pływania i transportu ludzi.

Istotne znaczenie dla rozwoju Solca 

Kujawskiego będzie miała budowa drogi 
ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – 
Toruń. W dniu 24 lutego 2020 r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
wydał decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi 
ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – 
Toruń”. Decyzja ma nadany rygor natychmia-
stowej wykonalności. Od przedmiotowej 
decyzji 9 marca 2020 r. Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim 
wniósł odwołanie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie, w którym 
stwierdza się, że projektowana droga 
ekspresowa S10 przebiegać będzie przez teren 
strefy pośredniej ujęcia wody w miejscowości 
Rudy na terenie gminy Solec Kujawski. 
Spółka proponuje przesunięcie drogi 
ekspresowej S10 o ok. 300 – 500 m w stronę 
południową za strefę pośrednią ujęcia wody 
podziemnej, co spowoduje również ochronę 
cennych przyrodniczo naturalnych źródlisk 
w miejscowości  Rudy i  Makowiska . 
Odwołanie od decyzji wniosła również strona 
społeczna w obawie przed utratą walorów 
przyrodniczych użytku ekologicznego 
w miejscowości Rudy, tzw. „Źródliska”.       
31 marca 2021 r. Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie zawia-
domił o wyznaczeniu nowego terminu 
załatwienia sprawy na dzień 17 maja 2021 r. 
(jest to już czwarte przesunięcie terminu).       
1 kwietnia 2021 r. Generalny Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie zawia-
domił, że wszyscy zainteresowani mogą 
w okresie od 12 kwietnia – 11 maja 2021 r. 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy. Na początku maja planowany jest 
wyjazd przedstawiciela gminy do GDOŚ 
w Warszawie w celu zapoznania się z zebraną 
dokumentacją.

Budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – 
Toruń została ujęta w „Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 
2025 r.)” – uchwała Rady Ministrów nr 76/2020 
z 16 czerwca 2020 r. Na realizację inwestycji 
przewidziano kwotę w wysokości 2,796 mld zł, 
okres realizacji w latach 2022 – 2025.

Informacje przekazane podczas sesji 
rady miejskiej 16 kwietnia br.



Czas pandemii pozostawia w naszym 
życiu wiele luk, których poprzez ograni-
czenia nie da się zapełnić. Wraz z obostrze-
niami, izolacją, strachem  i poczuciem 
niepewności, namnożyły się konflikty 
domowe oraz powstały niepożądane 
zachowania. Poprzez zamknięcie społe-
czeństwa  w domach i ograniczone 
możliwości, w niektórych grupach 
społecznych, uwidoczniło się zwiększenie 
spożycia alkoholu, czy innych środków 
psychoaktywnych. Powstanie tego 
zjawiska postawiło przed instytucjami 
odpowiedzialnymi za profilaktykę 
i przeciwdziałanie tym problemom, 
ogromne wyzwanie i  konieczność 
niezwłocznej interwencji. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim wraz 
Gminną  Komis ją  Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych podją ł 
konieczne kroki, by zapobiec tym 
zjawiskom, stawiając na profilaktykę. 
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiolog-
iczną w kraju, działania podjęte mają 
charakter kampanii, których realizacja nie 
stanowi większego zagrożenia zarówno 
dla osób je wykonujących, jak również dla 
samych odbiorców tych przedsięwzięć. 
W trosce o zdrowie i prawidłowe relacje 
w rodzinach zaplanowano kampanię 
społeczną pod nazwą „Postaw na Rodzi-
nę”. Celem tego przedsięwzięcia jest 
bezpośrednie dotarcie do sedna rodzin, 
ukazanie ich wartości, a także poprzez 

dostarczenie materiałów edukacyjnych, 
uwrażliwienie członków rodzin na 
potrzebę bycia razem i potrzebę uzdrowie-
nia często nadszarpniętych relacji rodzin-
nych.

Kolejna kampania dotyka powszechnie 
znanego zjawiska, jakim jest nadmierne 
spożywanie alkoholu. Działania pod nazwą 
„Przeciw Pijanym Kierowcom” mają na 
celu dostrzeżenie skali występowania tego 
problemu, jego wpływu na funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo ludzi, a także ma na celu 
budowanie właściwych postaw i edukację. 
„Dopalacze – powiedz STOP” to nazwa 
trzeciej kampanii, która w dużej mierze 
skierowana jest do dzieci i młodzieży, jako 
do osób, które najbardziej narażone są na 
niebezpieczeństwo szybkiego dostępu 
i zażywania szkodliwych substancji. 
Kampania ma na celu dotarcie, w bardzo 
dostępny sposób, do młodych osób, aby 
poprzez działania edukacyjne uświadomić 
skalę problemu, uwrażliwić na toksyczne 
działanie dopalaczy, wskazać szybkość 
uzależnienia się od substancji psychoakty-
wnych. Podjęte działania mają ogromne 
znaczenie i nieopisaną wartość, gdyż 
doprowadzić mogą do uratowania nie-
jednego, młodego ludzkiego życia.

Wszystkie podjęte działania w ramach 
kampanii mają charakter profilaktyczny, 
z elementami edukacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W dużej mierze ukierunkowane 
są na promowanie rodziny oraz odpowie-
dzialnego, zdrowego i bez-piecznego życia.

Co to jest teleopieka? Jest to pomoc 
w codziennym funkcjonowaniu przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
t j .  możliwość otrzymania pomocy 
całodobowo dzięki korzystaniu z opaski na 
rękę za pomocą której można wezwać 
pomoc w przypadku zasłabnięcia czy 
pogorszenia się stanu zdrowia. Opaska 
służy do przekazania informacji do 
centrum alarmowego i wezwania pomocy 
w razie potrzeby. Centrum Teleopieki 
działa całodobowo przez siedem dni 
w tygodniu. Po wciśnięciu przycisku 

alarmowego przez osobę wzywającą 
pomoc, skontaktuje się z nią operator 
z centrum operacyjnego i po rozmowie 
ustali czy wzywać pomoc medyczną lub 
służby ratunkowe.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleo-
pieka” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, 
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych i będzie realizowany na 
terenie Gminy Solec Kujawski od 01 lipca 
2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępu do usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
takich jak teleopieka. Wsparcie świad-
czone w projekcie jest bezpłatne. Reali-
zatorem projektu będzie Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu 
Kujawskim.

MGOPS ogłasza rekrutację osób 
chętnych do skorzystania ze wsparcia 
w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska 
Teleopieka”. Osoby zainteresowane 
udziałem w projekcie muszą spełniać 
następujące kryteria:

- mieszkają na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego;

- potrzebują wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, czyli takie, które ze 
względu na stan zdrowia lub niepełnosp-
rawność wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podsta-
wowych czynności dnia codziennego;

- nie przebywają w opiece całodobowej.
Dokumenty do pobrania oraz szczegó-

łowe informacje znajdują się na stronie BIP 
MGOPS: https:// mgopssolec. rbip.moj 
region.info/category/nabor-uczestnikow-
teleopieka/.

Miejsce składania dokumentów: 
MGOPS, pl. Jana Pawła II 4. W wypadku 
trudności z pobraniem lub dostarczeniem 
dokumentów MGOPS prosi o telefoniczne 
poinformowanie pracownika socjalnego 
pod numerami telefonu 668 378 965 lub 
666 385 072.

Kujawsko - pomorska
teleopieka

Kampanie zdrowego
stylu życia
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