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Dokończenie na str. 3

Budowa ulic na Osiedlu Leśnym 
postępuje zgodnie z planem. Ekipy 
budowlane są na ulicy Zbożowej, ulicy 
Prostej, za jakiś czas wejdą na ulicę 
Łąkową by położyć nawierzchnię. 
Inwestycja spowodowała konieczność 
wprowadzenia nowej organizacji ruchu. 
Zwracajmy uwagę na oznakowanie 

i stosujmy się do obowiązujących zasad 
ruchu drogowego.

Na ul. Prostej obowiązuje pier-
wszeństwo przejazdu dla wszystkich 
uczestników ruchu w stosunku do 
wyjeżdżających z ul. Jesiennej, Letniej, 
Słonecznej, Wiosennej i Malinowej. 

Dokończenie na str.  2

Na 17 czerwca zaplanowano XXX 
sesję rady miejskiej z następującym 
porządkiem obrad:

ŘPrzedstawienie przez Burmistrza 
Solca Kujawskiego Raportu o stanie 
Gminy Solec Kujawski za 2020 rok.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Solca Kujaw-
skiego wotum zaufania.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Solec Kujawski za 2020 rok.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Solca Kujawskiego za 2020 rok.

ŘSprawozdan ie  z  dz ia ła lnośc i 

Jak jeździć?
Ulica Prosta i sąsiednie

Jest decyzja środowiskowa
dla drogi S10

Generalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska wydał decyzję środowiskową 
dotyczącą odcinka planowanej drogi 
ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – 
Toruń. W części ją uchylił wydając własne 
orzeczenie, w części ją umorzył, a w pozos-
tałej części utrzymał w mocy zapisy decyzji 
RDOŚ w Bydgoszczy. Stało się to po 
ki lkakrotnym przesuwaniu terminu 
rozpatrzenia odwołań wniesionych przez 
zainteresowane strony. Ostateczna decyzja 
została wydana 4 czerwca br. Liczy 65 stron 
i szczegółowo odnosi się do wniesionych 
odwołań. Skarżący wskazywali m.in. na 
negatywny wpływ inwestycji drogowej na 
obszar Puszczy Bydgoskiej, zagrożenie dla 
ujęć wody i gospodarki wodnej, zniszczenie 
obszarów cennych przyrodniczo tj. źródlisk 
w Rudach, zaburzenie tras migracji zwierząt 
oraz zniszczenie ich siedlisk.

Z decyzji wynika, że prace na odcinku, 

gdzie trasa przecina cieki wodne należy 
prowadzić z zastosowaniem rozwiązań 
zabezpieczających przed niszczeniem 
brzegów, zwężeniem koryta, ograniczeniem 
swobodnego przepływu wód, zasypywaniem 
cieku oraz przedostaniem się do wód 
powierzchniowych substancji chemicznych 
i odpadów. Prace należy też prowadzić 
z wykluczeniem ingerencji w granice użytku 

ekologicznego, jakim są źródliska. 
Wycinkę drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją należy prowadzić poza 
okresem lęgowym ptaków. W okresie tym 
wycinka będzie możliwa po sprawdzeniu 
przez ornitologa braku lęgów gatunków 
chronionych. GDOŚ wskazuje, że w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziały-
wania budowy drogi należy zwiększyć 
liczbę przejść dostosowanych do migracji 
dużych zwierząt. Wprowadzono zakaz 
lokalizowania elementów konstrukcyjnych 
tj. przyczółków i podpór w obrębie granic 
użytku ekologicznego, tak by zakładane 
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Dyżury aptek
Do 20 CZERWCA

„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

21 - 27 CZERWCA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

28 CZERWCA - 4 LIPCA
„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

W skrócie

PLANY  ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO
Z końcem marca upłynął termin 

wnoszenia uwag do zapisów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów Parku Przemysłowego 
i sąsiadujących z nimi. Wpłynęło prawie 70 
uwag, z których część została uwzględ-
niona przez burmistrza. Kolejnym etapem 
procedury planistycznej będzie powrót do 
opiniowania i uzgodnień dokumentów 
przez uprawnione organy. Następnie plany 
zostaną wyłożone do publicznego wglądu 
z możliwością składania uwag.

WNIOSKI  MIESZKANIOWE
Termin składania wniosków o przydział 

lokalu wchodzącego w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy mija 30 czerwca. 
Dotyczy on również osób znajdujących się 
na listach uprawnionych do zawarcia umowy 
najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego 
z  2020 r., które są zobowiązane do coroczn-
ego przedłożenia uaktualnionych wniosków. 
Niezłożenie uaktualnionego wniosku 
w terminie powoduje skreślenie z listy. 
Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrzone przez Komisję Mieszkaniową.

NOWE  DRUKI
Od 1 lipca br. wnioski o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego należy składać 
na nowych drukach zatwierdzonych przez 
radę miejską. Wzór wniosku oraz deklara-
cji o dochodach gospodarstwa domowego 
będzie dostępny do pobrania w kancelarii 
urzędu lub na stronie BIP w zakładce 
„Procedury załatwiania spraw”. Nowe 
wzory należało wprowadzić w związku ze 
zmianami w ustawie o dodatkach miesz-
kaniowych.

PRZEBUDOWA 
ULIC  DŁUGIEJ  I  KRÓTKIEJ
Na drugą połowę lipca planowane jest 

rozpoczęcie przebudowy ulic Długiej 
i Krótkiej. Będzie zmiana organizacji 
ruchu z okresowymi ograniczeniami 
przejazdu. Prosimy o zwracanie uwagi na 
oznakowanie.

ZAMKNIĘTY 
PRZEJAZD  KOLEJOWY
Z uwagi na trwające prace na Osiedlu 

Leśnym związane z budową dróg wraz 
z ich odwodnieniem oraz przebudową 
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Łąkowej 
i Targowej, przejazd ten będzie zamknięty 
do końca marca 2022 r.

SOLECCZANIN  WYRÓŻNIONY
„Oni tworzyli naszą historię” to 

doroczny wojewódzki konkurs im. prof. 
Elżbiety Zawackiej. W tym roku wpłynęło 
ponad 40 prac. W grupie wyróżnionych 
w kategorii klas VII i VIII szkół podstawo-
wych znalazł się uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 4 Wiktor Musiał. Swoją pracę 
poświęcił pradziadkowi i jego losom 
w czasie II wojny światowej. Opiekunką 
Wiktora jest Jolanta Szubska–Rydel.

MOST  W  TORUNIU 
WYŁĄCZONY  Z  RUCHU
Od 25 czerwca do końca wakacji most 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Toruniu będzie zamknięty dla ruchu 
pojazdów w każdy weekend. Ma to 
związek z trwającym remontem tej 
przeprawy przez Wisłę. Jak informuje 
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, obiekt 
będzie zamykany w każdy piątek o godz. 
22.00 i otwierany w każdy poniedziałek 
o godz. 5.00. Objazd wytyczono mostem 
gen. Elżbiety Zawackiej. Most będzie 
j e d n a k  d o s t ę p n y  d l a  p i e s z y c h                      
i rowerzystów.

RAJD  ROWEROWY
Biblioteka i Klub Turystów Rowero-

wych TORPEDO organizują rajd rowero-
wy. Imprezę planują na 3 lipca. Zapraszają 
do udziału.

Stowarzyszenie  Rozwoju Solca 
Kujawskiego ogłasza konkurs i zaprasza do 
składania wniosków o stypendium dla 
zdolnej młodzieży szkół ponadpodstawo-
wych i studentów w terminie do 20 lipca 
2021 r. (wyjątkowo w tej edycji termin inny 
niż w regulaminie). Regulamin oraz 
wniosek do pobrania ze strony stowarzy-
szenia www.srsk.org.pl w zakładce: 

Stypendia
rozwojowe

Konkursy "Stypendium Rozwojowe". Jak 
informuje Elżbieta Wysocka, prezes 
SRSK, stowarzyszenie ma status organiza-
cji pożytku publicznego, gromadzi środki 
z 1 proc. oraz darowizn i przeznacza je na 
Stypendia Rozwojowe dla zdolnej, 
soleckiej młodzieży osiągającej wysokie 
wyniki w nauce. Zachęca również do 
składania zgłoszeń.

Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie 
od 1 marca 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. 

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 
2021/2022. 

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

ŘWolne głosy i wnioski.

XXX SESJA RM

Porządek
obrad
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Wymienione drogi są drogami grunto-
wymi. Zgodnie z przepisami skrzyżowa-
niem nie jest połączenie drogi twardej (ul. 
Prosta) z drogą gruntową. W związku z tym 
kierujący pojazdem wyjeżdżając z drogi 
gruntowej na ul. Prostą włącza się do 
ruchu i jest zobowiązany zachować 
szczególną ostrożność oraz ustąpić 
pierwszeństwa innemu pojazdowi lub 
uczestnikowi ruchu poruszającemu się 
ul. Prostą, w tym pieszym. Kierujący 
pojazdem przejeżdżając przez drogę dla 
rowerów, która jest wzdłuż ul. Prostej, 
musi także ustąpić pierwszeństwa 
kierującemu rowerem, hulajnogą elektry-
czną lub urządzeniem transportu osobis-
tego oraz osobie poruszającej się przy 
użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Z kolei kierujący pojazdem, który 
skręca z ul. Prostej w drogę poprzeczną, 
jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu przechodzącemu, a także 
kierującemu rowerem znajdującym się 
na jezdni drogi, na którą wjeżdża.

Skrzyżowanie ul. Prostej z ul. 
Spokojną  jest skrzyżowaniem równo-
rzędnym. Żadnej z dróg nie nadano 
pierwszeństwa. Na tym obszarze wpro-
wadzono strefę ograniczonej prędkości (40 
km/godz.). W strefie tej nie powinno 
stosować się znaków określających 
pierwszeństwo na skrzyżowaniach.  
Kierujący pojazdem, zbliżając się do tego 
skrzyżowania musi zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej 
strony.

Na ul.  Prostej nie ma zakazu 
zatrzymywania i postoju. Zgodnie 
z ustawą Prawo o ruchu drogowym 
zatrzymanie i postój pojazdów jest 
dozwolony tylko w miejscu i w warunkach, 
w których jest on z dostatecznej odległości 
widoczny dla innych kierujących i nie 
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Stosowanie się do tych zasad z pewno-
ścią ułatwi nam bezpieczne poruszanie się.

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

Jak jeździć?
Ulica Prosta i sąsiednie

Nieuchronnie zbliża się lato. Wyższe 
temperatury, dużo słońca. Aż chce się 
zrzucić cieplejsze ubrania i odsłonić co 
nieco. No i bardzo dobrze. Tylko, jak 
w każdej sytuacji, powinniśmy być 

Bez przesady!

czujni i zważać na czas i miejsce, 
w którym to zrobimy. Nie sądzimy, tak 
zresztą jak nasze Czytelniczki, które 
dzwoniły z prośbą o nagłośnienie tego 
zagadnienia, że dobrym pomysłem jest 
letni, a nawet bardzo letni strój w miej-
scu pracy. Cóż z tego, że ma on podkre-
ślać urodę, jeśli wyeksponowanie 
i  właśnie podkreślenie własnych 
walorów może spowodować konfuzję 
u naszych - na przykład - klientów. Nie 
wnikajmy już z jakich powodów. Jednak 
powinniśmy się starać nie wprawiać 
w zakłopotanie tych, od których tak 
w istocie zależy ocena naszej pracy. Czy 
jest to redaktor, sprzedawca, czy 
mechanik, nauczyciel albo urzędnik – 
wszyscy powinniśmy dbać o wizerunek - 
swój i swojej firmy. Wprawdzie mówi 
się, że nie szata zdobi człowieka, ale bez 
przesady!

przecięcie źródlisk przez drogę zagwaran-
towało zachowanie funkcji ekologicznej 
użytku jako siedliska i szlaku migracji 
zwierząt oraz integralności całego obiektu 
przyrodniczego. W wybranym wariancie 
przebiegu drogi, punkt jej przekroczenia 

przez obszar źródlisk, jest zlokalizowany 
w najwęższym miejscu pomiędzy stawami. 
GDOŚ wykluczył też możliwość fizycznej 
ingerencji w trakcie prowadzonych robót w 
granice tego użytku ekologicznego. 
Zaznaczył także, iż realizacja drogi 
ekspresowej nie spowoduje zniszczenia 

Jest decyzja środowiskowa
dla drogi S10

źródlisk, ponieważ wszystkie znajdują się 
w oddaleniu od planowanego przebiegu 
trasy, a szczególnie prawnie chronione 
źródliska w obszarze użytku ekologicznego 
położone są od ok. 400 do ok. 800 m. w linii 
prostej na południe od miejsca realizacji 
przedsięwzięcia.  Ponadto zostanie 
zachowana ciągłość ścieżki ekologicznej 
„Ku źródliskom” dzięki zaprojektowa-
nemu wiaduktowi nad trasą S10. Wyposaż-
enie go w chodnik dla pieszych pozwoli na 
bezkolizyjne korzystanie ze ścieżki.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na 
całym obszarze odcinka S10 przewiduje się 
wycinkę ok. 850 ha lasu, dlatego nałożono 
obowiązek wykonania nasadzeń zastępc-
zych. Powstaną dodatkowe przejścia dla 
zwierząt, nowe siedliska, budki lęgowe itp. 
GDOŚ po analizie zgromadzonego 
materiału dowodowego nie znalazł 
przyczyn uzasadniających uchylenie 
zaskarżonej decyzji RDOŚ.

GDOŚ przesłał do urzędu zawiado-
mienie, w którym poinformował o podjętej 
decyzji. Z jej treścią strony postępowania 
mogą zapoznać się między innymi 
w naszym urzędzie, natomiast pozostali 
zainteresowani mogą przeczytać ją na 
stronie BIP GDOŚ: www.gov.pl/web/gdos 
/decyzje-srodowiskowe2. Zawiadomienie 
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
soleckiego urzędu 11 czerwca. Można się 
będzie z nim zapoznać w terminie do 26 
czerwca br.

Ryc. GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
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- Kadencja władz samorządowych minęła półmetek. Jest to doskonała okazja do 
podsumowania tego, co przez te dwa i pół roku się wydarzyło. Jak ocenia Pani ten 
okres?

- Mimo pandemii i ogólnie trudnej sytuacji urząd normalnie funkcjonował, co prawda 
z ograniczeniami, wynikającymi z przestrzegania reżimu sanitarnego. Jednak sprawy 
mieszkańców były załatwiane. Były organizowane przetargi, rozpoczynaliśmy inwestycje. 
Pewne przesunięcia terminów realizacji inwestycji, wynikały z konieczności ponownego 
ogłoszenia niektórych przetargów. Pandemia spowodowała 
wydłużenie procedur uzgodnień dokumentacji z niektórymi 
instytucjami. Można więc uznać, że pomimo utrudnień, konsek-
wentnie realizowaliśmy założenia budżetowe. Ale najlepiej, jak 
naszą pracę oceniają inni.

- Na te dwa i pół roku znaczna część przypadła na okres 
pandemii. Na wielu sprawach pandemia odcisnęła swoje 
piętno. Jak wpłynęła na finanse gminy?

- Sytuacja rzeczywiście wpłynęła na finanse – mniejsze 
wpływy z budżetu państwa – podatki, subwencje. Firmy też 
występowały o umorzenie podatku. W szczególnie trudnej 
sytuacji znalazły się te mniejsze. Nie w każdym wypadku 
udzielane wsparcie pozwoliło na ich przetrwanie. Dla nas 
epidemia była zupełnie nową sytuacją, z którą musieliśmy się 
zmierzyć. Na początku nie było wiadomo, jak się zachować. 
Jednak pospolite ruszenie z produkcją maseczek we własnym 
zakresie pokazało, że mieszkańcy 
zadziałali fantastycznie. Pomoc 
oferowały osoby prywatne, firmy, 
nasze instytucje. Koncentrowaliśmy 
się na zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom i finansowaniu działań. 
Pandemia pokazała, że solecczanie 
potrafią być razem i wzajemnie się 
wspierać.

- Obecnie jesteśmy na etapie 
szczepień. Czy przebiegają w zado-
walającym tempie?

- W Solcu są cztery punkty 
szczepień. Mieszkańcy mają możli-
wość zaszczepienia się, do czego 
zachęcam. Obawiam się jednak, czy 
będą chętni. Próbujemy docierać 
poprzez opiekę społeczną do starszych 
osób. Cieszy, że młodzież tak bardzo 
odpowiedzialnie się zachowuje i chce 
się szczepić.

- Jednym z istotnych elementów 
w pracy samorządu są inwestycje. Co przez połowę kadencji 
udało się zrobić?

- To, co najistotniejsze, o czym zawsze mówią mieszkańcy 
i chcieliby, aby było zrealizowane w pierwszej kolejności czyli 
ulice, oświetlenie, chodniki. Udało nam się pozyskać pieniądze 
z Funduszu Dróg Samorządowych i rozpoczęliśmy prace na 
Osiedlu Leśnym. Na początek te główne ciągi komunikacyjne: 
Prosta, Zbożowa, Łąkowa. Do wykonania podstawowego 
szkieletu zostanie nam jeszcze odcinek ul. Wiejskiej. Zamie-
rzamy starać się o dofinansowanie. Czy się uda? Nie wiem. 
Ważną inwestycją jest łączenie wcześniej wybudowanych 
odcinków ścieżek rowerowych. Część była wykonywana 
w ramach innych inwestycji, jak na przykład tunelu, czy drogi 
powiatowej przez Otorowo. Teraz kontynuujemy te prace. Warto 
było je zrealizować. Widzę jak ze ścieżek korzystają całe rodziny. 

Z BURMISTRZ TERESĄ SUBSTYK ROZMAWIA ZBIGNIEW STEFAŃSKI

Minęła
połowa kadencji

ul. Kościuszki 12

ul. Zbożowa

Ścieżka rowerowa

Skwer Jordana

Stadion OSiR

Świetlica „Jagódka”
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To cieszy. Następnym etapem będzie 
odcinek od Polomarketu w stronę 
„dziesiątki”. Myślę, że powinniśmy 
rozpocząć w przyszłym roku. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich przygotowuje też 
dokumentację na ul. Garbary. Tam mają 
być bezpieczny rozjazd,  ścieżka 
rowerowa, chodnik i nawierzchnia ulicy. 
Jest też projektowane rondo na skrzyż-
owaniu ulic: Leśna, Powstańców i Ugory. 
Ponadto wymieniamy oświetlenie na 
ledowe, stawiamy nowe lampy. Są także 
inne inwestycje. Na pl. Jana Pawła II 
powstał Dom Dobrych Praktyk, gdzie 
jest realizowanych wiele projektów dla 
seniorów, są mieszkania chronione. 
Koncentrujemy się na działaniach 
prospołecznych. Place zabaw, siłownie 
na świeżym powietrzu, Skwer Jordana 
z fontanną, świetlice wiejskie, rewitali-
zacja pl. Jana Pawła II. W planach jest 

budowa promenady nad Wisłą i zagospodarowanie terenów 
nadwiślańskich.

- Rewitalizacja rynku budzi emocje.
- Tyle ile osób, tyle pomysłów. Każdy ma inną wizję. Poczekała-

bym jednak z oceną do zakończenia inwestycji. Sama wizualizacja 
nie oddaje ostatecznego efektu. Nawierzchnia będzie wykonana 
z naturalnego kamienia, będzie nowe oświetlenie, będą ławeczki, 
nieduża fontanna, stoliki do gry w warcaby czy szachy. Będą 
posadzone drzewka. Pojawią się też donice z kwiatami. Zamysł 
takiego układu przestrzeni ma pozwolić na zorganizowanie na 
rynku jarmarków świątecznych, minikoncertów. Rynki w innych 
miastach są podobnie ukształtowane. Mają służyć do spotkań, 
organizacji różnych wydarzeń. Ma to być przestrzeń wielo-
funkcyjna, nie ograniczająca się do zieleni i rekreacji. Nie może być 
też jednym, wielkim parkingiem. Rozumiem, że każdemu podoba 
się coś innego, ale były konsultacje i przyjęto, że taki projekt może 

być. Chcę podkreślić, że nie likwidujemy żadnego wjazdu do nieruchomości. Te wjazdy, 
które są - będą. Dojazdy do posesji dla mieszkańców, dojazdy do punktów usługowych będą 
zachowane. Parkingi pozostaną po stronach północnej i południowej pl. Jana Pawła II. 
W ogólnym rozrachunku w rejonie rynku będzie więcej miejsc parkingowych. Nastąpi 
uspokojenie ruchu. Rynek ma przyciągać. Ważne, że w tej kadencji zajęliśmy się moderni-
zacją obiektów użyteczności publicznej, co poprawi warunki pracy i obsługi mieszkańców.

- Na zakres prac wpływ mają finanse. Część inwestycji finansujemy z własnego 
budżetu, część ze środków zewnętrznych. Jak kształtują się te proporcje?

- W większości realizujemy te projekty, na które dostajemy dofinansowanie. Drogi 
z dofinansowaniem, termomodernizacja, budynki przy Kościuszki 12 i pl. Jana Pawła II 4 
również. Łącznie na inwestycje w ciągu tych dwóch i pół roku wydaliśmy nieco ponad 27 
mln zł, a otrzymaliśmy prawie 12 mln zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym 
także ze środków Unii Europejskiej.

- Czego możemy spodziewać się w drugiej połowie kadencji, jakie inwestycje przed 
nami?

- O niektórych już wspominałam. W drugiej część kadencji chcemy zająć się terenami 
nadwiślańskimi, kontynuacją budowy dróg, oświetlenia. Następne zadania to rewitalizacja Osiedla Robotnicza, 
modernizacja świetlicy w Przyłubiu. Myślimy też o stacji rowerów miejskich, mieszkaniach dla seniorów. Będziemy 
monitorowali sytuację z przedszkolami, żłobkami. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w kolejnych latach należałoby 
rozważyć poszerzenie obecnej bazy miejsc opieki nad dziećmi. Wreszcie zagospodarowanie terenów po Nasycalni. 
Ponieważ niedawno odnowiliśmy stadion i boisko treningowe, organizowanie na nich imprez miejskich byłoby 
niewskazane, należałoby więc takie miejsce przygotować właśnie na Nasycalni. Chciałabym, aby w pierwszej 
kolejności powstały też skatepark i pumptrack. Podsumowując, chcemy koncentrować się na wy-poczynku, 
rekreacji, zdrowiu i bezpieczeństwie. W jakim zakresie się uda, wszystko będzie zależało od możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych i ze sprzedaży majątku. W tym kontekście coraz więcej uwagi powinniśmy poświęcać 
Partnerstwu Publiczno – Prywatnemu.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

pl. Jana Pawła II 4

pl. Jana Pawła II

Park Miejski

Zbiornik retencyjny
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Soleckie Centrum Kultury

B A J K O W E  I  M U Z Y C Z N E  
SPOTKANIA 

W pierwszej połowie czerwca SCK 
zaprosiło małych i większych wielbicieli 
wielkiego ekranu do Kina Kultura na bajki, 
a także na koncerty przy fontannie.

W niedzielę 6 czerwca o godz. 18.00 
w Parku Jordanowskim miał miejsce 
Koncert Orkiestry Salonowej „MODERA-
TO”. Muzycy  pod dyrekcją Orlina 
Bebenowa przenieśli zebranych słuchaczy 
w niezwykły świat muzyki filmowej.

Rozbrzmiały utwory ze znanych 
i lubianych filmów, m.in. melodie z „Pana 
Tadeusza”, „Nocy i dni” czy „Jak rozpęta-
łem II wojnę światową”. Niespodzianką 
wieczoru był występ uczestnika 10. edycji 
The Voice of Poland - Rafała Chmiela, 
który w minikoncercie zaprezentował 
swoją twórczość.

Natomiast 12 czerwca przy akompania-
mencie akordeonu i saksofonu wystąpił 
Jurek Paterski. Artysta wykonał znane 
i lubiane piosenki z różnych zakątków 
świata. Koncerty prowadził i wzbogacał 
swoim śpiewem Krzysztof Filasiński.

Najmłodsi mogli liczyć na specjalne 
atrakcje - malowanie buziek i uwielbiane 
bańki.

Już dziś SCK zaprasza na kolejne 
propozycje – zarówno w budynku centrum 
kultury, jak i w plenerze.

CZERWCOWE WARSZTATY DLA 
DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH

RZEŹBA - wtorki, czwartki 16.00-
18.00.

F U N N Y E N G L I S H .  S U M M E R 
EDITION - zajęcia dla dzieci od 4 do 7 lat 
we wtorki od 15.00-16.00.

CERAMIKA - zacznij swoją przygodę 
z gliną w czwartki 16.00-17.00.

SENSOstwory - zajęcia animacyjno-
sensoryczne: bańki, slime, pianki, sztuczny 
śnieg i wiele innych mas w czwartki 16.00-
17.00.

PLASTYKA dla młodzieży, dorosłych.
Obowiązują wcześniejsze zapisy 

w sekretariacie SCK lub telefonicznie       
52 387 01 57.

TURNIEJ SŁOWA - FINAŁ
Już 17 i 18 czerwca nasi reprezentanci 

biorą udział w Finale Recytatorskim 
w Turnieju Słowa 2021 DZIECI MAJĄ 
GŁOS. Wiktoria Cymańska, Szymon 
Iwański, Bartosz Nowacki, Natalia 
Pliszka, Julia Walentowicz, Aleksandra 
Michalak - trzymamy kciuki!

WAKACJE Z SCK
Aby te wakacje były radosne, kreatywne 

i wyjątkowe, Soleckie Centrum Kultury 
zaprasza  do Letnie j  Warszta towni   
Artystycznej!

- Dajcie się ponieść przygodzie i za 

sprawą twórczych warsztatów u naszych 
instruktorów-rzemieślników odkryjcie na 
nowo żywioły, które rządzą od zawsze 
światem. Na tematyczne cykle warsztatów 
poświęcone żywiołom zapraszamy dzieci 
od lat 6 i młodzieży. Ze względu na 
obostrzenia nie zapewniamy jak dotychczas 
przekąski. Obowiązuje kolejność zgłoszeń 
– informuje SCK.

Cały tygodniowy cykl to koszt 100 zł – 
warsztaty od 10.00-14.00 od poniedziałku 
do piątku. Terminy: 28 czerwca – 2 lipca,     
5 – 9 lipca, 12 – 16 lipca, 19 – 23 lipca, 26 – 
30 lipca.

Zajęcia popołudniowe LETNIA LABA 
Z SCK. Koszt za pojedyncze zajęcia 10 zł:

P O N I E D Z I A Ł K I  1 6 . 3 0 - 1 8 . 3 0  

CHAKALAKA! Gry i zabawy w plenerze
WTORKI 16.30 -18.30 KARRAMBA! 

Gra terenowa z podchodami
ŚRODY 16.30-18.30 GRY POD-

WÓRKOWE I PLANSZOWE 
CZWARTKI 16.30-18.30 FIFA RAFA 

zabawy i gry animacyjne
Na warsztaty obowiązują zapisy. Liczba 

miejsc ograniczona. Zapisy w sekretariacie 
SCK lub telefonicznie.

U R O D Z I N K I  W  S O L E C K I M 
CENTRUM  KULTURY

Świętuj urodziny w Soleckim Centrum 
Kultury. Animatorzy sprawią, że to będzie 
wyjątkowy dzień pełen radości – dwie 
godziny beztroskiej i bezpiecznej zabawy 
w tematyce wybranej przez jubilata/jubi-
latkę. Lot w kosmos? Pościgi Indian 
i kowbojów? Podwodny świat? A może 
misja tajnego agenta? To tylko niektóre 
z nowych propozycji! Pięknie ustrojona sala 
i wrażenia, które pozostaną na długo. 
Zarezerwuj termin już dziś telefonicznie 52 
387 01 57 lub w sekretariacie SCK.

Kulturalny kalejdoskop



Sport i rekreacja

TRZY  WYGRANE
Pod koniec pierwszej połowy czerwca 

wznowiono rozgrywki ligowe w brydżu 
sportowym. Drużyna Miejskiego Ludo-
wego Klubu Sportowego odniosła trzy 
zwycięstwa. Nasi zawodnicy pokonali KJ 
Plast Bydgoszcz 18,72:1,28, BiN Aleksan-
drów Kujawski 20:0, Sprintera Toruń 
18,3:1,7. Solecczanie grali w składzie: 
Rafał Borgula, Filip Barnigiel, Arka-
diusz Stanisławski, Franciszek Szafra-
nek i Tadeusz Żurek. Do końca sezony 
2020/2021 do rozegrania pozostało sześć 
meczów. Obecnie  MLKS zajmuje 
pierwsze miejsce w tabeli.

SOLECCZANIN  PREZESEM
W maju odbyły się wybory do 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża 

Sportowego. Nowo wybranym prezesem 
został Mariusz Żurek, kapitan drużyny 
MLKS Solec Kujawski. Życzymy 
owocnej pracy.

MLKS
Wiadomości 

brydżowe

Mecz piłki nożnej młodzików Unia – 
Wisła Nowe, 19 czerwca (sobota), godz. 
10.00, boisko boczne;

Mecz V ligi piłki nożnej seniorów 
Unia/Drobex – Olimpia II Grudziądz, 19 
czerwca (sobota), godz. 12.00, stadion 
OSiR;

Powitanie Wakacji z Unią Cup – 
turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, 
20 czerwca (niedziela), godz. 10.00, 
stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – Fala Świekatowo, 23 czerwca 
(środa), godz. 18.30, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – Pomorzanin Serock, 27 
czerwca (niedziela), godz. 11.00, boisko 
boczne;

Dzień baniek mydlanych - 27 czerwca 
(niedziela), godz. 15.00, parking OSiR.

Kalendarz
imprez

W środę 9 czerwca br. solecki stadion 
był areną spotkań eliminacyjnych 
w ramach ogólnopolskich rozgrywek 
o puchar Kazimierza Górskiego (U-13 - 
rocznik 2008) oraz o puchar Kazimierza 

Deyny (U-14 – rocznik 2007). Mierzyły 
się w nich reprezentacje Kujawsko - 
Pomorskiego oraz Warmińsko – Mazur-
skiego Związku Piłki Nożnej. Solec 
okazał się szczęśliwy dla gości z Warmii 
i Mazur, gdyż w obu meczach to ich 
drużyny były górą zwyciężając po 
efektownych widowiskach 4:2 (mecz U-
13) oraz 4:3 (U-14). Kadra naszego 
województwa rozegrała na naszym 
stadionie wszystkie mecze eliminacyjne 
w tym sezonie, gdyż w październiku ub. 
roku podejmowała  reprezentacje 
Podlaskiego ZPN, zaś w maju br. drużyny 
Pomorskiego ZPN. Liczymy, iż w kolej-
nych sezonach jeszcze niejednokrotnie 
będziemy mieli okazję gościć uczestn-
ików tych rozgrywek.

Pucharowe
zmagania

III Wyścig Rowerowy dla dzieci i młodzie-
ży za nami. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
organizatorzy czyli UKS Top Solec Kujawski, 
podczas przygotowań nie uniknęli komplikacji, 
jednak finalnie imprezę udało się rozegrać i to 
z rewelacyjnym skutkiem. W czterech 
wyścigach (w rejonie ulic Tartacznej, Kujaw-
skiej oraz Piłsudskiego), 6 czerwca wystart-
owała rekordowa liczba 138 młodych 
miłośników dwóch kółek z Solca Kujawskiego. 
Oto czołówki w poszczególnych kategoriach:

* dziewczęta (roczniki 2014 i młodsze) – 
dystans 1250 m (startowało 15 zawodniczek):

1. Kornelia Krajewska
2. Zuzanna Błaszak
3. Maja Sell
* chłopcy (roczniki 2014 i młodsi) – dystans 

1250 m (startowało 34 zawodników):
1. Wojciech Kordus
2. Kornel Uss
3. Mateusz Kusz
* dziewczęta (roczniki 2011 - 2013) – 

dystans 1250 m (startowało 15 zawodniczek):
1. Amelia Wynarska
2. Nina Paliwoda
3. Anna Rudna
* chłopcy (roczniki 2011 - 2013) – dystans 

1250 m (startowało 32 zawodników):
1. Bartosz Nowacki
2. Michał Marek
3. Wiktor Musiał
* dziewczęta (roczniki 2008 - 2010) – 

dystans 2500 m (startowało 7 zawodniczek):
1. Weronika Utyra
2. Maria Klepacz
3. Iga Nowacka
* chłopcy (roczniki 2008 - 2010) – dystans 

2500 m (startowało 27 zawodników):
1. Wiktor Kaczmarek
2. Korneliusz Łata
3. Hubert Falarz
* dziewczęta (roczniki 2006 – 2007) – 

dystans 5000 m (startowały 2 zawodniczki):
1. Jagoda Wiśniewska
2. Alicja Kaźmierczak
* chłopcy (roczniki 2006 - 2007) – dystans 

5000 m (startowało 6 zawodników):

1. Szymon Czarczyński
2. Marcjan Ołownia
3. Kacper Kozak
Zawodnicy rywalizowali nie tylko o tytuły 

Mistrzów Solca Kujawskiego, walczyli również 
o wspaniałe nagrody ufundowane przez 
soleckie: Salon Rowerowy „Aljot”, Pizzerię 
„Twoje Smaki”, „JuraPark Solec”, Studio 
Reklamy „Madres”, „Lodziarnię Solec” oraz 
Gminę Solec Kujawski. Honorowym Patrona-
tem Wyścig objął Wojciech Porzych, starosta 
bydgoski.

UKS Top dziękuje bardzo również za 
współpracę partnerom, którzy przyczynili się do 
sukcesu imprezy, a są to: Piekarnia Grochola 
(pyszne ciasto dla każdego uczestnika), Radny 
Rady Miejskiej Solca Kujawskiego Tomasz 
Pacek (woda dla uczestników zawodów), 
Szkoła Podstawowa nr 1, Grupa Bizon, solecki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komisariat Policji 
(akcja znakowania rowerów), Zakład Gospo-
darki  Komunalnej  oraz wolontariusze 
z  so leckiego Zespołu  Szkół  Ogólnok-
ształcących i Zawodowych.

Rekordowa
liczba uczestników

UKS TOP

Perypetie związane z sytuacją epidemio-
logiczną spowodowały, że nieco inaczej 
wyłoniono zwycięzców bieżącego sezonu II 
ligi kujawsko-pomorskiej w tenisie stołowym. 
Zorganizowano jednodniowy turniej tzw. 
grupy bydgoskiej, którego zwycięzcą zostali 
soleccy tenisiści z UKS Top. Wygrali oba swoje 
mecze 6:3 z UKS OSiR Brodnica i 6:2 z UKS 
Szaniec Świecie nad Osą. Teraz nasza drużyna 
czeka na zwycięzcę „grupy gdańskiej”. 
Zmierzy się z nim w rywalizacji o zwycięstwo 
w swojej grupie i prawo gry o awans do I ligi 
z  t ryumfatorem grupy wielkopolsko - 
zachodniopomorskiej. Mecze 26-27 czerwca.

Wygrali turniej
barażowy

7

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.



Dziś prezentujemy prace podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
których autorzy zostali wyróżnieni w kon-
kursie „Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Trwa renowacja Mogiły Zbiorowej Pomordowanych zlokalizowanej na cmentar-
zu parafialnym przy ul. 23 Stycznia. Zakres prac obejmuje między innymi odno-
wienie napisów (z uzupełnieniem listy nazwisk), dlatego z mogiły czasowo będą 
usuwane płyty poziome, na których są wygrawerowane nazwiska solecczan zamor-
dowanych w czasie II wojny światowej. Kolejną zmianą będzie nowy napis „Ofiarom 
terroru okupanta niemieckiego 1939” zamiast „Ofiarom terroru hitlerowskiego 
1939”.  Zlecenie wykonuje solecka firma Granit.



Środowiskowy Dom Samopomocy 
włącza się w kampanię informacyjno-
edukacyjną „Alzheimer - rozumiem – 
wspieram”. Wczesna diagnoza i podjęcie 
leczenia są niezwykle istotne. Wczesne 
rozpoznanie choroby pozwoli na szybsze 

rozpoczęcie leczenia. To może przedłużyć 
okres samodzielności nawet o kilka lat 
i umożliwić zaplanowanie przyszłości. 
Podstawowe badanie sprawności ruchowej 
i poznawczej można przeprowadzić na 
stronie: www.testysenioralne.pl – nie da to 
diagnozy, ale wykaże, czy potrzebujemy 
wizyty u lekarza. Diagnoza zwykle zmienia 
życie codzienne osoby chorej i jej otocze-
nia. Istotą pomagania jest zrozumienie 
choroby przez opiekuna i rodzinę oraz 
umiejętność szukania pomocy i wsparcia w 
codziennym zaspokajaniu potrzeb. Żeby 
być skutecznym musimy zadbać o swój 
komfort funkcjonalny i psychiczny. Nie 
musimy być z tym wszystkim sami, 
nauczmy się szukać pomocy np. w ośrodku 
pomocy społecznej, organizacji alzheime-
rowskiej, wśród rodziny, przyjaciół, 
sąsiadów. Wśród innych form wsparcia 
należy wymienić: 

•  specjalistyczne usługi własne 
w miejscu zamieszkania prowadzone przez 
terapeutę zajęciowego oraz tzw. „zwykłe” 
usługi opiekuńcze – pomoc w codziennych 
czynnościach;

• domy dziennego pobytu – w naszym 
mieście usługi oferuje Środowiskowy 
Dom Samopomocy przy ul. 29 Listopada 
10, tel. 52 387 87 12;

• opieka w domu stałego pobytu – 
pomocy w wyborze mogą udzielić ośrodki 
pomocy społecznej i/lub organizacje 
alzheimerowskie;

• opieka długoterminowa w ostatnim 
etapie życia w specjalistycznym ośrodku, 
hospicjum bądź opieka pielęgniarska 
świadczona w domu chorego.

Przydatne linki:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-

tematyczna/choroba-alzheimera,
https://www.alzheimer-polska.pl/.

Zrozumienie
i wsparcie

Ostatniego dnia maja zakończyła się 
realizacja projektu pn.: „Nowa jakość życia 
osób starszych niesamodzielnych lub 
niepełnosprawnych”. Celem projektu było 
zwiększenie dostępności usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla 15 osób, utworzenie 3 
mieszkań chronionych wspieranych 
i objęcie wsparciem 12 opiekunów 
faktycznych osób zależnych zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
z naszej gminy.

Projekt realizowany był od 1 listopada 
2018 roku do 31 maja 2021 roku i został 
podzielony na zadania, z których każde 
realizowane było w innych okresach.

Zadanie I zakładało wsparcie 12 osób 
starszych niesamodzielnych (potrzebu-
jących wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu) lub niepełnosprawnych specjali-
stycznymi usługami opiekuńczymi 
w formie fizjoterapii w miejscu zamieszk-
ania od 2 do 4 godzin tygodniowo. 
W okresie od 1 grudnia 2018 roku do 28 
lutego 2020 roku wsparcie w tej formie 
otrzymała 1 grupa 7 osób, natomiast od 1 
marca 2020 roku do 31 maja wsparcie 
realizowane było z grupą drugą, która 
liczyła również 7 osób. Łącznie z tej formy 
wsparcia skorzystało 14 osób.

Zadanie  I I  zakładało  wsparc ie 
opiekunów faktycznych osób objętych 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 
w ramach zadania I. Łącznie 12 osób miało 
okazję skorzystać ze wsparcia psychologa 
(6 godzin), pielęgniarki (4 godziny) oraz 
prawnika (2 godziny).

Zadanie III zakładało utworzenie 
i wyposażenie 3 mieszkań chronionych 
wspieranych oraz wsparcie 3 osób 
niesamodzielnych (potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) 
lub niepełnosprawnych. Od 1 września 
2020 roku trzech uczestników projektu 
miało możliwość nieodpłatnego skorzys-

tania ze wsparcia w postaci zajęć z psycho-
logiem (2 godziny miesięcznie), wsparcia 
pracownika socjalnego oraz opiekuna 
mieszkań chronionych. Codziennie każdy 
z nich otrzymywał również trzy godziny 
wsparcia opiekunki środowiskowej, która 
pomagała im w czynnościach dnia 
codziennego.

Mimo że projekt już się zakończył, od 1 
czerwca br. nadal istnieje możliwość 
skorzystania ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych tj. fizjoterapii w miejscu 
zamieszkania jak i z mieszkań chronio-
nych. Odpłatność za usługi jest zgodna 
z uchwałami soleckiej rady miejskiej.

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze - koniec projektu

Dzieciom i Rodzinie serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu zgonu

Śp. Teresy Pasieckiej

długoletniego członka
Klubu Seniora Szarotka

składają

Zarząd i członkowie KS Szarotka

Dzieciom i Rodzinie serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu zgonu

Śp. Antoniego
Staniszewskiego

składają

Zarząd i członkowie 
Klubu Seniora Szarotka

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach , dzielili z nami smutek i żal , okazali 
życzliwość oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Aleksego Wernera

Serdeczne podziękowania składa
Żona z Rodziną



Zakończył się projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną. 
Tym razem w ramach międzynarodowych działań Edukacji 
Finansowej w Bibliotekach Publicznych (FINLIT) bibliotekarze 
wprowadzili mieszkańców naszego miasta w świat szeroko 
rozumianych finansów osobistych. Uczestnicy projektu zdobyli 
szeroki zakres wiedzy rozpoczynając od bankowości elektroni-
cznej, produktów i usług, które banki oferują swoim klientom, 
poprzez zagadnienia związane z zakupami online, bezpieczeń-
stwem finansów w sieci, oszczędzaniem i świadomym inwestowa-
niem środków, na dziedziczeniu i zarabianiu na emeryturze 
kończąc. Projekt FINLIT kierowany był do osób dorosłych. 
Ze względu na obostrzenia pandemiczne grupa uczestniczących 
w projekcie musiała zostać ograniczona do 5 osób. Projekt FINLIT 
jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+. W Polsce projekt koordynuje Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Wprowadzenie
w świat finansów

Jak co roku  w Szkole Podstawowej nr 1 szkole rozbrzmiała 
akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. Mali recytatorzy z klas 1-3 
przeczytali i wyrecytowali wierszyki Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima i Marii Konopnickiej dla maluchów z oddziałów „0" 
działających przy SP nr 1. Dzieci zostały zaproszone na aulę, gdzie 
z zachowaniem reżimu sanitarnego mogły się wspólnie bawić. 
Zerówkowicze byli bardzo dzielni bo wytrzymali prawie 40 minut - 
pięknie słuchając i żywo reagując na każdy wiersz. Na tzw. 
„scenie” stanęli: Julia Walentowicz, Ania Rudna, Róża 
Szymańska, Nikola Łyszkiewicz i Nikola Nadachewicz, Kacper 
Kaczmarek i Szymon Iwański, Bartosz Nowacki, Wiktoria 
Cymańska, Natalia Pliszka, Ulka Mróz. Ta grupa dzielna 
świetnie zaprezentowała się w recytacji wierszy dla dzieci - dając 
popisy iście aktorskie przed dziecięcą publicznością.

Beata Piotrowicz, Bartosz Szymański wraz z Grażyną 
Rochną - Woźniak, która tego dnia zmieniła się w żabę Eugenię - 
zaprezentowali dzieciom "Lokomotywę" J. Tuwima. Szkolną 
lokomotywę prowadził maszynista Miś Kropeczka, który został 
okrzyknięty maskotką tegorocznej akcji. Całość spotkania 
uświetniła wesoła muzyka i kolorowe bańki.

Była to już 11 edycja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i mimo 
obostrzeń epidemiologicznych udało się ją przeprowadzić 
w formie stacjonarnej choć dla niewielkiej grupy dzieci. Inicjato-
rem i koordynatorem akcji jak co roku była G. Rochna-Woźniak - 
nauczyciel bibliotekarz.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:
Poniedziałek 11.00 – 18.00, Wtorek 9.00 – 16.00, Środa 11.00 

– 18.00,Czwartek 9.00 – 16.00, Piątek 11.00 – 18.00.

W bibliotece obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Czytali „Lokomotywę”
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