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Dokończenie na str. 3

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
radni wysłuchali raportu o stanie gminy, 
przegłosowali wotum zaufania dla 
burmistrz Teresy Substyk, zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe gminy za 2020 r. 
i wysłuchali sprawozdania z działalności 
burmistrza za okres od 1 marca do 1 czer-
wca br. Po zapoznaniu się z pozy-tywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie wykonania budżetu oraz 
wniosku Komisji  Rewizyjnej rady 
miejskiej, a także opinią komisji o wykon-
aniu budżetu, udzielili bur-mistrzowi 
absolutorium. Po głosowaniu burmistrz 
otrzymała gratulacje i kwiaty. Przekazali je 
przewodniczący Bartłomiej Czaki 
w imieniu rady i Barbara Białkowska 
w imieniu pracowników urzędu.

Jako pierwszy punkt przyjętego 
porządku obrad rada wysłuchała raportu 
o stanie gminy, który przedstawiła 

Burmistrz Teresa Substyk odbiera 
gratulacje od przewodniczącego rady 
Bartłomieja Czakiego.

T. Substyk. Raport stanowi kompletny 
dokument określający kondycję gminy 
w najważnie jszych obszarach  je j 
działalności, przede wszystkim pod 
kątem inwestycji i finansów. Opracowa-
nie obejmuje stan realizacji polityk, 
programów, strategii, uchwał Rady 
Miejskiej i budżetu za rok 2020. Z przeka-
zanych informacji wynika, że liczba 
ludności utrzymuje się na stabilnym 
poziomie, w 2020 r. dochody budżetowe 
wyniosły 103 mln, wydatki 100 mln zł. 
Wartość mienia komunalnego wyniosła 
301 mln zł i wzrosła w stosunku do 2019 r. 
o 7,5 mln zł. Z omówionych inwestycji 
należy zwrócić uwagę na budowę dróg, 
wymianę i budowę oświetlenia, termo-
modernizację budynków użyteczności 
publ icznej ,  zadań real izowanych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Podsumowując, burmistrz stwierdziła, że 
po przeanalizowaniu finansów i stanu 
mienia, należy stwierdzić, że gmina 
znajduje się w dobrej kondycji, co 
gwarantuje dalszy zrównoważony 
rozwój.

Po przedstawieniu raportu B. Czaki, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę 
fragmentu drogi ekspresowej S10 między 
Bydgoszczą i Toruniem. Jak informuje na 
swojej stronie internetowej, zadanie 
podzieliła na cztery odcinki. Pierwszy - 

Bydgoszcz Południe – Emilianowo, drugi - 
Emilianowo - Solec Kujawski, trzeci - 
Solec Kujawski - Toruń Zachód i czwarty - 
Toruń Zachód - Toruń Południe. Po 
ukazaniu się decyzji środowiskowej 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska, który rozpatrywał odwołania od 
wcześniejszej decyzji RDOŚ w Bydgos-
zczy, inwestycja stała się tematem 
wzmożonego zainteresowania. Padły 
pytania o stanowisko gminy w tej sprawie. 
Oto co nam powiedziała na ten temat 
burmistrz Teresa Substyk:

- Rozumiem potrzebę budowy drogi 
Dokończenie na str. 3
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Dyżury aptek

Do 4 LIPCA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

5 - 11 LIPCA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

12 - 18 LIPCA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

   

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

„Jest w mieście realizowanych wiele 
inwestycji, na które mieszkańcy czekają 
i chcą z nich korzystać. Chciałbym, 
abyśmy z tej inwestycji musieli korzystać 
jak najmniej.” Tak mówił podczas 
poświęcenia kolumbarium ks. Andrzej 
Stachowicz, proboszcz parafii Św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika – 
zarządcy soleckiego cmentarza. Inwest-
ycję sfinansowała firma Solbet.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim, informuje 
że na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie szczegółowych 

Dobry start
w ZUS-ie

warunków realizacji rządowego programu 
„DOBRY START” od 1 lipca 2021 
ustalaniem prawa i wypłatą świadczenia 
dobry start z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W związku z tym od 1 lipca 2021 wszelkie 
pytania dotyczące realizacji programu 
DOBRY START należy kierować do 
Z A K Ł A D U  U B E Z P I E C Z E Ń     
SPOŁECZNYCH.

W skrócie

WELCONOMY  TORUŃ
Podczas sesji inauguracyjnej XXVIII 

edycji Welconomy Forum w Toruniu, 
w której wzięła udział Barbara Białkows-
ka, zastępca burmistrza mówiono o wpł-
ywie pandemii na zmiany społeczne 
i gospodarcze w kraju i na świecie. 
Natomiast tematem wiodącym sesji 
plenarnej był Europejski Zielony Ład. 
Nasza gmina była również reprezentowana 
w jednym z paneli forum dotyczącym 
śródlądowych dróg wodnych. Jednym 
z uczestników panelu był Przemysław 
Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie”, który podkreśl-
ił ,  że pierwszoplanową inwestycją 
w naszym województwie jest budowa 
stopnia wodnego w Siarzewie.

CZYM  OGRZEWAMY  BUDYNKI?
Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek 

składania deklaracji  do Centralnej 
Ewidencji  Emisyjności Budynków. 
Obowiązek ten spoczywa na właścicielu 
lub zarządcy budynku, w którym znajduje 
się źródło ciepła i spalania paliw. Chodzi 
o wskazanie tych źródeł zarówno w budyn-
kach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. 
W wypadku budynków już istniejących na 
wysłanie deklaracji mamy 12 miesięcy, 
w wypadku nowych obiektów jest to 14 dni 
od uruchomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw. Deklaracje można składać 
przez internet lub w formie papierowej, 
przesyłając ją bądź składając osobiście 
w urzędzie. Szczegóły: tel. 52 387 01 54 lub 
52 387 01 65.

BUDOWA  ULICY  ŁĄKOWEJ
W związku z realizacją zadania 

„Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej 
w Solcu Kujawskim” wprowadzono 
projekt czasowej organizacji ruchu. 
Zamknięta została dodatkowo ulica 
Łąkowa na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. 
Zbożowej. Ul. Kolorowa będzie drogą bez 
przejazdu do ul. Łąkowej. Przewidywany 
czas robót do 31 grudnia 2021 r.

SZCZEPIENIA
Z danych na 28 czerwca br. zamiesz-

czonych na rządowych stronach wynika, że 
w naszej gminie pierwszą dawką za-
szczepiło się 8 439 mieszkańców, a w pełni 
zaszczepionych było 6 188, co stanowi 50,3 
proc. osób, które przyjęły jedną dawkę 
i 36,8 proc. – dwie. Z takimi statystykami 
znajdujemy się na 152 miejscu w kraju pod 
względem liczby zaszczepionych i drugie 
w regionie bydgoskim. A jak wygląda 
sytuacja w poszczególnych grupach 
wiekowych? Liczby osób zaszczepionych 
przynajmniej jedną dawką wynoszą: grupa 
wiekowa 12 – 19 lat (446); 20 – 39 lat 
(1854); 40 – 59 lat (2917); 60 – 69 lat 

(1529); 70 lat i więcej (1693). Gmina 
licząca do 30 tys. mieszkańców z najwy-
ższym odsetkiem zaszczepionych otrzyma 
nagrodę - milion złotych - w konkursie 
„Najbardziej odporna gmina”. Warunkiem 
jest osiągnięcie minimum 50 proc. 
poziomu zaszczepionych. Rząd przewiduje 
też nagrody regionalne w wysokości 100 
tys. zł za przekroczenie pułapu 67 proc 
zaszczepionych. Tak więc szczepmy się! 
Naprawdę warto!

FLAGOWANIE
12 lipca obchodzimy Dzień Walki 

i Męczeństwa Wsi Polskiej – święto 
państwowe ustanowione w hołdzie 
mieszkańcom polskich wsi za ich patriot-
yczną postawę w czasie II wojny światow-
ej. Burmistrz prosi o oflagowanie bud-
ynków i obiektów  użyteczności publiczn-
ej.

MISTRZOWIE  W  DRODZE
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego przygotowało kolejną 
edycję programu profilaktycznego pn. 
„Mistrzowie w drodze”. Program skiero-
wany jest do młodych kierowców, 
chcących wziąć udział w szkoleniach 
z doskonalenia techniki jazdy, które będą 
prowadzone przez Ośrodki Szkolenia 
Kierowców. Aby wziąć udział w programie 
wystarczy, że osoby zainteresowane, 
będące w takcie kursu na prawo jazdy lub 
które posiadają uprawnienia do kierowania 
pojazdami nie dłużej niż dwa lata, zalogują 
się na stronie stowarzyszenia po linkiem 
programu: http://www. brd.org.pl 
/mistrzowie wdrodzekursant i następnie 
wezmą udział w teście on-line, który będzie 
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ekspresowej. Motywacja jest tu oczywista 
- dziesiątka jest po prostu drogą niebezpi-
eczną. Z drugiej jednak strony przebieg 
drogi naruszyłby wartościowy przyrodn-
iczo użytek ekologiczny. Dlatego gmina 
jest za budową drogi S10, ale z poszanow-
aniem interesów wszystkich zainteresow-
anych stron. Również rada miejska nie 
zgodziła się na poprowadzenie drogi przez 
użytek ekologiczny w Rudach i uchwała 
podjęta w maju br. wciąż obowiązuje. 
Dodam, że trwa procedura ustanowienia 
kolejnego użytku ekologicznego w 
Wypaleniskach, gdzie obszar źródliskowy 
jest cenny, wręcz unikatowy ze względu na 
swój niezwykle rzadki układ przyrodniczy. 
Trzeba też wyjaśnić, że gmina na tym 
etapie nie ma możliwości odwołania się od 
decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, gdyż nie jest stroną tego 
postępowania. Może jednak to uczynić w 
kolejnych fazach realizacji inwestycji. 
Podczas niedawnej rozmowy o S10 z 
wojewodą przekazałam stanowisko 
mieszkańców zaniepokojo-nych takim 
przebiegiem drogi ekspreso-wej. Podkreśl-
iłam też, że może to stanowić zarzewie 
potencjalnych problemów.

Dokończenie ze str. 1

Przetargi
na S10 

O tym, jakie jest tempo i jakość prac wykonywanych przy budowie części 
drogowej przeprawy promowej mogli się przekonać przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego, którzy 18 czerwca br. pojawili się w Solcu na częściowym 
odbiorze robót.

Dokończenie ze str. 1

Burmistrz
z absolutorium

przewodniczący rady poinformował 
o przystąpieniu do rozpatrzenia raportu 
oraz rozpoczętej debacie. Do udziału 
w debacie nie zgłosił się żaden z mieszkań-
ców. Przewodniczący natomiast poprosił 
o przybliżenie informacji na temat promu. 
Burmistrz odpowiedziała, że prom jest 
gotowy, kończy się procedura certyfikacji 
jednostki. Do listopada br. firma ma 
wykonać dojazdy ze strony Złej Wsi 
Wielkiej i ze strony Solca Kujawskiego. 
Droga z naszej strony jest, pozostało 
uporządkowanie i wykonanie parkingów, 
trwają też prace przy przyczółkach. Na 
kolejnej sesji radni otrzymają więcej 
informacji. Po zakończeniu tego punktu 
obrad, radni udzielili T. Substyk wotum 
zaufania.

W dalszej części sesji Alina Kowal-
ska, skarbnik gminy, przedstawiła sprawo-
zdanie finansowe za 2020 r. Dokument ten 
jest przedstawiany łącznie z bilansem 
wykonania budżetu. Po stronie aktywów 
znajdują się środki finansowe gminy, 

należności ze strony budżetu. Po stronie 
pasywów są zobowiązania, głównie wobec 
banków. Dokumenty te obejmują również 
sprawozdania gminnych jednostek 
organizacyjnych. Rada zatwierdziła 
przedstawione sprawozdanie.

Następny punkt porządku obrad 
dotyczył udzielenia burmistrzowi absolu-
torium. Składał się on z kilku etapów. 
Obejmował zapoznanie się ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu gminy; 
sprawozdaniem finansowym; uchwałą 
Regionalne j  Izby  Obrachunkowej 
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożo-
nym  sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy wraz z informacją o stanie mienia za 
2020 r.; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
rady miejskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium z wykonania budżetu za 2020 
r. Zarówno w uchwale RIO, jak i stano-
wisku komisji pozytywnie oceniono 
wykonanie budżetu przez burmistrza. 
Efektem końcowym było jednogłośne 
udzielenie absolutorium.

Następnie rada wysłuchała sprawo-
zdania z działalności burmistrza za okres 
od 1 marca do 1 czerwca br., określiła 
średnią cenę jednostki paliwa na rok 
szkolny 2021/2022, która jest jednym 
z elementów do obliczania ekwiwalentu za 
jednorazowy dowóz dzieci niepełno-
sprawnych do szkoły przez opiekunów. 
Przyjęto następujące stawki: benzyna 
bezołowiowa 95 – 4,69 zł, olej napędowy -
4,64 zł i gaz LPG – 2,21 zł. Radni uznali też 
skargę na działalność burmistrza dotyczącą 
rewitalizacji rynku za bezzasadną.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
radni poruszyli następujące zagadnienia: 
ustawienie ławki przy ul. Średniej, 
posprzątanie ścieżek rowerowych przy 
Średniej i w Parku Przemysłowym z igieł, 
które przebiją opony,  wznowienie 

wynajmowanie świetlic (Marzanna 
Szewczyk); ustawienie tablic kierun-
kowych do Bydgoszczy i Torunia, żeby 
w związku ze zmianami organizacji ruchu 
w mieście turyści nie błądzili (Beata 
Kołota); koszenie wzdłuż ścieżki 
rowerowej biegnącej przez Otorowo 
(Dariusz Chojnacki);  możliwość 
postawienia w mieście pojemników na 
plastikowe nakrętki (Andrzej Bąbka); 
awaria oświetlenia przy ul. Bukowej 
(Alicja Żaguń); przywrócenie tabliczki 
oznaczającej poziom wody Wisły 
w czasie największej powodzi, która była 
na budynku przy pl. Jana Pawła II  
(Tadeusz Szczepański).

Ścieżka rowerowa przy Średniej nie 
może być wyasfaltowana, ale można 
będzie ją uporządkować, sprawdzona 
zostanie tez możliwość postawienia ławki 
przy ścieżce. Gmina nie może sama 
ustawiać dodatkowych znaków przy 
drogach. Gdy zachodzi potrzeba uzupeł-
nienia oznakowania, gmina występuje 
o zmianę organizacji ruchu, gdyż tylko 
w ten sposób można to zrobić. O koniecz-
ności koszenia trawy przy ścieżce 
rowerowej w Otorowie będzie poin-
formowane starostwo, gdyż to wzdłuż 
drogi powiatowej ta ścieżka przebiega. 
Pomysł ustawienia pojemników na 
nakrętki jest dobry i zapewne uda się go 
zrealizować, a informacja o oświetleniu 
przy Bukowej trafiła do Wydziału 
Utrzymania Miasta i sprawa niebawem 
zostanie załatwiona. Tabliczka ozna-
czająca poziom wód powodziowych 
trafiła do muzeum. Ponadto Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrz przek-
azała informacje o przebiegu szczepień 
w naszej gminie, a B. Czaki ponownie 
zachęcił do zaszczepienia się.

Z.Stefański
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Zakończony niedawno piłkarski sezon 
2020/2021 przyniósł pewne zwycięstwo Unii 
Solec Kujawski. Solecki zespół zajął pierwsze 
miejsce w tabeli rozgrywek o mistrzostwo klasy 
okręgowej – grupy I, i wywalczył awans do IV 
ligi. Pod kilkoma względami był to awans 
historyczny. Po pierwsze piłkarze Unii zdobyli 
w całym sezonie 179 bramek, w trzynastu 
spotkaniach uzyskując siedem lub więcej 
trafień. To najlepszy wynik w blisko stuletnich 
dziejach klubu. Po drugie napastnik Unii Solec - 
Sebastian Pacek, strzelił w trakcie rozgrywek 
ligowych 47 bramek, co również w historii 
klubu jest  osiągnięciem wyjątkowym. 
Gratulacje za wywalczenie awansu należą się 
wszystkim piłkarzom, trenerowi Jakubowi 
Grzelczakowi oraz pracownikom i zarządowi 
klubu. Przy okazji awansu wywalczonego 
w przekonujący sposób chciałbym, przypo-
mnieć o pierwszym - historycznym awansie do 
IV ligi, który unici w niesamowicie dramaty-
cznym okolicznościach osiągnęli równo 
dwadzieścia lat temu. 

Tak jak w dopiero co zakończonym sezonie, 
tak na przełomie XX/XXI wieku awans do IV 
ligi można było wywalczyć na dwa sposoby. 
Pierwszym było oczywiście zwycięstwo 
w swojej grupie klasy okręgowej. Natomiast 
zespół który zakończył rozgrywki na drugim 
miejscu, przystępował do pojedynku barażo-
wego z wicemistrzem drugiej grupy. Sezon 
2000/2001 Unia Solec rozpoczynała w gronie 
faworytów do awansu i rzeczywiście po kilku 
kolejkach wykrystalizowała się czołówka, 
w której oprócz soleckiego zespołu znajdowała 
się Victoria Koronowo. Solecki zespół 
trenowany przez Jana Górala i Mirosława 
Woronę przez praktycznie cały sezon rywali-
zował z koronowianami o pierwsze miejsce 
w tabeli. W przekroju całego sezonu do 
wyróżniających się zawodników soleckiego 
zespołu należeli: Mariusz Raczkowski, Piotr 
Góral, Andrzej Kajewski, Michał Kowalewski, 
Robert Zwoliński oraz bramkarz Krzysztof 
Bógdał. Pomimo dwóch zwycięstw w bez-
pośrednich starciach z Victorią, to przeciwnicy 
zakończyli sezon na pierwszym miejscu. Unii 
pozostał tytuł wicemistrza klasy okręgowej 
i mecze barażowe z wicemistrzem drugiej grupy 
Cuiavią Inowrocław. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 19 czerwca 2001 roku w Inowrocła-
wiu. Piłkarzy Unii wspierała na wyjeździe 
kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców z Solca. 
Po pierwszej połowie inowrocławianie 
prowadzili 1:0. W drugiej połowie radość 
w sektorze gości spowodowały trafienia Piotra 
Górala i Mariusza Raczkowskiego. Zespół 
Cuiavii nie zamierzał jednak odpuszczać, 
doprowadzając do remisu. Wynik 2:2 nie 
zmienił się już do końca spotkania. W rewanżu 
w Solcu unitom do awansu wystarczał zatem 
bezbramkowy remis. Niestety w drugim 
spotkaniu z powodu kontuzji nie mógł wziąć 
udziału bramkarz Krzysztof Bógdał. Decydu-
jące spotkanie o awans do czwartej ligi odbyło 
się 24 czerwca 2001 roku. Cóż to był za mecz! 
Unici wystąpili w nim w następującym 
zestawieniu: Paweł Bendtkowski ('23 Michał 
Urbański), Grzegorz Bogdziński, Krzysztof 
Ostafin, Piotr Góral, Mariusz Wawrzyniak, 

Krzysztof Stomski, Robert Kliszewski ('62 
Szymon Kruk - '85 Piotr Dzikowski), Maciej 
Gabrych ('110 Sławomir Winiecki), Andrzej 
Kajewski, Mariusz Raczkowski, Michał 
Kowalewski. Spotkanie w obecności około 1,5 
tysiąca kibiców sędziował Jacek Zedler 
z Torunia. Pierwsze minuty spotkania to dla 
solecczan istny koszmar. Inowrocławianie 
bardzo szybko wyprowadzili skuteczne ataki, po 
których w 18 minucie prowadzili już 2:0. Całe 
szczęście piłkarzy Unii nie załamały stracone 
bramki. W 28 minucie kontaktowe trafienie dla 
solecczan zdobył Andrzej Kajewski, pewnie 
wykorzystując rzut karny. Tuż przed końcem 
pierwszej części spotkania do wyrównania 
doprowadził Mariusz Raczkowski. Do przerwy 
2:2. Przez całą drugą połowę, żaden z zespołów 
nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na 
swoją korzyść. O wszystkim zadecydować 
miała dogrywka. W niej błyskawicznie - w 92 
minucie - skuteczny cios wyprowadziła Cuiavia. 
Wynik 3:2 dla inowrocławian sprawił, że Unia 

potrzebowała teraz co najmniej dwóch bramek 
aby uzyskać awans, a czasu pozostawało coraz 
mniej... Jeszcze w pierwszej połowie dogrywki - 
w 96 minucie - Unia zdołała wyrównać dzięki 
samobójczemu trafieniu piłkarza Cuiavii. Druga 
połowa dogrywki kosztowała wszystkich 
bardzo dużo nerwów. Mecz nieubłaganie zbliżał 
się do końca, a remis premiował gości z Inow-
rocławia. Kiedy wydawało się, że wynik nie 
ulegnie już zmianie, w ostatniej minucie 
dogrywki Unia wywalczyła rzut wolny 
w odległości około 30 metrów od bramki gości. 
Do piłki podszedł Mariusz Wawrzyniak 
i pięknym strzałem zapewnił Unii czwartego 
gola! Na stadionie zapanowała prawdziwa 
euforia. Wkrótce sędzia zakończył spotkanie 
a piłkarze Unii razem z kibicami mogli 
świętować zwycięstwo wywalczone dosłownie 
w ostatniej chwili. 

Z pewnością - z uwagi na dramaturgię 
spotkania - trudno będzie zapomnieć o pierw-
szym historycznym awansie Unii Solec do IV 
ligi. Niemniej awans  wywalczony w bieżącym 
roku również zapisał się w dziejach klubu. 
Niezależnie od okoliczności życzę piłkarzom, 
działaczom i wszystkim kibicom soleckiej Unii 
samych zwycięstw, które po latach miło będzie 
wspominać!

Łukasz Wojtecki

Zawodnicy i działacze Unii Solec Kujawski. Sezon 2000/2001. W górnym rzędzie od lewej: 
Zenon Kochański, Robert Kliszewski, Dawid Śmigaj, Krzysztof Bógdał, Paweł Bendtkowski, 
Łukasz Geruzel, Dariusz Kałdan, Marian Sieracki. W środkowym rzędzie od lewej: Marek 
Kowalski, Piotr Kubiak, Jan Góral, Grzegorz Bogdziński, Robert Zwoliński, Krzysztof 
Stomski, Andrzej Kajewski, Krzysztof Ostafin, Mirosław Worona, Jan Pająk, Zdzisław 
Wojtecki. W dolnym rzędzie od lewej: Robert Kotkowski, Maciej Gabrych, Michał Kowale-
wski, Mariusz Raczkowski, Mariusz Wawrzyniak, Piotr Góral, Szymon Kruk, Bogdan 

Jan Martin, Hubert Chołuj, Marek Stefańczyk (bramkarz), Filip Maison, 
Arkadiusz Piskorski, Filip Mordacz, Hubert Mordacz, Szymon Babiarz, Filip 
Żurawski, Oliwer Moranowski, Norbert Wolniak, Mateusz Skowroński (bram-
karz), Paweł Borkowski, Łukasz Nowak, Krzysztof Urtnowski, Mateusz Mag-
ierowski, Krzysztof Szal, Dominik Owsiński, Wojciech Błaszczak, Sebastian 
Pacek, Patryk Otlewski, Jędrzej Klepacz, Wojciech Jendrzejewski, Jakub 
Grzelczak (trener), Przemysław Czajka (kierownik drużyny), Mateusz Czyżewski 
(prezes zarządu), Marek Roliński (sekretarz), Mariusz Szczepański i Jarosław 
Bolszaków (członkowie zarządu), Szymon Raczyński (dyrektor klubu), Michał 
Maroszek (mecenas klubu).

KS Unia/Drobex - sezon 2020/2021

Dwa awanse - dzisiaj
i 20 lat temu
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Koniec roku szkolnego większości 
kojarzy się z wesołą atmosferą połączoną 
z  zakończeniem kolejnych etapów 
szkolnej edukacji. Dla części uczniów czas 
ten jest radosny jeszcze z innego powodu. 
Co roku grupa młodych solecczan 
otrzymuje stypendia gminy, przyznawane 
wybitnie uzdolnionym w trzech dziedzi-
nach – naukowej, sportowej i artystycznej. 
W tym roku stypendia trafiły do 27 osób, 
a trzy osoby objęto opieką – dwie naukową 
i jedną sportową. Kolejne 18 uczniów 
wyróżniono nagrodami radnych. Wszyst-
kie przekazano w szkołach podczas 
zakończenia roku szkolnego. Stypendy-
stom i pozostałym nagrodzonym gratuluje-
my. Oto pełna lista stypendystów, uczniów 
objętych opieką i nagrodzonych przez 
radnych:

STYPENDIUM NAUKOWE
Mikołaj Przybylski (stypendium I stopnia); Gabriel Marjanek, Magdalena 

Lisiak, Julia Szczepańska, Maja Chojnacka 
(stypendium II stopnia).

STYPENDIUM SPORTOWE
Maria Klepacz, Wiktor Walentynowicz, 

Filip Chmara, Wiktor Łysko, Bartosz 
Milewicz, Mateusz Drypczewski, Michał 
Czyżewski, Dominik Szafrański (stypendi-
um II stopnia); Jagoda Wiśniewska, 
Nataniel Marjanek, Kacper Kozak, 
Nikodem Waldowski, Natalia Nowak 
(stypendium III stopnia).

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
Anna Łojewska (stypendium I stopnia); 

Marcel Ziółkowski, Zoja Rochna-Woźniak 
(stypendium II stopnia); Marta Kubiak, 

Nikodem Czaki, Martyna Rogulska, Anna 
Włodarczyk, Stanisław Sadowski, Olga 
Kiełczewska (stypendium III stopnia).

INDYWIDUALNA OPIEKA
Nataniel Marjanek, Piotr Kaczan 

(opieka naukowa); Tomasz Rutkowski 
(opieka sportowa).

NAGRODY RADNYCH
Fabian Gotówka, Liwia Sobiech, 

Natalia Kowalska, Emilia Pęczkowska, 
Zuzanna Popławska (Szkoła Podstawowa 
nr 1); Weronika Lewandowska, Zofia 
Ziółkowska, Sofiia Babii, Oliwier 
Nowakowski, Zuzanna Wierzbowska, 
Michalina Woźniak, Nelly Zdrada, 
Fabian Orzechowski, Lè Doán Câm 
(Szkoła Podstawowa nr 4); Dominika 
Gajewska, Krzysztof Karbownik, Paweł 
Tw a r d o w s k i ,  R a d o s ł a w  K o n o p a    
(Zespół Szkół Ogólnokształcących          
i Zawodowych).

Stypendia gminy
i nagrody radnych wręczone

Przedstawiciele wszystkich szczebli 
samorządu z naszego województwa zjechali 
do Torunia, gdzie 22 czerwca odbyło się 
Forum Samorządowe. Samorządowcy 
wystosowali dwa apele w sprawie podziału 
środków Unii Europejskiej dla programów 
regionalnych. W jednym z nich, kiero-
wanym do Waldemara Budy, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej, zwracają uwagę na koniecz-
ność sprawiedliwego podziału środków, 
uwzględniającego poziom rozwoju naszego 
regionu oraz bazującego na przesłankach 
będących podstawą Polityki Spójności UE. 
„(…)W pełni popieramy stanowisko 
negocjacyjne Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którym 
podział nierozdysponowanych dotychczas 
środków tzw. rezerwy programowej musi 
odbywać się w oparciu o metodologię 
bazującą na obiektywnych wskaźnikach 
statystycznych uwzględniających z jednej 
strony potencjał ludnościowy oraz kwestie 
związane z zamożnością regionu (PKB per 
capita), a także sytuacją społeczno-
gospodarczą (…)” – czytamy w dokumen-
cie. Drugi apel trafił do przedstawicieli 
Komisji Europejskiej Elisy Ferreiry, 
komisarza ds. polityki regionalnej i miej-
skiej oraz Nicolasa Schmita, komisarza ds. 
zatrudnienia, spraw społecznych i włącze-
nia społecznego Jednym z sygnatariuszy 
apeli była burmistrz Teresa Substyk.

Jeden temat,
dwa apele

Jesteś uczniem szkoły podstawowej i masz od 7 do 12 lat?
Nie masz planów na wakacje?

Lubisz dobrze się bawić?
Nie zwlekaj i zapisz się na zajęcia w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ.

Każdy czwartek (w lipcu i sierpniu) w godzinach 10.00-11.30.
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Soleckie Centrum Kultury

Wakacyjny czas w Soleckim Centrum 
Kultury rozpoczął się 25 czerwca od 
spotkania z Jonaszem Pakulskim. Ten 
profesjonalny akrobata rowerowy oraz 
uczestnik X jubileuszowej edycji Mam 
Talent zaprezentował niezwykłe rowerowe 
show, zwracając uwagę na bezpieczeństwo 
w trakcie jazdy na rowerze. Na podstawie 
swoich dotychczasowych doświadczeń 
opowiadał jak ważne jest noszenie kasku.

Zapraszamy na organizowane w Solec-
kim Centrum Kultury w stylu czterech 
żywiołów warsztaty i popołudniowe 
zajęcia, które umilą czas spędzony 
w mieście. Na wydarzenia obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Zachęcamy do 
kontaktu z sekretariatem SCK 52 387 0157.

Start
wakacji

Żywiołowe
warsztaty

Tym razem w u rok l iwym 
miejscu przy fontannie przy skwerze 
dra Jordana rozbrzmiała muzyka 
z całego świata! W tę niesamowitą 
muzyczną podróż zabrał  nas 
Valer i j s  Iwanow ,  g ra jąc  na 
skrzypcach elektrycznych melodie 
z najdalszych zakątków globu. 
Towarzyszył mu baryton Krzysztof 
F i las iński ,  śp iewając  znane 
piosenki po polsku, angielsku, 
rosyjsku... Zapraszamy na kolejny 
koncert już 4 lipca. Muzyczne 
spotkania zawsze w niedziele 
o godz. 18.00.

Muzyczne
spotkania



Sport i rekreacja

Ciepła, słoneczna pogoda towarzyszyła 
uczestnikom wielkiego piłkarskiego 
turnieju „Powitanie wakacji z Unia Cup 
2021”, organizowanego we współpracy 
przez Sports Group oraz KS Unię Solec 
Kujawski.

Ponad 200 dziewcząt i chłopców 
rywalizowało na sześciu boiskach 
wytyczonych na pięknej  murawie 
soleckiego stadionu. Grano w trzech 
kategoriach wiekowych: rocznik 2015 (7 
drużyn), 2014 (8 drużyn) oraz 2013 (7 
drużyn). Gościliśmy drużyny z klubów: 

Unia Cup

Mistrzostwa Polski Centralnej Karate 
Kyokushin PFKK rozegrane w Wieru-
szowie 12 czerwca były już drugą z rzędu 
dużą imprezą, z której soleccy karatecy 
wrócili z pucharem za zajęcie I miejsca 
w klasyfikacji drużynowej.

Tym razem klub wystawił dziesięcio-
osobową reprezentację i wszyscy wywal-
czyli miejsca punktowane. Cieszy też 
długo oczekiwany złoty medal w kumite 
oraz to, że ponownie wywalczyli I miejsce 
w klasyfikacji drużynowej w kata.

Wyniki w konkurencji kata:
1  m i e j s c e  –  N a t a l i a 

Bambrowicz, Artur Kracz-
kowski,

2  m i e j s c e  –  P a t r y c j a 
Kujawińska, Michał Banicki, 
Antek Nawrocki,

3 miejsce – Marta Bam-
browicz,

4 miejsce – Nina Dąbr-ow-
ska, Mateusz Przykłota,

5  m i e j s c e  –  To m a s z 
Śliwińsk,

Wyniki  w konkurencji 
kumite:

1 miejsce – Michał Banicki,
4 miejsce – Inez Przyby-

szewska.
W zawodach wzięło udział 

ponad 120 zawodników z 23 
klubów.

Unia Janikowo, Pogoń Mogilno, Akade-
mia Małych Mistrzów, Wisełka Fordon, 
Victoria Niemcz, Sportis Łochowo, LKS 
Dąbrowa Chełmińska, Bergovia Byd-
goszcz oraz oczywiście gospodarzy – 
soleckiej Unii. 

Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami, 
każdy otrzymał piękny medal, zaś 
drużyny puchary. Sponsorami wydarze-
nia byli: Starostwo Powiatowe w Byd-
goszczy oraz firma Drobex z Solca 
Kujawskiego.

Zapraszamy na kolejne edycje Unia 
Cup, zarówno na murawie, jak i w hali.

Mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. 
W tym miejscu zazwyczaj pada pytanie, od 
której zacząć. Wydaje się, ze od dobrej. 
Przez całe wakacje (do 31 sierpnia) dzieci 
i młodzież z Solca mogą korzystać 
z darmowych wejść na basen. Wejście za 

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. 
Jednorazowe wejście – maksymalnie dla 
20 uczniów trwa godzinę (łącznie z ubra-
niem się) Na terenie całego obiektu 
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – 
nie dotyczy on natrysków i niecek baseno-
wych. Bezpłatne wejścia obowiązują od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30, 
9.00, 10.30, 12.00 i 13.30. No i teraz ta zła 
wiadomość - w dniach od 5 do 9 lipca br. 
Park Wodny będzie nieczynny z powodu 
przerwy w dostawie ciepłej wody.

W ostatnią sobotę czerwca soleccy 
brydżyści rozegrali dwa kolejne mecze 
ligowe. W pierwszym drużyna MLKS uległa 

nieznacznie Eurobac Nakło 11,85:8,15. 
W drugim pokonała CPP Toruń 18,58:1,42. 
Grali Mariusz Żurek (kapitan), Rafał Borgula, 
Arkadiusz Stanisławski, Tadeusz Żurek. 
Solecki zespół nadal przewodzi w tabeli. Do 
zakończenia sezonu pozostały jeszcze trzy 
mecze z trudnymi przeciwnikami.

Na razie
prowadzą

Najlepsi
po raz drugi

Basen czeka

a lipiec i sierpień w OSiR Nzaplanowano kilka zgrupo-
wań szkoleniowych dla grup 

młodzieżowych. Większość to młodzi 

piłkarze, a tylko w jednym wypadku – 
pływacy. Są to Polonia Pasłęk (do 4 lipca), 
Skała Tumlin (23-30 lipca), Legion 
Warszawa (dwa obozy, 31 lipca - 9 sierpnia 
i 9-18 sierpnia), Orka Iława (pływanie, 18-
31 sierpnia), Akademia Piłkarska Wawer 
Warszawa (22-28 sierpnia). Sądzimy, że 
jak zwykle, pobyt w naszym mieście 
sportowcy zaliczą do udanych.

Przyjadą
na zgrupowania
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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.



Po ponad roku zmagań z pandemią 
i wynikających z niej ograniczeniach 
powoli wracamy do sytuacji sprzed prawie 
półtora roku. Obostrzenia są luzowane. 
W coraz więcej miejsc możemy chodzić 
i spędzać tam swój wolny czas. Otwarte 
zostały kina, muzea, restauracje i hotele. 
Oczywiście musimy jeszcze stosować się 
do zaleceń sanitarnych, ale w porównaniu 
do tego, co obowiązywało w czasie 
kolejnych fal epidemii uciążliwości są 
dużo mniejsze. Możemy uczestniczyć 

w spektaklach i koncertach, brać udział 
w imprezach sportowych, co prezentujemy 
na zdjęciach. Przedstawiają one występy 
przy fontannie na Skwerze Jordana, 
wyścigi rowerowe na Osiedlu Toruńskim 
oraz mecz Unii/Drobex Solec Kujawski, 
która w przedostatnim spotkaniu kolejki 
zapewniła sobie awans do IV ligi.

Wracamy
w plener

Fot. Olek Ryska



W ostatnich latach, przede wszystkim 
wśród dzieci i młodzieży, wzrosła popular-
ność różnego rodzaju pojazdów elektry-
cznych i urządzeń wspomagających 
przemieszczanie. Niestety istniejące do tej 
pory przepisy ruchu drogowego nie 
regulowały właściwie ich wykorzystywa-

nia w ruchu drogowym. Natomiast 
użytkownicy tych urządzeń niejedno-
krotnie stawali się uczestnikami zdarzeń 
drogowych. Wynikła zatem konieczność 
znowelizowania przepisów. Z 20 maja br. 
do Ustawy prawo o ruchu drogowym 
zostały wprowadzone regulacje dotyczące 

zasad korzystania z pojazdów i urządzeń, 
które były obecne na polskich drogach już 
od dawna. Nowelizacja wprowadza istotne 
zmiany, obejmujące również ograniczenia 
w ich korzystaniu przede wszystkim przez 
dzieci. Kompendium wiedzy na ten temat 
przygotowała Komenda Miejska Policji 
w Bydgoszczy. Zachęcamy do zapoznania 
się z nim, szczególnie, że rozpoczęły się 
wakacje i natężenie ruchu pojazdów 
i wykorzystanie urządzeń opisanych 
w tabeli znacznie się zwiększy. Przestrze-
gajmy przepisów i bądźmy bezpieczni.

Hulajnogi, wrotki, deskorolki
i inne



Przeds ięb io r s two  P ro j ek towo-
Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. 
Sp .  K.  poszukuje  kandydatów na 
stanowisko pracy:

KIEROWNIK  PRODUKCJI
Miejsce pracy: Solec Kujawski
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- organizacja i kontrola działań 

związanych z produkcją;
- m o n i t o r o w a n i e  p r o c e s ó w 

produkcyjnych w celu zapewnienia 
ciągłości produkcji,

- realizacja planów produkcyjnych, 
zapewnienie celów w zakresie wydajności, 
jakości, terminów dostaw;

- zarządzanie zespołem pracowników 
produkcji, motywowanie oraz dbałość 
o  rozwó j  i  bezp ieczeń s two  p racy 
podległych pracowników;

- nadzór nad przestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

-  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a  p a r k 
maszynowy.

NASZE OCZEKIWANIA:
- wykształcenie średnie techniczne: 

Mechanika / Zarządzanie i inżynieria 
produkcji;

- doświadczenie w zakresie zarządzania 
zespołem;

- wiedza z zakresu procesów i metod 
zarządzania produkcją;

-  n a s t a w i e n i e  n a  w s p ó ł p r a c ę 
i  elastyczność  w budowaniu relacji 
z pracownikami;

- biegła obsługa komputera;
- prawo jazdy kat. B;
- doświadczenie zawodowe w obszarze 

produkcji branży konstrukcji stalowych 
w produkcji jednostkowej / seryjnej mile 
widziane.

PRACOWNIK  BIUROWY
Miejsce pracy: Solec Kujawski
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- obsługa recepcyjno-telefoniczna;
- pierwszy kontakt z gośćmi i klientami 

firmy;
-  prowadzen ie  ko respondenc j i 

przychodzącej i wychodzącej;
- obsługa oraz organizowanie spotkań;
- koordynacja przepływu informacji;
- dbanie o zaopatrzenie biura (kontakt 

z dostawcami);
-  w s p a r c i e  a d m i n i s t r a c y j n e 

pracowników;
- dbanie o estetyczny wizerunek biura;
- przygotowywanie dokumentacji.
NASZE OCZEKIWANIA:
- wykształcenie min. średnie;
- znajomość języka angielskiego 

w stopniu podstawowym;
- doświadczenie zawodowe w pracy 

biurowej;
-  n a s t a w i e n i e  n a  w s p ó ł p r a c ę 

i elastyczność w budowaniu relacji 
z pracownikami;

- biegła obsługa komputera (pakiet 
Office);

- prawo jazdy kat. B.
OPERATOR  CNC
Miejsce pracy: Solec Kujawski
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- obsługa obrabiarek CNC;
- kontrola jakości i pomiar wyrobów 

zgodnie z planem kontroli;
-  kont ro la  p rzeb iegu  procesu 

produkcji i  nadzór nad zużyciem 
narzędzi;

- dbanie o porządek na stanowisku 
pracy i przestrzeganie zasad BHP;

- opracowywanie nowych programów 
obróbki;

- ścisła współpraca z Działem Jakości.
NASZE OCZEKIWANIA:
- samodzielność;
- d o ś w i a d c z e n i e 

w obsłudze/programowaniu maszyn 
CNC;

-  d o b r a  z n a j o m o ś ć  n a r z ę d z i 
używanych w procesie obróbki;

- umiejętność posługiwania się 
p o d s t a w o w y m i  n a r z ę d z i a m i 
pomiarowymi;

- znajomość rysunku technicznego;
- mile widziane doświadczenie na 

podobnym stanowisku;
- komunikatywność i umiejętność 

współpracy z innymi działami;
- bardzo dobra organizacja pracy 

własnej.
SPAWACZ- MONTER
Miejsce pracy: Solec Kujawski
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- wykonywanie prac monterskich;
- wykonywanie prac spawalniczych.
NASZE OCZEKIWANIA:
- praktyczne umiejętności monterskie, 

s p a w a l n i c z e  ( p o t w i e r d z o n e 
o d p o w i e d n i m i  u p r a w n i e n i a m i , 
certyfikatami);

- brak przeciwskazań do pracy na 
wysokości powyżej 3 m;

- mile widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku;

- sumienność i odpowiedzialność;
- prawo jazdy kat. B;
- uprawnienia UDT na obsługę 

maszyn i urządzeń np. wózek widłowy, 
podnośniki, podesty mile widziane.

Osoby zainteresowane współpracą 
prosimy o przesłanie swojego CV na 
adres e-mailowy: biuro@promont.com 
w terminie do 30 sierpnia 2021 r. 
Prosimy o dołączenie do aplikacji 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych przez 
PPM PROMONT w celu prowadzenia 
rekrutacji na aplikowane przeze mnie 
stanowisko”.

Obecnie  do Aresztu  Śledczego 
w Bydgoszczy poszukiwani są pracownicy 
na stanowiska:

strażnik działu ochrony - 15 etatów
młodszy instruktor działu techniki, 

łączności i informatyki - 1 etat
młodszy(a) pielęgniarz(ka)/młod- 

szy(a) ratownik medyczny - 8 etatów
Szczegółowe informacje dotyczące 

postępowania kwalifikacyjnego można 
uzyskać pod numerem telefonu (52) 58 55 
342.

JEST PRACA mmm JEST PRACA mmm JEST PRACA

Jeden z największych budżetowych pracodawców w regionie poszukuje 
funkcjonariuszy! Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie 
kujawsko-pomorskim. Do 9 lipca br. kandydaci mogą składać dokumenty 
i ubiegać się o przyjęcie do służby. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzo-
nego naboru oraz zakresu zadań dostępne są na stronie internetowej Izby 
Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty 
pracy i służby w KAS.



Po długim okresie pandemii soleccy 
harcerze i zuchy integrowali się na biwaku 
Hufca ZHP Solec Kujawski, któremu 
nadano wdzięczną nazwę "Ogarniamy 
HAOSiK". Przez 24 godziny biwakowi-
czom udało się przeprowadzić dwa apele, 
quiz z wiedzy harcerskiej, grę miejską, 
turniej strzelecki, zajęcia pierwszej 
pomocy, naukę węzłów i szyfrów, ognisko, 
zabawę - Szukamy Kwiatu Paproci.... a na 
koniec zwinąć namioty i wysprzątać 
obozowisko. To był bardzo pracowity czas. 
Jednak mimo tylu zajęć nie zabrakło go na 
zabawę, na rozmowy i zwyczajne bycie ze 
sobą.

Zuchy i harcerze rywalizowali ze sobą 
podczas wszystkich konkurencji i dzięki 
zbieranym punktom udało się wyłonić 
zwycięski patrol, który nagrodzony został 
przez nowego komendanta HAOSiKu - dh 
Grzegorza Stelmachowicza - zajęciami 
z  n u r k o w a n i a .  N A J L E P S Z Y M 
PATROLEM podczas biwaku, który zebrał 
najwięcej punktów we wszystkich 
konkurencjach okazał się patrol JAS-
TRZĘBIE W POKOJU z 3 SDH w skła-
dzie:  Martyna Błochowiak,  Julian 
Marczyński, Mateusz Cymański i Wiktor 
Kordus. Serdecznie gratulujemy!

Najlepsi strzelcy biwaku to wśród 
dziewcząt:

1 miejsce - Zofia Miliszkiewicz 6 SDH 
96 pkt.

2 miejsce Lena Butrykowska 6 SDH 94 
pkt.

3 miejsce Małgorzata Małachowska 
6SDH 93 pkt.

wśród chłopców:
Łukasz Mruk - 5 SDH 96 pkt.
Mateusz Cymański - 3 SDH 89 pkt.
Klaudiusz Kaługa - 84 pkt.
Zuchy:
1 miejsce Wiktoria Cymańska - 2 GZ 64 

pkt.
2 miejsce Jakub Śligowski 62 pkt.
3 Marcelina Balcer - 2 GZ 28 pkt.
Drużynowo:
1 miejsce - Patrol "Jastrzębie w pokoju" 

3 SDH ( Martyna Błochowiak, Wiktor 
Kordus, Mateusz Cymański, Julian 
Marczyński) 336 pkt.

2 miejsce - patrol "Deszczówki" 6 SDH 
(Oliwia Wijatyk, Małgosia Małachowska, 
Weronika Kaługa, Marta Urbańska) 324 
pkt.

3 miejsce - patrol "Plecaki" 3 SDH 
(Zoja Rochna-Woźniak, Laura Kayzer, 
Ludwik Kayzer, Łukasz Mruk) 307 pkt.

Instruktorzy również próbowali swych sił:
1 miejsce zajął dh Mirosław Woźniak 

99 pkt.
2 miejsce dh Marcin Cymański 98 pkt.
3 miejsce druhna Paula Krajewska 94 

pkt.

Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy, 
medale i upominki, zwycięska drużyna 
otrzymała puchar. Wszyscy uczestnicy 
biwaku zdobyli certyfikat za udział.

W imieniu  wszys tk ich  zuchów 
i  h a r c e r z y  i n s t r u k t o r z y  d z i ę k u j ą     
sponsorom: prezesowi Aplex Sp. z o.o. 
Z.P.CHR. - Krzysztofowi Rzepeckiemu, 
Przedsiębiorstwu K&H Jarosław Hulisz, 
radnemu Robertowi Kuflowi, firmie 
Automatyka - OPP Lidia Peplinska 
z Łochowa za ufundowanie nagród, firmie 
MIRWENT Mirosław Kędziora  za 
transport namiotów. Szczególne podzięko-
wania organizatorzy kierują do komen-
danta HOW w Smerzynie Nikodema 
Dolaty za wypożyczenie namiotów i łóżek. 
Mirosławowi Niedźwiedzkiemu z KŻR za 
użyczenie broni do turnieju i Małgorzacie 
Niedźwiedzkiej dyrektor SP nr 1 za 
udostępnienie fantoma.

23 czerwca harcerska brać oficjalnie 

zakończyła rok szkolny wspólnym apelem 
i ogniskiem. Absolwenci klas ósmych 
otrzymali podziękowania oraz upominki za 
pracę w okresie nauki w szkole podstawo-
wej.  Komenda Hufca i  komendant 
HAOSiKu nagrodzili również harcerzy 
zaangażowanych w pracę na rzecz ZHP. 
Pozostałe dzieci otrzymały również drobne 
gadżety.

Komenda Hufca

Rozpoczęło się
harcerskie lato

Fundacja Nasza Ziemia znana nam 
z organizacji sprzątania świata ogłosiła konkurs 
dla szkół „Lekcjanieśmiecenia”.Jego celem 
była nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna 
nauka ekologicznych nawyków związanych 
z segregacją odpadów. Nie chodziło tylko o to, 
aby dzieci sprzątały śmieci, lecz o nie 
zaśmiecanie środowiska przyrodniczego. Nasza 
szkoła niezwłocznie przystąpiła do konkursu. 
Zadanie konkursowe polegało na opisaniu - 
dlaczego system do praktycznej edukacji 
segregacji odpadów powinien trafić do SP4 
i w jaki sposób mógłby być wykorzystywany na 
rzecz całej społeczności zgłaszającej szkoły? 

W  tej  rywalizacji  solecka „Czwórka” 
pokonała 137. uczestników konkursu. 
Jesteśmy dumni,że w przyszłym roku 
szkolnym nasi uczniowie będą mogli 
korzystać z wygranej.

Małgorzata Kłaniecka-Sroka
Anna Szmagalska

Wygrała
„Czwórka”



Drugiego lipca z Wąbrzeźna wyruszy 
spływ kajakowy do ujścia Wisły. Nad 
Bałtykiem wodniacy zamierzają zameldo-
wać się 10 lipca. Po drodze zatrzymają się 
na odpoczynek w mijanych na trasie 
miejscowościach. 5 lipca mają przybić do 
soleckiego brzegu Wisły. Stąd następnego 
dnia wyruszą w dalszą podróż.

Kajakami
do Bałtyku

„PROGRAM ZAPOBIEGANIA 
UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJE-
WÓDZTWIE KUJAWSKO – POMOR-
SKIM” ma kolejną edycję. Program cieszył 
się zawsze dużym zainteresowaniem. Jest 
on skierowany do mieszkańców naszej 
gminy, którzy mają powyżej 60 lat.

Termin naboru od 2 do 15 lipca br. 
Zapisy prowadzi Iwona Lichocka 

w Centrum Aktywności i Edukacji – 
Biblioteka Publiczna ul. 23 Stycznia 9 
tel. (52 387 01 52). 

Zajęcia rozpoczną się od września br. 
i potrwają przez okres trzech miesięcy (3 
razy w tygodniu po 45 min.). U wszyst-
kich kandydatów przeprowadzone 
zostaną badania ogólnolekarskie, test 
s p r a w n o ś c i  f i z y c z n e j  i  o c e n a       
psychologiczna.

Uczestnictwo w programie jest 
BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograni-
czona (maksymalnie 50 osób) i decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Kolejna
edycja

Kończy się  real izacja projektu 
„Termomodernizacja budynków użytec-
zności publicznej w Gminie Solec Kujaw-
ski: budynek przy ul. Kościuszki 12, 
segment A, B i C”. Jego głównym celem 
było zwiększenie efektywności energety-
cznej budynku poprzez przeprowadzenie 
kompleksowej  te rmomodernizacj i 
systemu grzewczego i  oświetlenia 
wewnętrznego.

Osiągnięto go między innymi poprzez 
ocieplenie dachu, stropodachu, ścian 
zewnętrznych, wymianę nieszczelnej 
stolarki okiennej i drzwiowej, moderniza-
cję systemu grzewczego z wymianą kotłów 
gazowych, modernizację systemu ciepłej 
wody użytkowej ,  wymianę opraw 
oświetleniowych i źródeł światła wraz 
z niezbędną wymianą instalacji oraz 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 
Koszt projektu zamknął się kwotą 1 502 
012,25 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020  Działanie 03.05.00 
Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 
03.05.01 Efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
w ramach ZIT, wyniosło 788 864,56 zł.

Dotychczasowy stan obiektu przy ul. 
Kościuszki 12 wskazywał na konieczność  
jego kompleksowej termomodernizacji, 
celem ograniczenia zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej oraz umożliwienie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawial-
nych. Podjęta termomodernizacja ma na 
celu obniżenie współczynników przenika-

nia ciepła przez przegrody zewnętrzne do 
parametrów zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi wymaganiami oraz 
zmodernizowanie systemu grzewczego 
i systemu oświetleniowego w celu 
zminimalizowania ilości pobieranego 
ciepła i energii elektrycznej potrzebnych 
do użytkowania budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

Zmienił się dotychczasowy sposób 
użytkowania  ob iek tu .  Doce lowo 
poszczególne segmenty wykorzystywane 
będą: segment A – na działalność 
związaną z zapewnieniem opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym, 
segment B – na działalność związaną 
z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 
3, segment C – na działalność prowadzo-
ną przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Pozytywny wpływ
na środowisko


