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W związku z przypadającym w sobotę 25 
grudnia br. świętem kościelnym – pierwszym 
dniem Bożego Narodzenia, Wigilia została 
zarządzeniem burmistrza ustalona dla 
pracowników urzędu dniem wolnym od pracy. 
Urząd będzie również nieczynny 7 stycznia. 
Tego dnia pracowni-cy urzędu będą mieli dzień 
wolny za sobotę 1 stycznia, kiedy to przypada 
Nowy Rok. Zarządzenie wydano na podstawie 
ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych i Kodeksu Pracy. Zatem 24 
grudnia i 7 stycznia urząd będzie nieczynny.

Nieczynny
urząd Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać najserdeczniejsze podziękowania 

oraz wyróżnienie za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wytrwałości pracę 
na rzecz wszystkich potrzebujących – tak zaczyna się treść listów gratulacyjnych skierowany-
ch przez burmistrz Teresę Substyk do pracowników socjalnych, którzy 22 listopada zostali 
zaproszeni do ratusza. Wyróżnienia i nagrody otrzymały Magdalena Ochocka, Agnieszka 
Kotkowska oraz Hanka Stamm, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Gratulacje nagrodzonym przekazała Barbara Białkowska, zastępca burmistrza. Do życzeń 
dołączyły również skarbnik Alina Kowalska i sekretarz Magdalena Rudna – Plewa.

Sesja rady miejskiej, która odbyła się 26 
listopada, rozpoczęła się minuta ciszy, 
p o ś w i ę c o n ą  z m a r ł e j  K RY S T Y N I E 
MIKULSKIEJ, pełnomocnik burmistrza, 
dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego. Następnie radni przystąpili 
do realizacji przyjętego porządku obrad.

Jako pierwszą, głosowano uchwałę 
zmieniająca tegoroczny budżet. Projekt 
uchwały omówiła Alina Kowalska, skarbnik 
gminy. Proponowane zmiany obejmują 
nowelizację po stronie dochodów i po stronie 
wydatków. Dochody bieżące zostały zwięk-
szone o 2,1 mln zł. Wynika to z otrzymania 
środków na realizację zadań bieżących. 
Ponadto uwzględniono dotację od wojewody na 
działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (2 mln zł) m.in. na 
realizację ustawy z 2016 r. na pomoc w wycho-
waniu dzieci, na wypłatę świadczeń rodzinnych 
– 400 tys. zł. Wpłynęły też środki na realizację 
programu dla szkół Poznaj Polskę. Na dochody 
majątkowe miały wpływ informacja o otrzy-
maniu 300 tys. subwencji ogólnej, otrzyma-
liśmy też środki na zadania inwestycyjne 
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 
Po zmianach dochody budżetowe mają wynieść 
122,9 mln zł, a wydatki – 124,6 mln zł. Zmiany 
budżetu zostały odzwierciedlone w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

Określenie rocznych stawek podatku od 
nieruchomości należy do wyłącznej kompe-
tencji rady miejskiej. A.Kowalska poinfor-
mowała o zwiększeniu stawek o 3,6 proc. 
Podatek od gruntów ma wynieść 93 gr za m kw. 
(było 90 gr), pod wodami powierzchniowymi 
4,88 zł za m kw. (było 4,71 zł), pozostałe 
grunty – 47 gr za m kw. (było 45 gr), gruntów 
niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji – 3,20 zł (było 3,09 zł). Podatek 
od budynków mieszkalnych będzie w wyso-
kości 81 gr za m kw. (było 78 gr), budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 23,31 zł za m kw. 
(było 22,5 zł), zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,38 
zł  od m kw. powierzchni użytkowej (było 10,98 
zł), związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,77 zł 
od m kw. (było 4,60 zł), budynków pozostałych, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 7,98 zł 
od m kw. (było 7,7 zł). Po podsumowaniu, 
łączny wzrost podatku od osób fizycznych 
wyniesie 160 tys. zł, a od osób prawnych 228 
tys. zł. Wysokość podatku od budowli lub ich 
części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej bez zmian i wyniesie 2 proc. 
ich wartości.

W wypadku podatku rolnego rada obniżyła 
podstawę jego obliczania tj. średnią cenę skupu 
żyta określoną w komunikacie prezesa 
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Krystyna Mikulska
(1961 - 2021)

Wspomnienie

podnosiła swoje zawodowe kwalifikacje. 
Była pracowita, sumienna, odpowiedzialna. 
A jak Ją zapamiętają koledzy z pracy, 
współpracownicy, podwładni? Z rozmów 
z nimi wyłania się taki obraz.

Lubiła podróżować, zwiedzać różne 
ciekawe miejsca. Pasję tę odkryła w sobie 
już w harcerstwie i pielęgnowała do końca. 
Uwielbiała góry, co roku jeździła na narty. 
Chętnie spędzała czas na działce, jak to 
mówiła, w Prądocimiu. Cały czas aktywna – 
zimą narty, przez resztę roku rower, 
pływanie i górskie wędrówki. W życiu 
kierowała się kilkoma zasadami. Każdy ze 
współpracowników wiedział, że „Są góry, 
przez które trzeba przejść, inaczej droga się 
urywa”, a „Kiedy nie można dodać dni do 
swojego życia, trzeba dodać życia swoim 
dniom”. Nie lubiła nudy, Jej kalendarz od 
rana do wieczora był wypełniony.

Praca była Jej drugim domem. Jej 
zawodowe życie przynosiło każdego dnia 
problemy, które skutecznie rozwiązywała. 
Mówiła, że w wydziale rzeczy niemożliwe 

załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę 
poczekać. Można było na Niej polegać, 
nigdy nikogo nie zostawiła z problemem, 
zawsze znajdowała rozwiązanie.

Pani Krystyna była często uśmiechnięta. 
Potrafiła się śmiać i lubiła żartować. Miała 
do siebie bardzo duży dystans. Twierdziła, 
że „Prócz wyższego wykształcenia, dobrze 
byłoby posiadać jakieś średnie wyobrażenie 
i co najmniej podstawowe wychowanie”. 
Wszyscy wiedzieli też, że pewnych tematów 
w rozmowie z Nią nie należy poruszać. 
Bawiły Ją primaaprilisowe żarty, które 
przyjmowała za najprawdziwszą prawdę. 
Cieszył Ją każdy drobiazg. Dzień pracy 
zaczynała od kawy. Było jej pełno, nawet na 
meblach, czy ścianie - rozkoszowała się nią 
bowiem z całym rozmachem. Była energi-
czna, przeciwności pokonywała jak taran. 
Uważała, że kobieta sukcesu musi wyglądać 
jak kobieta, myśleć jak mężczyzna, 
zachowywać się jak dama i pracować jak 
wół. I mimo choroby pracowała do końca.

Nie mówimy Jej żegnaj, a do zobaczenia…

„Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom”
(Anne-Dauphine Julliand)

Z wielkim smutkiem żegnamy

Krystynę Mikluską

długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, pełnomocnika 
burmistrza, dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Jesteśmy

do głębi poruszeni Twoim odejściem. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
Łączymy się w bólu z najbliższymi i przekazujemy wyrazy serdecznego współczucia.

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
oraz radni Rady Miejskiej Solca Kujawskiego

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Krystyny
Mikulskiej

 
Rodzinie z serca płynące wyrazy
głębokiego współczucia składają 
Kierownictwo oraz Pracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim

Rodzinie zmarłej

Krystyny Mikulskiej

szczere wyrazy współczucia

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Mówi się, że podobno nie ma ludzi 
niezastąpionych. Może to i prawda, ale 
prawdą jest również to, że niektórych 
zastąpić jest strasznie trudno. Tak z pew-
nością będzie w wypadku Krystyny 
Mikulskiej, długoletniego pracownika 
naszego urzędu, którą pożegnaliśmy 
w listopadzie.

K. Mikulska pracowała w urzędzie od 
1999 roku. Najpierw na stanowisku 
inspektora ds. nadzorów i kosztorysowania, 
później była kierownikiem Referatu 
Budownictwa, od 2008 r. dyrektorem 
Wydziału Inwestycji i Planowania Przes-
trzennego, a od 2012 r. dodatkowo pełno-
mocnikiem burmistrza ds. realizacji 
inwestycji i planowania przestrzennego.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, 
ukończyła również studia podyplomowe 
z zakresu szacowania nieruchomości 
i prawa zamówień publicznych. Cały czas 

Rodzinie i wszystkim, których dotknęła śmierć

Krystyny Mikulskiej
pełnomocnika burmistrza, dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Wyrazy szczerego współczucia

składają

Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

W dniach od 7 do 9 grudnia Przedszkole 
Publiczne Dinuś wraz z Radą Rodziców 
organizuje onkozbiórkę.  Pieniądze 
przeznaczone są dla dzieci ze szpitala 
onkologicznego w Bydgoszczy. W postaci 
bonów świątecznych zostaną przekazane 
rodzinom onkologicznym. Przedszkole 
włączyło się do akcji Stowarzyszenia Łatwo 
Pomagać już po raz trzeci. Jeśli ktoś chce 
zostać łatwo pomagającym elfem wystarc-
zy, że wrzuci monety do puszki znajdującej 
się w Dinusiu. Akcję można też wesprzeć 
wpłatami na konto Stowarzyszenia łatwo 
Pomagać: BNP Paribas Bank polska S.A.: 
56160014621838492930000001, tytuł: 
ONKO-ZBIÓRKA. Jest też możliwość 
wpłat z PayPal: stowarzyszenielatwopo 
magac @ gmail. com.

I ty możesz
być elfem
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Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 
61,48 zł za kwintal do kwoty 55,00 zł kwintal. 
Jak wyjaśniła A. Kowalska przełoży się to na 
stawkę 137,5 zł za ha oraz 275 zł za w wypadku 
gruntów poniżej 1 hektara.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych 
uwzględniał, tak jak w wypadku podatku od 
nieruchomości, wskaźnik wzrostu o 3,6 proc. 
W przeliczeniu na wszystkie samochody 
ciężarowe globalny wzrost wpływów do 
przyszłorocznego budżetu będzie wynosił 15 
tys. zł od osób fizycznych i 9 tys. od osób 
prawnych.

We wrześniu br. parlament podniósł 
maksymalne stawki diety radnych z 1,5 do 2,4 
krotności kwoty bazowej. Jednocześnie 
rozporządzeniem rady ministrów ustalono, że 
maksymalna dieta radnych w gminach powyżej 
15 tys. mieszkańców stanowi 75 proc. 
maksymalnej wysokości diety, co stanowi 1,8 
krotności kwoty bazowej. Stąd konieczność 
ustalenia wysokości diet radnych i przewodni-
czących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych tj. osiedli i sołectw. Bartłomiej 
Czaki, przewodniczący rady poinformował, że 
radni ustalili na posiedzeniu komisji, iż 
podstawę udzielenia diety radnym stanowi 
wskaźnik 1,65 kwoty bazowej (wynosi ona 
1789,42 zł; wysokość diet to 2952,54 zł – 
przewodniczący rady, 2362,03 zł – wiceprz-
ewodniczący oraz przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, 1771,52 zł – przewodniczący 
komisji stałych, 1476,27 zł – pozostali radni; 
nieobecność na sesji i posiedzeniach komisji 
pomniejsza dietę o 10 proc. za każdą nieuspra-
wiedliwioną absencję, jednak nie więcej niż 60 
proc. – red.). 

Małgorzata Szalewska, radca prawny 
przedstawiła również uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
burmistrza. Poinformowała, że podwyższenie 
jego wynagrodzenia ostatni raz nastąpiło 
w 2014 r. Następnie w 2018 r., na skutek zmian 
w prawie, wynagrodzenie to zostało obniżone. 
Podobnie jak w wypadku diet radnych, 
zachodzi konieczność ponownego ustalenia 
wysokości  wynagrodzenia  burmistrza 
ponieważ parlament ustalił nowe stawki 
minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. Maksy-
malny poziom wynagrodzenia burmistrza 
wynosi 10,4 tys. zł, 3450 zł wynosi maksy-
malny poziom dodatku funkcyjnego. Jedno-
cześnie burmistrzowi przysługuje obligatoryj-
ny dodatek specjalny w wysokości 30 proc. 
łącznego wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego. Poza tymi składnikami 
oraz wymienionymi w ustawie o pracownikach 
samorządowych, burmistrz nie ma prawa do 
żadnych innych składników wynagrodzenia, 
w tym w szczególności do nagród przyznawa-
nych przez pracodawcę. Ponieważ obecny 
poziom wynagrodzenia burmistrza jest niższy 
od wskazanego w nowych przepisach, 
obowiązkiem rady jest podjęcie uchwały, która 
je dostosuje do nowych uregulowań. Prze-
wodniczący poinformował, że rada ustaliła 

wysokość wynagrodzenia zasadniczego 
burmistrza w wysokości 9 tys. zł, dodatku 
funkcyjnego – 3 tys. zł i dodatku specjalnego – 
3,6 tys. zł.

W związku z nabyciem uprawnień 
emerytalnych skarbnik wystąpiła do burmis-
trza z wnioskiem o rozwiązanie umowy o prace 
za porozumieniem stron. Ponieważ zatrud-
nienie na stanowisku skarbnika następuje na 
podstawie powołania przez radę, w ten sam 
sposób odbywa się również rozwiązanie 
stosunku pracy. Sąd wniosek burmistrza 
przedłożony pod głosowanie. Burmistrz 
zaproponowała A. Kowalskiej, by dalej pełniła 
funkcję skarbnika, i wobec wyrażenia takiej 
zgody burmistrz złożyła do rady stosowny 
projekt uchwały. Rada ponownie powołała A. 
Kowalską na funkcję skarbnika.

O powodach zwiększenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mówił Cezary Ball, dyrektor Wydziału 
Utrzymania Miasta. Jest to spowodowane 
wzrostem kosztów odbierania i zagospoda-
rowywania odpadów oraz wzrostem ilości 
wytwarzanych odpadów. Przychody z wno-
szonych przez mieszkańców opłat przy 
obecnej stawce tj. 24 zł od osoby, nie pokry-
łyby wydatków na obsługę systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. Dlatego 
w projekcie uchwały zaproponowano wzrost 
opłaty do 28 zł od osoby przy segregacji 
odpadów oraz trzykrotność tej stawki 
w wypadku stwierdzenia braku segregacji tj. 
84 zł. Kalkulację przeprowadzono na 
podstawie wnikliwej analizy dotychczaso-
wych kosztów gospodarowania odpadami. Jak 
wyjaśnił dyrektor, ustalając stawki opłat 
wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość 
odpadów wytwarzanych w gminie i koszty 
funkcjonowania systemu zagospodarowania 
odpadów – odbieranie, transport, zbierani, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
segregowanych, jak i będących pozostałoś-
ciami po segregacji, zagospodarowanie 
odpadów zielonych, usuwanie odpadów 
z miejsc do tego nieprzeznaczonych, tworzenie 
i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, obsługę administra-
cyjną systemu, edukację ekologiczną 
w zakresie  właściwego postępowania 
z odpadami komunalnymi. Obniżka za 
kompostowanie bioodpadów wynosi 2 zł od 
osoby.

Rada uchwaliła także nowe stawki opłaty 
targowej. Wynoszą one przy sprzedaży: z ręki, 
z kosza, ze skrzynki – 10,00 zł; z samochodów 
osobowych, innych pojazdów i przyczep – 
20,00 zł; ze straganów, ze stołów, z namiotów 
itp.: powierzchnia do 5 m kw. – 15,00 zł, 
powierzchnia od 5 m kw. do 10 m kw. – 25,00 
zł, powierzchnia od 10 m kw. do 15 m kw. – 
35,00 zł, powierzchnia powyżej 15 m kw. – 
55,00 zł. Obowiązujące dotychczas stawki 
opłaty targowej od 2015 r. utrzymywane były 
na tym samym poziomie. Wzrost stawek 
podatków i opłat lokalnych, wzrost inflacji 
oraz kosztów utrzymania placów targowych 
powodują konieczność podwyższenia opłaty 
targowej. W ramach kosztów utrzymania 

z początkiem 2022 r. wzrosną również koszty 
wywozu odpadów, energii elektrycznej i opłat 
z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania 
kanalizacji. W kolejnych uchwałach radni 
przegłosowali nowe stawki opłat za zajęcie pasa 
drogowego; wyrazili zgodę na ustanowienie 
nieodpłatnej służebności gruntowej, polegaj-
ącej na prawie przejazdu i przechodu przez 
nieruchomość stanowiącą własność gminy na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, w celu 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej ze 
stacji redukcji gazu; zmienili statut Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wprowadzając nowy adres siedziby ośrodka 
przy ul. Kościuszki 12. Iwona Konaszewska, 
zastępca dyrektora MGOPS wskazała na 
konieczność zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w celu zapobieżenia zjawisku 
uzależnienia od alkoholu poprzez zwiększenie 
działań profilaktycznych i edukacyjnych. 
Szkoły są szczególnie ważnym miejscem, gdzie 
tego typu działania powinny być realizowane. 
W celu intensyfikacji działań profilaktyczno-    
-edukacyjnych należało zwiększyć ilość 
środków z przeznaczeniem na zakup materia-
łów informacyjnych i edukacyjnych, które 
rozpropagowane będą w soleckich placówkach 
oświatowych. 

Jak ostatnią, głosowano uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. 
W skrócie, rzecz dotyczy oczekiwania 
mieszkanki o podjęcie działań ze strony 
burmistrza w celu doprowadzenia zgodności 
zapisu w akcie notarialnym ze stanem faktycz-
nym i wpisanie doń piwnicy jako pomieszczenia 
przynależnego do lokalu wykupionego w 1995 
r. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśni-
ającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie 
dopatrzyła się w działalności organu adminis-
tracji publicznej nieprawidłowości w zakresie 
opisanym w skardze i większością głosów 
uznała skargę za bezzasadną. Taka była też treść 
uchwały przegłosowana przy czterech głosach 
wstrzymujących się.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
Tomasz Rudny poinformował, że z MGOPS 
otrzymał listę osób potrzebujących, do których 
trafi przedświąteczna pomoc w ramach akcji, do 
której włączają się radni. Adam Michalak 
zapytał o pomieszczenie po bowlingu, o stan 
ewentualnego zadłużenia poprzedniego 
najemcy, jeśli było to z jakiego tytułu i kto 
pokryje koszty doprowadzenia pomieszczenia 
do stanu pierwotnego. Dyrektor OSiR 
Wojciech Lutowski poinformował, że udzieli 
pisemnej odpowiedzi, dlatego poprosił radnego 
o sformułowanie pytań na piśmie. A. Michalak 
zapytał tez o możliwość doświetlenia przejścia 
dla pieszych między nowymi blokami 
a siłownią na ul. Kujawskiej. Burmistrz Teresa 
Substyk poinformowała, że na przyszły rok jest 
planowane wykonanie dokumentacji na 
oświetlenie ulicy od bocznicy do ul. Piłsud-
skiego. Skarbnik podziękowała radnym za 
zaufanie wyrażone w glosowaniu nad ponow-
nym powierzeniem funkcji, a burmistrz za 
wysoką ocenę pracy wyrażoną w podwyższeniu 
wynagrodzenia. T. Substyk poinformowała 
o zakończeniu rozpatrywania uwag do 
projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie Parku 
Przemysłowego i o wspólnym posiedzeniu 
komisji rady zaplanowanym na 1 grudnia. Sesję, 
na której będą głosowane projekty uchwał 
dotyczących planów zagospodarowania 
zwołano na 7 grudnia. Początek o godz. 13.00.

XXXVI SESJA RM

Podatki, opłaty,
diety i wynagrodzenie



Tymi słowami piosenki Ireny Santor 
może opisać spotkanie autorskie, które 
odbyło się 24 listopada w soleckiej 
Bibliotece Publicznej. Gościem była 
solecczanka Katarzyna Zdanowicz. 
Powodem spotkania była książka pani 
Katarzyny pt. „Zawsze mówi, że wróci. 
Żony himalaistów opowiadają o życiu 
w cieniu wielkiej góry”.

Wśród licznych historii, które związane 
były z powstaniem książki, jak również jej 
treścią, były te bardzo emocjonujące 
i czasem zabawne. Tym, co szczególnie 
zapadało w pamięć była myśl, że bycie 
partnerką himalaisty to prawdziwe 
wyzwanie. Pogoń za kolejnymi szczytami 
do zdobycia często spycha rodzinę na 
dalszy plan, a wielomiesięczne wyprawy 
mogą nadszarpnąć nawet najtrwalszą 
relację. 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć 
serii pytań od publiczności. Wśród nich to 
najważniejsze: czy będzie kolejna książka? 
Niestety, to nie zostało zdradzone, choć 
autorka nie wyklucza takiej możliwości.

Powrócisz
tu...

Dni misia
i kolejarza

W Szkole Podstawowej nr 1 25 listopada 
obchodzono Dzień Pluszowego Misia 
i Dzień Kolejarza.

Pierwszy, był to typowo misiowy dzień. 
O misiach dzieci czytały, bawiły się przy 
„misiowych” piosenkach, rysowały, 
malowały, wyklejały misie. Na  "mega 
wystawie" przed biblioteką znalazło się 

ponad 120 misiów! Wychowawcy wraz 
z całymi klasami przychodzili aby na 
„misiowej ściance” zrobić zdjęcie klasowe. 

Z okazji drugiego święta, klasy II a i III a 
odwiedzili dyżurni ruchu z firmy PKP PLK:  
Danuta Gill  i  Mirosław Woźniak . 
Zaproszeni goście w ciekawy sposób 
opowiedzieli dzieciom o swojej pracy na 
kolei, promowali również akcję: Bezpieczny 
przejazd. Na pamiątkę pozostawili dzieciom 
książeczki o tematyce kolejowej. Goście 
otrzymali w podziękowaniu piękne laurki 
oraz wykonane przez dzieci książeczki 
o bezpieczeństwie kolejowym.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych, biblioteka Szkoły 
Podstawowej nr 1 ogłosiła aż trzy konkursy 
dla uczniów: konkurs plastyczny na 
ilustrację do ulubionej baśni (Baśnie 
i legendy z całego świata - były tematem 

przewodnim tegorocznej edycji MMBS), 
konkurs na najlepszy komiks o bibliotece 
lub ulubionym bohaterze z książki oraz 
konkurs na wiersz o piesku z okazji 
przypadającego 25 października Dnia 
Kundelka. Jak zwykle dzieci chętnie 
odpowiedziały na wszystkie trzy konkursy.
Z przyjemnością podajemy listę laureatów.

Konkurs plastyczny - "Ilustracja do 
ulubionej baśni":

klasy I-III
1 miejsce Kamil Żak - kl. IIa
2 miejsce Maja Kosińska - kl. IIa
3 miejsce - Ola Konaszewska kl. IIa
klasy IV-VIII
1 miejsce Emilia Kotulska - IVb
2 miejsce Zofia Gracz - IVb
3 miejsce Nicola Łepek - IVb
w kategorii komiksowej:
klasy I-III
1 miejsce Maja Szafkowska - kl. IIIa
2 miejsce Monika Klimacka kl. - IIIb
klasy IV-VIII
1 miejsce Filip Menducki -kl. Vb 

i Julia Andrzejewska - kl. VIIc
2 miejsce Hubert Sprawa - kl. Vb
3 miejsce Nina Szymańska i Mateusz 

Kozyrau - kl. Vb
Najlepsze wiersze o piesku napisali:
klasy I-III
1 miejsce Michalina Przybysz - kl. IIa
2 miejsce Kalina Dec - kl. Ic
3 miejsce Stanisław Weber - kl. IIIa
klasy IV-VIII
1 miejsce  Sebastian Małecki - kl.Va
Organizatorzy serdecznie dziękują 

B o h d a n o w i  C z a p i e w s k i e m u  - 
nauczycielowi plastyki, który pełnił rolę 
jurora konkursów plastycznych. Dziękują 
również nauczycielom, którzy motywowali 
i koordynowali dostarczanie i wykonanie 
prac konkursowych na swoich lekcjach. 
Wiersze oceniała Grażyna Rochna-
Woźniak nauczyciel bibliotekarz, poetka.

Sypnęło
konkursami
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Pozdrowienia z Solca (93)

Ponownie w „Pozdrowieniach z Solca” prezentujemy kartkę pocztową wielow-
idokową. Tym razem pocztówka składa się z dwóch zdjęć. Po lewej stronie widzimy 
ratusz, a obok hotel, którego właścicielem na początku XX wieku był August Krüger. 
Naszą uwagę może przykuć lampa gazowa, która oświetlała kiedyś ulice w naszym 
mieście. Zdjęcie widoczne po prawej stronie przedstawia fragment ulicy Szerokiej, 
czyli obecnej Kościuszki. Kiedy przyjrzymy się bryle szkoły, zobaczymy, że nie ma 
jeszcze dobudówki znajdującej się dziś po prawej stronie budynku. Przy lewej 
krawędzi zdjęcia widzimy fragment domu z muru pruskiego. Budynek ten został 
rozebrany w I dekadzie XXI wieku. Ozdobę pocztówki stanowi dość skromny motyw 
kwiatowy. Widoczna kartka została wydana przez solecczankę Gertrudę Kuhnau. 
Pocztówkę wysłano w lipcu 1908 roku z Solca do niemieckiego miasta Uslar.

Ludzie odchodzą, ale pamięć po Nich 
pozostaje. Rok temu, 8 grudnia 2011 r., 
zmarł śp. Antoni Nawrocki, Burmistrz Solca 

Kujawskiego. Znali Go wszyscy. Zagady-
wali na ulicy, dzieląc się swoimi proble-
mami. Wsłuchiwał się w głos mieszkańców, 
czerpiąc z tych rozmów wsparcie dla pracy, 
jak to często mówił, na rzecz wspólnego 
dobra – tak pisaliśmy w pierwszą rocznicę 
śmierci A. Nawrockiego.

Dzisiaj, choć od Jego odejścia mija już 
10 lat, pamiętamy o Nim, i o tym, co zrobił 
dla Solca Kujawskiego. Słowa, które 
wtedy zamieściliśmy są aktualne również 
dziś. Dla wielu będzie to wspomnienie ich 
burmistrza, a dla tych, którzy nie mieli 
okazji Go poznać, niech przybliżą 
sylwetkę solecczanina, zakochanego 
w swojej Małej Ojczyźnie i pracującego 
dla jej dobra…

Burmistrz Nawrocki żył Solcem. O tym 
nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym 
Jego pomysły na rozwój naszej Małej 
Ojczyzny, których wiele udało się zrealizo-
wać. Prawie co krok natykamy się na 
dzieła naszego Burmistrza. Hala, basen, 
Park Przemysłowy, Inkubator Przed-

siębiorczości, muzeum, nowa szkoła, nowe 
drogi i chodniki, Centrum Aktywności 
i Edukacji, odnawiany dom kultury, 
powstający tunel i wiele innych miejskich 
inwestycji – tak pisaliśmy w 2012 r. - Przez 
27 lat, kiedy zarządzał gminą, dał się 
poznać jako dobry menedżer i sprawny 
organizator. Był wizjonerem, który 
poświęcił życie miastu. W tym wyrażał się 
Jego głęboki patriotyzm. Potrafił łączyć 
ludzi wokół pomysłów dla rozwoju Solca. 
Dostrzegali to nie tylko mieszkańcy, dając 
niekwestionowany mandat zaufania 
w kolejnych wyborach, ale również szereg 
instytucji, przyznających Burmistrzowi 
wiele nagród i wyróżnień. 

Antoni Nawrocki cieszył się szacunkiem 
i autorytetem. Był przy tym osobą wyjątko-
wo skromną, którą krępowało tak szerokie 
zainteresowanie Nim samym, jak i Jego 
pracą. Niechętnie mówił o swoich zasłu-
gach, wolał mówić o tym, co dzięki 
wspólnemu wysiłkowi udało się osiągnąć. 
Zawsze podkreślał, że sztuką jest dobrać do 
realizacji zadań dobry zespół, że to jest 
najważniejsze. 

Odszedł tak nagle. W zadumie i smutku 
pożegnaliśmy Go razem z tysiącami 
solecczan. Burmistrz miał przed sobą 
jeszcze tyle do zrobienia, miał jeszcze wiele 
planów na przyszłość, w których Solec był 
bardzo ważny. Dzisiaj, dziesięć lat po Jego 
przedwczesnej śmierci pamiętamy o Nim 
i dziękujemy za to, że był, że mieliśmy 
okazję i zaszczyt Go poznać, że tyle dobrego 
po sobie zostawił.

Czego rozum nie może ogarnąć, czego słowa 
nie mogą wyrazić  serce przyjąć musi.

***
Wielki żal, niepowetowana strata, ogromny 

smutek. Wspaniały Człowiek, Wielki Patriota. 
Dziękujemy za każdy dzień pracy dla Solca 

Kujawskiego i całej gminy.
***

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…
Wielkiemu człowiekowi, samorządowcowi 

największej klasy za budowanie na 
najwyższym poziomie swojej „Małej 

Ojczyzny”  serdecznie dziękuję
***

Nie ma dobrych słów na śmierć, jest tylko 
dobro, które po nas pozostaje.

***
Wspaniałemu człowiekowi wielkiego serca 

i ducha. Gdyby takich ludzi było więcej, świat 
byłby lepszy.

***
Nie przez przypadek był burmistrzem tyle 
lat. Z przyjemnością patrzyłam na to, jak 
Solec się rozwija dzięki Jego decyzjom. 

Szkoda, że już odszedł...

To tylko niektóre z bardzo wielu wpisów do 
księgi kondolencyjnej...

W SCK zaplanowano koncert poświ-
ęcony pamięci A. Nawrockiego. Wystąpi 
Stanisław Sojka.

To już dziesięć lat,
aż trudno uwierzyć

Rada miejska 4 stycznia 2012 r. 
przyznała A. Nawrockiemu tytuł Honoro-
wego Obywatela Solca Kujawskiego. 
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Soleckie Centrum Kultury

WIECZÓR  POEZJI
W galerii HOMO FABER Soleckiego Centrum Kultury, 18 

listopada miał miejsce wieczór poezji i piosenki poetyckiej, 
nostalgicznej refleksji i uśmiechu zatytułowany TRZYMAJ SIĘ 
MIŁOŚCI, który poprzedziło uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursów. Nagrody zwycięzcom wręczały: zastępca 
burmistrza Barbara Białkowska i dyrektor SCK Regina 
Osińska. 

W konkursie fotograficznym ZACHWYT MOIM MIASTEM 
w kategorii NAJLEPSZE ZDJĘCIE zwyciężyła Agnieszka 
Dybowska za zdjęcie "Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa". W kategorii NAJCIEKAWSZE - Klaudyna Zalewska 
za zdjęcie "Rondo im. Antoniego Nawrockiego wieczorową 
porą". Zostały przyznane dwa WYRÓŻNIENIA dla Jana 
Musiała za zdjęcie "Budynek przy ul. Adama Mickiewicza" oraz 
Leny Sowińskiej za zdjęcie "Bajkowa Wisła". Pozostali uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy i przewodniki. 

Nagrodzeni zostali także laureaci konkursów: Joanna 
Ryduchowska za udział w Ogólnopolskim Konkursie Artys-
tycznym BAWIMY SIĘ LALKAMI organizowanym przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; Maria 
Seweryna za wyróżnienie w 8 Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym dla dzieci i młodzieży "Zabierz Mnie Tam Wyobr-
aźnią 2021 KOLOROWY ZAWRÓT Głowy".

Dyrektor SCK podziękowała fotografce Danucie Adamczyk 
za wrażliwość, artystyczne talenty i bezinteresowną pomoc 
Soleckiemu Centrum Kultury. Za zaangażowanie na rzecz 
wolontariatu podziękowania popłynęły do wolontariuszek Leny 
Butrykowskiej i Zuzanny Walichniewicz.

Po uroczystym rozdaniu nagród przyszedł czas na recital. 
Wykonawcami byli Wojtek Gęsicki - artysta estradowy, 
kompozytor, autor tekstów, Marta Sosnowska - z wykształcenia 
pedagog oraz Maria Duszka - poetka, dziennikarka, animatorka 
kultury. Swoimi utworami i wykonaniem zachwycili zgro-
madzoną publiczność.

SOBOTNIE  SPOTKANIE  RODZINNE
Już 4 grudnia o godz. 11.30 zapraszamy na kolejne Sobotnie 

Spotkanie Rodzinne tym razem w świąteczno-zimowym 
klimacie. Wstęp 10 zł od dziecka, rodzic/opiekun za darmo.

WYSTAWA  FOTOGRAFICZNA
W Galerii HOMO FABER trwają przygotowania wystawy 

z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Kulturalny
przekładaniec

„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo.” 
Claudia Gray

Słowa wsparcia i otuchy, a także najszczersze kondolencje
z powodu śmierci

Mamy

koleżance Jolancie Czajce
składa

Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury Regina Osińska
ze współpracownikami



Sport i rekreacja

Zgłoszenia do środy 8 grudnia br. na adres 
e-mail: ukstopsolec@wp.pl lub telefonicznej 
Łukasz Czarczyński – 693 091 515.

Sezon brydżowy 2021/2022 zawodn-
icy soleckiego MLKS-u rozpoczęli 20 
listopada. Rozegrali trzy mecze odnosząc 
dwa zwycięstwa z Dolby Bydgoszcz 
16,66:3,34 i z BiN Aleksandrów Kujawski 
17,06:2,94. Porażkę zanotowali ze 
Zniczem Rojewo 4,89:15,11 pkt. Drużyna 
MLKS wystąpiła w składzie Filip 
Barnigiel, Rafał Borgula, Arkadiusz 
Stanisławski, Franciszek Szafranek, 
Mariusz Żurek i Tadeusz Żurek. Nasz 
zespół plasuje się na 3 miejscu w tabeli na 
12 drużyn. Kolejną rundę spotkań 
zaplanowano na 18 grudnia.

Dwie wygrane
i porażka

MLKS - BRYDŻ

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 21 
listopada br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
Kobiet o Puchar Prezesa Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego TIE 
BREAK Solec Kujawski. W turnieju wzięło 
udział 100 zawodniczek z 10 drużyn. W pierw-
szym etapie turnieju rozegrano spotkania 
eliminacyjne w trzech grupach systemem 
każdy z każdym. Następnie walczono 
w kolejnych grupach o miejsca 1-3; 4-6 i 7-10. 
Rozegrano w sumie 27 spotkań na trzech 
boiskach. Zmagania zakończono późnym 
wieczorem, kiedy niesamowicie wyrównana 
walka w meczu o I miejsce rozegrała się 
między Culmanem Chełmno i MUKSem TIE 
BREAK Solec Kujawski 1. Do wyłonienia 
zwycięzcy konieczne było rozegranie 

decydującego, dodatkowego seta, w którym 
gospodarze turnieju ulegli gościom. Miejsca na 
podium zajęli:

1 miejsce Culmen Chełmno, 
2 miejsce MUKS TIE BREAK Solec 

Kujawski 1,
3 miejsce GAMA VOLLEY Chelin.
Drugi  zespół  MUKS TIE BREAK 

uplasował się na siódmym miejscu.
W turnieju wyróżniono także indywidual-

nie kilka zawodniczek, które otrzymały 
pamiątkowe statuetki:

MVP Turnieju - Julia Wolska – Culmen 
Chełmno,

Najlepsza atakująca – Beata Kołtuńska – 
MUKS TIE BREAK Solec Kujawski,

Najlepsza rozgrywająca – Martyna 
Majewska –MUKS TIE BREAK Solec 
Kujawski,

Najlepsza przyjmująca – Marzena 
Wiśniewska – Gama Volley Chalin,

Najlepsza środkowa – Agata Kromp – 
Culmen Chełmno,

Najlepsza libero – Adrianna Żurowska – 
ROYEN MUKS XLO Toruń.

Organizator i zarazem trener MUKS TIE 

BREAK Solec Kujawski Adam Michalak 
tak podsumował turniej: - Jestem bardzo 
zadowolony z przebiegu spotkań. Zawod-
niczki naszego klubu wystąpiły w dwóch 
zespołach, gdyż celem naszym jest grać jak 
najwięcej. Stąd pomysł na turniej. Poziom gry 
większośc i  zespołów wys tępujących 
w turnieju był bardzo wysoki, więc szkole-
niowo spełnił on swoje zadanie. Organizacyj-
nie kilka rzeczy jest do poprawki. Wyciąg-
niemy wnioski i na początku przyszłego roku 
spotkamy się na parkiecie ponownie. 
Zapraszam już dziś zespoły, które gościły 
u nas jak i nowe. Dziękuję wszystkim 
uczestniczkom, sędziom, trenerom i wolon-
tariuszkom za udział i pomoc przy tym 
wydarzeniu sportowym.

Siatkarki na podium

Po serii 11 wygranych z rzędu, drużyna 
drugoligowa UKS Top odniosła porażkę. 
W pierwszym spotkaniu w Gdańsku nasi 
tenisiści stołowi pokonali 6:4 OSSM ENEA 
II Gdańsk, dzien później ulegli 6:4 Remus-

owi Kościerzyna. Tydzień później podejm-
owali Tęczę Łupawa odnosząc pewne 
zwycięstwo 8:2. Obecny bilans UKS Top to 
12 wygranych i porażka, co daję drugą 
lokatę w tabeli. Kolejny ligowy mecz nasi 
pingpongiści rozegrają 8 stycznia podejm-
ując we własnej sali Olimpię Gniew. Swoje 
kolejne mecze rozgrywały też pozostałe 
drużyny. W Lidze Młodzieżowej nasi 
młodzi tenisiści wygrali 16:2 z LUKS III 
Chełmno. Po tym zwycięstwie zajmują 
czwarte miejsce w klasyfikacji. Wygraną 
zakończył się też mecz na szczycie VI ligi. 
Solecczanie pokonali 8:3 Olimpię IV 
Grudziądz i prowadzą po pierwszej rundzie 
rozgrywek z sześcioma zwycięstwami 
i remisem. Drużyna zamierza utrzymnać 
wysoką formę i awansować do V ligi.

Dobre wyniki
tenisistów
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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.



- Pamiętajcie, 6 grudnia
obdarowuję tylko tych, którzy przez 

cały rok byli grzeczni.

- Pamiętajcie, 6 grudnia
obdarowuję tylko tych, którzy przez 

cały rok byli grzeczni.



 Listopad w Przedszkolu „PROMY-
CZEK”  był pełen atrakcji. Dzieci celebro-
wały „Dzień Postaci z Bajek”, tego dnia 
przedszkole zamieniło się w bajkową 
krainę, a dzięki animatorom z grupy 
„Wesolandia" zabawy nie było końca! 
Przygotowując się do obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości przed-
szkole zorganizowało dla dzieci i rodziców 
„Dzień gier patriotycznych”, które 
placówka otrzymała od Instytutu Pamięci 
Narodowej. Z okazji tego święta odbył się 
również Koncert Patriotyczny w wyko-
naniu dzieci, a także pokaz mody patrio-
tycznej. Z okazji Święta Niepodległości 
oraz obchodzonych 25 urodzin przed-
szkola, dzieci wraz z sekretarzem gminy 
Magdaleną Rudną-Plewą oraz przew-
odniczącą Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu Alicją Żaguń posadziły na 
pamiątkę Dąb Niepodległości na terenie 
przedszkola. Przedszkolny zespół folklory-
styczny "Promyczki" po raz pierwszy 
wystąpił podczas koncertu patriotycznego 
w szkole muzycznej. Następnie W prze-
dszkolu odbyła się Akademia Programi-
stów, LegoEdukacja, a także Warsztaty 
z robotyki. Dodatkowo wszyscy nauczy-
ciele oraz pracownicy przedszkola szkolili 
się, odbywając praktyczny kurs z bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Listopad 
zakończył się „Dniem kredki" oraz 
„Świętem Pluszowego Misia". Wszystkie 
działania przedszkola na można śledzić na 
Facebooku - Przedszkole Publiczne nr_1 
Promyczek.

Jubileuszowy
dąb posadzony

Burmistrz ogłasza nabór kandydatów 
na wolne urzędnicze stanowisko kierowni-
cze - dyrektora Wydziału Inwestycji 
i Planowania Przestrzennego. Termin 
składania ofert upływa 13 grudnia 2021 r. 
o godzinie 15.15. Szczegóły na www.bip. 
soleckujawski.pl.

Dyżury aptek
Do 5 GRUDNIA

„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

6 - 12 GRUDNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

13 - 19 GRUDNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

Jest praca
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