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Patrzmy
z optymizmem
Noworoczne życzenia złożone przez
burmistrz Teresę Substyk, przewodniczącego rady miejskiej Bartłomieja
Czakiego i ks. proboszcza parafii Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika
Andrzeja Stachowicza skierowane do
uczestników spotkania noworocznego,
które odbyło się w Soleckim Centrum
Kultury 28 grudnia, miały wspólny

mianownik. Wszyscy odnieśli się do
trudnych momentów, z którymi borykamy
się na co dzień przez pandemię. Burmistrz
przekazała kilka informacji o planowanych
przedsięwzięciach na przyszły rok.
Zebrani usłyszeli o dalszej budowie dróg
Dokończenie na str. 8
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697. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

Dodatek
osłonowy
Od stycznia 2022 r. można składać
wnioski o nowe świadczenie – dodatek
osłonowy. Zgodnie z przepisami będzie on
przysługiwał gospodarstwu domowemu,
którego przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie
jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105
i 2270).
Wnioski można składać w Biurze

Podawczym Urzędu Miejskiego lub
elektronicznie za pośrednictwem platformy
ePUAP.
Wzór wniosku stanowi załącznik do
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Wnioski są dostępne dla mieszkańców w urzędzie oraz na stronie
internetowej.
Dodatki osłonowe przyznane na
kompletne wnioski złożone do 31 stycznia
2022 r. będą wypłacone w 2 równych
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te

osoby, które nie złożą wniosku do końca
stycznia, nadal będą mogły ubiegać się
o wsparcie. Wówczas muszą złożyć
wniosek do 31 października 2022 r. W tym
wypadku wypłata 100% dodatku zostanie
zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022
r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego
złożone po 31 października 2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek energetyczny w 2022 r. zostaje
na mocy ustawy o dodatku osłonowym
zawieszony.

Pani Agnieszce Sadowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pani Agnieszce Sadowskiej szczere
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

TATY

składają
przekazują

Dyżury aptek
Do 16 STYCZNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)
17 - 23 STYCZNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)
24 - 30 STYCZNIA
„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),
tel. 695 283 999;
Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1
(dorośli i dzieci), tel. 695 793 999;
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego,
ul. Chodkiewicza 44 - budynek A wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat,
tel. 669 449 207;
Wojewódzki Szpital Dziecięcy,
Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE,
ul. Królowej Jadwigi 16 – dorośli,
tel. 693 449 225;

BURMISTRZ i PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
w SOLCU KUJAWSKIM

Serdeczne wyrazy współczucia
dla przewodniczącej zaprzyjaźnionego
Klubu Seniora „Leśna Kraina”
w Cierpicach,
koleżance Halinie Dąbrowskiej
z powodu śmierci siostry

Barbary
składają
Seniorzy z Klubu Seniora „Szarotka”
w Solcu Kujawskim

Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim
Rodzinie i najbliższym

Śp.
Czesławy Sobiepan
długoletniej nauczycielki Liceum
Ogólnokształcącego
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Solcu Kujawskim

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, wolna od wszelkich ziemskich trwóg, tutaj na zawsze
został Twój ślad , a wraz z nim tęsknota , rozpacz i ból”
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom, Delegacjom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami
w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili
w ostatnią drogę Naszą Ukochaną Żonę, Mamę, Babcię i Teściową;

Jadwigę Torzewską
Dziękujemy za tak liczne przybycie, okazane wsparcie, wieńce,
kwiaty oraz znicze.
Pogrążeni w smutku - mąż Janusz, córki z rodzinami i najbliżsi.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach, okazali nam wiele serca, życzliwości i wsparcia, a także odczuwają z nami
smutek i ból po odejściu

Wojewódzki Szpital ObserwacyjnoZakaźny im. Tadeusza Browicza,
ul. Kurpińskiego 5.

Śp. Ireny Organiściak

TEL. 52 566 66 65

Pogrążona w smutku
RODZINA
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Kolejną sesję rady miejskiej zaplanowano na 14 stycznia br. (początek o godz.
13.00) z następującym porządkiem obrad:

Podziękowania
Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
składa na ręce Pana Marka Małeckiego,
prezesa zarządu firmy „Solbet”, najszczersze podziękowania za otwartość
serca i chęć niesienia pomocy mieszkańcom naszego miasta. Wsparcie
finansowe udzielone klientom Ośrodka jest
nieocenionym darem i radością serca.
Jednocześnie, w szczególny sposób, składa
podziękowania za pamięć i wsparcie
finansowe dla Ośrodka, które zostało
wykorzystane na jego doposażenie. Wraz
z podziękowaniami przesyła najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla
wszystkich pracowników firmy „Solbet”,
przede wszystkim zdrowia, pomyślności,
realizacji planów i zamierzeń, a w sprawach zawodowych nieustającego pasma
sukcesów.
Z życzliwością
Hanka Stamm
Dyrektor MGOPS

Udana
Wigilia
Zgodnie z coroczną tradycją, również
i w tym roku Stowarzyszenie Wspierania
Rodzin i Miejsko-Gminny Ośrodek
P o mo cy S p o łeczn ej zo rg an izo w ali
„Wieczerzę Wigilijną” dla osób starszych,
samotnych z gminy Solec Kujawski.
W Wieczerzy Wigilijnej uczestniczyli
przedstawiciele urzędu, rady miejskiej,
proboszcz parafii pw. Św. Stanisława oraz
przedstawiciele MGOPS. Uczestnicy
wysłuchali kolęd przygotowanych przez
absolwentki i uczennice Szkoły Muzycznej
pod okiem Anny Zająkały. Na zakończenie
spotkania wręczono seniorom paczki
świąteczne. Zorganizowanie tego wspaniałego spotkania nie byłoby możliwe, gdyby
nie dodatkowe wsparcie od sponsorów.
W imieniu osób starszych organizatorzy

Styczniowe
rocznice
Na drugą połowę stycznia przypadają
dwie ważne daty z historii Solca Kujawskiego. Pierwsza to 19 stycznia kiedy
świętujemy rocznicę powrotu naszego
miasta w 1920 r. do odrodzonej Polski po
latach zaborów. Tego dnia delegacje złożą
wiązanki i zapalą znicze na Mogile

XXXIX SESJA RM

Porządek obrad
FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022
rok.
FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Solec Kujawski na lata 2022 – 2025.
FPodjęcie uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec
Kujawski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.
FPodjęcie uchwały w sprawie
wyznaczenia miejsca do prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników na terenie Gminy Solec
Kujawski.
FPodjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego
serdecznie dziękują: Przedsiębiorstwu
Drobiarskiemu „Drobex” Sp. z o.o.; FHUP
„KAZAMOT”- J. Zawiasiński; P.H.U.
„SIMI” - A. Siemianowski; „PASACO”
Sp. z o.o.; P.W. „Centrosol”- K. Zawaliński; „Polimex-Profil”- M. Latoń;
Zakładowi Wielobranżowemu „KLIMAT”; P.W. „ALJOT”; PPH „FOLBAH”- A.
Bobiński; P.W. Drozapol-Profil-G. Rybka
oraz WPUPH – Marek Mruk. W nowym
roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i Stowarzyszenie Wspierania
Rodzin życzą sponsorom zdrowia,
szczęścia, pomyślności i niech rok 2022
będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Działanie zrealizowano w ramach projektu pt.:
„Otwórzmy Serca –
świąteczna pomoc
potrzebującym”.
dofinansowanego ze
środków Gminy Solec
Kujawski.

Zbiorowej Powstańców Wielkopolskich
(zbiórka delegacji pod urzędem o godz.
10.45). I druga data - 23 stycznia upamiętniająca zakończenie niemieckiej okupacji
w 1945 r. Tego dnia delegacje złożą
wiązanki na Mogile Zbiorowej Pomordowanych w 1939 r. (zbiórka delegacji
przed urzędem o 11.15). Na okres od 19 do
23 stycznia burmistrz zarządziła flagowanie ulic i budynków publicznych. Prosi
również o oflagowanie budynków
mieszkalnych.

zasady prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników
na terenie Gminy Solec Kujawski.
FP o d j ę c i e u c h w a ł y w s p r a w i e
określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających
rozwojowi sportu na terenie Gminy Solec
Kujawski.
FP o d j ę c i e u c h w a ł y w s p r a w i e
wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia
w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Solec Kujawski.
FP o d j ę c i e u c h w a ł y w s p r a w i e
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego.
FWolne głosy i wnioski.

Sesje można śledzić na żywo –
www.soleckujawski.pl zakładka
e-sesja. Tam również znajdują się
materiały archiwalne.

Pomogli
Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
składa najserdeczniejsze podziękowania
naszym życzliwym radnym rady miejskiej,
którzy przy wsparciu burmistrz Teresy
Substyk z mikołajkowym pozdrowieniem
nieśli radość w domach podopiecznych
MGOPS, w postaci świątecznych upominków, słodyczy i dobrego słowa. Swoją
życzliwością i chęcią pomocy objęli 6
rodzin, w których z cudownych prezentów
cieszyło się 17 dzieci. Pod czapkami
Świętego Mikołaja, niosąc podarki,
znajdowali się: Bartłomiej Czaki,
Grażyna Bieniek, Dariusz Chojnacki,
Mariusz Damrat, Agnieszka Dorawa,
Justyna Gapska, Tomasz Pacek, Szymon
Raczyński, Tomasz Rudny i Tadeusz
Szczepański. Dyrekcja MGOPS wyraża
ogromny szacunek za wspaniałą inicjatywę, a wszystkim w nią zaangażowanym
życzy wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku. Podziękowaniem dla darczyńców
niech będzie uśmiech i radość obdarowanych dzieci.
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NA NASZYCH ŁAMACH

Minął rok 2021
STYCZEŃ
@Rada miejska uchwaliła budżet.
O szczegółach piszemy w relacji z sesji
i informatorze budżetowym.
@W gminie można się zaszczepić
przeciwko COVID-19 w trzech punktach –
w dwóch przychodniach i prywatnym
gabinecie lekarskim.
@Po internetowym spotkaniu władz
Solca z nowo wybranymi władzami
Basztanki – naszego ukraińskiego miasta
partnerskiego oba samorządy przesłały sobie
filmowe, świąteczno – noworoczne
życzenia.

@Soleckie Koło Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych zostało zlikwidowane decyzją
zarządu koła.
@O rozwadze w wydawaniu pieniędzy
oraz najważniejszych zamierzeniach można
przeczytać w rozmowie z burmistrz Teresą
Substyk.
@P r z y Z e s p o l e S z k ó ł O g ó l n o kształcących i Zawodowych pojawiła się
stacja pomiarowa jakości powietrza.
@Soleckie Centrum Kultury organizuje
koncerty w internecie.
@Piszemy o Związku Miast Polskich,
który świętuje 30 lat od reaktywacji.
@Ukazał się podwójny numer soleckiego rocznika, wydawanego przez nasze
muzeum.
@Drukujemy kwestionariusz wstępnego
wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19.
@Przed biblioteką pojawił się zwrotomat, do którego można oddawać książki
kiedy placówka jest zamknięta.
LUTY
@Na soleckim cmentarzu będzie
kolumbarium.
@W tym roku sportowa edycja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrała nieco
inaczej niż zazwyczaj.
@W marcu rozpocznie się nabór
wniosków na wymianę pieców centralnego
ogrzewania.
@Zainteresowaliśmy się poziomem
szczepień wśród soleckich nauczycieli.
@Przesunięto termin postępowania
odwoławczego od decyzji środowiskowej
dla budowy drogi ekspresowej S10 na
odcinku Bydgoszcz – Toruń.
@O planach działalności Ośrodka Sportu
i Rekreacji rozmawialiśmy z nowym
dyrektorem Wojciechem Lutowskim.
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@Zachęcamy do udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym.
@Wielki podróżnik, wspaniały kajakarz,
który kilkakrotnie odwiedził nasze miasto
spotykając się z samorządowcami, uczniami,
turystami - Aleksander Doba, nie żyje. Zmarł
podczas swojej wyprawy na Kilimandżaro.
MARZEC
@Marek Chełminiak fotografuje od pół
wieku. Z tej okazji zamieściliśmy rozmowę
z tym znanym fotografikiem i jego niektóre
zdjęcia wybrane na jubileuszową wystawę.
@Można składać uwagi do projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku
Przemysłowego.
@Rozpoczęły się prace przy budowie
układu drogowego prowadzącego do
przeprawy promowej.
@Szkoła Muzyczna ogłosiła rozpoczęcie
zapisów.
@Uczestniczyliśmy w konferencji
prasowej zorganizowanej przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle
w Siarzewie.

@Stowarzyszenie Rozwoju Solca
Kujawskiego wpadło na pomysł wydania
soleckiej książki kulinarnej i zebrało prawie
sto przepisów, o czym donosimy na tych
łamach.
@Informujemy o nowych miejscach
pracy w soleckich firmach.
KWIECIEŃ
@Gmina nabyła od Skarbu państwa trzy
budynki przy ul. Robotniczej.
@Na drugo połowę miesiąca zaplanowano rozpoczęcie modernizacji rynku.
@Z roku na rok rośnie ilość odpadów
komunalnych, które trzeba unieszkodliwić.
@Gmina zgłosiła zamiar utworzenia
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji masowego
punktu szczepień.
@Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu
Kujawskim świętuje 135-lecie istnienia.
O jej historii i współczesności rozmawiamy
z naczelnikiem Zbigniewem Wiśniewskim.
MAJ
@Zakład Gospodarki Komunalnej
poinformował o wysokości opłat za wodę
i ścieki.
@W związku z rewitalizacją rynku
i przebudową ul. Żeglarskiej nastąpi

tymczasowa zmiana organizacji ruchu.
@Uważajmy na fałszywych rachmistrzów spisowych.
@W parku miejskim powstała rodzinna
promenada.
@Zamieszczamy kontakty do radnych
rady miejskiej.
@Na początku kwietnia z Gdańska do
Chełmna przypłynęła barka z towarami dla
kujawsko – pomorskich firm. Piszemy o tym
historycznym rejsie.

@Na nadzwyczajnej sesji radni wypowiedzieli się na temat przebiegu planowanej drogi ekspresowej S10, odmawiając
uzgodnienia jej przebiegu przez źródliska
w Rudach.
@Na początku miesiąca gmina odebrała
zbiornik retencyjny, wybudowany opodal
Białej Góry.
CZERWIEC
@Piszemy o tym, kto jest członkiem
zarządów osiedli i rad sołeckich oraz
przewodniczącym i sołtysem.
@Przedstawiciel gminy został członkiem
zespołu ekspertów Parlamentarnego Zespołu
Dróg Wodnych.
@Jak będzie wyglądała płyta pl. Jana
Pawła II po modernizacji, widzimy na
zamieszczonych wizualizacjach.
@Zachęcamy do szczepień przeciw
COVID-19.
@Publikujemy odpowiedź na petycję
mieszkańców w sprawie uruchomienia na
stałe połączeń autobusowych z Bydgoszczą.
@Po pandemicznej przerwie basen
ponownie otwarty.
@Trwa budowa ulic na Osiedlu Leśnym.
@G e n e r a l n y D y r e k t o r O c h r o n y
Środowiska wydał decyzję środowiskową
dla odcinka S10. W części uchylił, a w części
podtrzymał decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.
@Uczulamy jak jeździć nowo oddanymi
ulicami na Osiedlu Leśnym.
@Podsumowanie połowy kadencji
w rozmowie z burmistrz T. Substyk.
LIPIEC
@GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę
bydgosko-toruńskiego odcinka S10.
@Rada przegłosowała wotum zaufania
i udzieliła absolutorium burmistrzowi.
@Rozpoczęło się harcerskie lato.
@Kończy się modernizacja budynków
publicznych przy ul. Kościuszki 12. Obiekt
ma być wykorzystywany Ne cele pomocy
społecznej.
@Stypendia gminy i nagrody radnych dla
uczniów wręczone.
@Burmistrz wraz z innymi samorządow-

cami z regionu podpisała apele w sprawie
podziału środków unijnych dla programów
regionalnych.
@KS Unia Drobex Solec Kujawski
zapewniła sobie awans do IV ligi.
@Kolumbarium na soleckim cmentarzu
oddane do użytku. Inwestycję sfinansowała
Grupa Kapitałowa Solbet.
@Gmina otrzymała z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg dotację na
dofinansowanie przebudowy ulic Długiej
i Krótkiej.
@Do Solca zawitał spływ kajakowy
Wąbrzeźno – Bałtyk. Na Salinie przedstawiciele naszego samorządu podpisali deklarację DbajMY o H2O.
@SCK zaprasza na muzyczne lato przy
fontannie.
SIERPIEŃ
@Z początkiem roku szkolnego Szkołą
Podstawową nr 4 pokieruje nowy dyrektor
Piotr Dylewski, a Przedszkolem Promyczek
Małgorzata Kaczan.
@Można składać wnioski o przyznanie
szkolnych stypendiów.
@Budowa ścieżki rowerowej z Otorwa
do Solca Kujawskiego na finiszu.
@W urzędzie działa gminny punkt
konsultacyjno – informacyjny programu
„Czyste Powietrze”.
@W p r z e d d z i e ń Ś w i ę t a Wo j s k a
Polskiego soleckie Bractwo Kurkowe wraz
z urzędem zorganizowali piknik strzelecki
na strzelnicy bractwa w Przyłubiu.
@Informujemy i pokazujemy, jak
zmienia się rynek.
WRZESIEŃ
@W dożynkach uczestniczyli Honorowi
Obywatele Solca Kujawskiego Irena Santor
i ks. kanonik Tadeusz Zabłocki. Wystąpił
Kamil Bednarek, którego koncert dofinansowano z budżetu samorządu wojewódzkiego.
Gmina otrzymała nagrodę za wysoką
frekwencję w wyborach.
@Prymas Polski, abp Wojciech Polak
przewodniczył mszy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i ceremonii
pogrzebowej solecczanina ks. prof. Marka
Pyca.

@U m o w y n a r o z b u d o w ę S z k o ł y
Podstawowej nr 4 i budowę tras rowerowych
podpisane.
@Przedszkole „Reksio” skończyło 25 lat.
@Gmina otrzymała okolicznościowy
medal z okazji zakończenia obchodów
stulecia powrotu Kujaw i Pomorza do Polski.
@Przedstawiciele Solca byli z wizytą na
Ukrainie. Uczestniczyli w obchodach Dni
Basztanki.
@Metropolia Bydgoszcz, do której

należy nasza gmina, skończyła 5 lat.
@Rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników.
@Projekty planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów Parku Przemysłowego po są do wglądu.
@Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin”
świętowało porcelanowe gody.
@Opisujemy wydarzenia związane
z popularyzacją postaci bł. Czesława
Jóźwiaka zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego
i muzeum.
@SCK otrzymało nagrodę wojewody
dla Animatorów Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Tradycji w Województwie
Kujawsko-Pomorskim.
@Ponad 200 osób pobiegło w biegu
najeżonym przeszkodami „Jeżyk”.
PAŹDZIERNIK
@W naszym mieście Kurkowe Bractwo
Strzeleckie i Pszczyńska Akademia Sztuk
Walki zorganizowali II Ogólnopolskie
Forum Obronności. Sporo się działo na
strzelnicy i w hali.
@Relacjonujemy protest samorządowców w obronie społeczności lokalnych
i regionalnych, który odbył się w Warszawie.

@Na przychodni pojawił się nowy
czujnik jakości powietrza.
@Prawie dwustu seniorów przyjęło
zaproszenie Klubu Seniora „Szarotka” na
Dzień Seniora zorganizowany w JuraParku.
@Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w naszym województwie od 15
lat. Od 2017 r. część terenów Parku
przemysłowego jest objętych strefą.
@Radni udali się w objazd po gminie,
podczas którego zobaczyli nasze inwestycje.
@W OSP nastąpiła zmiana warty. Są
nowy prezes i naczelnik.
@Czworo soleckich nauczycieli –
Małgorzata Niedźwiedzka, Helena
Składanowska, Anna Zająkała i Wiesław
Nowak - otrzymało medale Komisji
Edukacji Narodowej.
LISTOPAD
@Gmina poparła petycję w sprawie
niezwłocznej realizacji stopnia wodnego
w Siarzewie.
@Solec w ramach Polskiego Ładu
otrzymał dotację z Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych na budowę
kolejnych dróg na Osiedlu Leśnym.
@Można wnioskować o nowe dowody
biometryczne.
@U r z ą d p r o w a d z i w e r y f i k a c j ę
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

@Odbyła się gala koncertowa z okazji
35-lecia SCK.
@Pod płytą rynku umieszczono kapsułę
czasu zawierającą między innymi rocznik
„Soleckich Wiadomości z Ratusza”.

@Pracownicy urzędu oraz soleckich
szkół i instytucji wzięli udział w akcji
sadzenia lasu.
@W SP 4 odbyła się narada nowo
powołanych dyrektorów z regionu z kuratorem oświaty.
@Dziewięć firm chce budować odcinek
S10 z Emilianowa do Solca Kujawskiego.
@Nie udało się gminie wywalczyć
nagrody za szczepienia przeciwko
COVID-19.
GRUDZIEŃ
@Pracownicy socjalni otrzymali
nagrody w dniu swojego święta.
@W bibliotece odbyło się spotkanie
autorskie Katarzyny Zdanowicz, która
promowała swoją książkę złożoną z opowieści żon himalaistów o życiu w cieniu
wielkiej góry.
@Dziesięć lat temu zmarł burmistrz
Antoni Nawrocki. Zamieszczamy materiał
wspomnieniowy. Piszemy o koncercie
Stanisława Sojki poświęconemu pamięci
burmistrza i zmarłych mieszkańców.
@Rada uchwaliła plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku
Przemysłowego.
@Na przyczółku promowym pracuje
ekipa nurkowa.
@Od tego roku mamy nowe święto
państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego obchodzony 27 grudnia.
@Przy dworcu kolejowym rozbłysła
choinka.
@Roan zagrał podczas akcji „Hejtujemy
dopalacze”.
@Harcerze przekazali Betlejemskie
Światło Pokoju.
@Na świąteczny stół można przyrządzić
sztufadę wołową nadziewaną wędzoną
słoniną.
@Rada miejska uchwaliła budżet na
2022 rok.
@Pani Anna Kozioł skończyła sto lat.
@Od nowego roku wejdą zmiany
w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
@Soleckie nadleśnictwo zorganizowało
świąteczny jarmark połączony z akcją
krwiodawstwa.
@Drukujemy informator budżetowy na
2022 rok.
Zbigniew Stefański
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Soleckie Centrum Kultury

Kulturalny
przekładaniec
PAROSTATKIEM W 2022 ROK
Na Koncercie Noworocznym w Soleckim
Centrum Kultury wyruszyliśmy w niezapomniany muzyczny rejs. Kapitanem był
Krzysztof Filasiński, który razem z zaproszonymi gośćmi przeniósł nas w świat
wspomnień swojego imiennika Krzysztofa
Krawczyka. Na scenie SCK rozbrzmiały
największe przeboje. m.in: „Rysunek na

To będzie niezapomniany zimowy czas.
Od 17-21 stycznia od 11.00-14.00
warsztaty filmowe z X Muzą;
od 24-28 stycznia od 9.00-13.00 pięciodniowe programowanie w Minecrafcie (zmiana
pierwotnego terminu);
od 24-28 stycznia od 11.00-14.00 warsztaty
tematyczne dla dzieci od 7 lat.
Rozwijaj swoje pasje w małych grupach

szkle”, „Parostatkiem”, „To co dał nam świat”,
„Chciałem być” oraz zagraniczne swingowe
rytmy w wykonaniu Sławomira Łopuszyńs iego. Jako solistka, a także w duecie
z K. Filasińskim w piosence „Trudno tak...”
zaśpiewała uczestniczka The Voice of Poland
Adrianna Rychwalska. O akompaniament
zadbał niesamowity zespół Keep Calm: Daniel
Pradella - piano, Mikołaj Wienke - saksofony,
Łukasz Rafiński - trąbka, Szymon Marciniak perkusja, Bartek Werachowski - gitara basowa,
Bartek Wanecki - gitary.
Publiczność owacjami na stojąco
podziękowała wykonawcom.
ZIMOWY CZAS W SCK
Lubisz gry planszowe i na x-boxie? A może
wolisz wyzwania rysunkowe, teatralne lub
muzyczne? SCK przygotowuje dla dzieci
i młodzieży spotkania klubowe oraz popołudniowe spotkania w czasie ferii zimowych. Nie zabraknie też spotkań w Kinie
Kultura w piątki 21 i 28 stycznia o 14.00.
Za darmo!

w klubach tematycznych przy zachowaniu
wszelkich norm epidemiologicznych.
W ramach zajęć nie jest zapewniany posiłek.
Dodatkowo od 17-20 stycznia od 16.0018.00 ZIMOWA LABA, czyli popołudniowe
warsztaty. Zapisy w sekretariacie SCK. Liczba
miejsc ograniczona. Są jeszcze miejsca.
KINO KULTURA ZAPRASZA
KINO DLA DZIECI: 13:00 - „Misiek:
Ekipa na wakacjach”, reż. Anthony Bell,
animowany, USA 2020, dubbing, 90 min.
KINO DOBREGO HUMORU: 16:00 „Hiszpański romans”, reż. Woody Allen,
komedia, Hiszpania/USA 2020, napisy, 92 min.
KINO EMOCJI: 18:00 - „Lokatorka”, reż.
Michał Otłowski, dramat/sensacyjny, Polska
2021, 118 min.
II EDYCJA SOLECKIEGO
KUCHMISTRZA JUNIORA
Przeżyj kulinarną przygodę w domowej
kuchni i weź udział w II Edycji Soleckiego
KuchMistrza Juniora! Akcja trwa od 17 do 30
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stycznia 2022 r. Zadania konkursowe polegają
na odtworzeniu lub zainspirowaniu się daniem
umieszczonym na profilu Soleckiego Centrum
Kultury na Facebooku jako zadanie do
wykonania w ramach akcji. Do udziału
zachęcamy w szczególności dzieci i młodzież
od 7 do 14 lat. Uczestnicy mają za zadanie
wykonać danie, zrobić mu zdjęcie i umieścić je
pod postem konkursowym w komentarzu na
profilu fb SCK razem z imieniem i wiekiem
dziecka, np. Zuzia, 13 lat. Na wykonanie
każdego zadania uczestnicy mają 72 godziny.
W tym czasie można poprzez lajk oddać głos na
wybrane przez nas zdjęcie dania. Danie, które
po upływie 72 godzin od ogłoszenia zadania
konkursowego zdobędzie najwięcej lajków
zwycięża etap konkursowy. 17 stycznia ogłoszenie I zadania, 21 stycznia - ogłoszenie
II zadania, 25 stycznia - ogłoszenie III zadania.
Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane
przez soleckie punkty gastronomiczne oraz
Fartuch Soleckiego KuchMistrza Juniora dla
najlepszego uczestnika i inne niespodzianki
przygotowane przez SCK. Przepis może być
dla ciebie inspiracją, liczy się dobra zabawa,
estetyka wykonania i twój pomysł. Dołącz do
pysznej zabawy! Rozstrzygnięcie konkursu
będzie miało miejsce 30 stycznia w czasie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w SCK
WYSTAWA W GALERII
Zapraszamy do galerii HOMO FABER
w SCK na wystawę z okazji 200. rocznicy
urodzin Cypriana Kamila Norwida. Wystawa
czynna w godzinach pracy SCK.
NOWY NUMER SKARBCA
W sekretariacie SCK można nabyć
bezpłatny magazyn kwartalny Klubu
Kolekcjonera. W nowym numerze ciekawostki
filatelistyczne, numizmatyczne, relacje z życia
SCK oraz najnowsze propozycje artystyczne.
Zapraszamy miłośników i kolekcjonerów do
wymiany doświadczeń w trakcie cyklicznych
spotkań Klubu Kolekcjonera w każdy ostatni
piątek miesiąca w galerii HOMO FABER.

Sport i rekreacja

W

sobotę 8 stycznia drużyna
brydża sportowego
soleckiego MLKS-u
rozegrała dwa mecze. W pierwszym nasi

MLKS - BRYDŻ

Remis
i wygrana
brydżyści zremisowali z zespołem KJ Plast
Bydgoszcz 10:10, w drugim pokonali
mistrza tabeli BTG Bydgoszcz 13,81:6,19.
Solecczanie wystąpili w następującym
składzie: Filip Barnigiel, Rafał Borgula,
Arkadiusz Stanisławski, Mariusz Żurek
i Tadeusz Żurek. Kolejne trzy mecze
zaplanowano na 19 lutego.

Dwa rajdy
W 103. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego - Dnia 27 grudnia 2021 roku Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz
Klub Turystów Pieszych „Horyzont” zorganizowali rajd pieszy upamiętniający ten
zwycięski zryw niepodległościowy. Co prawda
Powstanie Wielkopolskie zaledwie musnęło
granice soleckiej gminy, to jednak na terenie
samego miasta, jak i w najbliższej okolicy jest
kilka pamiątek oraz miejsc, o których warto
wiedzieć.
Start rajdu miał miejsce na cmentarzu przy
kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Znajduje się tam
Kwatera Powstańców Wielkopolskich, gdzie
spoczywają Michał Dyrda z Jaksic oraz
Franciszek Piotrowski z Pęchowa, którzy
zginęli w 1919 roku pod Chrośną. Następnie
skromna grupa turystów przeszła w kierunku
wejścia do Parku Miejskiego. W latach 19261929 w pobliżu tego miejsca znajdowała się
płyta upamiętniająca Nieznanego Powstańca
Wielkopolskiego. W 1929 roku płyta została
przeniesiona w pobliże styku ulic Dworcowej
i Marszałka Józefa Piłsudskiego (okolice
dworca kolejowego). W trakcie II wojny
światowej płyta została zniszczona przez
Niemców. Po zakończeniu działań wojennych
zaś pomnik ten nie został odbudowany.

Jest praca
Burmistrz ogłosiła konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze – inspektor ds.
kontroli wewnętrznej. Termin składania
ofert upływa 17 stycznia br. o godz. 15.15.
Szczegóły na www.bip.soleckujawski.pl.
mmm
SOLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu

Następnie uczestnicy rajdu udali się na ulicę
Powstańców. Ulica zawdzięcza swoją nazwę
wspomnianym już wcześniej powstańcom
wielkopolskim, którzy zginęli w okolicach
Chrośny. Tuż po przejściu Drogi Krajowej nr
10, w pobliżu drogi prowadzącej do Chrośny
znajduje się Krzyż Powstańców Wielkopolskich. Pierwszy krzyż upamiętniający
powstańców postawiono jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecny krzyż
został postawiony staraniem Nadleśnictwa
Solec Kujawski i poświęcony w 2020 roku.
Niewiele dalej turyści skręcili w prawo,
korzystając od tego momentu z czarnego
szlaku im. Jerzego Szafkowskiego. Wkrótce
piechurzy minęli kamień upamiętniający
patrona szlaku. Niedaleko od tego miejsca
znajduje się kolejna ciekawostka, a mianowicie pozostałości dwutorowej strzelnicy
Towarzystwa Powstań-ców i Wojaków.
Następnie szlak skręcił w stronę Solca

Kujawskim zatrudni PIELĘGNIARKĘ.
Praca od zaraz. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt na adres e-mail:
solmed@solmed.eu lub telefonicznie: 608
374 312.
mmm
Zakład Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. zatrudni maszynistę stacji pomp.
Swoje CV można przesłać na: sekretariat
@zgk.soleckujawski.pl (w tytule maila
należy wpisać nazwę stanowiska).
Szczegóły pod numerem tel. 52 387 13 96.

Kujawskiego, a piechurzy weszli do miasta od
strony ulicy Leśnej. Ostatnim punktem rajdu był
cmentarz przy ul. Piotra Skargi. Znajdują się
tam groby uczestników Powstania Wielkopolskiego, którzy osiedlili się w naszym mieście już
po zakończeniu działań zbrojnych. Na każdym
grobie piechurzy zapalili pamiątkowy znicz.
Łącznie trasa rajdu liczyła 10 kilometrów.
Pierwszy w 2022 roku rajd zorganizowany 8
stycznia przez K.T.P. „Horyzont” zgromadził na
starcie jedenastu piechurów z Solca Kujawskiego oraz Bydgoszczy. Celem wędrówki była
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Ku
źródliskom”. Uczestnikom dopisała pogoda.
Turyści podziwiali Puszczę Bydgoską
w pięknej zimowej aurze, maszerując z Solca
w kierunku Rud. To właśnie w pobliżu tej leśnej
osady znajdują się źródliska. Sama ścieżka „Ku
źródliskom” powstała w 2012 roku w ramach
współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Solca
Kujawskiego i Nadleśnictwa Solec Kujawski.
Źródliska wyglądają pięknie o każdej porze
roku, tym bardziej turystów ucieszyło słońce,
które nieśmiało przebijało się przez warstwę
chmur. Już na samej ścieżce jeden z uczestników wędrówki odnalazł skrzynkę Geocaching.
Korzystając z okazji piechurzy wykonali
w niewielkiej książeczce pamiątkowy wpis.
Jeden z postojów podczas rajdu urządzono
w dobrze znanej wiacie przy Leśnictwie
Miejskim. Ostatnie kilometry wiodły do Solca
Kujawskiego, gdzie zakończono wędrówkę.
W sumie piechurzy pokonali ponad trzynaście
kilometrów.
Łukasz Wojtecki

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.
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Nagrody
odebrane
Choinka wykonana z surowców
wtórnych, plakat o tematyce recyklingu,
najpiękniej ozdobiony dom, balkon czy
ogród – laureaci tych gminnych konkursów
odebrali nagrody na Skwerze Jordana.
Przybyli prawie wszyscy. I nie zniechęciła
ich zimna, deszczowa pogoda. A nagrodami były przepiękne bombki, świeczki
zapachowe, słodkości i świąteczne ozdoby
świetlne, którymi można upiększyć swoją
posesję. W poprzednim numerze zamieściliśmy nazwiska nagrodzonych w dwóch
pierwszych konkursach, dzisiaj zwycięzcy
rywalizacji o najpiękniej ozdobiony dom,
balkon, ogród. Nagrody otrzymali:
Karolina Kusz (I miejsce), Aleksandra
Czajkowska (II miejsce), Beata Sowińska
(III miejsce). Wyróżnienia trafiły do

Magdaleny Reikowskiej, Magdaleny
Ciesielskiej, Inez Przyby, Katarzyny
Grendy i Sandry Magowskiej. Wręczenie
nagród było połączone z otwarciem ptasiej

Przyjaciele
recyklingu
Oszczędność surowców i materiałów oraz ich powtórne wykorzystanie i recykling to
temat przewodni VIII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. Mistrz Recyklingu i Przyjaciele, który wystartuje 15 stycznia. Jeśli znasz działania, które każdy
może wykonywać na co dzień, przyjmując nowe, bardziej ekologiczne i mniej konsumpcyjne nawyki, to ten konkurs jest dla Ciebie! Wystarczy kilka prostych i przejrzystych
pomysłów na
rzeczywistość by być
bardziej eko, podziel
się nimi! W konkursie
mogą wziąć udział
uczniowie klas IV –
VI szkół podstawowych. Każdy
zgłoszony ekozespół
wykonuje dwa
zadania konkursowe:
pierwszym jest film
do mediów społecznościowych nt.
znaczenia recyklingu
zużytego sprzętu
AGD-RTV. Drugim
zadaniem jest projekt
gry planszowej nt
selektywnej zbiórki
oraz recyklingu
odpadów opakowaniowych. Członkowie
zwycięskich ekozespołów otrzymają
nagrody w formie
półdniowego wyjazdu
studialnego związanego z ochroną
środowiska. Więcej
o konkursie na stronie
organizatora w w w. c h l o ro f i l .
com.pl.

stołówki, w której przez całą zimę będą
dokarmiane ptaki. Na drzewach zawisły
karmniki oraz pojawiła się karma, którą
zawieszały również przedszkolaki. W akcję
razem z urzędem i SCK zaangażowali się
Nadleśnictwo Solec Kujawski, Stowarzyszenie Bizon i firma Madres.

Patrzmy
z optymizmem
Dokończenie ze str. 1
i ścieżek rowerowych, rozpoczęciu
pierwszego etapu zagospodarowania
terenu po Nasycalni, oddanych trasach
rowerowych i planowanym zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich. Na
koniec życzyła dobrego nowego roku,
zdrowia i pomyślności. Przewodniczący
podziękował za obecność na spotkaniu,
podkreślił, że decyzje podejmowane
w mijającym roku pozwalają patrzeć
w przyszłość z optymizmem. Ks. proboszcz z kolei podkreślił, żeby troszczyć
się o zdrowie nasze i innych, a słowa, które
wypowiadamy, także w przestrzeni
publicznej, nie raniły. Był również koncert
tria smyczkowego Infinito i występ
Krzysztofa Filasińskiego z SCK.

