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Jesteśmy
z Wami

Zanim radni w głosowaniu przyjęli 
porządek obrad XLI sesji burmistrz Teresa 
Substyk poprosiła o wykreślenie punktu 
dotyczącego przystąpienia do realizacji 
programu „Korpus wsparcia seniorów” na 
2022 r. Po przegłosowaniu tak zmienionego 
porządku rada rozpoczęła jego realizację. 
Pierwszym punktem były zmiany budżetu na 
ten rok. Omówiła je skarbnik Alina Kowalska.

Zmiany uwzględniają nowelizację 
dochodów o łączną kwotę 1 048 661 zł. 
Dochody majątkowe wzrosną o 1 014 584 zł, 
a dochody bieżące o 34 tys. zł. Główne zmiany 
polegają na wprowadzeniu środków z progra-
mu „Cyfrowa gmina” – 83 tys. zł, zwiększają 
się dochody na remont biblioteki i muzeum 
oraz 492 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej 
przy ul. Leśnej. Rosną też wpływy o 460 tys. zł 
ze sprzedaży składników majątkowych. 
W planie wydatków majątkowych między 
innymi wprowadzono 300 tys. zł na realizację 
I etapu budowy sieci wodociągowej w ul. 
Wyczółkowskiego. O 77 tys. zł zwiększono 
wydatki  na uruchomienie przeprawy 
promowej, o 100 tys. zł – na zagospodarowa-
nie znajdującego się przy muzeum skweru 
Hedy-Szarego obejmujące również budowę 
minitężni solankowej, a o 477 tys. zł na 
przebudowę pomieszczeń pływalni na 
potrzeby uruchomienia saun i groty solnej, 
natomiast o 307 tys. zł wzrosną wydatki na 
przebudowę świetlicy w Przyłubiu. Po 
zmianach całkowite dochody budżetowe mają 
wynosić 114,6 mln zł, a wydatki 112,8 mln zł. 
Ponieważ zmieniono limity wydatków i kwoty 
przeznaczone na zadania inwestycyjne zaszła 
kon ieczność  Wie lo le tn i e j  P rognozy   
Finansowej.

Kolejną głosowaną uchwałą było ustalenie 
wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP 
uczestniczących w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
Konieczność ta wyniknęła po zmianie 
obowiązujących przepisów, o czym poinfor-
mowała sekretarz Magdalena Rudna – 
Plewa. W projekcie uchwały zaproponowano 
by za każdą godzinę udziału w działaniu 

Kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała 
Ukrainę, w godzinach porannych burmistrz 
skontaktowała się z władzami Basztanki -  
naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, żeby 
przekazać wyrazy wsparcia dla tamtejszej 
społeczności. Z uzyskanych informacji wiemy, 

że w Basztance toczą się już działania wojenne. 
Rozlegają się strzały, płoną pierwsze budynki. 
Władze Basztanki zaleciły, aby mieszkańcy 
zeszli do piwnic. Miasta broni tamtejsza obrona 
terytorialna....  Tak teraz wygląda sytuacja. 
Wprawdzie żadne słowa nie są w stanie 
wyrazić przepełniającej nas troski, ale 
pamiętajcie, że jesteśmy z Wami.

Cała Polska włączyła się w pomoc dla 
Ukrainy. Również w naszym mieście można 
wesprzeć uchodźców. Gmina koordynuje 
działania pomocowe. Uruchomiona została 
infolinia w językach polskim i ukraińskim: tel. 

Rok 2015. Chwilę po podpisaniu umowy partnerskiej między Solcem Kujawskim 
i ukraińską Basztanką.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

8 MARCA
Z okazji Miedzynarodowego Dnia Kobiet

Wszystkim Paniom – mieszkankom naszej gminy

w imieniu wlasnym i kolegów radnych

przekazuje najlepsze zyczenia.

–
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Dyżury aptek
Do 6 MARCA

„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

7 - 13 MARCA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

14 - 20 MARCA
„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),

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;

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza,

ul. Kurpińskiego 5.

TEL. 52 566 66 65

Apteki informują, że dyżury prowadzą 
od poniedziałku do soboty do godz. 

23.00, w niedziele w godz. od 8.00 do 
23.00, w święta od 8.00 do 18.00.

Burmistrz ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze INFORMATYKA.

Umowa na czas określony - pełen etat. 
Termin składania ofert upływa 7 marca 
2022 r. (o godz. 15.15). Pełna treść 
ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej.

mmm
Zakład Wylęgu Drobiu poszukuje 

pracowników:
- mieszalni pasz – pracownik fizyczny,
- produkcji  – praca zmianowa,
-elektromechanika, elektryka, mecha-

nika automatyka do Działu Utrzymania – 
praca w ruchu ciągłym.

Tel. kontaktowy 509-796-395.

Jest praca

Od 3 stycznia 2022 roku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
realizowany jest Program „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2022, finansowany z Funduszu Solidarnoś-
ciowego. 

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usług asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia i zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym pomocy 
w wykonywaniu czynności dnia codzien-
nego np.: wyjściu, powrocie lub dojazdach 

w wybrane przez uczestnika miejsca; 
załatwianiu spraw urzędowych; korzys-
taniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, 
kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadz-
aniu dzieci z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do placówki oświatowej lub przy-
prowadzaniu ich z niej.

W gminie wsparciem w ramach 
Programu objętych jest 7 osób niepełnospr-
awnych w stopniu znacznym lub umiar-

kowanym. Program jest finansowany 
w 100 proc. ze środków Funduszu Soli-
darnościowego. Kwota przeznaczona na 
realizację zadań w 2022 roku wynosi 78 
017,76 zł.

Asystent
osobisty

kancerogenna dla ludzi. Dioksyny są 
związkami trwałymi i kumulują się 
w organizmach żywych, a zatem negaty-
wne efekty zdrowotne ekspozycji na te 
substancje mogą pojawić się dopiero po 
dłuższym czasie. Dioksyny nie są produko-
wane intencjonalnie lecz powstają jako 
produkt uboczny niektórych procesów 
przemysłowych.  Źródłem dioksyn 
w środowisku są także katastrofy przemy-
słowe, a wielu miejscach na świecie 
najważniejszym źródłem PCDD/F staje się 
spalanie odpadów, w szczególności 
odpadów z tworzyw sztucznych, poza 
przeznaczonymi do tego instalacjami (np. 
w domowych piecach lub na otwartej 
przestrzeni), w tym także pożary składowi-
sk i wysypisk odpadów.

Źródło: https://powietrze.malopolska.pl/

Serdeczne podziękowania krewnym, 
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział w uroczystości 
pogrzebowej

Śp.
Grzegorza

Kopczyńskiego

składa
Rodzina

EKOSŁOWNIK

Co to są
dioksyny?

Dioksyny to potoczna nazwa związ-
ków, które chemicy określają jako 
polichlorowane dibenzodioksyny i di-
benzofurany (PCDD/F). Związki z grupy 
dioksyn (PCDD/F) są niebezpieczne dla 
zdrowia ludzkiego nawet w bardzo małych 
dawkach. Najbardziej znana substancja 
z tej grupy, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-
dioksyna (TCDD) została sklasyfikowana 
przez Międzynarodową Agencję Badań 
nad Rakiem (IARC) jako substancja 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej

Śp.  ANDRZEJA 
RZĘTKOWSKIEGO

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Znajomym, Wszystkim Delegacjom, 
Kolegom Kierowcom! Serdeczne 
Podziękowania składają

Żona oraz dzieci z rodzinami

Najbliższym 

Śp. Andrzeja
Rzętkowskiego

Sołtysa Sołectwa Otorowo - Makowiska 
w kadencji 1990 - 1994 i kadencji 1994 - 

1998 oraz członka rady sołeckiej
w kadencji 1998 – 2002

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
przekazują

BURMISTRZ
SOLCA KUJAWSKIEGO i RADNI 

RADY MIEJSKIEJ
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Dokończenie ze str. 1

ratowniczym i akcji ratowniczej strażak 
otrzymywał 23 zł ekwiwalentu, zaś za godzinę 
udziału w ćwiczeniach i szkoleniu – 13 zł. 
Obecnie stawki te wynosiły za udział w akcji – 
20 zł, w szkoleniu i ćwiczeniu – 13 zł. 
O zwiększenie wysokości proponowanych 
stawek wniosła dwójka radnych Marzanna 
Szewczyk i Adam Michalak. M. Rudna – 
Plewa zaznaczyła, że w wypadku przyjęcia 
wyższych stawek niż proponowane, trzeba 
będzie pokryć różnicę ograniczając inne 
wydatki. Wniosek dwójki radnych wsparła też 
Agnieszka Dorawa, ale zaproponowała, by 
przesunąć głosowanie na kolejną sesję, 
a sprawę omówić na komisjach. Swoją 
wątpliwość co do takiego przesunięcia, ze 
względów formalnych zgłosiła Małgorzata 
Szalewska, radca prawny. Głosowanie nad 
projektem uchwały w zaproponowanym 
kształcie i przedyskutowanie ewentualnego 
zwiększenia ekwiwalentu zaproponował 
Dariusz Chojnacki, wiceprzewodniczący 
rady. Podobne zdanie wyraziła Alicja Żaguń. 
Przyjęcie uchwały, jej zdaniem, pozwoli na 
wypłacanie strażakom ekwiwalentu, a na 
następną sesję można przygotować wniosek 
o jego zwiększenie. Da to również szansę pani 
burmistrz na ustosunkowanie się do tej 
propozycji. Ostatecznie radni przegłosowali 
więc uchwałę w niezmienionym  kształcie.

Barbara Białkowska, zastępca burmistr-
za, omówiła projekt uchwały o ustaleniu 
stawki opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka 
jest opłatą ustalaną w związku ze wzrostem 
wartości nieruchomości spowodowanym 
m.in. budową urządzeń infrastruktury 
technicznej, przez co rozumie się budowę 
drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi 
albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłown-
iczych, elektrycznych, gazowych i telekomu-
nikacyjnych. Ustalenie i wysokość opłaty 
adiacenckiej zależą od wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego budową 
urządzeń infrastruktury technicznej. Uchwałą 
z 2001 r. rada ustaliła stawkę procentową 
opłaty niezależnie od rodzaju infrastruktury 
w wysokości 50 proc. Biorąc pod uwagę 
zróżnicowanie zaangażowania środków 
własnych gminy w budowę poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz stan 
zaawansowania postępu prac przy rozbudo-
wie poszczególnych jej elementów za-
proponowano przyjęcie zróżnicowanych 
stawek procentowych: urządzenia wodne 
i kanalizacyjne – 40 proc., drogi – 10 proc., 
pozostałe urządzenia – 5 proc.

Radni uchwalil i  też ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na rzecz firmy 
Enea. Jak wyjaśniła B. Białkowska, chodzi 
o słup energetyczny znajdujący się na gminnej 
nieruchomości. Wysokość tej opłaty ustala 
rzeczoznawca. Następna przegłosowana 
uchwała dotyczyła uwzględnienia zastrzeżeń 
Wód Polskich wniesionych do regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

m.in. co do sprawdzenia zgodności wykona-
nych prac przyłączeniowych z wydanymi 
warunkami. Rada uchwaliła również, że 
wybory uzupełniające do zarządu Osiedla 
Leśnego mają odbyć się w terminie do 30 
kwietnia br. Ponieważ statut Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej był 
wielokrotnie nowelizowany, zmieniły się też 
przepisy, na których podstawie działa 
ośrodek pomocy, postanowiono zamiast 
kolejnej nowelizacji uchwalić nowy statut. 
Ponadto rada nie uwzględniła petycji 
fundacji z Białegostoku dotyczącej podjęcia 
uchwały w sprawie szkodliwości noszenia 
maseczek i uznała ją za bezzasadną. Ostatnią 
uchwałą było przyjęcie planów pracy komisji 
rady miejskiej na ten rok.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
radni poruszyli następujące zagadnienia. M. 
Szewczyk poprosiła o przekazanie informacji 
jakimi funduszami mogą w tym roku 
dysponować zarządy osiedli i rady sołeckie 
i czy zostanie zamontowane lustro przy ul. 
Kopernika. D. Chojnacki zauważył, że 
wszelkie zmiany, które miałyby być 
wprowadzone do budżetu powinny być 
najpierw przedyskutowane na komisjach. 
Każdy nieplanowany wcześniej wydatek jest 
obciążeniem dla budżetu i należy zastanowić 
się skąd wziąć środki na jego pokrycie. 
A. Michalak krytycznie odniósł się do 
plakatu zamieszczonego w jednym z po-
przednich numerów Soleckich Wiadomości 
z Ratusza oraz filmów edukacyjnych 
dotyczących recyklingu i spalania odpadów. 
Uznał, że niektóre informacje wprowadzają 
w błąd. Podkreślił, iż demokracja jest cenną 
wartością i jeżeli część mieszkańców z czymś 
się nie zgadza występując z oddolną 
inicjatywą, to należy to uszanować. Zapytał 
również o wnioski złożone przez dwie firmy 
o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji. Szczegól-
nie chodziło o budowę centrum dystrybucy-
jnego i szczegółowe dane dotyczące m.in. 
powierzchni zabudowy, parkingów, zużycia 
energii, gazu. A. Żaguń poprosiła o podjęcie 
działań zmierzających do przestrzegania 
nowej organizacji ruchu w rejonie pl. Jana 
Pawła II. A. Dorawa zapytała, czy wpłynęły 
odpowiedzi od firm z Parku Przemysłowego 
na wniosek Fundacji JeKo o realizacji ustawy 
o odpadach przez te firmy.

Odpowiadając na pytanie, skarbnik 
przypomniała, że sołectwa nie dysponują 
środkami w ramach funduszu sołeckiego, 
tylko środki te są zabezpieczone w budżecie. 
Odpowiednie informację zostaną radnym 
przekazane na piśmie i będą dot. funkcjon-
owania rad sołeckich i zarządów osiedli oraz 
kół gospodyń wiejskich. Odniosła się też do 
dokonanej już czwartek zmiany budżetu na 
2022 rok i konieczności wydatkowania 
środków finansowych z ostrożnością, tak aby 
zachować płynność finansową i jednocześnie 
zrealizować wszystkie zadania jakie są po 
stronie Gminy. Jeśli chodzi o postawienie 
luster, nowych znaków musimy złożyć 
wnioski do specjalnej komisji. Wielokrotnie 
nie uzyskaliśmy takich zgód. 

Burmistrz ustosunkowując się do 
zagadnień poruszonych przez A. Michalaka 
podkreśliła, że przez ćwierć wieku, kiedy 
pracuje na rzecz mieszkańców zawsze 

odnosiła się do nich i ich wniosków z szacun-
kiem. Jeżeli chodzi o wprowadzanie w błąd 
w kwestii referendum, podała przykłady 
nieprawdziwych informacji, które trafiają do 
mieszkańców. Zaznaczyła, że pod jej adresem 
formułowane są też pomówienia, podkreśla-
jąc, że posługiwanie się kłamstwem, posądze-
niami jest niemoralne. W kwestii decyzji 
środowiskowych, burmistrz poinformowała, 
że wpłynęło kilka wniosków. Wszystkie te 
obwieszczenia są publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, ale informacja na ten 
temat zostanie przekazana.

A. Kowalska powiedziała, iż nikt nie 
kwestionuje ofiarności straży pożarnej 
i zaangażowania strażaków w działania 
ratownicze. Jednak nowa ustawa rygorysty-
cznie podchodzi do wydatków na ochronę 
przeciwpożarową. Kiedy w listopadzie ub.r. 
był przygotowywany budżet na ten rok 
przyjęto określone sumy. Jeżeli sytuacja się 
zmienia, gmina stara się na bieżąco reagować - 
tak jak w wypadku ekwiwalentu - środki będą 
zabezpieczone zgodnie z decyzją rady.

W marcu, po zakończeniu prac na rynku, 
zostanie zamontowane ostateczne oznakowa-
nie. Spowoduje to zapewne, że kierowcy nie 
będą przejeżdżali przez rynek w obu kierunk-
ach i sytuacja będzie opanowana.

W sprawie wypowiedzi na temat recyk-
lingu głos zabrała M. Szalewska. Podkreśliła, 
że pojęcia związane z tymi zagadnieniami są 
bardzo precyzyjnie uregulowane przepisami 
prawa, jednak od dezinformację społeczeń-
stwa jest bardzo łatwo. Zdementowała, że 
recykling to nie jest spalanie. Recykling to jest 
odzysk w którego ramach odpady są ponownie 
przetwarzane na produkty, materiały lub 
substancje ponownie wykorzystywane 
w pierwotnym celu lub w innych celach. 
Obejmuje to ponowne przetwarzanie 
materiału organicznego, ale nie obejmuje 
odzysku energii i ponownego przetwarzania 
na materiały, które mają być wykorzystane 
jako paliwa lub do prac ziemnych. Termiczne 
przetwarzanie odpadów w celu odzyskania 
energii według ustawy jest określone 
terminem odzysk energii. Dla zdecydowanej 
większości z nas pojęcia odzysk i recykling są 
utożsamiane, a tak nie jest. Odzysk jest 
pojęciem znacznie szerszym, a jednym z jego 
elementów jest m.in. recykling.

Odpowiedź dla fundacji jest przygotowy-
wana na podstawie obowiązujących decyzji 
środowiskowych. Burmistrz uzupełniła, że nie 
tylko w Parku Przemysłowym są firmy, które 
uzyskały zgodę na zagospodarowywanie 
własnych odpadów produkcyjnych.

Tadeusz Szczepański odpowiadając na 
pytanie A. Michalaka zasygnalizował problem 
z niektórymi ulicami, które nie mają  
odpowiedniej szerokości. Obecnie przy 
zlokalizowanych tam działkach robione są 
podziały gruntów, powstają domy, kładzione 
są instalacje, budowane ogrodzenia. Czy nie 
powinno się zawczasu poszerzyć tych dróg, 
zanim powstanie infrastruktura, aby potem nie 
narażać się na dodatkowe koszty związane 
z poszerzeniem dróg. Burmistrz odpowiedzia-
ła, że gmina stara się te kwestie porządkować, 
a w decyzjach o warunkach zabudowy są 
wyznaczane nieprzekraczalne linie zabudowy.

Zbigniew Stefański

XLI SESJA RM

Budżet, opłata,
ekwiwalent



Pozdrowienia z Solca (97)

W kolejnym odcinku „Pozdrowień z Solca” prezentujemy kartkę pocztową 
wielowidokową. W lewym górnym narożniku widzimy Villę Wegenera. Jest to jeden 
z najbardziej okazałych budynków w naszym mieście. Został on zbudowany dla 
soleckiego przemysłowca z branży drzewnej Juliusza Wegenera. W dwudziestoleciu 
międzywojennym w obiekcie mieściło się sanatorium, a po drugiej wojnie światowej 
pełnił funkcje szkolne. Tak pozostało do dzisiaj – Villa Wegenera jest siedzibą Szkoły 
Muzycznej. Zdjęcie widoczne po prawej stronie przedstawia zabudowania soleckiej 
Nasycalni. Jest to wyjątkowe – najstarsze znane nam zdjęcie zakładu, który istniał 
w Solcu przez ponad sto lat. Szkoda, że do dzisiaj po Nasycalni praktycznie nie 
pozostał już żaden ślad. Zdjęcie wykonane w dolnym rogu kartki, przedstawia 
budynek Nadleśnictwa, postawiony w 1895 roku. Naszą uwagę może zwrócić ozdobny 
motyw roślinny wokół zdjęć. Prezentowana kartka została wydana przez solecczankę 
Gertrudę Kuhnau. Korespondencja na kartce – zapisana na awersie i rewersie – 
została sporządzona 18 kwietnia 1907 roku, a kartka została wysłana z Solca do 
Bydgoszczy. 

- Cieszę się, że dzisiaj jest szczególnie 
dużo młodzieży. O bohaterach walczących 
o naszą wolność, o których przez lata nie 
mówiono trzeba pamiętać. Takimi słowami 
Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady 
miejskiej, zwrócił się do delegacji, które 
przybyły pod kościół Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, aby pod pomnikiem Armii 
Krajowej oddać hołd żołnierzom wyklętym. 1 
marca jest im właśnie poświecony. Tego dnia 
obchodzimy bowiem Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto 
państwowe ustanowione w rocznicę 1 marca 
1951 r., kiedy to w więzieniu na warszawskim 
Mokotowie zostali rozstrzelani przywódcy IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz 
Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi 
współpracownicy: Adam Lazarowicz, 
Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, 
Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol 

Leśne
wojsko

Chmiel. O tych wydarzeniach wspomniał 
Rafał Kubiak, dyrektor Muzeum Solca. 
Przypomniał też sylwetkę kpt. Alojzego 
Bruskiego „Graba”, który wraz ze swoim 
oddziałem „Świerki II” walczył w rejonie 
Solca. Po aresztowaniu skazano go na 10 lat 
więzienia, lecz na osobistą interwencję 

ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta, 
wyrok zamieniono na karę śmierci, którą 
wykonano w więzieniu we Wronkach w 1947 
r. Właśnie A. Bruskiemu poświęcony jest rajd 
pamięci organizowany przez Klub Turystów 
Pieszych „Horyzont” i Muzeum Solca. W tym 
roku jest to już jego ósma edycja. Odbędzie się 
ona 5 marca. Uczestnicy przejdą trasę 
z Przyłubia przez Kabat do Solca Kujaw-
skiego. Zbiórka uczestników pod pomnikiem 
Armii Krajowej przy białym kościele o 10.45. 
Koszt biletów na pociąg z Solca do Przyłubia 
każdy uczestnik pokrywa sam. Więcej 
informacji pod numerem 660 170 356.

XLII sesję rady miejskiej zaplanowano 
na 4 marca z następującym porządkiem 
obrad:

Ř Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka 
ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Solcu Kujawskim uczestniczącego 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu.

ŘRozstrzygnięcie w sprawie referendum 
gminnego z inicjatywy mieszkańców:

a) Przedstawienie sprawozdania z prac 
doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim do sprawdzenia wnioski 
mieszkańców o przeprowadzenie referendum.

b) Podjęcie uchwały w sprawie odrzu-
cenia wniosku mieszkańców o przeprowadz-
enie referendum gminnego.

c) Podjęcie uchwały w sprawie przepro-
wadzenia referendum gminnego z inicjatywy 
mieszkańców. 

Ř Wolne głosy i wnioski.
Początek sesji o godz. 13.00.

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

 

XLII SESJA RM

Porządek
obrad
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w j. polskim – 608 570 488, w j. ukraińskim – 
886 711 548. Trwa także zbiórka pomocy 
rzeczowej, która ma dotrzeć na Ukrainę jako 
pomoc humanitarna. Wojewoda podczas 
konferencji z samorządowcami wskazał listę 
produktów i środków oczekiwanych na 
Ukrainie. Listę drukujemy wewnątrz numeru, 
jak również kontakt do osób odpowiedzialnych 
za koordynację akcji pomocowych. Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 
przyjmował wszystkie inne dary dostarczone 
przez mieszkańców, które następnie będą 
przekazywane uchodźcom przebywającym na 
terenie naszej gminy. Punkt zbiórki znajduje się 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych, ul. 23 Stycznia 13 
(za szkołą muzyczną). 

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujaw-
skiego udostępniło swoje konto, na które 
możemy przekazywać wpłaty na pomoc dla 
Ukrainy.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA 
KUJAWSKIEGO, 86-050 SOLEC KUJA-
WSKI, UL. TORUŃSKA 8, KRS: 0000059449, 
NIP: 554 24 58 442, Regon: 092 99 10 80, 
BANK PEKAO S.A., 57 1240 3507 1111 0010 
3139 0786, Dopisek „POMOC DLA UKRAI-
NY”.

W ten sposób można wesprzeć również 
nasze miasto partnerskie Basztankę i przekazać 
pomoc finansową na potrzeby szpitala 
w Basztance. Wtedy w tytule przelewu należy 
wpisać „Na szpital w Basztance”.

Podczas spotkania zespołu zarządzania 
kryzysowego, które odbyło się 24 lutego, 
o sytuacji na Ukrainie i w naszym mieście 
partnerskim mówiła Liliia Atnazheva, która 
w 2015 r. pełniła obowiązki mera Basztanki 
i w imieniu tamtego samorządu podpisała 
umowę partnerską między obu naszymi 
miastami. Dziś przebywa w Solcu z prywatną 
wizytą i tu zastała ją wojna. Jak poinformowała 
podczas spotkania, wprawdzie sytuacja jest 
ciężka, ale Ukraina walczy. W Basztance było 
stabilnie. Mieszkańcy się nie ewakuowali. 
L. Atnazheva zaznaczyła, że nie reprezentuje 
władz miasta, ale włączy się do organizowania 
pomocy swoim rodakom.

Solecczanie już zaoferowali prawie 30 
miejsc w prywatnych lokalach dla uchodźców 
z Ukrainy. Władze miasta proszą również 
o kontakt wszystkich deklarujących chęć 
przyjęcia pod swój dach ukraińskich uchodź-
ców i potrzeb z tym związanych. Kontakt 
telefoniczny: 531 686 990 oraz 509 800 647.

Samorząd zapewnia także pomoc psych-
ologiczną, pediatryczną, edukacyjną i prawną.

Psycholog
Osoby potrzebujące pomocy psychologi-

cznej mogą kontaktować się bez wcześniej-
szego  umówienia:

Pl. Jana Pawła II 4 (Dom Dobrych Praktyk) 
w czwartki od godziny 12.00 do 16.00  - osoby 
dorosłe; 

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Tartaczna 25, 
w czwartki od 16.00 - 18.00  - osoby    
niepełnoletnie.

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. J. Słowackiego 
4 - osoby dorosłe i niepełnoletnie:

Dyżur stacjonarny:
- czwartki od 14.00 do 16.00
- piątki od 12.00 do 14.00
Dyżur telefoniczny -  502 139 006
- poniedziałki od 19.00 do 21.00
- czwartki od 14.00 do 16.00
- piątki od 12.00 do 16.00
Pomoc Medyczna
Wizytę u pediatry można umówić pod 

numerem 608 570 488.
Edukacja
Dzieci przybywające z Ukrainy mają 

prawo do edukacji szkolnej i przedszkolnej. 
W celu zapisania dziecka do szkoły należy 
złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna 
szkoła podstawowa, w której rejonie mieszka 

dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je 
z urzędu. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy 
nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne 
miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do 
Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Solcu 
Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, tel. 52  387 
01 20, e-mail: oswiata2@soleckujawski.pl 
z prośbą o pomoc, bądź wskazanie szkoły 
posiadającej wolne miejsca.

Pomoc prawna
Pracownicy urzędu udzielą pomocy 

w godzinach pracy urzędu pod numerami: 52-
387-01-27, 52-387-01-03 i 52-387-01-17.

Uchodźców prosimy o wypełnienie 
ankiet dostępnych w urzędzie - ul. 23 

Dokończenie ze str. 1

Jesteśmy
z Wami
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Soleckie Centrum Kultury

KINO Kultura w sobotę 5 marca zaprasza na:
KINO DLA DZIECI: 13.00 - „Skarb Mikołajka” ,reż. Julien 

Rappeneau, komedia familijna, Francja 2021, dubbing, 103 min.
KINO DOBREGO HUMORU: 16.00 - „Król internetu”, reż. 

Gia Coppola, komediodramat, USA 2020, napisy, 94 min.
KINO EMOCJI: 18.00 - „Krime Story. Love Story”, reż. 

Michał Węgrzyn, komedia gangsterska, Polska 2022, 117 min.
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca zamiast kwiatka lub czekoladek 

zaproś do Kina Kultura! Zapraszamy we wtorkowy wieczór na 
godz. 18.00 na film z cyklu KINO EMOCJI pt.: „Z miłości do 
mody”, reż. Sylvie Ohayon, komediodramat, Francja 2021, 101 
min. 

A może tak zaproś koleżankę, przyjaciółkę i świętujcie razem. 
Niech to będzie wyjątkowy dzień dla każdej kobiety! Z życzeniami 
wszelkiej pomyślności – Soleckie Centrum Kultury.

Kino Kultura

Zapraszamy do Galerii Debiutów na wystawę rysunku 
kandydatów do Liceum Plastycznego. Zoja Rochna-Woźniak 
i Konrad Muszyński przygotowują się do egzaminu w Liceum 
Plastycznym pod baczną opieką instruktora SCK artysty plastyka 
Henryka Kłosińskiego. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia 
i zachęcamy do podziwiania talentu młodych uzdolnionych.

Wystawa
w Galerii Debiutów

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Ze smutkiem przyjęliśmy śmierć

JANINY PAWZUN

- redaktorki „Soleckiego Peryskopu”, nauczycielki, harcerki, 
działaczki społecznej związanej z Soleckim Centrum Kultury.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
Wyrazy współczucia Rodzinie

przekazuje
Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury Regina Osińska

z gronem współpracowników



Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce siatkowej dziewcząt – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (roczniki: 2007-2008), 8 
marca (wtorek), godz. 11.00, hala OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce siatkowej chłopców – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (roczniki: 2007-2008), 9 
marca (środa), godz. 11.00, hala OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców – 
Licealiada 11 marca (piątek), godz. 10.00, hala 
OSiR;

Mecz IV ligi piłki nożnej: Unia Drobex 
Solec Kujawski – Pogoń Mogilno, 12 marca 
(sobota), godz. 13.00, stadion OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci 
(roczniki 2009 i młodsze), 15 marca (wtorek), 
godz. 11.00, hala OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Dzieci 
(roczniki 2009 i młodsze), 18 marca (piątek), 
godz. 10.00, hala OSiR;

Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: 
Wisełka Solec Kujawski – Olimpia 
Grudziądz, 19 marca (sobota), godz. 11.00, 
boisko boczne;

Krajowy Turniej Młodzików Młodszyc-
h, Młodzików oraz Juniorów Młodszych w 
badmintonie, 19 – 20 marca, godz. 9.00, hala 
OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej dziewcząt  – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007-2008),    
22 marca (wtorek), godz. 10.00, hala OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej chłopców  – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007-2008),    

23 marca (środa), godz. 10.00, hala OSiR;
Mecz piłki nożnej trampkarzy: Unia 

Solec Kujawski – Unia Janikowo, 26 marca 
(sobota), godz. 10.00, boisko boczne;

Mecz IV ligi piłki nożnej: Unia Drobex 
Solec Kujawski – Unia Gniewkowo, 26 marca 
(sobota), godz. 12.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej A klasy: Unia II Solec 
Kujawski – Zryw Wielki Lubień, 26 marca 
(sobota), godz. 15.00, stadion OSiR.

W hali i na stadionie

Od Połowy stycznia do końca lutego 
solecki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
odwiedziło wielu młodych sportowców. 
Swoje obozy szkoleniowe mieli piłkarze, 
siatkarze, koszykarze, badmintoniści 
z Warszawy, Gdańska, Grudziądza, 
Inowrocławia Plewisk i Kosakowa. 
Ponadto podczas ferii zajęcia sportowe 
mieli też piłkarze Wisełki i Unii.

Sport i rekreacja
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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.



Miejmy nadzieję, że latem przeprawa 
promowa będzie już czynna. Jak widać 
na zdjęciach, prawie wszystko gotowe.

Strażacy mieli
pełne ręce roboty

Zresztą nie ma dnia, żeby nasi druhowie 
nie jechali do jakiejś akcji, jednak weekend 
od 18 do 20 lutego był wyjątkowo obfity 
jeśli chodzi o wyjazdy. W tym czasie nad 
Polską przechodziły wichury, które czyniły 
wiele szkód. Nie ominęły one również 
Solca Kujawskiego.

Przez te trzy dni, jak wynika z raportów 
przekazywanych do urzędu przez solecką 
Ochotniczą Straż Pożarną, interweniowali 
50 razy. Najwięcej razy jeździli do 
powalonych i połamanych drzew. Część 
akcji to wypadki drogowe w głównej 
mierze na drodze krajowej nr 10. Jeden 
wyjazd miał miejsce do rodziny, która 
zatruła się tlenkiem węgla.

Nasi strażacy skrupulatnie opisują 
swoje działania na swoim profilu w me-
diach społecznościowych.  Relacje 
okraszają zawsze zdjęciami. To właśnie 
tam można przeczytać taką relację: „Dziś 
jednostka OSP Solec Kujawski odnotowała 
ponad 40 zdarzeń związanych głównie 
z silnymi wiatrami, które przeszły przez 
naszą Gminę. Zdarzenia dotyczył między 
innymi zerwanych dachów, uszkodzonych 
linii  energetycznych, nadłamanych 

konarów czy pochylonych drzew na 
budynki mieszkalne. Niestety odnotowano 
również interwencję gdzie sześcioosobowa 
rodzina z czwórką dzieci została zabrana 
do szpitala z powodu zatrucia tlenkiem 
węgla. Ponadto doszło do załączenia 
alarmu w jednym z hoteli w Solcu Kujaw-
skim na skutek zadymienia na sali bankieto-
wej. W trakcie usuwania skutków silnych 
wiatrów na terenie Gminy działały 
jednocześnie trzy zastępy z naszej jedno-
stki. Działania prowadzono do późnych 
godzin wieczornych.”
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Serdecznie dziękujemy Państwu 
za wszystkie dotychczasowe wpłaty 
1% !

Otrzymane środki wykorzystu-
jemy rozsądnie, przede wszystkim - 
jako „inwestycję w młodzież”. 
Utworzyliśmy fundusz na Stypendia 
Rozwojowe dla uczniów i studentów 
zamieszkujących nasze miasto 
i gminę. Każdego roku przyznajemy 
od 3 do 7 stypendiów o czym 
informujemy na bieżąco na łamach 
Soleckich Wiadomości z Ratusza oraz w innych mediach. Zachęcamy - 
rozliczając dochody za 2021 r. - pamiętajmy o możliwości wpłaty na konto 
SRSK. Zachęcamy do skorzystania z programu rozliczeniowego PITax 
zamieszczonego na naszej stronie www.srsk.org.pl. Każdy odpis się 
liczy! Drobne, wydawałoby się małe kwoty, dają w sumie tysiące dla 
naszych uczniów i studentów. Każdy z nas może w ten sposób wesprzeć 
zdolną młodzież!

KRS 0000059449

Celem szczegółowym tegorocznej kampanii jest pomoc naszym 
najmłodszym podopiecznym i ich rodzinom. Każdy Państwa gest, 
w postaci przekazanego 1% podatku będzie procentował i pomoże 
nam zrealizować nasze cele.

Nazywam się  Kacper  Ziel iński 
urodziłem się 27 maja 2003r. z przepukliną 
oponowo- rdzeniową odcinka L-S 
kręgosłupa, wodogłowiem, pęcherzem 
neurogennym, niedowładem kończyn 
dolnych i przewlekłą chorobą nerek 
stadium V. Jestem pod opieką wielu 
specjalistów. W maju 2018r. moja jedyna 
nerka przestała spełniać swoją funkcję, 
a w grudniu 2018 r. przeszedłem ciężką 
operację usunięcia tej jedynej nerki którą 
miałem. Od roku 2018 do 2020 byłem 
dializowany w stacji Dializ Fresenius 
w Toruniu. W roku 2020 we wrześniu 
miałem przeszczep nerki i operację 
wyłonienia sztucznego pęcherza. Przyj-
muję teraz leki immunosupresyjne, aby 
nerka pracowała jak najdłużej. Codzienne 
muszę pokonywać wiele trudności, ale nie 
poddaję się i walczę z uśmiechem na 
twarzy.

Każdego kto zechciałby mi pomóc 
i podać mi pomocna dłoń proszę o przeka-
zanie 1%, aby ta walka była dla mnie 

łatwiejsza z nadzieją na lepsze jutro.
Nr konta 62-1240-1183-1111-0010-

4828-4744 z dopiskiem POMOC DLA 
KACPERKA.

Swojego konta użyczyło mi Stowa-
rzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 
KRS 0000059449.

Dziękujemy za życzliwość
Kacper z rodzicami.

Podaruj 1% na leczenie i rehabilitację 
Kacpra KRS 0000059449

Cel szczegółowy:

POMOC DLA KACPERKA

Pod koniec kwietnia w naszym województwie 
rozpocznie się wprowadzanie zmiany systemu 
nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T 
na DVB-T2. Ponieważ nie wszystkie odbiorniki 
telewizyjne mają możliwość odbioru sygnału 
w nowym systemie, rząd skierował do prac 
legislacyjnych projekt ustawy o wsparciu 
gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów 
związanych ze zmianą standardu nadawania 
naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawę przyjął 
parlament i podpisał ją prezydent. Zakłada ona, że 
o wsparcie w wysokości 100 zł na zakup dekodera 
telewizyjnego będzie mogła ubiegać się jedna osoba 
z gospodarstwa domowego, którego nie stać na 
dostosowanie telewizora do nowego systemu 
odbioru. Składając wniosek trzeba będzie 
oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma 
możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do 
zmiany standardu nadawania sygnału telewizyj-
nego ze względu na trudną sytuację materialną 
gospodarstwa domowego. Wniosek o uzyskanie 
świadczenia będzie można składać elektronicznie – 
z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za 
pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. 
Uprawniona osoba otrzyma specjalny kod. Będzie 
go można realizować w sklepach stacjonarnych, 
internetowych oraz poprzez internetowe platformy 
sprzedażowe.

Dodatki
na dekodery



Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim informuje, iż 
od 1 marca 2022 roku miejscem zbiórki 
darów dla uchodźców z Ukrainy jest świetlica 
przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokszta łcących i  Zawodowych 
mieszczącej się za Szkołą Muzyczną, ul. 23 
S t y c z n i a  1 3 .  N u m e r  k o n t a k t o w y :             
668-379-099.

Godziny w których istnieje możliwość 

przekazania pomocy: poniedziałek – piątek 
w godzinach 7.30-15.00 oraz 16.00-20.00;

W sobotę, 5 marca 2022 roku, dary 
przyjmowane będą w godzinach 9.00-
13.00 w Domu Dobrych Praktyk przy 
Placu Jana Pawła II 4.

Osobami bezpośrednio odpowie-
dzialnymi za koordynowanie powyższych 
akcji pomocowych są:

- koordynator: dyrektor MGOPS 

w Solcu Kujawskim – Hanka Stamm, nr 
telefonu: 695-188-910,

- zastępca koordynatora: zastępca 
dyrektora MGOPS w Solcu Kujawskim – 
Ilona Organiak nr telefonu: 509-944-244

Za rozeznanie potrzeb uchodźców 
z Ukrainy i dystrybucję rzeczy na terenie 
naszej gminy odpowiedzialny jest zastępca 
dyrektora MGOPS Solec Kujawski – Iwona 
Konaszewska nr telefonu: 668-379-163

Zwracamy się również z prośbą do tych 
osób, które posiadają informacje o potrzeb-
ach uchodźców przebywających na terenie 
naszej gminy oraz osób chętnych do pomocy 
w ramach wolontariatu o kontakt pod nr 
telefonu 668-379-163.

Sala gimnastyczna ZSOiZ - wejście przez dziedziniec 
Szkoły Muzycznej. Tu można dostarczać pomoc 
rzeczową dla Ukrainy.

Pomoc dla uchodźców
z Ukrainy


