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Uczcijmy minutą ciszy ofiary wojny na 
Ukrainie i tym symbolicznym gestem 
okażmy naszą solidarność z narodem 
ukraińskim – tymi słowami Bartłomiej 
Czaki, przewodniczący rady miejskiej, 
rozpoczął obrady 42. sesji, która odbyła się 
4 marca br.

Przewodniczący zgłosił wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad 
przyjęcie stanowiska rady miejskiej 
w sprawie solidarności gminy z narodem 
ukraińskim. Z kolei z porządku obrad, na 
wniosek klubu radnych „Kocham Solec”, 
wycofano punkt dotyczący kolejnego 
podwyższenia ekwiwalentu dla strażaków 
ochotników za udział w akcjach ratowni-
czych, ćwiczeniach i szkoleniach.

Po przyjęciu przez aklamację stano-
wiska (drukujemy je na str. 5), radni 
przystąpili do omówienia kolejnego 
punktu tj. rozstrzygnięcia w sprawie 
referendum gminnego z inicjatywy 
mieszkańców. Punkt ten składał się 
z trzech podpunktów. W pierwszym 
przedstawiono sprawozdanie komisji 
referendalnej, w drugim zaplanowano 
głosowanie za odrzuceniem wniosku 
o przeprowadzenie referendum, w trzecim 
– głosowanie w sprawie przeprowadzenia 
referendum na wniosek mieszkańców.

Sprawozdanie komisji przedstawił 
Dariusz Chojnacki, zastępca przewodni-
czącego rady i przewodniczący komisji 
referendalnej. Zadaniem tej doraźnej 
komisji było sprawdzenie wniosku 

mieszkańców o przeprowadzenie 
referendum. Komisja spotykała się 
czterokrotnie, a wyniki kontroli były 
następujące.  Komisja  s twierdzi ła 
jednogłośnie, że wniosek inicjatorów 
referendum spełnia wymogi formalne 
Ustawy o referendum lokalnym, tzn. jest 
kompletny, poparła go odpowiednia 
liczba osób, a poparcie dla inicjatywy 
referendalnej udzielono na kartach w pełni 
odpowiadających wymogom ustawo-
wym. Także przedmiot wnioskowanego 
referendum jest zgodny z ustawą – tak 

stwierdziło siedmioro członków komisji, 
natomiast jeden nie udzielił odpowiedzi. 
W zakresie oceny, czy zaproponowane 
pytanie referendalne jest jasne, jedno-
znaczne i zrozumiałe dla każdego miesz-
kańca gminy czterech członków komisji 
odpowiedziało, że nie, jeden - raczej nie, 
dwóch – tak, a jeden uznał, że nie może 
odpowiadać za mieszkańców. Zdaniem 
pięciu członków komisji rozstrzygnięcie 
referendum prowadzi do naruszenia prawa. 
Jeden członek odpowiedział, że nie wie, 
a dwóch następnych uznało, że nie jest to 
pytanie do członka komisji.

Po przedstawieniu sprawozdania, 
projekt uchwały o odrzucenie wniosku 
o referendum omówiła Małgorzata 
Szalewska, radca prawny. Odrzucenie 
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Tych troje uchodźców z Ukrainy 
spotkaliśmy w świetlicy przy sali 
gimnastycznej ZSOiZ, gdzie prowa-
dzona jest zbiórka darów. Jak się 
dowiedzieliśmy, przyjechali z Żyto-
mierza i Mikołajowa.

Ukraina walczy. Również Basztanka. 
Z mediów społecznościowych wyłania się 
obraz tego, z czym muszą mierzyć się 
mieszkańcy naszego miasta partner-
skiego. Jednak dzielnie się trzymają:

„W naszej społeczności każdy walczy 
na własnym froncie - na linii frontu lub 
w domu! Dziękuję Centrum Koordynacji 
Bunkra za pomoc. Przy takim wsparciu 
niczego się nie boimy. Jedność i wiara 
czynią nas niezniszczalnymi. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, wolontari-
uszom, którzy nie stali z boku i pomagali 
naszej wspólnocie. Nie ma znaczenia, jak 
wspierasz Ukrainę: dziergaj skarpetki, 
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Dyżury aptek
Do 20 MARCA

„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

21 - 27 MARCA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

28 MARCA - 3 KWIETNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

   

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.

Przychodnia Solmed prowadzi zbiórkę 
materiałów medycznych i opatrunkowych 
dla ośrodków zdrowia na terenie Ukrainy. 
Zachęcamy do sprawdzenia domowych 

apteczek, być może znajdą się tam 
produkty które mogą okazać się pomocne 
dla obywateli Ukrainy. Solmed zbiera leki 
przeciwbólowe (o długim terminie 
ważności), gazy, podkłady ochronne, 
środki do dezynfekcji, opaski uciskowe, 
ceraty ochronne, opatrunki, bandaże, 
kompresy. Wszystkie środki można 
dostarczać do przychodni od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 - 18.00 (ul. Pow-
stańców 7a). Miejsce zbiórki znajduje się 
w holu nieopodal rejestracji.

Medykamenty
dla Ukrainy

Serdeczne podziękowania krewnym, 
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej

Śp. Agaty Pająk

składa
CÓRKA z RODZINĄ

W ramach projektu "Kujawsko-
Pomorska Teleopieka" w 2022 roku 
kontynuowane jest wsparcie w formie 
teleopieki dla 30 osób starszych niesamo-
dzielnych lub niepełnosprawnych z terenu 
gminy. Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 9. 

Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecz-
nych. Beneficjentem projektu jest Woje-
wództwo Kujawsko-Pomorskie, partnerem 
Gmina Solec Kujawski, a realizatorem 
Mie j sko-Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim.

Celem głównym projektu jest zwięk-

szenie dostępu do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym 
w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu 
opiekuńczego przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technologii  takich jak teleopieka. 
Łączna wartość projektu wynosi 19.079. 
461,24 zł, a dofinansowanie UE: 16.207. 
111,24 zł. 

Na początku 2022 roku, w związku ze 
zwiększonym zainteresowaniem tą formą 
wsparcia złożone zostało zapotrzebowanie 
na dodatkowe 6 opasek dla mieszkańców 
naszej gminy.

Opaski dla seniorów
w ramach teleopieki

Rodzinie, przyjaciołom, delegacjom, 
wszystkim ratownikom,  sąsiadom oraz 
wszystkim tym, którzy łącząc się z nami 

w bólu, uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

ŚP. Zdzisława
Trzcińskiego

składamy serdeczne podziękowania
Żona Małgorzata wraz z dziećmi

Wymiana  pieców
Jeszcze tydzień – do 25 marca – można 

składać wnioski o dotację na wymianę pieców 
centralnego ogrzewania. Składamy je drogą 
elektroniczną przez epuap.gov.pl lub solec@ 
soleckujawski.pl albo osobiście w urzędzie 
w biurze podawczym na parterze (ul. 23 
Stycznia 7), a także pocztą. Szczegóły 

dotyczące dotacji przyznawanych przez gminę 
po numerami telefonów: 52 387 01 62 lub 52 
387 01 65.

Pamiętajmy
W Narodowym Dniu Pamięci Polaków 

ratujących Żydów pod okupacja niemiecką 
przypadającym 24 marca, burmistrz zarządza 
flagowanie budynków i obiektów użyteczności 
publicznej oraz ulic.

Zmiana  czasu
I tak nieubłaganie po raz kolejny musimy 

przestawić nasze zegarki na czas letni. 
Przesuwamy godzinę z 2.00 na 3.00 w nie-
dzielną noc 27 marca. Pośpimy więc krócej.

W skrócie

Gminy rozpoczęły  nadawanie 
numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. 
Pierwszego dnia w naszym urzędzie 
nadano ich kilkadziesiąt.



3

Marsza łek  wojewódz twa  chcąc 
możliwie maksymalnie dostosować 
połączenia kolejowe do potrzeb pasażerów, 
podjął inicjatywę włączenia mieszkańców 
w proces wspólnego tworzenia regionalnej 
siatki połączeń kolejowych na kolejne lata. 
W związku z tym przygotowana została 
krótka ankieta, mająca na celu zbadanie 
oczekiwań pasażerów odnośnie do kształtu 
rozkładu jazdy pociągów w województwie 
kujawsko-pomorskim, który zacznie 
obowiązywać od 11 grudnia 2022 roku. 
Odpowiedzi udzielone przez mieszkańców 
będą kluczowe przy projektowaniu siatki 
połączeń. Ankieta będzie aktywna do 28 
marca br. na stronie https://conectio. 
pl/ankieta/.

Rozkład jazdy -
- ankieta

piecz ciastka, patroluj ulice, wysyłaj 
pieniądze, pomagaj sąsiadom, wychowuj 
dzieci, walcz z bronią w ręku. Najważniej-
sze, że RAZEM, więc na pewno WYGRA-
MY!” Takimi słowami zwracał się do 
mieszkańców Basztanki mer Oleksandr 
Berehovyi. Trzy dni później, w niedzielę 
13 marca, w wyniku rosyjskiego ataku 
uszkodzone zostały budynki mieszkalne 
przy ul. Oleksandra Sazonenka. Byli 
poszkodowani.  Według informacji 
przekzywanych przez mera, noc z 14 na 15 

marca była spokojna. Są jednak problemy 
z internetem. Nie działają komórki. Służby 
miejskie pracują na miejscu. Zbierają 
informacje od mieszkańców, którzy 
ucierpieli w wyniku działań wojennych. 
Rada miejska ma bezpłatną żywność dla 
niemowląt, lekarstwa, zestawy żywnościo-
we dla najbardziej potrzebującej ludności. 
Infrastruktura, szpital, apteki, sklepy 
funkcjonują normalnie. - Stopniowo 
przywracamy gaz, prąd i wodę w miej-

scach, w których występują problemy. 
Prosimy o zrozumienie obecnej sytuacji, 
wszystkie służby wykonują swoją pracę. 
Wielka prośba, aby zachować spokój 
i pomagać sobie nawzajem. Chwała 
Ukrainie! – czytamy w jednym z wpisów 
na portalu  społecznościowym.

Tak wygląda rzeczywistość w jednym 
z ukraińskich miast. W wielu miejscach 
jest jeszcze gorzej. Nie dziwi więc, że do 
Polski przybywają tysiące Ukraińców 
chcących uciec prze wojną. Najczęściej są 
to kobiety, dzieci, osoby starsze i nie-
pełnosprawne. Według ostatnich danych 
do Solca Kujawskiego przybyło około 200 
osób. W tym prawie 70 z nich to dzieci  
w wieku szkolnym, do tego grupa 
przedszkolaków. Wielu z nich znalazło 
schronienie w prywatnych domach 
naszych mieszkańców, część w lokalach 
przygotowanych przez soleckie firmy, 
które również włączyły się w pomoc 
Ukrainie.

Z informacji, które do nas docierają, 
wynika jak ciepło przyjmujemy naszych 
sąsiadów. Zapewnimy im dach nad głową, 
pomagamy w znalezieniu pracy i przy 
załatwianiu urzędowych formalności, 
pokazujemy miasto. Na co dzień staramy 
się wspierać naszych nowych domowni-
ków w tak trudnym dla nich czasie. A że są 
wdzięczni, to widać. To nowe, wspólne 
życie, przynosi też wiele wzruszeń. 
Zapewne niejednemu z nas w oczach 
pojawiły się łzy, kiedy podczas pier-w-
szego wspólnego posiłku widzieliśmy, jak 
goście z szacunkiem całowali kromkę 
chleba…

Są też przykłady z soleckich szkół, jak 
rówieśnicy starają się pomóc w aklimaty-
zacji swoim ukraińskim kolegom. Kiedy 
na pierwszej, wspólnej lekcji, nowy 
kolega z Ukrainy, usiadł z dala od 
pozostałych, solecczanie szybko zaprosili 
go, aby się do nich przysiadł. Czyż nie tak 
to powinno wyglądać?

I kolejny przykład - traumy, która 
towarzyszy uciekinierom, nie tylko 
dorosłym, ale szczególnie dzieciom. 
Podczas sesji jeden z radnych opowie-
dział, co widział na granicy polsko – 

ukraińskiej. Razem z kolegami pojechał, 
aby przekazać zakupioną żywność. 
W drodze powrotnej zabrali uchodźców. 
Jak opowiadał, dzieci były ciche, smutne 
i zalęknione. Nie przypominały zupełnie 
rozbrykanych rówieśników, którzy nie 
zaznali wojny. Kiedy jeden maluch od 
któregoś z pracowników stacji benzynowej 
dostał lizaka, przez całą drogę trzymał go 
w rączce, siedząc bez słowa. Dopiero po 
jakimś czasie zmęczony zasnął.

Ale solecczanie mają otwarte serca nie 
tylko na cierpienie ludzi. Przejmują się 
także losem naszych mniejszych braci. 
W mediach słyszymy o transportach 
dzikich zwierząt, które przejmują polskie 
ogrody zoologiczne. Niedawno też grupa 
wolontariuszy z naszego miasta pojechała 
na granicę z karmą dla zwierząt - psów, 
kotów, których część udało się przywieźć 
do Polski.

Przykłady takiego wsparcia, serdecz-
ności można by mnożyć. I niech ta nasza 
solidarność z potrzebującymi trwa jak 
najdłużej.

Chcących wesprzeć materialnie 
uchodźców możemy przekazać pomoc. Jak 
mówiły panie obsługujące punkt przyj-
mowania darów, najbardziej potrzebna jest 
żywność, odzież wiosenna oraz dziecięce 
buty. Apelują, aby to, co oddajemy było 
w bardzo dobrym stanie. Niech to będą 
rzeczy, które sami chętnie byśmy jeszcze 
założyli. Zbiórka trwa w świetlicy ZSOiZ 
za szkołą muzyczną.

Można również przekazać pieniądze na 
konto udostępnione przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Solca Kujawskiego, 86-050 
SOLEC KUJAWSKI, 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 UKRAINY”.

Na wsparcie mogą liczyć też potrzebu-
jący pomocy psychologicznej, medycznej, 
prawnej. O szczegóły można pytać pod 
numerami urzędowej infolinii tel. 608 570 
488 (j. polski) i 886 711 548 (j. ukraiński).

Z.Stefański

W punkcie zbiórki darów powoli 
zaczyna brakować miejsca.

Dokończenie ze str. 1

Uciekają
przed wojną

Sołectwo Chrośna – 30 marca, godz. 17.30 (świetlica )
Osiedle Leśne – 4 kwietnia, godz. 17.00 (sala konferencyjna urzędu)
Osiedle Staromiejskie – 5 kwietnia, godz. 16.30 (sala konferencyjna urzędu)
Sołectwo Otorowo – Makowiska – 7 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Makowianka”)
Osiedle Rudy – 7 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Makowianka”)
Sołectwo Kujawska - 21 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Jagódka”)
Osiedle Robotnicze - 26 kwietnia, godz. 17.00 (sala konferencyjna urzędu)
Sołectwo Przyłubie - 27 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Jagódka”)
Osiedle Toruńskie – 28 kwietnia, godz. 17.00 (aula w Szkole Podstawowej Nr 1,
ul. Tartaczna 25)

Terminy zebrań
mieszkańców



Dokończenie ze str. 1

wniosku może nastąpić wtedy, kiedy nie 
spełnia on wymogów ustawy o referendum 
lokalnym, a rozstrzygnięcie referendum 
prowadzi do niezgodności z prawem. 
Warunkiem prawidłowego przeprowa-
dzenia referendum jest to, żeby pytanie 
referendalne było jasne, maksymalnie 
proste i zrozumiałe dla każdej osoby 
uprawnionej do wzięcia udziału w refe-
rendum. Ponadto pytanie powinno być tak 
sformułowane, żeby nie budziło wątpli-
wości i nie powodowało sporów co do jego 
treści, gdyż po przeprowadzeniu referen-
dum, jego wynik jest wiążący. Skutkiem 
mogłoby być wprowadzenie na terenie 
Solca Kujawskiego wprowadzenia 
całkowitego zakazu przetwarzania 
odpadów poprodukcyjnych pochodzących 
z tzw. działalności uciążliwej. Tak szeroki 
zakaz czyni go niezgodnym z prawem. 
Brakuje też podstawy prawnej, dającej 
radzie prawo do wprowadzenia takiego 
zakazu na terenie całego miasta. Podsumo-
wując, radca podkreśliła, że wniosek 

spełnia wymogi formalne ustawy, jednak 
przeprowadzenie referendum z tak 
postawionym pytaniem doprowadzi do 
rozstrzygnięć niezgodnych z prawem, 
dlatego uzasadnione jest odrzucenie 
wniosku o przeprowadzenie referendum.

Przed głosowaniem głos zabrali Adam 
Michalak i Marzanna Szewczyk. A. Mi-
chalak zapytał między innymi o stano-
wisko wojewody w sprawie uchwalonych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ponowił pytanie dotyczą-
ce wniosków o wydanie decyzji o środ-
owiskowych uwarunkowaniach dla 
dwóch inwestycji dla Drobexu i Kaufla-
ndu, zapytał też o możliwość sprowa-
dzania na teren Parku Przemysłowego 
odpadów przez działające tam firmy, jak 
również o możliwość przetwarzania 
odpadów produkcyjnych bez dodatko-
wych zezwoleń przez firmy działające 
w Solcu Kujawskim. Do dwóch ostatnich 
odniosła się M. Szalewska informując, że 
uchwalone plany zagospodarowania 
wyraźnie zakazują zwożenia odpadów 

przez firmy, a ich przetwarzanie jest 
możliwe wyłącznie przez zakłady działa-
jące na terenach objętych planami. Nie 
mogą również przywozić odpadów 
z innych zakładów danej firmy, działają-
cych poza Parkiem Przemysłowym. Jeśli 
chodzi o zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, to każdą sytuację należy 
rozpatrywać indywidualnie. W niektórych 
wypadkach dodatkowe pozwolenie będzie 
konieczne, w innych nie. Podkreśliła, że nie 
zmienia to faktu, iż w każdej takiej sytuacji, 
będziemy mieli do czynienia z przetwa-
rzaniem odpadów. M. Szewczyk stwier-
dziła, że mieszkańcy mają prawo zdecyd-
ować w referendum o możliwości przetwa-
rzania odpadów, a później można zastan-
owić się nad takim sformułowaniem 
uchwały, żeby uwzględniała glos miesz-
kańców i jednocześnie była zgodna 
z prawem. M. Szalewska potwierdziła, że 
referendum jest formą wyrażania woli 
mieszkańców. Jednak zarówno postawione 
pytanie, jak i rozstrzygnięcie nie powinno 
budzić żadnych wątpliwości. Po prze-
prowadzeniu referendum nie będzie można 
zwrócić się do kogokolwiek o interpretację 
odpowiedzi udzielonej przez mieszkań-
ców. Głos zabrała również Alicja Żaguń 
mówiąc, że zapoznała się dokładnie 
z planami zagospodarowania, z wprowa-
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dzonym później zmianami, z różnymi 
przywoływanymi ustawami, jak też 
z uzasadnieniem przygotowanym przez 
radcę prawnego. Również dla niej, jak 
i wielu innych osób, pytanie referendalne 
nie jest jednoznaczne i jasne oraz nie 
wiadomo jakie będą skutki udzielonej 
odpowiedzi. Radna uznała, że nie można 
dopuścić do referendum, w którym 
mieszkańcy będą odpowiadali na pytanie, 
które nie jest jednoznaczne co do charak-
teru referendum, jego przedmiotu lub 
skutków. Nie można też przeprowadzić 
referendum, którego skutki będą sprzeczne 
z prawem. W podobnym tonie wypowied-
ział się D. Chojnacki. Wskazał, że 
mieszkańcy podpisując wniosek o refe-
rendum nie mogli poznać co kryje się 
za pytaniem i wiedzieć, jakie skutki będą 
wynikały z udzielonej w referendum 
odpowiedzi. A. Michalak i M. Szewczyk 
uznali, że nie można twierdzić, że dwa i pół 
tysiąca osób, które podpisały się pod 
wnioskiem, nie wiedziało co podpisuje. 

W głosowaniu czterech radnych było 
za odrzuceniem wniosku o przeprowadze-
nie referendum, dziesięciu było przeciw, 
tak więc uchwała nie przeszła. Kolejna 
uchwała miała dać odpowiedź na pytanie 
w sprawie przeprowadzenia referendum. 
Projekt uchwały przedstawiła ponownie 
M. Szalewska. Na zakończenie wyjaśniła, 
że jako radca prawny nie podpisała się pod 
uchwałą ponieważ uważa, że jej zapisy są 
niezgodne z prawem. Jednak w celu 
umożliwienia radzie przegłosowania 
takiego projektu uchwały, projekt został 
przedłożony. Za uchwałą opowiedziało się 
dwóch radnych, przeciwnego zdania było 
dziesięciu radnych, jeden radny wstrzymał 
się od głosu. Zatem uchwały nie podjęto.

W punkcie – wolne głosy i wnioski – 
Alicja Żaguń nawiązała do sytuacji 
uchodźców przybywających do naszego 
miasta z objętej wojną Ukrainy. Zapytała 
o liczbę uczniów, którzy zgłosili się do 
soleckich szkół, czy mamy jakieś regulacje 
odnośnie do zapisywania ukraińskich 
dzieci do szkół, ponieważ do radnej dotarła 
informacja, że w jednym wypadku 
odmówiono przyjęcia. Drugie pytanie 
dotyczyło ewentualnych planów gminy 
zwiększenia liczebności grup przedszkol-
nych w gminnym przedszkolu „Promy-
czek” oraz możliwości prowadzenia 
popołudniowych zajęć integracyjnych 
w ramach wolontariatu, co zadeklarowała 
placówka, a także zrekompensowania 
kosztów np. ogrzewania czy dodatkowego 
posiłku dla dzieci. Magdalena Rudna – 
Plewa poinformowała, że trwa zbieranie 
ankiet i gmina nie dysponuje jeszcze takimi 
informacjami. Sprawdzana jest też liczba 
dzieci w miejscach zakwaterowania, gdzie 
przebywa większa grupa uchodźców. 
W zależności od stopnia znajomości języka 
polskiego, część dzieci trafi do zwykłych 

klas, a dla części powstaną oddziały 
przygotowawcze – ale te decyzje będą 
podejmowane w uzgodnieniu z dyrekt-
orami, którzy przyjmują wszystkich 
chętnych. Będzie możliwość prowadzenia 
za jęć  in tegracyjnych w gminnym 
przedszkolu, urząd jest w bieżącym 
kontakcie z dyrekcją „Promyczka”. Co do 
liczebności grup, będą one w miarę 
potrzeb zwiększane do limitów, na które 
pozwalają przepisy. Być może kwestie te 
ureguluje przygotowywana specustawa. 
O wpływie sytuacji na budżet mówiła 
Alina Kowalska, skarbnik gminy. 
Podkreśliła, że na razie budżet jest 
realizowany przez trzy miesiące i trudno 
podać precyzyjne dane. Są one na bieżąco 
analizowane. Jeśli chodzi o środki 
zarezerwowane na potrzeby zarządzania 
kryzysowego wynoszą ona 230 tys. zł. 
Ustawa precyzuje na co mogą być te 
pieniądze przeznaczone, ale jeżeli gmina 
będzie chciała je wykorzystać, na pewno 
rada będzie o tym informowana. Na ten 
moment nie ma takiej konieczności. 
Czekamy na specustawę.

A. Michalak zapytał czy gmina 
przygotowuje lokale dla uchodźców. 
Podziękował też wszystkim mieszkańcom 
za włączenie się w pomoc Ukraińcom. 
Burmistrz Teresa Substyk dziękując 
mieszkańcom za ich szlachetną postawę 
zwróciła uwagę na konieczność koor-
dynowania działań. Podczas spotkania 
z klubami sportowymi otrzymaliśmy 
zapewnienie o chęci organizowania zajęć 
dla dzieci uchodźców, pomagają soleckie 
firmy. Wiele informacji uzyskujemy 
z ankiet wypełnianych przez uchodźców. 
Wtedy wiadomo gdzie ich kierować, jaką 
pomoc im zapewnić. Przygotowujemy się 
do wykorzystania świetlic jako miejsc 
noclegowych czy mieszkania dla rodziny 
z osobą niepełnosprawną. W urzędzie 
działa infolinia, są zbierane informacje 
dotyczące zakwaterowania, pomocy 
żywnościowej. Gmina koordynuje te 
działania pomocowe. W działania 
włączają się też gminne instytucje, o czym 
poinformowała Barbara Białkowska, 
zastępca burmistrza, mówiąc m.in. 

o pomyśle biblioteki na pokazanie 
uchodźcom Solca oraz zorganizowaniu 
klubu dla mam z małymi dziećmi. Elżbieta 
Wysocka, prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Solca Kujawskiego przekazała informację 
o zebraniu na koncie stowarzyszenia 20 tys. 
zł, które będą przekazane na pomoc 
szpitalowi w naszym mieście partnerskim. 
Zbiórka funduszy cały czas trwa. W mię-
dzyczasie A. Michalak poprosił o udzie-
lenie odpowiedzi na wcześniej zadane 
pytania na piśmie.

M. Szewczyk nawiązała z kolei do 
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie ekwiwalentu dla strażaków. 
Wyraziła żal, że tak się stało, i że taki 
wniosek wpłynął, a radni go przegłosowali. 
W podobnym tonie wypowiedział się 
A. Michalak. Przedstawiciele wnioskod-
awców tj. Tomasz Pacek i D. Chojnacki, 
odnosząc się do tych głosów, podkreślili, że 
chodzi tylko o odłożenie w czasie decyzji 
o kolejnej  podwyżce ekwiwalentu, 
a w projekcie uchwały jest też mowa 
o wyrównaniu. Wszyscy wypowiadający 
się w tej kwestii zapewniali o swoim 
szacunku dla strażaków i ich pracy. 
Sekretarz gminy poinformowała o swoich 
ustaleniach z naczelnikiem OSP, dodając, 
że przesunięcie decyzji w czasie pozwoli 
na uzyskanie wiedzy co do skutków 
finansowych uchwały.

B. Czaki zaprezentował inicjatywę 
radnych - zbiórki z przeznaczeniem na 
wykupienie leków przez uchodźców. 
Kwota miałaby zasilić konto SRSK 
z dopiskiem „Na leki” i miałaby być 
wykorzystana na opłacenie zrealizowa-
nych recept.  Podziękował również 
mieszkańcom, firmom, szkłom, urzędowi – 
wszystkim bez wyjątku - za włączenie się 
w pomoc uchodźcom. Na zakończenie 
zaapelował, abyśmy robili wszystko, aby 
pomóc Ukraińcom, abyśmy okazali im 
nasze serce.

Zbigniew Stefański

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
przez aklamację przyjmuje niniejsze stanowisko:

Rada Miejska w Solcu Kujawskim z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę, rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku. 

Zbrojna napaść na suwerenne państwo, użycie broni przeciwko ludności cywilnej, 
godzi w fundamenty cywilizacji europejskiej i budzi nasz stanowczy sprzeciw.

Z bólem przyjmujemy doniesienia o rosnącej liczbie ofiar rosyjskiej agresji, wśród 
których są także dzieci oraz o ogromie zniszczeń.

Stajemy solidarnie po stronie dzielnego Narodu Ukraińskiego, a nasze myśli 
i słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Basztanki, naszego miasta partnerskiego.

Naszą solidarność pragniemy okazać poprzez z serca płynącą pomoc dla tych, 
którzy przybyli do naszego miasta z Ukrainy, chroniąc się przed okrucieństwem wojny 
oraz przekazując materialną i finansową pomoc tym, którzy pozostają w objętej 
pożogą wojenną Ukrainie.

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

Biblioteka Publiczna
w Solcu Kujawskim
serdecznie zaprasza

maluchy wraz z opiekunami, które 
przybyły do Solca Kujawskiego

z Ukrainy
na zajęcia integracyjno – edukacyjne.
Spotkania będą odbywać się w każdy 

czwartek o godzinie 12.00 
w bibliotece dla dzieci
przy ul.23 Stycznia 9. 

Klub Malucha

JEDNYM  GŁOSEM
Zachęcamy do udziału w Wojewódzkim 

Konkursie Zespołów Wokalnych "Jednym 
głosem"! Eliminacje wstępne odbędą się w SCK  
25 marca br. o godz. 17.00. Natomiast finał 
konkursu przewidziany jest w Centrum Kultury 
i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Zgłoszenia 
prosimy przesyłać na adres mailowy: promo-
cja@sck-solec.com do 21 marca br. Kartę 
zgłoszenia oraz regulamin do pobrania na naszej 
stronie internetowej: www.sck-solec.com oraz 
profilu fb SCK. 

SOLECKI  KUCHMISTRZ  JUNIOR -
-ROZSTRZYGNIĘCIE
Czekolada – niezmiennie uwielbiana na 

całym świecie od ponad 200 lat, specjalnym 
napojem czekoladowym rozkoszowali się już 
Majowie i Aztekowie, ale ziarna kakaowca 
dopiero w XV wieku przywiózł do Europy 
Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw. 
Dlatego nie mogliśmy wymarzyć sobie 
smaczniejszego dnia na rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród na Soleckiego 
KuchMistrza Juniora jak 12 kwietnia – Dzień 
Czekolady! Zapraszamy uczestników konkursu 
oraz ich kibiców na godz. 17.00 do sali 
widowiskowej Soleckiego Centrum Kultury. To 
będzie popołudnie pełne niespodzianek!

KINO  KULTURA 
Sobota 19 marca:
KINO DLA DZIECI: 13.00 - „Moja mama 

gorylica”, reż. Linda Hambäck, animacja, 
Dania, Norwegia, Szwecja 2021, dubbing, 75 
min.

KINO DOBREGO HUMORU: 16.00 - 
„Wiki i jej sekret”, reż. Denis Imbert, komedia 
familijna, Francja 2021, dubbing, 84 min.

KINO EMOCJI: 18.00 - „ Matki równoległ-
e”, reż. Pedro Almodóvar, dramat, Hiszpania 
2021, napisy, 120 min.

POMAGAJMY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Solcu Kujawskim w ramach gestu 
solidarności z Ukrainą koordynuje zbiórkę na 
rzecz uchodźców, którzy szukają schronienia na 
terenie naszego miasta. Zbierane są środki 
czystości,  chemia gospodarcza, środki 
higieniczne, akcesoria dla niemowląt i dzieci, 
żywność długoterminowa, odzież i przedmioty 
codziennego użytku.

Kulturalny
kalejdoskop



W sobotę, 5 marca br. odbył się VIII 
Rajd Pamięci kapitana Alojzego Bruskiego 
ps. „Grab”. Rajd jest wspólną inicjatywą 
Klubu Turystów Pieszych „Horyzont” oraz 
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła 
w Solcu Kujawskim. Celem wydarzenia 
jest upamiętnienie postaci Alojzego 
Bruskiego – żołnierza wyklętego, którego 
oddział wiosną 1945 roku działał na terenie 
Puszczy Bydgoskiej.

Zbiórka uczestników miała miejsce na 
cmentarzu przy kościele pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Solcu 
Kujawskim. Tam przy pomniku Armii 
Krajowej zapalono pamiątkowe znicze. 
Następnie piechurzy przeszli w kierunku 
dworca PKP i pociągiem dojechali na start 
rajdu w Przyłubiu. W rajdzie wzięło udział 
ponad dwudziestu turystów, których tym 
razem prowadził Krzysztof Kacperek. Na 
starcie każdy uczestnik otrzymał pamią-

tkowy znaczek. Trasa rajdu wiodła 
najpierw niebieskim, a następnie zielo-
nym szlakiem pieszym w kierunku 
Radiowego Centrum Nadawczego. 
Tradycyjnie, jeden z postojów został 
urządzony na terenie byłego poligonu 
Kabat – w pobliżu pozostałości żel-
betonowej wieży obserwacyjnej z okresu 
II wojny światowej. W tym miejscu głos 
zabrał Rafał Kubiak – dyrektor Muzeum 
Solca im. Księcia Przemysła, który 
przedstawił turystom życiorys patrona 
rajdu. Kolejnym interesującym miejscem 
podczas wędrówki były pozostałości 
cmentarza ewangelickiego mieszkańców 
wsi Kabat. Trzeba dodać, że odnalezienie 
tego cmentarza wcale nie jest łatwe!

W drodze powrotnej, przy wiacie 
zlokalizowanej w pobliżu Radiowego 
Centrum Nadawczego na wszystkich 
piechurów czekał ciepły posiłek – 
niespodzianka,  którą ufundowało 
Nadleśnictwo Solec Kujawski. Rajd 
zakończył się w Solcu Kujawskim. 
Uczestnicy VII Rajdu Pamięci kapitana 
Alojzego Bruskiego ps. „Grab” pokonali 
łącznie 18 kilometrów.

Łukasz Wojtecki

Pamięci
„Graba”

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w pamięci żywych”

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

Zdzisława
Trzcińskiego

składamy
kondolencje i wyrazy współczucia 

Rodzinie
Dyrekcja i pracownicy Szkoły

Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim

Łukasz Czarczyński, prezes UKS Top oraz Tomasz Marcysiak, trener i prezes soleckiego 
Klubu Karate Kyokushin zostali uhonorowani srebrnymi odznakami „Za zasługi dla sportu”, 
przyznanymi przez Ministra Sportu i Turystyki. Uroczyste wręczenie odznak miało miejsce 
podczas Gali Sportu Powiatu Bydgoskiego, która odbyła się 11 marca. Obu panom gratulujemy.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji 8 marca 
rozegrano Mistrzostwa Powiatu Bydgos-
kiego w piłce siatkowej dziewcząt 
i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (roczniki 2007-2008). Do 

rywalizacji przystąpiło łącznie dziewięć 
zespołów reprezentujących pięć gmin 
naszego powiatu. Wśród dziewcząt 
bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, 
która wygrała wszystkie mecze a w  decy-
dującym z nich pokonała dziewczęta 
z Niemcza. W gronie chłopców triumfo-
wali reprezentanci Szkoły Podstawowej 
w Łochowie, a tytuły wicemistrzowie 
zdobyli zawodnicy z SP Niemcz. Zwy-
cięskie drużyny zdobyły prawo występu 
w ćwierćfinałach wojewódzkich. Organi-
zatorami Mistrzostw byli MUKS „Start”  
oraz solecki OSiR. Zespoły otrzymały 
puchary, dyplomy, medale oraz słodycze 
ufundowane przez bydgoskie starostwo.

Siatkówka

Odznaczeni T. Marcysiak (fot.1) i Ł. Czarczyński (fot.2) - obaj z kwiatami. Towarzyszą im 
starosta bydgoski Wojciech Porzych, kurator oświaty Marek Gralik i Andrzej Kubiak, 
dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu starostwa bydgoskiego .

fot.1 fot.2

Zasłużeni dla sportu

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.



Pozdrowienia z Solca (98)

W dzisiejszej edycji „Pozdrowień z Solca” przedstawiamy jeden z najpopularniej-
szych motywów soleckich pocztówek – fragment rynku. W tym konkretnym wypad-
ku, w zbiorach Muzeum Solca znajduje kilka podobnych kartek, różniących się 
detalami – czcionką czy… kolorem nieba. Stali miłośnicy naszej serii przypomną 
sobie numer 11, w którym znajduje się podobny widok na południowo-wschodnią 
część głównego placu naszego miasta. Na wybrukowanym rynku zwracają uwagę 
lampy gazowe oraz tzw. „Dąb Pokoju”. Korespondencję na rewersie zapisano w 1918 
roku. Co ciekawe, kartka nie odbyła zbyt dalekiej podróży, wysłana z Solca trafiła 
do… mieszkanki Solca zamieszkałej przy ul. Toruńskiej. Prezentowana pocztówka 
została wydana przez soleckiego drukarza Hermanna Lange.

Nie znam osoby która bardziej chciał-
aby nieść bezinteresowną pomoc. Ma na 
imię Paulina  i jest małym bizonczykiem.

Karol Gramowski

Maria Wachowska -  moja Naj-
wspanialsza i Najważniejsza kobieta. 
Cudowna  mama i babcia pod słońcem.

Natalia Śmigielska

Zgłaszam do konkursu Marię Mikołajc-
zak, mieszkankę Solca Kujawskiego, która 
od zawsze pomaga potrzebującym. 
W ubiegłym roku 2021 wybrana została do 
„Ośmiu Wspaniałych w Powiecie Bydgos-
kim” jako wolontariuszka. Od 10 lat 
pracuje na rzecz soleckich seniorów 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest 
osobą bardzo kreatywną, odpowiedzialną 
i wszechstronnie uzdolnioną. Pracuje 
bezinteresownie.

Ewa Grochowska

Przedstawiam Najbardziej Wyjątkową 
dla Mnie Kobietę - moja córcia Zuzanna. 
Choć to mała kobietka to swoją osobą 
zawstydziłaby nie jedną dorosłą Kobietę. 
Niesamowicie mądra, wrażliwa, nie-
poskromiona, a jednocześnie z dobrym 
i otwartym na ludzi sercem. Jest moją 
największą siłą i powodem dla którego 
rano chcę, a nie muszę wstać z łóżka. Jest 
dzieckiem, ale ja już wiem że wyrośnie na 
wartościową kobietę z której będę nie-
samowicie dumna. Moja mała wyjątkowa 
kobieta.

Oliwia Grędzińska

Z okazji Dnia Kobiet na profilu fb urzędu ogłosiliśmy konkurs „Solecczanki 
w obiektywie”. Do zdjęcia miało być dołączone uzasadnienie, dlaczego właśnie taki, 
a nie inny wybór. Nagrodą miała być publikacja zdjęć wraz uzasadnieniami,           
co z przyjemnością czynimy.

Solecczanki w obiektywie
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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

Jest praca
Burmistrz ogłasza nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze SPECJALISTY DS. 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Termin 
składania dokumentów upływa 31 marca br. 
Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej.

mmm
Firma PALFINGER Poland Sp. z o.o. 

w Solcu Kujawskim specjalizująca się 
w montażu dźwigów i zabudów na samochoda-
ch ciężarowych poszukuje kandydata na 
stanowisko INSPEKTOR JAKOŚCI. Więcej 
informacji: zakres obowiązków, wymagania 
można uzyskać osobiście w siedzibie firmy przy 
ul. Unii Europejskiej 8 lub wysyłając wiado-
mość na adres: rekrutacja@palfinger.com 
(podany adres jest również adresem do 
składania CV).

mmm
Zakład  Gospodarki  Komunalnej 

poszukuje osób chcących podjąć pracę na 
stanowisku MASZYNISTA STACJI POMP. 
Główne obowiązki: nadzór nad urządzeniami 
ujęcia wody, raportowanie parametrów 
instalacji ujęcia wody, obsługa i konserwacja 
urządzeń i instalacji uzdatniania wody, 
utrzymanie obiektów ujęcia wody w przyjętym 
standardzie.  CV należy przesyłać na:   
sekretariat@zgk.soleckujawski.pl. 



 Na podstawie przepisów ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy, uchwalonej 12 marca, 
każdemu podmiotowi, w szczególności  osobie 
fizycznej, która zapewni zakwaterowanie 
i wyżywienie uchodźcom, na jego wniosek może 
być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu 
nie dłużej niż za okres 60 dni. Wniosek składa się 
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 
Stycznia 7 w punkcie informacyjnym. Będzie on 
rozpatrzony w ciągu miesiąca od dnia jego  
złożenia. Wysokość świadczenia ustalona została 
na 40 zł za osobę dziennie. Przyznawane jest ono 
za okres faktycznego zapewnienia zamieszkiwa-
nia i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Przyzna-
nie lub wypłata świadczenia może być uzależniona 
od weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia. Weryfikacji dokonają upoważnieni 
pracownicy urzędu.

Można pomóc
uchodźcom
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