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O sytuacji w Basztance mówiła Elizaweta Berehova (w białej kurtce), żona 
tamtejszego mera.

Chwała Ukrainie, chwała bohaterom – tak skandowali uczestnicy pikiety 
Solidarni z Ukrainą zorganizowanej przez solecki urząd i SCK przy dworcu kolejo-
wym. 24 marca wieczorem na przydworcowy plac przybyło kilkadziesiąt osób, aby 
wyrazić swoje poparcie dla walczącej Ukrainy. Na początek odśpiewaliśmy hymn 
Polski, a młoda Ukrainka, uczęszczająca na zajęcia w SCK zaśpiewała hymn swojego 
kraju.

Burmistrz Teresa Substyk i Bartło-
miej Czaki ,  przewodniczący rady 
miejskiej przekazali słowa otuchy 
i wsparcia dla walczących, ale także 
wszystkich, którzy musieli uciekać 
z objętego wojną kraju i znaleźli schro-
nienie w naszym mieście.

- To niewiarygodne, że w XXI wieku 
jakiś kraj może napaść na inne państwo, że 
może bezkarnie zabijać, mordować 
bezbronnych ludzi, że może bombar-

dować szkoły, szpitale, budynki mieszkal-
ne, przedszkola. Kiedy widziałam na 
zdjęciach zniszczenia, łzy same cisnęły się 
do oczu. Mam nadzieję, że wkrótce ten 
koszmar się skończy, a nasi przyjaciele 
z Ukrainy będą mogli szczęśliwie powrócić 
do swych domów. Jestem pełna podziwu 
dla wszystkich walczących o Ukrainę.

Burmist rz  odczytała  też  pismo 
skierowane do samorządów przez honoro-

Dokończenie na str.  5

Ostatnia sesja rady miejskiej przebiegła pod 
znakiem sprawozdań. Jako pierwsze omówiono 
sprawozdanie z działalności burmistrza za 
okres od 4 grudnia ub.r. do 14 marca br. 
Przedstawiła je Barbara Białkowska, zastępca 
Burmistrza.

Mówiła m.in. o prowadzonych inwesty-
cjach drogowych na ul. Kościuszki i Toruńskiej, 
gdzie powstają przystanki autobusowe. 
Inwestycje te mają zakończyć się w połowie 
listopada br. Trwa też budowa dróg na Osiedlu 
Leśnym, a zakończenie zadania planowane jest 
na koniec października br. Gmina uzyskała na 
ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości prawie 5 mln zł, 
przy całkowitej wartości 10 mln zł. Trwa 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej 
na wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej od 
przejazdu kolejowego w kierunku zbiornika 
retencyjnego. Na ten cel gmina otrzymała 
rządowe dofinansowanie w wysokości 1,3 mln 
zł przy całkowitej wartości 2,6 mln zł. 
Ogłoszono przetarg na budowę ulic: Barwnej, 
Tęczowej, Słonecznej i Wiejskiej z kostki 
betonowej o łącznej długości prawie 2,5 km. 
Planowany termin realizacji – 2 lata od daty 
podpisania umowy z wykonawcą. Dofinanso-
wanie z Programu Inwestycji Strategicznych w 
ramach funduszu polski Ład ma wynieść 9,7 
mln zł. W połowie listopada ma zakończyć się 
przebudowa ul. Ułańskiej. W okresie sprawo-
zdawczym nastąpił odbiór końcowy ulic 
Długiej i Krótkiej – koszt całkowity zadania 
wyniósł 761 tys. zł przy dofinansowaniu 
z RFRD – 335 tys. zł. Również ściezka 
rowerowa Otorowo – Solec Kujawski została 
wykonana z dofinansowaniem wynoszącym 1,4 
mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Województwa Kujawsko-          
-Pomorskiego – 718 tys. zł i Powiatu Bydgos-
kiego – 919 tys. zł. W tym roku gmina planuje 
rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Leśnej. Planowany koszt to 4,1 mln zł, 
a zakładane dofinansowanie z EFRR – 1,3 mln 
zł. W kosztach ma partycypować również 
samorząd województwa – ponad 400 tys. zł 
i 270 tys. – powiat. B. Biał-kowska zwróciła się 
z prośbą, aby kierowcy dostosowywali 
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Dyżury aptek
Do 3 KWIETNIA

„Leśna” (ul. Leśna 19)

4 - 10 KWIETNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

11 - 17 KWIETNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

   

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.

Pani Małgorzacie Trzcińskiej
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

Męża

składają

ZARZĄD i PRACOWNICY
SOLMED Sp. z o.o.
w Solcu Kujawskim

Wszystkim, którzy brali udział
w pogrzebie mojego Męża,

naszego Taty

Śp. Wojciecha Zająca

składamy serdeczne podziękowania

Żona Mieczysława
oraz córka Karina i syn Arkadiusz

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 (dzieci i dorośli),
tel. 515 318 199 lub 25 339 42 10

TEL. 52 566 66 65

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...” 

Ks. J. Twardowski 

Podziękowanie za wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach pogrzebowych

ŚP. JERZEGO
CHĘCIŃSKIEGO

składa Rodzina

ZNIKAJĄ  PUNKT  POBRAŃ
„Od 1 kwietnia wykonanie testu na COVID-

19 w punkcie pobrań nie będzie możliwe. Aby 
wykonać test skontaktuj się ze swoim lekarzem 
POZ. Jeżeli będzie to konieczne, lekarz wykona 
test w gabinecie.” Informację tej treści można 
przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia 
w zakładce „Testy na COVID – 19”. Tak więc 
z początkiem kwietnia mobilny punkt pobrań 
wymazów zlokalizowany w soleckim OSiR 
kończy działalność. Potwierdziliśmy to w firmie 
Vitalabo, która prowadziła punkt.

JEST  PRACA
Drobex Agro - Zakład Wylęgu drobiu 

poszukuje pracowników mieszalni  pasz 
(pracownik fizyczny), pracowników produkcji 
(praca zmianowa), pracownika gospodarczego. 
Tel. kontaktowy 509-796-395.

ŚWIĘTO  CHRZTU  POLSKI
Na pamiątkę przyjęcia chrztu przez Mieszka I, 

w 2019 r. ustanowione zostało nowe święto 
państwowe – Święto Chrztu Polski. Obchodzimy 
je 14 kwietnia. Na ten dzień burmistrz zarządza 
flagowanie budynków i obiektów użyteczności 
publicznej oraz ulic naszego miasta.

PRAWA  I  WOLNOŚCI
OBYWATELSKIE – KONKURS
Starosta Bydgoski oraz Bydgoskie Stowarzy-

szenie Pomocy Prawnej zapraszają uczniów szkół 
podstawowych i średnich do uczestnictwa 
w konkursie pt. „Prawa i wolności obywatelskie". 
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub 
fotograficzna wykonana dowolną techniką płaską 
w formacie A4 lub A3 na temat "Poznaj prawa 
i wolności obywatelskie". Prace należy złożyć 
w biurze podawczym Starostwa Powiatowego 

w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 14 lub 
w pokoju nr 9 do 29 kwietnia.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza 

miłośników przyrody i fotografii, którzy 
ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej 
edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda 
województwa kujawsko-pomorskiego” . 
Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie 
cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie 
zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów 
w  p u b l i k a c j a c h  Wo j e w o d y  K u j a w s k o -
Pomorskiego, m.in. w albumie. Zgłoszenia do 4 
maja 2022 r., można je przesyłać na adres e-mail: 
fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl. Regulamin 
konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na 
stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

POSADŹMY  LAS
Masz apetyt na las? Znajdź wolną chwilę i 8 

oraz 9 kwietnia br. nakarm zmysły zieloną energią. 
W ten sposób soleckie nadleśnictwo zachęca do 
udziału w kolejnej akcji sadzenia lasu. Zgłoszenia 
uczestników do 4 kwietnia pod nr. tel. 52 387 14 
7 1  l u b  p o p r z e z  e - m a i l :  s o l e c -
kujawski@torun.lasy.gov.pl.

W skrócie

Nie ma
obowiązku
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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”)

Terminy najbliższych zebrań mieszkańców

Dokończenie ze str. 1

zarejestrowanych jest 70 społecznych 
karmicieli, którzy mają pod opieką ponad 400 
kotów. Dwie następne uchwały dotyczyły 
zaliczenia i pozbawienia dróg kategorii dróg 
gminnych. W pierwszym wypadku chodzi 
o drogę w Otorowie. Nadanie jej kategorii 
drogi gminnej ułatwi uzyskanie pozwolenia na 
budowę poprzez bezpośredni dostęp nierucho-
mości do drogi publicznej. W drugim wypadku 
– o dwie drogi zlokalizowane w Makowiskach 
i Wypaleniskach. Na jednaj są zabudowania 
i nie pełni ona funkcji drogi, na drugiej też 
znajdują się zabudowania prywatne, a droga 
nie ma zachowanej ciągłości przez rów 
melioracyjny. Ponadto radni wskazali miejsce 
lokalizacji przystanku autobusowego na ul 
Kościuszki,  przyjęli  gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
na lata 2022 – 2025 oraz wyrazili zgodę na 
utworzenie programu osłonowego „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na 2022 r. Program 
osłonowy zakłada poprawę poczucia 
bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielne-
go funkcjonowania w miejscu zamieszkania 
osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na 
odległość”. Program przeznaczony jest 
głównie dla seniorów w wieku 65 lat i star-
szych, którzy mają problemy z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe 
lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczającego 
wsparcia. Program będzie realizowany w do 31 
grudnia 2022 roku. Koordynatorem i realizato-
rem programu osłonowego będzie Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
W następnym punkcie obrad rada głosowała nad 
przyjęciem stanowiska w sprawie nadania 
Bydgoszczy statusu węzła drogowo – kolejowe-
go sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza 
Bałtyk Adriatyk. Jak poinformował Bartłomiej 
Czaki, przewodniczący rady, sprawa ta była 
omawiana podczas posiedzenia komisji. 
Uczestniczył w nim przedstawiciel stowarzy-
szenia Nowy Bursztynowy Szlak, który 
zaprezentował uzasadnienie co do konieczności 
wsparcia petycji do parlamentu Europejskiego 
w tej sprawie. W uzasadnieniu dołączonym do 
stanowiska rady czytamy m.in. że z punktu 
widzenia roli portów morskich w Gdańsku 
i w Gdyni węzeł logistyczny Bydgoszcz ma 
odgrywać strategiczną rolę w korytarzu TEN-T 
Bałtyk-Adriatyk, przyczyniając się do wzrostu 
znaczenia roli transportu intermodalnego w tej 
części Europy. W jego skład wchodzić będzie 
według Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku terminal 
intermodalny Bydgoszcz – Emilianowo, jako 
suchy port oparty o transport kolejowo –            
-drogowy oraz platforma multimodalna 
Bydgoszcz – Solec Kujawski oparta o transport 
wodny, drogowy, kolejowy i lotniczy.

W dalszej kolejności radni wysłuchali 
szeregu sprawozdań z realizacji programów: 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, wspierania rodziny, 
sprawozdań z działalności SCK i biblioteki oraz 
programu opieki nad zabytkami. Przedstawiono 
również sprawozdania z działalności komisji 
stałych rady miejskiej.

prędkość jazdy do warunków drogowych, 
szczególnie jeśli chodzi o drogi gruntowe, na 
których się kurzy za samochodami, co jest 
uc iąż l iwe d la  mieszkańców i  innych    
użytkowników.

Ponad 7 mln zł ma kosztować trwająca 
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4. 
Ma ona umożliwić naukę w jednym obiekcie 
przy ul. Słowackiego. Dotychczas dzieci uczą 
się w dwóch budynkach – drugi znajduje się 
przy ul. 29 Listopada. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
2,4 mln zł. Podpisano umowę na przebudowę 
i remont świetlicy w Przyłubiu na kwotę 
niespełna 700 tys. zł. Prace mają zakończyć się 
na koniec sierpnia br. W grudniu ub. r. 
zakończono budowę kompleksu naturalnych 
tras rowerowych znajdujących się opodal 
Nasycalni. Koszt inwestycji – 138 tys. zł. 
W planach inwestycyjnych na ten rok jest także 
zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego 
Hedy – Szarego wraz z budową tężni solan-
kowej. Zastępca Burmistrza poinformowała też 
o podpisaniu umowy na wykonanie projektu 
remontu elewacji szkoły muzycznej. Gmina 
wystąpiła też z wnioskiem do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udziele-
nie dotacji na wykonanie prac. Planowane 
koszty to 1,1 mln zł, z tego dofinansowanie 
miałoby wynieść niespełna 600 tys. zł. Wniosek 
jest na etapie weryfikacji. B. Białkowska 
omówiła też pozostałe aspekty działalności 
gminy tj. planowanie przestrzenne, oświata, 
utrzymanie miasta, gospodarka nieruchomo-
ściami, pomoc społeczna.

Skarbnik Alina Kowalska przedstawiła 
sprawozdanie z umorzeń wierzytelności za 
ubiegły rok. Wnioski o umorzenie złożyło 31 
dłużników wobec których umorzono należności 
na kwotę 147 tys. zł. Z tej sumy 27 tys. to 
umorzenia z tytułu najmu, dzierżawy za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii; 114 tys. to umorzenia czynszów (10 
dłużników). O rozłożenie długu na raty 
wnioskowało 63 dłużników.

Rada przyjęła zaproponowane zmiany 
tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Dochody ogółem mają wynieść 
111,7 mln zł, a wydatki – 112,3 mln zł. Kolejna 
uchwała dotyczyła funduszu sołeckiego. Tak, 
jak w latach poprzednich, radni nie zdecydowali 
o wyodrębnieniu takiego funduszu na 2023 r. 
W dalszej części sesji rada wyraziła zgodę na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, właściciela 
przyłącza gazu niskiego ciśnienia znajdującego 
się przy ul. Garbary. Przyjęła Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności. W szczegóły wprowadziła 
Iwona Skrzypińska, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na realizację 
programu przeznaczono 171 tys. zł na opłacenie 
pobytu zwierząt w schronisku, na odławianie 
bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne 
objęte programem, na interwencje weterynaryj-
ne zwierząt dzikich, na utylizację padłych 
zwierząt, zakup karmy dla kotów. Obecnie 
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Solec Kujawski aktywnie uczestniczył w konsultacjach Krajowego Programu 
Żeglugowego do roku 2030. W lutym, z inicjatywy gminy w soleckim urzędzie odbyło 
się spotkanie dotyczące kwestii związanych z udrożnieniem Wisły i jej wykorzysta-
niem dla celów żeglugowych. 24 marca, także w Solcu, zorganizowaliśmy kolejne 
spotkanie w tej sprawie. Na rozmowy przyjechali przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Goście udali się też w objazd po gminie. Zatrzymali się nad 
Wisłą, gdzie kontynuowali dyskusję o perspektywach jej uregulowania, co ma 
umożliwić uruchomienie przewozów towarowych. Jest to istotne w kontekście 
utworzenia w ramach Węzła Logistycznego Bydgoszcz portu przeładunkowego na 
Wiśle. Wnioski złożone przez nasz urząd znalazły się w projekcie KPŻ.



Pozdrowienia z Solca (99)

To już przedostatnia kartka pocztowa w serii „Pozdrowienia z Solca”! Tym razem 
prezentujemy pocztówkę wielowidokową. W lewym górnym narożniku możemy zobaczyć 
stary kościół katolicki, postawiony w latach 1735-1736 staraniem księdza Wojciecha Lipińsk-
iego. Jest to jedyny solecki obiekt z okresu I Rzeczpospolitej, o którym wiemy dokładnie jak 
wyglądał i gdzie się znajdował. Nasza wiedza o wyglądzie kościoła pochodzi właśnie dzięki 
pocztówkom oraz kilku zdjęciom. Widoczny kościół został rozebrany w 1909 roku, a na jego 
miejscu w latach 1911-1912 wybudowano nową, murowaną świątynię. Zdjęcie po prawej 
stronie przedstawia fragment soleckiego nabrzeża. Naszą uwagę od razu przykuwa statek 
parowy o nazwie „Zufriedenheit”. Ten statek pasażerski w latach 1899-1906 – czyli w czasie 
kiedy powstała pocztówka – należał do gdańskiego armatora o nazwie „Weichsel” (Wisła). 
Prawdopodobnie osoby stojące na jednej z wiślanych główek to pasażerowie statku. Zdjęcie 
widoczne poniżej przedstawia zabudowania tartaku parowego Kittel'a. W dwudziestoleciu 
międzywojennym zakład należał do Anglo-Galicyjskiego Towarzystwa Drzewnego, a przez 
solecczan był nazywany „szkockim”. Tartak przestał działać w latach 30. XX wieku, natomiast 
jego zabudowania zostały rozebrane podczas II wojny światowej. Korespondencja na awersie 
i rewersie została zapisana w październiku 1903 roku. Prezentowana kartka została wydana 
przez bydgoszczanina Christiana Mauve. Pocztówkę wysłano z Solca do Gdańska. Z okazji 
ostatniego – setnego numeru – serii Pozdrowienia z Solca, dla wszystkich czytelników zostanie 
przygotowana niespodzianka!

Wystawa czasowa „Grabież. 250 rocznica 
I Rozbioru Polski”, otwarta w soleckim 
muzeum 23 marca, przedstawia okoliczności, 
przebieg oraz skutki wydarzenia, w którego 
wyniku Polska utraciła na rzecz trzech 
sąsiednich mocarstw: Rosji, Prus i Austrii blisko 
jedną trzecią swojego terytorium oraz ponad 
jedną trzecią ludności. W następstwie I Roz-
bioru Polski, pod zaborem pruskim znalazł się 
także Solec, który podzielił los północnej części 
Kujaw, Warmii czy Pomorza Gdańskiego. 
Dramat rozbioru polegał także na tym, że słaba 
militarnie i politycznie Polska nie była w stanie 
zdobyć się na nawet symboliczny gest oporu. Na 
wystawie można zobaczyć sylwetki grabieżców 
– czyli władców trzech ościennych mocarstw, 
które zagarnęły dla siebie część państwa 
polskiego. Znajdują się także informacje 
o ostatnim królu Polski – Stanisławie Auguście 
Poniatowskim. Niespodziewanie nowa 
wystawa czasowa Muzeum Solca okazuje się 
bardzo aktualna w obliczu wojny, która toczy się 
na terytorium wschodniego sąsiada Polski – 
Ukrainy. Jeszcze do niedawna wydawało się 
niemożliwe by jakieś europejskie państwo, 
szermując takimi pojęciami jak „strefa 
wpływów” czy „równowaga sił” mogło chcieć 
oderwać część terytorium innego państwa, albo 
zaprowadzić tam posłuszny sobie rząd. Historia 
obudziła się i daje o sobie znać, brutalnie kopiąc 
w nasze drzwi.

Zapraszamy
do muzeum

Z jednej strony obawy zgłaszane przez 
mieszkańców, z drugiej wyjaśnianie podjętych 
decyzji. Wszystko w atmosferze emocji, 
których temperatura osiągnęła można 
powiedzieć akceptowalny poziom. Jeśli ktoś 
oglądał program „Głos Regionów” wyemito-
wany na żywo z Solca Kujawskiego 18 marca, 
mógł wyrobić sobie pogląd na poruszane 
tematy. A o czym rozmawiano?

Wyjściowe pytanie dotyczyło decyzji rady 
miejskiej w sprawie referendum dotyczącego 
zakazu przetwarzania odpadów. Inicjatorzy 
referendum zarzucali radnym, że zlekceważyli 
głos 2500 mieszkańców nie podejmując 
żadnej uchwały dotyczącej referendum. 
Argumentowali, że z ustawy o referendum 
lokalnym wynika, iż rada miała obowiązek 
albo odrzucić wniosek referendalny, albo 

zdecydować o przeprowadzeniu referendum. 
Aneta Smoleń, pełnomocnik inicjatorów 
referendum, zapytała, jakie były powody 
takich głosowań rady?

Barbara Białkowska, zastępca burmistrza 
podkreśliła, że władze miasta szanują głos 
mieszkańców, ponieważ jednak były wątpl-
iwości natury prawnej co do sformułowanego 
pytania referendalnego, rozstrzygnięcie było 
właśnie takie. Bartłomiej Czaki, przewodni-
czący rady, zaznaczył, że radni nie byli 
przeciwni przeprowadzeniu referendum, gdyż 
nie podjęli uchwały o odrzuceniu wniosku. 
Natomiast mieli wątpliwości co do samego 
pytania („Czy jesteś za zakazem przetwarzania 
odpadów poprodukcyjnych, na przykład: 
spożywczych, biologicznych, poubojowych, 
chemicznych w przypadku działalności 
uciążliwej na terenie miasta Solec Kujawski?” 
- red.), uznając je za zbyt zawiłe. Ponadto, jak 
powiedział przewodniczący, rada musi działać 
w granicach prawa. Niepodjęcie uchwał nie 
zamyka drogi do przeprowadzenia referen-
dum. Inicjatorzy mogą skierować sprawę na 
drogę sądową. Wtedy sąd rozstrzygnąłby 

wątpliwości. Małgorzata Szalewska, radca 
prawny potwierdziła, że od strony formalnej 
wniosek o referendum był zgodny z ustawą 
i w tej kwestii nie było wątpliwości. Natomiast 
wątpliwości budziło sformułowane pytanie. 
W tej sytuacji radni musieli wziąć pod uwagę 
nie tylko głos mieszkańców, którzy podpisali 
wniosek, ale i to, czy pozostali uprawnieni do 
udziału w referendum, których łącznie jest 
ponad 10 tysięcy, nie będą mieli wątpliwości 
i jednoznacznie zrozumieją pytanie referen-
dalne. Drugim problemem, na który zwróciła 
uwagę radca prawny, jest ocena skutków 
referendum. Ponieważ referendum jest 
najwyższą formą demokracji lokalnej 
i wyrażania woli mieszkańców, po referendum 
musi ona być niezwłocznie wdrożona. Stąd 
kolejne pytanie, czy wynik referendum 
przyniesie skutki uchybiające porządkowi 
prawnemu.

Mieszkańcy popiera jący  wniosek 
o przeprowadzenie referendum mówili też 
o swoich obawach związanych z uchwalonymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Chcieli więc nagłośnić 
w referendum lęk przed smrodem towarzy-
szącym przetwarzaniu odpadów.

W programie wypowiadał  s ię  też 
przedstawiciel firmy Drobex. Podkreślił, że 
produkcja zwierzęca ma swoje mankamenty, 
lecz uchwalone plany nie wpłyną na pogor-
szenie sytuacji. Firma planuje budowę 
magazynu na produkty świeże o wysokości do 
20 m oraz punktowo do 40 m, o co wnios-
kowała, podczas dyskusji nad planami 
zagospodarowania przestrzennego.

„Głos Regionów”
na żywo z Solca
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tywność i myślenie matematyczne, 
a  przede  wszys tk im umieję tności 
stosowania technologii informacyjno-      
-komunikacyjnych, tak potrzebne we 
współczesnych świecie.

Sprzęt m.in. drukarki 3D, gogle 
wirtualnej rzeczywistości, sprzęt do 
tworzenia audycji video (mikrofony, 
oświetlenie, statywy), ekrany dotykowe, 
zestawy do nauki kodowania, klocki do 
rozwijania kreatywnego myślenia 
konstrukcyjnego i wyposażenie pracowni 
technicznej dostarczyła do szkoły firma 
Educarium Sp. z o.o.

Przygoda z Laboratoriami Przyszłości 
w SP nr 1 rozpocznie się lada dzień i na 
pewno uatrakcyjni dotychczasowe 
zajęcia, a uczniom przyniesie wymierne 
korzyści. Z nowym sprzętem startujemy 
w przyszłość.

Ministerstwo  Edukacji i Nauki  we 
współpracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów realizuje 
Program Laborator ia  Przyszłości , 
w którym wzięła udział również Szkoła 
Podstawowa nr 1.

W ramach tego programu każda szkoła 
podstawowa, która złoży wniosek otrzyma 
dofinansowanie na zakup wyposażenia 
w wysokości 300 zł na ucznia. W SP 1 
łączna kwota dofinansowania wyniosła 
156 300 złotych.

Zgodnie z priorytetami MEN dzięki 
Laboratorium, które otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr 1 rozwijać będziemy 
u naszych uczniów kompetencje tech-
niczne oraz kreatywność.

Otrzymany sprzęt pomoże uczniom 
rozwijać umiejętności w zakresie nauk 
przyrodniczych, samodzielność, krea-

Sięgają w przyszłość

Dzięki  drukarkom 3D można 
drukować trójwymiarowe - prze-
strzenne  obiekty.

wego konsula Ukrainy w Bydgoszczy, 
w którym pisze o kujawsko-pomorskim 
dniu solidarności z Ukrainą, zorganizo-
wanym z inicjatywy Ambasady Ukrainy 
w Polsce i Konsulatu Generalnego Ukrainy 
w Gdańsku.

Przewodniczący zwrócił się do gości 
z Ukrainy, podkreślając, że chciałby, aby 
przyjeżdżali oni do Polski z innego 
powodu niż wojna.

Jedną z uczestniczek pikiety była 
Elizaweta Berehova, żona mera Basz-
tanki. Przybyła do Solca z dwójką swoich 
synów i opowiedziała co dzieje się na 
Ukrainie i w Basztance. Ze wzruszeniem 
opowiadała, jak miasto walczyło z agreso-
rem. Usłyszeliśmy o poniesionych stratach 
– zbombardowanych budynkach, spalo-
nych sklepach i aptekach. Mówiła także 
o bestialstwie, jakiego dopuszczała się 
rosyjska armia. Z pasją, ale i ze łzami 
w oczach wykrzyczała wręcz, że naród 
walczy, nie podda się i zwycięży:

- Do wyjazdu zmusił mnie strach 
o własne dzieci. Jechaliśmy z Odessy przez 
Mołdawie, Rumunię, Słowację przez trzy 
dni. 1 marca przeżyliśmy ciężki rosyjski 
atak na Basztankę, ale mieszkańcy z wzięli 
broń do rąk i walczyli razem z ukraińskimi 
żołnierzami. Na terytorium naszego miasta 
nie ma żadnych wojskowych obiektów, 
więc to jest walka przeciwko ludności 
cywilnej. Zniszczono przynajmniej sto 
budynków, w tym bloki mieszkalne. 
Zniszczony został dom kultury, spłonęło 
pięć aptek, dużo sklepów. Najgorsze, że 

zginęło trzech mieszkańców. Przez kilka 
dni miasto było ostrzeliwane, przeżyliśmy 
bardzo ciężkie naloty, ale się nie pod-
dajemy. Walczymy dalej. Basztanka nie 
była okupowana, ale w trzech staros-
twach, które zajęli najeźdźcy wzięli do 
niewoli rodzinę starosty. Grozili bronią 
jego dzieciom. Chcieli wymusić na nim 
przekazanie informacji. W jednej ze szkół 
w innej miejscowości wisiały portrety 
bohaterów z 2014 r. Okupanci znaleźli ich 
i rozstrzelali. Trzech ciał nie znaleziono. 
Ofiarami ostrzały padły też kobiety, które 
przygotowywały posiłki dla walczących 
żołnierzy ukraińskich. Jednak nasz naród 
jest niezłomny, a mieszkańcy Basztanki są 
silni. Jeden siedemdziesięcioośmiolatek 
koktajlem Mołotowa zniszczył rosyjską 
wyrzutnię pocisków Grad. Nasza obrona 
terytorialna wzięła tez do niewoli 
jedenastu rosyjskich żołnierzy. W naszym 
szpitalu rodzą się dzieci, a lekarze pracują 
pod ostrzałem artyleryjskim. Na dziś 

w naszym mieście i na terenie gminy nie ma 
rosyjskich wojsk. Staramy się, na ile jest to 
możliwe, wrócić do normalnego życia. Na 
koniec przytoczę słowa naszego prezy-
denta Wołodymyra Zełenskiego, który 
mówił, że od pierwszego dnia wojny 
odczuwamy wsparcie Polski. W imieniu 
ukraińskiego narodu dziękuje też za to, że 
nasze kobiety i dzieci znalazły w Polsce 
schronienie. Jesteśmy pewni zwycięstwa, 
za które i Polsce będziemy wdzięczni. 
Chwała Ukrainie.

Dokończenie ze str. 1

O przekazywanie darów dla naszego 
miasta partnerskiego zaapelowała Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza. Zbiórka 
prowadzona jest w urzędzie (wejście przez 
podwórze) od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 15.00, we wtorek 8.00 – 
16.15. Czekamy na:

1. PRODUKTY SPOŻYWCZE: kasza, 
mąka, makarony, cukier, sól, olej, kon-
serwy rybne, mięsne, suche pieczywo, 
herbata, kawa, produkty dla małych dzieci.

2 .  P R O D U K T Y D O  H I G I E N Y 
OSOBISTEJ: pampersy dla dzieci 
i dorosłych, ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, mydło, szampony, proszek do 
prania.

3. DLA MĘŻCZYZN Z OBRONY 
TERYTORIALNEJ: bielizna termo-
aktywna, płaszcze przeciwdeszczowe, 
pledy, kołdry, generatory prądu, krótko-
falówki, noktowizory.

Solec Kujawski z Ukrainą - to jeden 
z transparentów, które trzymali 
mieszkańcy w czasie pikiety przy 
dworcu.

Wsparliśmy Ukrainę
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Soleckie Centrum Kultury

Koncert Solidarni z Ukrainą, zorgani-
zowany 18 marca w Soleckim Centrum 
Kultury z inicjatywy dyrektora SCK 
Reginy Osińskiej zgromadził na sali 
widowiskowej przybyłych do naszego 
miasta Ukraińców. Wśród nich byli także 
mieszkańcy partnerskiego miasta Basz-
tanki – zmuszeni do opuszczenia swoich 
rodzinnych stron oraz mieszkańcy naszego 
miasta – okazując wsparcie i gest przyjaźni 
w tym trudnym czasie.

Koncert rozpoczęto od przejmującego 
wiersza Michała Matwiejczuka „By poić 

Zapraszamy na prawdziwie magiczną 
podróż na podstawie scenariusza Matei 
Visnieca "O dzielnym Bałwanku, który 
szukał słońca" w wykonaniu dyrektor SCK 
Reginy Osińskiej i pracowników SCK. 
Zapisy grup zorganizowanych w sekretari-
acie SCK 52 387 01 57.

trawy” w wykonaniu Marty Urbańskiej. 
Następnie na scenie pojawił się Zespół New 
Voices w polsko-ukraińskim składzie pod 
kierunkiem Tomasza Rudnego z SCK 
z utworem "TOLERANCJA" i zachwyca-
jącą aranżacją sceniczną. Po przemówieniu 
burmistrz Teresy Substyk wystąpił 
niesamowity zespół jazzowy BB JAZZ 
ORKIESTRA pod dyrekcją Adama 
Kołackiego. Słowami wdzięczności, 
otuchy i solidarności zakończyła wyda-
rzenie dyrektor R. Osińska.

Wydarzenie poprowadziły – w języku 
ukraińskim: Inna Tryndiuk, w języku 
polskim: Gabriela Walczak.

Po koncercie w galerii HOMO FABER 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Wojnie 
nie! SCK dziękuje wszystkim uczestnikom 
za udział i dostarczone prace. Sztuka 
jednoczy i pozwala uwolnić emocje. 
Trudno jest ocenić emocje, dlatego 
podziękowania należą się wszystkim bez 
wyjątku. Prace można obejrzeć w holu 
i przed budynkiem SCK. Centrum kultury 
przekazuje podziękowania współorganiza-
torowi akcji Urzędowi Miejskiemu.

SCK dziękuje za przetłumaczenie tekstów 
informacyjnych o zajęciach na język ukraiński 
Annie Polonskiej.

Solidarni z Ukrainą

C z e k o l a d a  –  n i e z m i e n n i e 
uwielbiana na całym świecie od ponad 
200  l a t ,  spec j a lnym napo jem 
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 można wymarzyć sobie 
s m a c z n i e j s z e g o  d n i a  n a  r o z -
strzygnięcie 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 Solec-
kiego Centrum Kultury. To będzie 
popołudnie pełne niespodzianek!



Kolejną  rundę brydża  spor towego 
zawodnicy MLKS rozegrali 19 marca. Wygrali 
dwukrotnie z Eurobac Nakło 16,8:3,2 i z 
Geochemią Toruń – 12,76:7,24. Trzeci mecz z 
drużyną Pastel Bydgoszcz przegrali 5,24:14,76. 
Obecnie soleccy brydżyści zajmują siódme 
miejsce w tabeli, gwarantujące pobyt w III lidze 
w sezonie 2022/2023.

MLKS

Dwie wygrane
i porażka

Podwodna
kawiarnia

Po utworzeniu na terenie po Nasycalni 
terenów sportowo – rekreacyjnych, w miejscu 
obecnego stadionu przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji powstanie odkryty basen na 
świeżym powietrzu. Sąsiedztwo krytej 
pływalni i dostęp do tamtejszego ujęcia wody, 
a także infrastruktury technicznej pozwolą na 

zalanie stadionu do głębokości dwóch metrów. 
Ponieważ konieczne będzie wykopanie niecki 
basenowej, rozważane jest wykonanie 
głębszego wykopu pod częścią przyszłego 
basenu, pod którym mogłaby być zlokalizo-
wana podwodna kawiarnia z przeszklonym 
sufitem. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze 
kwestia wygrodzenia części basenu i wypełni-
enie jej rybami oraz innymi wodnymi 
zwierzętami i roślinami, aby goście kafejki 
mogli poczuć się jak w prawdziwym pod-
wodnym świecie. O postępach prac będziemy 
na bieżąco informowali.

Czas pandemii nie sprzyja spotkaniom 
w większym gronie, dlatego Klub Turystów 
Rowerowych Torpedo organizuje swoje zloty 
w kameralnym składzie. Jak informują cykliści, 
czasami są to jednodniowe imprezy na świeżym 
powietrzu, a czasami dwudniowe z bazą we wsi 
Chrośna. Cykl ,,Razem ale osobno” od roku 
2020 gościł już ponad 350 turystów. W marcu 

tego roku spotkali się przedstawiciele pięciu 
klubów tj. Kalinka Gru-dziądz, Beneqteam 
Płock, AGR Tczew, Duet Strzałki oraz  
Torpedo Solec Kujawski.

- Dzięki  wspaniałej współpracy z urzędem 
mogliśmy cieszyć się pobytem w świetlicy 
w Chrośnie. Miłym gestem były też magnesy 
przekazane jako pamiątki dla turystów. Zawsze 
możemy liczyć na firmę Aljot Solec Kujawski, 
która przekazała to, co dla rowerzystów 
najważniejsze czyli dętki – dla  każdego 
uczestnika. Bardzo dziękujemy, to  naprawdę  
wspaniały gest. Od ponad 17 lat jesteśmy  
wspomagani przez  Aljot – podkreśla Ewa 
Kempińska z KTR Torpedo.

W małym
gronie

Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 19 
marca zorganizował „rajd wspominkowy”. 
Była to okazja aby powspominać panią Krysię 
Jeziorską – uczestniczkę wielu klubowych 
wypraw, a która niestety rok temu odeszła „na 
wieczną wędrówkę”. Na starcie rajdu – stacji 
PKP Przyłubie, zjawiło się szesnastu turystów 
z Solca Kujawskiego i Bydgoszczy. Uczestnicy 
korzystali tym razem głównie z czarnego szlaku 
im. Jerzego Szafkowskiego. Pogoda sprzyjała 
piechurom. Było słonecznie, tak że pozostało 
tylko delektować się kontaktem z naturą, 
maszerować i wspominać… Kolejne kilometry 
mijały turystom bardzo spokojnie, nie licząc 
wymagających nieco większego wysiłku dwóch 
podejść pod puszczańskie wzniesienia. Jeden 
z postojów urządzono w pobliżu kamienia, 
który upamiętnia patrona czarnego szlaku. Na 
chwilę zatrzymano się także przy pozostałości 
dwutorowej strzelnicy, postawionej w dwudzie-
stoleciu międzywojennym staraniem Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków. Następnie 
piechurzy wkroczyli do Solca od strony ulicy 
Leśnej. Zakończenie rajdu nastąpiło na 
cmentarzu przy ul. Piotra Skargi, gdzie 
uczestnicy zapalili znicze na grobie pani Krysi.

Łukasz Wojtecki

Rajd
wspominkowy

Sportowy
kalejdokop

TENIS  STOŁOWY
Drugoligowcy z UKS Top w pierwszym 

meczu grupy mistrzowskiej zagrali w Brodnicy 
z miejscowym UKS OSiR. Mecz zakończył się 
remisem 5:5. Po tym meczu drużyna plasuje się 
na drugim miejscu w tabeli. Teraz przed 
olecczanami trzy mecze (z LUKS Chełmno, 
Remus Kościerzyna oraz Pogonią Mogilno), 
wszystkie w Solcu. Z kolei zespól występujący 
w VI lidze pokonał po wyrównanym meczu 
drużynę GLKS III Rogóźno 8:4. Był to już 
jedenasty wygrany mecz naszej drużyny, która 
już wcześniej zapewniła sobie awans do V ligi. 
Do końca rozgrywek jeszcze mecze z zespołami 
z Grudziądza i Torunia.

BADMINTON
W dniach 19-20marca w hali OSiR 

rozegrano Krajowy Turniej Młodzików 
Młodszych, Młodzików i Juniorów Młodszych 
w Badmintonie. Nasi młodzi zawodnicy - Paweł 
Batliński i Szymon Jaskot zajęli 3 miejsce 
w grze podwójnej młodzików młodszych, 
natomiast Bartek Zasada w kategorii młodzi-
ków zajął 2 miejsce z Ignacym Ławrynowiczem 
(CT Arena Hawel Academy Poznań) w grze 

podwójnej oraz 3 miejsce w grze pojedynczej. 
Na zdjęciu razem z prezesem MLKS-u Janem 
Bochatem. W sobotę 2 kwietnia przed 
młodymi badmintonistami kolejny turniej 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
Są to najważniejsze zawody dla tej grupy 
zawodników, zaliczane do punktacji mini-
sterstwa sportu. Hala OSiR, początek o 9.30.

PIŁKA  RĘCZNA
W drugiej połowie marca na soleckiej hali 

rozegrano trzy turnieje piłki ręcznej chłopców 
i dziewcząt w ramach Mistrzostw Powiatu. 
Wygrywali młodzi szczypiorniści z Łochowa 
(dwukrotnie) i Dąbrowy Chełmińskiej. Wśród 
zespołów zabrakło soleckich drużyn. Zawody 
organizowali MUKS „Start” i OSiR, a nagrody 
ufundował Powiat Bydgoski.

PIŁKA  NOŻNA
Pod koniec marca na Orliku przy SP1 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej 
dla szkół ponadpodstawowych tzw. Licealiada. 
W rywalizacji dziewcząt drużyna ZSZ 
Koronowo pokonała ZSOiZ Solec Kujawski, 
natomiast spośród czterech szkół powiatowych, 
które wystawiły drużyny, soleczanie z ZSOiZ 
zajęli drugą lokatę ustępując pola drużynie ZSZ 
Koronowo.
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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.





Świadczenie
jednorazowe
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