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SOLECKIÈ

W maju rozpoczęły się konsultacje 
społeczne projektu REGIONALNEGO 
PLANU TRANSPORTOWEGO WOJ-
E W Ó D Z T W A  K U J A W S K O -
POMORSKIEGO (RPT) NA LATA 2021-
2027. Potrwają do 4 lipca.

Dokument ten zawiera zapisy bardzo 
istotne dla rozwoju naszej gminy. Są to 
budowa linii kolejowej Trzciniec – port 
Lotniczy Bydgoszcz – Solec Kujawski oraz 
budowa nabrzeża przeładunkowego 
w Solcu Kujawskim. Wcześniej, ta druga 
inwestycja znalazła się w projekcie 
Krajowego Planu Żeglugowego do roku 
2030. Decyzję o jej wpisaniu do dokum-
entu poprzedziło szereg spotkań, również 
w Solcu, o których informowaliśmy.

Pomysł potrzeby działań w zakresie 

Dokończenie na str.  4Dokończenie na str.  5

Dokończenie na str.  3

uruchomienia transportu rzecznego na 
Wiśle i wykorzystanie istniejących 
nabrzeży, bądź budowę nowych służących 
do obsługi barek zrodził się podczas 
grudniowego VIII Forum Korytarza 
Transportowego Bałtyk – Adriatyk. 
Solecka propozycja została pozytywnie 
odebrana przez przedstawiciela portu 

Ambitne
plany

Ze Zbigniewem Manem, wokalistą 
ROANU rozmawia Zbigniew Stefański.

- Trudno w krótkiej rozmowie opowiedz-
ieć o 30 latach zespołu, ale spróbujmy. Wasza 

historia zaczęła się w SCK, czy wcześniej?
- Początki były troszkę wcześniej. Zespół 

miał wielu wokalistów. Śpiewał między innymi 
Robert Matuszewski, Krzysztof Zawaliński, 
były wokalista zespołu Cymes, śpiewał Jacek 
Faleńczyk, śpiewały też dziewczyny, których 
nazwisk w tej chwili nie pamiętam. W 1991 r. 
powstała pierwsza płyta długogrająca. 
Większość kompozycji napisali Andrzej Sroka 
i Andrzej Man, czyli mój brat. Postanowiliśmy 
datować zespół od momentu, kiedy ja 
przyszedłem do zespołu i kiedy powstała 
pierwsza płyta czyli „Ogień”. Stąd data 1991. 
Chociaż nazwa Roan funkcjonowała troszkę 
wcześniej. Powstała od pierwszych sylab imion 
założycieli zespołu Romka i Andrzeja.

- Pierwsze koncerty były pewnie w Solcu. 
Później zaczęliście wypływać na szersze 
wody. 

- Ja jako wokalista pierwszy koncert 

Chcieliśmy
grać punk

Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła 
się 10 czerwca, radni udzielili absolutorium 
burmistrz Teresie Substyk. Zanim przegłoso-
wali uchwałę, wysłuchali raportu o stanie 
gminy za 2021 r., udzielili burmistrz wotum 
zaufania oraz zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe gminy za ubiegły rok. Przed samym 
głosowaniem zapoznali się z pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie wykonania budżetu oraz wniosku 
Komisji Rewizyjnej rady miejskiej w sprawie 
udzielenia absolutorium. Po głosowaniu 
burmistrz otrzymała gratulacje i kwiaty. 
Przekazali je przewodniczący rady Bartłomiej 
Czaki w imieniu rady i pracownicy urzędu.

Co roku burmistrz jest zobowiązany do 
przedstawienia radzie raportu o stanie gminy, 
określającego kondycję gminy w najważniej-
szych obszarach jej działalności między innymi 
pod kątem inwestycji i finansów. Omawiając 
dokument burmistrz mówiła również o demog-

rafii. Od 2012 do 2020 r. liczba ludności 
zmniejszyła się z 16 805 do 16777 osób. Jest to 
skutkiem wyjazdów zagranicznych do pracy, a 
także podejmowania studiów. Według danych 
ewidencji ludności, na pobyt stały na koniec 
2021 r. było zameldowanych 15 543 mieszka-
ńców w tym 7550 kobiet i 6907 mężczyzn. Jest 
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Dyżury aptek
Do 26 CZERWCA

„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

27 CZERWCA - 3 LIPCA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

4 - 10 LIPCA
 „Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

   

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.

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

Wszystkim, którzy dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wsparcie troskę 
i życzliwość, a także licznie brali udział 
w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Jolanty Jasionek

Księdzu Grzegorzowi Grobelnemu 
i wszystkim księżom, delegacjom – 
Wspierania Powołań Kapłańskich, 
firmie SOLBET za pamięć, modlitwę, 
intencje mszalne, wieńce, kwiaty 

dziękuje RODZINA

Pani Magdalenie Rudnej – Plewie 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA

przekazują

BURMISTRZ, RADNI RADY MIEJSKIEJ
I PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO 

W SOLCU KUJAWSKIM

W niedzielę 5 czerwca na Jeziorze 
Plątnowskim Koło Miejskie PZW, przy 
wsparciu gminy, zorganizowało zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Wysta-
rtowało 52 młodych wędkarzy – 30 
chłopców i 22 dziewczynki. Po zakończeniu 
rywalizacji, zwycięzcy otrzymali puchary 
i nagrody. W klasyfikacji ogólnej pierwszy 
był Jakub Śligowski, drugi – Marcin 
Wejchert, a trzecie miejsce zajęła Oliwia 
Gralak. W kategorii chłopców tryumfował 
J. Śligowski, przed M. Wejchertem 
i Janem Sonnakiem. Pierwsza trójka 

w rywalizacji dziewcząt to: O. Gralak, 
Paulina Centkowska i Wanessa Wieczór. 
Spośród wszystkich startujących największą 
rybę (740 g) złowiła Amelia Grzegorek.

Jak podkreślił Maciej Stróżyński, 
prezes koła, zawody dla dzieci są organizo-
wane już od kilkudziesięciu lat. Chcąc 
szkolić młodych adeptów dwaj członkowie 
uzyskali uprawnienia instruktorskie: - 
Zajęcia w szkółce wędkarskiej nie dotyczą 
tylko samych połowów, sprzętu, ale szerzej 
traktują o wodnym ekosystemie – dodał. 
Tegoroczne zawody i towarzyszący im 
piknik wsparło liczne grono sponsorów, 
którym organizatorzy bardzo dziękują.

W gronie tym znaleźli się: Hydrapres 
S.A., Smażalnia Ryb „Rekin” Krystyna 
Pietsch, Solplast Łuki PCV, sklep zoolog-
iczny „Gold Fish” Iwona Łatka, firma DEK-
BUD Jan Szewczyk, ZPHU „Julwik” Wiktor 
Czaban, Usługi Remontowo – Budowlane 
„Tom – Bud” Tomasz Sligowski, sklep 
„Gośka” Małgorzata Mruk – Kotrych, sklep 
spożywczy „Pszczółka”, Restauracja 
„Bajka” Vasgen Sargasyan, sklep wędkarski 
„Na Haczyk” Agnieszka Balcerek, PPHU 
„Roletka” Tomasz Jeziorski, firma „MAWI” 
Wiesław Machowski, sklep wędkarski 
„ISIKA” Wojtek Avagyan, Kwiaciarnia 

„Kwiatowe Poematy” i NetSystem Anna i 
Łukasz Włazik, Hurtownia Motocyklowo-
Rowerowa „Cross-Seba” Sebast ian 
Kozubowski, Zakład Produkcji Pasz i Zanęt 
Wędkarskich RECORD Sp. z o.o. Rafał 
Borys, TPP Thermoplastics polska Sp. 

z o.o., firma SOLFORM Rybarczyk, 
Faleńczyk, firma budowlana Budowa 
Domów pod Klucz Dariusz Rygielski, 
MUKS „Start” Solec Kujawski Marek 
Roliński, sklep wędkarski Stanisław 
Kukułka, PHU „Bomar” Waldemar Łuczak, 
OPZW Bydgoszcz, Karolina i Michał 
Sonnak, KAPLAST Grzegorz Kapka.

Wędkowali z okazji
swojego święta
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Dokończenie ze str. 1

też tak, że część osób przyjeżdżających do 
Solca nie melduje się, gdyż nie ma takiego 
obowiązku. Dochody budżetowe w minionym 
roku wyniosły 110 779 651 zł, wydatki – 106 
653 044 zł, przychody 6 819 688 zł, rozchody – 
5 178 896 zł, a nadwyżka budżetowa zamknęła 
się kwotą 4 126 606 zł. Stan środków pienięż-
nych na koniec 2021 r. wyniósł 5 767 398 zł. 
W strukturze dochodów najwięcej środków 
pochodziło z dochodów własnych – 57,1 proc., 
z dotacji – 27,1 proc. i z subwencji – 15,5 proc. 
Plan wydatków majątkowych wyniósł 28 289 
128 zł, a zrealizowano go w wysokości 19 565 
495 zł. Sfinansowane one zostały ze środków 
własnych 14 400 251 zł, z dotacji – 2 797 199 zł 
i ze środków z Unii Europejskiej – 2 368 045 zł. 
Największy udział w strukturze wydatków 
inwestycyjnych miał miejsce w dziale transport 
i łączność – 66,4 proc., gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – 11,6 proc., oświata 
i wychowanie – 10 proc. i pomoc społeczna 4,9 
proc. Kwota długu na koniec 2019 r. wyniosła 
21 559 720 zł, 2021 r. – 12 974 644 zł, a na 
początek 2023 r. ma wynieść 4 149 080 zł. 
Łącznie gmina dysponuje 464 ha gruntów, 
a majątek finansowy gminy wynosi 19 249 140 
zł. Składają się nań udziały w Komunalnym 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, 
Telewizji Solec, w spółce Solmed, Funduszu 
Poręczeń Kredytowych w Toruniu oraz 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W dalszej 
części burmistrz mówiła o inwestycjach. 
Poinformowała o realizacji inwestycji 
drogowych m.in. przebudowie ulic Kościuszki 
i Toruńskiej, budowie dróg na Osiedlu Leśnym, 
przebudowie ulic Długiej i Krótkiej, planow-
anej budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Leśnej (1,65 km) – przetarg ma być ogłoszony 
w 2022 r. W dalszej części radni usłyszeli o 
rewitalizacji społeczno – gospodarczej pl. Jana 
Pawła II i przyległych ulic, termomodernizacji i 
przebudowie budynku przychodni, przebud-
owie świetlicy w Przyłubiu (przetarg ma być 
ogłoszony w br.), rozbudowie Szkoły Podstaw-
owej nr 4, przebudowie i termomodernizacji 
budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby 
pomocy społecznej. Z inwestycji sieciowych na 
uwagę zasługują przebudowa i rozbudowa 
oświetlenia i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 
Leśnym. W grupie inwestycji związanych ze 
sportem i rekreacją znalazły się budowa 
kompleksu naturalnych tras rowerowych i 
ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski. 
Nie zabrakło tez informacji o pozostałych 
sferach działalności. Podsumowując, burmistrz 
zaznaczyła, że po przeanalizowaniu finansów 
i mienia gminy należy stwierdzić, że gmina 
znajduje się w dobrej kondycji, co gwarantuje 
jej dalszy, zrównoważony rozwój. Po zakończ-
eniu tego punktu obrad rada udzieliła burmis-
trzowi wotum zaufania, podejmując stosowną 
uchwałę.

W dalszej części obrad radni wysłuchali 
sprawozdania finansowego za 2021 r., 
przedstawionego przez skarbnik Alinę 
Kowalską. Planowane dochody budżetowe 

miały wynieść 122 mln 850 tys. 043 zł. 
Wykonano je w 90,2 proc. (110.779.651,58 zł). 
Z tej kwoty 97.792.729,36 zł stanowią 
dochody bieżące, które w stosunku do planu 
(96.299.287,91 zł) zostały wykonane na 
poziomie 101,6 proc., a 12.986.922,22 zł 
stanowią dochody majątkowe, które w stosun-
ku do planu (26.550.756 zł) zostały wykonane 
na poziomie 48,9 proc. Wydatki budżetowe za 
2021 rok wyniosły 106.653.044,76 zł, co w 
stosunku do planu w wysokości 124.490.-
836,05 zł stanowi 85,7 proc. Z tej kwoty 
wydatki bieżące wyniosły 87.087.549,17 zł, tj. 
90,5 proc. planu wydatków bieżących 
(96.201.708,05 zł). Natomiast wydatki 
majątkowe wyniosły 19.565.495,59 zł, tj. 69,2 
proc. planu (28.289.128 zł). Udział ponies-
ionych wydatków bieżących w wydatkach 
budżetowych ogółem stanowi 81,7 proc., 
natomiast udział poniesionych wydatków 
majątkowych w wydatkach budżetowych 
ogółem stanowi 18,3 proc. Na koniec ub. r. 
osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 
4.126.606,82 zł, która wynikała między 
innymi z przyznania gminie środków 
w wysokości 300.000 zł na uzupełnienie 
subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 
środki w wysokości 2.895.623 zł na uzupeł-
nienie subwencji ogólnej. Natomiast stan 
środków pieniężnych wyniósł 5.767.398,96 zł, 
z tego 2.367.871,24 zł pochodziło z niewyk-
orzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, 3.195.623,00 zł to wolne 
środki, a kwota 203.904,72 zł stanowi 
nadwyżkę z lat ubiegłych, która zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Na spłatę kredytów oraz 
wykupu trzech serii obligacji komunalnych 
przeznaczono kwotę 5.178.896 zł. Z tego 
2.000.000 zł na wykup obligacji, a 3.178.896 zł 
na spłatę kredytów. 

Struktura dochodów bieżących w 2021 r. 
nieznacznie różni się od struktury w 2020 r. 
Zwiększył się udział dochodów własnych, 
które w 2020 r. wyniosły 53,7 proc. dochodów 
bieżących ogółem, a w 2021 r. wyniosły 57,1 
proc. Zmalał natomiast udział dotacji (z 29,5 
proc. w 2020 r. do 27,1 proc. w 2021 r.) 
subwencji , które w 2020 r. stanowiły 15,8 
proc., a w 2021 r. 15,5 proc. dochodów 
bieżących i środków unijnych (z 1 proc. 
w 2020 r. do 0,3 proc. w 2021 r.)

Struktura dochodów majątkowych 2021 r. 
różni się od struktury w roku 2020. Udział 
dochodów własnych w dochodach majątk-
owych zmalał z 81,6 proc. w roku 2020 do 73,6 
proc. w roku 2021. W 2021 r. nie otrzymano 
dotacji majątkowych, w związku z czym ich 
udział jest zerowy. Wzrosło natomiast 
wykonanie dochodów z tytułu środków 
unijnych, które w 2020 roku stanowiły 12,3 
proc., a w 2021 - 26,4 proc. dochodów 
majątkowych ogółem.

Po wysłuchaniu informacji o finansach 
gminy, pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej 
rady miejskiej i uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o udzielenie absolutorium, 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę udzielając 
burmistrz absolutorium z wykonania budżetu 
za 2021 r. Dziękując za gratulacje, burmistrz 
podkreśliła, że wszyscy pracujemy dla dobra 
naszej gminy i tylko dzięki temu można 
osiągnąć sukces.

Zarządcy nieruchomości wielolokalowy-

ch, wystąpili do rady miejskiej z petycją w 
sprawie zmiany szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 
dotyczącym częstotliwości odbioru mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po 
przeanalizowaniu petycji i  stanowiska 
burmistrza ustaliła, że poza ustalonym 
harmonogramem wywozu odpadów wielkog-
abarytowych mieszkańcy zobowiązani są do 
samodzielnego dostarczania do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) mebli i innych odpadów wielkogaba-
rytowych oraz wystawiania przy wiatach 
śmietnikowych odpadów wielkogabarytowych, 
w tym mebli, w terminach określonych w 
harmonogramie - bez ograniczeń ilościowych. 
Zwiększenie częstotliwości wywozu w ramach 
harmonogramu miałoby wpływ na wzrost 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W związku z tym rada nie 
uwzględniła petycji, gdyż jej zdaniem nie jest to 
możliwe przy obecnie obowiązującej stawce 
opłaty.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
Marzanna Szewczyk zapytała o koszenie 
trawy przy świetlicach. Poinformowała, że 
świetlice nie mają sprzętu, nie ma też podpis-
anych umów na wykaszanie terenu przy 
świetlicach. Jak ten problem rozwiązać? 
Barbara Białkowska, zastępca burmistrza, 
odpowiedziała, że w pierwszej kolejności będą 
koszone tereny zielonych siłowni i placów 
zabaw.

Kolejną sesję zaplanowano na 30 czerwca.
Zbigniew Stefański

Burmistrz ogłasza nabór kandyd-
atów na stanowisko DYREKTORA 
SOLECKIEGO CENTRUM KULTUR-
Y. Oferty pracy należy składać w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu 
Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 
23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski. 
Termin składania ofert upływa 18 lipca 
2022 r. o godzinie 15.15. Szczegóły 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jest praca

Od 2 lipca Biblioteka Publiczna 
będzie czynna w każdą pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca w godz. od 
9.00 do 13.00. Placówka zaprasza 
także na rowerowy Rajd Odjazdowy 
Bibliotekarz, który odbędzie się 25 
czerwca br. Start o godz. 10.00.

Biblioteka
zaprasza
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w Gdańsku. W ślad za tym, w styczniu 
odbyło się spotkanie w porcie, w którym 
uczestniczyli również armatorzy pracujący 
na terenie portu, przedstawiciele firmy 
logistycznej oraz urzędu marszałko-
wskiego i soleckiego urzędu. Podczas 
spotkania rozważano możliwość komerc-
yjnego uruchomienia transportu rzecznego 
przy wykorzystaniu obecnie istniejącej 
infrastruktury przeładunkowej, bez 
konieczności przeprowadzenia prac 
regulacyjnych na Wiśle. Ten aspekt był 
poruszony w trakcie kolejnych rozmów 
z dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który 
zadeklarował gotowość do włączenia się w 
proces uruchomienia żeglugi na Wiśle 
poprzez odbudowę i budowę nowych 
ostróg. O tym, jak ważne z punktu widzenia 
rozwoju regionu oraz portów w Gdańsku 
i Gdyni są budowa intermodalu Bydgoszcz 
Emilianowo, platformy multimodalnej 
Bydgoszcz – Solec Kujawski i nabrzeża 
przeładunkowego na Wiśle w Solcu 
Kujawskim oraz ich wzajemnych powiąz-
ań, dyskutowano podczas spotkania z 
zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Gdańsku.

Następnym krokiem była wizyta 

w Solcu przedstawicieli RZGW, zarządu 
Portu Gdańsk oraz urzędu marszałkowski-
ego w miejscu potencjalnej lokalizacji 
nabrzeża przeładunkowego. W połowie 
lutego na spotkaniu w Ministerstwie 
Infrastruktury, przedstawiciele naszej 
gminy zaprezentowali koncepcję budowy 
nabrzeża. Przedstawiona lokalizacja 
uzyskała pozytywną opinię i zaproponowa-
no, aby do Krajowego Programu Żeglug-
owego do roku 2030 wpisać zadanie pn. 
„Dokumentacja projektowa dla inwestycji 
pn. Budowa nabrzeża przeładunkowego na 
Wiśle w Solcu Kujawskim”. Już w marcu 
doszło do kolejnej wizyty zainteresowany-
ch inwestycją w naszym mieście – 
przedstawicieli Ministerstwa Infrastrukt-
ury, RZGW, urzędu marszałkowskiego. 
Goście odwiedzili miejsce planowanej 
lokalizacji nabrzeża i ustalili dalsze 
działania.

Równolegle  t rwały szacowanie 
kosztów inwestycji, wymiana koresponde-
ncji między marszałkiem województwa, 
który wsparł wpisanie do KPŻ zadania 
polegającego na opracowaniu dokumenta-
cji nabrzeża, i ministerstwem. Ostatnim 
akcentem było umieszczenie „Budowy 
nabrzeża przeładunkowego w Solcu 
Kujawskim” na liście projektów rekom-
endowanych do realizacji w ramach 
perspektywy finansowej 2021-2027 
w RPT.

Z. Stefański

Dokończenie ze str. 1

Nagrody
marszałka

W amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu 14 
czerwca odbyła się gala wręczenia nagród marszałka za lata 
2020 i 2021. W gronie laureatów tej prestiżowej nagrody 
znaleźli się przedstawiciele Solca Kujawskiego.

W  k a t e g o r i i  B U D O WA S P O Ł E C Z E Ń S T WA 
OBYWATELSKIEGO nagrodę otrzymał Marek Małecki, 
prezes Grupy Kapitałowej Solbet, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgosz-

Angażuje się też w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywioło-
wych.

Z kolei wyróżnienie w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁ-
ECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO 
CZŁOWIEKA otrzymał nasz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Wyróżnienie przyznano za prowadzenie 
szeregu kampanii i projektów o charakterze społecznym, 
których realizacja służy osobom wykluczonym społecznie, 
starszym i z niepełnosprawnościami. Nagrodę odebrała Hanka 
Stamm, dyrektor MGOPS. Laureatom serdecznie gratulujemy.

(Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP)

czy (dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej). 
Jak czytamy w uzasadnieniu, nagrodę 
przyznano za działalność społeczną i 
charytatywną. M. Małecki jest mecenasem 
przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, 
zaangażowanym w akcje charytatywne. 
Wspiera podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim. Na jego 
pomoc mogą liczyć oddziały NSZZ 
Solidarność w Bydgoszczy, Toruniu i 
Solcu Kujawskim. Realizuje działania 
prospołeczne, fundując stypendia dla 
studentów uczelni technicznych, dotując 
powstawanie pomników, skwerów, 
obelisków upamiętniających Armię 
Krajową, św. Jana Pawła II i błogosł-
awionego kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Nagrodę z rąk marszałka Piotra Całbeckiego odbiera 
M. Małecki.

Wyróżnienie odbiera H. Stamm.

Ambitne
plany

Dzisiaj, tj. 24 czerwca ruszają zapisy na 
bezpłatne zajęcia aktywności fizycznej dla 
s e n i o r ó w  w  r a m a c h  „ P R O G R A M U 
ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENI-
ORÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – 
POMORSKIM”. Program skierowany jest do 
osób powyżej 60 roku życia. Zapisy prowadzi 
Iwona Lichocka, dyrektor soleckiej biblioteki 
(ul. 23 Stycznia 9, tel. 52 387 01 52). Nabór 
zakończy się 8 lipca. Zajęcia rozpoczną się we 
wrześniu i potrwają trzy miesiące (3 razy w 
tygodniu po 45 min.). Liczba miejsc ogranicz-
ona - maksimum 50 osób. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Program
dla seniorów



zaśpiewałem na scenie SCK w 1991 r. Był to 
marzec albo kwiecień. Miesiąc później 
jechaliśmy na festiwal w Jarocinie. Nagraliśmy 
demo i zostaliśmy zakwalifikowani. Ze sceny 
SCK przeskoczyłem więc na scenę w Jarocinie, 
gdzie było około 25 tysięcy ludzi. To był dla 
mnie duży szok. Otrzymałem nagrodę jako 
najlepszy wokal w Polsce, zespół dostał też 
wyróżnienie.

- Po Jarocinie były kolejne sceny w Polsce 
i zagranicą. Prześledźmy waszą drogę.

- Bili się o nas, oczywiście w cudzysłowie, 
Jurek Owsiak z Walterem Chełstowskim, 
a z drugiej strony Marek Kościkiewicz, który 
bardzo chciał, abyśmy zasilili szeregi firmy Zic 
Zac. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
współpracę z firmą Ćwierć Mrówki Jurka 
Owsiaka i Waltera Chełstowskiego. Tam 
powstała profesjonalnie nagrana płyta 
„Ogień”. Wtedy głównie koncerto-
waliśmy w Polsce, ale byliśmy na takim 
dużym festiwalu w okolicach Hamburga 
w północnych Niemczech. Na tym 
samym festiwalu grał Iron Maiden. 

- Potem kolejne nagrania, płyty, 
przeboje - to dla was już chleb 
powszedni. Z którą z płyt wiążą się 
największe emocje – z pierwszą, czy 
z tą, która dopiero ma powstać.

- Moje emocje tak naprawdę wiążą 
się z pierwszą płytą i z płytą „Cukier”. 
Kiedy powstała płyta „Ogień” nie 
potrafiłem grać na gitarze i śpiewałem 
kompozycje chłopaków, chociaż nad 
liniami melodycznymi pracowałem 
sam. Natomiast druga płyta wiąże się z 
moim bardzo mocnym zafascynowan-
iem sceną grungeową, sceną Seatle i takimi 
zespołami jak Nirvana, Alice in Chains. Na tych 
kapelach wychowałem się muzycznie. Stąd też 
płyta „Cukier”, która miała być dla nas czymś 
przełomowym. Na tej płycie zagrałem po raz 
pierwszy jako gitarzysta. Pracę nad tą płytą 
wspominam najfajniej. Pracowaliśmy razem 
z nieżyjącym już Tomkiem Bonarowskim, 
wspaniałym realizatorem dźwięku i z Adamem 
Toczko. Płyta powstawała w Trójmieście. Był to 
bardzo fajny czas.

- Na koncercie jubileuszowym zagraliście 
premierowy utwór. Jest on zapowiedzią 
następnej płyty? Nad czym obecnie pracu-
jecie?

- Roan przebył bardzo długą, muzyczną 
drogę. Od muzyki punkowo – reggaeowej, 
poprzez muzykę grungeową po pop. Niestety 
w pewnym momencie trafiliśmy na Marka 
Kościkiewicza, którego szanuję jako muzyka 
i kompozytora, ale sprowadził nas na „złą 
drogę”. Nagraliśmy płytę „Klub Denisa 
Rodmana”. Nie były to złe piosenki, ale 
wyprodukowane bardzo mocno popowo. 
Zespół, który zostaje laureatem Jarocina nie 
może po prostu nagrać takiej płyty. W dzisiej-
szych czasach byłoby to już do pomyślenia. 
Wystarczy popatrzeć na karierę Agnieszki 
Chylińskiej. Była bardzo mocno rockowa, 
wręcz w pewnych momentach nawet metalowa, 
potem nagrała coś bardzo, bardzo popowego. 

Wróciła do rock'n'rolla i nic złego się nie dzieje. 
Zespół Roan miał być całe życie punkowy ale 
mieliśmy tę przygodę z muzyką pop. Zakońc-
zyła się ona wprawdzie bardzo fajną piosenką 
„Ten zimowy czas”, aczkolwiek był to dla 
zespołu bardzo niefortunny okres. Później, w 
2006 r. był wyjazd do Chin oraz współpraca z 
Tomkiem Pacanowskim i Wiktorem Wyką. 
Bardzo mocny i fajny skład. Razem nagraliśmy 
w Poznaniu płytę „Soundcheck”. Uważam, że 
była to najlepsza płyta Roanu – anglojęzyczna, 
produkowana na rynek chiński. Wtedy te 
pierwsze wizyty w Chinach spowodowały, że 
chciałem zagrać bardzo rockowy koncert. W 
Polsce byliśmy już trochę zmęczeni, kiedy 
słyszeliśmy, że się sprzedaliśmy, nagrywając 
popowe piosenki. Polska publiczność nie 
mogła nam tego darować. Przez wiele, wiele 
lat. Już w 2005 r. chciałem zakończyć 
muzyczny etap w swoim życiu, ale zawsze we 
mnie coś grało i tak jest do dzisiaj. Wyjazdy do 
Chin spowodowały, że wiem, iż mam energię, 
wiem, że się ludziom podoba nasza muzyka. Od 
tego czasu bardzo mocno zaczęliśmy pracować 
nad kompozycjami.

- Czyli powrót do korzeni?

- Może nie do muzyki punkowej, ale 
produkujemy bardzo fajną płytę, opartą na 
rockowych brzmieniach zbliżonych do Foo 
Fighters. To ostatnio moja ulubiona kapela. 
Chciałbym, żeby zespół poszedł w takim 
kierunku.

- Kiedy ta płyta się ukaże?
- Nie będziemy wydawali płyty. Próbujemy 

z kilkoma singlami. Na razie jest pierwszy. 
Mamy jednak sporo nowych kompozycji. 
Czekamy jeszcze na teksty i spróbujemy zrobić 
dwa, trzy single. Zobaczymy, co będzie dalej.

- Na waszym profilu fb jest film. Siedzi 
Pan obok Jurka Owsiaka i rozmawiacie 
o Roanie. To też pewien etap historii zespołu. 
Szerzej, angażujecie się w działalność 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale 
nie tylko. To wasz pomysł na koncerty pod 
hasłem „Hejtujemy dopalacze” gromadzi 
młodych ludzi przed scenami w różnych 
miastach. Gdzie jeszcze się realizujecie 
w działalności społecznej i edukacyjnej?

- Nasze zaangażowanie przeciw dopalacz-
om spowodował przypadek. Jechaliśmy wtedy 
na festiwal Woodstock i usłyszeliśmy, że w 
szkole zawodowej w Solcu Kujawskim dwóch 
uczniów wzięło dopalacze i mogło się to 
tragicznie skończyć. Stwierdziliśmy, że jest to 
odpowiedni moment. Ja uczę w Szkole 
Postawowej nr 1, mój brat też jest pedagogiem i 
stwierdziliśmy, że trzeba coś dla tej młodzieży 
zrobić. Żeby ich przestrzec przed dopalaczami. 

Jakie są skutki ich spożywania. Stąd pomysł na 
serię koncertów, też z udziałem terapeutów. Tak 
więc, nie tylko muzyka, również spotkania z 
ciekawymi ludźmi, którzy opowiadają własne 
przeżycia, mówią o swoich sukcesach i 
porażkach z osobami zażywającymi dopalacze. 
Akcję prowadzimy do dzisiaj. Jesteśmy często 
zapraszani na koncerty, czy do mediów, aby o 
tym porozmawiać.

- Wspomniał Pan już o Chinach. Ilu macie 
tam fanów. To są tysiące, czy miliony? 
Wydaliście płytę z tamtejszym muzykiem.

- Nie chciałbym koloryzować, dlatego nie 
powiem, że czekają na nas miliony Chińczyków, 
bo bym skłamał. Mamy tam swoją publiczność, 
zagraliśmy osiemnaście tras koncertowych. 
Każda trasa to od kilku do kilkunastu koncertów. 
Gdyby zliczyć te wszystkie wyjazdy, to prawie 
rok spędziliśmy w Chinach. Niestety, pandemia 
pokrzyżowała nam bardzo mocno plany. W 2019 
r. podpisaliśmy swój kontrakt życia z jedną 
z największych wytwórni z miasta, nomen 
omen, Wuhan, gdzie wybuchła epidemia. Miały 
być dwie trasy w ciągu roku, szeroka promocja w 
prasie i internecie. Niestety to nie wypaliło - 
pandemia. W Chinach wydaliśmy dwie płyty. 
Pierwsza sprzedała się bardzo dobrze, druga nie 

zdążyła. Kilka tygodni temu byłem 
w Ameryce i miałem podpisać kontrakt 
na nasze koncerty na uniwersytecie 
Illinois w Chicago i Champaign. 
Ponieważ przez pandemię nasz chiński 
wokalista jest przyblokowany, te 
koncerty w tym roku nie dojdą do 
skutku. Na tych uczelniach studiuje 50 
tysięcy Chińczyków. Dostali nasze 
płyty i ta muzyka im się podoba. Da Shu 
napisał bardzo fajne teksty. Są one 
w większości w języku chińskim, a ja 
występuję w roli producenta i gitarzysty. 
Myślę, że uda się w przyszłym roku 
i dostaniemy takiego pozytywnego kopa 
do przodu. W Chinach też czekamy na 
zielone światło, ale oni cały czas 
zmagają się z koronawirusem.

-  Tr z o n  z e s p o ł u  t o  b r a c i a 
Manowie. Kto obok braci Manów 

grał i gra w Roanie?
- Od zawsze z bratem. Pozostali muzycy 

bardzo często się zmieniali. Podstawowy skład 
to Romek Rojewski – perkusja, Andrzej Sroka – 
gitara. W tym składzie zagraliśmy kilka piosenek 
na koncercie Roan 30 lat. Współpracujemy 
jeszcze z Hubertem Gasiulem – byłym 
perkusistą Wilków, Waldkiem Franczykiem, 
Błażejem Gawlińskim, z Piotrem Pniakiem 
z Proletariatu – także perkusistami. Jeśli chodzi 
o gitarzystów w ścisłym składzie jest Andrzej 
Sroka, współpracujemy też z Tomkiem 
Pacanowskim.

- Daliście koncert jubileuszowy, występu-
jecie od czasu do czasu na Dniach Solca, jakie 
są wasze tegoroczne plany koncertowe?

- W tym roku skupiamy się głównie na 
singlach i na pracy w studio. Mamy zaplanowa-
nych kilka koncertów w Polsce. Liczyliśmy 
mocno na Amerykę we wrześniu, ale na razie nic 
z tego nie wyszło. Obejrzałem uczelnię, scenę, 
na której mieliśmy zagrać. Wcześniej w jednej z 
tych sal grał Ringo Star, a wcześniej Brian 
Adams.

- A kiedy znów będzie można usłyszeć was 
w Solcu?

- Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jakoś 
niebawem.

Dokończenie ze str. 1

Chcieliśmy
grać punk
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Soleckie Centrum Kultury

SUKCESY  UCZESTNIKÓW
PRACOWNI  PLASTYCZNEJ
Zoja Rochna-Woźniak i Olimpia 

Kasperska z pracowni plastycznej SCK 
prowadzonej przez instruktora Henryka 
Kłosińskiego oraz Matylda Zboińska 
z pracowni instruktorki Agaty Bądziele-
wskiej zdały pozytywnie egzaminy do 
Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. 
Gratulujemy! Przy okazji zapraszamy do 
obejrzenia prac uczestników zajęć pra-
cowni plastycznej w utworzonej przed 
budynkiem SCK Galerii PRZED.

WERNISAŻ
Wernisaż podsumowujący działalność 

grup plastycznych BELLE ARTI i ULTRA-

MARYNY prowadzonych przez instruktora 
H. Kłosińskiego zaplanowano na 24 
czerwca w galerii HOMO FABER (godz. 
17.00). Zapraszamy.

TEATR  MAŁEJ  STOPY
Na scenie Soleckiego Centrum Kultury 

14 czerwca swój popis dała dziecięca grupa 
teatralna „Teatr małej stopy”. Pokazała 
spektakl przygotowany na podstawie bajki 
Aleksandra Puszkina „O rybaku i złotej 
rybce”. Wystąpiły trzy supergwiazdy: Julia 
Umińska jako złota rybka, Lena Grzędzi-
cka jako wróżka, Kacper Kaczmarek jako 
rybak. Opiekunem grupy jest instruktor 
SCK Gabriela Walczak. Na koniec 
przedstawienia młodzi widzowie mogli 

wczuć się w rolę aktorów i wspólnie 
zatańczyli do znanej melodii Baby shark.      
-Jesteśmy przekonani, że rozdane po 
spektaklu rybki do kolorowania spełnią 
wszystkie wasze marzenia! Wkrótce 
kolejna teatralna przygoda. Zachęcam 
również do dołączenia do grupy teatralnej, 
a rodzicom dziękuję serdecznie za pomoc 
w przygotowaniach. Dzieci wystąpiły 
wspaniale!  - podkreśla dumna z odważnych 
aktorów G. Walczak. Podziękowania 
kieruje też do Joanny Skoczylas za obsługę 
światła i wolontariuszce Natalii Naporze za 
pomoc w realizacji efektów specjalnych.

KINO  KULTURA  ZAPRASZA
25 czerwca Kino Kultura zaprasza:
KINO PO UKRAIŃSKU: 11.00 - 

„Операцiя Чоловік в Чорному Operacja 
Człowiek w Czerni реж. Grethe Bøe-Waal 
Норвегія (Norwegia) 2018 / 82', вік: 7+ 
(wiek: 7+), українська озвучка (ukraiński 
lektor). Вхід вільний (Wstęp wolny)

KINO DLA DZIECI: 13.00 - „Foki 
kontra rekiny”, reż. Greig Cameron, 
animacja, RPA, 2021, dubbing, 101 min. 
Wiek: 7+

KINO DOBREGO HUMORU: 16.00 - 
„Rodzinna zamiana ciał”, reż. Jean-Patrick 
Benes, komedia, Francja, 2020, napisy, 104 
min.

PRZEDSTAWIENIE
W piątek 1 lipca o 17.00 na scenie 

Soleckiego Centrum Kultury wystąpi grupa 
teatralna seniorek w przedstawieniu 
zatytułowanym „Malachity” w reżyserii 
instruktora SCK Marcina Borkowskiego. 
Zapraszamy! Wstęp wolny.

Z  KALENDARIUM  SCK
19 czerwca Miś i Tygrys maskotki SCK 

wzięły udział w VIII Biegach Ulicznych im. 
Antoniego Nawrockiego w Solcu Kujaws-
kim.

mmm
21 czerwca na scenie SCK wystąpili 

młodzi artyści z Formacji Dziecięcej 
Gigusie oraz zespołu New Voices. Gościn-
nie wystąpili także soleccy harcerze z ZHP.

Kulturalny przekładaniec



VIII Biegi Uliczne im. Antoniego Nawrock-
iego odbyły się 19 czerwca. Pogoda tego dnia była 
upalna (ponad 30 st. C) zatem już sam start był dla 
wszystkich sukcesem. Pomimo tego niespełna 600 
miłośników biegania w rozmaitym wieku 
rywalizowało w ośmiu biegach dzieci i młodzieży 
oraz Biegu Głównym (tu z podziałem na 5 km, 10 
km oraz Nordic Walking). 

Oto najlepsi we wszystkich kategoriach 
wiekowych:

Dziewczęta do lat 7 (rocznik 2015 i młodsze) 
– dystans 250 m.:

1. Wiktoria Surma
2. Liza Pera
3. Nadia Wojsznis
4. Amelia Chłopot
5. Maja Surma
6. Michalina Kusz
Chłopcy do lat 7  - dystans 250 m. :
1. Oskar Pacer
2. Wiktor Cimachowski
3. Aleksander Socha
4. Aleksander Świgoński
5. Michał Jóźwiak
6. Jakub Nawrocki
Dziewczęta 8 – 10 lat  - dystans 600 m. :
1. Lea Moroszczak 
2. Karolina Czarniak
3. Anna Batlińska 
Chłopcy 8 – 10 lat - dystans 600 m. :
1. Ksawery Wilk
2. Hubert Sonnak
3. Bartłomiej Kowalski
Dziewczęta 11 – 13 lat - dystans 800 m. :
1. Martyna Łata
2. Lena Nawrocka
3. Paulina Bandoch
Chłopcy 11 – 13 lat - dystans ok. 800 m. :
1. Michał Kubicki
2. Paweł Batliński
3. Paweł Wolak
Dziewczęta 14 – 16 lat - dystans 1600 m. :
1. Weronika Kunicka
2. Oliwia Wiśniewska
3. Natalia Nowak
Chłopcy 14 – 16 lat - dystans 1600 m. :
1. Wojciech Szymański
2. Mikołaj Glaza
3. Marcin Rutkowski
Bieg główny na 5 km – klasyfikacja Open 

kobiet:
1. Marzena Rozpędzik (Białe Błota)
2. Dominika Krzyszłowska (Toruń)
3. Izabela Wieczorek (Bydgoszcz)
Bieg główny na 5 km – klasyfikacja Open 

mężczyzn:
1. Aliaksander Sanko (Grudziądz) 
2. Mikołaj Piwoński (Toruń)
3. Wiktor Moszczyński (Solec Kujawski) 
Bieg główny na 5 km – klasyfikacja 

mieszkanek Solca Kujawskiego:
1. Wioleta Zagożdżon
2. Kinga Spychalska 
3. Ewa Lenser 
Bieg główny na 5 km – klasyfikacja 

mieszkańców Solca Kujawskiego:
1. Wiktor Moszczyński
2. Mariusz Bandoch
3. Krzysztof Stomski
Wyniki Biegu Głównego na 10 km:

Bieg główny na 10 km – klasyfikacja Open 
kobiet:

1. Sviatlana Sanko (Grudziądz) 
2. Magdalena Wujek (Bydgoszcz) 
3. Kamila Zientara Zarosa (Bydgoszcz) 
Bieg główny na 10 km – klasyfikacja Open 

mężczyzn:
1. Mariusz Dembowski (Lidzbark) 
2. Jarosław Trzciński (Solec Kujawski)
3. Mariusz Kryske (Białe Błota)
Bieg główny na 10 km – klasyfikacja 

mieszkanek Solca Kujawskiego:
1. Ewelina Banach
2. Patrycja Kalinowska
3. Katarzyna Szulc - Trawińska
Bieg główny na 10 km – klasyfikacja 

mieszkańców Solca Kujawskiego:
1. Jarosław Trzciński
2. Jakub Cimachowski
3. Łukasz Błaszak
Wyniki poszczególnych grup wiekowych na 

portalu elektronicznezapisy.pl
Wyniki w poszczególnych kategoriach 

Nordic Walking na 5 km:
Kobiety:
1.Weronika Grzeszak (Nowy Dwór 

Mazowiecki)
2. Anna Stempniak (Inowrocław)
3. Monika Wolak (Solec Kujawski)
Mężczyźni:
1. Jacek Małkiewicz (Solec Kujawski)
2. Zbigniew Roszak (Gniewkowo)
3. Stanisław Bigalke (Bydgoszcz)
Organizatorami VIII Biegów Ulicznych był 

MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 
oraz Gminy Solec Kujawski. Honorowy Patronat 
nad imprezą objął Starosta Bydgoski Wojciech 
Porzych.

Sponsorami imprezy byli: AUTOS (sponsor 
główny), DROBEX Sp. z o.o., PASACO, PW 
ALJOT, PW TYLPOL Aleksandra Kuźniewska 
i Marek Tylicki, Klimat Solec, Torunskie Zakłady 
Graficzne ZAPOLEX, ZGK Solec Kujawski, 
SZUWAŁA Wiązary Zakład Stolarski, 
CAMSAT, ROSZAK Chłodnictwo Klimatyzacj-
a, SUPER POLISA Arkadiusz Firgolski, 
CHEMSOL Stanisław Polinowski, ŻELMET 
Ryszard Karólewski, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
TRANSPORTOWIEC, firma WIDUTO, SIMI 
Andrzej Siemianowski, ROLETKA Tomasz 
Jeziorski, GRANIT Kamień Naturalny,  Lokalna 
Grupa Działania TRZY DOLINY, UNIMECH 
Jan Majchrowski, ZIELONA SKRZYNKA 
Zdrowie i Ekologia, PAX Sp. z o.o. Maciej 
Nowicki, REGAN Dźwigi i podnośniki.

Ponadto imprezę wsparli: Szymon Raczyński 
i Tomasz Pacek – radni Solca Kujawskiego, 
Marcin Nowiński, zabezpieczający trasę strażacy 
OSP Solec Kujawski, Klub Motocyklowy Skulls 
Solec Kujawski, Nadleśnictwo Solec Kujawski 
oraz cały sztab wolontariuszy.

Tego dnia na wszystkich czekała masa 
atrakcji – począwszy od możliwości podziwiania 
panoramy Solca ze znacznych wysokości, 
poprzez dziecięce zabawy z animatorkami, 
kosztowanie pysznych lodów czy pożywnej 
grochówki.

Najlepsi w każdym biegu otrzymali puchary 
oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy 
z uczestników imprezy otrzymał piękny 
pamiątkowy medal, zaś uczestnicy Biegu 

Głównego mieli możliwość otrzymania pami-
ątkowej koszulki. Odbyło się również losowanie 
atrakcyjnych nagród rzeczowych, w tym vouchera 
na zakup roweru ufundowanego przez solecką 
firmę Aljot oraz telewizora i artykułów AGD.

Co stało się tradycją, impreza połączona była z 
akcją „Solec za 50%”, gdzie soleckie restauracje – 
Pasibrzuszek, Autos, Bar u Justyny, Jurajska, 
Dobre z Lasu - oferowały rozmaite promocje na 
swoje specjały.

Dziękując wszystkim, którzy mieli swój udział 
w organizacji VIII Biegów Ulicznych im. 
Antoniego Nawrockiego, zapraszamy za rok na 
kolejną edycję. Do zobaczenia!

Marek Roliński, prezes MUKS Start  
Wojciech Lutowski, dyrektor OSiR

Pod koniec maja w Miastku odbył się 
Krajowy Turniej Młodzików Młodszych, 
Młodzików i Juniorów Młodszych w Badmin-
tonie. Nasi młodzi zawodnicy - Paweł Batliński 
i Szymon Jaskot zajęli II miejsce w grze 
podwójnej Młodzików Młodszych. P. Batliński  
zajął też III miejsce w grze pojedynczej w tej 
samej kategorii. Również nasza para mikstowa 
Paulina Bandoch i Filip Woś zajęli III miejsce 
w kategorii Młodzików Młodszych. Z kolei 4 
czerwca w Koninie odbył się Krajowy Turniej 
Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych. 
P. Batliński i S. Jaskot po zaciętej walce w finale 
zajęli II miejsce w grze podwójnej Młodzików 
Młodszych.

Wrócili
z medalami

OSiR zaprasza wszystkich uczniów do 
udziału w rozgrywkach sportowych organizo-
wanych na początku tegorocznych wakacji 
letnich w hali sportowo-widowiskowej. Plan 
zajęć: 27 czerwca (roczniki 2010 i młodsi), 28 
czerwca (roczniki 2007 – 2009), 29 czerwca 
(roczniki 2010 i młodsi), 30 czerwca (roczniki 
2007 – 2009). We wszystkie dni zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 11.00, a kończą o 
12.30. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać 
stroje sportowe. Sprzęt, opiekę i koordynację 
zajęć zapewnia OSiR. Podobne zajęcia 
przeprowadzone będą w tygodniu kończącym 
wakacje. Jak co roku w wakacje (od 4 lipca do 
31 sierpnia) młodzi solecczanie mogą 
korzystać z bezpłatnych wejść na basen.

Wakacje

Upał nie przeszkodził
biegaczom

Sport i rekreacja
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Działo się
w szkole muzycznej

Jubileusz
„Promyczka”

Przedszkole „Promyczek” świętowało 
srebrny jubileusz. Na imprezie z okazji 25 – 
lecia placówki spotkali się dzieci, rodzice, 
nauczyciele oraz zaproszeni goście. 
W czasie części oficjalnej gratulacje na ręce 
dyrektor Małgorzaty Kaczan złożyli 
przedstawiciele soleckiego samorządu 
z burmistrz Teresą Substyk i przewodni-
czącym rady Bartłomiejem Czakim.

Nauka szacunku i  zrozumienia, 
poznanie co dobre i ważne, rozumienie 
otaczającego świata oraz swoich rówieś-
ników, wprowadzenie w świat nauki, 
radość z zabawy, pani której można 
powiedzieć wszystko, atmosfera przyjaźni 
i uśmiechu – to oczekiwania każdego 
przedszkolaka. I właśnie za spełnianie tych 
oczekiwań burmistrz przekazała podzię-
kowania byłym i obecnym pracownikom 
„Promyczka”.

Zanim wybrzmiały życzenia, przed 

gośćmi wystąpiły przedszkolaki. Śpiewały 
i tańczyły dziękując za obecność. W dalszej 
części uroczystości zagrała orkiestra dęta 
soleckiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
zaprezentowała się również Grupa BIZON. 
Dzieciaki skorzystały z dmuchawców, 
bawiły się też na przedszkolnym placu 
zabaw, który wzbogacił się o nowe sprzęty, 
podarowane z okazji jubileuszu. Podczas 
uroczystości burmistrz wręczyła także 
angaż M. Kaczan, która będzie dyrektorem 
przedszkola do 2027.

Przekładany ze względu na pogodę 
piknik rodzinny organizowany przez szkołę 
muzyczną udało się zorganizować 9 
czerwca. I to jak! Przez kilka godzin na 
przyszkolnym terenie działo się dużo 
i atrakcyjnie. Uczniowie, także absolwenci, 
solo, w duetach lub większych zespołach 
razem ze swoimi nauczycielami koncertowa-
li dla licznej publiczności. Na ławkach przed 
zaimprowizowaną sceną zasiedli koledzy ze 
szkolnej ławy, ale przede wszystkim rodzice, 
dziadkowie, którzy oklaskiwali występy – 
nie tylko swoich dzieci czy wnuków. Na 
brawa zasługiwali wszyscy, bez wyjątku. 
Poziom wykonań mógł zachwycić. Grali i 
tańczyli uczniowie młodszych klas, ale 
występowali również ich starsi koledzy. 
Repertuar był dobrany do umiejętności na 
poszczególnych etapach kształcenia 
muzycznego. Obok instrumentalistów 
występowali też tancerze. Dla dzieci tych ze 
szkoły muzycznej, ale i przybyłych na piknik 

zapisywania się do szkoły. Po każdym 
występie było widać, że warto. W maju i na 
początku czerwca szkoła zorganizowała 
również dwa konkursy – 14 maja V Kujaws-
ko-Pomorski Konkurs Fletowy i 3-4 czerwca 
IV Międzynarodowy Konkurs Akordeon-
owy. W pierwszym z nich laureatką II 
nagrody w grupie II została Agnieszka 
Ryduchowska, uzdolniona uczennica Anny 
Zająkały. W drugim pierwsze nagrody 
otrzymali Kajetan Brzeziński i Kajetan 
Skrycki, którzy uczą się pod okiem Wiesł-
awa Nowaka, dyrektora szkoły. Dwa dni 
później, 6 czerwca w Warszawie, odbył się 
VII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy Szkół 
Muzycznych I stopnia „Gitarowe NasTroje”. 
Wśród laureatów konkursu znalazła się 
utalentowana uczennica Magdalena Lisiak, 
która zdobyła I miejsce. Magda pracuje pod 
kierunkiem Anny Wojciechowskiej-Hołogi.

maluchów organizowano konkursy. Na 
chętnych mocniejszych wrażeń czekały 
dmuchańce, a na zmęczonych igraszkami – 
wata cukrowa i inne słodkości. Był też grill, 
przy którym rodzice i pracownicy uwijali się 
jak w ukropie. Dyrektor zaś zachęcał do 



Ochrona środowiska, przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym i właściwa gospodarka 
odpadami to zagadnienia, które coraz częściej 
nie tylko są przedmiotem debaty publicznej, ale 
też przybierają formę realnych działań. Od 
kilku już lat obowiązuje wszystkich mieszk-
ańców Solca segregacja odpadów, którą na co 
dzień postrzegamy przede wszystkim jako 
podział odpadów na pięć głównych frakcji: 
tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady 
oraz odpady zmieszane, będące pozostałością 
tego, czego nie da się zakwalifikować do innych 
typów. Segregujemy odpady (zarówno my, 
mieszkańcy, jak i podmioty profesjonalne, takie 
jak chociażby Zakład Gospodarki Komunalnej 
w naszej gminie), by trafiały we właściwe 
miejsce, gdzie można je odpowiednio 
przetworzyć, odzyskać, poddać recyklingowi, 
unieszkodliwieniu poprzez spalenie lub 
w najgorszym wypadku składować na 
wysypisku. 

Przyglądając się bliżej całemu procesowi, 
który ma miejsce od momentu odbioru śmieci 
sprzed naszej posesji lub z naszej wiaty 
śmietnikowej, do momentu zagospodarowania 
odpadów w odpowiedni sposób, nie da się nie 
zauważyć, że jest to szereg złożonych działań, 
które generują określone koszty. Poczynając od 
tych najbardziej oczywistych, związanych 
z odbiorem odpadów, do których należą 
w szczególności koszty transportu (w tym 
w szczególności koszty paliwa), koszty pracy 
osób zaangażowanych bezpośrednio do odbioru 
odpadów, poprzez koszty mniej oczywiste, 
wynikające z rosnącej ilości odpadów na terenie 
naszej gminy (wzrost średnio ok. 5 proc. rok do 
roku),  na kosztach zagospodarowania 

i skierowania do procesów odzysku, recykling-
u, spalania lub składowania kończąc. Biorąc 
pod uwagę dodatkowe koszty, takie jak energia 
i przyglądając się temu, co dzieje się dookoła 
nas w ostatnim czasie, nie trudno zrozumieć, że 
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów na 
terenie naszej gminy wzrasta. Dla przykładu, 
ilość odpadów biodegradowalnych z terenu 
Solca Kujawskiego od 2019 roku wzrosła o 
107 proc., tj. jest ich ponad dwa razy więcej, a 
ich cena, w tym samym okresie wzrosła o 207 
proc. Podobnie sytuacja wygląda z odpadami 
wielkogabarytowymi,  jak  mówi nam 
Wojciech Elszyn, kierownik Działu Gospod-
arki Komunalnej i Przygotowania Produkcji w 
ZGK, ilość tego typu odpadów wzrosła o 62 
proc., a ich cena o 114 proc. O cenach paliwa 
do śmieciarek pracownik ZGK nawet nie chce 
się wypowiadać, twierdząc, że każdy z nas je 
widzi, podjeżdżając na stację paliw.

- Decyzje o podwyżkach zawsze są trudne, 
wymagają odpowiedniej analizy, upewnienia 
się, że są one konieczne, że nie da się zbilan-
sować powstającej straty w inny sposób. W tej 
sytuacji, przy tak jaskrawych i niezaprzeczalny-
ch argumentach, dotyczących konieczności 
dołożenia do systemu odpadowego w gminie 
większej ilości środków, by móc zapewnić 
ciągłość odbioru i przekazywania do zagospoda-
rowania odpadów, produkowanych przez 
mieszkańców, decyzja podjęta przez radę 
miejską 3 czerwca jest uzasadniona. Wzrost 
stawek o 10 złotych nie obciąża w całości 
mieszkańców. Korzystając z prawa, jakie 
przyznaje ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, radni podjęli uchwały, 
zgodnie z którymi wzrost opłaty będzie dotyczył 

mieszkańców tylko w części. Pozostałą wartość 
dołoży do systemu gmina, z własnych dochodów. 
I tak, od lipca 2022 roku opłata dla mieszkańców 
będzie wynosiła 35 zł miesięcznie za osobę, a 
kolejne 3 zł za każdego mieszkańca dołoży 
gmina. Nie zmieniają się zasady dla solecczan, 
którzy korzystają z przydomowych kompostow-
ników. Oni nadal będą wnosili opłatę niższą o 2 
zł. Warto przy tym wspomnieć jak wygląda 
sytuacja w sąsiednich gminach, o podobnej do 
Solca wielkości (np. Osielsku, Białych Błotach 
itp.). Łączne opłaty, tj. część, którą płaci 
mieszkaniec i część, którą dokładają gminy, 
kształtują się tam na poziomie 42-44zł za osobę 
miesięcznie - wyjaśnia Cezary Ball, dyrektor 
Wydziału Utrzymania Miasta.

Mieszkańcy naszej gminy produkują 
średnio 464 kg odpadów rocznie na osobę. 
Średnia krajowa to 342 kg. Niezbędnym jest 
zatem ustalenie takiej wysokości opłaty, która 
pozwoli na pokrycie kosztów zagospodarow-
ania tych odpadów. Dlatego też zarówno 
pracownicy urzędu, jak i ZGK zachęcają do 
działania zgodnego z zapisaną w ustawie o 
odpadach hierarchią postępowania z odpadami, 
tj. w pierwszej kolejności zapobiegania ich 
powstawaniu. To jest realne działanie, które my 
– mieszkańcy – możemy podjąć w celu 
minimalizowania kosztów. Tym bardziej, że 
zdecydowana większość środków z podwyżki 
zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 
zagospodarowania odpadów, a więc trafi 
bezpośrednio do firm, które utylizują nasze 
śmieci. Im mniej będziemy produkowali 
odpadów, tym mniej środków będzie potrzebn-
ych w systemie.

- Analizy i szacunki przygotowywane przez 
ZGK wskazują bowiem, że należy liczyć się 
z tym, że koszty zagospodarowania będą rosnąć. 
Zawarte w tym roku porozumienie gminy 
z Bydgoszczą, dotyczące zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych w przygotow-
ywanej przez bydgoską spółkę ProNatura 
inwestycji w biogazownię, umożliwi przekaz-
ywanie od 2025 r. naszych bioodpadów i to po 
cenach i na zasadach identycznych jak 
Bydgoszcz. Do tego czasu jesteśmy uzależnieni 
od cen, które narzucają wykonawcy w ogłaszan-
ych przez ZGK przetargach na zagospodarow-
anie odpadów. A jako spółka gminna, jesteśmy 
zobligowani do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Nie możemy działać tu 
w warunkach całkowicie wolnorynkowych i 
wysyłać odpadów tam, gdzie w danej chwili jest 
najtaniej – dodaje W. Elszyn.

Duży wpływ na to, jak w przyszłości będzie 
wyglądała gospodarka odpadami na terenie Solca 
Kujawskiego, mają dokonywane zmiany 
w prawie. Od 2023 roku mają wejść w życie 
przepisy, dotyczące kaucjonowania butelek 
szklanych, PET czy puszek aluminiowych. ZGK 
śledzi cały proces legislacyjny i czeka na 
szczegółowe rozwiązania, które znajdą się 
w aktach wykonawczych. Na dzisiaj trudno 
określić jaki wpływ na cały system będą miały 
wprowadzane zmiany. Z jednej strony dobrze, że 
butelki czy puszki będą mogły być oddawane 
bezpośrednio do sklepu, z drugiej jednak np. PET 
jest tym typem tworzyw, który można poddać 
procesom odzysku i recyklingu. Wpływa to na to, 
że recyklerzy chętniej odbierają od ZGK tworzywa 
sztuczne, wiedząc, że jakaś ich część będzie mogła 
być przez nich odzyskana i przerobiona ponownie 
na surowiec – czyli sprzedana z zyskiem. 
Obecność w odpadach z tworzyw sztucznych PET-
u czy tworzyw z chemii gospodarczej sprawia, że 
koszty ich zagospodarowania są niższe. Nie 
wiemy na jakich zasadach będzie funkcjonować 
gospodarka odpadami od 2023 roku, trudno zatem 
określić, jak kaucjonowanie wpłynie na ponoszone 
obecnie koszty.

Decyzje o podwyżkach
są zawsze trudne

Dzisiaj zdjęcie wykonane w latach 30. XX wieku. Widzimy grupę ludzi, stojących przed 
wejściem do restauracji, której właścicielem był Stanisław Kieliba. Widoczny budynek stoi do 
dziś przy ulicy Toruńskiej 59. Prezentowana fotografia daje dobre wyobrażenie o tym, jak 
niegdyś ubierali się mieszkańcy niewielkiego miasteczka. Uważni czytelnicy bez trudu 
dostrzegą również informację, że w obiekcie był do dyspozycji telefon.

Solec na starej fotografii (3)



W skrócie

WNIOSKI  MIESZKANIOWE
Termin składania wniosków o przydział 

lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy mija 30 czerwca. Dotyczy on 
również osób znajdujących się na listach 
uprawnionych do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego/socjalnego z  2021 r., które 
są zobowiązane do corocznego przedłożenia 
uaktualnionych wniosków. Niezłożenie 
uaktualnionego wniosku w terminie powoduje 
skreślenie z listy. Wnioski złożone po terminie 
nie będą rozpatrzone przez Komisję Mieszk-
aniową.

SOLECCZANKA  WŚRÓD  SOLISTÓW
W toruńskim Dworze Artusa odbył się 

koncert „Pory roku z Mistrzem”, organizowany 
przez Filharmonię Pomorską w ramach Święta 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Spośród uczniów szkół muzycznych z Torunia, 
Bydgoszczy i Grudziądza w ramach przesł-
uchań wyłoniono pięciu solistów, którzy 
z orkiestrą Capella Bydgostiensis oraz 
wirtuozem skrzypiec Mariuszem Patyrą, 
wykonali najpopularniejsze dzieło Antonio 
Vivaldiego „Cztery Pory Roku”. W grupie 
solistów znalazła się nasza młoda skrzypaczka 
Julia Jaskot, absolwentka soleckiej szkoły 
muzycznej, a obecnie uczennica III kl. 
Ogólnokszta łcącej  Szkoły  Muzycznej 
w Bydgoszczy, która wykonała trzecią część 
„Zimy”.

ZNIKNĄŁ  AZBEST
Na początku czerwca na zlecenie gminy 

firma ECO-POL odebrała z terenu osiemnastu 
n ieruchomości  odpady n iebezpieczne 
zawierające azbest (zdemontowane i skła-
dowane płyty azbestowe). Odpady zostały 
przekazane do utylizacji na składowisko 
odpadów niebezpiecznych w Małociechowie. 
Gmina poniosła koszty ich odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia w wysokości 12 tys.151 zł. 
Łącznie z soleckich nieruchomości zniknęło 
nieco ponad 28 ton eternitu.
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