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Dyżury aptek

Do 28 SIERPNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

29  SIERPNIA - 4 WRZEŚNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

5 - 11 WRZEŚNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 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.

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

Burmis t rz  Solca  Kujawskiego 

informuje, że w wyniku naboru na 
stanowisko dyrektora Soleckiego Centrum 
Kultury, wybrano kandydaturę Tomasza 
Rudnego (zam. w Solcu Kujawskim). Jak 

czytamy dalej w uzasadnieniu, kandydat 
spełnił wszystkie wymagania formalne 
niezbędne oraz wymagania dodatkowe 
wskazane w ogłoszeniu o naborze. Tomasz 
Rudny wykazał się bardzo dobrą wiedzą 
z zakresu kultury, przedstawił jasny, 
przejrzysty i realny program realizacji 
zadań w zakresie bieżącego funkcjonowa-
nia i rozwoju Soleckiego Centrum Kultury. 
Kandydat posiada wykształcenie wyższe 
i tytuł magistra, ukończył studia po-
dyplomowe w zakresie zarządzania kulturą 
oraz posiada doświadczenie w pracy 
w jednostkach kultury i oświaty.

Dyrektor SCK
wybrany

Składamy serdeczne podziękowania
za udział uroczystości pogrzebowej 

prowadzonej przez księdza a Michała 
Zawartowskiego naszej kochanej mamy, 

„serdecznie dobrego człowieka”
Świętej Pamięci

Anny Kozioł

oraz za wyrazy współczucia i wsparcia.
Córka Eleonora z rodziną

Najbliższym zmarłej,
stuletniej mieszkanki naszej gminy

Śp. Anny Kozioł

przekazujemy serdeczne
wyrazy współczucia

BURMISTRZ
I RADNI RADY MIEJSKIEJ

SOLCA KUJAWSKIEGO

"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń"

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE dla Pana dr.h.c. MARKA MAŁECKIEGO Prezesa Grupy 
Kapitałowej SOLBET za wsparcie i bezinteresowną pomoc finansową okazaną 
podczas długoletniej choroby ŚP. Heleny Kwiatkowskiej.Ofiarowana pomoc była 
bezcennym darem, który pozwolił zapomnieć o podstawowych troskach związanych 
z zapewnieniem opieki, zakupem leków, sprzętu rehabilitacyjnego, przez co dodawał 
wiele nadziei i siły w codziennym zmaganiu z chorobą.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest i nie przez to co 
ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi "

Jan Paweł II
Z wyrazami szacunku

Marzena Kwiatkowska z rodziną

W tym roku z okazji swojego święta 
policjanci sierż. Angelika Ciesiółka i mł. asp. 
Marcin Górko odebrali gratulacje i wyróżnienia 
z rąk Barbary Białkowskiej,  zastępcy 
burmistrza, podczas spotkania, które odbyło się 
w urzędzie pod koniec lipca. Wyróżnionym 
towarzyszyli przełożeni – komendant soleckiego 
komisariatu podinsp. Michał Leszczyński oraz 
jego zastępca nadkom. Tomasz Piasecki. 
W spotkaniu uczestniczyły również sekretarz 
Magdalena Rudna – Plewa  i  Justyna 
Żebrowska – Dudek, dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
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 Sesje można śledzić na żywo – 
www.soleckujawski.pl zakładka        
e-sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.

LI SESJA RM

Porządek
obrad

Dokończenie ze str. 1

W związku z organizacją DOŻY-
NEK 3 WRZEŚNIA br. wprowadzony 
zostanie czasowy projekt organizacji 
ruchu polegający na zamknięciu ulic: 
gen. Stefana Roweckiego "Grota" oraz 
Dworcowej (na odcinku od przejazdu 
kolejowego Sportowa/Parkowa do 
skrzyżowania z ul. 29 Listopada). 
Wyznaczone zostaną objazdy. Dodat-
kowo prosimy o nieparkowanie samo-
chodów na parkingu przy OSiR od 
piątku tj. 2 WRZEŚNIA od godz. 6.00 
(prawa strona parkingu), a od soboty tj. 
3 WRZEŚNIA od godz. 6.00 (cały 
parking) do czasu zakończenia imprezy 
tj. soboty 3 WRZEŚNIA do godz. 23.00. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany
organizacji ruchu

W minionym roku szkolnym uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z opiekunk-
ami:  Haliną Cerlak,  Małgorzatą 
Kłaniecką-Sroką, Patrycją Kołpak-
Kasperską oraz Marzenną Kuczkowską 
wzięli udział w całorocznym  projekcie 

odpowiedzialności, a także poświęcenia 
swojego czasu wolnego. 

- Najbardziej absorbującym był moduł 
Desing Thinking, którego celem było 
znalezienie rozwiązania problemu 
nurtującego uczniów oraz lokalną 

położenia geograficznego naszego miasta. 
Uczniowie znaleźli rozwiązanie i samo-
dzielnie stworzyli prototyp  AUTOMAT-u 
przyjmującego tworzywa sztuczne, 
a w zamian wydającego rośliny tlenowe – 
informuje M. Kuczkowska.

Zwieńczeniem udziału w ogólno-
polskim projekcie jest przyznanie szkole 
tytułu – SZKOŁA Z KLASĄ.

P O L S K O - A M E R Y K A Ń S K I E J 
FUNDACJI SZKOŁA Z KLASĄ.

Zadaniem młodzieży było zrealizowa-
nie trzech innowacyjnych modułów: 
Odwrócone Nauczanie, Desing Thinking 
i Agile. Każdy z tych modułów wymagał 
innego rodzaju zaangażowania: współ-
pracy, kreatywności,  wnikliwości, 

społeczność - zanieczyszczone powietrze 
naszego miasta. Analizując  badania oraz 
wywiady z pracownikami urzędów, 
lokalnymi przedsiębiorcami oraz 
mieszkańcami miasta, okazało się, że 
głównym powodem jest palenie „śmie-
ciami”, które jest konsekwencją braku 
wiedzy niektórych mieszkańców, a także 

„Czwórka” pracowała
na Szkołę z klasą

Chwile zadumy, radości
i dobrej zabawy

Dokończenie ze str. 1
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Solec Kujawski zmagał się w dwudziestoleciu międzywojennym z wieloma 
problemami. Jednym z najpoważniejszych było bezrobocie. Upadek soleckiego 
przemysłu drzewnego, związany z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym oraz 
z niszczącymi skutkami powodzi, doprowadził do znacznego wzrostu liczby osób bez 
pracy. Władze miasta próbowały zaradzić temu w różny sposób. Czyniono starania 
aby sprowadzić do Solca nowych inwestorów. Sposobem na doraźną poprawę 
sytuacji ekonomicznej mieszkańców było również organizowanie robót publicznych. 
W ich ramach kładziono na przykład kanalizację. Prezentowane zdjęcie zostało 
wykonane prawdopodobnie w 1930 roku i przedstawia robotników podczas pracy 
przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. W tle po prawej stronie możemy zobaczyć 
budynek, który nie przetrwał do naszych czasów – został zniszczony w styczniu 1945 
roku przez czerwonoarmistów. Dzisiaj w miejscu tym znajduje się budynek Poczty 
Polskiej. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to po prawej stronie zdjęcia (druga osoba od 
prawej) zobaczymy Teofila Peplińskiego, burmistrza Solca w latach 1921-1932.

Solec na starej fotografii (6)

Nasza wiedza na temat przeszłości 
Solca Kujawskiego i losów jego miesz-
kańców stale się poszerza. Cały czas 
poszukujemy informacji na temat Pow-
stańców Wielkopolskich spoczywających 
na soleckim cmentarzu przy ul. ks. Piotra 
Skargi.

W tej chwili mamy zidentyfikowanych 
pięć grobów Powstańców Wielkopolskich: 
Ignacego Koczorowskiego, Stanisława 
Krokosa, Stefana Pituły, Andrzeja 
Poznańskiego i Leonarda Wicińskiego 
(na zdjęciu).

Wszystkich, którzy posiadają wiedzę 
na temat Powstańców Wielkopolskich nie 
wymienionych powyżej, a spoczywają-
cych na cmentarzu przy ul. ks. Piotra 
Skargi, prosimy o przekazanie tej infor-
macji do Muzeum Solca osobiście          
(ul. Toruńska 8), telefonicznie: 387 31 20 
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00) ,  lub na  e-mai l :  muzeum@    
soleckujawski.pl.

Muzeum szuka
powstańców

W sierpniu, w sześciu donicach 

postawionych na rynku, pojawiły się nowe 
nasadzenia. Jak informuje Joanna Link, 
inspektor ds. ochrony środowiska, jest to 
sześć drzew liściastych - tulipanowiec 
„Edward Gursztyn”, po sześć krzewów 
liściastych - pęcherznica kalinolistna 
„Lady in Red”, tawuła brzozolistna „Tor”, 
budleja Davida „Miss Ruby” i po sześć 
krzewów iglastych - jałowiec pospolity 
„Gold Cone” i sosna górska „Varella”. 
Łącznie w każdej donicy jest po jednej 
sztuce z każdego wymienionego gatunku.

Na rynku
są kolejne drzewa i krzewy



Od 3 stycznia 2022 roku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Solcu Kujawskim realizowany jest 
Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022, 
f i n a n s o w a n y  z  F u n d u s z u              
Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usług asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia i zapew-
nienie osobom niepełnosprawnym 
pomocy w wykonywaniu czynności dnia 
codzien-nego. 

W gminie Solec Kujawski wsparciem 
w ramach Programu objętych jest 7 osób 
niepełnosprawnych w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym. Program jes t 
finansowany w 100 proc. ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. Kwota 
przeznaczona na realizację zadań w 2022 
roku wynosi 78 017,76 zł. Asystent jest 
ogromnym wsparciem dla osób z nie-
pełnosprawnością, pomaga w codzien-
nym funkcjonowaniu, załatwianiu spraw 
urzędowych, dotarciu do specjalistów 
i integracji ze społecznością lokalną.

W ramach projektu „Kujawsko-
Pomorska Teleopieka” w 2022 roku 
kontynuowane jest wsparcie w formie 
teleopieki dla osób starszych niesamodz-
ielnych lub niepełnosprawnych z gminy 
Solec Kujawski. Projekt realizowany jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 
Beneficjentem projektu jest Wojewódz-
two Kujawsko–Pomorskie, partnerem 
Gmina Solec Kujawski, a realizatorem 
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W maju 2022 roku kolejne 6 

osób objęto wsparciem w formie opieki 
na odległość. Łącznie ze wsparcia 
w ramach projektu korzysta 36 osób 
starszych niesamodzielnych lub nie-
pełnosprawnych. Celem głównym 
projektu jest zwiększenie dostępu do 
us ług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym w postaci 
pomocy sąsiedzkiej , wolontariatu 
opiekuńczego przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii  takich jak 
teleopieka. Łączna wartość projektu 
wynosi 19.079.461,24 a dofinansowanie 
UE: 16.207.111,24.

W 2022 roku Gmina Solec Kujawski, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
otrzymała dotację Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej na realizację 
Programu „Opieka 75+”, którego celem 

jest zwiększenie dostępności usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 
lat i więcej, które mieszkają na terenach 
gmin do 60 tys. mieszkańców. Program 
realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. 
W ramach programu wsparciem w formie 
usług opiekuńczych do dnia 30.06.2022 
objętych zostało 15 osób w wieku 75 +. Są 
to zarówno osoby, które dotychczas nie 
korzystały z pomocy w formie usług 
opiekuńczych jak i osoby, które korzys-
tały z powyższego wsparcia w ramach 
projektu w ubiegłym roku.  Na realizację 
działań przewidzianych programem 
gmina otrzymała dotację celową, w wyso-
kości 50 proc.  kosztów realizacji zadania, 
tj. 66.138 zł. Łącznie na dzień 30.06.2022 
w ramach programu zrealizowano 1492 
godziny usług.

Teleopieka,
czyli opieka na odległość

Zwiększenie dostępności
usług opiekuńczych

Osobisty
asystent

5
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Soleckie Centrum Kultury

Kulturalny
przekładaniec
KINO  KULTURA  ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy po przerwie 

wakacyjnej do Kina Kultura, a w repertua-
rze 3 września:

KINO PO UKRAIŃSKU: 11.00 – 
„Амазонія. Пригоди мавпочки Саї 
(Amazonia - przygody małpki Sai), реж. 
Thierry Ragobert, Франція, Бразилія 
(Francja, Brazylia) 2013, 79 min. вік: 6+ 
(wiek: 6+), фільм без діалогів (film bez 
dialogów). Вхід вільний (Wstęp wolny) 

KINO DLA DZIECI: 13.00 - „Pamięt-
niki Tatusia Muminka”, reż. Ira Carpelan, 
animacja,  Finlandia/Polska,  2021, 
dubbing, 74 min. Wiek: 5+

KINO DOBREGO HUMORU: 16.00 - 
„A oni dalej grzeszą, dobry Boże”, reż. 
Philippe de Chauveron, komedia, Francja, 
2021, 98 min.

Bilety w cenie: 14 zł – normalny/12 zł – 
ulgowy. Kasa biletowa czynna 30 min 
przed każdym seansem (płatność również 
kartą). 

MIĘDZYNARODOWY 
SPŁYW  KAJAKOWY 
Tradycyjnie od wielu lat w sierpniu, 

w tym roku 11 sierpnia, do Solca Kujaw-
skiego przybyli kajakarze, aby odpocząć 
nad brzegiem Wisły. Podczas Międzynar-
odowego Spływu Kajakowego odbył się 
coroczny Konkurs Piosenki Turys-tycznej, 
w którym udział wzięli: 

Tomasz Pelikant, Mateusz Wojna-
rowski, Stara Fregata, Po prostu 
Piotrek, Małgosia Częstochowska, Julia 
Mruk. Jury w składzie: Sylwia Rejent, 
Marzanna Szewczyk, Joanna Skoczylas 
przyznało nagrody w kategoriach: „Za 
profesjonalizm i talent” – nagrodę 
otrzymali M. Wojnarowski i T. Pelikant; 
„Za najśmieszniejszy tekst piosenki” – Po 
prostu Piotrek. Wyróżnienie przyznano M. 
Częstochowskiej i J. Mruk, za występ 
grupowy nagrodzono Stare Fregaty. 

Ponadto dla uczestników spływu oraz 
mieszkańców zorganizowano konkursy 

takie jak przeciąganie liny, rzut piłką w dal, 
jedzenie banana na czas, zgaduj zgadula, 
konkursy piosenki dziecięcej, jedzenie 
jabłka na sznurku, konkurs tańca dziecię-
cego, quizy wiedzy o wodzie. Dla wszyst-
kich przewidziano atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Bydgoszczy oraz Soleckie Centrum 
Kultury. Wydarzenie swoją muzyczną 
twórczością uświetnił Leszek Basiński - 
śpiewający akordeonista. Impreza objęta 
była Honorowym Patronatem starosty 
bydgoskiego Wojciecha Porzycha. 12 
sierpnia odbyła się Muzyczna Biesiada 
wiatru i wody. To kolejny dzień spływu 
oraz okazja do wspólnego świętowania nad 
Wisłą. Wystąpił niezwykły duet Zejman & 
Garkumpel, który rozśpiewał publiczność 
przeprowadzając liczne konkursy wokalne. 
Dla zgromadzonych dzieci przygotowane 
zostały przeróżne animacje, konkurencje 
sportowe, malowanie buziek, kolorowe 
tatuaże. 

SPEKTAKL 
NA PLACU  JANA PAWŁA  II
Po zachodzie słońca 15 sierpnia na 

Placu Jana Pawła II byliśmy świadkami 
niesamowitego spektaklu Teatru Ewolucji 
Cienia pt. „Rozpoznani Nierozpoznani”. 
Grupa teatralna Wioletty i Sławomira 
Dadejów z Poznania licząca 22 osoby 
zmierzyła się z interpretacją dzieł zmarłej 
w 2017 roku światowej sławy artystki 
Magdaleny Abakanowicz. Spektakl trudny, 
ale tak potrzebny uwikłanym w codzien-
ność widzom jest artystyczną wypowie-
dzią, dotykającą spraw uniwersalnych. 
Ożywiając „Nierozpoznanych” spektakl 
pokazał co się stanie, gdy tłum niemal 
identycznych postaci zacznie zyskiwać 
indywidualność: odkrywców, manipu-

latorów, wodzów, zbawców i zbrodniarzy. 
Dziękujemy za liczne przybycie i wspólne 
przeżycie teatralnych emocji. Projekt 
dofinansowany ze środków Fundacji PZU 
oraz Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

W  PLANACH 
Soleckie Centrum Kultury przygoto-

wuje propozycję zajęć i sekcji obowią-
zujących w sezonie artystycznym 2022/2-
023. Podczas Dni Otwartych będzie można 
zapoznać się z ofertą skierowaną do dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz porozmawiać 
z instruktorami prowadzącymi zajęcia.

mmm
Motoserce to ogólnopolska akcja 

krwiodawstwa organizowana przez kluby 
motocyklowe. Również w tym roku FG 
Skulls Solec Kujawski oraz SCK organi-
zują zbiórkę krwi. Serdecznie zachęcamy 
do wzięcia udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu,  zaplanowanym na 10 
września - pl. Jana Pawła II od 10.00 do 
14.00.

mmm
Już dziś zachęcamy do odwiedzenia 

stanowiska wystawienniczego SCK, które 
znajdzie się na Festynie Garncarskim 
organizowanym przez Muzeum Solca im. 
Księcia Przemysła, który zaplanowano na 
18 września, w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa..



Podczas  Europe j sk ich  Ig rzysk 
Akademickich, których „pingpongowe” 
konkurencje odbywały się pomiędzy 16 
i 20 lipca br. w Łodzi, Polskę reprezento-
wała między innymi dwójka tenisistów 
stołowych UKS Top Solec Kujawski - 
Michał Majchrzak oraz nasz nowy 
zawodnik Mateusz Ufnal, który właśnie 
zasilił szeregi UKS „Top” przyjściem 
z pierwszoligowej Broni Radom. 

Obaj studiują w bydgoskiej Wyższej 
Szkole Gospodarki i swoje występy 
rozpoczęli od turnieju drużynowego 
(trzecim zawodnikiem był bydgoszczanin 
Filip Stypka). Po wygraniu w grupie 
z uczelniami z Freiburga, Kowna oraz 
Nottingham, w dramatycznym meczu 
o pierwszą ósemkę pokonali Uniwersytet 
w Porto. W ćwierćfinale musieli uznać 
wyższość uczelni z Ostravy, jednak i tak 
uplasowali się na bardzo dobrym 5 

miejscu. Następnie zagrali w turniejach 
gry podwójnej i pojedynczej. Tu zapre-
zentowali się rewelacyjnie - w deblu 
wygrali trzy mecze i dopiero w półfinale 
ulegli graczom z Węgier zdobywając 
brązowe medale.

W turnieju singla M. Ufnal wygrał 
mecze aż w pięciu rundach i dopiero 
w półfinale uległ późniejszemu zwycięz-
cy mistrzostw - Jakubowi Folwar-
skiemu, co pozwoliło mu także zdobyć 
brązowy medal. M. Majchrzak natomiast 
przeszedł trzy rundy, następnie uległ 
zawodnikowi ze Szwajcarii i uplasował 
się na miejscu 9.

Naszym studentom gratulujemy 
ogromnych sukcesów i już nie możemy 
się doczekać ruszających we wrześniu 

rozgrywek ligowych, gdzie na pewno 
zaprezentują się z równie dobrej strony.

Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 
zorganizował 23 lipca br. rajd do Ostro-
mecka. To już jedenasta odsłona corocznej 
wakacyjnej wędrówki, której głównym 
celem jest tamtejszy Zespół Pałacowo-
Parkowy. Tym razem w rajdzie wzięło 
udział dziewiętnastu turystów z Solca 

można zobaczyć kolekcję pianin i fort-
epianów im. Andrzeja Szwalbego, 
skorzystanie z restauracji znajdującej się w 
Pałacu Nowym, lub odpoczynek w 
pałacowym parku. W powrotną drogę 
piechurzy wyruszyli w nieco pomniejs-
zonym składzie – kilka osób postanowiło 
udać się z Ostromecka do Bydgoszczy. 
Pozostal i  kontynuowali  wędrówkę 
szlakiem pieszym. Bardzo szybko 
osiągnięto Czarnowo. Tutaj pozostał 
ostatni rajdowy akcent, czyli ponowna 
przeprawa do Solca Kujawskiego. W sumie 
uczestnicy rajdu pokonali ok. 25 kilometr-

Kujawskiego i Bydgoszczy. Jak zwykle 
zbiórka uczestników miała miejsce przy 
stanicy WOPR „Salina”. Stałym punktem 
rajdu do Ostromecka jest przeprawa przez 
Wisłę, którą zapewnili piechurom 
ratownicy z soleckiego WOPR-u. Szlak 
pieszy, z którego korzystali turyści nosi 
imię prof. Krystyny Wyrostkiewicz, warto 
jednak dodać, że jego wcześniejsza nazwa 
to Szlak Orlich Gniazd. Uczestnicy rajdu 
maszerowali przy zróżnicowanych 
warunkach pogodowych. Oprócz słońca, 
były fragmenty trasy z opadami deszczu. 
Po dotarciu do Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Ostromecku urządzono 
najdłuższy postój. W tym czasie turyści 
mieli do wyboru: zwiedzenie starszego – 
XVIII wiecznego pałacu, w którym 

ów. Dziękujemy wszystkim za wspólną 
wędrówkę. Tradycyjnie do zobaczenia na 
szlaku!

Powędrowali
do Ostromecka

W skrócie

MEDLA  DLA  PŁYWAKA
Pod koniec lipca na Jeziorze Zamkowym 

w Wąbrzeźnie odbyły się X Mistrzostwa 
Polski w Pływaniu Długodystansowym na 
Wodach Otwartych. Solecczanin Karol 
Bania, wywalczył w wyścigu sztafetowym 
(wraz z kolegą i koleżanką z klubu) srebrny 
medal na dystansie 3x1250m. Pływacy 
pokonali go w czasie 47 min.

ODWIEDZINY
W czasie swojego pobytu w naszym 

mieście na wakacyjnym obozie treningowym 
młode siatkarki siatkarki z Volleystal 
Grudziądz znalazły chwilę na wizytę 
w urzędzie.

OBÓZ  SPORTOWY
W dniach 16-23 lipca br. 21 - osobowa 

grupa dzieci i młodzieży z UKS Top 
uczestniczyła w obozie szkoleniowym, który 
odbył się w Barcinie. Plan obozu był bardzo 
napięty i zakładał trzy jednostki treningowe 
dziennie. Oczywiście większość z nich to 
treningi tenisa stołowego (na 11 stołach), 
jednak młodzi zawodnicy byli także 
trzykrotnie na barcińskim basenie i odwied-
zili kilka razy piękny stadion, gdzie m.in. 
odbył się test sprawności fizycznej. Podczas 
obozu rozegrali dwa turnieje indywidualne 
oraz turniej deblowy w tenisie stołowym, 
wielki turniej w piłkarzyki i dwa turnieje 
w boule. Odwiedzili ponadto piękny pałac 
w Lubostroniu oraz górę św. Wojciecha 
w Barcinie. W przedostatni dzień odbył się 
także "chrzest obozowy".

Tenisiści
z medalami
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Do  15 września można złożyć 
wniosek o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Stypendia szkolne na podstawie 
dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 
września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) 
przysługują:

1) uczniom szkół publicznych, 
niepublicznych i niepublicznych szkół 
artystycznych o uprawnieniach publicz-
nych szkół artystycznych oraz słucha-
czom kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia; 

2) wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków rewalidacyj-
no-wychowawczych - do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki;  

Warunkiem otrzymania pomocy 
materialnej w postaci stypendium 
szkolnego jest spełnienie kryterium 
dochodowego.  Kryterium to jest 
spełnione, gdy dochód netto na osobę 
w rodzinie  uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku nie 
przekroczy kwoty 600 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
pomocy stypendialnej i spełniające 
powyższe kryteria składają wnioski do 
Burmistrza Solca Kujawskiego (Urząd 
Miejski, ul. 23 Stycznia 7) nie później niż 
do 15 września danego roku szkolnego 
(w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, 

w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają  s ię 
w pierwszym, powszednim dniu lutego 
– do dnia 15 lutego danego roku 
szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów pracowników służb społecz-
nych do 15 października danego roku 
szkolnego).

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, 
świadczenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym tj. stypendium 
szkolne i zasiłek szkolny przysługuje 
również uczniom -  obywatelom 
Ukrainy, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uzna-
wany za legalny. 

Druki wniosków można pobierać 
w Urzędzie Miejskim, ul. 23 Stycznia 7 – 
punkt informacji lub ze strony interneto-
wej urzędu.

Wnioskodawcami mogą być:
- rodzice lub opiekunowie prawni 

ucznia/słuchacza,
-  p e ł n o l e t n i  u c z e ń / s ł u c h a c z    

samodzielnie,
- dyrektor szkoły, kolegium pracow-

ników służb społecznych lub ośrodka, 
o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające wysokość osiągniętych 
dochodów.

Kontakt telefoniczny w przypadku 
ewentualnych pytań dotyczących 
wypełnienia wniosku o przyznanie 
stypendium szkolnego: 52 387-01-20.

Już niebawem rozpocznie się nowy rok 
szkolny, który wiąże się z zakupem przyborów 
szkolnych i książek. Pomocny w tych wydat-
kach jest program „Dobry Start”. Warto się 
pospieszyć i złożyć wniosek o 300 plus jak 
najszybciej, bo od daty jego wysłania zależy, 
kiedy otrzymamy świadczenie.

- Obsługą programu „Dobry Start” już po 
raz drugi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Wnioski o świadczenie 300 plus 
cały czas wpływają. Można je składać tylko do 
30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną za 
pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia 
lub przez bankowość elektroniczną. Warto się 
pospieszyć i złożyć wniosek jak najszybciej, bo 
od daty jego wysłania zależy, kiedy otrzymamy 
świadczenie.  Jeśl i  dokument zostanie 
prawidłowo złożony do końca sierpnia, to 
wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej 30 
września – mówi Krystyna Michałek, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego

Samo złożenie wniosku o 300 plus nie jest 
trudne. Trzeba jednak pamiętać, by poprawnie 
podać dane takie jak: prawidłowy numer 
PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły czy 
aktualny numer konta. Zdarzają się sytuacje, że 
rodzice wpisują nieaktualny numer rachunku 
bankowego lub w niektórych sytuacjach 
zapominają dodać załącznik. A to skutkuje 
opóźnieniem w wypłacie świadczenia. Sprawę 
wówczas należy wyjaśnić.

Do tej pory na konta rodziców i opiekunów 
w ramach programu „Dobry Start” ZUS 
przekazał łącznie 860 mln zł  na 3,5 mln dzieci. 
W województwie kujawsko-pomorskim 
uprawnieni otrzymali 51 mln zł na 170 tys. 
dzieci.

Przypomnijmy, że program gwarantuje 
300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie 
przysługuje raz w roku na każde uczące się 
w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, 
a w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
– do 24 lat. Wiek 20 i 24 lata liczy się roczniko-
wo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas 
techników i liceów oraz uczniowie szkół 
policealnych także są uprawnieni do świad-
czenia, jeśli wiek odpowiednio 20. albo 24. rok 
życia ukończyli przed rozpoczęciem roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Na dobry,
 szkolny start

W bieżącym roku pomocą w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, 
obejmuje się uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
-  z autyzmem, w tym z zespołem  

Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy są to niepełnosprawności 
spośród wymienionych powyżej, posiadając-
ych orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu 
podręczników zarówno do kształcenia 
ogólnego jak i zawodowego, w obu przypad-
kach również podręczników do kształcenia 
specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

ü Pomoc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 
materiałów edukacyjnych do kształcenia 
ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest 
udzielana uczniom uczęszczającym w roku 
szkolnym 2022/2023 m.in. do :

1) branżowej szkoły I stopnia, 
2) branżowej szkoły II stopnia,
3 )  cz t e ro l e tn i ego  l i ceum ogó lno -

kształcącego, 
4) klasy I i IV pięcioletniego technikum, 
5) klasy IV dotychczasowego cztero-

letniego technikum prowadzonych w pięcio-
letnim technikum, 

7) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9 
rozporządzenia, uczęszczającym w tym roku 
szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiają-
cej do pracy.

ü Pomoc w formie dofinansowania 
zakupu materiałów edukacyjnych, do kształ-
cenia zawodowego, jest udzielana uczniom, 
o których mowa w § 3 pkt 1-7 rozporządzenia, 
uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 
m. in. do: 

1) branżowej szkoły I stopnia, 
2)  branżowej szkoły II stopnia,
2) klas I i IV pięcioletniego technikum, 
3) klasy IV dotychczasowego cztero-

letniego technikum prowadzonej w pięcio-
letnim technikum,  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników przysługuje uczniom niepełno-
sprawnym bez względu na dochód – do wniosku 
należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na 
zakup podręczników wraz z niezbędnymi 
dokumentami można składać do dnia 9 
września 2022 r. do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2022/2023.

Stypendium
szkolne

Wyprawka
szkolna



МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА
Слід викидати
- пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім'яті
-кришечки, якщо вони не збираються окремо в рамках благодійності
- пластикову упаковку з-під харчових продуктів
-багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки з-під молока та соку)
- упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, пральних порошків), косметичних 
засобів (наприклад, шампунів, зубної пасти) тощо.
- поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
- алюмінієві банки від газованої води та соку
- консервні банки
- алюмінієву фольгу
- кольорові метали
- кришки, кришки від банок
Не слід викидати
- пляшки та ємкості з їх вмістом
- пластикові іграшки
- упаковки з-під лікарських засобів та використані медичні вироби
- упаковки з-під моторного масла
- автозапчастини
- відпрацьовані батарейки та акумулятори
- банки та ємкості з-під фарб і лаків
- відпрацьовані електронні прилади та побутову техніку
ПАПІР
Слід викидати
- упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також гофрований)
- каталоги, листівки, брошури
- газети та журнали
- шкільний та офісний папір, друковані аркуші
- зошити та книги
- обгортковий папір
- паперові пакети та мішки
Не слід викидати
- паперові рушники та використані гігієнічні серветки
- лакований папір та папір з покриттям з плівки
- жирний або сильно забруднений папір
- картонні коробки з-під молока та напоїв
- паперові мішки для добрив, цементу та інших будівельних матеріалів
- шпалери
- одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
- жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд 
- одяг
СКЛО
Слід викидати
- пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв (включаючи алкогольні напої та 
рослинну олію)
- скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо вона виготовленан е з кількох 
постійно з'єднаних матеріалів)
Не слід викидати
- кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
- скло для окулярів
- термостійке скло
- підсвічники з вмістом воску
- лампочки та люмінесцентні лампи
- фари
- упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
- дзеркала
- вікна та армовані склопакети
- екрани телевізорів та лампи
- термометри та шприци
УВАГА
Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ
Слід викидати
- відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння тощо)
- гілки дерев і чагарників
- скошену траву, листя, квіти
- тирсу і кору дерев
- непросочену деревину
- залишки харчових продуктів
Не слід викидати
- кістки тварин
- харчову олію
- тваринні відходи
- вугільну золу
- ліки
- просочену деревину
- ДСП і МДФ плити
- землю та каміння
- інші комунальні відходи (включаючи небезпечні відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
Все, що неможливо відновити в процесі 

переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати в 
контейнер для змішаних відходів.


