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Pawilon dydaktyczny dobudowany 
przy Szkole Podstawowej nr 4 uroczyśc-
ie otwarto 19 listopada. Ten nowy obiekt 
prezentuje się bardzo okazale, zarówno 
od zewnątrz, jak i w środku. Więcej o 
uroczystości na str. 5.

Dokończenie na str.  3

Zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, ustalenie podstawy obliczania podatku 

rolnego, bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
program wspierania rodziny, opłaty za usługi opiekuńcze, zmiana statutu Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, informacja o realizacji zadań oświatowych, kryteria naboru do 
przedszkoli, kilometrówka za dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz skarga na hałas przy pl. Jana 
Pawła II były przedmiotem obrad 56. sesji rady miejskiej, która odbyła się 25 listopada.

Po przyjęciu porządku obrad, jako 
pierwsza zabrała głos skarbnik Alina 
Kowalska, prezentując proponowane zmiany 
do budżetu gminy. Polegają one na zwiększe-
niu dochodów bieżących o 663 tys. zł, 
a majątkowych o 12 tys. zł z przeznaczeniem 
na zagospodarowanie Skweru Antoniego Hedy 
- Szarego. Wiąże się to z otrzymanymi 
dotacjami m.in. na świadczenia rodzinne, 
z funduszu alimentacyjnego (388 tys. zł). 
Wydatki bieżące zmniejszą się o ponad 2 mln zł 
poprzez wykreślenie z tegorocznego budżetu 
wydatków na energię elektryczną. Suma ta 
będzie wydana w przyszłym roku, a do tego 

czasu znajdzie się na trzymiesięcznej lokacie 
bankowej. W ślad za przyjętymi zmianami 
budżetu nastąpiła korekta WPF. 

Rada obniżyła średnią cenę skupu żyta 
przyjmowaną jako podstawa obliczania 
podatku rolnego z 74,05 zł za kwintal do 
ubiegłorocznej wartości tj. 55 zł. Dlatego 
stawka podatku rolnego w 2023 r. będzie 
wynosiła 137,5 za hektar przeliczeniowy i dla 
pozostałych gruntów 275 zł za 1 ha. Projekt 
uchwały pozytywnie zaopiniowała Kujawsko – 
Pomorska Izba Rolnicza.

W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na 
bezprzetargowe zawarcie na 10 lat umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec. 
Jak wyjaśniła Barbara Białkowska, zastępca 
burmistrza, nieruchomość jest położona przy ul. 
Żwirki i Wigury. Na jej części oraz na części 
sąsiedniej działki użytkowanej wieczyście 
przez SM Transportowiec, znajduje się budynek 
spółdzielni. Podjęcie uchwały pozwoli na 
uregulowanie stosunków prawnych między 
oboma podmiotami – gminą i SM.

Rada przyjęła również program współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi na 
2023r. Justyna Żebrowska – Dudek, dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich zaznaczyła, że 
projekt był konsultowany z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, które nie 
wniosły do niego uwag. Na realizację programu 
gmina planuje przeznaczyć nie mniej niż 200 
tys. zł, a ostateczna kwota będzie ustalona 
w uchwale budżetowej na przyszły rok.

LVI SESJA RM

Podczas Kujawsko – Pomorskiego 
Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, które odbyło się w Toruniu w dniach 29 – 
30 listopada wręczono nagrody marszałka 
województwa „Lider BRD”. Gmina Solec 
Kujawski otrzymała nominację w kategorii 
samorząd inwestujący w infrastrukturę przy 
drogach wojewódzkich. Statuetki w tej 
kategorii otrzymały Barcin i Brodnica. 
Gratulujemy.

Liderzy BRD

Musimy zaoszczędzić
10 proc. energii
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Dyżury aptek

Do 4 GRUDNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

5 - 11 GRUDNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

12 - 18 GRUDNIA
„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.

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 placówkach w Bydgoszczy

TEL. 52 566 66 65

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych,

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym,

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje
1. Do zakupu preferencyjnego jest 

uprawniona osoba fizyczna w gospodar-
stwie domowym, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglowego.

2. Wniosek może złożyć:
F osoba,  k tóre j  przyznano lub 

wypłacono dodatek węglowy,
F członek gospodarstwa domowego 

osoby, która otrzymała dodatek 
węglowy,

F osoba, która nie złożyła wniosku 
o dodatek węglowy, ale spełnia 
warunki do jego przyznania.

3. Wniosek składa się najpóźniej do 
23.12.2022 r. (w pierwszym okresie) oraz 
do 15.04.2023 r. (w drugim okresie)

4. Osoba zamierzająca kupić paliwo 
stałe na preferencyjnych warunkach, musi 
złożyć wniosek o zakup, w którym 
wskazuje rodzaj paliwa, które chce zakupić 
oraz jego ilość.

5. Informacje przedstawione we 

wniosku składa się pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.

6. W ramach podpisanej umowy Gmina 
Solec Kujawski daje możliwość zakupu 
węgla w trzech frakcjach: groszek, orzech 
i miał.

7. Węgiel posiada certyfikat jakości 
potwierdzający parametry jakościowe 
paliwa stałego.

8. Koszt paliwa stałego, niezależnie od 
jego frakcji, wynosi 2000 zł za tonę.

9.Zakupu paliwa stałego można 
dokonać w dwóch okresach:

F do 31 grudnia 2022 r.,
F od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 

2023 r.
10. Maksymalny limit paliwa stałego na 

gospodarstwo domowe wynosi w każdym 
z okresów po 1500 kg. Łącznie na gospo-
darstwo domowe przysługuje 3000 kg (3 
tony) paliwa stałego.

Opis przebiegu zakupu paliwa
1. Należy złożyć do Urzędu Miejskiego 

w Solcu Kujawskim wniosek o preferen-
cyjny zakup węgla.

2. Osoba zainteresowana zakupem 
węgla na preferencyjnych warunkach 
uiszcza opłatę:

F przelewem na rachunek bankowy:
62  1240  3507  1111  0010  3626  2424

Tytuł przelewu: „wniosek o zakup: imię 
i nazwisko wnioskodawcy”.

3. Pracownik Urzędu zweryfikuje 
wniosek o preferencyjny zakup węgla 
i potwierdzi czy wnioskodawca spełnia 
warunki do jego zakupu tj. że został mu 
przyznany/wypłacony dodatek węglowy 
lub  czy  spe łn ia  warunk i  do  j ego      
otrzymania.

4. Po potwierdzeniu przez pracownika 
urzędu, że wnioskodawca spełnia warunki 
do preferencyjnego zakupu paliwa oraz 
odnotowaniu wpłaty za węgiel, wniosko-
dawca otrzyma stosowną informację na 
podany we wniosku adres e-mail lub 
telefonicznie. Potwierdzenie (druk 
wydania węgla) należy odebrać osobiście 
w Urzędzie Miejskim (Referat Gospo-
darczo Techniczny budynek C, ul. 23 
Stycznia 7).

5. Podane przez wnioskodawcę dane, 
w tym rodzaj wnioskowanego paliwa oraz 
jego zamówioną ilość, zostaną przekazane 
do składu zajmującego się dystrybucją 
węgla (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. ul. Targowa 3 w Solcu Kujawskim).

6. Pracownik tej firmy skontaktuje się 
z wnioskodawcą celem ustalenia dogod-
nego terminu dostawy paliwa na podany we 
wniosku adres zamieszkania.

7. Odbiór węgla ze składu następuje we 
własnym zakresie lub na podstawie 
zgłoszenia odpłatnie w ZGK Sp. z o.o.

8. ZGK Sp. z o.o. przekazuje potwier-
dzenie wydania węgla (druk wydania 
węgla)  do Urzędu Miejskiego.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA
PO PREFERENCYJNEJ CENIE
W GMINIE SOLEC KUJAWSKI

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej dojechały pierwsze transporty z węglem. Węgiel jest 
już pakowany w worki big bag po 750 kg. Jak dowiedzieliśmy się w ZGK, od końca listopada 
mógł być wydawany mieszkańcom, którzy otrzymali potwierdzenia możliwości zakupu oraz 
zapłacili za zakupiony materiał. W pierwszych transportach dotarł do Solca orzech (25-50 mm) 
oraz ekogroszek (8-25 mm). Węgiel będzie można odebrać własnym transportem lub skorzyst-
ać z pomocy zakładu w dostarczeniu paliwa do gospodarstwa domowego.

q
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Dokończenie ze str. 1

Wzmocnienie działań profilaktycznych na 
rzecz rodzin z grupy ryzyka, zapobieganie 
kryzysom w rodzinie oraz zapewnienie 
dzieciom ochrony przysługujących im praw 
i wolności to niektóre założenia programu 
wspierania rodziny. Ilona Organiak, zastępca 
dyrektora MGOPS poinformowała,  że 
realizacja programu zakłada, iż w kilkuletniej 
perspektywie zostanie ograniczona liczba 
dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. 
I. Organiak przedstawiła także uzasadnienie do 
proponowanej zmiany uchwały określającej 
warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze. Uzasadnieniem dla zmiany 
uchwały jest konieczność dostosowania ceny 
usług do faktycznych kosztów obsługi zadania. 
Koszt za godzinę usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
uchwałą rady z grudnia 2021 r., ustalono na 31 
zł. Jednak wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę od nowego roku 
powoduje konieczność podwyższenia od 1 
stycznia 2023 r. stawki do 38 zł. Natomiast 
wprowadzone zmiany w statucie ośrodka 
pomocy społecznej wynikają z prowadzenia 
postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 
dodatku elektrycznego.

Katarzyna Małecka, kierownik Referatu 
Edukacji przedstawiła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2021/2022. Jak podkreśliła niezbędnymi 
elementami przedstawianej informacji są 
omówienie wyników egzaminów ósmoklasisty 
oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego. 
Od wielu lat informacja zawiera też zadania 

realizowane w placówkach oświatowych, 
liczbę dzieci i klas. Następnymi elementami 
uwzględnianymi w informacji są m.in. poziom 
wykształcenia, awansu kadry kierowniczej, 
sposób dokształcania, stan i wyposażenie 
obiektów oświatowych oraz formy pomocy 
wychowawczej, dydaktycznej udzielanej 
uczniom, a także dowóz dzieci, przyznawane 
stypendia. Na wniosek dyrektorów soleckich 
placówek przedszkolnych zmieniono kryteria 
naboru do publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Chodzi 
o doprecyzowanie zapisów, które ułatwiłyby 
kwalifikowanie dzieci do przedszkola.

Na gminie spoczywa obowiązek do-
wożenia uczniów niepełnosprawnych do 
szkół. Gmina spełnia go poprzez zorganizo-
wanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we 
własnym zakresie albo poprzez zwrot 
rodzicom kosztów przewozu. W tym drugim 
wypadku gmina będzie zwracała koszty 
w postaci opłaty za kilometr przebiegu 
pojazdu, której wielkość ustalono podczas tej 
sesji. Na podstawie projektowanych zmian 
w rozporządzeniu dotyczącym kilometrówki, 
stawki te będą wynosiły dla samochodów 
osobowych o pojemności silnika do 900 cm3 
– 0,89 zł, a powyżej 900 cm3 – 1,038 zł.

Do rady wpłynęła skarga na hałas 
generowany przez pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych oraz związany z organizacją 
imprez na pl. Jana Pawła II. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji odnosząc się do treści 
skargi oraz po wysłuchaniu burmistrza uznała, 
że nie jest właściwa do rozpoznania skargi 

i zaproponowała przekazanie skargi do 
rozpoznania burmistrzowi. Taka też zapadła 
uchwała rady w tej sprawie.

W punkcie dotyczącym wolnych głosów 
i wniosków Adam Michalak zgłosił wnioski 
o doświetlenie przejścia przy ul. Kujawskiej, za 
siłownią w kierunku bloków oraz naprawy 
chodnika na ul. Leśnej, w kierunku Nadleśnic-
twa. Agnieszka Dorawa zapytała o to, na jakim 
etapie jest sprawa ustanowienia użytku 
ekologicznego źródliska w Wypaleniskach, 
a Andrzej Bąbka dopytywał czy do końca tego 
roku zostanie zrealizowany program oświetle-
nia i doświetlenia Osiedla Leśnego? Z kolei 
Bartłomieja Czakiego, przewodniczącego 
rady interesowały informacje na temat 
drewnianych domków, które pojawiły się na 
rynku, i planów z nimi związanych.

Burmistrz Teresa Substyk poinformowała, 
że jest opracowany projekt na budowę ścieżki 
rowerowej łącznie z chodnikiem na odcinku od 
Polomarketu do drogi krajowej nr 10, więc 
kwestia chodnika będzie rozwiązana. Dodała 
też, że w pierwszym przetargu nie zgłosił się 
żaden wykonawca, dlatego ogłoszono następny 
przetarg. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika 
będzie realizowana przy współudziale 
finansowym środków pochodzących z UE oraz 
z dofinansowania z urzędu marszałkowskiego 
i starostwa. W sprawie oświetlenia ul. Kujaw-
skiej burmistrz wyjaśniła, że konieczne jest 
opracowanie dokumentacji i wybudowanie 
oświetlenia na odcinku od przejazdu kolejowe-
go do ul. Piłsudskiego, jeśli uda się pozyskać 
środki na ten cel. Rozważana jest też możliwość 
wzmocnienia istniejącego, jedynego oświetle-
nia w tym miejscu. Jeżeli chodzi o oświetlenie 
na Osiedlu Leśnym, inwestycja będzie 
realizowana zgodnie z planem. Burmistrz 
przekazała też informacje na temat budowy ul. 
Wiejskiej. Okazuje się, że uda się to zrobić, 
ponieważ rząd umożliwił zmniejszenie zakresu 
prac inwestycyjnych tak, aby nie trzeba było 
rezygnować z przyznanego dofinansowania.

B. Białkowska odpowiedziała, że szczegóły 
w sprawie użytku ekologicznego przekaże na 
kolejnej sesji, gdyż nie ma jeszcze takich 
informacji. Poinformowała, że domki na rynku 
zostaną wyposażone w energię elektryczną 
i będą stały na rynku przez cały grudzień 
i styczeń. Planowane jest ich użyczenie osobom 
zainteresowanym. Zaprosiła przy okazji na 
świąteczny jarmark zaplanowany na 17 
grudnia br. od godz. 14.00. Będą stoiska oraz 
program artystyczny. Zachęciła do udziału. 
Dodała, że w budżecie na 2023 r. ujęto kwotę na 
zakup kolejnych dwóch takich domków oraz na 
zakup dużych parasoli, stołów i siedzisk.

T. Substyk poinformowała, że gmina jest 
zobowiązana do zaoszczędzenia 10 proc. 
energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 
r. do 31 grudnia 2023 r. Jeśli tego nie wykaże, 
gminie grozi kara w wysokości 20 tys. zł. 
W związku z tym burmistrz powołał zespół, 
który ma czuwać nad ograniczaniem zużycia 
energii. Burmistrz dodała, że na posiedzeniu 
wspólnym komisji stałych rady oprócz 
omówienia budżetu na 2023 rok, będzie także 
konieczność wspólnego zastanowienia się nad 
ustaleniem nowej stawki opłaty za odpady.

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

W przypadający 21 listopada Dzień 
Pracownika Socjalnego burmistrz 
zaprosiła do urzędu na spotkanie przed-
stawicieli tej grupy zawodowej z Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Dwie pracownice - Joanna Paliwoda 
i Sandra Nicpoń - zostały wyróżnione 
i otrzymały osobiste 
podziękowania wraz 
z gratulacjami z rąk 
kierownictwa urzędu. 
J. Paliwodę doceniono 
za działania w kierunku  
kształtowania umiejęt-
nośc i  spo łecznych 
i  interpersonalnych 
p o d o p i e c z n y c h , 
p o d t r z y m y w a n i a , 
usprawniania i roz-
wijania u nich funkcji 
poznawczych. Nato-
miast S. Nicpoń za 

W Dniu Pracownika
Socjalnego

podejmowane różnorodne inicjatywy na 
rzecz rodzin z dziećmi, obejmujące 
w szczególności  l iczne działania 
z zakresu pracy socjalnej oraz aktywiza-
cji  zawodowej.  Obecną podczas 
spotkania Hankę Stamm, dyrektor 
MGOPS, burmistrz poprosiła o przeka-
zanie życzeń wszystkim pracownikom.

LVI SESJA RM

Musimy zaoszczędzić
10 proc. energii
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W kolejnym odcinku naszej serii udajemy się na Rynek. Na centralnym placu 
naszego miasta odbywały się ważne wydarzenia i uroczystości. Niestety nie wiemy, 
z jakiej okazji mieszkańcy miasta zebrali się na prezentowanym zdjęciu. Wśród 
uczestników zgromadzenia znajdowali się przedstawiciele różnych organizacji 
i stowarzyszeń, co można wywnioskować po widocznych drzewcach sztandarów. 
O tym, że zebranie miało charakter oficjalny, świadczy także obecność orkiestry oraz 
służb mundurowych. W kilku miejscach na budynkach można zobaczyć wywieszone 
polskie flagi. Spośród obiektów zlokalizowanych przy północnej części soleckiego 
rynku, uwagę zwraca budynek, w którym mieści się obecnie Dom Dobrych Praktyk. 
W momencie wykonania zdjęcia, czyli w latach 30. XX wieku mieściła się tam 
piekarnia prowadzona przez Henryka Wojtschaka. W głębi ulicy Do Wisły dostr-
zeżemy spichlerz, który spłonął w latach 60. XX wieku. Natomiast na lewo od spi-
chlerza zobaczymy budynek, w którym księgarnię i drukarnię prowadził Stanisław 
Masłow-ski. Spójrzmy jeszcze na sam dół zdjęcia. Po lewej stronie dobrze widoczny 
jest dystrybutor stacji benzynowej.

Solec na starej fotografii (9)

Mieszkańcy części Osiedla Staro-

miejskiego wybiorą 4 grudnia br. w wybo-
rach uzupełniających radnego. Lokal 
wyborczy mieści się w Szkole Podsta-
wowej nr 4 przy ul. J. Słowackiego 4, gdzie 

znajduje się siedziba obwodowej komisji 
wyborczej. Skład OKW zamieściliśmy 
w poprzednim numerze. Dziś w uzu-
pełnieniu informujemy, że komisja, na 
swoim posiedzeniu 21 listopada, wybrała na 
przewodniczącą Magdalenę Reikowską, a 
na zastępcę Andrzeja Grochala. W dniu 
wyborów komisja rozpoczyna pracę o godz. 
6.00, a lokal wyborczy będzie czynny od 
godz. 7.00 do godz. 21.00, kiedy będzie 
można zagłosować.  Radnego będą 
wybierali mieszkańcy ulic: Długiej, 
Juliusza Słowackiego, Krótkiej, Ks. Piotra 
Skargi, Piastów (od ul. Juliusza Słowac-
kiego do ul. Ks. Piotra Skargi) oraz Żwirki 
i Wigury.

Przed
wyborami

Dwa tygodnie temu w Muzeum Solca im. 
Księcia Przemysła otwarto wystawę czasową pt. 
„Mam Hobby!”. Jest to już piąta edycja 
wystawy prezentującej zainteresowania, pasje 
oraz kolekcje mieszkańców Solca Kujawskiego 
i okolicznych miejscowości. Wśród hobbystów 
znaleźli się zarówno miłośnicy filatelistyki, 
numizmatyki, poezji, gier planszowych czy 
modelarstwa. Nie zabrakło pasjonatów 
z talentem plastycznym, fotograficznym oraz 
osób, które aktywnie spędzają czas na świeżym 
powietrzu. Niektórzy hobbyści są już stałymi 
gośćmi Muzeum Solca, inni po raz pierwszy 
zaprezentowali szerszej publiczności fragmenty 
swoich kolekcji. Jak zawsze każdy ma do 
przedstawienia jakąś wyjątkową historię, tak jak 
wyjątkowe jest każde hobby! Serdecznie 
zapraszamy do oglądania wystawy, która będzie 
gościć w muzeum do stycznia 2023 roku.

Mają rozliczne
hobby

Tak krótko można podsumować 
mijający rok w Środowiskowym Domu 
Samopomocy, który obfitował w ciekawe 
wydarzenia oraz wyjazdy.

W listopadzie podopieczni mieli 
kolejny, trzydniowy wyjazd do Ciecho-
cinka. Pojechała dwunastoosobowa grupa. 
Podczas wyjazdu uczestnicząc w rehabili-
tacji i rewalidacji uczestnicy uczyli się 
podstaw gry na gitarze w ramach warszta-
tów muzycznych, na zajęciach z choreo-
terapii ćwiczyli tańce ludowe różnych 
narodowości oraz taniec w kręgu. Ponadto 
spacerowali pod tężniami, a podczas 
przejazdu meleksem ścieżkami zdrowot-
nymi Ciechocinka, poznali historię kurortu. 
Byli także na pływalni solankowej. 
W czasie wolnym grali w poolbilard i tenisa 
stołowego. Wyjazd był okazją do integracji 
z młodzieżą ze Szkoły Specjalnej Przys-

posabiającej do Pracy z Aleksandrowa 
Kujawskiego.

W ten atrakcyjny sposób realizowali 
trening umiejętności społecznych oraz 
terapię ruchową, turystykę i rekreację.

Solecczanie z ŚDS dziękują Stowa-
rzyszeniu Centrum Niezależnego Życia   
za zaproszenie.

Było super



Po pięciu latach pracy w dwóch budynkach 
zlokalizowanych pod dwoma różnymi adresami 
nastąpił wreszcie moment zakończenia 
codziennej bieganiny ze Słowackiego na 29 
Listopada. Było to możliwe dzięki gminnej 
inwestycji. Z początkiem tego roku szkolnego 
rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym 
pawilonie dydaktycznym przy Szkole 
Podstawowej nr 4. Tam na prawie 1000 m kw. 
znalazły się zespół szatniowo – sanitarny, sześć 
sal lekcyjnych o powierzchni około 60 m kw. 
każda (trzy na parterze i trzy na piętrze), 
stołówka oraz zaplecze do wydawania 
posiłków. 19 listopada odbyła się uroczystość 
oficjalnego otwarcia obiektu.

Zanim nastąpiło przecięcie wstęgi 
i poświęcenie pawilonu, zaproszeni goście, 
uczniowie, rodzice, nauczyciele zebrali się na 
sali gimnastycznej. Za sprawą szkolnego 
serwisu informacyjnego POLON4 przygotowa-
nego na tę okoliczność, zebrani poznali nieco 
historii inwestycji i perypetii związanych 
z pracą w dwóch oddalonych od siebie 
budynkach. Na ostatnim kadrze materiału 
filmowego dyrektor „Czwórki” Piotr Dylewski 
odkręca tablicę z nazwą szkoły z budynku przy 
ul. 29 Listopada, kończąc w ten sposób 
definitywnie z pracą w dwóch obiektach:

Ks. kanonik Jerzy Celkowski, proboszcz 
parafii Bł. Michała Kozala, poświęcił 
pawilon.

Sale lekcyjne są przestronne i dobrze 
wyposażone.

Najmłodsi uczniowie, którzy uczą się w 
nowym budynku, zatańczyli poloneza.

Były gratulacje, prezenty i podziękowania.

W uroczystości wzięło udział wielu gości. 

- Nasza szkoła liczy 840 uczniów 
i borykała się z niedoborem sal lekcyjnych. 
Sytuacja bardziej się skomplikowała po 
zlikwidowaniu gimnazjów, nie mogliśmy się 
pomieścić w jednym budynku. Dlatego 
uczniowie najstarszych klas uczyli się 
w budynku przy 29 Listopada. Po pięciu latach 
znowu jesteśmy razem, co bardzo nas cieszy. 
W tym momencie należy podziękować 
wszystkim osobom i instytucjom uczestniczą-
cym w rozbudowie szkoły.

Podziękowania przygotowane przez 
uczniów trafiły do Heleny Składanowskiej, 
byłej dyrektor szkoły, burmistrz Teresy 
Substyk oraz Włodzimierza Karolczaka, 
członka zarządu firmy Ebud, wykonawcy 
inwestycji. Dyrektor „Czwórki” podkreślił, że 
obserwował, jak sprawnie przebiegały prace. 
Podziękował też rodzicom nauczycielom za 
pomoc w przeprowadzce. Kolejne podzięk-
owania z rąk burmistrz T. Substyk oraz 
Bartłomieja Czakiego, przewodniczącego 
rady miejskiej przekazano wszystkim 
zaangażowanym w realizację inwestycji – 
przedstawicielom wykonawców i nadzoru-
jących inwestycję, w tym pracownikom 
urzędu. 

Obecny na uroczystości Marek Gralik, 
Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty 
w swoim wystąpieniu podkreślił, jak dzięki 
inwestycji poprawiły się warunki pracy 
w szkole, co z pewnością przyniesie jeszcze 
lepsze wyniki w nauce. Z kolei burmistrz 
przypomniała, iż na początku miał powstać 
mały pawilon do obsługi sali gimnastycznej 
i Orlika, ale po reformie oświaty konieczne 
było poszerzenie zadania i zapadła decyzja 
o budowie pawilonu dydaktycznego, którą 
wsparli radni głosując nad budżetem gminy, 
zawierającym wydatki na tę inwestycję. 
Gratulacje dla dyrektora SP 4 i nauczycieli 

popłynęły też od kolegów dyrektorów 
pozostałych soleckich szkół, gminnych 
instytucji, rady rodziców. Po tej części 
uroczystości goście udali się przed nowy 
budynek. Tam miało miejsce przecięcie wstęgi 
i poświęcenie obiektu. Zostało już tylko 
zwiedzić nowy pawilon.

Podczas zwiedzania, mieliśmy okazję 
zamienić kilka słów z kuratorem oświaty:

- W regionie powstaje wiele nowych 
obiektów szkolnych, a Solec Kujawski jest 
doskonałym przykładem, jak samorząd 
identyfikuje potrzeby w zakresie oświaty, jak 
dba aby praca w szkole była jak najbardziej 
komfortowa. Teraz już nie powinno być 
żadnych wymówek, ze strony uczniów 
i nauczycieli, że coś im przeszkadza w realizacji 
procesu nauczania. Jak jeszcze dodamy 
wykorzystanie środków rządowych z różnych 
programów, na przykład „Laboratoria 
przyszłości” na wyposażenie sal w nowy sprzęt 
uatrakcyjniający zajęcia i ułatwiający ich 
prowadzenie, to możemy się spodziewać tylko 
i wyłącznie dobrych efektów kształcenia – 
mówił M. Gralik.

Inwestycję dofinansowano ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Całkowity koszt wyniósł – 7 318 500 zł, 
dofinansowanie – 2 424 360 zł, resztę pokryto 
z budżetu gminy.

Nowy pawilon
SP 4 otwarty

5



6

Soleckie Centrum Kultury

WIECZÓR  GIER
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: Wieczór Gier Planszo-

wych 2 grudnia w godzinach 18.00-22.00 w galerii HOMO FABER. Nie 
może was zabraknąć! Zabierzcie ze sobą znajomych i dobre humory.

JESIENNE  ZAUROCZENIA
W Soleckim Centrum Kultury 25 listopada zapanował poetycki 

nastrój. Zorganizowany w galerii HOMO FABER wieczór poezji 
zatytułowany Jesienne zauroczenia rozpoczął cykl spotkań CZTERY 
PORY ROKU W POEZJI. W ten klimatyczny wieczór swoje wiersze 
zaprezentowali soleccy poeci: Bogusława Matusiak, Grażyna Rochna-
Woźniak, Anna Chwałek, Justyna Kubiak, Małgorzata Siemiano-
wska, Magda Borkowska, Mirosław Woźniak. Utwory poetyckie 
przeplatały muzyczne aranżacje w wykonaniu muzyków z Torunia: Zuzy 
Wiśniewskiej, Dawida Cholewińskiego i Pawła Królikowskiego. 
Podziękowania za niesamowite doznania muzyczne i tekstowe.

Kulturalny
przekładaniec

WYSTAWA  FOTOGRAFII
W Galerii HOMO FABER w Soleckim Centrum Kultury miało 

miejsce otwarcie wystawy fotografii Marka Chełminiaka. Marek 
Chełminiak - fotograf, autor wielu książek i albumów poświęconych 
Bydgoszczy. Wykonane przez niego zdjęcie katedry gnieźnieńskiej 
znalazło się na banknocie 20-złotowym wyemitowanym z okazji 1050-
lecia Chrztu Polski. Przez wiele lat współpracował z Gazetą Pomorską 
i Expressem Bydgoskim. Dokumentuje wszystkie premiery i wyda-

rzenia  ar tysty-
czne w Operze 
Nova. W 2021r 
ś w i ę t o w a ł 
jubileusz 50-lecia 
pracy twórczej. 
Zachęcamy do 
o g l ą d a n i a 
w y s t a w y 
w  g o d z i n a c h 
otwarcia SCK.



Trzecia liga brydża sportowego 
rozpoczęła rozgrywki sezonu 2022/2023. 
Brydżyści soleckiego MLKS-u rozegrali 
18 listopada w Krobii pod Toruniem trzy 
mecze. W pierwszym pokonali Geochemię 
Toruń 16,52:3,48, w drugim ulegli 
Lambdzie Toruń 3,92:16,08, w trzecim 
pokonali Centrum Planowania Przygód 
Toruń 17,90:2,10. Obecnie nasza drużyna 
zajmuje drugie miejsce w tabeli. W tym 
sezonie MLKS reprezentują: Filip 
Barnigiel, Tomasz Sadecki, Arkadiusz 
Stanisławski, Franciszek Szafranek, 
Małgorzata Wasilius – Bajerska, 
Mariusz Żurek (kapitan) i Tadeusz 
Żurek. Kolejne mecze 4 stycznia 2023 r.

MLKS - BRYDŻ

Dwie
wygrane

lub Turystów Pieszych „Horyzont” 
z Solca Kujawskiego zorganizował 26 
listopada br. rajd pieszy na polanę o nazwie 
Ułanka. Start rajdu miał miejsce przy 
skwerze im. dr. Henryka Jordana. Stamtąd 
piechurzy udali się w stronę drogi krajowej 
nr 10, a po jej przekroczeniu weszli do 
Puszczy Bydgoskiej. W trakcie marszu 
turyści obejrzeli pozostałości strzelnicy, 
postawionej w dwudziestoleciu między-
wojennym staraniem Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków. Dalsza droga 
wiodła na południe – w stronę Ułanki. 
Nazwa polany związana jest z działającym 

tam w latach 70.-80. XX wieku studen-
ckim ośrodkiem jeździeckim. Warto 
jednak pamiętać, że wcześniej mieściła się 
tam niewielka osada, a także leśnictwo 
o nazwie Trzcianka. Łącznie podczas 
rajdu turyści pokonali ok. 12 kilometrów, 
korzystając ze sprzyjających warunków 
pogodowych.

Łukasz Wojtecki

Rajd
na Ułankę

Turniej zabaw o Pluszowego Misia dla 
klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 odbył 
się 17 listopada w hali sportowo – wido-
wiskowej OSiR. W poszczególnych 
rocznikach triumfowały klasy: Ic, IIa oraz 
IIIa. Emocji było wiele, a tak naprawdę 
zwycięzcami byli wszyscy. Na 1 grudnia 
br. zaplanowano Mistrzostwa Solca 
Kujawskiego, zaś 5 grudnia br. o godz. 
10.00 Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
o pluszowe trofeum.

W dniu obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości w hali OSiR 
rozegrano Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Halowej. Do gry przystąpiły cztery zespoły, 

Piłka
halowa

które rywalizowały systemem „każdy 
z każdym” w 25-minutowych meczach. Po 
wyrównanych spotkaniach najlepszy 
okazał się Team Solec, który zdobył 
komplet 9 punktów. Drugie miejsce na 
podium wywalczyła drużyna Deportivo La 
Melina, zaś trzecie Niezniszczalni. Czwarte 
miejsce zajął Team Roletka. Po zakończe-
niu meczu finałowego pierwsze trzy 
zespoły otrzymały puchary, zwycięska 
drużyna nagrodę rzeczową, zaś wszystkie 
drużyny pamiątkowe dyplomy. Pucharem 
oraz nagrodą nagrodzono również króla 
strzelców. Z dorobkiem 8. goli został nim 
Kamil Skonieczny ze zwycięskiej drużyny.

Za nami dwa dni zmagań młodych 
pływaków na soleckim basenie. 16 
listopada rozegrano mistrzostwa Solca 
Kujawskiego, a 22 listopada – mistrzostwa 
powiatu. W gminnej rywalizacji awans do 
zawodów powiatowych wywalczyli Maria 
Talaśka, Oskar Trocha, Iga Bylińska, 
Karol Brzeziński, Aleksandra Krymka, 
Ludwik Uss, Marcelina Porazińska, 
Szymon Gliwiński, Dominika Janiszew-
ska, Paweł Batliński, Lena Boczkaja, 

Filip Nanowski, Adrian Guzik, Szymon 
Guguła, Hubert Murawski oraz sztafety ze 
Szkoły podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych. W 
rywalizacji powiatowej pierwsze miejsca 
premiowane awansem do finałów wojew-
ódzkich z grupy solecczan wywalczyli: M. 
Talaśka, O. Trocha, A. Krymka, D. Janis-
zewska i Nina Iwańska.

Mistrzostwa
pływackie

Drugi weekend listopada to kolejne starty 
zawodników Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Top” Solec Kujawski - dwa mecze 
w Lidze Młodzieżowej oraz w VI lidze, a także 
start naszej dwójki w drugim WTK żaków. 

Do Gniewkowa udał się trzeci zespół 
rywalizujący w VI lidze. Po raz kolejny nie 
mógł wystąpić w optymalnym składzie, co 
spowodowało komplikacje w osiągnięciu 
zwycięstwa. Zawodnicy robili jednak co się 
dało i mecz z miejscowym Sokołem III 
zakończył się remisem 7:7. Punkty dla UKS Top 
zdobyli: Nikodem Waldowski i Hubert 
Jankowski - po 2,5 pkt., Kacper Kozak 1,5 pkt. 
oraz Stanisław Olędzki 0,5 pkt. Starcie na 
szczycie Ligi Młodzieżowej, w którym 
niepokonani dotąd solecczanie podejmowali, 

również niepokonaną, Gwiazdę Bydgoszcz. 
Tenisiści UKS „Top” wygrali zdecydowanie 
15:3. Dorobkiem punktowym w tym meczu 
podzielili się: Marysia Klepacz, Bartek 
Maciejewski i Nataniel Marjanek - po 4 pkt., 
Oskar Olędzki i Cyprian Piekutowski - po 1 
pkt. oraz debel Marjanek/Piekutowski.

W niedzielę 13 listopada dwójka naszych 
reprezentantów udała się do Torunia na drugi 
w tym sezonie WTK żaków. Oskar Olędzki 
potwierdził przynależność do czołówki 
i zakończył turniej na piątym miejscu, zaś Lena 
Mazurek zajęła 11 miejsce.

Natomiast dzien później w sali soleckiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrano ćwierć-
finały wojewódzkie Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Obie soleckie drużyny (złożone 
niemal w komplecie z zawodników UKS Top) - 
dziewcząt z SP nr 1 (Maria Klepacz i Natalia 
Oleszczuk) oraz chłopców z SP nr 4 (Nataniel 
Marjanek i Wiktor Kaczmarek) odniosły 
pewny triumf w swoich kategoriach i awanso-
wały do półfinału wojewódzkiego.

Tenis stołowy

Sport i rekreacja
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Andrzejki to jedne z najpopularniejszych imienin w kalendarzu. 
Związane jest to nie tylko z popularnością tego imienia, ale także, 
a może przede wszystkim z faktem organizowania uroczystości, 
w których prym wiodą wróżby. 

Nie inaczej było w tym roku w Filii dla Dzieci Biblioteki 
Publicznej, gdzie 25 listopada odbyła się wielka andrzejkowa impreza 
dla młodych czytelników, na których czekało wiele atrakcji.

Oprócz tradycyjnego lania wosku uczestnicy poznawali 
przyszłość zaklętą w drzewku marzeń i rosnących na nim jabłkach. 
Były kubeczkowe i balonowe wróżby, łódki przyjaźni oraz studnia 
życzeń, do której wrzucane były grosiki. Każdy odkrył to, co 
przyniesie mu przyszłość. Teraz trzeba tylko czekać, by sprawdzić, 
które z wróżb się spełnią.

Andrzejki
w bibliotece

Przedszkole „Promyczek” w ostatnim czasie odwiedziło wielu 
gości. Dzieci miały okazję spotkać się z aktorami z teatru lalkowego 
Vaśka i wspólnie tworzyły spektakl „Zagraj ze mną”. Była to świetna 
okazja do sprawdzenia swoich sił aktorskich oraz nauka improwizacji 
i kreatywności. Odbyło się także spotkanie z GRS OP BIZON, 
podczas którego przedszkolaki otrzymały dawkę cennych informacji 
na temat pierwszej pomocy oraz utrwalały nr alarmowy 112. 
Natomiast z okazji Dnia Postaci z Bajek gośćmi były bajkowe 
postacie - Elsa i Anna z Krainy Lodu, które zamieniły przedszkole 
w lodową krainę. Były eksperymenty suchym lodem oraz mnóstwo 
zaczarowanej zabawy. Było też poważnie, a to dlatego że przedszko-
laki wspólnie z nauczycielami i wszystkimi pracownikami przed-
szkola obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci przygotowały 
piękne podziękowanie wierszem, piosenką i tańcem. Odbyło się także 
uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka, bardzo ważny moment 
szczególnie dla najmłodszych dzieci oraz ich rodziców. Przedszkole 
zorganizowało także konkurs z okazji Dnia Dyni na „Najciekawsze 
zdjęcie z dynią”. Rodzice wraz ze swoimi pociechami bardzo się 
zaangażowali, a wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe. Dzięki 
głosowaniu rodzice wybrali zdjęcie Nikodema Deca z najmłodszej 
grupy trzylatków.

W „Promyczku”
się działo
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 Temperatury spadające poniżej zera, opady 
śniegu czy marznącego deszczu ze śniegiem 
zwiastują, że coraz częściej możemy spodzie-
wać się na soleckich drogach i chodnikach 
pługów, posypywarek oraz pracowników 
odśnieżających i zabezpieczających przejścia 
dla pieszych i inne, ważne dla bezpieczeństwa 
poruszania się, miejsca naszego miasta. 

Za zimowe utrzymanie dróg w naszym 
mieście odpowiedzialny jest Zakład Gospo-
darki Komunalnej. Pracownicy spółki już od 
połowy listopada pełnią całodobowe dyżury, 
w tym w godzinach nocnych wykonują objazdy 
po gminie, w celu sprawdzenia wpływu pogody 
na bezpieczeństwo na drogach.

Przypominamy jednak, że ZGK jest 
wykonawcą usług na zlecenie zarządców dróg, 
a więc to właściciel drogi podejmuje decyzję 
o wyjeździe, płużeniu czy sypaniu drogi lub 
chodnika. Jest to szczególnie ważne w kon-
tekście tego, że w Solcu Kujawskim największe 
ulice leżą w ciągu dróg wojewódzkich (m.in. ul. 
Leśna, Toruńska aż do DK10, Kościuszki, 
Bydgoska, Garbary). Zatem to Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Inowrocławiu, jako jednostka 

organizacyjna zarządcy drogi, podejmuje 
decyzje związane z zimowym zabezpiecze-
niem tych ulic i leżących przy nich chodników. 
Podobnie jest z tzw. „Makowianką”, która jest 
odcinkiem drogi wojewódzkiej 397. W wy-
padku drogi do miejscowości Chrośna, czy 
drogi w Otorowie, a także ul. Nowotoruńskiej 
(do granicy z Bydgoszczą) o podjęciu zadań 
związanych z Akcją zima decyduje Zarząd 
Dróg Powiatowych. Zdecydowana większość 
pozostałych ulic na terenie Solca leży w gestii 
gminy. 

Podobnie jak miało to już miejsce 
w przeszłości, ZGK może pochwalić się 
sprawnym działaniem i podejmowaniem akcji 
w bardzo krótkim czasie od zgłoszenia (wyjazd 
na drogi ok. 30-45 minut od podjęcia decyzji). 
To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, że 
w tym czasie pracownicy muszą dotrzeć do 
zakładu, uruchomić pojazdy i załadować 
wszystkie posypywarki.

W tym roku nie musimy się też martwić 
o materiał uszorstniający. Spółka już w sezonie 
letnim dokonała stosownych zakupów soli 
oraz piasku, by zabezpieczyć działania 

w sezonie 2022/2023. Jest to o tyle ważne, że 
w związku z różnymi czynnikami (w tym np. 
brakiem materiału zza wschodniej granicy, 
inflacją czy niestabilną sytuacją na rynku) ceny 
soli w ostatnim czasie poszybowały o ok. 200 
proc. w górę, a jej dostępność od jesieni stoi pod 
znakiem zapytania. W Solcu jednak nie musimy 
się o to martwić. Magazyny są pełne i materiału 
powinno spokojnie starczyć do wiosny. 
Standardowo też, przed rozpoczęciem Akcji 
zima, dokonano stosownych przeglądów 
sprzętu. Na szczęście ten, którym dysponuje 
ZGK jest utrzymywany w ciągłym ruchu, 
wykonywane są w nim okresowe przeglądy, 
a spółka inwestuje w nowe urządzenia (np. pod 
koniec 2021 roku zakupiono fabrycznie nową, 
wysokiej klasy posypywarkę wciąganą na 
samochód z urządzeniem hakowym). Z pew-
nością możemy powiedzieć, że zima nie 
zaskoczyła drogowców.

Wojciech Elszyn, ZGK,
kierownik Działu GKiPP

Pani Małgorzacie Mandziejewskiej 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TATY

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Listy osób uprawnionych do zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas 
oznaczony, zostały podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie ich na 
tablicy ogłoszeń urzędu 30 listopada 2022 
r. Wszystkie osoby znajdujące się na listach 
mieszkaniowych, które nie otrzymały 
lokalu z zasobu gminy i są nadal zaintere-
sowane jego otrzymaniem, są zobowiązane 
do aktualizacji wniosku w okresie od 
stycznia do końca czerwca 2023 r.

Listy
mieszkaniowe

Akcja zima
rozpoczęta

ENEA poinformowała o wystą-
pieniu braku zasilania w energię 
elektryczną na obszarze Solca 
Kujawskiego. 9 grudnia w godzi-
nach od 7.00 do 11.00 nie będzie 
prądu na ul. Toruńskiej 31a, 33, 35, 
37b, 37, 39, 39f, 39d, 39e, 46, dz. 
676/1.

Nie będzie
prądu

KONKURS  CZYTELNICZY
W listopadzie w bibliotece szkolnej odbył 

się konkurs czytelniczy dla klas II i III pod 
nazwą "W świecie bajek i baśni". Uczniowie - 
przedstawiciele poszczególnych klas - nieco 
przejęci przystąpili do konkursu pięknego 
czytania, który przygotowały Alicja Estkowska 
i Joanna Gliszczyńska - Klimczak. Każdy uczeń 
losował numer z fragmentem tekstu do 
przeczytania. Uczniowie klas II czytali bajki 
Charlesa Perraulta, a dzieci klas III baśnie 
Andersena. Jury oceniało występy uczniów 
w kategoriach klas.

Klasy II:
I miejsce   Lena Grzędzicka (II c)
II miejsce  Pola Starowicz (II b)
III miejsce Urszula Wolak (II b)
Klasy III:
I miejsce  Paulina Kozłowska (III a)
II miejsce  Pola Szafkowska (III c)
III miejsce   Antoni Woś (III a)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 
przez organizatorki konkursu. Serdecznie 
gratulujemy!

KONKURSY  RECYTATORSKIE
W piątek 18 listopada w Kujawsko-

Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy 
odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego pn. "Turniej Słowa". W finale 
konkursu wystąpiły trzy uczennice ze szkoły SP 
nr 1 reprezentując równocześnie Solec 
Kujawski. Były to: Julia Umińska z kl. III c  
recytując wiersz Jana Brzechwy "Na straganie", 
Julia Walentowicz z kl. V c z wierszem 
"Przyjaciele" A. Mickiewicza oraz Martyna 
Ciechorska z kl. VIII e z wierszem Wisławy 
Szymborskiej - "Nic dwa razy". Martyna 

Ciechorska zajęła III miejsce. Uczennice do 
konkursu przygotowała Grażyna Rochna-
Woźniak

Natomiast 22 listopada w patriotycznej 
scenografii auli szkolnej SP 1 odbył się 
Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej. 
W konkursie wzięło udział 24. uczestników 
z klas I - VIII. W jury konkursu zasiadły Sylwia 
Grabowska - nauczyciel języka polskiego oraz 
Joanna Gliszczyńska-Klimczak i Grażyna 
Rochna-Woźniak  nauczyciele bibliotekarze. 
W kategorii klas I-III nagrodzono następujące 
osoby: I miejsce zdobył Wojciech Lasota kl. II 
c, wyróżnienia: Kalina Dec i Lena Grzędzicka 
z kl. II c. W kategorii klas IV-VI nagrodzono: I 
miejsce - Maria Dudek kl. VIa, II miejsce Julia 
Walentowicz z kl. V c, III miejsce Piotr 
Zawadzki kl. V b, wyróżnienie otrzymali: 
Zuzanna Maciałek kl. Va i Bartosz Sell kl. Vb. 
W kategorii klas VII-VIII I miejsce zajęła 
Martyna Ciechorska kl. VIIIe, wyróżnienie 
otrzymali: Szymon Łuczak kl. VIIId i Martyna 
Krzemkowska  k l .  VI I Id .  Laurea tom 
i wszystkim uczestnikom organizatorki 
gratulują odwagi.  Dziękują rodzicom 
i  nauczycielom j .polskiego za pomoc 
w wyborze tekstów i przygotowaniu. Nagrody 
dla klas I-III ufundowały organizatorki 
konkursu oraz Rada Rodziców przy SP nr 1.

Co słychać
w „Jedynce”
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