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Bezpieczeństwo, turystyka i wypo-
czynek, rekreacja – tak można pogrupować 
inwestycje zaplanowane w naszej gminie 
na ten rok o czym w programie Telewizji 
Bydgoszcz  „Samorządni”  mówiła 
burmistrz Teresa Substyk. W programie 
emitowanym w co drugi poniedziałek 
o godz.. 19.00 można posłuchać o zagad-
nieniach istotnych z punktu widzenia 
samorządów. W programie z 9 stycznia 

prezydent Grudziądza, burmistrzowie 
Solca, Tucholi i Rypina oraz wójt Sicienka 
mówili o tym, co czeka samorządy w 2023 
r. Burmistrz, podczas wejścia na żywo 
realizowanego w naszej szkole muzycz-
nej, wspomniała o inwestycjach drogo-
wych, wymianie oświetlenia, zagospoda-
rowaniu terenów nadwiślańskich, skweru 
przy muzeum, a także terenu po Nasy-
calni, który gmina zrewitalizowała 
i przywróciła miastu, umożliwiając jego 
dalsze użytkowanie. Mówiła też o planach 
odnowienia elewacji zabytkowego 
budynku  szko ły  muzyczne j  o raz  
instalowania na budynkach publicznych 
paneli fotowoltaicznych, co pozwoli na 
zmniejszenie kosztów utrzymania tych 
obiektów. Dodała, że będziemy realizo-
wali te inwestycje, na które otrzymamy 
dofinansowanie. Kolejnym źródłem 
pozyskiwania środków jest sprzedaż 
gminnych nieruchomości - działek 
budowlanych, gruntów w Parku Przemy-
słowym, mieszkań. Cały program do 
obejrzenia na stronie TV Bydgoszcz.

Porządek obrad sesji zaplanowanej 
na 12 stycznia br. przewidywał następu-
jący porządek obrad:

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 
rok.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2023 – 2026.

FPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Dokończenie na str.  3

Dokończenie na str.  3

Porządek
obrad

LX SESJA RM

LIX SESJA RM

Pierwszym punktem przyjętego 
porządku obrad sesji rady miejskiej z 29 
grudnia ub.r. było sprawozdanie z dzia-
łalności burmistrza w okresie od 10 
września do 19 grudnia 2022 r. Przedstawiła 
je  Barbara Białkowska ,  zastępca 
burmistrza.

W tym czasie burmistrz przygotował 
projekt budżetu na 2023 r. Został on 
zatwierdzony na sesji 16 grudnia. Trwają 
prace przygotowawcze do złożenia 

wniosku na budowę odcinków dróg na 
Osiedlu Leśnym – Barwnej, Tęczowej, 
Wiejskiej. W lutym mija termin zakoń-
czenia budowy kolejnej drogi od ul. 
Łąkowej do zbiornika retencyjnego. 
W okresie sprawozdawczym wykonano 
nawierzchnię asfaltową jezdni i ścieżki 
rowerowej. Obecnie trwa wykonywanie 
zjazdów na działki. Zakończono budowę 
ul. Łąkowej na odcinku od ul. Zbożowej do 
przejazdu kolejowego. W ramach zadania 
wykonano jezdnię asfaltową, ścieżki 
rowerowe oraz chodniki .  Ponadto 
w ramach przygotowań do budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. Leśnej przekazano 
wykonawcy plac budowy (tereny gminne). 
W ramach tej inwestycji planowana jest m. 
in. budowa ścieżki rowerowej, ciągu 

pieszo – rowerowego, chodników wraz 
z przebudową oświetlenia na odcinku od 
drogi krajowej nr 10 do rejonu skrzyżowa-
nia z ul. Ugory (ok. 1,7 km). Przewidywany 
koszt 2,13 mln zł. Został złożony wniosek 
o dofinansowanie rozbudowy odcinka ul. 
Kujawskiej w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Zakończono budowę 
pawilonu dydaktycznego przy Szkole 
Podstawowej nr 4. Koszt inwestycji 
wyniósł 7,6 mln zł. Złożono też końcowe 
wnioski o płatność za wykonanie termo-
modernizacji budynku przychodni oraz 
modernizację świetlicy w Przyłubiu.

Kolejne działania, na które zwróciła 
uwagę B. Białkowska to przygotowanie 
postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, prac z zakresu zagospodaro-
wania przestrzennego, działań związanych 
z oświatą, utrzymaniem miasta. Burmistrz 
wydała zarządzenie zawierające katalog 
działań prooszczędnościowych w celu 
zmniejszenia zużycia energii przez urząd Samorządni

Przed końcem
roku
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Dyżury aptek

Do 15 STYCZNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

16 - 22 STYCZNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

23 - 29 STYCZNIA
„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 placówkach w Bydgoszczy

TEL. 52 566 66 65
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Gospodarka odpadami to jedno z zadań 
gminy, które ma kluczowe znaczenie dla wielu 
aspektów naszego życia. To nie tylko dbałość 
o odpowiedni stan sanitarny naszego miasta, ale 
też komfort życia mieszkańców. Do tego 
wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie 
związane z wypełnianiem narzuconych prawem 
formalności. Wszystko to sprawia, że dobrze 
funkcjonująca gospodarka odpadami jest 
niezwykle ważnym trybikiem w funkcjonowa-
niu każdej gminy. 

Analizując gospodarkę odpadami należy 
mieć na uwadze takie kwestie jak wielkość 
strumienia odpadów (ile odpadów jest 
wytwarzanych w gminie), liczba mieszkańców 
zadeklarowanych w gminnym systemie, a także 
liczba wszystkich mieszkańców, jakość 
odpadów, a więc między innymi udział 
poszczególnych frakcji w całym strumieniu, 
a także uwarunkowania urbanistyczne, 
geograficzne, logistyczne.

Informacja, że w gminach Koronowo, 
Osielsko, Sicienko czy Nowa Wieś Wielka 
stawka jest niższa niż w Solcu, bez uwzględnie-
nia okoliczności temu towarzyszących, nie 
pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie 
problemu. Pod uwagę należy wziąć między 
innymi takie dane, jak ilość wytwarzanych 
odpadów, a tych np. w gminie Koronowo było 
w 2021 roku 376kg/osobę, co stanowi 105 proc. 
średniej krajowej. W gminie Solec Kujawski 
wytworzyliśmy 125 proc. średniej krajowej 
ilości odpadów. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką 
gmina ponosi na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, te 25 proc. więcej odpadów, które 
wytarzamy w stosunku do średniej krajowej, to 
w naszej gminie ok. 1230 Mg (ton). Czyli tylko 

za nadmiarowe śmieci w każdym miesiącu 
mieszkańcy płacą w stawce za odpady ponad 6,5 
zł. O mniej więcej tyle opłata za odpady 
mogłaby spaść, gdybyśmy wytwarzali ich 
mniej.

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć 
pod uwagę analizując wysokość stawki 
w poszczególnych gminach (w tym w Solcu 
Kujawskim) jest struktura odpadów, czyli to, 
jaki jest procentowy udział odpadów po-
szczególnych frakcji w całym strumieniu. 
W naszej gminie szczególnie zauważalny jest 
spory odsetek odpadów biodegradowalnych 
i wielkogabarytowych. Tych pierwszych 
w naszych odpadach w 2021 roku było 25 proc. 
To niemal najwyższy wynik w powiecie 
bydgoskim, a prześcigają nas tylko bogate 
gminy o jednorodzinnej strukturze zabudowy, 
gdzie do opłaty za odpady w dużym stopniu 
dokłada się gmina – w Białych Błotach 
i Osielsku dopłata gminy wynosi ok. 10zł/mie-
szkańca miesięcznie, tj. ok. 2 mln złotych 
dopłaty w każdej z tych gmin, gmina Solec 
Kujawski, zgodnie z podjętą w ostatnim czasie 
uchwałą rady miejskiej będzie dopłacać do 
systemu 3 zł, tj. rocznie kwotę ok. 500 tys. zł. 
Jeśli spojrzymy zatem na łączne koszty na 
jednego mieszkańca, to 32-33 zł płacone przez 
mieszkańca Osielska czy Białych Błót plus ok. 
10 zł dopłacane przez gminę (zgodnie z obecnie 
obowiązującymi w tych gminach uchwałami 
RM), daje łącznie stawkę analogiczną do tej, 
obowiązującej w Solcu Kujawskim (38 zł + 3 
zł). Gminy takie jak Koronowo, Nowa Wieś 
Wielka czy Sicienko produkują o wiele mniej 
bioodpadów (odpowiednio 19, 14 i 16 proc.) co 
w sposób bezpośredni wpływa na koszty 
funkcjonowania całego systemu. Podobnie 
sprawa wygląda z odpadami wielkogabaryto-
wymi – tu gmina Solec Kujawski zajmuje 
miejsce lidera w powiecie bydgoskim (8 proc. 
naszych odpadów to meble i inne gabaryty).

Dlaczego tak ważne jest uzmysłowienie 
sobie tego, jak wygląda struktura odpadów? 
Ponieważ każda frakcja odpadów wiąże się 
z innymi kosztami ich zagospodarowania. Dla 
przykładu podmiot, który złożył najkorzystniej-
szą ofertę na zagospodarowanie odpadów bio 
i wielkogabatytowych w przeprowadzonym 
przez ZGK przetargu, ustalił cenę na poziomie 
594 zł za 1 Mg odpadów ulegających biodeg-
radacji i 810 zł za 1 Mg odpadów wielko-
gabarytowych. To bodaj najdroższe odpady, 
jakie w tej chwili musimy zagospodarowywać, 
a jak widać z powyższego zestawienia, 
solecczanie produkują ich więcej niż inne 
gminy, z którymi staramy się czasem porówny-
wać. Im więcej w całym strumieniu właśnie 
takich odpadów, tym koszty jego funkcjonowa-
nia są wyższe, co przekłada się bezpośrednio na 
stawkę dla mieszkańców.

Pojawiają się czasami pytania dlaczego jest 
coraz drożej, skoro istnieje w niedalekiej 
odległości od Solca instalacja termicznego 
przetwarzania odpadów (spalarnia MKUO 
ProNatura zlokalizowana na terenie bydgos-
kiego parku przemysłowego). Warto jednak 
wiedzieć, że procesy unieszkodliwiania, a więc 
spalania odpadów czy ich składowania na 
wysypiskach znajdują się w ostatniej kolejności 

tego, co prowadząc gospodarowanie odpadami 
możemy z nimi robić. W pierwszej kolejności 
(a wynika to bezpośrednio z Ustawy o odpadach) 
należy zadbać o ograniczenie powstawania, 
ponowne użycie, recykling, odzysk i dopiero, 
gdy inne procesy nie są możliwe do zrealizowa-
nia oddać do spalenia lub składowania. Niestety 
prawo nie pozwala na to, by cały strumień 
odpadów kierować do termicznego przetwarza-
nia, pomimo tego, że takie właśnie zagospodaro-
wanie jest stosunkowo tanie w porównaniu do 
innych procesów zagospodarowania odpadów. 
Wynika to z faktu, że w procesie spalania 
wytarzana jest energia, którą można dalej użyć 
lub sprzedać i tym samym obniżyć koszty 
"wsadu" do pieca. Każda gmina, zgodnie 
z Ustawą o odpadach zobowiązana jest do 
osiągania co roku coraz wyższych wskaźników 
procentowych ilości odpadów skierowanych do 
recyklingu, stąd nie jest możliwe przekazywanie 
wszystkiego, co wytworzymy, do spalarni. Za 
brak osiągnięcia wskaźników ilości odpadów 
skierowanych do procesów recyklingu gminom 
grożą wysokie kary finansowe. Dodatkowo 
należy mieć na uwadze też to, że instalacja 
ProNatury ma ograniczone moce przerobowe, 
a obsługuje nie tylko Bydgoszcz czy Solec, ale 
też większość okolicznych gmin (w tym np. 
Toruń). W roku 2021 gmina Solec Kujawski 
(z uwagi na dużą ilość odpadów na mieszkańca) 
wykorzystała 100 proc. swojego limitu. Do 
instalacji ProNatury z naszej gminy trafiają tylko 
odpady zmieszane. Wszystkie inne muszą być 
zagospodarowane w innych procesach.

Musimy także pamiętać, że na łączny koszt 
funkcjonowania systemu, poza zagospodarowa-
niem odpadów, składa się także ich odbiór. Tu 
liczby są nieubłagane. Od czasu podpisania 
przez gminę umowy z ZGK, której przedmio-
tem jest świadczenie usług odbioru i zagospoda-
rowania odpadów, płaca minimalna za pracę, 
która jest formą papierka lakmusowego, 
mającego proste przełożenie na presję płacową, 
wzrosła o 34 proc., inflacja wynosi obecnie 18 
proc., co znaczy, że koszty dostaw towarów 
i usług są średnio wyższe o właśnie tyle procent 
w stosunku do roku minionego (a pamiętajmy, 
że funkcjonowanie zakładu to nie tylko 
bezpośrednie koszty odbioru i zagospodarowa-
nia, ale też koszty utrzymania bazy, sprzętu, 
koszty energii, obciążenia podatkowe itd.), 
koszty paliwa wzrosły w tym czasie o 75 proc. 
(dość powiedzieć, że na sam odbiór odpadów od 
mieszkańców, co miesiąc zużywane jest ok. 5 
tys. litrów - przekładając obecną cenę ON na 
stawkę opłaty dla mieszkańców dostrzeżemy, że 
w 38 złotych to ok. 2,5 zł, jeszcze trzy lata temu 
było to ok. 1,4 zł, czyli sam wzrost kosztów 
paliwa przekłada się na wzrost stawki dla 
mieszkańca o 1 zł). To wszystko w bezpośredni 
sposób wpływa na koszty świadczenia usługi. 
To wszystko też wpływa na wysokość stawki za 
odpady dla mieszkańców. 

Jeśli dodamy do siebie wszystkie czynniki 
cenotwórcze systemu gospodarowania 
odpadami - ilość odpadów, ich strukturę, koszty 
paliwa i koszty pracy okaże się, że wzrost stawki 
dla mieszkańców jest niestety jak najbardziej 
uzasadniony. Co możemy zrobić jako miesz-
kańcy, by mieć realny wpływ na wysokość 
stawki? Przede wszystkim postępować zgodnie 
z wynikającą z Ustawy o odpadach hierarchią 
postępowania z nimi, tj. w szczególności 
zapobiegać ich powstawaniu. Do tego 
zachęcamy wszystkich solecczan.

Wojciech Elszyn - kierownik Działu 
Gospodarki Komunalnej ZGK

Gospodarka odpadami -
- co wpływa na opłaty
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Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego 
stanowiącego podstawę przyznania 
pomocy w formie dożywiania w ramach 
wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniego programu  osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.

FWolne głosy i wnioski.
Relacja w kolejnym numerze.

Porządek
obrad

LX SESJA RM

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

W ramach projektu „Kujawsko-Pomorska 
Teleopieka” w 2023 roku kontynuowane 
będzie wsparcie w formie teleopieki dla 36 
osób starszych niesamodzielnych lub niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Solec Kujawski. 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, 
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych 
i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych. Beneficjentem projektu jest 

Wojewódz two  Ku jawsko–Pomorsk i e , 
partnerem Gmina Solec Kujawski a realizato-
rem Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim. Celem 
głównym projektu jest zwiększenie dostępu do 
usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, 
wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii  takich jak tele-
opieka. Wysokość wkładu Unii Europejskiej 
w projekt wynosi: 19 624 948,91 zł.

Kujawsko - Pomorska
Teleopieka

Pod koniec grudnia obchodziliśmy 
rocznicę wybuchu powstania wielko-
polskiego (fot.). Przed nami kolejne, dwie 
ważne daty z historii Solca Kujawskiego. 
19 stycznia będziemy świętowali 102 

rocznice powrotu naszego miasta do 
wolnej Polski po okresie zaborów, 
natomiast 23 stycznia upamiętniamy 
zakończenie niemieckiej okupacji w 1945 
r. Z tej okazji, jak co roku, samorząd 
organizuje uroczystości patriotyczne, 
podczas których delegacje składają 
wiązanki w miejscach pamięci narodowej 
i zapalają znicze. Zarówno 19 jak i 23 
stycznia zbiórka delegacji przed 
urzędem zaplanowana jest na 10.50,  
same uroczystości rozpoczynają się 
o godz. 11.00. Zachęcamy do udziału, 
a burmistrz prosi o oflagowanie budynków 
użyteczności publicznej.

Styczniowe
rocznice

i jednostki organizacyjne gminy. Wydano 
również trzy zawiadomienia o wszczęciu 
postępowań dla przedsięwzięć polegają 
cych na budowie parków solarnych (do 1 
MW) i farmy fotowoltaicznej (do 5 MW), a 
także decyzję o środowiskowych uwar-
unkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Uruchomienie innowacyjnej instalacji do 
bezemisyjnej produkcji wodoru, na terenie 
SOLBET Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”. 
Radni usłyszeli też o gospodarce nierucho-
mościami, w tym o postępowaniach 
w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości od Skarbu Państwa – 
łącznie ok. 25 ha. Ostatnim zagadnieniem 
omawianym w sprawozdaniu była pomoc 
społeczna.

O zmianach budżetu mówiła Monika 
Michalska, kierownik Referatu Księ-
gowości Budżetowej. Wynikają one przede 
wszystkim z wyjaśnień przesłanych przez 
resort finansów odnośnie do sprzedaży 
węgla i dodatków dla podmiotów wraż-
liwych - chodzi o zmianę działów, 
paragrafów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej. Zmiany są również skutkiem 
decyzji wojewody w zakresie przyznania 
środków na pomoc Ukraińcom, wypłatę 
dodatków węglowych, przyznania dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogółem 
dochody zmniejsza się o 1,7 mln zł, 
a wydatki o prawie 2 mln zł. W związku 
z tym, ze wydatki zmaleją więcej niż 
wzrosną dochody, zmniejszy się deficyt 
o 250 tys. zł. Zmniejszą się też dochody 
majątkowe o 3 mln zł. Z kolei dochody 
bieżące wzrosną o 1,4 mln zł. Skutkiem 
wprowadzonych zmian jest korekta 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie 
powiatowi bydgoskiemu pomocy finanso-
wej na prowadzenie w naszym urzędzie 
ośrodka zamiejscowego rejestracji 
pojazdów. Zanim odbyło się głosowanie 
sekretarz Magdalena Rudna – Plewa 
poinformowała, że w 2021 r. zarejestro-
wano 2686 pojazdów, a do końca III 
kwartału 2022 r. - 1693. W 2021 r. wpłynęły 
1933 zgłoszenia zbycia i zakupu pojazdów 
(do końca III kw. ub.r. liczba ta wyniosła 
1461), natomiast w 2021 r. wyrejestrowano 
1234 pojazdy, a ubyło ich 838. Koszty 
utrzymania punktu rejestracji wyniosą 102 
tys. zł rocznie.

Ostatnia uchwała wyraża zgodę na 
ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz firmy Enea Operator, 
która zamierza wybudować linię kablową 
elektroenergetycznej sieci średniego 
napięcia. Ma ona przebiegać przez 
nieruchomości niezabudowane wzdłuż 
planowanej drogi od ul. Toruńskiej do 
torów na wysokości ul. Sosnowej. Jak 
zaznaczyła B. Białkowska, wysokość 
odpłatności ustala rzeczoznawca.

W punkcie wolne głosy i wnioski Alicja 
Żaguń podziękowała wszystkim osobom, 
które wsparły inicjatywę Klubu Radnych 
Porozumienie dla Solca, obecnych i byłych, 
związaną z przygotowaniem paczek 
świątecznych dla sześciu starszych osób 
i samotnego ojca z czwórką dzieci. Jako że 
sesja odbywała się tuż przed końcem roku, 
Adam Michalak wystosował apel do 
mieszkańców o rozważne używanie petard, 
a nie już na kilka dni przez Sylwestrem. Jest 
to ważne nie tylko z uwagi na zwierzęta, ale 
także z uwagi na dzieci ukraińskie, które 
zamieszkują na terenie naszej gminy, 
a którym wystrzały będą się źle kojarzyły.

Na zakończenie noworoczne życzenia 
obecnym na sesji, a także mieszkańcom, 
p r z e k a z a ł  B a r t ł o m i e j  C z a k i ,         
przewodniczący rady.

LIX SESJA RM

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

Przed końcem
roku
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STYCZEŃ
vPodczas spotkania noworocznego 

burmistrz mówiła między innymi o plano-
wanych inwestycjach.

vInformujemy o możliwości złożenia 
wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 
oraz o zawieszeniu dodatku energetycznego.

vMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej dziękuje swoim darczyńcom.

vZapraszamy do udziału w uroczystoś-
ciach z okazji odzyskania niepodległości 
i zakończenia II wojny światowej.

vW urzędzie, przychodni zdrowia 
i ZGK są wolne etaty.

vPrzy fontannie na skwerze Jordana 
laureaci gminnych konkursów odebrali 
nagrody.

vRada uchwaliła regulamin określający 
zasady prowadzenia handlu przez rolników 
na miejskim targowisku oraz określiła tryb 
i  warunki finansowania działalności 
sportowej w gminie.

vGmina zachęca do udziału w ankiecie 
dotyczącej budowy skate-parku na terenach 
po byłej Nasycalni. Na inwestycję trzeba 
j e d n a k  p o z y s k a ć  z e w n ę t r z n e           
dofinansowanie.

vSzkoły wzbogacają się o nowe 
wyposażenie sal lekcyjnych w ramach 
r z ą d o w e g o  p r o g r a m u  L a b o r a t o r i a   
Przyszłości.

vUmowa na modernizację świetlicy 
w Przyłubiu podpisana.

vApelujemy, by w piecach nie palić 
plastików.

vNa prośbę pełnomocnika inicjatorów 
publikujemy zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia referendum w sprawie 
zakazu przetwarzania odpadów po-
produkcyjnych.

vWspominamy zmarłego samorządow-
ca - Krzysztofa Firgolskiego.

v„Gwiazdo świeć, kolędo leć” – koncert 
kolęd w wykonaniu Alicji Majewskiej, 
Włodzimierza Korcza i Łukasza Zagrobe-
lnego, który odbył się w kościele Na-
wrócenia Św. Pawła, zgromadził liczną 
publiczność.

LUTY
vW hali OSiR – u działa mobilny punkt, 

gdzie można wykonać test na obecność 
wirusa SARS-CoV-2.

vMożna składać wnioski o dotację na 

wymianę pieców węglowych.
vW urzędzie dyskutowano o udrożnieniu 

Wisły i jej wykorzystaniu dla celów żeglugo-
wych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i urzędu marszałkowskiego.

vPną się mury nowego pawilonu 
dydaktycznego przy Szkole Podstawowej    
nr 4.

vWspominamy zmarłą Janinę Pawzun, 
redaktora naczelnego Soleckiego Peryskopu.

vInformujemy o rekordowej zbiórce na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

MARZEC
vPo ataku Rosji na Ukrainę, przekazuje-

my wyrazy wsparcia mieszkańcom Basztan-
ki, naszego miasta partnerskiego.

vPo polsku i po ukraińsku informujemy 
o zbiórce darów i innej pomocy dla uchodź-
ców, którzy przybyli do Solca Kujawskiego.

vZachęcamy do przekazania 1 proc. 
naszych podatków potrzebującym.

vPamiętamy o powojennych partyzan-
tach – żołnierzach wyklętych.

vWichury sprawiły, że nasi strażacy 
z OSP mieli ręce pełne roboty.

vNa sesji rady miejskiej głosowano 
uchwały w sprawie referendum. Jedną za 
odrzuceniem wniosku o referendum, drugą – 
za jego przeprowadzeniem. Żadnej uchwały 
nie podjęto.

vG m i n a  r o z p o c z ę ł a  n a d a w a n i e 
numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

KWIECIEŃ
vW pikiecie „Solidarni z Ukrainą” 

przedstawiciele władz samorządowych 
przekazali swoje poparcie walczącej 
Ukrainie. O sytuacji w Basztance opowie-
działa żona tamtejszego mera.

vZnikają mobilne punkty testów na 
COVID.

vSolecki samorząd aktywnie uczestni-
czył w konsultacjach Krajowego Programu 
Żeglugowego do 2030 r.

vW programie telewizyjnym „Głos 
Regionów” z 18 marca dyskutowano na 
temat referendum o zakazie przetwarzania 
odpadów.

vPozwoliliśmy sobie na żart prima-
aprilisowy pisząc o podwodnej kawiarni.

vZ Anglii do Solca Kujawskiego dotarły 
dary dla Ukrainy. Po przeładunku pojechały 
dalej – do miejsca docelowego.

vSoleccy motocykliści z fasonem 
otworzyli sezon.

vZmiany w organizacji ruchu na ul. 
Mickiewicza mają poprawić bezpieczeń-
stwo kierowców i pieszych.

vProm coraz  b l iże j  o t rzymania 
dokumentów dopuszczających jednostkę do 
żeglugi, a przyczółki są już gotowe.

vKonkursem zakończyła się publikacja 
ostatniej – setnej – kartki pocztowej w serii 
„Pozdrowienia z Solca”.

vUroczyśc ie  o twar to  kompleks 
naturalnych tras rowerowych.

vZ rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
otrzymamy 1,3 mln zł dofinansowania na 
budowę drogi od przejazdu na ul. Łąkowej 
do zbiornika retencyjnego.

vMAJ
vRadni wyrazili zgodę na zawarcie 

umowy z Bydgoszczą w sprawie przekazy-
wania bioodpadów do mającej powstać 
biogazowni.

vUczniowie z SP 4 zostali posłami na 

NA  NASZYCH  ŁAMACH
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XXVIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
a  kolejny młody solecczanin został 
powołany do młodzieżowego sejmiku 
województwa.

vUmowy na wykonanie groty solnej 
i saun oraz na budowę drogi od ul. Łąkowej 
do zbiornika retencyjnego podpisane.

vR o z p o c z ę ł y  s i ę  k o n t r o l e         
kompostowników.

vDrukujemy pierwszy odcinek nowej 
serii pokazującej dawny Solec – „Solec na 
starej fotografii”.

vWspominamy zmarłą Reginę Osińską 
– długoletnią dyrektor SCK.

vZakończyła się rewitalizacja rynku.
CZERWIEC
vPoczątek miesiąca zdominowały 

imprezy w ramach „Dni Solca”.
vGmina otrzymała 4,3 mln zł do-

finansowania z Polskiego Ładu na zagospo-
darowanie terenów po Nasycalni.

vUkraińcy mieszkający w naszym 
mieście wzięli udział w akcji sprzątania 
Solca.

vZajęliśmy trzecie miejsce w gronie 
małych miast w rywalizacji o tytuł lidera 
w dobie pandemii, z 64,2 proc. mieszkańców 
zaszczepionych przeciwko COVID-19.

vUniwersy te t  Trzec iego  Wieku 
świętował dziesięciolecie.

vBurmistrz otrzymała absolutorium 
z wykonania budżetu.

vZ okazji 30-lecia Roanu rozmaw-
ialiśmy z liderem zespołu.

vPiszemy więcej  o spotkaniach 
dotyczących uruchomienia transportu 
rzecznego na Wiśle.

LIPIEC
vUnia Drobex awansowała do III ligi.
vPrzed wakacjami najlepsi uczniowie 

otrzymali stypendia, nagrody i wyróżnienia.
vOdby ły  s i ę  b i eg i  u l i czne  im .   

Antoniego Nawrockiego.

vPo uzyskaniu niezbędnych pozwoleń 
prom przypłynął do Solca.

vCo można przywozić z wakacji, czyli 

jak nie zostać przemytnikiem - drukujemy 
poradnik.

vMiędzy innymi o planach inwestycyj-
nych związanych z Wisłą na jej soleckim 
odcinku mówiono podczas spotkania 
zespołu ds. żeglugi śródlądowej i turystyki 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, zorganizowanego w naszym 
mieście.

SIERPIEŃ
vOdbył się „Piknik strzelecki” 

organizowany w przeddzień Święta Wojska 
Polskiego.

vZ okazji swojego święta policjanci 
otrzymali wyróżnienia z rąk burmistrza.

vGościliśmy międzynarodowy spływ 
kajakowy.

vPiszemy o projektach realizowanych 
przez ośrodek pomocy społecznej.

vNa rynku pojawiły się kolejne 
drzewka – tym razem w donicach.

vMożna się dowiedziec jak korzystać 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

WRZESIEŃ
vNa rynku czytano Mickiewicza. 

Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania.

vBudowa nabrzeża przeładunkowego 
na Wiśle była tematem spotkania z preze-
sem Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. Temat ten poruszano 
również podczas wizyty przedstawicieli 
urzędu w porcie gdańskim.

vSwoje 25. urodziny obchodził 
Środowiskowy Dom Samopomocy.

vRozmawiamy z nowym dyrektorem 
SCK o jego planach związanych z działa-
lnością placówki.

vNa gminnych dożynkach dobrze się 
bawiliśmy. Pogoda dopisała.

vW Solcu spotkał  s ię  konwent 
burmistrzów naszego województwa.

vRadzimy co zrobić z odpadami 
wielkogabarytowymi.

vMieszkający u nas młodzi uchodźcy 
z Ukrainy w czasie wakacji się nie nudzili. 
Zwiedzili nie tylko Solec, ale i region.

v35 lat skończył Zespół Folklory-
styczny „Solecczanie”.

vNasza gmina zajęła III miejsce 
w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy 
Polski, w kategorii gmin należących do 
Metropolii Bydgoszcz. W grupie pań 
bardzo dobrze wypadły solecczanki 
zajmując pierwsze i trzecie miejsce.

PAŹDZIERNIK
vBiskup poświęcił pomnik bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki.

vZespół zarządzania kryzysowego 
dyskutował o tym, jak oszczędzać energię.

vRynek tętni życiem. Piszemy o organi-
zowanych tam piknikach i festynach.

vDostaniemy dotację na modernizację 
ulicznego oświetlenia na Osiedlu Leśnym.

vWspominamy o  d iamentowym 
jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Transportowiec”.

vO planach Telewizji Solec rozmawia-
my z jej nowym prezesem.

vUrząd wydał kolejny komiks z dino-
zaurem Solusiem. Tym razem walczącym 
z kiepskim klimatem i wynoszeniem śmieci 
pod wiatę. Książeczka trafiła do uczniów 
i przedszkolaków.

LISTOPAD
vGmina zamierza przystąpić do 

dystrybucji węgla.
vUprawomocnił się wyrok w sprawie 

referendum o przetwarzaniu odpadów, które 
się nie odbyło.

vInformujemy, gdzie znajdują się 
punkty dystrybucji tabletek z jodkiem 
potasu.

vZ okazji 11 listopada odbył się koncert 
Jacka Wójcickiego.

vOficjalnie otwarto ścieżkę dydak-
t y c z n ą  „ Ś l a d a m i  P o w s t a n i a             
Wielkopolskiego”

vRozpoczęło się bagrowanie Wisły 
w  r e j o n i e  p r z y c z ó ł k ó w  p r z e p r a w y   
promowej.

GRUDZIEŃ
vUroczyście otwarto pawilon dydak-

tyczny dobudowany przy SP 4.
vGmina otrzymała nominację do 

nagrody marszałka „Lider Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego”.

vJak można kupić węgiel dystrybuo-
wany przez gminę? Przedstawiamy 
podstawowe informacje.

vOdbyły się wybory uzupełniające do 
rady miejskiej.

vKolejna mieszkanka Solca Kujaw-
skiego obchodziła swoje setne urodziny.

vNie ma to jak zaręczyć się w Mikołajki. 
Solecczanin zrobił swojej wybrance 
niespodziankę pojawiając się w stroju 
Mikołaja przed jej zakładem pracy.

vZapraszamy na koncert świąteczno – 
noworoczny (wtedy nie wiedzieliśmy 
jeszcze, że się nie odbędzie).

vDostaniemy unijne pieniądze na 
zagospodarowanie skweru przy muzeum, 
gdzie ma powstać tężnia solankowa.

vRada miejska uchwaliła budżet na 
2023 r. Szczegóły znajdują się w informato-
rze budżetowym.

vZbierając plast ikowe nakrętki , 
możemy „wkręcić się w pomaganie” 
potrzebującym. Koło urzędu pojawił się 
pojemnik na nakrętki.

vPierwszy świąteczny jarmark na rynku 
był bardzo udany. Podobało się i mieszkań-
com i wystawcom. Gwiazdą wieczoru był 
Roan.

vNie tylko jarmark zorganizowano 
przed świętami. Był także koncert szkoły 
muzycznej, rozświetlono choinkę przy 
dworcu, a ZSOiZ przygotował jasełka.
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Soleckie Centrum Kultury

W kalendarzach wielu solecczan pierwsza 
sobota miesiąca to czas, który spędzają 
w bibliotece. Nie inaczej było 7 stycznia, 
podczas kolejnej GRALNI, kiedy solecczanie 
spotkali się, by miło spędzić czas z różnorod-
nymi grami w rolach głównych.

Podczas styczniowej edycji nie zabrakło 
kultowych planszówek. Uczestnicy grali 
w Catana czy Zamki szalonego króla Ludwika, 
tradycyjne kości czy państwa-miasta. Praw-
dziwym hitem okazała się jednak gra Mafia oraz 
Dart. 

Najbliższa Gralnia, która na dobre 
wpisała się w kalendarz soleckiej biblioteki, 
już 4 lutego od godz.17.00 do 22.00.

mmm
21 stycznia biblioteka jest czynna od 9.00 

do 13.00.

Gralnia
czeka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zapraszamy na spektakl w gwiazdorskiej 
obsadzie! 11 lutego w Soleckim Centrum 
Kultury "Cudowna terapia", czyli komedia 
małżeńska, którą powinni zobaczyć wszyscy, 
który są, byli lub planują być w związku. Kryzys 

może przyjść znienacka, nawet po kilkunastu 
wspólnie przeżytych latach. Co wtedy? Leki na 
uspokojenie? Nie! Wyrzucamy tabletki, syropy 
i maści, a w zamian aplikujemy troje znakomi-
tych aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą 
inscenizację. Państwo Dorek są doświadczonym 
małżeństwem, które – jak to w życiu – ma za 
sobą dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są 
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi 
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiazgi. 
Czy specjalista znajdzie sposób? Przekonajcie 

się sami! To także świetny 
pomysł na okazjonalny 
prezent lub walentynkową 
niespodziankę dla bliskiej 
osoby. 

Link do wydarzenia: 
https://fb. me/e/ 3UPuf-
U A Q X .  B I L E T Y  d o 
nabycia w sekretariacie 
SCK oraz przez stronę: 
w w w .  k u p b i l e c i k . 
p l / i m p r e z y /  8 5 3 4 0 / 
S o l e c + K u j a w s k i / 
Cudowna+Terapia

Grażyna Rochna – Woźniak, nauczyciel 
bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1, 
otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla 
kultury polskiej”. Pani Grażyna jest poetką, ma 
na swoim koncie wydanie pięć tomów 
poetyckich. Od 2005 r. zasiada w Zarządzie 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Bydgoszczy, gdzie obecnie pełni 
funkcję sekretarza. Od 2013 r. wraz z mężem 
prowadzi 3 Solecką Drużynę Harcerską im. 
Szarych Szeregów. Jako nauczyciel promuje 
poezję wśród dzieci i młodzieży, organizując 
corocznie akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
szkolny konkurs recytatorski i małych form 
teatralnych. Ponadto czynnie współpracuje 
z soleckimi instytucjami kultury. Odznakę 
wręczono na grudniowej sesji rady powiatu.

KONCERT  NOWOROCZNY
Na scenie Soleckiego Centrum Kultury 

1 stycznia wystąpił niesamowity duet znany 
z programu telewizyjnego „Śpiewające 
fortepiany”: Czesław Majewski i Janusz 
Tylman razem z Malina Kowalewski Band 
w towarzystwie pięknych tancerek. W progra-
mie dwuczęściowego noworocznego koncertu 
zabrzmiały ponadczasowe przeboje klasyki, 
operetki, musicalu i piosenki, m.in. „Bolero" 
M. Ravela, "Czardasz" V. Montiego, „Can-
can" J. Offenbacha, „Taniec z szablami” 
A. Chaczaturiana, przeboje Johanna Straussa, 
Franza Lehára i Emmericha Kálmána, melodie 
światowych musicali jak „Skrzypek na dachu”, 
„Upiór w operze” oraz ponadczasowe ballady 
i utwory rozrywkowe. W przerwie były toasty 
i życzenia noworoczne od burmistrz Teresy 
Substyk oraz dyrektora SCK Tomasza 
Rudnego, a także była przygotowana 
niespodzianka dla widzów – loteria z nagro-
dami. To był wyjątkowy wieczór. Zachęcamy 
do obejrzenia fotorelacji z koncertu w mediach 
społecznościowych SCK.

V  SOLECKIE  KOLĘDOWANIE
SCK serdecznie zaprasza na koleją edycję 

Soleckiego Kolędowania. Na kolędowej 
scenie 17 stycznia br. (godz. 18.00) zagoszczą 
w tym roku: Chór „Święta Cecylia” z parafii 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chór 
Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim, 
Magdalena, Sławomir, Michalina i Tobiasz 
Przybysz, Zespół Folklorystyczny „Pro-
myczki” z Przedszkola Promyczek, radni rady 
miejskiej, wykonawcy z Soleckiego Centrum 
Kultury i inni. Będzie okazja do wspólnego 
śpiewu. Jeśli ktoś chce zaśpiewać 17 stycznia 
podczas Soleckiego Kolędowania wystarczy, 
że wyśle nagranie kolędy w swoim wykonaniu 
na adres: promocja@sck-solec.com. Zwy-
cięzca otrzyma nagrodę oraz zagości na scenie 
i zaprezentuje swój głos soleckiej publicznoś-
ci. Powodzenia!

FERIE  ZIMOWE
Zachęcamy do zapoznania się z propozyc-

jami spędzenia wolnego czasu z Soleckim 
Centrum Kultury. Przygoda rozpoczyna się 30 
stycznia. Nie zabraknie także pozycji 
filmowych dla dzieci i młodzieży w Kinie 
Kultura. Przypominamy, że na turnusy 
tematyczne obowiązują wcześniejsze zapisy 
w sekretariacie SCK. Półkolonie odbywać się 
będą w dwóch pięciodniowych turnusach 
w godz. 11.00-13.00. Koszt jednego turnusu to 
200 zł za osobę. Turnus pierwszy przebiegać 
będzie pod hasłem „Podróże małe i duże”. 
Uczestnicy zwiedzą świat wyobraźnią 
i poznają historię naszego miasta. Odkryją jego 
tajemnice i stworzą własną grę planszową. Co 
dzień wybiorą się w niesamowitą podróż. 
Poznają zabawy innych dzieci i zwyczaje 
z najodleglejszych krajów. Będzie muzycznie, 
twórczo i kolorowo. Dzieci tanecznym 
krokiem wyruszą do Hiszpanii, poznają 
tajemnice smaku włoskiej pizzy, stworzą 
chińskiego smoka, będzie mowa o dziełach 
sztuki, zabytkach, tradycjach, a nawet 
posiłkach z odwiedzanych krajów. Przygoda 
już czeka!

Turnus drugi – czyli Odlotowe półkolonie 
w eSCeKlandii. Tu spełniają się dziecięce 
marzenia! Każdy dzień będzie podzielony na 
warsztaty tematyczne w Krainach SCK. 
Prowadzący zajęcia zaproszą do: Krainy 
Kolorów, gdzie półkoloniści rozwiną swój 
plastyczny zmysł; Krainy Marzeń i Wyobraż-
eń, gdzie przeniesą się w świat teatru, 
niesamowitych historii i opowiadań; Krainy 
Dźwięków, gdzie poznają niezwykłe mia-
steczko rytmu i muzyki; Krainy Zabawy, gdzie 
poznają pomysły na superzabawy; Krainy 
Pląsów, gdzie tańcem wyraża się wszystko; 
a przede wszystkim opiekunowie zabiorą 
podopiecznych do Krainy Kreatywności, gdzie 
będą mogli stać się prawdziwymi konstruktora-
mi. SCK gwarantuje niesamowitą przygodę.

PODZIEL  SIĘ  SERCEM
– PRZEKAŻ  NA  WOŚP 
Zachęcamy do przekazywania darów na 

tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Przedmioty można przynosić do 
Soleckiego Centrum Kultury – zostaną 
wykorzystane w aukcjach i loteriach. 

KINO  KULTURA  ZAPRASZA
13 stycznia 2023, PIĄTEK
Godz. 17.00 – Mecz o wszystko
Godz. 19.00 – Śubuk (Kubuś)
Bilety w cenie: 14 zł – normalny/12 zł – 

ulgowy. Kasa biletowa czynna 30 min przed 
każdym seansem (płatność również kartą). 

Pomysł
na Walentynki

Kulturalny przekładaniec

Zasłużona
dla kultury



Gmina inicjuje ale także wspiera wiele 
akcji ekologicznych w ramach działań 
edukacyjnych. Ostatnim efektem współ-
pracy z mieszkańcami jest pojawienie się 
przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
mobilnych, sztucznych płuc, o których 
zainstalowanie zabiegał solecczanin 
Zbigniew Dreliszak. Gmina wsparła ten 
pomysł udostępniając miejsce i zasilanie 
urządzenia. Płuca będą stały w naszym 
mieście do 23 stycznia. Obserwując je 
będziemy mogli zobaczyć, jakim powiet-
rzem oddychamy. Im będą czarniejsze, tym 
sytuacja jest poważniejsza. Aby ją popra-
wić pomysłodawcy akcji mobilnych płuc – 
Krakowski Alarm Smogowy – zachęcają do 
skorzystania z dotacji w ramach programu 
Czyste powietrze i wymiany pieców 
centralnego ogrzewania oraz docieplania 
domów. - Instalacja sztucznych płuc 
przypominająca zarys płuc, wykonana jest 

z białego, półprzepuszczalnego materiału 
osadzonego metalowym na szkielecie. 
Wentylatory umieszczone z tyłu przed-
muchują przez nie powietrze, co sprawia, 
że płuca „oddychają”. Zanieczyszczenia 
osiadają na materiale pokazując, ile 
zanieczyszczeń dostaje się do naszych 
płuc,  gdy oddychamy powietrzem 
zanieczyszczonym smogiem. Materiał 
zmienia kolor w zależności od jakości 
powietrza w danym miejscu – informuje 
Z. Dreliszak.

Czym
oddychamy?

Obóz sportowy – Gryf Tczew (piłka 
nożna), 14.01 – 19 stycznia;

Unia Cup 2023 – turniej piłki nożnej 
halowej dla dzieci, 21 stycznia (sobota), 
od godz. 9.00;

Mecz III ligi siatkówki kobiet, 21 
stycznia (sobota), godz. 17.00;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej dziewcząt, 25 stycznia (środa), od 
godz. 10.00;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej chłopców 27 stycznia (piątek), 
godz. 10.00;

Imprezy 31 Finału Wielkiej Orkies-
try Świątecznej Pomocy, 28 – 29 stycznia;

Obóz sportowy – Volleystal Gru-
dziądz (siatkówka), 30 stycznia – 5 lutego.

Kalendarz
imprez

Dorota Bucław, pochodząca z Solca 
tenisistka stołowa grająca na wózku może 
miniony rok zaliczyć do bardzo udanych. W 
zawodach rozgrywanych w hiszpańskiej 
Grenadzie,  zdobyła indywidualnie 

Mistrzostwo Świata oraz brązowy medal 
w mikście. Na swoim koncie ma także 
zdobyte siedmiokrotnie pod rząd indywi-
dualnie Mistrzostwo Polski. - Złoty medal 
Mistrzostw Świata który wywalczyła 
Dorota jest to pierwszy krążek dla Polski 
w tenisie stołowym wywalczony na tak dużej 
imprezie wśród osób grających na wózku 
kobiet i mężczyzn, od lat 70. XX wieku, kiedy 
Polacy brali udział w mistrzostwach – 
mówi trener Daniel Szczepański. W roku 
olimpijskim – 2021 - D. Bucław sześcio-
krotnie, także pod rząd, tryumfowała 
w Mistrzostwach Polski, a na Paraolimpia-
dzie w Tokio przegrała walkę o brąz.

Udane
dwa lata

Hala spor towo – widowiskowa 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 stycznia 
gościła uczestników Mistrzostw Powiatu 
Bydgoskiego w piłce ręcznej w ramach 
Igrzysk Dzieci (roczniki 2010 i młodsi). 
W turnieju wzięły udział dwie drużyny 
dziewcząt oraz pięć drużyn chłopców 
z Dobrcza, Żołędowa, Łochowa, Strzelewa 
i Czarża. Zawody zakończyły się triumfem 
reprezentacji  Szkoły Podstawowej 
w Czarżu w obu kategoriach i to one 

awansowały do ćwierćfinałów wojewódz-
kich. Organizatorami Mistrzostw byli 
MUKS „Start” Solec Kujawski oraz OSiR. 
Zespoły otrzymały puchary, dyplomy, 
medale oraz słodycze ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Piłka
ręczna

Jako pierwsza z drużyn ligowych UKS 
Top 7 stycznia zainaugurowali swe występy 
w nowym roku tenisiści stołowi grający w II 
lidze. Podejmowali Energę Manekin III 
Toruń i byli faworytami tego meczu. Mieli 
jednak w pamięci trudną przeprawę z toru-
nianami w ubiegłym sezonie. W pierwszej 
kolejce gier singlowych wygrali trzy razy, 
a prowadzenie podwyższyli po grach 
deblowych. Druga seria singli to komplet 
wygranych solecczan, co ostatecznie złożyło 
się na pewny triumf 9:1. Punkty dla naszego 
zespołu zdobyli: Mateusz Ufnal, Patryk 
Jendrzejewski i Michał Majchrzak - po 2,5 
oraz Rafał Ordza - 1,5 pkt. Po 11 kolejkach 
na czele tabeli znajdują się trzy zespoły 
z kompletem 11 wygranych – Pogoń 

Mogilno, UKS Top oraz gdański AZS 
AWFiS III. Z gdańszczanami ten ważny 
mecz już w najbliższej kolejce, 14 stycznia 
br. w Gdańsku.

Z kolei 7 i 8 stycznia rozegrano 
w Gniewkowie pierwsze w tym roku zawody 
indywidualne – trzecie Wojewódzkie 
Turnieje Klasyfikacyjne w kategoriach 
młodzików oraz juniorów. Solecki klub 
reprezentowało w nich aż dwunastu 
zawodników. W sobotnich zmaganiach 
młodzików, kolejny świetny w ostatnim 
czasie występ zanotował Bartek Maciejew-
ski, który po wartościowych wygranych 
uplasował się na doskonałym piątym 
miejscu. Bardzo dobry występ zaliczył także 
rocznikowo jeszcze żak (kategoria młodsza) 
Oskar Olędzki, który ostatecznie był 11. 

Dzień później w rywalizacji juniorów 
nie osiągnęliśmy już takich sukcesów. Co 
prawda prawie każdy z naszych zawodnik-
ów wygrał jakiś pojedynek, jednak ostat-
ecznie wystarczyło to do zajęcia następując-
ych miejsc od 17 do 33. 

Noworoczna
inauguracja
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Państwo Danuta i Jerzy Nowakowie brali ślub 21 sierpnia 1971 r. w Okonku. 
Mają troje dzieci i sześcioro wnuków.

Poznali się w liceum w Kcyni i od tego 
czasu są razem. W grudniu otrzymali medal 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznawany przez prezydenta parom, 
które przeżyły ze sobą przynajmniej 50 lat. 
Ale wróćmy do jubilatów – Danuty 
i Jerzego Nowaków. Jak się poznali już 
wiemy. A jak trafili do Solca Kujawskiego? 
Po ukończeniu technikum farmaceuty-
cznego jubilatka zaczęła pracę w soleckiej 
aptece. Jubilat pierwszy rok pracy spędził 
w Inowrocławiu, gdyż w naszym mieście 
nie było wtedy pracy dla nauczyciela. 
Jednak po roku jeden z wuefistów  
z „Czwórki” odszedł i w jego miejsce 
zatrudniono J. Nowaka, który pracował 
tam do emerytury: - Moi wychowankowie 
brali udział w mistrzostwach Polski w 
biegach przełajowych, nieźle radzili sobie 
piłkarze, a koszykarze walczyli w mistrzos-
twach województwa.

Był trenerem koszykarzy w Unii Solec 
Kujawski oraz członkiem zarządu klubu. 
Przez ćwierć wieku działał w soleckim 
samorządzie. Był wiceprzewodniczącym 
rady miejskiej i przewodniczącym dwóch 
komisji - budżetowej, a wcześniej edu-
kacji. Przez jedną kadencję był także 
członkiem zarządu miasta: – Bardzo 
cieszyła mnie możliwość pracy na rzecz 
mieszkańców. Udział  w decyzjach 
dotyczących inwestycji służących soleccza-
nom, szczególnie dzieciom, dawał 
niesamowitą satysfakcję.

Kilka lat po ślubie państwo Nowakowie 
zaczęli organizować obozy wędrowne dla 

szenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyni 
pielgrzymowała po Europie i nie tylko.

Medale wręczyła burmistrz Teresa 
Substyk podczas spotkania w urzędzie. 
Życzenia przekazali również Bartłomiej 
Czaki, przewodniczący rady miejskiej oraz 
Justyna Żebrowska – Dudek, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego – jedna z uczest-
niczek obozów wędrownych organizowa-
nych przez jubilatów.

Irena Santor - w grudniu, a ks. kanonik Tadeusz Zabłocki - w styczniu obchodzą 
swoje urodziny. Była to okazja do przekazania obojgu Honorowym Obywatelom 
Solca Kujawskiego najlepszych życzeń od soleckiego samorządu. Pod koniec grudnia 
burmistrz Teresa Substyk odwiedziła I. Santor. Obok życzeń urodzinowo – noworo-
cznych, przekazała gratulacje w związku z nadaniem przez Sejmik Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego I. Santor tytułu „Honorowego Obywatela Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego”.

uczniów. Pan Jerzy był opiekunem, a pani 
Danuta pełniła rolę pielęgniarki. Razem 
z podopiecznymi przewędrowali polskie 
góry wzdłuż i wszerz. Dzięki tym wypra-
wom młodzi ludzie poznali mnóstwo 
ciekawych miejsc, zabytków. Wielu z nich 
do dzisiaj mile je wspomina. - Ponieważ 
jeździli z nami uczniowie od pierwszej klasy 
podstawówki do nawet dwudziestolatków, 
ci starsi także opieko-wali się młodszymi 
wędrowcami. Na basenie, czy na dyskotece 
nie było zagrożenia, że komuś się coś 
przytrafi – mówił J. Nowak.

Górskie wędrówki to jedno. Kolejną 
pasją dostojnej jubilatki są książki. 
Szczególnymi względami cieszyły się 
utwory polskich wieszczów - Mickiewicza, 
Słowackiego. Jako członek Stowarzy-

Są razem
od liceum

W ostatni piątek ub.r. w Muzeum Solca 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu 
Kolekcjonera. Tym razem zebranie 
zdominowali miłośnicy filatelistyki oraz 
numizmatyki. Wśród najciekawszych 
prezentowanych eksponatów znalazły się 
m.in.: bogata kolekcja monet z państw 
z obszaru Pacyfiku, olimpijskie walory 
filatelistyczne – w tym koperta z autog-
rafem mistrza olimpijskiego Kamila 
Stocha, a także przedwojenne znaczki 
pocztowe. Następne zebranie klubu, 
również w muzeum, odbędzie się w piątek 
27 stycznia, początek o godz. 16.00. 
Tradycyjnie zebrania klubu mają charakter 
otwarty. Serdecznie zapraszamy do 
udziału.

Dominowały
monety i znaczki



Dyrekcja Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu 
Kujawskim składa na ręce prezesa 
zarządu firmy „Solbet”, Dyrektora 
Generalnego „Solbet” sp. z o. o., 
doktora honoris causa Pana Marka 
Małeckiego najszczersze podzięko-
wania za wsparcie mieszkańców 
naszego miasta, będące wyrazem 
szczerego serca i empatii. Wsparcie 
f inansowe udzie lone  k l ien tom 
Ośrodka jest nieocenionym darem. 
Jednocześnie, w szczególny sposób, 
składa podziękowania za pamięć 
i wsparcie finansowe dla Ośrodka, 
które zostało wykorzystane na jego 
doposażenie. Wraz z podziękowaniami 
przesyła najserdeczniejsze życzenia 
nowo-roczne dla wszystkich pra-
cowników firmy „Solbet”, przede 
wszystkim zdrowia, pomyślności, 
finalizacji planów i zamierzeń, 
a w sprawach zawodowych nieogra-
niczonych zamówień i ich realizacji. 

Z życzliwością
Dyrektor MGOPS

Hanka Stamm

Pracownicy i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 

w Solcu Kujawskim pragną 
podziękować firmie AUTOS

za wsparcie finansowe
na zakup świątecznych

prezentów dla uczniów naszej szkoły. 
Dzięki Państwa ofiarności możemy 

spełnić marzenia dzieci.



Miniony rok dla Hufca ZHP był bardzo 
owocny – szczególnie jeśli chodzi o działania 
wolontariackie. Rozpoczęliśmy już w styczniu 
podczas finału WOŚP. Nasze druhny i druhowie 
zbierali pieniądze do puszek oraz przekazali 
prace plastyczne i vouchery na aukcję. Zebrana 
suma znacząco zasiliła konto WOŚP.

W lutym – po wybuchu wojny na Ukrainie – 
na terenie Harcerskiego Ośrodka Specjalności 
i Kształcenia w Solcu Kujawskim pomogliśmy 
zorganizować 20 miejsc noclegowych dla 
uchodźców z Ukrainy. Wymagało to ogrom-
nego nakładu pracy organizacyjnej i fizycznej, 
zdobycia sponsorów. Dzięki wsparciu rodziców 
i przyjaciół harcerstwa w ciągu dwóch tygodni 
pokoje dla uchodźców były gotowe. Ponadto 
w siedzibie HAOSiK uczestniczyliśmy 
w zbiórce darów dla Lwowa, skąd przekazano 
je do walczących rejonów Ukrainy. Znaczna 
część darów trafiła do osób z Ukrainy, które po 
wybuchu wojny przyjechały do naszego miasta. 
Ilość przekazanych darów przez mieszkańców 
Solca zadziwiła Chorągiew Kujawsko-
Pomorską. Dla dzieci z Ukrainy zorganiz-
owaliśmy zajęcia hip-hopu oraz przygoto-
waliśmy „Pudełka Radości” – małe paczki z 
przyborami szkolnymi, słodyczami i maskotk-
ami. Nasi instruktorzy uruchamiali prywatne 
kontakty w celu pomocy uchodźcom, spotykali 
się przy ognisku aby zapomnieli o traumie 
wojny.

Nasze działania wolontariackie dotyczą 
również udziału w obchodach świąt i rocznic 
państwowych, gdzie hufiec wystawia poczet 
sztandarowy, warty i składa znicze. Przed 
1 sierpnia i 1 listopada członkowie naszego 
hufca uporządkowali Miejsca Pamięci 
Narodowej, których jesteśmy opiekunami.

Harcerze  naszego hufca  pomagal i 
w wojewódzkich imprezach organizowanych 
przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską, m.in. 
„Przygoda z tatą”, nasi wolontariusze angażują 
się też w działania Soleckiego Centrum Kultury.

Działalność wolontariacka soleckiego 
hufca została doceniona przez Starostwo 
Powiatowe przyznaniem tytułu: „Grupa 
wolontariuszy roku 2022 Powiatu Bydgos-
kiego”. W grudniu odebraliśmy statuetkę 
i nagrodę. 

Przez cały rok hufiec intensywnie 
pracował metodami harcerskimi: zorgani-
zowaliśmy dwa biwaki w Chrośnie, uczest-
niczyliśmy w biwaku w Złejwsi Wielkiej oraz 
w obozie letnim w bazie harcerskiej w Gaju. 
W czerwcu zorganizowal iśmy Piknik 
Rodzinny dla rodzin naszych zuchów 
i harcerzy.

Nasi harcerze brali udział w warsztatach 
specjalności: strzeleckiej, pierwszej pomocy, 
terenoznawstwa i łączności w siedzibie 
HAOSiK. Sześcioro wędrowników otworzyło 
próby instruktorskie, co przyczyni się do 
rozwoju hufca.

Bardzo ważnym elementem działalności 
był udział w projektach napisanych przez 

hufiec pn. „Historia regionu zaklęta w tafli 
wody”, oraz „Śladami zaginionych wsi”. Dzięki 
funduszom uzyskanym ze Starostwa Powiato-
wego zuchy i harcerze zwiedzili Kruszwicę, 
skansen w Nieszawie, hufiec przeprowadził 
również konkursy plastyczne i zakupił nagrody. 
Dzięki projektom hufcowe dzieci i młodzież 
poznały historię regionu.

Aktywnie uczestniczyliśmy w przekazaniu 
Betlejemskiego Światła Pokoju w Grudziądzu 
oraz do wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji 
w Solcu Kujawskim. Mieszkańcom naszego 
miasta przekazaliśmy BŚP na rynku w czasie 
Jarmarku Świątecznego.

Hufiec ZHP pragnie serdecznie podzię-
kować osobom, instytucjom i firmom, które 
w ubiegłym roku wspierały naszą działalność, 
w tym szczególnie: Starostwu Powiatowemu 
w Bydgoszczy, Urzędowi Miejskiemu w Solcu 
Kujawskim, Muzeum im. ks. Przemysła, 
Soleckiemu Centrum Kultury, Harcers-
kiemu Ośrodkowi Specjalności i Kształcenia 
w Solcu Kujawskim, Zakładowi Gospodarki 
Komunal-nej, Firmie Aplex Sp z o.o. 
Bydgoszcz, LOK KŻR oraz ks. Kapelanowi 
Grzegorzowi Grobelnemu, rodzicom 
naszych zuchów i harcerzy i wszystkim 
przyjaciołom harcerstwa. 

Czuwaj!

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
2023 rok jest elementem polityki społecznej 
państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz 
seniorów niesamodzielnych ze względu na 
wiek oraz stan zdrowia.

Celem programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat 
i więcej przez świadczenie usług wynikających 
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, 
wpisujących się we wskazane w programie 
obszary, poprawa poczucia bezpieczeństwa 
oraz możliwości samodzielnego funkcjonowa-
nia w miejscu zamieszkania osób starszych 
przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W Gminie Solec Kujawski, w ramach 
Modułu II, 30 mieszkańców w wieku 65+ 
otrzymało w 2022 roku opaskę bezpieczeństwa 
wraz z instrukcją użytkowania. W 2023 roku 
korzystanie z zakupionych opasek będzie 
możliwe dzięki wsparciu finansowemu z dotacji 
celowej budżetu państwa w wysokości do 80% 
kosztów zadania realizowanego w ramach 
Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na 2023 
rok. Osoby chętne do udziału w programie 
proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Korpus
Wsparcia Seniorów

Zgodnie z coroczną tradycją, również 
i w grudniu 2022 roku Stowarzyszenie 
Wspierania Rodzin i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu 
Kujawskim zorganizowali „Wieczerzę 
Wigilijną” dla osób starszych samotnych 
z Gminy Solec Kujawski.  Spotkanie 
zrealizowano w ramach projektu pt.: 
„Otwórzmy Serca – świąteczna pomoc 
potrzebującym” dofinansowanego ze 
środków Gminy Solec Kujawski. 

W Wieczerzy Wigilijnej uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu, rady miejskiej, 
ksiądz proboszcz oraz przedstawiciele 
organizatorów. W trakcie Wieczerzy 
Wigilijnej uczestnicy wysłuchali kolęd 
przygotowanych przez  absolwentk i 
i uczennice Szkoły Muzycznej w Solcu 
Kujawskim pod okiem Anny Zająkały. Na 
zakończenie świątecznego spotkania 

wręczono seniorom paczki świąteczne. 
Dzięki wsparciu od sponsorów w Wie-
czerzy Wigilijnej uczestniczyły również 
osoby niepełnosprawne, które otrzymały 
paczki świąteczne i uczestniczyły we 
wspólnym śpiewaniu kolęd.

Zorganizowanie tego wspaniałego 
spotkania nie byłoby możliwe, gdyby nie 
dodatkowe wsparcie od sponsorów. 
W imieniu osób starszych lub niepełnospra-
wnych organizatorzy serdecznie dziękują: 
Przedsiębiorstwu Drobiarskiemu „DROB-
EX” Sp. z o.o.; P.H.U. "SIMI" - A. Siemi-
anowski;  P.W. „CENTROSOL”- K. 
Zawaliński; P.W. „ALJOT” Sp. z o.o.; PPH 
„FOLBAH”- A. Bobiński; PPH MASTER 
SP.J .  –  J .M.M.  Zientek;  BOGNER 
EDELSTAHL POLSKA Sp.  z  o .o . ; 
ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLANE 
I  D R O G O W E  –  T.  S z c z e p a ń s k i .  
W nowym roku Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie 
Wspierania Rodzin życzą sponsorom 
zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech rok 
2023 będzie czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych i zawodowych zamierzeń.

Świąteczna
pomoc

Zarząd soleckiego koła Polskiego 
Z w i ą z k u  E m e r y t ó w,  R e n c i s t ó w  
i Inwalidów informuje, że nowi czło-
nkowie przyjmowani są podczas 
dyżurów w każdą środę w godz. od 15.00 
do 17.00 w biurze mieszczącym się w SM 
Transportowiec - ul. Żwirki i Wigury 1.

Można się
zapisać

Jak minął rok
soleckim harcerzom
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