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WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

Sesja rady miejskiej, która odbyła się 
12 stycznia objęła następujące zagadnie-
nia: zmiana budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej (WPF), określenie 
stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
zmiana statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, podwyż-
szenie kryterium dochodowego stanowią-
cego podstawę przyznania pomocy 
w formie dożywiania i zmiana wielo-
letniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023. Ostatnim punktem 
porządku obrad były wolne głosy 
i wnioski.

Zmiany budżetu objęły zarówno 
dochody bieżące, dochody majątkowe, 
jak i wydatki bieżące i majątkowe. Jak 
poinformowała skarbnik Alina Kowal-
ska, ogółem plan dochodów zmienia się 
o 1,8 mln zł, z tego dochody bieżące 
zmniejszają się o 250 tys. zł, natomiast 
dochody majątkowe rosną o 2,1 mln zł. 

Wzrost wydatków majątkowych wynosi 
2,3 mln zł, natomiast wydatki bieżące 
maleją o 237 tys. zł. Takie też zmiany 
uwzględniono w przyjętej WPF na 2023 r.

Do  obowiązków gminy  na leży 
zorganizowanie bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do szkół dzieci, 
młodzieży i uczniów niepełnosprawnych 
we własnym zakresie albo poprzez zwrot 
rodzicom kosztów ponoszonych na ten cel. 
W drugim wypadku dzieje się to w oparciu 
o wzór, którego jednym z elementów jest 
stawka za kilometr przebiegu pojazdu. Jak 
wyjaśniła sekretarz Magdalena Rudna – 
Plewa, ponieważ zmieniło się rozporzą-
dzenie określające stawkę kilometrówki, 
konieczne było podjęcie uchwały. Nowe 
stawka dla pojazdów o pojemności silnika 
do 900 cm3 wynosi od 17 stycznia 0,89 zł, 
o pojemności wyższej – 1,15 zł z kilometr.

Iwona Konaszewska ,  zas tępca 
dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej omówiła projekt 
uchwały zmieniającej statut MGOPS. 
Zmiany są skutkiem realizacji przez 
ośrodek pomocy nowych zadań, wynika-
jących z ustawy z 15 grudnia 2022 roku 
o szczególnej  ochronie niektórych 
odbiorców paliw gazowych w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wieloletni rządowy program „Posiłek 
w szkle i w domu” na lata 2019-2023 
stanowi element polityki społecznej 
państwa, którego celem jest zapewnienie 
posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 
oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 
zwłaszcza osób starszych, chorych lub 
niepełnosprawnych. Program przewiduje 
wsparcie finansowe gmin w udzieleniu 

Dokończenie na str.  3

Najpierw 19 stycznia, z okazji rocznicy 
powrotu Solca do wolnej Polski w 1920 r., 
później 23 stycznia, w rocznicę zakoń-
czenia niemieckiej okupacji po II wojnie 
światowej w 1945 r. samorząd zorgani-
zował uroczystości patriotyczne. Wzięły 
w nich udział delegacje soleckich szkół, 
instytucji i organizacji, które złożyły 
wiązanki i zapaliły znicze w miejscach 
pamięci.

LX SESJA RM
Z pomocy

skorzysta więcej mieszkańców

Fundusze Europejskie  dla  Kujaw 

i Pomorza na lata 2021 – 2027 mają wynieść 1,8 
mln euro, co w przeliczeniu daje prawie 9 
miliardów złotych. 16 stycznia w toruńskim 

Dworze Artusa odbyła się konferencja 
otwierająca, na której szczegółowo omówiono 
m.in. podział środków. Prawie 73 proc. to 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
reszta trafi na projekty z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Najwięcej pochłonie 
wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji 
i włączenia społecznego, nieco mniej ma być 
przeznaczonych na czystą energię i ochronę 
zasobów środowiska regionu w tym na 
działania związane z efektywnością energetyc-
zną i energetyką opartą na źródłach odnawialn-
ych, na rzecz adaptacji do zmian klimatu 
i transportem niskoemisyjnym. Istotną zmianą 
w porównaniu do poprzedniej perspektywy ma 
być nacisk na projekty kompletne, tj. z wyko-
naną dokumentacją i odejście od projektów 
w formule zaprojektuj i wybuduj. Harmono-
gram naborów wniosków miał być ogłoszony 
jeszcze w styczniu.

Fundusze
europejskie
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Dyżury aptek

Do 29 STYCZNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

30 STYCZNIA - 5 LUTEGO
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

6 - 12 LUTEGO
„Leśna” (ul. Leśna 19)

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

Tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia młoda solecka rodzina straciła 
w pożarze nowo wybudowany dom. 
Michał Sowa, przyjaciel rodziny, wraz 
z grupą znajomych postanowili spróbować 
im pomóc, zakładając „zrzutkę” dla 
Mar tyny  i  A leksandra  na  s t ron ie     
pomagam.pl.

- Oczywiście poinformowaliśmy ich 
o naszym pomyśle. Na początku nie 
zgadzali się na to mówiąc, że inni mają 
większe problemy (po tym widać jakimi są 
ludźmi)(…) To miały być wspaniałe 

Święta Bożego Narodzenia. Te, o których 
Martyna i Olek by wspominali do końca 
życia. Natomiast ich marzenie zamieniło 
się w koszmar. 17 grudnia 2022 roku, około 
godziny 3.00 nad ranem, życie Martyny 
i Olka legło w gruzach. Ich prawie skoń-
czony dom, do którego mieli się wprowa-
dzić przed Nowym Rokiem, spalił się 
w mgnieniu oka. Olek i Martyna, która jest 
w ósmym miesiącu ciąży,  stracili swój cały 
dobytek. O godzinie 3.50, rozpoczęła się 
akcją gaszenia pożaru. Osiem zastępów 
straży pożarnej próbowało ze wszystkich 
sił ocalić ich dom. Niestety nie udało się, 
i o godzinie 8.00 pracę nad opanowaniem 
pożaru zostały zakończone. Dom na który 
Martyna i Olek ciężko pracowali, żeby 
zapewnić dobry start sobie i ich dziecku, 
nadaje sie prawdopodobnie do rozbiórki. 
Cały wysiłek, marzenia i wiele wyrzeczeń,  
dosłownie legły w gruzach w ciągu 
zaledwie kilku godzin - można było 
przeczytać na stronie, gdzie była pro-
wadzona zbiórka.

Na apel odpowiedział wiele osób 
i wpłaciło pieniądze. Odezwali się także 
inni darczyńcy, do których poszkodowani 
kierują za naszym pośrednictwem słowa 
podziękowania.

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 
bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz 
wsparcie pozwalające na odbudowę 
naszego domu. Dziękujemy rodzinie, 
wszystkim znajomym, anonimowym 
darczyńcom oraz soleckim  przedsiębior-
com: ARINSTAL - ARKADIUSZ MIE-
LECKI ,  SŁAWOMIR  BUZALSKI 
USŁUGI BUDOWLANE, INSTAL-DOM 
MARIUSZ GRZYBOWSKI, MARAS 
OGRODZENIA KUTE I NOWOCZESNE 
- MAREK MLEKO, P.H.U. MATYS - 
ANDRZEJ MATUSIAK, P.H.U. SIMI 
ANDRZEJ  SIEMIANOWSKI,  PW 
TYLPOL Z. TYLICKI, M. TYLICKI  SP. J., 
REGAN SP. Z O.O., SOLBET SP. Z O.O., 
RYDZEWSKA MAŁGORZATA. SKLEP 
MIĘSNY, SOL-HURT SP.  Z O.O., 
SOLPLAST ŁUKI PCV S.C. M.BRETES, 
S.PIASECKI, TARTAK OTOROWO SP. 
Z O.O., USŁUGI INSTALATORSKIE 
WOD-KAN. I C.O. CZESŁAW MEN-
DYKA, USŁUGI TRANSPORTOWE 
K R Z Y S Z T O F  S I E M I A N O W S K I , 
USŁUGI WIELOBRANŻOWE JÓZEF 
SZEWCZYK, WEST HOUSE PAWEŁ 
GOŁĘBIEWSKI, Z PASJI DO DREWNA 
P A T R Y K  K U S Z ,  Z A K Ł A D 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. 
Z. O.O.,  ZAKŁAD KOMINIARSKI 
J A R O S Ł A W  C Z Y Ż ,  Z A K Ł A D 
STOLARSKI JAN SZUWAŁA. Szczególne  
podziękowania za ogromne zaangażowanie 
kierujemy  do soleckiej jednostki OSP.

Martyna i Aleksander

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 
korzystają już ze sprzętów zakupionych 
w ramach rządowego programu „Labora-
toria przyszłości”.

W realizacji podstawy programowej 
powszechnym elementem kształcenia staje 
się umiejętność programowania. Zajęcia 
prowadzone z zastosowaniem Robota 
Photon EDU, który jest interdyscyplinar-
nym narzędziem dydaktycznym, wzmac-
niają rozwój i kreatywność uczniów 
w każdym wieku. 

Dzięki zastosowaniu technologii 
okularów ClassVR, uczniowie przyswajają 
wiedzę obserwując w wirtualnej rzeczyw-
istości układy i narządy ludzkiego ciała 
w trójwymiarze.

Uczniowie maja też  możliwość 
zapoznania się i porównania wydruku 
rysunków z programu PAINT i zaprojekto-
wanego w grafice 3D, który następnie jest 
wydrukowany w drukarce 3D.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt 
i  pomoce dydaktyczne pozwolił  na 
uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu 
zdobywania wiedzy oraz praktycznych 
umiejętności uczniów.

Zajęcia z zastosowaniem sprzętu 
przebiegają w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu 
zainteresowań i umiejętności praktycz-
nych. Nauka okazała się ogromną atrakcją 
i zapewne znacznie przybliża uczniów do 
wykorzystywania nowych  technologii.

Laboratoria przyszłości
uatrakcyjniają naukę

Skrzyżowanie ul. 23 Stycznia z ul. 
Piastów. Ostatnio na taki widok można 
natknąć się dosyć często. Jeżeli nie 
chcemy płacić mandatu, lepiej prze-
strzegać zakazu i nie zatrzymywać się 
w tym miejscu.

Pożar zniweczył marzenia,
ale ludzie pomagają
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Sesje można śledzić na żywo – 
www.soleckujawski.pl zakładka         
e-sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.

Kolejną, 61. sesję rady miejskiej 
zaplanowano na 27 stycznia z następują-
cym porządkiem 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 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłat-
nej służebności przesyłu.

FPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
utworzenia  programu osłonowego 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

FWolne głosy i wnioski.
Początek posiedzenia o godz. 13.00. 

Relacja w następnym numerze.

Porządek
obrad

Dokończenie ze str. 1
pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności oraz świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. Istotnym elementem 
programu jest zapewnienie dzieciom 
i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia 
gorącego posiłku przygotowanego 
w stołówce szkolnej. Po zmianie rządowej 
uchwały powstała możliwość podwyższe-
nia kryterium dochodowego uprawniają-
cego do skorzystania z tej pomocy ze 150 
do 200 proc. Stąd przedłożono radzie 
projekt stosownej uchwały. Jak podkreśliła 
I. Konaszewska, przyjęcie uchwały przez 
radę pozwoli na zwiększenie liczby osób 
mogących skorzystać z tej formy pomocy. 
Zmianę polegającą na zwiększeniu do 200 
proc. kwot określonych w ustawie 
o pomocy społecznej wprowadzono także 
do wieloletniego programu osłonowego  
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania - 
Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
radni mówili o: ograniczonym dostępie do 
usług stomatologicznych w przychodni 
Solmed, odpadach wielkogabarytowych 
zalegających w pobliżu jednego z bloków 
przy ul. Toruńskiej, planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Powstańców (Marzanna Szewczyk); 
postawieniu dodatkowych huśtawek na 
placu zabaw „Leśne Harce” przy ul. Ugory, 
przesuniętych terminach przebudowy 
skrzyżowania Ugory – Leśna – Pow-
stańców i remontu ul. Leśnej (Beata 
Kołota).

Odpowiadając na pytanie dotyczące 
przychodni, Małgorzata Szalewska, 
prezes Solmedu, poinformowała, że 
świadczenia udzielane w przychodni m.in. 
też w zakresie stomatologii są świadcze-
niami finansowanymi w zakresie ubez-
pieczeń społecznych tzw. świadczenia 
z NFZ. Zakres tych świadczeń zawiera 
umowa z NFZ oraz przepisy określające 
zakres gwarantowanych świadczeń, 
których koszty pokrywane są z ubezpie-
czenia społecznego. Świadczenia gwaran-
towane z zakresu leczenia stomatologicz-
nego określa szczegółowo rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 2013 r. Należy 
zastanowić się wspólnie z lekarzami 
stomatologami, czy przychodnia jest 
w stanie dodatkowo świadczyć usługi 
komercyjne.

Sebastian Wrycza, prezes Zakładu 
Gospodarski Komunalnej zwrócił uwagę, 
iż za porządek odpowiada zarządca 
nieruchomości, na której te odpady 
zalegają. ZGK wywiązuje się ze sprzątania 

zgodnie z obowiązującym harmono-
gramem. Jednak zarządca może zalega-
jące odpady przywieźć do ZGK, zostaną 
one przyjęte, jeśli są to odpady od 
mieszkańców bloków.

Burmistrz Teresa Substyk mówiąc 
o planach zagospodarowania terenu przy 
ul. Powstańców poprosiła, aby osoba 
zainteresowana w sprawie szczegółów 
skontaktowała się z urzędem. Jeśli chodzi 
o skrzyżowanie Ugory – Leśna – Powstań-
ców burmistrz wyjaśniła, że została 
uzgodniona koncepcja rozwiązania 
układu komunikacyjnego. W 2022 r. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgosz-
czy ogłosił przetarg, jednak oferty 
sześciokrotnie przekroczyły pulę środków 
zarezerwowanych na inwestycję przez 
urząd marszałkowski. Przetarg unieważ-
niono i ogłoszono nowy, lecz wyłącznie na 
wykonanie projektu. Został on rozstrzyg-
nięty i obecnie trwają prace projektowe. 
O postępach Radni będą informowani na 
bieżąco.

W budżecie na 2023 rok nie przewi-
dziano zakupu dodatkowych huśtawek na 
plac zabaw przy ul. Ugory. Sprawa jest do 
rozważenia. Nie wiadomo jednak czy 
wystarczy środków na ten cel oraz czy 
będzie tam wystarczająco dużo miejsca, 
aby huśtawki zamontować - odpowiedz-
iała Barbara Białkowska, zastępca 
burmistrza.

W tym punkcie obrad B. Kołota 
zaapelowała do właścicieli psów o sprzą-
tanie po swoich czworonogach. B. Biał-
kowska dodała, że zwracają na to uwagę 
także wspólnoty mieszkaniowe, które 
sygnalizują również problem pozostawia-
nia odpadów wielkogabarytowych przy 
śmietnikach. Zastępca burmistrza 
poinformowała ponadto o wycince drzew 
przy ul. ks. P. Skargi. Jest prowadzona na 
zlecenie zarządcy cmentarza, gdyż teren 
objęty wycinką zostanie przeznaczony na 
powiększenie nekropolii. Przekazała też 
informację dotyczącą ustanowienia 
użytku ekologicznego - źródliska na 
Wypaleniskach. Otóż 9 stycznia br. gmina 
otrzymała postanowienie, na którego 
mocy Regionalny Dyrektor postanowił 
nie uzgodnić projektu uchwały rady 
miejskiej w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego. Na zakończenie sesji 
Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady, 
odczytał podziękowanie od Stowarzy-
szenia im. Sue Ryder dla burmistrza, 
pracowników urzędu oraz radnych za 
wsparcie akcji „Ho-Ho-Ho poszukiwana 
zgraja św. Mikołaja czyli świąteczna paka 
dla hospicyjnego dzieciaka”.

Z. Stefański

Koleżance Teresie Walczak, serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

SYNA

składają

Koleżanki i koledzy
z Klubu Seniora „Szarotka”

LX SESJA RM

Z pomocy
skorzysta więcej mieszkańców
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W ostatnim odcinku naszej serii mogliśmy obejrzeć m.in. budynki znajdujące się 
przy ulicy 29 Listopada. W bieżącej edycji skupimy się na jednym z nich. Dom 
mieszkalny znajdujący się wówczas pod numerem 2, w II połowie lat 30. stał się 
siedzibą soleckiego Ośrodka Zdrowia. Jeżeli przyjrzymy się uważnie zdjęciu, 
zobaczymy, że powyżej tabliczki z numerem znajduje się większa tablica. Po mak-
symalnym powiększeniu udało się odczytać tekst, który brzmiał następująco: 
„Ośrodek Zdrowia Bydgoskiego Wydziału Powiatowego prowadzony przy współ-
udziale Zarządu Miejskiego m. Solca Kujawskiego oraz Ubezpieczalni Społecznej 
w Bydgoszczy”. Wiemy, że pod koniec lat 30. dyżur pełnił tam dr Witold Sarnowski. 
Trudno z kolei odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu solecki ośrodek zdrowia 
znajdował się wcześniej. Po II wojnie światowej budynek pełnił różne funkcje. W 1959 
roku miejsce ośrodka zdrowia przeniesionego do Villi Anna, zajął Miejsko-Gminny 
Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na początku lat 90., po rozwią-
zaniu PZPR obiekt stał się siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Autorem prezentowanego zdjęcia jest przedwojenny solecki fotograf Bronisław 
Krüger. Warto kolejny raz zaznaczyć, że jest to fragment pokaźnej kolekcji zdjęć 
B. Krügera, przekazanej do Muzeum Solca dzięki uprzejmości Kazimierza Stępnia.

Solec na starej fotografii (12)

W jednym z ubiegłorocznych numerów 
pisaliśmy o awansie kwartetu smyczko-
wego „NEUMA QUARTET” do Między-
narodowego Konkursu Muzycznego 
Beethoven 2022 w niemieckim Düssel-
dorfie. 10 stycznia br. ogłoszono wyniki 
kolejnego konkursu organizowanego przez 
Światową Federację Konkursów Muzycz-
nych Online, w którym wzięli udział 
muzycy. „NEUMA QUARTET” grający 
w składzie: Sławomira Wilga, Michał 
Nowak, Nela Zaforemska, Agata Nowak 
zwyciężył w kategorii kwartetów. Otr-
zymał również nagrodę główną „Grand 
Prize” oraz nagrodę specjalną za doskonałą 
technikę - „Excellent Technique Special 
Prize”. Wielkie gratulacje. Dodajmy, że 
dwoje muzyków - A. Nowak i M. Nowak - 
to nauczyciele naszej szkoły muzycznej.

Wygrali
wszystko

W Muzeum Solca im. Księcia Prze-
mysła Dnia 18 stycznia br. otwarto 
wystawę czasową pt. Nabytki Muzeum. 
Ekspozycja składa się z najciekawszych 
muzealiów, które trafiły do soleckiej 
placówki w ubiegłym roku. Tradycyjnie 
trzema głównymi źródłami pozyskiwania 
eksponatów są: dary od mieszkańców oraz 
instytucji, zakupy oraz powierzchniowe 
badania archeologiczne.

Otwarcie tegorocznej edycji wystawy 
miało bardziej uroczysty charakter. Na sali 
konferencyjnej muzeum, w ramach 
niespodzianki, odbył się koncert w wyko-
naniu Damiana Leśniewskiego, na 
odnowionych pianiach znajdujących się 

w zbiorach muzeum. Jedno z pianin – 
wyprodukowane w bydgoskiej firmie 
Bruno Sommerfelda – zostało w ubiegłym 
roku poddane renowacji, dzięki wsparciu 
finansowemu prezesa Grupy Kapitałowej 
„ S o l b e t ” ,  d o k t o r a  h o n o r i s  c a u s a        

Marka Małeckiego. Dzięki koncertowi, 
obecni mogli przekonać się o jakości 
odnowionego instrumentu. Ponadto 
Marian Leśniewski, właściciel firmy która 
przeprowadziła renowację znajdujących się 
w muzeum instrumentów, wykonał jeden 
utwór na fisharmonii, przedstawiając 
specyficzne brzmienie tego instrumentu.

Zwyczajem wystawy Nabytki Muzeum 
jest wręczanie podziękowań dla darczyń-
ców. W 2022 roku działalność Muzeum 
Solca wsparło około stu osób oraz najważ-
niejsze soleckie instytucje.

Muzealne
nabytki
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Jedną z jednostek wspierających 
działania szeroko rozumianej pomocy 
społecznej jest Gminna Komisja Rozwi-
ązywania Problemów Alkoholowych. 
Opodsumowanie ubiegłorocznej działaln-
ości poprosiliśmy jej przewodniczącą, 
Magdalenę – Rudną – Plewę, sekretarza 
gminy.

Do najważniejszych działań należy 
między innymi prowadzenie punktów 
konsultacyjnych. Są to Punkt Konsulta-
cyjny dla Osób z Problemem Alkoholo-
wym i Punkt Konsultacyjny do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

- Podstawowym celem pierwszego było 
udzielanie klientom rzetelnych fachowych 
informacji na temat choroby alkoholowej 
oraz informacji o możliwościach i formach 
terapii, w tym także motywowanie do 
podjęcia leczenia. W punkcie zatrudnieni 
byli instruktor terapii uzależnień, psycho-
log i psychiatra. W drugim skupiano się na 
propagowaniu wiedzy i  udzielaniu 
niezbędnych informacji na temat przemocy 
oraz udzielaniu porad prawnych, a także 
pomocy w formułowaniu pism urzędowych 
i psychologicznej ofiarom przemocy. 
Istotne były również udzielanie osobie/ 
rodzinie, wobec której stosowana jest 
przemoc informacji oraz adresów instytucji 
świadczących specjalistyczną pomoc 
prawną, psychologiczną, medyczną, 
socjalną, finansową.

Przez pięć dni w tygodniu (od 12.00 do 
16.00) działała placówka wsparcia 
dziennego tj. „Świetlica środowiskowa” 
dla 15 dzieci.

- Z kolei celem działalności tej 
placówki było wspieranie rodziny w proce-
sie przygotowania dzieci i młodzieży do 
samodzielnego życia, kształtowania 
właściwych postaw społecznych poprzez 
objęcie ich w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyj-
nymi i profilaktycznymi. W świetlicy 
opiekę i wsparcie zapewniali wychowawca 
i psycholog. Ponadto placówka współ-
pracowała z wolontariuszami.

Warto też zwrócić uwagę na edukowa-
nie mieszkańców – dorosłych, dzieci 
i młodzieży podczas festynów miejskich 
i osiedlowych. 24 czerwca Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zarządem 
Osiedla Toruńskiego zorganizowali festyn 
„Wspólnie przeciw uzależnieniom”, 
podczas którego propagowano trzeźwy styl 
życia oraz integrację młodzieży i jej 
edukację w zakresie szkodliwości zaży-
wania alkoholu i innych środków psycho-
aktywnych. Właśnie wtedy nagrodzono 
dzieci i młodzież biorące udział we 

wcześnie j  ogłoszonym konkurs ie 
plastycznym „Postaw na marzenia - a nie 
na uzależnienia”. 

-  Mieszkańcy otrzymali  ulotki 
przestrzegające przed używaniem różnego 
rodzaju środków odurzających, nad-
używaniem alkoholu. Mieli możliwość 
skorzystania z alkogogli i narkogogli, co 
pozwoliło im doświadczyć jak reaguje 
wzrok, a wraz z nim całe ciało na alkohol 
i narkotyki.

Natomiast 16 września w czasie 
festynu na pl. Jana Pawła II popularyzo-
wano wiedzę o uzależnieniach i promo-
wano zdrowe zachowania na co dzień. 
Były gry, zabawy rodzinne, konkursy, 
zaplatanie warkoczyków, liczne pokazy 
straży pożarnej, policji, artystyczne 
występy cyrkowe wraz z pełnym blokiem 
rozrywkowym i konkursowo-zabawowym 
dla dzieci. Mieszkańcy mieli możliwość 
poczęstowania się grochówką, ciastem, 
kawą i herbatą.

Obok wychodzenia w plener, komisja 
organizowała konferencje i szkolenia dla 
n a u c z y c i e l i .  „ S K U T E C Z N A 
K O M U N I K A C J A Z  U C Z N I E M , 
PODOPIECZNYM CZY KLIENTEM 
P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J  J A K O 
WARUNEK INICJOWANIA I WSPIE-
RANIA ZMIANY” to temat przewodni 
jednej z nich. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele szkół, pomocy społecznej, 
policji, członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – łącznie 52 osoby. 13 nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły 

Podstawowej Nr 4 podniosło swoje 
kwalifikacje biorąc udział w dwudniowym 
szkoleniu „DIALOG MOTYWUJĄCY 
W PRACY Z UCZNIEM WYKAZUJĄ-
CYM ZACHOWANIA PROBLEMOWE''. 
Konferencję i szkolenia poprowadził 
Robert Rejniak certyfikowany terapeuta 
uzależnień.

M. Rudna – Plewa zwróciła także uwagę 
na realizację rekomendowanego programu 
profilaktycznego Unplugged w soleckich 
szkołach podstawowych, którego celem 
głównym było ograniczenie używania 
substancji psychoaktywnych (alkohol, 
tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 
12-14 lat. Łącznie w programie w obydwu 
szkołach uczestniczyło ok. 50 uczniów.

Do najmłodszych uczniów klas I – III 
był skierowany program wczesnej pro-
filaktyki uzależnień „Cukierki”, zrealizo-
wany w SP 1 i SP 4. Polegał on na rozmowie 
z dziećmi na temat zagrożeń związanych 
z substancjami zabierającymi wolność. 
Łącznie w programie, tak jak w poprzedn-
im, wzięło udział ok. 50 uczniów.

Przez cały miniony rok, z wyłączeniem 
wakacji, w Szkole Podstawowej Nr 1, 
Szkole Podstawowej Nr 4, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, oraz 
w czterech przedszkolach instruktor terapii 
uzależnień prowadził działania profilakty-
czne w ramach przeciwdziałania narko-
manii dla uczniów oraz innych osób 
z otoczenia uczniów oraz dla dzieci 
przedszkolnych i ich rodziców.

6 grudnia w Restauracji Jaskiniowa 
w ramach działalności o charakterze 
terapeutycznym, została zorganizowana 
mikołajkowa zabawa dla dzieci i mło-
dzieży. W zabawie wzięło udział 40. 
uczestników Świetlicy Środowiskowej 
i objętych wsparciem asystenta rodziny. 
Dzieciom zapewniono gorący posiłek, 
zabawy profilaktyczne, a każde otrzymało 
słodki upominek.

Ostatnimi działaniami sfinansowanymi 
w 2022 r. ze środków pochodzących ze 
sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych były rozświetlenie świątecznych 
iluminacji, Mikołajkowy Korowód oraz 
spektakl teatralny dla dzieci „Świąteczny 
list”. Wydarzenia te miały miejsce 14 
grudnia ub. r.

Punkty konsultacyjne,
szkolenia i festyny
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Soleckie Centrum Kultury

MAGICZNY
KARNAWAŁ SENIORÓW 
SCK na 1 lutego zaprasza wszystkich 

seniorów naszego miasta na spotkanie 
karnawałowe. Rafał Mulka - uczestnik 
programu Mam talent - rozpocznie je o godz. 
16.00 pokazem iluzji. Po magicznej przygodzie 
z iluzją ciąg dalszy spotkania w kuli SCK, czyli 
zabawa karnawałowa. Przy kawie i pączku do 
godz. 20.00 dźwiękami znanych przebojów 
porwie uczestników dj Marcin Borkowski. 
Bilety w cenie 10 zł do na bycia w kasie SCK.

FERIE ZIMOWE W SCK
Serdecznie zapraszamy na szereg atrakcji 

przygotowanych przez pracowników SCK:
31 stycznia – darmowe warsztaty ZIMOWA 

PRZYGODA - zabawa śnieżnymi masami, 
zimowe piosenki i prace twórcze z papieru. 
Zagwarantowane 45 minut wspaniałej zabawy. 
Ilość miejsc ograniczona:

- godz. 16.30 - dzieci 3-5 lat z rodzicami. 10 
osób+rodzic,

- godz. 16.30 - dzieci od 6 lat. 10 osób.
1 lutego, godz. 13.00 – POKAZ ILUZJI 

DLA DZIECI – RAFAŁ MULKA – uczestnik 
programu MAM TALENT. Bilety do nabycia 
w SCK w cenie 10 zł.

1  l u t e g o ,  g o d z .  1 5 . 0 0 - 1 7 . 0 0  – 
EXPRESOWA PODRÓŻ W ABSTRAKCJO-
NIZM darmowe warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży (6-16 lat),

2 lutego, godz. 17.00 – FERIE W KINIE – 
darmowy seans niespodzianka dla dzieci.

V SOLECKIE KOLĘDOWANIE
Wieczorem 17 stycznia miało miejsce V 

Soleckie Kolędowanie. Ponownie wybrzmiały 
najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodze-
niowe. Jak każdego roku patronatem honoro-
wym wydarzenie objęli burmistrz Teresa 
Substyk i przewodniczący rady miejskiej 
Bartłomiej Czaki. Przygotowaniem koncertu 
i prowadzeniem zajął się dyrektor SCK Tomasz 
Rudny. W Świętą Rodzinę wcielili się Kamila 
i Artur Melonowie z dziećmi. Nie pierwszy raz 
jako trzej mędrcy gościli soleccy radni: Tomasz 
Pacek, Szymon Raczyński, Dariusz Chojnacki. 

Na scenie wystąpili: Zespół INWENCJA, 
Zespół Folklorystyczny "Promyczki", Zespół 
New Voices i Studio Piosenki SCK, Sławomir, 
Magdalena i Michalina Przybysz; Emilia, 
Alex i Wiktor Gdaniec, Chór „Święta 
Cecyl ia”,  któremu dyrygował  Maciej 
Kuligowski, a przy fortepianie akompaniował 
Michał Kuligowski, instruktor SCK gry na 
gitarze Tomasz Pawlikowski i Jakub Tomella, 
Chór Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina  
prowadzony przez Agnieszkę Jędrzejewską-
Stachurę ,  z akompaniamentem Pawła 
Witulskiego. Po raz pierwszy na kolędowaniu 
pojawili się uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy, którzy wspólnie z prowadzącą 
Natalią Błaszczyk do piosenki „Jest taki dzień” 
przesłali życzenia dla naszego miasta w języku 
migowym.

Słowem mówionym uświetnili wydarzenie 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1: 
Agnieszka Dorawa, Grażyna Rochna-
Woźniak, Monika Gaca-Radzikowska oraz 
Hanna Bigoń. - Dziękujemy za zaangażowanie 
oraz uświetnienie wydarzenia, bez was nie 

byłoby tak pięknie! Dziękujemy mieszkańcom 
za tak liczne przybycie i wspólny śpiew. Do 
zobaczenia na kolejnym kolędowaniu! – 
zaprasza T. Rudny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Soleckie Centrum Kultury kolejny raz 

ogarnął duch świąt 17 stycznia. Przyczyniło się 
do tego Przedszkole Publiczne nr 1 Promyczek. 
O godz. 13.00 na scenie pojawili się prawdziwi 
artyści, którzy wystawili piękną sztukę teatralną 
o tematyce świątecznej. Spotkanie było 
wyjątkowe, bo w sposób szczególny dedykowa-
ne babciom i dziadkom. Z okazji Dnia Babci 
i Dziadka SCK życzy wszystkim seniorom 
samych wspaniałości, radości z życia, zadow-
olenia i dumy z dzieci oraz wnuków, a także 
przede wszystkim zdrowia i uśmiechu. Jak 
podkreślają w SCK, swoje pasje seniorzy mogą 
realizować właśnie w SCK.

WYPOŻYCZALNIA
STROJÓW KARNAWAŁOWYCH

Przypominamy, że w Soleckim Centrum 
Kultury działa wypożyczalnia strojów 
karnawałowych. Czynna od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 18.00. Bogaty wybór 
tematyczny, rozmiary od dzieci najmłodszych 
po dorosłych. Koszt wypożyczenia to 30 zł + 30 
zł kaucja zwrotna.

KINO KULTURA ZAPRASZA
27 stycznia 2023, PIĄTEK
KINO DLA DZIECI:  17:00 „Yuku 

i magiczny kwiat” (animacja, Francja 2022, 
dubbing)

KINO EMOCJI: 19:00 W trójkącie 
(komediodramat, Szwecja/Wielka Brytania 
2022) 

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

POMAGAJ WOŚP Z SCK
Siema! Po raz kolejny zagrajmy razem 

podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku walczymy 
z sepsą dla dużych i małych. Już dziś możecie 
wesprzeć zbiórkę poprzez wirtualną puszkę: 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/wnyjjb

Natomiast 29 stycznia zapraszamy na wielki 
finał do Soleckiego Centrum Kultury. Nadal 
można przekazywać fanty do loterii i aukcji.

Kulturalny przekładaniec



Pod znakiem
Wielkiej Orkiestry

üBezpłatne wejścia obowiązują w dni powszednie w okresie 30.01 – 
10.02.2023 r. 

üZ bezpłatnych wejść na basen korzystają dzieci i młodzież szkolna 
Miasta i Gminy Solec Kujawski.

üDzieci i młodzież wchodzą na basen za okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej (na czas pobytu na basenie legitymacja pozostaje w kasie).

üJednorazowe wejście na basen dla grupy 30 uczniów trwa 1 godzinę 
zegarową (łącznie z ubraniem się). Obowiązują czepki, klapki basenowe 
i typowe stroje kąpielowe. 

üBezpłatne wejścia na basen obowiązują w dni powszednie tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30. Wchodzimy o godzinach: 
7.30, 9.00,  10.30,  12.00  i  13.30.

üOsoby, które będą przedłużały pobyt na basenie ponad ustalony czas nie 
będą wpuszczane bezpłatnie na basen.

üZajęcia odbywają się pod opieką ratowników.

Zasady korzystania z bezpłatnych wejść na basen w czasie 
Ferii Zimowych 2023:

Na basen za darmo

Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 14 stycznia br. zorganizował rajd do 
źródlisk, znajdujących się w Puszczy Bydgoskiej. Spod soleckiego dworca 
PKP ponad dwudziestoosobowa grupa piechurów ruszyła w kierunku Drogi 
Krajowej nr 10. Po jej przekroczeniu turyści udali się w stronę Rud. W wiacie 
w pobliżu Leśnictwa Miejskiego uczestnicy wędrówki zorganizowali 
pierwszy postój. Chociaż bardziej znane są źródliska położone bliżej Rud, to 
piechurzy pomaszerowali najpierw w kierunku Wypalenisk. Tam w pobliżu 
szlaku „Miejskiego”, znajdują się, leżące trochę na uboczu, ale równie urocze 
źródliska. Turyści obejrzeli bardzo dokładnie ten niezwykle urzekający 
fragment Puszczy Bydgoskiej. Dalsza wędrówka szlakiem „Miejskim” oraz 
żółtym szlakiem „Puszczańskim”, wiodła do źródlisk położonych bliżej Rud. 
W 2012 roku otwarto w tym miejscu  ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną „Ku 
źródliskom”, będącą owocem współpracy Nadleśnictwa Solec Kujawski 
i Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego. Od niedawna ścieżka ma 
n o w e ,  c z y t e l n e 
oznakowanie i trochę 
inny przebieg. Można 
dzięki temu spojrzeć na 
źródliska z nieco szerszej 
perspektywy. W drogę 
powrotną piechurzy 
udali się korzystając 
z niebieskiego szlaku 
„Świadkowie historii”. 
Rajd zakończono przy 
soleckim dworcu PKP, 
zamykając tym samym 
pę t lę ,  k tó re  l i czy ła 
ł ą c z n i e  o k o ł o  1 7 
kilometrów.

Łukasz Wojtecki

Ku dwóm źródliskom

Sport i rekreacja
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 

86-050 Solec Kujawski.

Tel. 52 - 387 - 01 - 32

e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.

Druk:                     Józef Śmigaj,

Solec Kujawski.
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PAMIĘTAJMY
O  ZWIERZĘTACH
Gmina Solec Kujawski na 2023 r. 

zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryj-
nym  ANIMAL  PATROL  Ośrodek 
Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z  siedzibą  
w  Kobylarni, ul. Wierzbowa  2, Gmina 
Nowa  Wieś  Wielka,  w zakresie opieki 
weterynaryjnej mającej na celu ratowanie 
lub poprawę zdrowia zwierząt bezdom-
nych, w tym kotów wolno żyjących, opiekę 
dotyczącą zwierząt dziko żyjących na 
terenie Gminy Solec Kujawski oraz 
całodobową gotowość do podjęcia 
interwencji.

W związku z powyższym w wyżej 
wymienionym zakresie prosimy o kontakt 
z  Gabinetem  Weterynaryjnym  ANIMAL  
PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 
Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. 
Wierzbowa  2, Gmina Nowa  Wieś  
Wielka.

W zakresie przeprowadzenia kastracji 
i sterylizacji  kotów wolno  żyjących 
z terenu Gminy Solec Kujawski oraz  
zakup i wydawanie karmy społecznym 
opiekunom kotów, gmina na 2023 r. 
zawarła umowę z Przychodnią Weteryna-
ryjną „DINO – VET”, ul. Toruńska 6  
w Solcu Kujawskim. Zabiegi i usługi, 
o których mowa wyżej wykonywane będą 
na podstawie skierowania wydanego 
w Urzędzie Miejskim Wydział Utrzymania 
Miasta. Skierowanie wydawane jest na 
wniosek społecznego opiekuna kotów, 
właściciela lub osoby, z którą zawarta 
została umowa adopcyjna. 

Numery alarmowe, na które należy 
zgłaszać  wypadki  komunikacyjne 
z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych:

- Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, 
ul. Toruńska 8A, tel. 52/387 01 65, 52/387 
01 62  (poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek  7.30 -  15.15,  wtorek 7.30 – 16.30).

- Zakład  Gospodarki Komunalnej  Sp. 
z o. o. z siedzibą  w Solcu Kujawskim, ul. 
Targowa 3, tel. 52/387 13 96.

- Gabinet Weterynaryjny  ANIMAL  
PATROL  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 
Dzikich z  siedzibą  w  Kobylarni, ul. 
Wierzbowa  2, tel. 513 158 780.

- Bydgoskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – zgłoszenia całodobowe 
tel.. 606 859 637, 606 694 199.

Dokarmianie kotów wolno żyjących 
realizowane jest całorocznie poprzez 
wydawanie karmy zarejestrowanym, 
społecznym opiekunom dla kotów wolno-
żyjących. 

Zabiegi sterylizacji w przypadku wolno 
żyjących kotów, będących pod opieką 
społecznych opiekunów kotów oraz 

zabiegi sterylizacji lub kastracji w przy-
padku zwierząt bezdomnych przekazanych 
przez Gminę do adopcji umową adopcyjną 
i zwierząt domowych, wykonywane będą 
na podstawie wydanego skierowania na 
wniosek społecznego opiekuna kotów, 
osoby, z którą zawarta została umowa 
adopcyjna lub właściciela zwierzęcia.

REGULAMIN UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI I  PORZĄDKU

NA TERENIE  GMINY
SOLEC KUJAWSKI

DZIAŁ VI
Obowiązki  osób utrzymujących 

zwierzęta domowe
1. Prowadzenie psa na uwięzi, a w przy-

padku psa wykazującego agresywność i psa 
rasy uznawanej za agresywną oraz  
mieszańca ras uznawanych za agresywne, 
dodatkowo w kagańcu. Pies może być 
wyprowadzany tylko przez osobę, która 
jest w stanie sprawować odpowiedni 
nadzór nad zwierzęciem, a pies rasy 
uznawanej za agresywną, mieszaniec ras 
uznawanych za agresywne oraz inny pies 
wykazujący agresywność, wyłącznie przez 
osobę dorosłą.

2. Natychmiastowe usuwanie zanie-
czyszczeń pozostawionych przez psa i inne 
zwierzęta domowe w obiektach oraz na 
terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkin-
gach, terenach zielonych; obowiązek ten 
nie dotyczy osób niewidomych i niedo-
widzących, których przewodnikiem jest 
pies. Dopuszcza się umieszczanie psich 
odchodów w koszach ulicznych pod 
warunkiem, że nieczystości te zostały 
zabezpieczone opakowaniem ulegającym 
biodegradacji.

3. Pies pozostawiony bez dozoru 
w miejscach publicznych, bądź błąkający 
się po terenie Gminy Solec Kujawski, 
traktowany będzie jako bezdomny i po 
schwytaniu odprowadzony zostanie do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

JAKIM  POWIETRZEM
ODDYCHAMY?
Minął dwutygodniowy okres, na który 

w naszym mieście pojawił się mobilny 
punkt mający pokazać jakim powietrzem 
oddychamy tzw. sztuczne płuca. Efekty na 
zdjęciu. Również w innych punktach 
miasta były i są zainstalowane czujniki 
pomiarowe.

Gmina zawarła umowę z firmą Global 
Innovative Solutions z siedzibą w Katowi-
cach zainstalowanie czujnika pomiaru 
jakości powietrza w Solcu Kujawskim. 

Umowa została zawarta na czas określony 
od 1 października 2021 r. do 30 września 
2023 r, a urządzenie znajduje się na 
Przychodni Zdrowia „Solmed” przy ul. 
Powstańców 7.

Firma prowadzi pomiar jakości 
powietrza w zakresie prowadzenia odczytu 
danych z czujnika, zapewniający kom-
pleksowy monitoring otoczenia w systemie 
te le informatycznym. Adres  s t rony 
internetowej, na której funkcjonuje 
System: www.syngeos.pl.

Informacje o stanie powietrza w Solcu 
Kujawskim zamieszczone są dodatkowo na 
stronie internetowej www.soleckujawski 
.pl (na stronie głównej oraz w zakładce 
ekologia-czyste powietrze-stan jakości 
powietrza).

Z końcem  2022 r. Wydział Monitorin-
gu Środowiska w Bydgoszczy na zlecenie 
Głównego Inspektora Ochrony Środo-
wiska i Gminy Solec Kujawski zakończył 
dwuletni cykl monitoringu jakości 
powietrza na terenie Solca Kujawskiego 
realizowany w latach 2021-2022.

Demontaż mobilnej stacji monitoringu 
powietrza, zlokalizowanej na terenie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy  ul. 29 Listopada 7, 
nastąpił 28 grudnia 2022 r. Lokalizacja 
stacji pomiarowej została ustalona przez 
Wydzia ł  Moni tor ingu Środowiska 
w Bydgoszczy.

Wyniki prowadzonych pomiarów 
z 2021 r. wykorzystane zostały w „Rocznej 
ocenie jakości powietrza w województwie 
kujawsko-pomorskim. Raport wojewódzki 
za rok 2021”, dostępny jest na stronie 
https://powietrze.gios.gov.pl/pip/rwms/2. 

Natomiast wyniki pomiarów za 2022 r. 
zostaną uwzględnione w kolejnej rocznej 
ocenie jakości powietrza. Ponadto, dane 
z całego dwuletniego okresu badań będą 
wykorzystane w pięcioletniej ocenie 
jakości powietrza za lata 2019-2023, która 
zostanie opracowana w czerwcu 2024 r.

Wydział Utrzymania Miasta
informuje

Zdjęcie wykonane 23 stycznia, czyli dwa 
tygodnie od ustawienia sztucznych płuc.



Jak zwykle na początku roku staramy się 
zaprezentować kilka danych statystycznych 
dotyczących naszej gminy. Dzisiaj pod-
sumowanie 2022 roku.

RADA MIEJSKA,
BURMISTRZ, KANCELARIA
Liczba sesji  – 21 w tym 7 nad-

zwyczajnych;
Uchwały – 115;
Opinie i stanowiska – 3;
Pisemne interpelacje i zapytania –  28; 
Wnioski na sesji – 55;
Liczba przyjętych interesantów – 135.
W roku 2022 wysłano:
- przesyłek nierejestrowanych - 1637 szt.;
- przesyłek rejestrowanych - 30 061 szt.
 Przyjęto 23 523 szt. dokumentów.
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Liczba mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały – 15163  (miasto-14123, wsie 
-1040);

Kobiety – 7879;
Mężczyźni –7284;
Urodzenia – 115;
Zgony –206.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Urodzenia zarejestrowane w USC  - 1,  

transkrypcje – 8;
Zgony zarejestrowane w USC Solec 

Kujawski - 116, w tym   5 transkrypcji;
Małżeństwa zarejestrowane w USC –83, 

w tym   5 transkrypcji;
Małżeństwa cywilne -62;
Małżeństwa wyznaniowe (konkor-

datowe) – 16;
Małżeństwa zawarte z cudzoziemcami -2;
Małżeństwa zawarte poza USC –5;
Rozwody -29;
Separacje -0;
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa –23.

INWESTYCJE
Łącznie na inwestycje wydaliśmy 

16.625.988,10 zł, w tym:
- inwestycje drogowe - 5.625.383,69 zł;
- inwestycje kubaturowe - 9.917.812,08 zł;
- inwestycje sieciowe - 979.970,55 zł;
- inwestycje związane ze sportem 

i rekreacją - 25.020 zł;
- inwestycje pozostałe - 77.801,78 zł.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W roku 2022:
-  o g ł o s z o n o  2 7  p o s t ę p o w a ń       

przetargowych;
- przeprowadzono 16 postępowań 

w  trybie podstawowym oraz 2 postępowan-
ia w trybie zamówienia z wolnej ręki;

- unieważniono 9 postępowań (w tym 1 
w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz 8 
w trybie podstawowym);

- 3 postępowania wszczęte w roku 2022 
zakończone zostały zawarciem umów 
w roku 2023;

- wartość umów - 9 856 616,68 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektów –  

na łączną wartość 28 477 398,03 zł (do-
finansowanie 23 467 242,70 zł), z tego 
zatwierdzone o łącznej wartości 16 747 
099,38 zł  (dofinansowanie  10 006 357,47 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zawarte umowy najmu – 67 ;
Wypowiedziane umowy najmu – 4;
Wezwania i upomnienia –  (308 i 268);
Wezwania do opróżnienia lokali – 48;
Pozwy o eksmisję – 5;
Eksmisje – 6 (w tym 1 wszczęte 

postępowanie);
Ugody gminne z dłużnikami –  103 

wnioski (86 - ugód podpisanych);
Ugody sądowe  -  0;
Pozwy o zapłatę – 21;
Postępowania egzekucyjne o zapłatę – 48;
Wpisy do Krajowego Rejestru Długów 

–  14 wpisów;
Wnioski o dodatki mieszkaniowe – 350;
Wnioski o dodatki energetyczne – 0 

(zawieszone na rok 2022);
Umorzenia -  (umorzenia czynszowe na 

kwotę 99.714,63 zł oraz umorzenia 
odsetkowe na kwotę 90.822,94 zł - 
190.537,57 łącznie zł).

Wnioski o świadczenia pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy przebywającym na 
terytorium RP w związku z działaniami 
wojennymi:

- 351 złożonych wniosków (337 
rozpatrzonych wniosków); 

- 470 liczba osób zakwaterowanych na 
podstawie rozpatrzonych wniosków;

- 1.615.160,00 zł kwota wypłacona za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. 

OŚWIATA (wg stanu na 30 września)
Liczba uczniów – 1377 uczniów (SP1, 

SP4) oraz 112 uczniów SM;
Liczba oddziałów – 60 oddziałów (SP1, 

SP4) oraz 10 oddziałów SM;
Liczba nauczycieli/etatów – 185 

nauczycieli/ 175,11 etatów (SP1, SP4, PP1, 
SM);

Liczba dzieci objętych opieką przed-
szkolną – 646 dzieci w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych (SP1, PP1, 
Dinuś, Reksio, Ochronka);

Stypendia socjalne – 62, zasiłki szkolne - 6;
Stypendia gminy – 20 (4 naukowe, 16 

sportowe), indywidualna opieka – 9 (6 
sportowe i 3 artystyczne).

WYDZIAŁ
UTRZYMANIA MIASTA
Całkowity koszt realizacji zadań 

przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt 
– 171 727,00 zł w tym:

- zapewnienie opieki bezdomnym psom 
–  25 950,00 zł;

- zabiegi związane z ograniczeniem 
populacji zwierząt wolno żyjących – 8 
532,00 zł;

- udzielenie pomocy weterynaryjnej –  
14 389,20zł;

- wydana karma –  12 950,00 zł.
Zlikwidowano 5 dzikich wysypisk, 

z których zebrano 10,69 t odpadów komu-
nalnych, wielkogabarytowych i budowlanych. 

Gmina za usuwanie dzikich wysypisk 
nie poniosła żadnych kosztów – uporzą-
dkowano je w ramach organizowanych akcji 
przy współpracy z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej.

Udzielono dofinansowania do wymiany  
pieców w ramach dotacji celowej z budżetu 
gminy na dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 
w ramach ograniczania niskiej emisji -             
6 000,00 zł.

Obsadzono donice i kwietniki miejskie 
kwiatami jednorocznymi w liczbie 5.163 szt. 
o wartości 26.527,50 zł.

Wykonano prace  konserwacyjne:
- rowu o długości 625 mb położonego 

przy ul. Toruńskiej;
- rowu położonego wzdłuż ul. Toruńskiej 

(458 mb);
- rowu położonego przy ul. Kujawskiej, 

Lipowej, Słowiczej, Młyńskiej do Toruń-
skiej (1045 mb). Koszt  19.911,98 zł.

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
Sprzedaż lokali:
- w trybie przetargowym na łączną kwotę  

867 910,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz 

dotychczasowego najemcy z udzieleniem 
bonifikaty na łączną kwotę  322 250,00 zł.

Sprzedaż gruntów:
- w trybie przetargowym  pod zabudowę 

jednorodzinną oraz inna niż jednorodzinną 
na łączną kwotę 135.760,00 zł;

- w trybie bezprzetargowym na polep-
szenie nieruchomości przyległej lub na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy na łączną 
kwotę 869 830,00 zł;

-dokonano zamiany praw do nierucho-
mości, między Gminą a Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- 
Nadleśnictwo Solec Kujawski na kwoty 252 
259,00 zł. i 438 175,20 zł z dopłatą na rzecz 
Nadleśnictwa Solec Kujawski w wysokości 
185 916,20 zł.

RAZEM:  2 448 009,00 zł.
Dzierżawa, najem:
- zawartych umów161;
- zawarte umowy najmu 5.
Przekształcenie użytkowania wieczys-

tego we własność: 
-  zaświadczenia dla  mieszkań jedno-

rodzinnych 1; 
-  zaświadczeń dla lokali 12 . 
Podziały i rozgraniczenia:
-  wszczętych postępowań o podział 

nieruchomości 32; 
-  decyzje ustalające wysokości opłaty 

adiacenckiej 4 ; 
- decyzje w sprawie podziału nie-

ruchomości - 37;
- decyzje w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości - 2.
Do wydziału Nieruchomości i Nadzoru 

Właścicielskiego wpłynęło 76 wniosków 
o nadanie numeru porządkowego dla 
nieruchomości z czego dla 70 nieruchomości 
wydano zawiadomienie o nadaniu numeru 
porządkowego.

Rok 2022

Gmina
w statystyce
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