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WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

Kolejny numer
Soleckich

Wiadomości z Ratusza
ukaże się

15 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

Z okazji
zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia,
przekazujemy z głębi serca

płynące życzenia 
wszystkiego co najpiękniejsze.

Choć święta  w tym roku
będą zupełnie inne, 

niech ich magia sprawi,  że będzie 
to czas wyjątkowy i  piękny

-  jak zawsze bywało.
Niech pierwsza gwiazdka 

przyniesie radość ,
opłatek – miłość i  szczęście,

światełka na choince
– wiarę w lepsze jutro,

rozbrzmiewające wszędzie kolędy
– nadzieję.

Nowy rok natomiast
niech będzie pomyślny

i spokojny. Niech spełnią się
wszystkie marzenia,  

a zdrowie i optymizm niech będą
sprzymierzeńcem każdego dnia.

XXIV SESJA RM

Porządek
obrad

Kolejną sesję rady miejskiej zaplanowa-
no na 18 grudnia. Porządek obrad przewi-
duje następujące punkty:

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2020 – 2024.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2020 oraz 
u s t a l e n i a  p l a n u  f i n a n s o w e g o  t y c h     
wydatków.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie uchwale-
nia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 
rok.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Solec 
Kujawski na lata 2021 – 2024.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie udziele-
nia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy 
finansowej na prowadzenie ośrodka 
zamiejscowego rejestracji  pojazdów 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu 
Kujawskim.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie określe-
nia zasad udzielania dotacji celowej na 
finansowanie ograniczenia niskiej emisji 
poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Solec 
Kujawski.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie wyzna-
czenia obszaru i granic Aglomeracji Solec 
Kujawski.

ŘWolne głosy i wnioski.
Początek sesji o godz. 13.00.
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NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

 od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

 w dni świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego w następujących 
placówkach w Bydgoszczy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, 
ul. Szpitalna 19 (dorośli i dzieci); 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. 

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 
wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat;

Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 
ul. Królowej Jadwigi 16 – wyłącznie 

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Dyżury aptek

Do 20 GRUDNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

21 - 27 GRUDNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

28 GRUDNIA - 3 STYCZNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

4 - 10 STYCZNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

11 - 17 STYCZNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

W związku  z  przypadającym 
w sobotę 26 grudnia br. świętem kościel-
nym - drugim dniem Bożego Narodzenia, 
Wigilia została zarządzeniem bur-
mistrza ustalona dla pracowników 
urzędu dniem wolnym od pracy. 
Zarządzenie wydano na podstawie ustaw 
o samorządzie gminnym, o pracowni-
kach samorządowych i Kodeksu pracy. 
Zatem 24 grudnia urząd będzie nie-
czynny.

W Wigilię
urząd nieczynny

Od 1 października 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne 
w ramach ZIT.

Celem projektu jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 12 osób z terenu 
miasta i gminy poprzez aktywizację 
społeczną i zawodową oraz realizację 
Programu Aktywności Lokalnej.

W wyniku przeprowadzonej w paź-
dzierniku rekrutacji do projektu zakwalifi-
kowano 12 osób. W ramach Programu 
Aktywności Lokalnej 6 osób skorzysta 
z warsztatów umiejętności wychowawc-
zych, grupy samopomocowej, zajęć ze 
specjalistą ds. poprawy wizerunku, 
poradnictwa psychologicznego, szkolenia 
pierwszej pomocy oraz spotkań integracyj-
nych. Kolejne 6 osób zostanie objętych 
aktywizacją społeczną i zawodową, 
w której ramach przewidziano trening 
kompetencji i umiejętności społecznych, 
warsztaty motywujące, zajęcia ze specjalis-
tą ds. poprawy wizerunku, poradnictwo 

psychologiczne i  wstępne badania 
lekarskie. Ponadto uczestnicy w ramach 
działań o charakterze zawodowym będą 
mogli skorzystać z grupowego i indywidu-
alnego poradnictwa zawodowego, kursów 
i szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa 
pracy. Uczestnicy skorzystają także 
z wyjazdu integracyjnego na kręgle. Każdy 
objęty zostanie wsparciem pracownika 
socjalnego, który ustali indywidualną 
ścieżkę reintegracji. Dodatkowo wszyscy 
objęci aktywizacją społeczną i zawodową 
otrzymają talony na zakup usługi indywi-
dualnej. Dla uczestników przewidziano 
również zasiłki w ramach ustawy o pomocy 
społecznej, stypendia szkoleniowe, 
finansowanie opieki nad dziećmi oraz 
ubezpieczenie w czasie wyjazdu.

Realizacja wsparcia obu grup przewi-
dziana jest do 31 sierpnia 2021 roku.

Aktywni
wykwalifikowani

Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej do 26 listopada 2020 roku we 
współpracy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
realizował grant w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-

mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działania 
2.8 Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym. Dzięki 
pozyskanym środkom miał możliwość 
pokrycia kosztów zakupu środków 
ochrony osobistej dla pracowników 
zaangażowanych w bezpośrednią pracę 
z osobami z niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i wyposażenia 
potrzebnego do ich stosowania. Szczegó-
łowe informacje na temat projektu znajdują 
się na stronie PFRON:

http://www.pfron.org. pl.

Bezpieczny
warsztat

Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 
składa na ręce Pana Marka Małeckiego, 
prezesa zarządu firmy „Solbet”, bardzo 
gorące podziękowania za dostrzeżenie 
potrzeb drugiego człowieka, otwartość 
serca i udzielenie pomocy w formie 
finansowej klientom naszego Ośrodka. 

Jednocześnie, w szczególny sposób, składa 
podziękowania za pamięć i wsparcie 
działalności statutowej Ośrodka. Wraz 
z podziękowaniami przesyła najserde-
czniejsze życzenia Bożonarodzeniowe dla 
wszystkich pracowników firmy „Solbet”, 
przede wszystkim zdrowia, w tych trudnych 
czasach, pomyślności i  rodzinnego 
przeżycia Świąt. Niech Boża Dziecina, 
w nadchodzącym Nowym Roku błogosławi 
wszystkim ludziom dobrej woli.

Z życzliwością
Hanka Stamm

dyrektor MGOPS

Podziękowania
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Serdeczne podziękowania dla 
Pana Marka Małeckiego, 

prezesa firmy Solbet sp. z o.o. 
za gorące serce

składa pełen wdzięczności

Czesław Włazik

Co jakiś czas przydworcowe toalety 
odwiedzają wandale. Piszemy małą literą 
z premedytacją, bo nie chodzi o przedsta-
wicieli plemienia wschodniogermań-
skiego, zamieszkującego tereny dzisiejszej 
Polski od III w. p.n.e. do okresu wędrówek 
ludów. Później owi Wandalowie zasłynęli 
między innymi złupieniem i zniszczeniem 
Rzymu. Nie należy jednak mylić ich ze 
współczesnym wandalami grasującymi 

w Solcu. To reprezentanci rdzennych 
Polan niszczą z lubością wszystko, co 
stanie im na drodze. Tyle wprowadzenie. 
Teraz wnioski. Pierwszy nasuwa się sam. 
Skoro zniszczono – trzeba naprawić. 
Oczywista oczywistość. Drugi - każda 
naprawa kosztuje. W tym wypadku, jeśli 
trzeba będzie wymienić uszkodzone płyty, 
gminna kasa zubożeje o jakieś 8 tysięcy 
złotych. Trzeci – skoro trzeba wydać na 
usunięcie bohomazów, nie wyda się na coś 
innego. Żeby zobrazować sytuację. Za 
pieniądze, które pochłonie doprowa-
dzenie toalety dworcowej do pierwotnego 
stanu, można by kupić 10 koszy ulicz-
nych. One z pewnością by się przydały.

Solec
to nie Rzym

W poprzednim numerze wzmianko-
waliśmy o zakończeniu naboru ofert na 
wykonanie części drogowej projektu 
utworzenia przeprawy promowej. Dziś 
kilka szczegółów. Ogłaszający przetarg 
Zarząd Dróg Wojewódzkich po otwarciu 
ofert, co nastąpiło 21 października 
poinformował, że wpłynęły dwie – od firm 
Strabag i Betpol. W pierwszym wypadku 
zaproponowana cena wyniosła 13,9 mln zł, 
w drugim – 13,3 mln zł. Przy kwocie 
zarezerwowanej przez zamawiającego tj. 
12,1 mln zł. Z kolei 8 grudnia ZDW 
zamieścił na swojej stronie internetowej 
informację o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Złożyła ją bydgoska firma Betpol. 
Uzyskała ona 100 pkt., Strabag miał 97,6 
pkt. Zawarcie umowy miało nastąpić 15 
grudnia br. Od tego momentu wykonawca 
miałby dziewięć miesięcy na realizację 
zadania.

Najkorzystniejsza
oferta

bie soleckie przychodnie Ozarówno Solmed (ul.Pow-
stańców 7a), jak i Przychod-

nia Rodzinna (ul. Piastów 1) złożyły 
wnioski o udział w Narodowym Progra-

mie Szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2,  ogłoszonym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozpatry-
wanie wniosków miało potrwać do 17 
grudnia br. Placówki, które pozytywnie 
przejdą kwalifikację, otrzymają elektro-
niczne potwierdzenie i zostaną dołączone 
do programu. Znajdą się także w wyka-
zach prowadzonych przez dyrektorów 
Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Chcą
szczepić

Tak, jak przypuszczałem, wypowiedź 
rowerzysty zamieszczona w poprzednim 
numerze wywołała reakcję pieszych. Jeden 
z nich stwierdził, że w ten sposób nama-
wiamy do jeżdżenia po chodnikach, czego 
robić się nie powinno.

- Sam byłem czterokrotnie już potrącony 
na chodniku przez rowerzystę. Dlatego 

uważam, że takie wypowiedzi, jak 
zacytowana w poprzednich „Wiadomoś-
ciach”, nie powinny być publikowane.

Z pewnością nie namawiamy i nie 
będziemy namawiali do łamania przepisów 
ruchu drogowego. Wypowiedź rowerzysty, 
obawiającego się o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo, należy traktować jako 
swego rodzaju krzyk rozpaczy, apel do tych 
„silniejszych” o bezpieczne korzystanie 
z dróg i zważanie na prawa pozostałych 
użytkowników. Wpisuje się weń również 
opinia Czytelnika biorącego w obronę 
wszystkich pieszych.

Pieszy
też ma głos

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Koleją
na lotnisko

W przestrzeni publicznej mówi się, 
i pisze również, o wzmożonych inwesty-
cjach na polskich kolejach. Modernizo-
wane są konkretne linie kolejowe, plano-
wane są nowe. W zamierzeniach inwes-
tycyjnych PKP na lata 2021 – 2030 
z perspektywą do 2040 r. znalazł się także 
projekt samorządu naszego województwa 
zakładający budowę linii kolejowej do 
lotniska w Bydgoszczy na odcinku 
Trzciniec – Port Lotniczy – Solec Kujaw-
ski. Zarząd województwa podjął uchwałę 
w sprawie akceptacji założeń na opracowa-
nie dokumentacji projektowej i przed-
projektowej.

Całkowita wartość projektu to prawie 
10 milionów złotych, w tym maksymalna 
zakładana wysokość dofinansowania ze 
ś rodków Europe jsk iego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - 85 proc., czyli 8,5 
mln zł. Jak czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały, realizacja projektu wynika 
z potrzeby zapewnienia bardzo dobrej, 
bezpośredniej dostępności Portu Lotni-

czego Bydgoszcz, nie tylko w relacjach 
wewnątrzregionalnych, ale także z kilku 
sąsiednich ośrodków regionalnych. 
Budowa linii kolejowej łączącej linie nr 18 
i 131 z łącznicą do linii nr 201, tworzącej 
połączenie w relacji Trzciniec - Solec 
Kujawski z budową przystanków obsługu-
jących Port Lotniczy Bydgoszcz, Park 
Przemysłowo Technologiczny Bydgoszcz 
i Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, dopro-
wadzi do połączenia strategicznych 
elementów mających znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego województwa. 

Wykonanie dokumentacji podzielono 
na dwa etapy. Powstaną studium wykonal-
ności dokumentacja projektowo – koszto-
rysowa, karta informacyjna przedsię-
wzięcia lub raport o oddziaływaniu na 
środowisko oraz Studium Techniczno – 
Ekonomiczno – Środowiskowe. Prace nad 
tworzeniem dokumentacji mają zakończyć 
się w IV kwartale 2023 r.
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Pozdrowienia z Solca (77)

W Pozdrowieniach z Solca kolejna kartka pocztowa wydana w czasie II wojny 
światowej. Widzimy na niej zdjęcie przedstawiające widok na Villę Wegenera. 
Od 1930 roku w budynku tym funkcjonowało sanatorium Powiatowej Kasy Chorych 
w Bydgoszczy. Jak możemy zobaczyć w opisie umieszczonym przy dolnej krawędzi 
kartki, taką samą funkcję obiekt ten pełnił także w czasie wojny. Co ciekawe, w publi-
kacji pt. „Solec w dokumentach i na fotografiach z lat dawnych” jest zamieszczona 
informacja, że w latach 1939-1943 w budynku tym mieściła się siedziba okupacyjnego 
dowództwa wojskowego na miasto Solec. Pewnie dlatego, na lewo od głównej bramy, 
można dostrzec budkę wartowniczą. Prezentowana pocztówka została wysłana 
w 1942 roku z Solca do Wiednia.

Soleckie Muzeum wzbogaciło się o trzy 
manekiny ubrane w mundury żołnierzy 
Powstania Wielkopolskiego.

Jest oficer, jest strzelec, jest i ułan. 
Dzięki temu można zobaczyć podobień-
stwa i różnice w umundurowaniu i wyposa-
żeniu poszczególnych żołnierzy. To 
znacznie zwiększa możliwości muzeum 
jeśli chodzi o działania wystawiennicze, 
jak i edukacyjne.

- Na pewno powstanie nowa lekcja 
muzealna poświęcona wojskom wielko-
polskim, a pomysłów na wykorzystanie 
otrzymanych mundurów i wyposażenia 
jest oczywiście więcej – deklaruje Rafał 
Kubiak, dyrektor muzeum.

Te bardzo ciekawe obiekty trafiły do 
muzeum dzięki pozyskaniu przez gminę 
środków finansowych z projektu „Zako-
chani w Kujawach – zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturalnego i  historycznego 
na terenie Gminy Solec Kujawski” 
w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji 

Powstańcy
w muzeum

w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, działanie 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” objętego 
programem w zakresie: Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie 
mające na celu szerzenie lokalnej kultury 
i dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kultu-
ralnej, w tym działanie podmiotów w sferze 
kultury.

Marek Giżyński, krótkofalowiec 
pracujący w Radiowym Centrum 
Nadawczym jako technik obiektu, 
przekazał burmistrz Teresie Substyk 
pamiątkowy mikrofon od Polskiego 
Radia, za wsparcie przez samorząd akcji 
krótkofalarskiej z okazji dwudziestej 
rocznicy powstania RCN.
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Rada miejska uchwaliła 27 listopada 
Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2020 – 2027. O nim, a także o bieżących 
zagadnieniach obejmujących całość 
najważniejszych działań w gospodarce 
m i e s z k a n i o w e j  r o z m a w i a l i ś m y                
z BARBARĄ BIAŁKOWSKĄ, zastępcą 
burmistrza.

Program odzwierc ied la  zmianę 
przepisów, czyli wieloletniego programu 
i zasad wynajmowania. Wprowadzono 
nowe definicje. Dotychczas stosowano 
pojęcie lokalu socjalnego, teraz mówimy 
już o najmie socjalnym lokalu. Nie 
rozróżnia się więc gminnych mieszkań na 
lokale mieszkalne i lokale socjalne. 
Standard w obu wypadkach może być 
jednakowy. Różnica polega jedynie na tym, 
że podstawą rozróżnienia zawieranych 
umów najmu są dochody najemców.

Program opisuje stan zasobów mieszka-
niowych. Z jednej strony się one kurczą 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 
bo w nich gmina sprzedaje mieszkania 
najemcom. W tym roku dało się zauważyć 
zwiększone zainteresowanie wykupem. 
Z drugiej strony zasoby się powiększają 
w związku z adaptacją budynków na cele 
mieszkaniowe i budową trzech komunalny-
ch budynków wielorodzinnych na Osiedlu 
Toruńskim. Gmina chce utrzymać liczbę 
mieszkań na poziomie zapewniającym 
potrzeby mieszkaniowe solecczan. Jak 
mówi B.  Białkowska,  powinniśmy 
zwiększyć pulę mieszkań na najem 
socjalny:

- Kolejne powiększanie zasobów 

odbywa się poprzez przeznaczanie na 
mieszkania budynków pełniących inne 
funkcje. Tak planujemy w wypadku obiektu 

przy ul. 29 Listopada, zajmowanym obecnie 
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Po przeprowadzce MGOPS na 
ul. Kościuszki, zamierzamy utworzyć w tym 
budynku mieszkania dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Coś na zasadzie 
Domów Pogodnej Jesieni. Seniorzy wolą 
mieszkać tam, gdzie nie ma zbyt wielu 
mieszkań, nie hałasują dzieci. Ten komfort 
spokojnego zamieszkiwania w takich 
miejscach udaje się zachować.

Nasze gminne zasoby nie należą do 
najmłodszych. Trzeba je więc remontować. 
Program zakłada konkretne kwoty łożone 
na potrzeby remontowe. W przyszłym roku 
gmina zamierza przeznaczyć na ten cel 530 
tys. zł, a w 2027 r. ma to być ponad 800 tys. 
zł. Jednak gmina finansuje remonty nie 
tylko w zasobach, których jest jedynym 
właścicielem. Partycypuje także w kosztach 
remontów części wspólnych w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych, proporcjonal-
nie do posiadanych przez gminę udziałów 
we wspólnocie.

- Uczestniczyliśmy w finansowaniu 
termomodernizacji obiektów, gdzie są 
wspólnoty mieszkaniowe. I to nam się udało. 
Standard mieszkań się polepszył, bo 
w mieszkaniach jest cieplej, i lokatorzy 
płacą też mniej za ogrzewanie. W uchwalo-
nym programie są zapisy mówiące, że na 
budowę, remonty, modernizację i konse-
rwację budynków przeznacza się rocznie nie 
mniej niż 30 proc. przychodów z najmu 
lokali użytkowych i mieszkań – mówi 
B. Białkowska.

Jeżeli budynek bądź mieszkanie mają 
niższy standard, odzwierciedla się to 
w wysokości stawki czynszu. Najemca 
może liczyć na zniżkę. Jednak suma zniżek 
nie może przekraczać 30 proc. stawki 
bazowej. Od kilku lat stawki nie były 
zmieniane. Jak usłyszeliśmy od 1 kwietnia 
gmina chce zwiększyć stawkę wyjściową 
z 6 zł do 6,5 zł. Jeszcze do końca grudnia do 
lokatorów powinny dotrzeć wypowiedzenia 
zmieniające stawki czynszu.

- Przewidujemy, że do 2027 r. liczba 
gminnych lokali zwiększy się do 380 
z obecnych 281, stanowiących wyłączną 
własność gminy. Część budynków i lokali 
jest przeznaczanych na sprzedaż najemcom, 
a część po uprzednim wyprowadzeniu z nich 
lokatorów do innych lokali. Jest też kilka 
budynków do rozbiórki. Wystąpiliśmy 
również o zakup mieszkań od Skarbu 
Państwa przy ul. Robotniczej numery 4, 5 
i 9. Po przejęciu ich przez gminę, najemcy 
będą mogli w przyszłości wykupić zajmo-
wane mieszkania - usłyszeliśmy.

B. Białkowska wspomniała też, że nowe 
przepisy regulują kwestię wstępowania 
w najem po śmierci najemcy oraz badanie 
wysokości dochodów. W wypadku najmu 

na czas nieoznaczony jest to 170 proc. 
najniższej emerytury ogłoszonej przez 
ZUS i 150 proc. dla gospodarstw jedno-
osobowych. Jeżeli najemca przekracza 
dochód uprawniający do najmu od gminy, 
powinien wynająć mieszkanie poza 
zasobami komunalnymi.  Kontrole 
dochodów najemców będą przeprowa-
dzane co dwa lata.

I sprawa druga – najem po śmierci 
najemcy. Do tej pory gmina sprawdzała, 
czy na przykład ktoś z bliskich mieszkał 
w tym lokalu. Jeśli to się potwierdziło, 
osoba ta mogła zostać kolejnym najemcą. 
Dzisiaj trzeba jednak spełnić, obok 
kryterium dochodowego, warunek 
wspólnego zamieszkiwania dłużej niż 
przez trzy lata. Jeśli jednak wspólnie 
zamieszkujący mają zaspokojone swoje 
potrzeby mieszkaniowe, będą musieli 
wyprowadzić się do swoich mieszkań.

- Jeżeli kolejnym najemcą miałaby być 
jedna osoba, a mieszkanie ma większy 
metraż, to w myśl ustawy gmina może 
zaproponować mniejszy lokal. Dlatego 
warto rozważyć wykupienie mieszkań, tam 
gdzie jest to oczywiście możliwe – zachęca 
zastępca burmistrza.

Jeżeli do końca roku do urzędu 
wpłynie wniosek o wykup zajmowanego 
mieszkania, wówczas jest szansa na 
wykup na preferencyjnych warunkach. 
Obecnie jest to 30 proc. wartości miesz-
kania, które wycenia rzeczoznawca. 
W przyszłym roku ma to być już 40 proc. 
Jeżeli więc ktoś nosi się z zamiarem 
wykupienia, niech zrobi to szybciej. Jak 
usłyszeliśmy, procedura wykupu trwa od 
trzech do czterech miesięcy. Inne zasady 
obowiązują zainteresowanych wykupem 
mieszkań na raty. Płatność może być 
rozłożona na 10 lat.

Istotnym problemem w mieszka-
niówce są zaległości czynszowe. Jest stała 
grupa osób, które nie płacą czynszu. Są też 
oczywiście przyczyny losowe, uniemożli-
wiające przez jakiś czas dokonywanie 
opłat. Wtedy z gminą można zawrzeć 
umowę na spłatę zadłużenia w ratach. 
Większy problem jest z tą pierwszą grupą:

- Staramy się też odzyskiwać dług. 
Proponujemy zamiany na mniejsze 
mieszkania z możliwością częściowego 
umorzenia na przykład odsetek, ale 
prowadzimy też windykacje i wnioskuje-
my o eksmisje. Bardzo pomogło wpisy-
wanie zalegających z czynszem do rejestru 
dłużników – dodaje B. Białkowska.

Jednak mimo tych działań zadłużenie 
cały czas się zwiększa. Podstawowe 
zaległości czynszowe w 2004 r. wynosiły 
155 tys., a w 2019 r. 226 tys. zł. Zadłużenie 
w 2019 r. stanowiło 7,99 proc. globalnej 
kwoty naliczonych opłat.

I na zakończenie apel do wszystkich 
zalegających z opłatami – kontaktujcie się 
z urzędem, aby wyczerpać wszystkie 
możliwości jak najmniej bolesnego 
wyjścia z sytuacji.

Z.Stefański

Mieszkania
tylko dla potrzebujących
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Soleckie Centrum Kultury

NASTRÓJ SIĘ NA ŚWIĘTA Z SCK
Mimo iż świąteczny czas jest w tym 

roku inny niż zwykle i nie możemy spotkać 
się z Wami osobiście w trakcie świąte-
cznych warsztatów, rodzinnych zajęć, 
przedstawień i mikołajkowych spotkań, 
zachęcamy do śledzenia naszych świątec-
znych wskazówek w internecie. W ra-mach 
akcji Nastrój się na święta z SCK oraz 
Przedświątecznego Pogotowia SCK 
możecie między innymi zobaczyć w sieci 
jak stworzyć z dziećmi bożonarodzeniowe 
ozdoby, wymyślne stroiki i dekoracje, 
filmiki z pomysłami na ozdabianie 
pierników, świąteczne ciekawostki. 
Zachęcamy do śledzenia nowości na 
profilu SCK na Facebooku oraz YouTube, 
a tam kulturalna telewizja SCK TV. 

Ukazało się także świąteczne wydanie 
Skarbca, czyli niezbędnik każdego 
kolekcjonera, w nim kolejne ciekawostki, 
również w klimacie świątecznym.

„OBLICZA ZIMY” – WYSTAWA 
Od 16 grudnia do obejrzenia wystawy 

przed budynkiem Soleckiego Centrum 
Kultury – „Oblicza zimy” w fotografii 
Andrzeja Makowskiego. Zimowa wyst-
awa, bożonarodzeniowa szopka oraz 
bajkowe instalacje na pewno przeniosą nas 
w zimowo-świąteczny klimat.

GIGUSIE Z DYPLOMAMI
Jesteśmy dumni! Przedstawiciele 

Formacji Dziecięcej GIGUSIE reprezento-
wali nasze miasto podczas II Festiwalu 
Piosenki i Poezji Patriotycznej Lipsko'2020. 
Właśnie dotarły dyplomy dla uczestników.

Kulturalny
kalejdoskop

15 grudnia Solec Kujawski odwiedził 
niezwykły gość! Ulicami miasta prze- 
jechał Mikołaj w towarzystwie swoich 
pomocników, by jak co roku nastroić 
solecczan do nadchodzących świąt. 
Korzystając z tej chwili beztroski, 
władze miasta złożyły mieszkańcom 
świąteczne życzenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza 
dzieci i młodzież z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności po odbiór paczek, 
które wydawane będą 22 grudnia br. 
W godzinach od 11.00 do 14.00 oraz 23 
grudnia br. od 11.00 do 12.00 przy 
budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy - ul.29 Listopada 10.

Prosimy dzieci o przygotowanie 
ozdoby świątecznej, którą będą mogły 
zawiesić na naszej choince, My zaś 
przywitamy Was w świątecznym klimacie.

Prosimy rodziców, aby w dniu odbioru 
paczek dostarczyli aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności dziecka.

W razie pytań prosimy kontaktować się 
pod numerem tel. 52 387-87-12 (7.00-15.00).

W zaistniałej sytuacji epidemicznej 
upominki wydawane będą w otwartej 
przestrzeni z zachowaniem wszelkich 
zasad sanitarnych.

Beata Rogowska
wiceprezes SnrON

Spotkanie
przy choince

Pani Iwonie Ciesiółce
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Kierownik i pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy

w Solcu Kujawskim



Wędkarzom oraz ich rodzinom, a także 
wszystkim sympatykom wędkarstwa

i sponsorom, najserdeczniejsze życzenia
z okazji Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

przekazuje

Zarząd Koła Miejskiego „125”
Polskiego Związku Wędkarskiego

Pani Ewie Kempińskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają

Zarząd i Pracownicy
FHUP KAZAMOT-ZAWIASINSKI Sp.J

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu, okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestniczyli w pożegnaniu naszej 

wspaniałej Mamy, Babci i Prababci

Śp. Jadwigi Domańskiej

serdeczne podziękowania składa pogrążona w smutku

RODZINA

Państwu Danucie i Czesławowi Frischke serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Mamy i Teściowej

Śp. Genowefy Sierackiej

przekazują

BURMISTRZ i PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO w SOLCU KUJAWSKIM

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W ostatni weekend listopada hala sportowo – widowiskowa OSiR 
gościła (oczywiście z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitar-
nych) najmłodszych piłkarzy uczestniczących w organizowanych 
przez KS Unia Solec Kujawski, pierwszych dwóch turniejach 
czwartej edycji rozgrywek piłki nożnej halowej „Unia Cup 2020”.

I tak w sobotnim porannym turnieju żaków (rocznik 2013) 
finalnie najlepsze wyniki osiągnęli zawodnicy Sportisu Łochowo, 
którzy wyprzedzili Victorię Niemcz, Chemik I Bydgoszcz. W sesji 
popołudniowej (również rozgrywki żaków) najlepiej zaprezentowała 
się drużyna Gwiazdy Bydgoszcz, a za nią uplasowali się Wisełka II 
Fordon, Piłkarz Golub Dobrzyń.

Niedziela to ponownie dwa turnieje, tym razem dzieci z rocznika 
2014 (czyli kategorii skrzatów). W sesji porannej najlepiej wypadli 
piłkarze Wisełki Fordon, przez Sportisem Łochowo, Chemikiem II 
Bydgoszcz.  Ostatni czwarty turniej w niedzielne popołudnie to 
najlepsze występy Juventusu Bydgoszcz przed bydgoską Akademią 
Małych Mistrzów I, Pogonią Mogilno. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale 
oraz upominki, każdy zespół odebrał też piękny puchar. Sponsorami 
turnieju byli: „Drobex” sp. z o.o., Powiat Bydgoski, PHU „Simi” 
Andrzej Siemianowski, Salon Rowerowy „Aljot”, Piekarnia 
Grochola Prawdziwy Chleb, Pizzeria Twoje Smaki oraz solecki radny 
Tomasz Pacek.

Kolejne dwa dni rozgrywkowe już 19 i 20 grudnia br. Rywalizo-
wać będą wtedy odpowiednio dzieci z roczników 2011 (orlicy) oraz 
2012 (żacy).

Unia Cup 2020
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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.



W tym roku na Święta Bożego 
Narodzenia Piotr Świst, szef kuchni 
toruńskiego hotelu Mercure, proponuje 
tradycyjną zupę rybną.

SKŁADNIKI:
¶1 karp,
¶1 dorsz,
¶kawałek łososia,
¶ziele angielskie,
¶liść laurowy,
¶2 pęczki włoszczyzny,
¶sól, pieprz,
¶koperek,
¶grzyby suszone - kilka sztuk,
¶olej do podsmażenia włoszczyzny.

Podstawą dobrej zupy rybnej jest 
wywar, który przyrządzamy z oczysz-
czonych ryb. Znajdują się w nim głowy 
z ryb i wszelkiego rodzaju ości. Jednym 
słowem należy dobrze wyfiletować całe 
ryby, a to co zostanie umyte, oczysz-
czone zalać wodą, wrzucić ziele 
angielskie, listek laurowy, pęczek 
oczyszczonej  włoszczyzny (bez 
kapusty) i gotować to na wolnym ogniu 
(jak rosół) ok. 3 godzin. Podczas 
gotowania delikatnie solimy wywar. 
Grzyby suszone moczymy w wodzie, 
po 1 godzinie gotujemy na wolnym 
ogniu i odstawiamy.

Oczyszczone filety rybne (karp, 
dorsz i kawałek łososia) kroimy 
w większą kostkę. Drugi pęczek 
włoszczyzny szatkujemy i podsmaża-
my w garnku, następnie wrzucamy 
pokrojoną w kostkę rybę, namoczone, 
pokrojone grzyby i całość zalewamy 
wcześniej przygotowanym wywarem 
rybnym. Całość gotujemy parę minut, 
doprawiamy solą, pieprzem i posypuje-
my pokrojonym koperkiem. Tak 
przyrządzona zupa jest gotowa do 
podania.

Smacznego!

Szef kuchni
poleca

Aby choinka przy dworcu mogła 
zabłysnąć, trzeba ją było mozolnie 
zamontować, co wykonała ekipa 
soleckich elektryków. Później koło 
niej pojawili się Mikołaj wraz 
z burmistrz Teresą Substyk, która 
na zbliżające się Mikołajki przeka-
zała mieszkańcom kilka ciepłych 
słów. Najmłodszym zaś życzyła 
prezentów w przygotowane buciki. 
Moment włączenia świateł na 
choince można było zobaczyć 
w Telewizji Solec oraz na profilu 
urzędowym fb.

Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 
wpadło na pomysł wydania soleckiej książki 
kulinarnej z przepisami na dania, które są 
przygotowywane w soleckich domach. Prosi więc 

seniorów o to, by podzielili się nimi z pozostałymi 
mieszkańcami. Jak informuje Alicja Żaguń, 
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
stowarzyszenia, chodzi nie tylko o przesłanie 
przepisów:

- Będziemy wdzięczni za dołączenie także 
historii, anegdot, związanych z konkretnym 
przepisem. Jeśli autorzy wyrażą zgodę, to także ich 
nazwiska znajdą się w wydawnictwie. Do 
przepisów należy załączyć zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.

Przepisy, w liczbie od 5 do 10, należy przesyłać 
na adres – Stowarzyszenie Rozwoju Solca 
Kujawskiego, ul. Toruńska 8, 86-050 Solec 
Kujawski lub na e-mail: stowarzyszenie. 
solec@gmail.com, do 31 stycznia 2021 r.

Tak więc jeśli w szufladach babcinych 
kredensów są zeszyty z przekazywanymi 
z pokolenia na pokolenie przepisami na rodzinne 
dania, stowarzyszenie zachęca do podzielenia się 
nimi.

Książka
z przepisami

„W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co 
roku odpala się jedną malutką świeczkę, której 
płomień niesiony przez skautów w wielkiej 
sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. 
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich 
harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze 
wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do 
parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą 
się radosną nowiną i krzewią największe 
uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.” To 
idea Betlejemskiego Światła Pokoju, które od 

1991 r. organizuje Związek Harcerstwa 
Polskiego. Każdego roku akcja przekazywania 
BŚP odbywa się pod innym hasłem. W tym roku 
hasłem jest „Światło służby”. Światło z Betlejem 
dotarło do naszego urzędu we wtorek 15 grudnia 
o 14.30. Z rąk soleckich harcerzy odebrała je 
burmistrz Teresa Substyk.

Podzielili się
ogniem



Miało być
inaczej

Powoli zbliża się do końca rok 2020, 
rok na który przypadły trzy rocznice 
ważne dla naszego miasta. Sto lat temu 
Solec po 148. latach zaborów powrócił 
w granice odrodzonego państwa polskie-
go. Z kolei 695 lat temu książę kujawski 
Przemysł nadał naszemu miastu prawa 
miejskie. A 30 lat temu odrodziły się 
w Polsce samorządy. Plany upamiętnienia 
tych dat były ambitne. Miało odbyć się 
szereg imprez jubileuszowych, uroczysto-
ści, koncertów. Miało. Zamierzenia te 
zniweczyła epidemia. Maseczki, respira-
tory, dystans, dezynfekcja, zdalna nauka – 
można powiedzieć, że głównie z tym 
będzie kojarzył się nam wszystkim 
mijający rok. Z zaplanowanych wydarzeń 
doszło do skutku jedynie kilka.

W drugiej połowie stycznia odbyły się 
wystawa w muzeum połączona z wręcze-
niem nagród laureatom konkursu na logo 
stulecia; koncert patriotyczny w wykona-
niu uczniów i  nauczycieli  szkoły 
muzycznej wraz z promocją albumu 
„Pozdrowienia z Solca… Solec Kujawski 
na starych pocztówkach”; rajd pieszy 
i pokaz iluminacji przed Soleckim 
Centrum Kultury. Z koncertów doszedł do 
skutku tylko koncert Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
Mazowsze. Na planach skończyło się 
natomiast w wypadku wielu imprez 
sportowych, kulturalnych, szkolnych, 
między innymi koncertu Kamila Bednarka 
w ramach Dni Solca, uroczystej sesji rady 
miejskiej, otwarcia strzelnicy soleckiego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
letnich koncertów organowych czy 
urodzinowej biesiady podczas Dożynek.

Dzisiaj w jubileuszowym dodatku 
kilka akcentów. Na główny plan wysuwają 
się prace uczestników konkursu z okazji 
powrotu Solca do Polski. Przeczytać 
można nagrodzone wiersze i opowiadania. 
Jest też kilka słów o soleckich inwesty-
cjach. Skupiliśmy się na tych z minionego 
trzydziestolecia. Tych naszym zdaniem 
najważniejszych i najbardziej spektakula-
rnych. Zachęcamy do udziału w konkursie 
na wybór inwestycji trzydziestolecia. Po 
raz pierwszy na tych łamach znajdą coś dla 
siebie także miłośnicy krzyżówek.

Zbigniew Stefański

Jednym z konkursów zorganizowanych z okazji stulecia powrotu Solca do Polski 
był konkurs literacki „Solec Kujawski – sto lat w Ojczyźnie”, zorganizowany przez 
Hufiec ZHP Solec Kujawski.

Jego rozstrzygnięcie odbyło się 16 
stycznia w siedzibie Muzeum Solca im. 
księcia Przemysła. Konkurs ten wzbudził 
wiele emocji, gdyż obok nagród rzeczo-
wych laureat otrzymał złote „Gęsie Pióro” 
wyrzeźbione przez Wiktora Kordusa – 
harcerza 3 SDH. Jury konkursu w składzie: 
Sylwia Grabowska – nauczyciel polonis-
ta, Grażyna Rochna-Woźniak – poetka, 
nauczyciel bibliotekarz nagrodziło 
Łukasza Kubiaka – za wiersz „Szneka 
z glancem” (złote „Gęsie Pióro”, fot.), 
Zuzannę Walichniewicz – wiersz „Ojczy-
zna”,  – opowiadanie. Ludwika Kayzera
Z kolei wyróżnienie otrzymała Weronika 
Kossowska. Wszystkie nagrodzone prace 
prezentujemy wewnątrz jubileuszowego 
dodatku.

Jubileuszowe pisanie

Inwestycja
trzydziestolecia

Od 1990 r., kiedy reaktywowano polski 
samorząd wiele wydarzyło się w naszej 
gminie. Działo się w wielu dziedzinach – 
kulturze, edukacji, sporcie i rekreacji, 
a także w całej masie innych sfer naszego 
życia. Istotny wpływ na obraz naszej Małej 
Ojczyzny wywarły inwestycje zainicjowa-
ne i wykonane przez samorząd. Część z 
nich gmina finansowała z istotnym 
udziałem środków Unii Europejskiej. 
Poniżej trzydzieści z nich, które naszym 
zdaniem zasługują na przypomnienie. 
Mamy nadzieję, że znalazły się na niej te 
najważniejsze:

1. Renowacja nawierzchni rynku;
2. Radiowe Centrum Nadawcze;
3. Likwidacja barier architektonicznych;
4. Utworzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy  i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej;

5. Dom Pogodnej Jesieni;
6. Park Przemysłowy;
7. Inkubator Przedsiębiorczości;
8. Wiadukt  ko le jowy i  nowy 

dworzec – BiT - City wraz z rondem (cały 
układ komunikacyjny);

9. Skwer dr. Jordana;
10. Place zabaw;
11. Otwarte siłownie;
12. M o d e r n i z a c j a  S o l e c k i e g o 

Centrum Kultury;
13. Nowa przychodnia przy ul. 

Powstańców;
14. Oczyszczalnia ścieków; 
15. Szkoła na Osiedlu Toruńskim;
16. Orliki;

Dokończenie na str. 4
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Była raz sobie mała dziewczynka,
Która na imię miała Irenka,
Wiśniewska zresztą, lecz dobrze wiecie,
 że mieszkała w Solcu, w bydgoskim powiecie.

Jej ojciec był flisakiem, pływał po Wiśle, 
Po naszej polskiej rzece, co cieszyło oczywiście,
Zaś mój pradziadek Antek, co miał piekarnie w mieście,
Lubił jak Irenka, śpiewała mu osobiście

Ponieważ Irenka chciała,
 zdobyć szneki z glancem,
więc zachwycała piekarza,
swoim śpiewem i tańcem.

Lecz się zastanawiacie,
kto to był ta Irena,
a to jest pani Santor,
której piosenki śpiewała cała polska scena!

Łukasz Kubiak

Spod władzy pruskiej siłą zabrana
Niepodległość nasza wiarą i miłością odzyskana

Ojczyzna nasza mała Solecka
taka mała a tak bardzo szlachetna

To tu się wychowujemy
To tu swoje życie spędzamy
W wolnej ojczyźnie żyjemy

Do Boga zaś polecamy

Polecamy dzielnych żołnierzy
Polecamy żołnierzy ginących

Ginących za naszą ojczyznę
Za wolny Solec Kujawski

Za miejsce gdzie żyjemy
Za miejsce gdzie wychowujemy
Za miejsce gdzie nasza rodzina
i dom, i przyjaciele i ojczyzna

Zuzanna Walichniewicz

Szneka z glancem Ojczyzna

Solec Kujawski, to miasto, w którym 

się urodziłem i mieszkam tu od 15 lat.
Mimo tego, że nie jest dużym miastem, 

to bardzo dynamicznie się rozwija i dzieje 

się w nim naprawdę dużo.
Miejscem, gdzie często spotykam się 

z kolegami jest Hala Widowiskowo – 

Sportowa OSiR. Znajduje się tam oprócz 

hal sportowych, również basen ze zjeżdżal-

niami oraz kręgielnia. Jest to miejsce 

częstych spotkań również moich rodziców, 

ponieważ klimat jest tam naprawdę miły.
Bardzo atrakcyjny nie tylko dla 

mieszkańców, ale dla wycieczek z całej 

Polski jest również Jura Park, który 

powstał w 2008r.
W Parku można spacerować ścieżką 

dydaktyczną wśród zieleni drzew i modeli 

dinozaurów o naturalnej wielkości z Ery 

Mezozoicznej. Jest to wspaniała przygoda 

dla całej rodziny, odkrywamy bowiem 

Zaginiony Świat, który w Solcu Kujaw-

skim mamy na wyciągnięcie ręki.
W Muzeum Ziemi na terenie Jura 

Parku, znajduje się okazała kolekcja 

skamieniałości, liczne fotografie oraz 

rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt.
Ja jednak najbardziej lubię oglądać 

filmy w technologii 5D w kinie, które 

znajduje się na terenie Parku.
Oprócz trójwymiarowego obrazu, 

można odczuć ruch foteli, zapach, dotyk, 

deszcz…. To wszystko jest tak niesamowi-

te, że każdy seans staje się super przygodą.
Ale nie tylko w Parku znajduje się kino. 

Na wszystkie nowości filmowe można 

udać się do kina znajdującego się w Solec-

kim Centrum Kultury.
Centrum Kultury organizuje też wiele 

spotkań kulturalnych, wystaw, spotkań ze 

znanymi osobistościami, kółek zaintereso-

wań, koncertów. Każdy może coś dla siebie 

znaleźć.
W zabytkowej willi na ryneczku mieści 

się Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, 

kilka uliczek dalej Muzeum Ochotniczej 

Straży Pożarnej.  Uwielbiamy zwiedzać je 

całą rodziną w Noc Muzeów.
Cała okolica Solca Kujawskiego 

sprzyja wycieczkom rowerowym oraz 

spacerom.

Najfajniejsze trasy rowerowe, które 

pokonuję z kolegami to stanica  „Salina „ 

i trasa wzdłuż Wisły.
Drogi rowerowe znajdujące się na 

całym obszarze Parku Przemysłowego 

można przejechać na rowerach, hulaj-

nogach  lub rolkach.
A piesze wycieczki organizowane 

przez nasz  Związek Harcerstwa Polskiego 

, np. do miejscowości Chrośna, ogniska 

przy harcówce, podchody nocą, biwaki 

i pląsy uważam za najciekawsze i zawsze 

pełne nowych doświadczeń.

Jestem już nastolatkiem i przede mną 

stoi droga wyboru następnej szkoły, jeszcze 

nie wiem do jakiej szkoły chciałbym 

uczęszczać, ale na pewno wiem, że moje 

dzieciństwo w Solcu Kujawskim, moje 

przyjaźnie i moje wspomnienia są nap-

rawdę wspaniałe i bardzo związane z tym 

miejscem.
Ludwik Kayzer

Fot. Marek Chełminiak

Solec Kujawski -
- Sto lat w Ojczyźnie (1)



Wszystko zaczęło się 9 stycznia 2020 
roku. Poszłam wtedy z rodzicami i bratem do 
muzeum. Ale zacznijmy...

Nazywam się Weronika Kossowska. 
Mam trzynaście lat. Interesuję się jazdą konną 
i śpiewem. Lubię pisać opowiadania. Zwykle 
piszę o zwierzętach, ale to wyjątek.

Mało zaciekawiona weszłam z rodziną do 
muzeum. Nigdy mnie to nie interesowało. 
Tymka - wręcz przeciwnie. Lecz pewien obraz 
mnie zaciekawił. Przedstawiał on bryczkę 
konną jadącą kłusem przez jakieś miasto. 

- Co przedstawia ten obraz? - zapytałam.
- Zwykle nie zadajesz pytań. To młody 

Solec.  Tak zaczynała się nasza mała ojczyzna- 
odpowiedział tata.

Wtedy poczułam się trochę słabo. 
Myślami sięgałam do czasów mi nieznanych. 
Obraz w głowie co chwilę mi się zmieniał. 
Zamknęłam oczy, lecz po chwili je otworzy-
łam. Byłam w zupełnie innym miejscu. 
Przedstawiało one bodajże jakiś rynek. "Plac 
Jana Pawła II..."- pomyślałam. - "Centrum 
Solca".

Rozejrzałam się - wszystko było dopiero 
budowane. Kamienice, jakieś małe sklepy. 
Wtedy zobaczyłam bryczkę. "No to mam 
odpowiedź na moje pytanie o obraz"- 
pomyślałam. - "Ciekawe jak stąd wyjdę". 
Przeszłam się dalej ulicą, gdzie zobaczyłam 
innych ludzi - było ich bardzo wielu. 

- Przepraszam? - spytałam się staruszka 
przechodzącego niedaleko. - Który to rok?

- Nie pamiętasz? Jest rok 1920 - czemu 
pytasz?

- Nie, tak z ciekawości - poczułam 
narastającą panikę. - Do kiedyś proszę pana!

"No nie!" - pomyślałam. - "Rok 1920. Po 
prostu super. Nawet nie mam gdzie mieszkać!"

Do wieczora szukałam ulicy Siewnej. 
Wierzyłam w to, że znajdę tam moją rodzinę- 
jakąś moją daleką prababcię, o której moja 
rodzina już zapomniała. Znałam większość 
Solca, mieszkałam tu od urodzenia. Kiedy 
doszłam, było już ciemno, ale w małej 
drewnianej chatce paliło się jeszcze światło.

"To moja ulica"-pomyślałam.-"Trzeba 
iść... Raz kozie śmierć"-westchnęłam 
głęboko.

Po chwili zapukałam do drzwi domu. 
Otworzyła mi młoda kobieta. Mogła mieć nie 
więcej niż 20 lat.

- Tak? - spytała łagodnie.
- Mogłabym wejść do pani domu? 
- Pewnie, wchodź.
Około 10 minut później usiadłam na fotelu 

koło kominka.
- A więc co tutaj robisz dziecko? - spytała 

kobieta.
- Jak to pani opowiedzieć... Pochodzę 

z roku 2020.
Wybałuszyła oczy.
- Przecież to sto lat później niż teraz! Jak to 

możliwe? - zapytała.
- Ale to nie wszystko. Bardziej dręczy 

mn ie  t o ,  ż e  może  być  pan i  mo ją . . .      
praprababcią.

- Dobrze,opowiedz mi swoją historię,-
spróbuję sobie to wszystko ułożyć w głowie. 
Chcesz herbaty? -zapytała  moja praprababcia.

- Tak, poproszę - odpowiedziałam.
- Gieniu!- zawołała kobieta.- Zrobiłabyś 

mi i... naszemu gościowi herbaty?
- Pewnie, już idę mamusiu!
- Chwila... czy pani córka to Genowefa 

Czapka?
- Tak. A ja jestem Katarzyna Czapka.
- Jestem Weronika Kossowska. Pewnie 

jeszcze nie słyszałyście takiego nazwiska 
w swojej rodzinie. Dopiero córka Gieni, Irena, 
poślubi Stanisława Kossowskiego. Będą mieli 
trójkę dzieci - Mariusza, Jacka oraz Kamilę. 
Jacek kiedyś na koncercie spotka moją mamę 
Annę, i wezmą ślub. Później urodzę się ja, a 2 
lata później mój brat - Tymek - opowiedziałam.

- Aha... Wiesz co? Pomyślałam sobie,żebyś 
u nas zamieszkała do czasu wydostania się 
stąd.

- Bardzo chętnie przyjmę tę propozycję - 
uśmiechnęłam się. 

Przez te lata działo się bardzo wiele, 
a między innymi:
v19 stycznia 1920 roku był dla Solca dniem 

szczególnym.To właśnie tego dnia Solec 
został przyjęty przez Polskę.

v30 marca 1921 roku na cmentarz przy 
kościele św. Stanisława przeniesiono zwłoki 
dwóch Powstańców Wielkopolskich- 
Michała Dyrdę oraz Franciszka Piotrows-
kiego. Polegli oni w roku 1919 pod Chrośną.

v9 lipca 1922 roku odbył się Zjazd X Okręgu 
Kół Śpiewaczych, na którym bardzo dobrze 
zaprezentowało się Towarzystwo Śpiewu 
Moniuszko.

vW 1923 roku zaczęła działać ochronka 
prowadzona przez siostry zakonne.

v6 grudnia 1922 roku Solec odwiedził 
kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski.

vW latach dwudziestych XX w. w Solcu 
dwukrotnie gościli prezydenci Polski. 
Stanisław Wojciechowski przyjechał do 
naszej małej oczyzny pociągiem 3 sierpnia 
1924 roku, a Ignacy Mościcki samochodem 
31 lipca 1927 roku. Dla Solecczan były to 
bardzo ważne dni, choć obie wizyty trwały 
bardzo krótko.

v22 listopada 1924 roku decyzją Ministra 
Spraw Wewnętrznych zmieniono nazwę 
miasta na Solec Kujawski.

vKolejne wydarzenie miało miejsce w roku 
1924- to właśnie wtedy powstał Klub 
Sportowy Unia, w którym dużą rolę grali 
reemigranci z Niemiec.

vPolskiego charakteru nabrało Bractwo 
Strzleckie, które w 1925 rozbudowało 
solecką strzelnicę.

vW czerwcu 1925 roku uroczyście świętowa-
no 600-lecie nadania Solcowi praw 
miejskich.

vW roku 1928 w Solcu odbył się Zjazd 
Obwodowy Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków, a w 1933 zjazd Okręgu Bydgos-
kiego Stowarzyszenia Młodych Polek.

v27 marca 1939 członkowie soleckich 
organizacji, a między innymi; Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół, Związku Strzelec-

kiego oraz Towarzystwa Powstańców 
i  Wojaków, wzięli udział w wielkiej 
manifestacji antyniemieckiej w Bydgoszczy...

Przechodzimy teraz do czasów II wojny 
światowej:
v1 września 1939 roku Niemcy bez wypow-

iedzenia wojny zaatakowały Polskę. 
Niestety nasz wróg miał przewagę liczebną. 
To zmusiło Polskę do odwrotu. 3 i 4 
września do Solca wycofały się zdziesiątko-
wane pułki Pomorskiej Brygady Kawalerii 
oraz 23 pułk piechoty. Okolice miasta były 
atakowane przez wojska wroga.

v7 września tego samego roku odziały 
niemieckie wkroczyły do Solca. Następnego 
dnia utworzono miejscowy oddział niemiec-
kiej samoobrony (Selbstschutz). Na jego 
czele stanął Karl Musolf. Ofiarą Selbst-
schutzu padło około 50 Polaków.

vTereny Polski na których leży Solec zostały 
włączone do Rzeszy Niemieckiej, jako 
prowincja Gdańsk - Prusy Zachodnie, na czele 
którego stanął Albert Forster. Tereny te miały 
stać się integralną częścią Niemiec, dlatego 
wysiedlono z nich Polaków pochodzących 
z  ziem byłego zaboru rosyjskiego (w latach 
1939-1944 w Solcu wysiedlono około 1000 
osób).

vW 1944 roku Niemcy zdali sobie sprawę, że 
wojna jest przegrana, więc zwłoki pomor-
dowanych były ekshumowane i palone 
w lasku między Solcem, a Otorowem. 
W styczniu 1945 rozpoczęła się ofensywa 
armii radzieckiej, w wyniku której 23 
stycznia do Solca wkroczyli pierwsi żołnieze 
z 47 Armii I Frontu Białoruskiego. W mieś-
cie było wtedy kilkuset mieszkańców.

vDnia 24 stycznia 1945 roku na tymczaso-
wego burmistrza wybrano Teofila Chwar-
czyńskiego, a przewodniczącym rady 
miejskiej został ksiądz Franciszek Hanelt.

vOkoło miesiąc później otwarto Publiczną 
Szkołę Powszechną numer 1. Uczyło się tam 
318 uczniów pod opieką dwóch nauczycielek.

vW roku 1949 siostry zakonne odsunięto od 
prowadzenia ochronki, na jej miejscu 
powstało Państwowe Przedszkole numer 1.

v1 września 1963 roku powstaje Technikum 
Mechaniczne dla Pracujących .

vW roku 1964 powstała przy OSP- nasza 
orkiestra dęta (w której obecnie gra mój 
dziadek).

v8 października 1986 roku swoją dzialalność 
rozpoczyna chyba najbardziej znane miejsce 
w Solcu - Soleckie Centrum Kultury, a 25 
sierpnia 2000 Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Solcu Kujawskim.

v1 maja 2008 roku został otworzony JuraPark 
- miejsce, dzięki któremu wielu ludzi 
z różnych stron Polski i nie tylko, postana-
wia odwiedzić Nasze miasto.

v12 marca 2009 roku działalność rozpoczęło 
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Było tego bardzo dużo, ale teraz niestety 
musimy przejść do roku kiedy musiałam się 
rozstać z przeszłością. Pewnego dnia 
zobaczyłam taki sam obraz jak na początku 
mojej historii. Bryczka z końmi i Solec w 1920 
roku. Znowu było mi słabo. I obrazy się szybko 
w głowie zmieniały.

"Chyba właśnie wracam do domu" - 
uśmiechnęłam się.

Obudziłam się w tym samym muzeum, 
w którym byłam z rodzicami. Byli zaraz obok 
mnie. "Niesamowite" - pomyślałam. Wy-
szliśmy z muzeum. Czułam się trochę dziwnie. 
Ale wróciłam do domu.

Solec Kujawski -
- Sto lat w Ojczyźnie (2)



POZIOMO:
1. Kawon
3. Drewniany sufit albo kres
6. Transferowe dla piłkarza
7. Budował w Przyłubiu
9. Bursztynowy od Ireny Santor
10. Nie ja
13. Słynna bajkowa kraina
14. Hermafrodyta ma narządy obu …
15. Oliwny albo cytrusowy
17. Obchodzi imieniny 18 września
18. Nieładnie o Angliku
21. Nadaje popularną „Jedynkę”
22. Pszczoła pasożyt
23. Młody Boryna
24. Torba podróżna
PIONOWO:
1. Ogłoszenie w prasie
2. Cukierek dla Francuza
3. Do popisu i do zaorania
4. Niva lub Samara
5. Śpiewała o niej Kora
8. Nasza rzeka
11. Niejeden na łące
12. Ateista „bez wiedzy”
13. Zostaje po ziemniaku
16. W JuraParku w parze z belemnitem
19. Masz koronawirusa to go tracisz
20. Zdobi obraz

Litery z ponumerowanych pól utworzą 
hasło. Powodzenia.
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Krzyżówka
z hasłem

17. Modernizacja świetlic wiejskich;
18. Ścieżki rowerowe;
19. Nowe ulice;
20. Sieć wodno – kanalizacyjna
i deszczowa;
21. Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji;
22. Basen;
23. Utworzenie szkoły muzycznej;
24. Centrum Aktywności i Edukacji;
25. Rekultywacja Nasycalni;
26. Przepompownia ścieków;
27. Budynek poczty;
28. D o m  D o b r y c h  P r a k t y k  – 

kamienica przy pl. Jana Pawła II nr 4;
29. Budowa i termomodernizacja 

budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej;

30. Utworzenie muzeum.

Spośród przedstawionych inwestycji 
prosimy o wybranie jednej, tej zdaniem 
Państwa najważniejszej, najtrafniejszej 
i podzielenie się z nami swoją opinią. 

W tym celu wystarczy wysłać kartkę ze 
swoim typem do tytułu Inwestycji 30-lecia 
na adres redakcji: Urząd Miejski, Soleckie 
Wiadomości z Ratusza, ul. 23 Stycznia 7, 
86-050 Solec Kujawski albo na adres 
poczty elektronicznej: rzecznik@solec 
kujawski.pl. 

Spośród Czytelników, którzy wytypują 
zwycięską inwestycję rozlosujemy nagrodę 
główną – album, a dla dwóch następnych 
osób - zestawy upominków reklamowych. 
Do swojej propozycji należy dołączyć imię 
i nazwisko, telefon kontaktowy oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Solcu Kujawskim w celu 
przeprowadzenia konkursu „Inwestycja 
30-lecia”. 

Na kopercie oraz w tytule e-maila 
prosimy napisać: „Inwestycja 30-lecia”. Na 
propozycje czekamy do 31 grudnia br. 
Liczy się data wpływu.

Kto zatem wygra? Zobaczymy.

Dokończenie ze str. 1

Inwestycja
trzydziestolecia
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