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Ósmego maja obchodziliśmy dwa ważne święta. Po pierwsze świętowaliśmy 
imieniny patrona naszego miasta św. Stanisława, po drugie – tego dnia przypada 
rocznica zakończenia II wojny światowej. Delegacje uczestniczące w uroczystości 
złożenia wiązanek pod pomnikiem Walki i Zwycięstwa pozowały do pamiątkowej 
fotografii.

Na 14 maja została zwołana nad-
zwyczajna sesja rady miejskiej. Radni 
głosowali nad uchwałą dotyczącą 

uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego pn. „Budowa drogi ekspres-
owej S10 na odcinku Bydgoszcz – 
Toruń”. W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W głosowaniu 13 opowiedziało się 
przeciwko uzgodnieniu realizacji tej 
inwestycji na obszarze 0,44 ha użytku 
ekologicznego, czyli źródlisk w Rudach.

Projekt uchwały omówiła Barbara 
Białkowska ,  zastępca burmistrza. 
Poinformowała, że bydgoski oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wystąpił 19 kwietnia z wnio-
skiem o uzgodnienie przejścia inwestycji 
przez użytek ekologiczny, którym są 
źródliska w Rudach. Użytek ten został 
ustanowiony rozporządzeniem woje-
wody w 1995 i 2004 r. W rozpo-
rządzeniach tych wskazano czynności 

Dokończenie na str. 3

Złote gody
„Medal  za długoletnie pożycie 

małżeńskie” przyznawany przez Prezy-
denta RP jest odznaczeniem wyjątkowym. 
Przysługuje parom małżeńskim, będącym 
ze sobą przynajmniej 50 lat. Pół wieku 
i dłużej. W wypadku państwa Milewskich 

61 lat. Jest to nagroda za wytrwałość, 
miłość i umiejętność kompromisów. Jest to 
medal, na który najdłużej się pracuje. 
W tym czasie trzeba pokonać wiele 
przeciwności losu stających na drodze 
każdemu małżeństwu. Takimi słowami 
przywitała państwa Gertrudę i Jana 
Milewskich, którzy przybyli do urzędu na 
uroczystość wręczenia medali przyznan-
ych przez prezydenta Andrzeja Dudę, 
Justyna Żebrowska – Dudek, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Odznaczenia 
wręczyła burmistrz Teresa Substyk. 
Życzyła małżonkom zdrowia i spełnienia 
marzeń.

Spotkanie było tez okazją do rozmowy. 
Jubilaci poznali się w Solcu. – Kolega 
przedstawił mi moją przyszłą żonę i tak się 

potoczyło – mówił pan Jan. Pani Gertuda 
jest solecczanką. Mąż jest warszawiakiem. 
Do Solca przyjechał z rodzicami w 1950 r., 
którzy otrzymali mieszkanie ze Zrembu. 
Sam skończył szkołę zawodową i również 
podjął pracę w Zrembie.

Jak wspomnieli jubilaci, przed ślubem 
kościelnym, ówczesny proboszcz ks. Jan 
Pelikant przeprowadził dochodzenie czy 
narzeczeni nie są przypadkiem spokrew-

Dokończenie na str. 2

Nadzwyczajna
sesja

P a ń s t w o  G e r-
truda i Jan Milewscy 
brali ślub 15 paździer-
nika 1960 r. w Solcu 
K u j a w s k i m . 
Wychowali  dwoje 
dzieci,  mają sied-
m i o r o  w n u k ó w 
i  s z e ś c i o r o  p r a -
wnuków. Na zdjęciu 
z burmistrz T. Substyk 
i  J .  Żebrowską  – 
Dudek.
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Dyżury aptek
Do 23 MAJA

„Leśna” (ul. Leśna 19)

24 - 30 MAJA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

31 MAJA - 6 CZERWCA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

nieni. Okazało się bowiem, że i przyszła 
panna młoda i jej wybranek nosili to samo 
nazwisko. Okazało się jednak, że wszystko 
jest w porządku i ślub mógł się odbyć.

O czym jeszcze rozmawiano? Oczy-
wiście o sprawach ważnych dla naszego 
miasta. Mowa była o promie, moście, nie 
zabrakło też odniesień do pandemii. 
Burmistrz przekazała kilka informacji na 

temat projektów ważnych dla gminy, 
znajdujących się w strategii województwa 
– port przeładunkowy na Wiśle, most, linia 
kolejowa na lotnisko.

Bohaterzy uroczystości mówili jak im 
się mieszka w bloku, jak w miejscu, którym 
dziś mieszkają jeszcze był pusty plac, na 
którym od czasu do czasu pojawiała się 
karuzela. Dzisiaj są bloki mieszkalne. Nie 
zabrakło też kilku ciepłych słów pod 
adresem nieżyjącego burmistrza Antoniego 
Nawrockiego, który tyle dla Solca zrobił.

A jaką dostojni małżonkowie mają 
receptę na udany związek? Cóż, chyba to, 
że się nie kłócą. Może warto spróbować?

Dokończenie ze str. 1

Złote gody

Miejsce akcji – bloki przy ul. Robotni-
czej. Czas akcji – praktycznie codziennie. 
Fabuła – przechadzające się pod blokami 
koty dziko żyjące, często sarny podchodz-
ące nawet pod okna – na wyciągnięcie ręki. 
Ten sielski obrazek może być udziałem 
wielu tamtejszych mieszkańców. Pora 
jednak na czarne charaktery – to ludzie 
z natury nielubiący zwierząt, przegani-
ający je zewsząd, czasem nawet posuwają-
cy się do drastyczniejszych metod. Bohater 

pozytywny – całe szczęście, że są i tacy 
wśród nas. Wrażliwi na krzywdę innych.

Niedawno zadzwonił do nas mieszka-
niec jednego z bloków przy ul Robotniczej. 
Jego zdaniem ktoś podtruwa koty żyjące na 
osiedlu. Nikogo wprawdzie za rękę nie 
złapał, ale takie ma podejrzenia. - Przecież 
tego nie wolno robić! Za takie czyny grożą 
sankcje karne! Ci, którzy to robią chyba nie 
zdają sobie sprawy, jak pożyteczne są te 
zwierzęta. Nie ma myszy, szczurów. Same 
korzyści I druga sprawa. Sarny podchodzą 
do domostw, ale kiedy są poszczute lub 
częściej - płoszone przez puszczane luzem 
psy, nie pojawiają się nawet w okolicy przez 
kilka dni. Czy tak musi być? – usłyszeliśmy.

Z pewnością nie musi.

Dbajmy
o zwierzęta

Na wniosek radnego Tomasza Packa, 
motywowany prośbą mieszkańców Osiedla 
Toruńskiego i Sołectwa Kujawska prezentujemy 
kontakty do radnych rady miejskiej wraz 
z informacją o okręgu, z którego startowali. 

OSIEDLE  LEŚNE
Andrzej Bąbka – dyżur pełni w każdy wtorek 

od godz. 16.00 do 18.00 pod nr tel. 600 91 52 52, e-
mail: andrzej.babka@soleckujawski.pl  - Okręg 
Wyborczy nr 2: Akacjowa, Dojazd, Dożynkowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kącik, 
Kościelna, Leśna (od ul. Zbożowej do ul. 
Kasztanowej), Łanowa, Modrzewiowa, Nizinna (od 
ul. Zbożowej do ul. Równej), Plonowa, Pogodna, 
Polna (od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej), Równa, 
Siewna, Wiejska (od ul. Leśnej do ul. Kościelnej), 
Wiosenna (od ul. Zbożowej do ul. Kolorowej), 
Żniwna.

Beata Kołota – dyżur pełni w każdy poniedzi-
ałek od godz. 18.00 do 19.00 pod nr tel. 508 393 
825, e-mail: beata.kolota@soleckujawski.pl - OW 
nr 3: Barwna, Błonie, Cicha, Ks. Jana Pelikanta, 
Leśna (od torów do ul. Zbożowej), Malinowa, 
Nizinna (od ul. Błonie do ul. Zbożowej), Nowa, 
Polna (od ul. Błonie do ul. Zbożowej), Prosta (od ul. 
Polnej do ul. Słonecznej), Rolna, Skośna, Spokojna, 
Ugory, Wiosenna (od ul. Prostej do ul. Zbożowej), 
Zbożowa (od ul. Leśnej do ul. Słonecznej).

Tadeusz Szczepański – pełni dyżur w każdą 
sobotę w godz. od 10.00 do 13.00 pod nr tel. 601 
650 368,e-mail: tadeusz. szczepanski @solecku-
jawski.pl - OW nr 1: Błękitna, Błota, Jesienna, 
Kasztanowa, Kolorowa, Leśna (od ul. Kasztanowej 
do końca), Letnia, Łąkowa, Mroźna, Nadborna, 
Prosta (od ul. Słonecznej do ul. Łąkowej), 
Słoneczna, Srebrna, Śnieżna, Tęczowa, Wiejska (od 
ul. Kościelnej do końca), Zbożowa (od ul. 
Słonecznej do końca), Zielona, Zimowa, Złota.

Alicja Żaguń – dyżur pełni w każdą środę od 
godz. 14.00 do 15.00 pod nr tel. 607 038 607, e-
mail: alicja.zagun@soleckujawski.pl - OW nr 4: 
Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, 
Grabowa, Jerzego Buczkowskiego, Jodłowa, 
Kalinowa, Kwiatowa, Leona Wyczółkowskiego, 
Orzechowa, Piaskowa, Powstańców (numery 
parzyste), Różana, Strumykowa, Średnia (od ul. 
Leśnej do ul. Powstańców), Świerkowa, Wierz-
bowa, Wiśniowa, Wrzosowa.

OSIEDLE  STAROMIEJSKIE
Grażyna Bieniek – dyżur pełni w każdą środę 

od godz. 17.00 do 19.00 pod nr tel. 693 562 398, e-
mail: grażyna.bieniek@soleckujawski.pl - OW nr 8: 
23 Stycznia, Do Wisły, Plac Jana Pawła II, Toruńska 
(numery parzyste: od 2 do 42, numery nieparzyste: 
od 1 do 39f), Ułańska, Wolności.

Justyna Gapska – dyżur pełni w każdy 
czwartek w godz. od 17.00 do 19.00 pod nr tel. 52 

387 18 00, e-mail: justyna. gapska@ soleckujawski. 
pl - OW nr 9: 29 Listopada, gen. Stefana Rowec-
kiego „Grota”, Dworcowa, Parkowa, Sportowa. 
Solec Kujawski Osiedle Robotnicze: Garbary, 
Robotnicza.

Adam Michalak – dyżur pełni w każdy wtorek 
od godz. 14.00 do godz. 15.00 pod nr tel. 608 491 
137, e-mail: adam.michalak@soleckujawski.pl - 
OW nr 5: Bydgoska, Ogrodowa, Św. Stanisława, 
Tadeusza Kościuszki, Targowa, Żeglarska.

Szymon Raczyński – dyżur pełni od poniedzi-
ałki do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00 pod nr 
tel. 694 559 195, e-mail: szymon. raczynski@ 
soleckujawski.pl - OW nr 7: Adama Mickiewicza, 
Bohaterów Września, Henryka Sienkiewicza, 
Piastów (od ul. 23 Stycznia do ul. Juliusza 
Słowackiego).

Tomasz Rudny – dyżur pełni w każdy 
poniedziałek od godz. 18.00 do 19.00 i w każdą 
środę od godz. 17.00 do 18.00 pod nr tel. 796 409 
528, e-mail: tomasz.rudny@soleckujawski.pl - OW 
nr 6: Długa, Juliusza Słowackiego, Krótka, Ks. 
Piotra Skargi, Piastów (od ul. Juliusza Słowackiego 
do ul. Ks. Piotra Skargi), Żwirki i Wigury.

OSIEDLE  TORUŃSKIE
Bartłomiej Czaki – przewodniczący Rady 

Miejskiej, dyżur telefoniczny pod nr tel. 501 469 
029, bartlomiej.czaki@soleckujawski.pl lub 
biurorady@soleckujawski.pl - OW nr 13: Tartaczna, 
Toruńska (numery nieparzyste: od 41 do końca, 
numery parzyste: od 64C do końca).

Mariusz Damrat – dyżur pełni w każdy 
poniedziałek pod nr tel. 603 192 063, e-mail: 
mariusz.damrat@soleckujawski.pl - OW nr 10: gen. 
Władysława Sikorskiego (do ul. Kujawskiej), 
Kujawska (do ul. Lipowej), Toruńska (numery 
parzyste: 46, 48 i od 50 do 50G).

Agnieszka Dorawa – dyżur pełni w każdy 
wtorek od godz. 15.00 do 17.00 pod nr tel. 509 158 
605, e-mail: agnieszka.dorawa@soleckujawski.pl - 

OW nr 11: marsz. Józefa Piłsudskiego (od ul. 
Kujawskiej do ul. Tartacznej), Graniczna, Toruńska 
(numery parzyste: od 52 do 54B).

Tomasz Pacek – dyżur pełni w pierwszy piątek 
miesiąca w godz. od 10.00 do 12.30 pod nr tel. 695 
670 900, e-mail: tomasz.pacek@soleckujawski.pl - 
OW nr 12: Toruńska (numery parzyste: od 56 do 
64B).

SOŁECTWO  KUJAWSKA
Marzanna Szewczyk – dyżur pełni w każdy 

poniedziałek od godz. 9.00 do 18.00 pod nr tel. 500 
007 371,e-mail: marzanna.szewczyk @solecku-
jawski.pl - OW nr 14: Armii Krajowej, Bitwy 
Warszawskiej, Brukselska, Cedrowa, Cisowa, 
Cyprysowa, Danuty Mrzyk, gen. Władysława 
Sikorskiego (od ul. Kujawskiej do końca), Haska, 
Jagodowa, Jemiołowa, Klonowa, kmdr. Bolesława 
Romanowskiego, Kujawska (od ul. Lipowej do 
końca), Leszczynowa, Lipowa, marsz. Józefa 
Piłsudskiego (od ul. Tartacznej do końca), Mikołaja 
Kopernika, Młyńska, Orla, Paryska, por. Zdzisława 
Gierlińskiego, Powstańców (numery nieparzyste), 
Rzymska, Skowronkowa, Słowicza, Sosnowa, 
Sowia, Szarych Szeregów, Średnia (od ul. 
Powstańców do ul. Kujawskiej), Topolowa, Unii 
Europejskiej, Żurawia, Kabat.

OSIEDLE  RUDY, SOŁECTWA: CHRO-
Ś N A ,  P R Z Y Ł U B I E ,  O T O R O W O  - 
MAKOWISKA

Dariusz Chojnacki – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, dyżur pełni od pon. do pt. od godz. 
8.00 do 16.00 pod nr tel. 601 222 820, dariusz. 
chojnacki@soleckujawski.pl - OW nr 15: Rudy, 
Chrośna, Przyłubie i leśnictwa, Makowiska, 
Otorowo, Wypaleniska.

Za dwa tygodnie część druga zestawienia, 
dotycząca sołtysów, przewodniczących i członków 
zarządów osiedli  oraz przewodniczących 
i członków rad sołeckich.

Dyżury
radnych
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ZAMIAST FELIETONU

Niektórzy nie wierzą,
że wirus istnieje.

Ciekawe.

zabronione w stosunku do użytku ekolo-
gicznego, w tym zakaz budowy budynków, 
budowli, obiektów małej architektury 
i tymczasowych obiektów budowlanych, 
mogących mieć negatywny wpływ na 
obiekty chronione bądź spowodować 
degradację krajobrazu. Realizacja budowy 
S 10 narusza granicę użytku ekologicznego 
oraz spowoduje naruszenie zakazów 
ujętych w rozporządzeniach wojewody. 
Przepisy ustawy o ochronie przyrody 
z 2004 r. stanowią, iż zakazy te nie dotyczą 
realizacji inwestycji celu publicznego, 
w wypadku braku rozwiązań alterna-
tywnych oraz po uzgodnieniu z organem 
ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody.

W dyskusji radni pytali dlaczego gmina 
wcześniej nie reagowała na informacje 
o planowanym przebiegu drogi ekspreso-
wej przez źródliska i czy w ogóle taka 
informacja była znana (Beata Kołota). 
O tym, że nie było wcześniej wiadomo, że 
droga będzie przebiegała przez źródliska 
mówił z kolei Dariusz Chojnacki.

Burmistrz Teresa Substyk podkreśliła, 
że było wiadomo, iż droga ma przechodzić 
przez źródliska. Już w 2013 r. gmina 
postulowała przesunięcie przebiegu trasy 
jeszcze bardziej na południe. Na ten fakt 
zwracały uwagę też inne podmioty. 
Problem ten sygnalizowały przy okazji 
decyzji  środowiskowej.  Procedura 
przewiduje, że na każdym etapie realizacji 
inwestycji można zgłaszać wnioski 
i uwagi. Zostały one skierowane do 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
która rozpatruje odwołania od decyzji 
środowiskowej. Przedstawiciel gminy był 

Nadzwyczajna
sesja

Dokończenie ze str. 1

Zdjęcia źródlisk pochodzą z materiałów udostępnionych przez Nadleśnictwo 
Solec Kujawski.

w Warszawie i zapoznał się z dokumentacją 
GDOŚ. To nie jest tak, że dopiero w tym 
roku gmina się zorientowała, że droga ma 
przechodzić przez źródliska. Temat 
wywołała GDDKiA wnioskując o podjęcie 
uchwały. Jednak, jak powiedziała bur-
mistrz, również mogła zrobić to później, na 
etapie pozwolenia na budowę.

Przed głosowaniem Bartłomiej Czaki, 
przewodniczący rady dodał, że przed 
radnymi trudna decyzja. Wizytowali oni 
z przedstawicielami ochrony środowiska 
i inwestora teren źródlisk, wiedzą też jak 

ważna jest budowa drogi ekspresowej. 
W sesji uczestniczyli wszyscy radni. 
Trzynaścioro z nich odmówiło uzgodnie-
nia przebiegu drogi przez źródliska, 
dwoje wstrzymało się od głosu.

Kolejną sesję zaplanowano na 28 
maja.

Relacje z sesji można śledzić na 
żywo  –  www.so leckujawsk i .p l 
zakładka e-sesja.  Tam również 
znajdują się materiały archiwalne.
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA m ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Pani Basia – bo tak ją nazywaliśmy 
kochała akcję „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” w Szkole Podstawowej nr 1. Była z 
nią związana od pierwszej edycji w 2011 r. 
I tak pozostała z naszą czytelniczą 

Barbara Półgęsek
(1948 - 2021)

przygodą na kilka lat. Nigdy nie odmawiała 
czytania dla dzieci, w szkole, którą darzyła 
wielką sympatią. Swoim spokojnym 
stonowanym głosem, z wielką kulturą 
słowa – przynosiła radość słuchającym.

W 2015 r. znalazła się w gronie osób, 
które otrzymały symboliczny medal 
Przyjaciela Akcji: Cała Polska Czyta 
Dzieciom w Szkole Podstawowej nr 1.

Pani Basia była również członkiem 
Towarzystwa Miłośników Solca Kujaw-
skiego. Chętnie uczestniczyła w spotka-
niach Towarzystwa oraz w wielu szkolnych 
uroczystościach i rocznicach. Interesowała 
się historią (nie tylko naszego miasta). 
Lubiła czytać, również swoim dzieciom 
i wnukom, którymi się opiekowała.

Pani Basiu dziękujemy, że byłaś z nami!

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie SP nr 1
Zarząd i Członkowie TMSK

Wspomnienie

Siódmy SZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI I MAŁYCH FORM 
TEATRALNYCH "WERSIK" rozpoczął 
w soleckiej „Jedynce” obchody Tygodnia 
Bibliotek.

W piątek 7 maja w formie stacjonarnej 
odbył się odroczony z marca konkurs o 
niesamowitej energii. Szkolny "WERSIK" 
- co roku przyciąga wspaniałe dzieci, które 
kochają poezję, mają odwagę wystąpić 
przed publicznością, potrafią bawić się 
słowem a nawet - wykazują niebywałe 
zdolności aktorskie. I w tym roku - mimo 
pandemii i  przesunięcia konkursu w czasie 
- nasi mali recytatorzy wykazali się 
niezwykłą charyzmą i postanowili 
podzielić się swoimi recytatorskimi 
umiejętnościami. Wystąpiło 12 uczniów z 
klas 1-4. Jury w składzie: Joanna 
Gliszczyńska-Klimczak - nauczyciel 
b ib l io t eka rz ,  Bea t a  P io t rowicz  - 
wychowawca  świe t l i cy  i  Monika 
Smerlińska - logopeda,  z przyjemnością 
wysłuchało wystąpień dzieci i postanowiło 
przyznać następujące wyróżnienia i 
nagrody:

I miejsce - Bartosz Nowacki kl. 2c 
"Telefon do wuja Leona", Szymon Iwański 
kl. 2b "Na straganie";

II miejsce - Julia Walentowicz kl. 3c 
"Sowa", Natalia Pliszka kl. 2c "Na 
straganie";

III miejsce - Ula Mróz kl. 3b "Sposób na 
laleczkę", Wiktoria Cymańska kl. 2c 
"Skarżypyta".

Wszystkie dzieci biorące udział w 

konkursie otrzymały wyróżnienia w 
p o s t a c i  d y p l o m ó w  o r a z  n a g r ó d 
książkowych z rąk pana dyrektora Macieja 
Dąbkowskiego,  ufundowane przez 

organizatora konkursu. Wszystkim 
dzieciom należą się ogromne brawa za 
odwagę i chęć wystąpienia w tak trudnym 
czas ie ,  w reżimie  sani tarnym,  po 
tygodniach nauki zdalnej i izolacji. 

W konkursie wzięły również udział: 
N i n a  i  R ó ż a  S z y m a ń s k i e ,  A d a 
Łukaszewska, Emilia Kotulska, Ania 
Rudna, Pola Filipiak

Organizatorem konkursu była Grażyna 
Rochna-Woźniak, która wcieliła się w 
postać pana WERSIKA

W ostatnich dniach dzieciom z oddzia-
łów przedszkolnych SP 1 towarzyszyły 
barwy biało - czerwone. Zaznajamiały się 
bowiem z pojęciami: patriota, moja 
ojczyzna, poznawały swoją miejscowość 
na pocztówkach, zdjęciach. Poznawały 
również legendy polskie: „O warszawskiej 
syrence”, „O smoku wawelskim”,  a także 
„O Lechu, Czechu i Rusie”, dzięki czemu 
łatwo zapamiętały godło Polski oraz 
stolicę. Na zakończenie zajęć dzieci z obu 
grup wykonywały flagę Polski z własnych, 
odrysowywanych, białych i czerwonych 
dłoni.

Pod znakiem
biało-czerwonej

Podzieliły się swoimi
recytatorskimi umiejętnościami
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ich zamieszkania. Wnioskodawcami 
o przyznanie stypendium dla szczególnie 
uzdolnionych dzieci i  młodzieży, 
osiągających wybitne wyniki w dziedzin-
ie nauki, sztuki lub sportu mogą być tylko 
dyrektorzy soleckich szkół. Wnioski 
można było składać do burmistrza 
w terminie do 30 kwietnia br. Jak 
dowiedzieliśmy się w Referacie Edukacji, 
wpłynęły do 33 wnioski. Komisja 
stypendialna zaopiniowała pozytywnie 
30 wniosków o stypendia - stypendia 
naukowe dla 5 uczniów, stypendia 
sportowe dla 13 uczniów, stypendia 
artystyczne dla 9 uczniów. Ponadto 
wnioskowała do burmistrza o objęcie 
dwóch uczniów indywidualną opieką 
naukową i jednego ucznia indywidualną 
opieką sportową. Ostateczną decyzję 
w sprawie przyznania stypendiów 
podejmie burmistrz do 10 czerwca.

Stypendia
dla najlepszych

Burmistrz Teresa Substyk, wręczyła nominację dyrektorską Małgorzacie Niedźw-
iedzkiej na kolejną kadencję. Pani dyrektor będzie kierowała Szkołą Podstawową nr 1 
do końca sierpnia 2026 r.

Z okazji Dnia Ziemi - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 zorganizowała akcję „Ziemia” - 
która dotyczyła uświadomienia dzieciom 
zagrożeń czyhających na naszą planetę, 
potrzebę dbania o Ziemię, czystość, wód, 
powietrza i gleby. 

Biblioteka szkolna, która koordyno-
wała akcję - zaprosiła dzieci aby narysowa-
ły plakat związany z Dniem Ziemi. Dzieci 
mogły również przesyłać zdjęcia ze swoich 
„bibliospacerów” - czyli przyrodniczych 
wypraw, podczas których obserwowały 
zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

Oczywiście pomogli tu rodzice, którzy 
wsparli swe pociechy przesyłać fotografie 
i plakaty. Wszystkie nadesłane prace dzieci 
i zdjęcia ukazały się na stronie szkoły. 
Najliczniej uczestniczyły w akcji i dzieci 
z kl. 1a i 2a, które pod kierunkiem Zofii 
Krakowiak wykonały przepiękne plakaty.

Jury wybrało najlepsze zdjęcia 
i plakaty i wyróżniło ich autorów nagrod-
ami książkowymi ufundowanymi przez 
organizatora akcji.

Wyróżnione zdjęcia wykonali: Dawid 
Stępniewski i Filip Menducki, wyróżn-
ione plakaty są autorstwa: Kacpra 
Wojciechowskiego, Niny Karczewskiej, 
Aleksandry Konaszewskiej, Piotra 
Zawadzkiego i Tadeusza Puszcza.

Prace dzieci można podziwiać na 
stronie szkoły.

Pod koniec 2019 r. rada miejska 
przyjęła uchwałę, na której mocy stypendia 
gminy dla uzdolnionych uczniom mogą 
być przyznawane wszystkim uczniom 
soleckich szkół, bez względu na miejsce 

Dzień Ziemi
w „Jedynce”

Przed pandemią stypendia były 
wręczane podczas  uroczystośc i 
organizowanej specjalnie na tę okazję. 
Fot. archiwum 2019 r.

 obu soleckich 

Wpodstawówkach 

tj. SP 4 i SP 1 

działają gabinety dentystyczne, 

w których uczniowie mogą leczyć 

zęby. Najpierw działalność 

rozpoczął ten w „Czwórce”. Od 4 

maja działa natomiast gabinet 

w SP nr 1. Leczenie odbywa się 

w ramach kontraktu z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia. 

R e j e s t r a c j a  p o d  n u m e re m 

telefonu: 695 604 660.

Dwa gabinety
w szkołach
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Soleckie Centrum Kultury

ŚWIĘTUJEMY
DNI  SOLCA  KUJAWSKIEGO
Soleckie Centrum Kultury zaprasza na 

wydarzenia:
29 maja godz. 19.00 „Kobieta Idealna”
Znakomita komedia pomyłek, pełna 

intryg i zwrotów akcji, która na wesoło 
ukazuje rozterki każdego z nas. Sekret, 
spisek, zmowa, oszustwo, gierki, romans; 
jak się w tym wszystkim nie pogubić, skoro 
każdy ma coś do ukrycia? Doskonała 
komedia o mieszaniu ról damsko-męskich. 
Niezrównany popis aktorski.

30 maja godz. 13.00-18.00 przed SCK, 
boisko Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 
Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy 29 Listopada 7.

Dzień Malucha Piknik Motoryzacyjny
Nie lada gratka dla wszystkich fanów 

motoryzacji. Zlot klasycznych aut połączony 
z animacjami dla całej rodziny! Ogromne 
bańki, balony, szczudlarze, maskotki, 
muzyka, malowanie buziek. Patronami akcji 
są: Bydgoskie Klasyki Nocą.

- godz. 18.00 MORSKIE OPOWIEŚCI 
Teatru Łata z Poznania. To spektakl utrzyma-
ny w konwencji teatru ruchu, o lekkiej formie 
z wyraźnymi odniesieniami do slapsticku, 
rodem z niemego kina - uczy i bawi jak filmy 
z Charlie Chaplinem. Spektakl opowiada 
historię pary bohaterów, którzy wyruszają 
w rejs. A dalej czeka na nich już tylko 
przygoda! Przeżyjcie ją razem i odkryjcie 
najcenniejszy skarb.

- godz. 22.00 FIN AMOR Teatru 
Ewolucji Cienia to spektakl zainspirowany 
dziejami Tristana i Izoldy a także motywem 
<fin amor> zawartym w literaturze XII w. 
Opowiada piękną i uniwersalną historię 
o miłości, odnosząc się do reguł kodeksu 
rycerskiego.

PREMIERA TEATRU PoMIMo 
Spektakl „Kapelusz Pani Wrony” teatru 

PoMIMo - terminy do uzgodnienia.
W niewyjaśnionych okolicznościach 

ginie najmodniejszy kapelusz zrozpaczonej 
tym faktem Pani Wrony. Czy mieszkańcy 
lasu oraz niedźwiedź Barnaba z Agencji 
Detektywistycznej „Barnaba i spółka” go 
odnajdą? Przekonajcie się razem z instrukto-
rami SCK. Przedstawienie oparte jest na 
tekście Danuty Parlak – laureatki wielu 
nagród literackich i autorki książek wpisy-
wanych na listy lektur. Atrakcyjna fabuła, 
uroczy bohaterowie, humor i emocje – to 
wszystko oferuje Teatrzyk PoMIMo na 
scenie SCK lub tam, gdzie zostanie zapro-
szony. Teatrzyk centrum kultury zaprasza 
grupy ok. 25 dzieci z opiekunami. Więcej 
informacji w sekretariacie SCK – tel. 52 387 
01 57.

WAKACJE  Z  SCK
Aby te wakacje były radosne, kreatywne 

i wyjątkowe, centrum kultury zaprasza do 
Letniej Warsztatowni Artystycznej! Dajcie 
się ponieść przygodzie i za sprawą twórczych 
warsztatów u instruktorów-rzemieślników 
odkryjcie na nowo żywioły, które rządzą od 
zawsze światem. Tematyczne cykle 
warsztatów są dla dzieci i młodzieży od lat 6. 
Ze względu na obostrzenia SCK nie 
zapewnia, jak dotychczas, przekąski. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Cały 
tygodniowy cykl to koszt 100 zł. Warsztaty 
od 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. 
Ponadto centrum zaprasza na cykle popołud-
niowe w plenerze i nie tylko, czyli 
ZWARIOWANE PODWIECZORKI Z SCK.

Cykle warsztatowe:
28 czerwca – 2 lipca Ziemia
Planeta ziemia co tak naprawdę kryje, 

zajęcia plastyczne i tworzenie ziemskich 
przyjaciół, jak porusza się planeta ziemia, 
czyli zabawy taneczne, gry i animacje na 
świeżym powietrzu.

5 – 9 lipca Ogień
Gry i zabawy nie igraj z ogniem na 

świeżym powietrzu, plastyczne wizualiza-

cje, muzyczne zajęcia dla każdego, improwi-
zacje sceniczne.

12 – 16 lipca Woda
Zabawy i gry animacyjne w wodnym 

klimacie, zabawy taneczne w akwarium, 
świat morskich zwierząt z papieru, wodne 
eksperymenty.

19 – 23 lipca Powietrze 
Odkryjcie jak ważne dla wszystkich istot 

jest powietrze, jak o nie dbać, stwórzcie 
łapacze snów, zagrajcie w gry planszowe, 
ułóżcie powietrzną symfonię i nauczcie się 
władać głosem.

26 – 30 lipca Tydzień władców 
żywiołów

Odkryj swoje supermoce i poznaj tajniki 
żywiołów, które nas otaczają. Gry i zabawy 
animacyjne, tworzenie własnej biżuterii 
z darów natury, tory przeszkód, żywiołowe 
zajęcia muzyczne.

ZWARIOWANE PODWIECZORKI
Z SCK:
PONIEDZIAŁKI 16.30-18.30 CHAK-

ALAKA! Gry i zabawy w plenerze
WTORKI 16.30 -18.30 KARRAMBA! 

Gra terenowa z podchodami
ŚRODY 16.30-18.30 GRY PODWÓRK-

OWE I PLANSZOWE 
CZWARTKI 16.30-18.30 FIFA RAFA 

zabawy i gry animacyjne
Na warsztaty obowiązują zapisy. Liczba 

miejsc ograniczona. Zachęcamy do zapisów 
w sekretariacie SCK lub telefonicznie. Koszt 
zajęć 10 zł.

URODZINKI W SOLECKIM 
CENTRUM KULTURY
- Świętuj urodziny w Soleckim Centrum 

Kultury. Nasi animatorzy sprawią, że to 
będzie wyjątkowy dzień pełen radości, dwie 
godziny beztroskiej i bezpiecznej zabawy, że 
scenariusz wybiera jubilat/jubilatka. Lot 
w kosmos? Pościgi Indian i kowbojów? 
Podwodny świat? A może misja tajnego 
agenta? To tylko niektóre z nowych propozy-
cji! Piękna scenografia  i wrażenia, które 
pozostaną na długo. Zarezerwuj termin już 
dziś telefonicznie 52 387 01 57 lub w sekre-
tariacie – zachęcają w SCK.

Kulturalny przekładaniec

mmm
Pierwsze otwarte spotkanie Klubu 

Kolekcjonera Soleckie Centrum Kultury 
dziękuje darczyńcom za hojne włączenie się 
w wydarzenie.

6 czerwca godz. 18.00
W Parku Jordanowskim przy fontannie 

Koncert Orkiestry Salonowej „MODERA-
TO”. Za jej sprawą przeniesiemy się 
w niezwykły świat muzyki filmowej. 
Utwory ze znanych i lubianych filmów 
rozbrzmią w naszym mieście. Niespodzian-
ka! Wystąpi uczestnik The Voice of Poland 
10 Rafał Chmiel.

19 czerwca plener TEATR W MAŁYM 
MIEŚCIE projekt dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz marszałków Wojewód-
ztwa Wielkopolskiego i Kujawsko – 
Pomorskiego:



Sport i rekreacja

Mecz B klasy piłki nożnej seniorów 
Unia II – Orzeł Przyłęki, 22 maja (sobota), 
godz. 12.00, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej młodzików Unia – 
Feniks Mrocza, 22 maja (sobota), godz. 
15.00, boisko boczne;

Mecz V ligi piłki nożnej seniorów 
Unia/Drobex – Wojownik Wabcz, 29 maja 
(sobota), godz. 11.30, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – BKS Bydgoszcz; 29 maja 
(sobota), godz. 14.00, boisko boczne;

Mecz piłki  nożnej młodzików 
Wisełka – Tucholanka II Tuchola, 30 maja 
(niedziela), godz. 14.00, boisko boczne.

Kalendarz
imprez

Na Mistrzostwach Polski Północnej 
Karate Kyokushin PFKK w Nowej 
Karczmie soleccy karatecy z klubu 
Kyokushin zajęli pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej w kata. Zdobyli 
sześć medali w tym trzy złote i trzy srebrne. 
Inez Przybyszewska wywalczyła tytuł 
najlepszej zawodniczki turnieju. To 
rezultat pierwszych zawodów od ponad 
półtora roku, w których uczestniczyli 
solecczanie.

- Jest nieźle, a nawet powiem - bardzo 
dobrze. Choć było widać, że wszyscy 
zawodnicy dopiero budzą się z covido-
wego letargu i z każdym kolejnym 
turniejem będzie coraz trudniejsza 
rywalizacja. Dobrze jednak zacząć nowy 
sezon startowy od sukcesów, to dodaje 
wiatru w żagle. Nasza reprezentacja była 
tym razem skromna, bo liczyła zaledwie 
ośmioro zawodników, którzy spisali jak 
widać na medal, co mam nadzieję zachęci 
pozostałych klubowiczów przede wszyst-
kim do systematycznych treningów – 
mówi trener Tomasz Marcysiak.

Indywidualnie wyniki mistrzostw z 15 
maja przedstawiają się następująco:

Inez Przybyszewska - złoty medal 
w kata i srebrny w kumie, Patrycja 
Kujawińska - złoty medal w kata, Artur 
Kraczkowski - złoty medal w kata, 
Natalia Bambrowicz - srebrny medal 
w kata, Michał Banicki - srebrny medal 
w kumite, Nina Dąbrowska - 4 miejsce 
w kata i w kumite, Antek Nawrocki - 5 
miejsce w kata i Marta Bambrowicz, 
której niewiele zabrakło do miejsca 
w finale kata.

Osiem medali
karateków

Rywalizacja o Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski rusza 1 czerwca. Aby wziąć 
w niej udział wystarczy pobrać i uruchomić 
bezpłatną aplikację Aktywne Miasta 
dostępną na Android i iOS. Koniecznie 
wybierajcie Metropolię Bydgoszcz jako 
miasto, dla którego kręcicie kilometry. 
Metropolia Bydgoszcz przygotowała 
specjalne nagrody dla tych, którzy 
zdecydują się kręcić właśnie dla niej. Jeżeli 
pokonasz: 300 km – 599 km dostaniesz 
uchwyt na telefon, 600 km – 999 km 
otrzymasz lampę rowerową Kellys, 1000 
km lub więcej – będziesz właścicielem 
rowerowych okularów polaryzacyjnych 
Eyen. Obecnie trwa trening do rywalizacji. 

Każdy może sprawdzić, jak działa 
aplikacja i przyzwyczaić się do jej 
s tosowania  podczas  rowerowych 
wypadów. Do tej pory do drużyny 
Metropolii Bydgoszcz dołączyło 2238 
rowerzystów, którzy od 21 marca 
przejechali już 177384,72 km.

Rowerowa
stolica

7

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.



Pozdrowienia z Solca (85)

Niekiedy zdobienie kartki pocztowej jest znacznie bardziej interesujące niż 
umieszczona na niej fotografia. Tak jest w wypadku pocztówki prezentowanej 
w bieżącej edycji „Pozdrowień z Solca”. Widoczne zdjęcie przedstawia krajobraz 
nadwiślański. Nie ma tu jednak nic poza fragmentem brzegu z wiślaną barką w tle. 
Ciekawość budzić może ewentualnie niewielka drewniana szopa postawiona na 
prawo od barki. Uroku kartce dodaje jednak motyw ozdobny z parą łabędzi. Grafikę 
uzupełniają zarośla, nad którymi góruje wschodzące (a może zachodzące ?) słońce. 

Prezentowana kartka została wydana przez solecczankę Gertrudę Kuhnau. 
Pocztówka została wysłana w 1901 roku z Solca do Szprotawy.

Panu Markowi Małeckiemu, prezesowi firmy Solbet dziękujemy za 

pomoc finansową w dociepleniu budynku mieszkalnego.

Renata i Mirosław Ambroziakowie

Na początku maja gmina odebrała 
zbiornik retencyjny,  wybudowany 
w okolicy Białej Góry. Jego zadaniem jest 
zbieranie wód opadowych z Osiedla 
Leśnego. W połowie marca zaczęły 
spływać do niego wody z wykopów pod 
kanalizację deszczową oraz z wykonanego 
już odwodnienia ul .  Prostej .  Jego 
powierzchnia wynosi 1500 m 2., a robocza 
głębokość około 0,75 m. Zbiornik ma 
pojemność 1 tys. m 3, czyli miliona litrów. 
Zasilają go dwie pracujące naprzemiennie 
przepompownie. Konstrukcja umożliwia 
maksymalny przepływ 400 l wody na 
sekundę. Woda jest i będzie zbierana 
z około 10 km dróg osiedla. Wykonawcą 
inwestycji była firma Wimar z Koronowa. 

Jej koszt wyniósł 2,3 mln zł. W całości 
pokryła go gmina, gdyż na ten cel nie 
można było uzyskać dotacji ze środków 
zewnętrznych. Zdjęcia wykonał Adam 
Gowiński, inspektor nadzoru.

Zbiornik retencyjny
odebrany

21 maja
urząd nieczynny.

Dzień wolny
za 1 maja.



Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Pani Barbarze Ciorkowskiej z powodu 

śmierci

MAMY

składa

Zarząd i Rada Nadzorcza 
Młodzieżowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej
w Solcu Kujawskim

specjalistycznych usług opiekuńczych 
z terapeutą zajęciowym i/lub psychologiem 
dla 12 osób. Odpłatność za usługi jest 
zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

Po zakończeniu realizacji projektu 
„Między nami aktywnymi Seniorami”, od 1 
maja br. z Klubu Samopomocy mieszc-
zącym się w budynku przy pl. Jana Pawła II 
4 może korzystać 15 osób (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00 – 13.00). 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 
Istnieje również możliwość skorzystania ze 

Zakończony
projekt

Czworo uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy zostało wyróżnio-
nych w XVIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób 

Integracja
przez sztukę

Pani Lucynie Szymczak najszczersze 
wyrazy współczucia z powody śmierci

MAMY

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Wszystkim, którzy w bolesnej dla nas 
chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali 
życzliwość i wsparcie oraz odprowadzili 

na miejsce wiecznego spoczynku

Śp.
Janinę Czarnynogę

serdeczne podziękowania składają

CÓRKI z RODZINAMI

atmosferze. Zadzwoń do mnie - działa pod 
numerem te l e fonu :  660-710-176 , 
c o d z i e n n i e  w  g o d z .  7 . 3 0 - 1 5 . 1 5 . 
Zachęcamy wszystkich seniorów potrzebu-
jących wsparcia telefonicznego do 
kontaktu .Po drugiej stronie słuchawki 
czeka rozmówca „życzliwy i gotowy do 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim zaprasza 
do udziału w projekcie „Zadzwoń do 
mnie”. Przedsięwzięcie jest adresowane do 
osób starszych, samotnych, potrzebujących 
w s p a r c i a  p s y c h o l o g i c z n e g o .  M a 
przeciwdziałać izolacji społecznej osób 
starszych, a jednocześnie pełnić funkcję 
informacyjną i doradczą. Dzwoniący mogą 
liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, 
rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej 

Zadzwoń
do mnie

Gmina Solec Kujawski kontynuuje 
nabór uczestników na bezpłatne szkolenia 
podnoszące kompetencje cyfrowe mieszka-
ńców. Szkolenia skierowane są dla osób 
zamieszkujących na terenie Gminy Solec 
Kujawski, które ukończyły 25 lat. W szkole-
niach weźmie udział 96 osób, które nabędą 
umiejętności informacyjne, komunika-
cyjne, rozwiązywania problemów czy 
korzystania z usług publicznych. Grupy 

szkoleniowe będą liczyć po 12 osób, każda 
z nich odbędzie 16-godzinne szkolenie. 
Spotkania będą odbywały się w trybie 
stacjonarnym. Uczestnicy będą mieli 
możliwość wyboru modułu szkoleniowego. 
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są 
w siedzibie Urzędu Miejskiego – budynek 
A. Zgłoszenia należy składać do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 
23 stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski do 9  
czerwca br. O kwalifikacji na szkolenia 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji znajduje się w Regulami-
nie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Informacje na temat realizacji projektu 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Solcu Kujawskim oraz pod numerem 52 
387 0113.

Szkolenia

Niepełnosprawnych”, organizowanym 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest popularyzacja idei 
integracji poprzez promowanie i nagrad-
zanie dorobku artystycznego osób 
niepełno-sprawnych. Tematem przewod-
nim tegorocznej edycji była „Tajemnica 
mojej wyobraźni”. W kategorii malarstwa 
i witrażu na etapie wojewódzkim nagro-
dzono prace pani Oliwii i pana Tomasza, 
natomiast w kategorii fotografii zdjęcia 
panów Janusza oraz Sebastiana.

Laureatom konkursu gratulujemy 
talentu i pasji, życząc jednocześnie 
kolejnych sukcesów. Gratulacje należą się 
również prowa-dzącym terapeutom. 
Aktywność poprzez sztukę w trudnym 
czasie pandemii zasługuje na szczególne 
uznanie, przyczynia się bowiem do 
rozwoju i upo-wszechniania twórczości 
a r t y s t y c z n e j  o s ó b  z  n i e p e ł n o -
sprawnościami,  również z naszego 
regionu.
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