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Jak na razie rynek tonie jeszcze 
w wykopach. Jednak po zakończe-
niu rewitalizacji nabierze blasku. 
Namiastkę nowego centrum miasta 
możemy zobaczyć na wizualiza-
cjach wykonanych przez PPD 
WroTECH. Wizualizacje mają to 
jednak do siebie, że w stu procen-
tach nie oddają ostatecznego 
wyglądu. Na przykład główna 
połać rynku będzie wykonana 
z szarego granitu, natomiast pasy 
rozdzielające z czerwonej kostki 
granitowej. Ostateczny efekt 
będzie widoczny za rok.

W kwietniu, po dłuższej przerwie, 
wznowił działalność Parlamentarny 
Zespół  Dróg Wodnych.  Spotkaniu 
przewodniczył senator Jerzy Wcisła, 
przewodniczący zespołu.

Podczas obrad, które odbyły się 
w trybie hybrydowym, przedstawiono 
i przyjęto kandydatury ekspertów zgło-
szonych do Zespołu Ekspertów. W gronie 
tym zasiada także Mirosław Gębski 
przedstawiciel naszej gminy. W dalszej 

Dokończenie na str. 2
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Informacja z wykonania strategii rozwoju 
gminy, zmiana budżetu i Wileoletniej 
Prognozy Finansowej (WPF), zmiany 
Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, podjęcie 
współpracy w ramach Metropolii Bydgoszcz 
w opracowaniu planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a także ocena zasobów 
pomocy społecznej to część spraw poru-
szonych podczas 29. sesji rady miejskiej, 
którą przeprowadzono w trybie zdalnym 28 
maja.

Jako pierwsza o realizacji zadań przyję-
tych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na 

lata 2014 – 2020+ mówiła Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza, podkreśl-
ając, że zadania wytyczone w strategii są 
realizowane zgodnie z przyjętymi założe-
niami i planem działania. Większość zadań 
jest wykonana. Informację tę można znaleźć 
na naszej stronie internetowej.

Tematykę  budże tową omawia ła 
skarbnik Alina Kowalska .  Zmiany 
budżetowe obejmują zarówno dochody 
bieżące, jak i bieżące wydatki. O 239 tys. 
zwiększą się dochody bieżące. Środki te 
pochodzą głównie z otrzymanych darowizn 
na rzecz ośrodków pomocy społecznej. 
Gmina otrzymała również dotację od 
wojewody na usługi opiekuńcze i środki na 
realizację zadań z zakresu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania epidemii 20 
tys. zł. Kwoty te zapisano też po stronie 
wydatków. Dochody majątkowe zwiększają 
się o 60 tys. zł na przebudowę ulic Długiej 
i Krótkiej. Nastąpiły też przesunięcia 
w wydatkach na realizowane inwestycje. Po 
zmianach planowane dochody mają 
wynieść 118 mln zł, a wydatki 116 mln zł. 
W ślad za korektą budżetu została znowel-
izowana WPF na lata 2021 - 2024.

Przegłosowano także uchwałę określa-
jącą zakres i formę informacji o przebiegu 

Dokończenie na str. 3
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Dyżury aptek
Do 6 CZERWCA

„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

7 - 13 CZERWCA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

14 - 20 CZERWCA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

Kto w zarządach osiedli,
kto w sołectwach

   

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

SOŁECTWO
OTOROWO – MAKOWISKA
Sołtys: Dariusz Chojnacki, tel. 601 222 

820.
Rada sołecka: Barbara Fryszke 

(przewodnicząca), Mateusz Walukiewicz 
(zastępca przewodniczącego), Justyna 
Parii – Fryszke (sekretarz), Czesław 
Frischke, Wiesław Machowski, Radosław 
Chojnacki ,  Tomasz  Lewandowski 
(członkowie).

SOŁECTWO CHROŚNA
Sołtys: Marek Łukaszewski, tel. 606 

936 286.

Rada sołecka: Daniel Paczkowski 
(przewodniczący), Joanna Frischke – 
Krajewska (zastępca przewodniczącego), 
Barbara Dolińska, Krystyna Filipiak, Ewa 
Czerwińska, Damian Frontczak (członko-
wie).

SOŁECTWO KUJAWSKA
Sołtys: Marzanna Szewczyk, tel. 500 

007 37
Rada sołecka:  Tomasz Głowski 

(przewodniczący), Bożena Szuman 
(zastępca przewodniczącego), Violetta 
Fiałkowska (sekretarz) ,  Agnieszka 
Dorawa, Joanna Kuszaj, Małgorzata Szmyt 
Zboińska, Paweł Ziółkowski (członkowie).

SOŁECTWO PRZYŁUBIE
Sołtys: Grzegorz Świtała, tel. 881 231 

155.
Rada sołecka: Krzysztof Kliś (prze-

wodniczący), Jacek Kupiec (zastępca 
przewodniczącego), Andrzej Stachelek, 
Magdalena Rutkowska, Anna Siwińska 
(członkowie).

OSIEDLE LEŚNE

Zarząd osiedla: Krzysztof Firgolski, tel. 
512 159 211 (przewodniczący), Józef 
Łukasik (zastępca), Beata Żurek (sekre-
tarz), Jarosław Gronowski, Mirosław 
Caban (członkowie).

OSIEDLE ROBOTNICZA
Zarząd osiedla: Roman Bisaga, tel. 661 

171 396 (przewodniczący), Zofia Głos 
(zastępca), Danuta Jonak, Gabriela Walska 
(członkowie).

OSIEDLE RUDY
Zarząd osiedla: Jolanta Kaczmarek, tel. 

784 765 254 (przewodnicząca), Marianna 
Górczyńska (zastępca), Dariusz Górczyń-
ski, Jacek Górczyński (członkowie).

OSIEDLE STAROMIEJSKIE
Zarząd osiedla: Iwona Lichocka, tel. 

666 835 228, Mariusz Zamorowski 
(zastępca), Andrzej Karłowski (sekretarz), 
Violetta Kiełczewska, Katarzyna Mędrkie-
wicz, Piotr Suchowiecki, Bartosz Podgó-
rski (członkowie).

OSIEDLE TORUŃSKIE
Zarząd osiedla: Joanna Zakrzewska, tel. 

695 301 611 (przewodnicząca), Małgorzata 
Lewandowska (zastępca), Magdalena 
Menczyńska – Tarzyńska (sekretarz), 
Bartłomiej Czaki, Kamila Nawrocka, 
Tomasz Pacek, Monika Słembarska 
(członkowie).

części  zaprezentowano informacje 
o pilotażowym rejsie z kontenerami 
drogami wodnymi MDW E70 i E40 
z trójmiejskich portów do odbiorców 

w rejonie Dolnej Wisły (o rejsie pisaliśmy 
 w 392 numerze); Rejsie ekologicznym na 
trasie Gliwice-Iława, planowanym przez 
Akademię Wychowania Fizycznego 
w Katowicach w okresie czerwiec-sierpień 
2021;  Jubi leuszowym XXV Flis ie 
Odrzańskim 2021, Flisackim spławie 
drewna po Kanale Elbląskim. Uczestnicy 
posiedzenia wysłuchali również informacji 
o stanie prac nad programami rewitalizacji 
międzynarodowych dróg wodnych MDW 
E30 – Drogi odrzańskiej i MDW E40 – 
Drogi wiślanej.

Dokończenie ze str. 1 - Bardzo ważne jest aby przywrócić 
wykorzystanie gospodarcze rzek. Z punktu 
widzenia Solca Kujawskiego i regionu 
szczególnie istotne jest użeglownienie 
Wisły czemu ma pomóc jej kaskadyzacja. 
Pierwszym elementem jest budowa stopnia 
wodnego w Siarzewie, a potem następnych. 
Ważne są też przywrócenie na szerszą skalę 
turystyki wodnej oraz przeciwdziałanie 
powodziom i suszom. Obecnie do Bałtyku 
bezproduktywnie spływają miliardy 
metrów sześciennych słodkiej wody, którą 
można by wykorzystać – mówił po 
spotkaniu M. Gębski.

W dalszej części obrad zespół przyjął 
plan pracy na 2021 rok. Znalazła się w nim 
informacja o pracy Zespołu ds. Żeglugi 
i Turystyki Wodnej przy Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie 
i stanie prac nad strategią turystyki wodnej 
(lipiec/sierpień). Na wrzesień zaplanowano 
zająć się tematyką strategicznych kanałów 
tj. Kanału przez Mierzeję Wiślaną, Kanału 
Śląskiego, Kanału Odra-Dunaj-Łaba, 
Kanału Wisła-Dniepr. Z kolei w listopadzie 
posiedzenie zespołu ma być poświęcone 
powrotowi miast nad rzeki.

Rozmawiali
o rzekach
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Dokończenie ze str. 1

wykonania budżetu. Jak poinformowała 
A. Kowalska, wynikało to z konieczności 
uzupełnienia dokumentu o załącznik 
przedstawiający plan dochodów z tytułu 
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu i wydatków na realizację zadań 
ujętych w gminnych programach profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii. W zwią-
zku z tym rada znowelizowała tryb prac nad 
projektem uchwały budżetowej, uwzględni-
ając tę wcześniejszą uchwałę.

Zmiany w gospodarce mieszkaniowym 
zasobem gminy wynikają z zakupu przez gminę 
nieruchomości zabudowanych przy ul. 
Robotniczej. Zostały zaktualizowane tabele 
i wykazy znajdujące się w programie, w tym 
lokali przeznaczonych do sprzedaży. Kolejna 

uchwała dotyczyła ponownie tematyki 
mieszkaniowej. Chodzi o określenie wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. Korekta wynika ze 
zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Plan  z równoważonej  mobi lnośc i 
miejskiej zmierza w kierunku osiągnięcia 
europejskich celów ustalonych w zakresie 
klimatu i energii między innymi zapewnienia 
mieszkańcom opcji transportowych umożli-
wiających do kluczowych celów podróży 
i usług, poprawiają stan bezpieczeństwa oraz 
redukują zanieczyszczenie powietrza, hałasu, 
redukcję gazów cieplarnianych i konsumpcję 
energii. Dlatego podjęcie uchwały o współ-
pracy przy tworzeniu tego planu z samorzą-
dami tworzącymi bydgoską metropolię jest 
uzasadnione.

Kolejnym punktem obrad było roz-

patrzenie skargi na działalność burmistrza. 
Skarga dotyczyła przywrócenia wjazdu do 
nieruchomości położonych przy pl. Jana 
Pawła II. Skargę rozpatrzyła Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji. Po przeanalizowaniu 
sytuacji i uzyskaniu wyjaśnień komisja 
uznała skargę za bezzasadną. W uzasadni-
eniu podkreślono, że przebudowa rynku nie 
spowoduje zmian w dostępie właścicieli 
nieruchomości do drogi publicznej, który, 
jak do tej pory, będzie odbywał się poprzez 
drogę wewnętrzną. Nie doszło zatem do 
przejęcia czy ograniczenia praw własności 
nieruchomości osób wnoszących skargę, 
a  p o d j ę t e  d z i a ł a n i a  b y ł y  z g o d n e                    
z przepisami.

Radni uchwalili również zmianę statutu 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i zmienili uchwałę w sprawie 
utworzenia mieszkań chronionych oraz 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w tych lokalach. Do końca maja br. pobyt był 
bezpłatny. Jednak po zakończeniu prog-
ramu, z którego był finansowany, konieczne 
było ustalenie zasad odpłatności. Tematykę 
tę omówiły Iwona Konaszewska, zastępca 
dyrektora ds. pracy socjalnej i świadczeń 
i Ilona Organiak, zastępca dyrektora ds. 
usług pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej gmina jest zobowiąz-
ana do corocznego sporządzania oceny 
zasobów pomocy społecznej. Ocena 
obejmuje dane o sytuacji demograficznej, 
rynku pracy, infrastrukturze społecznej, 
korzystających z pomocy, świadczeniach 
pomocy społecznej i zasobach instytucjo-
nalnych i kadrze, aktywności projektowo – 
konkursowej i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

W ramach wolnych głosów i wniosków 
radni poruszyli następujące zagadnienia. 
Adam Michalak zapytał o zniszczenie 
podczas budowy kolumbarium drogi 
wzdłuż cmentarza prowadzącej do lasu oraz 
o przyczyny awarii na rynku podczas prac. 
Andrzej Bąbka chciał dowiedzieć się kto 
i za jaką kwotę wygrał przetarg na przebudo-
wę ulic Długiej i Krótkiej.

Burmistrz Teresa Substyk poinfor-
mowała, że gmina nie budowała kolumbar-
ium, ale skontaktuje się z inwestorem 
w sprawie drogi. Natomiast podczas 
modernizacji rynku firma trafia na urzą-
dzenia i instalacje wybudowane przed laty 
i wielu nie ma naniesionych na planach. 
Problem będzie zasygnalizowany kierowni-
kowi robót, aby prace były prowadzone ze 
szczególną starannością. Jeżeli chodzi 
o rozstrzygnięcie przetargu, informacje na 
stronie internetowej mogą ukazać się 
dopiero po zakończeniu procedury 
przetargowej. Burmistrz dodała, że 
najtańszą ofertę złożyła firma Betpol.

W dalszej części B. Białkowska 
przekazała informację o powołaniu 
Harcerskiego Ośrodka Specjalności 
i Kształcenia, z siedzibą w Solcu Kujaw-
skim. Jego komendantem został Grzegorz 
Stelmachowicz (czyt. str. 5). Bartłomiej 
Czaki, przewodniczący rady zaapelował 
o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. 
Złożył też życzenia wszystkim pracownikom 
samorządowym z okazji ich święta.

XXIX SESJA RM
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Trzynaście kompletów strojów dla 
zespołu „Inwencja” działającego w Solec-
kim Centrum Kultury dotarło. Zakupione 
zostały 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 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach 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 kultural-
nej, w tym działanie podmiotów w sferze 
kultury. Jak czytamy w uzasadnieniu do 

wniosku o dotację, poprzez działalność 
zespołu „Inwencja” uświetniającego 
swoimi występami wiele różnego rodzaju 
imprez między innymi dożynek gminnych, 
powiatowych, koncertów kolęd możliwa 
jest promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 54 013,52 zł, 
w tym dofinansowanie według umowy to 
31 813 zł.

akończyło się postępowanie Zrekrutacyjne na rok szkolny 
2021/2022 do Przedszkola 

Publicznego nr 1 „Promyczek” oraz 

Są jeszcze
wolne miejsca

Konkursy
na dyrektorów

Do 11 czerwca zainteresowani 
mogą składać oferty w ogłoszo-
nych 25 maja przez burmistrza 
konkursach na dyrektorów Szkoły 
Podstawowej nr 4 i Przedszkola 
Publicznego „Promyczek”. Obie 
dyrektorki złożyły rezygnacje 
z pełnionych funkcji stąd powstałe 
wakaty i konieczność ich obsa-
dzenia. Zakończenie postępowania 
konkursowego planowane jest 
w terminie do końca czerwca br.

Stroje
dla Inwencji

oddziałów przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 1. Wszystkie dzieci, 
których wnioski wpłynęły w terminie, 
zostały przyjęte do placówek. W obu 
placówkach pozostały wolne miejsca, na 
które nabór w postępowaniu uzupełniają-
cym rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 12 
lipca br. W „Promyczku” pozostało 10 
wolnych miejsc, w tym 8 miejsc dla dzieci 
3-letnich, 1 miejsce dla dziecka 4-letniego 
oraz 1 miejsce dla dziecka 6-letniego, 
natomiast w oddziałach przedszkolnych 
w SP nr 1 pozostało 17 wolnych miejsc dla 
dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Koniec roku szkolnego to nie tylko 
świadectwa, ale także wyróżnienia 
i nagrody. Niebawem napiszemy o stypen-
dystach, którzy otrzymali stypendia gminy 
oraz o uczniach nagrodzonych przez 
radnych. Jednak wcześniej, burmistrz 
wyróżniła dwoje solecczan - ucznia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych oraz absolwentkę Państwo-
wego Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Na 
zakończenie roku szkolnego nagrodziła 
najlepszego absolwenta Technikum w 
ZSOiZ Pawła Dębowskiego. Drugą 
wyróżnioną jest Weronika Zych, absol-
wentka PZSM, która otrzymała list 
gratulacyjny oraz album z dedykacją Ireny 
Santor, a także statuetkę flecistki. 
Dodajmy, że W. Zych odnosi sukcesy 
w grze właśnie na tym instrumencie. Swoją 
artystyczną drogę rozpoczynała w 2009 r. 

w soleckiej Szkole Muzycznej I st. im. 
Fryderyka Chopina. Był to zatem pierwszy 
rok działalności naszej szkoły, która 
wykształciła już wielu młodych muzyków.

Burmistrz
wyróżniła
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przystąpił do rządowego 
programu „Aktywna Tablica”. W ramach 
tego projektu szkoła zakupiła cztery 75-
calowe monitory interaktywne marki 
Promethean z oprogramowaniem Activ-
Inspire. Mimo zdalnego nauczania, 
nauczyciele i uczniowie korzystali 
z programu już od kilku miesięcy, dosko-
naląc w ten sposób kompetencje cyfrowe 

oraz umiejętności korzystania z zasobów 
Internetu w celach edukacyjnych.               
- W ramach tego projektu współpracujemy 
ze szkołami, których organem prowadzą-
cym jest Powiat Bydgoski. Dlatego 
w naszej szkole odbyło się spotkanie 
dyrektorów trzech szkół z Koronowa: LO, 
ZSZ i ZS, oraz ZSAiE z Karolewa w celu 
wymiany doświadczeń. Nasza szkoła 
posiada nie tylko bardzo dobre wyposaże-
nie pracowni mechatronicznych, ale dzięki 
zastosowaniu monitorów stała się jeszcze 
bardziej nowoczesną placówką, w której 
oprócz wiedzy merytorycznej, każdy uczeń 
może rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe 
– informuje Katarzyna Wolińska , 
dyrektor ZSOiZ.

Mają aktywne
tablice

W lutym grupa mieszkańców wniosła 
do burmistrza petycję w sprawie urucho-
mienia na stałe połączeń autobusowych 
z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy przez 
Otorowo oraz  z Solca Kujawskiego do 
Bydgoszczy przez Makowiska i Rudy. 
Miesiąc temu do autora petycji przekazano 
odpowiedź. Oto ona.

„Zależy nam na objęciu komunikacją 
publiczną możliwie największego obszaru 

gminy oraz na uruchomieniu linii 
międzygminnej pomiędzy Solcem 
Kujawskim a Bydgoszczą. Chcielibyśmy, 
aby autobusy dojeżdżały także do wsi 
Przyłubie, wsi Chrośna, Osiedla Rudy i na 
Park Przemysłowy. W tej sprawie 
prowadziliśmy i prowadzimy rozmowy 
z przewoźnikami. Z przeprowadzonych 
symulacji wynika, że roczny koszt 
utrzymania dodatkowych linii kształto-
wałby się od 1 mln zł. do 2 mln zł. Biorąc 
pod uwagę wysokie koszty związane z 
wprowadzeniem dodatko-wych linii i 
trudną sytuację społeczno-gospodarczą, 
spowodowaną wystąpie-niem pandemii 
Covid-19, a w konsekwencji zmniejszen-
iem liczby osób korzystających z 
transportu autobusowego oraz istniejącą 
ofertą kolejowych  przewozów pasaże-
rskich, uruchomienie dodatkowych linii 
nie zostało ujęte w budżecie gminy na 
2021 r.

Aktualnie Urząd Marszałkowski 
w Toruniu przystąpił do opracowania 
zmian w funkcjonowaniu publicznego 
transportu pasażerskiego, polegającego 
na integracji transportu kolejowego 
i autobusowego oraz wprowadzeniu 
zintegrowanego biletu komunikacji 
publicznej w całym regionie, o czym 
poinformował Marszałek Piotr Całbecki 
podczas konferencji prasowej w dniu 21 
kwietnia 2021 r.

Wprowadzenie zintegrowanego 
biletu komunikacji publicznej, pozwoli 
nam na właściwe zorganizowanie 
komunikacji w gminie, z uwzględnieniem 
oczekiwań mieszkańców oraz możliw-
ości finansowych gminy.”

Na skalę możliwości

Od kwietnia 2021 r. Chorągiew Kujaw-
sko-Pomorska mianowała nowego komen-
danta byłego Domu Harcerza. Ośrodek ten 
zmienił również nazwę w związku ze zmianą 
charakteru swojej działalności. Obecnie jest 
to Harcerski Ośrodek Specjalności i Kształ-
cenia Chorągwi 
K u j a w s k o -
Pomorskiej ZHP 
w  S o l c u 
K u j a w s k i m . 
Komendantem 
jest Grzegorz 
Stelmachowicz. 
Od 1984 roku 
h a r c e r z , 
z wykształcenia i zamiłowania elektronik, 
brał udział w wielu imprezach i wydarze-
niach harcerskich w tym w operacji 
FROMBORK 2002 (1989 r.) wraz z 170 
DADSH - drużyną sztandarową Hufca 
Bydgoszcz-Miasto. W latach 2006 – 2013 
Drużynowy 37 BADDH. Od 11 lat zgłębia 
i rozwija pasję eksplorowania podwodnego 
świata, instruktor nurkowania M1(*) KDP 
CMAS oraz Szef Harcerskiej Sekcji 
Płetwonurków przy Szczepie 7 BDH. 
Od 2019 roku członek Zespołu Programo-
wego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 
w zakresie specjalności harcerskich. 
Pomysłowość to jego drugie imię, a umiejęt-
ność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
doskonali podczas podwodnych treningów.

Nowy
komendant

Jeszcze w połowie października ścieżka rowerowa z Solca do Otorowa na fragmencie 
wzdłuż drogi wojewódzkiej wyglądała jak na załączonym zdjęciu. Dziś prezentuje się 
znacznie lepiej. Kto przejeżdża obok samochodem, albo korzysta ze ścieżki na swoim 
bicyklu wie o czym mowa. Za dwa tygodnie postaramy się to pokazać.
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Soleckie Centrum Kultury

Kulturalny przekładaniec
WKRÓTCE
6 czerwca godz. 18.00
W Parku Jordanowskim przy fontannie 

Koncert Orkiestry Salonowej „MODERA-
TO”. Przeniesiemy się w niezwykły świat 
muzyki filmowej. Utwory ze znanych 
i lubianych filmów rozbrzmią w naszym 
mieście. Niespodzianka! 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 Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Kujawsko – Pomor-
skiego

godz. 18.00 MORSKIE OPOWIEŚCI 
Teatru Łata z Poznania;

godz. 22.00 FIN AMOR Teatru Ewolucji 
Cienia.

25 czerwca godz. 18.00 Punkt Obsługi 
Pasażera „ROWEROWE SHOW” Jonasz 
Pakulski światowej klasy show łączące 
akrobatykę rowerową z humorem.

PIERWSZY  RAZ
W  SOLCU  KUJAWSKIM
W Dniu Działacza Kultury (25 maja), 

Soleckie Centrum Kultury zaprosiło 
mieszkańców na spektakl „Kobieta Idealna”.  
- Dzięki naszym staraniom aktorzy rozpo-
częli po długiej przerwie właśnie w Solcu 
Kujawskim! Ta znakomita komedia 
pomyłek, pełna intryg i zwrotów akcji 
z niezrównanym popisem aktorskim, 
rozbawiła widzów i umiliła powrót do 
teatralnych spotkań w ramach cyklu „Relaks 
w teatrze” – przekonują w SCK.

DZIEŃ  MALUCHA
PIKNIK  MOTORYZACYJNY
Pierwszy taki piknik w naszym mieście. 

30 maja od godz. 13.00 do 18.00 Soleckie 
Centrum Kultury zaprosiło na Dzień 
Malucha, czyli Piknik Motoryzacyjny. Była 
to nie lada gratka dla wszystkich fanów 
motoryzacji. Zlot klasycznych aut połączony 
z animacjami dla całej rodziny. Ogromne 
bańki, balony, szczudlarze, maskotki, 
muzyka, malowanie buziek, plecenie 
warkoczyków, konkursy z nagrodami, 
niesamowita atmosfera, a to wszystko za 
darmo dla małych i dużych dzieci z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wyda-
rzenie zgromadziło tłumy fanów z całej 
Polski (fot.), a modele pojazdów zapierały 
dech w piersiach. Tego dnia w galerii HOMO 
FABER miało także miejsce pierwsze po 
przerwie otwarte spotkanie kolekcjonerów 
i okazja zobaczenia osobistych zbiorów 
klubowiczów oraz dołączenia do Klubu 
Kolekcjonera SCK.

Patronami akcji byli: burmistrz Solca 
Kujawskiego Teresa Substyk, Bydgoskie 
Klasyki Nocą, Urząd Miejski Solec 
Kujawski, Radio Nakło, otoRegion.pl, 
Niezłe auta.

SCK dziękuje za pomoc organizacjom 

wspierającym: Szkole Podstawowej nr 4, 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, Policji, Grupie Ratownictwa 
Specjalistycznego Organizacja Proobronna 
BIZON, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
sponsorom za pomoc w organizacji wyda-
rzenia i przekazanie nagród: Lewiatan – 
Lutosław Kusz, Autos, Trendy Optical, RTV 
Euro AGD Solec Kujawski, ERGO HESTIA 
Solec Kujawski, Wagon Smaków, Nasz Bar, 
Gordon, Aljot, Madres, Simi.

POWSTAŁ  TEATR   PoMIMo  
W Soleckim Centrum Kultury w niewy-

jaśnionych okolicznościach ginie najmodn-
iejszy kapelusz zrozpaczonej tym faktem 
Pani Wrony… Las w środku SCK? Tak! A to 
za sprawą adaptacji tekstu Danuty Parlak 
„Kapelusz Pani Wrony” i pomysło-dawczyni 
akcji dyrektor SCK Reginy Osińskiej. Czy 
mieszkańcy lasu oraz niedźwiedź Barnaba z 
Agencji Detektywistycznej „Barnaba i 
spółka” go odnajdą? Przekonajcie się razem z 
instruktorami, pracownikami SCK, którzy za 
pomocą pacynek przenoszą nas w magiczny 
świat teatru. O tych teatralnych poczynaniach 
huczy już w całym lesie! Dlatego nic 
dziwnego, że było już kilka kolejnych 
przedstawień, a kalendarz staje się coraz 
bardziej napięty. W centrum kultury 
zachęcają także inne szkolne i przedszkolne 
grupy do rezerwacji spektaklu. Szczegóły w 
 sekretariacie SCK lub telefonicznie 52 387 
01 57. Atrakcyjna fabuła, uroczy bohatero-
wie, humor i emocje – to wszystko oferuje 
Teatrzyk PoMIMo na scenie SCK. Występu-
ją: Niedźwiedź Barnaba – Krzysztof 
Filasiński, Lisica – Regina Osińska, Wrona – 
Aleksandra Mikołajczak, Wiewiórka – 
Oliwia Baryza, Pani Ptaszkowa – Gabriela 
Walczak, Myszka Bronisława – Joanna 
Skoczylas, Wiatr – Tomasz Pawlikowski, 
Dzięcioł – Wojciech Michalski. Muzyka do 

piosenki – Tomasz Pawlikowski. Wykonanie 
dodatkowych pacynek – Joanna Rydu-
chowska.

WAKACJE  Z  SOLECKIM
 CENTRUM  KULTURY
Aby te wakacje były radosne, kreatywne 

i wyjątkowe, Soleckie Centrum Kultury 
zaprasza do Letniej Warsztatowni Artysty-
cznej! Dajcie się ponieść przygodzie i za 
sprawą twórczych warsztatów u instrukto-
rów-rzemieślników, odkryjcie na nowo 
żywioły, które rządzą od zawsze światem.

Cały tygodniowy cykl to koszt 100 zł. 
Warsztaty od 10.00 - 14.00 od poniedziałku 
do piątku. Terminy: 28 czerwca – 2 lipca, 5 – 
9 lipca, 12 – 16 lipca, 19 – 23 lipca, 26 - 30 
lipca.

Zajęcia popołudniowe LETNIA LABA 
Z SCK koszt za pojedyncze zajęcia 10 zł.:

PONIEDZIAŁKI 16.30 - 18.30 CHA-
KALAKA! Gry i zabawy w plenerze;

WTORKI 16.30 – 18.30 KARRAMBA! 
Gra terenowa z podchodami;

ŚRODY 16.30 – 18.30 GRY PODWÓR-
KOWE 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.

URODZINKI W SCK
- 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.

KINO  KULTURA  ZAPRASZA!
Soleckie Centrum Kultury i Kino Kultura 

zapraszają na Familijne Kino Niespodzianka 
w sobotę 5 czerwca, godz. 13.00. WSTĘP 
BEZPŁATNY.



Sport i rekreacja

Kalendarz
imprez

W sobotę 5 czerwca klub Active 
Planet obchodzi pierwsze urodziny. 
Z tej okazji mieszkańcy Solca Kujaw-
skiego mogą uczestniczyć w propono-
wanych zajęciach grupowych (po 
wcześniejszym zapisie)  oraz na siłowni 
za darmo.

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „START” oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zapraszają na Mistrzostwa 
Powiatu Bydgoskiego w piłce nożnej 
dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Zawody zaplanowano na 8 
czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 9.00. 
Zbiórka drużyn 15 min. przed rozpoczę-
ciem zawodów w Szkole Podstawowej nr 
1 (ul. Tartaczna 25). Drużynę stanowią 
uczennice jednej szkoły z roczników 2006 
– 2007. Zespół liczy maksymalnie 12 
zawodniczek w całym turnieju. Uczestnic-
two w zawodach należy zgłaszać w syste-
mie SRS (www.srs.szs.pl) do 6 czerwca 
br. Organizatorzy proszą o bezwzględne 
przestrzeganie terminów. Każdy uczestnik 
musi wypełnić oświadczenie dotyczące 
COVID (załączone do regulaminu). 
Opiekunowie poszczególnych zespołów 
przekazują je w dniu zawodów organiza-
torowi.

Piłka nożna
dziewcząt

Zgrupowanie reprezentacji chłopców 
Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki 
Siatkowej 4 – 6 czerwca; Mecz B klasy piłki 
nożnej seniorów Unia II – Zorza Ślesin, 5 
czerwca (sobota), godz. 11.00, boisko 
boczne; Mecz piłki nożnej młodzików Unia 
– Gryf Sicienko, 5 czerwca (sobota), godz. 
14.00, boisko boczne; Rozgrywki o puchar 
im. Kazimierza Górskiego (U-13 - rocznik 
2008) Kujawsko-Pomorski ZPN - Warmiń-
sko-Mazurski ZPN, 9 czerwca (środa), godz. 
11.00, stadion OSiR; Rozgrywki o puchar 
im. Kazimierza Deyny (U-14 - rocznik 
2007) Kujawsko-Pomorski ZPN - Warmiń-
sko-Mazurski ZPN, 9 czerwca (środa), godz. 

13.00, stadion OSiR; Mecz V ligi piłki 
nożnej seniorów Unia/Drobex – Mustang 
Ostaszewo, 9 czerwca (środa), godz. 17.30, 
stadion OSiR; Mecz B klasy piłki nożnej 
seniorów Unia II – Gryf Sicienko, 10 czerwca 
(czwartek), godz. 18.30, boisko boczne; 
Mecz V ligi piłki nożnej seniorów Unia/Dro-
bex – Polonia Bydgoszcz, 12 czerwca 
(sobota), godz. 11.30, stadion OSiR; Mecz B 
klasy piłki nożnej seniorów Unia II – 
Victoria Kołaczkowo, 12 czerwca (sobota), 
godz. 14.00, boisko boczne; Mecz piłki 
nożnej młodzików Wisełka – Fala Świekato-
wo, 12 czerwca (sobota), godz. 17.00, boisko 
boczne; Mecz piłki nożnej trampkarzy 
Wisełka – Feniks Mrocza, 13 czerwca 
(niedziela), godz. 10.00, boisko boczne; 
Mecz piłki nożnej młodzików Wisełka – 
Wisła Fordon, 16 czerwca (środa), godz. 
16.30, boisko boczne; Mecz piłki nożnej 
trampkarzy Wisełka – Czarni Lniano, 16 
czerwca (środa), godz. 18.00, boisko boczne.

Basen otwarty!

Od 7.00 do 21.00.
Ostatnie wejście do godz. 20.00.

Jednorazowy limit osób – 40.
Prosimy o przestrzeganie
wytycznych związanych

z COVID 19.
Preferowane płatności

bezgotówkowe.
Szczegóły:

www.osir.soleckujawski.pl
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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.



Pozdrowienia z Solca (86)

Spośród osobliwych kartek pocztowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Solca, 
warto pokazać taki oto walor wydany na początku XX wieku. Pocztówka przedstawia 
mapę, na której centralne miejsce zajmuje Bydgoszcz. Nas jednak najbardziej interesu-
je fragment umieszczony po prawej stronie. Obok Solca dostrzeżemy miejscowości takie 
jak: Otorowo (Otteraue), Siedmiogóry (Siebenbergen) czy Wypaleniska (Feyerland).

Co ciekawe, wedle informacji zawartej w legendzie, mamy do czynienia z mapą 
turystyczną okolic Bydgoszczy. Nawet na tak niewielkim kawałku dotyczącym naszego 
miasta, uważny odbiorca odnajdzie kilka ciekawostek. Przede wszystkim można 
zauważyć, że kiedyś tory kolejowe docierały do miejsca, w którym obecnie znajduje się 
główka przewozowa. Po drugie po zaznaczonym skrócie „O.-F.” (Ober-Försterei) 
wiemy, że w mieście znajdowała się siedziba nadleśnictwa. Na lewo od Solca można 
zobaczyć punkt oznaczony trójkątem oraz informacją o wysokości 46 metrów nad 
poziomem morza. Ten punkt to oczywiście Biała Góra. Z mapki jasno wynika też, że 
zwarta zabudowa naszego miasta kończyła się jeszcze przed torami kolejowymi. I na 
sam koniec ciekawość budzi wielkość Otorowskiej Strugi. Ciek, o którym myślimy 
bardziej w kategorii strumienia niż rzeki, na mapie wielkością dorównuje niemal 
przepływającej przez Bydgoszcz Brdzie.

Prezentowana kartka została wydana w Trewirze, na rewersie zaś brak korespondencji.

Trwa budowa ulic na Osiedlu Leśnym. 
W maju zakończono budowę ul. Prostej. 
W ramach tego zadania wykonano 
nawierzchnię chodnika, ścieżki rowerowej 
oraz jezdni, kanalizację deszczową 
z podejściami i wpustami deszczowymi dla 
odwodnienia nawierzchni ulicy oraz kanał 
technologiczny dla infrastruktury tele-
technicznej. Wykonano także rurociąg 
kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej, 
kanalizację deszczową w ul. Zbożowej 
oraz rozpoczęto budowę nawierzchni 
zjazdów i jezdni tej ulicy. Prace mają 
zakończyć się późną jesienią tego roku. Do 
tego czasu należy liczyć się z utrudnienia-
mi w ruchu. Toczy się również inwestycja 

prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w ramach budowy przeprawy 
promowej. Jak widać na zdjęciach, prace 
postępują. Ciężki sprzęt działa po obu 

stronach Wisły. Wykonawca – firma Betpol 
powinna zakończyć roboty do końca roku. 
Wygląda więc na to, że są szanse na 
uruchomienie przeprawy promowej 
z Solca do Czarnowa wiosną 2022 r.

Inwestycje
się toczą



Koleżance SYLWII CHEŁMINIAK 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Solcu Kujawskim

Pani MAŁGORZACIE KUBIAK 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Warsztatu Terapii
Zajęciowej 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. Jerzego Kubiaka

serdeczne podziękowania składają

ŻONA z SYNAMI

Firma Palfinger poszukuje kandydatów 
do pracy w miejscowości Solec Kujawski 
na stanowiska: 

MONTER (Mechanik) 
Wymagania: 
Ř Wykształcenie zawodowe lub średnie. 
Ř Podstawowa wiedza czytania rysunku 

technicznego oraz dokumentacji technicznej. 
ŘUmiejętność posługiwania  się 

narzędziami i przyrządami warsztatowymi. 
Ř Samodzielność i odpowiedzialność 

w wykonywaniu obowiązków. 
Ř Dobra organizacja pracy. 

Mile widziane: 
ŘWykształcenie techniczne: mechanik 

samochodowy. 
Ř Komunikatywny język angielski. 
Ř Prawo jazdy kat. C 
ŘUprawnienia na suwnice i wózki 

widłowe. 

ELECTRICAL ENGINEER 
Job-description: 
Ř Design of new electrical diagrams 
Ř Re-work of existing electrical 

diagrams 
Ř Responsible for documentation of 

projects (testing protocols, pictures, 
markings) 

Ř Checking information from the 
drivers OEM Bodybuilder portals (guide-
lines, wiring diagrams) 

Ř Supporting Order Management and 
Logistic in specifying necessary equipment 
(electric switches, wires, adapter, tools) 

Ř Direct Clarifications and communi-
cation and direct contact with project 
leaders, assembly and testing teams 

Ř Organising parametrization process 
Ř Taking care accuracy of parametri-

zation files 
Ř Checking the correctness of para-

metrization settings during and after 
service visit 

Ř Solving electrical issues 
ŘPractical wiring on the truck when 

needed 
Ř Contact Palfinger and subsuppliers 

regarding technical issues 

Pani MAŁGORZACIE KUBIAK
z serca płynące wyrazy głębokiego 

współczucia po stracie

MĘŻA

przekazują

BURMISTRZ i PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
w SOLCU KUJAWSKIM

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego byłego 

pracownika

Śp. Jerzego Kubiaka

Rodzinie z serca płynące wyrazy
głębokiego współczucia

składają

Kierownictwo oraz Pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Solcu Kujawskim

Qualification: 
Ř Knowledge of software to create 

electric wirings, best case H-Plan 
Ř University degree – electrical 

engineering preferred 
Ř Knowledge from vehicle electric 

system (Truck or passenger cars) - addi-
tional asset 

Ř English spoken and written for 
communication (German – additional 
asset). 

Ř Independent realization of projects 
and joy in teamwork would be perfect to 
join us 
Aplikację wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych można składać drogą elektroniczną 
na adres: a.szymanska@palfinger.com 
lub osobiście w siedzibie firmy Palfinger 
przy ul. Unii Europejskiej 8, 86-050 Solec 
Kujawski.

Jest praca

W naszym województwie realizowany 
jest program „Profilaktyka WZW B i C 
w województwie kujawsko-pomorskim”, 
w którego ramach można skorzystać 
z: bezpłatnych wykładów/prezentacji na 
temat profilaktyki i leczenia wirusowego 
zapalenia wątroby, bezpłatnych badań 
diagnostycznych i bezpłatnych szczepień 
przeciw WZW. Więcej informacji: 
www.stopwzw.pl.

Bezpłatna
profilaktyka

Dyżurny Bydgoskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wydział 
Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy 
poinformował o planowanych przez Eneę 
Operatora wyłączeniach prądu w Solcu 
Kujawskim w dniach:

7 czerwca
godz. 7.30 – 12.00
ulice: Spokojna od 15 do 23 oraz nr 8, 

10; Barwna od 1 do 21 ze stacji transfor-
matorowej Solec Kujawski Nizinna.

godz. 11.30 – 15.30
ulice: Letnia od 17 do 23 oraz od 18 do 

22; Słoneczna od 2 do 6 ze stacji transfor-
matorowej Solec Kujawski Łąkowa 1.

10 czerwca
godz. 10.00 – 13.00
ulice: Kujawska 2 – 26, 3, 3a, 9 - 11G.

Nie będzie
prądu



Koordynator gminny – Justyna 
Żebrowska-Dudek  o raz  zas tępca 
gminnego komisarza spisowego - Magda-
lena Rudna – Plewa zapraszają osoby 
chętne do dokonania samospisu w siedzi-
bie gminnego biura spisowego przy ul. 23 
Stycznia 7. Będzie się można spisać 
w dniach: 

12 czerwca w godz. od 9.00 do 13.00
19 czerwca w godz. od 9.00 do 13.00
W celu skorzystania z możliwości 

samospisu, prosimy o telefon pod numery: 
52 387 0117 lub 52 3870103.

Spisz się
w sobotę

Przypominamy, że drzwi biblioteki są już otwarte dla każdego 
czytelnika:

Poniedziałek 11:00 – 18:00 
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 11:00 – 18:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 18:00
W bibliotece obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

mmm
W ramach Tygodnia Bibliotek, który odbył się w dniach 10 – 14 

maja przeprowadzono w Bibliotece Publicznej konkurs plastyczny 
pt. „Mój ulubiony superbohater”. Konkurs skierowany był do dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I – III Szkoły Podstaw-
owej. Do biblioteki wpłynęły 44 prace. Laureatów konkursu 
wyłoniło specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzili: 
burmistrz Teresa Substyk, radna Grażyna Bieniek (artysta-
plastyk ), przewodniczący rady miejskiej Bartłomiej Czaki oraz 
pracownicy biblioteki. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, 
a autorzy zwycięskich prac nagrody w postaci gier planszowych.

Lista zwycięzców: Jan i Wojciech Musiał, Aneta Danilewcz, 
Aleksander Socha (grupa przedszkolna); Piotr Michalak, 
Hubert Cieśliński, Lena Stasiuk (grupa szkolna).

- Powoli wracamy do normalności. Piszemy i realizujemy 
kolejne projekty. Obecnie trwa w bibliotece międzynarodowy 
projekt FINLIT, w którym osoby dorosłe z obszaru gminy poznają 
świat finansów. W Filii dla Dzieci wznowione zostały lekcje 
biblioteczne – mówi Iwona Lichocka, dyrektor biblioteki.

Zapraszamy
do biblioteki


