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696. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

Kolumbarium
oddane do użytku

W uroczystości poświęcenia kolumbarium uczestniczyła posłanka Ewa
Kozanecka, przedstawiciele samorządu, przedstawiciele Grupy Kapitałowej
SOLBET oraz instytucji działających w naszym mieście.

Dwa tygodnie temu krótko informowaliśmy o poświęceniu kolumbarium .
Zanim inwestycję zrealizowano,
mieszkańcy dopytywali, chcąc poznać jak

najwięcej informacji. Rozmawialiśmy
z ks. Andrzejem Stachowiczem, proboszczem parafii Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika - zarządcy cmentarza przy

ul. Piotra Skargi - pytając o szczegóły
związane z użytkowaniem kolumbarium.
- Zasady korzystania są proste.
Kolumbarium jest przeznaczone dla
pochówków urnowych. Rezerwować
miejsce można w taki sam sposób, jak
w wypadku tradycyjnych pochówków dla
solecczan – za życia lub po śmierci naszych
bliskich. Opłata jest pobierana jak za
grobowiec na sto lat. Do niszy mogą być
złożone maksymalnie trzy, cztery urny
z prochami. Wszystko zależy od ich
wielkości. W niszy można też pochować
urnę po ekshumacji - usłyszeliśmy.
- Dzisiaj, kiedy coraz więcej osób
kremuje swoich bliskich, kiedy grobami
wielu z nas nie ma się kto na co dzień
opiekować, kiedy na cmentarzach jest
coraz mniej miejsca na tradycyjne pochówki, ważne jest stworzenie miejsca,
które pozwoli chociaż w części zaradzić
tym problemom i jednocześnie godnie
pochować naszych bliskich. Takie
inicjatywy modernizujące nasze nekropolie są niezwykle cenne. Dlatego słowa
uznania należą się Zarządowi Grupy
Kapitałowej SOLBET – podkreśla
burmistrz Teresa Substyk.
Przy okazji tej inwestycji, Solbet
sfinansował również modernizację drogi
biegnącej wzdłuż płotu cmentarza tuż za
kolumbarium.

W skrócie
DOTACJA NA DROGI
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy burmistrz
Teresa Substyk podpisała umowę na
dofinansowanie przebudowy ulicy Długiej
oraz ulicy Krótkiej. Środki pochodzą
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dyżury aptek
Do 18 LIPCA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)
19 - 25 LIPCA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)
26 LIPCA - 1 SIERPNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)
2 - 8 SIERPNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)
9 - 15 SIERPNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)
16 - 22 SIERPNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)
23 - 29 SIERPNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)
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 ObserwacyjnoZakaźny 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
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Dofinansowanie wynosi 334 601 zł
i stanowi 50 proc. kosztów inwestycji.
SIERPNIOWE ROCZNICE
W sierpniu obchodzimy trzy rocznice
wydarzeń ważnych w historii naszego kraju.
1 sierpnia upamiętniamy bohaterów
powstania warszawskiego, które wybuchło
w 1944 r. O godz. 17.00 zawyją syreny,
a delegacje złożą wiązanki pod Pomnikiem
Armii Krajowej znajdującym się przy
kościele Św. Stanisława (zbiórka delegacji
przed urzędem o 16.55). 15 sierpnia
w Święto Wojska Polskiego, upamiętniające
zwycięstwo Polski nad bolszewikami
w 1920 r., delegacje spod urzędu (zbiórka
o 11.50) udadzą się do kościoła Św.
Stanisława na mszę o godz. 12.00. Po
nabożeństwie złożą wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości. 31 sierpnia w rocznicę
podpisania przez ówczesne władze ze
strajkującymi robotnikami porozumień
sierpniowych w 1980 r. delegacje złożą
wiązanki na Skwerze Solidarności. Zbiórka
delegacji przed urzędem o godz. 10.55.
RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI
Stowarzyszenie Rozwoju Solca
Kujawskiego za popularyzowanie postaci
błogosławionego Czesława Jóźwiaka
otrzymała, w Konkursie o Nagrodę
Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na najlepsze inicjatywy
społeczne realizowane przez organizacje
pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”,
nagrodę finansową w wysokości 2,7 tys. zł.
Inicjatywa soleckiego stowarzyszenia była
wśród jedenastu rekomendowanych
zarządowi województwa przez kapitułę
konkursu, na który wpłynęło 21 zgłoszeń.
Wręczenie wyróżnień zaplanowano na 21
lipca.

Jest praca
Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT
DS. NIERUCHOMOŚCI w Referacie
Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego.
Termin składania ofert upływa 27 lipca br.
Wymagane dokumenty należy składać w Biurze
Podawczym urzędu lub pocztą na adres Urząd
Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec
Kujawski. Szczegóły ogłoszenia na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce
OGŁOSZENIA O NABORZE.
mmm
Polimex Profil jest firmą z branży meblarskiej, zajmującej się przetwórstwem pianki
poliuretanowej. Poszukujemy pracowników na
stanowiska produkcyjne:
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO /
MAGAZYNIER
Oczekiwania:
- dyspozycyjność do pracy w systemie
zmianowym,
- uprawnienia do obsługi wózka widłowego,
- umiejętność organizacji pracy i rzetelność.
OPERATOR MASZYN CNC
Oczekiwania:
- wykształcenie min. średnie techniczne

BĘDZIE KOLEJNY FOTORADAR
Rozpoczęła się wielka rozbudowa
systemu kontroli kierowców. Projekt
zakłada zakup 358 nowych urządzeń
rejestrujących, w tym 100 urządzeń, które
zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach czytamy w komunikacie CANARD
(Centrum Automatycznego Nadzoru nad
Ruchem Drogowym), podlegającemu
Głównemu Inspektoratowi Transportu
Drogowego. W naszym województwie
dodatkowy fotoradar pojawi się, a jakże,
w Solcu Kujawskim na 278 km 900 m drogi
krajowej nr 10. Będzie wspomagał ten
zainstalowany opodal skrzyżowania z ul.
Leśną. To urządzenie zostało rekordzistą
Polski jeśli chodzi o skuteczność, ponieważ
tylko w maju zarejestrowało 800 aut
przekraczających dozwoloną prędkość.
ANKIETA MOBILNOŚCI
Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego (SUMP BydOF) to
długoterminowa strategia planowania
przyjaznego transportu oraz efektywnego
wykorzystania infrastruktury dostępnej
w gminach, ma przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na transport,
zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport
publiczny, rower, komunikacja piesza,
transport elektryczny), a przy tym skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat
i ludzi. Opracowanie obejmuje m.in. obszar
Solca Kujawskiego. Pomóc w opracowaniu
dokumentu ma ankieta znajdująca się pod
linkiem: https://lpw. company/ ankiety/
index.php/926892, do której wypełnienia
zachęcamy.
- dyspozycyjność do pracy w systemie
zmianowym
- mile widziane doświadczenie w obsłudze
maszyn produkcyjnych, ale nie niezbędne
- umiejętność organizacji pracy i rzetelność
Miejsce pracy: Solec Kujawski (park
przemysłowy)
Szukamy osoby: zaangażowanej, otwartej na
nowe wyzwania, z pozytywnym nastawieniem.
Oferujemy: szkolenie stanowiskowe,
możliwość rozwoju i pracy w przyjaznym
środowisku, profesjonalne i nowoczesne
narzędzia pracy, stabilne zatrudnienie na
umowę o pracę, ubezpieczenie grupowe.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
telefoniczny lub przesłanie CV.

Koleżance Elwirze Proszkiewicz
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Dyrekcja i pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Śladem
mennonitów
Tegoroczny solecki rajd rowerowy
Odjazdowy Bibliotekarz odbył się 3 lipca
pod hasłem „Szlakiem tajemnicy
Mennonitów”.
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja,
w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżają
przez miasto lub okolicę. Przyjemnie
i aktywnie spędzają czas w gronie osób
o podobnych pasjach. Solecka edycja tej

akcji odbyła się po raz siódmy. Z roku na
rok zwiększa się liczba uczestników rajdu.
W ostatnim spotkaniu uczestniczyło 51
osób.
Impreza składała się z dwóch części:
rajdu (przejazd ścieżkami rowerowymi start z Biblioteki Publicznej – Młyn,
Czarna Warszawa w Otorowie – Cmentarz
Mennonicko-Ewangelicki w Otorowie –
powrót do Biblioteki) oraz pikniku
literackiego na podwórzu biblioteki.
Bibliotekarze składają serdeczne
podziękowania wszystkim uczestnikom
rajdu. Ogromne podziękowania należą się
również współorganizatorom KTR
Torpedo i Muzeum Solca im. Księcia
Przemysła oraz sponsorom - firmie: Aljot,
Hydrapress SA oraz Horus Innowacyjne
Materiały Przemysłowe dzięki, którym
przygotowano pakiety startowe oraz
nagrody dla zwycięzców quizu
literackiego.
- Dziękujemy także Urzędowi Miejskiemu oraz Powiatowi Bydgoskiemu za
wsparcie medialne oraz przekazanie
upominków dla uczestników rajdu –
podsumowuje Iwona Lichocka, dyrektor
biblioteki..

Rodzinna zabawa
z wędką
Rodzinne Ogrody Działkowe ZGODA
zorganizowały 19 czerwca zabawę dla
dzieci połączoną z wędkowaniem.
W konkursie startowało 40 uczestników
w różnych kategoriach wiekowych.
Każde dziecko, które startowało w konkursie wybierało sobie nagrodę (w kolejności uzależnionej od zdobytego miejsca
w rywalizacji). Dodatkowo wszystkie
dzieci otrzymały paczkę z upominkiem
i medal.
Dla umilenia czasu była wata cukrowa,
lody, przekąski, kiełbaska z grilla oraz
pokaz puszczania baniek mydlanych.
Zarząd ROD Zgoda dziękuje sponsorom
za ufundowanie nagród. Bardzo serdeczne

podziękowania kieruje też do Wojciecha
Króla za pokaz baniek mydlanych właśnie
oraz Karoliny Kosińskiej za pyszną watę
cukrową.
Oto sponsorzy: Sklep WędkarskiStanisław Kukułka, Sklep Wędkarski –
„Na Haczyk”, T.P.P Thermoplastics –
Polska, Hurtownia Akcesoriów Meblowych PHU „RACHWAŁ”, Salon kosmetyczny „TARA” Beata Milewska, Sklepy
„Lewiatan” Anna Czaplewska, Lutosław
Kusz, Sebastian Kozubowski, Tomasz
Szachniewicz, Hanna Wojtczak, Halina
Szczygielska, Dariusz Wiśniewski,
Dariusz Piekielny, Bernadeta Figura,
Donata i Marcin Grochowscy, Wojciech
Grochowski, Marcin Baum.
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Oby tak dalej - awansujemy
w rankingu szczepień
Ze 152. miejsca w kraju po dwóch
tygodniach Solec Kujawski awansował na
miejsce 59 w rankingu wyszczepienia
mieszkańców gmin (dane z 12 lipca).
W województwie plasujemy się na piątej
lokacie – w pełni zaszczepieni stanowią
46,9 proc. naszej populacji. Z tym wynikiem jesteśmy na drugim miejscu w powiecie bydgoskim. Przed nami jest tylko
Osielsko, gdzie grupa w pełni zaszczepionych obejmuje 49 proc. mieszkańców
tamtejszej gminy. Spośród jednostek
samorządu terytorialnego w województwie
wyprzedzają nas Radziejów (gmina
miejska) – 52,4 proc., Ciechocinek (gmina
miejska) – 51 proc., Osielsko (gmina
wiejska) – 49 proc., Inowrocław (gmina
miejska) – 47,3 proc. W kraju przoduje
Podkowa Leśna (gmina miejska) z wynikiem 57,7 proc. zaszczepionych. W naszej
gminie w poszczególnych grupach
wiekowych zaszczepionych jest następująca liczba mieszkańców: 514 osób (grupa
wiekowa 12-19 lat), 1966 (20-39 lat), 3000
(40-59 lat), 1552 (60-69 lat) i 1698 (70+
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lat). Gmina licząca do 30 tys. mieszkańców
z najwyższym odsetkiem zaszczepionych
otrzyma nagrodę - milion złotych w konkursie „Najbardziej odporna gmina”.
Warunkiem jest osiągnięcie minimum 50
proc. poziomu zaszczepionych. Rząd
przewiduje też nagrody regionalne
w wysokości 100 tys. zł za przekroczenie
pułapu 67 proc. zaszczepionych.

Na taki widok dosyć często można
natknąć się przy pojemnikach na zbiórkę
odzieży używanej. Za każdym razem gmina
interweniuje u właścicieli pojemników. Nie
dewastujmy. Dbajmy o wygląd naszego
miasta.

Dbajmy
o wodę

1
2
3

Będziemy promować i realizować działania związane z naturalną retencją, łapaniem deszczu,
recyklingiem wody i jej zatrzy-mywaniem.
Będziemy promować walory
turystyczne rzek, jezior i terenów
podmokłych oraz prowadzić
edukację ekologiczną zwiększającą
świadomość przyrodniczą na każdym
etapie życia mieszkańców.
Będziemy podejmować działania zmierzające do monitorowa-nia i ciągłej poprawy jakości
wód powierzchniowych, wprowadzać
zasadę „zero waste” w środowisku i
zwiększać skuteczność oczyszczania
ścieków i segregacji odpadów.
To punkty, które znalazły się w deklaracji dbajMY o H2O!, która stała się
hasłem przewodnim spływu kajakowego
z Wąbrzeźna do Bałtyku. We wtorek 6
lipca deklarację w imieniu Solca Kujawskiego podpisały burmistrz Teresa Substyk
i zastępca burmistrza Barbara Białkowska.
Stało się to na stanicy wodnej WOPR
Salina, gdzie kajakarze zatrzymali się na
odpoczynek. Przybili do soleckiego brzegu
Wisły 5 lipca, a dzień później przed
południem wyruszyli w dalszą drogę. Jak
podkreślali organizatorzy spływu, zależy
im na promowaniu dbałości o najwyższą
jakość wód w Polsce. Burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski mówił, że każdy
w deklaracji znajdzie fragment dla siebie.
Z kolei T. Substyk zaznaczyła, że soleckiemu samorządowi zależy też na ochronie
klimatu, środowiska: - Wiele rzeczy
zapisanych w deklaracji będziemy chcieli
realizować. Dla rozwoju gminy jest jednak

ważny też element gospodarczego
wykorzystania Wisły i jej kaskadyzacja.
Podczas spotkania burmistrzowie
rozmawiali również o możliwości
wymiany doświadczeń między samorządami Solca Kujawskiego i Wąbrzeźna.
T. Substyk odprowadziła kajakarzy
w dalszą drogę, płynąc z nimi kilka
kilometrów na tratwie towarzyszącej
kajakarzom.
Początkowo rejs miał uświetnić
stulecie powrotu Pomorza i Kujaw do
odrodzonego państwa polskiego, jednak
pandemia pokrzyżowała pierwotne plany
i cel spływu został nieco zmodyfikowany.
- Zdałem sobie sprawę, jak wielkie
znaczenie w naszym codziennym życiu
ma dostęp do wysokiej jakości wody i jak
ważne jest to, aby o nią zadbać także na
poziomie samorządu. Postanowiłem więc
spływ połączyć z inicjatywą podpisania
wspólnej, samorządowej deklaracji
„DbajMY o H2O”. Nikt z nas nie zastanawia się na co dzień, jak ograniczone
zasoby wody pitnej posiadamy na ziemi,

a ja z wykształcenia jestem inżynierem
ochrony środowiska i pamiętam jeszcze
z czasów studiów, jak wielkie znaczenie dla
prawidłowej gospodarki wodnej miała
retencja i poprawa jakości wód
powierzchniowych. Dziś, jako burmistrz
Wąbrzeźna, mam pewne narzędzia, które

mogą pomóc mi zadbać o jakość wód
w okolicy, aby mieszkańcy Wąbrzeźna
mogli cieszyć się dostępem do czystej
i zdrowej wody nawet w okresie suszy czy
powodzi. Mają je także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Bydgoszczy,
Chełmna, Gdańska, Gniewu, GolubiaDobrzynia, Grudziądza, Lubicza, Solca
Kujawskiego, Stegny, Świecia, Tczewa
i Torunia. Dlatego podejmuję wyzwanie
dziewięciodniowego spływu kajakowego,
aby zachęcać samorządy Kujaw i Pomorza
do dbałości o wodę w Polsce. Tylko
podejmując wspólne działania mamy
realny wpływ na wodny ekosystem
w Polsce – podkreślił T. Zygnarowski.
Spływ wyruszył 2 lipca, a miał
zakończyć się 10 lipca, po dziewięciu
dniach wiosłowania.

5

miejsc ograniczona. Zachęcamy do
zapisów w sekretariacie SCK lub
telefonicznie.

Soleckie Centrum Kultury

Kulturalny kalejdoskop
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
O 18.00 MUZYCZNE SPOTKANIA
PRZY FONTANNIE
Tym razem w urokliwym miejscu przy
fontannie przy Skwerze dra Jordana
rozbrzmiały wakacyjne melodie z całego
świata! W tę niesamowitą muzyczną
podróż zabrała nas Steffi Mal. Zapraszamy
na kolejny koncert już 18 lipca.

SPOTKANIE
KLUBU KOLEKCJONERA
Spotkanie Klubu Kolekcjonera po raz
kolejny odbyło się 27 czerwca w SCK.
Można było zobaczyć się z miejscowymi
hobbystami i miłośnikami rzeczy wszelakich, porozmawiać i obejrzeć ich kolekcje.
Przypominamy, że za pośrednictwem
sekretariatu SCK można dołączyć do
Klubu Kolekcjonera.
WAKACJE Z SOLECKIM
CENTRUM KULTURY
Aby te wakacje były radosne, kreatywne i wyjątkowe, Soleckie Centrum
Kultury zaprasza do Letniej Warsztatowni
Artystycznej! Zaprasza na zajęcia popołudniowe LETNIA LABA Z SCK. Koszt
za pojedyncze zajęcia 10 zł - w poniedziałki, wtorki, środy od 16.00 do 18.00. Na
warsztaty obowiązują zapisy. Liczba

URODZINKI W SOLECKIM
CENTRUM KULTURY
Świętuj urodziny w SCK. Animatorzy
sprawią, że to będzie wyjątkowy dzień
pełen radości – dwie godziny beztroskiej
i bezpiecznej zabawy w tematyce wybranej
przez jubilata/jubilatkę. Lot w kosmos?
Pościgi Indian i kowbojów? Podwodny
świat? A może misja tajnego agenta? To
tylko niektóre z nowych propozycji!
Pięknie ustrojona sala i wrażenia, które
pozostaną na długo. Zarezerwuj termin już
dziś telefonicznie 52 387 01 57 lub
w sekretariacie SCK.

Zapraszamy

Pani Genowefie Nasierowskiej serdeczne wyrazy
współczucia z powodu śmierci

MAMY
przekazują
BURMISTRZ I PRACOWNICY URZĘDU
MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM
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Sport i rekreacja

Dwa brązowe medale
Podczas Mistrzostw Polski Weteranów
w tenisie stołowym, rozegranych w Bilczy
rewelacyjnie zaprezentował się Jacek
Wieczerzak - grający trener UKS „Top”, który
w swej kategorii zdobył dwa brązowe medale.
W grze pojedynczej, w gronie 52 zawodników, po pewnym wygraniu rozgrywek
grupowych (3 zwycięstwa), w pierwszej
rundzie turnieju głównego uległ Robertowi
Świrkowi, lecz niebawem rozpoczął zwycięski
marsz do strefy medalowej. Wygrywając
kolejne sześć pojedynków, w tym decydujący
3:2 z Tadeuszem Piotrowskim, zapewnił sobie
trzeci stopień podium i brązowy medal. Złoty
medal przypadł Krzysztofowi Pińskiemu.
W rywalizacji par deblowych, w gronie 18
duetów, J. Wieczerzak w parze z Arturem
Zielińskim (Warszawa) po trzech wygranych
rundach w półfinale ulegli duetowi Krzysztof
Piotrowski / Tadeusz Piotrowski 2:3 i zakończyli zmagania na trzecim miejscu. Tytuły
mistrzowskie przypadły właśnie duetowi
Piotrowski / Piotrowski.

Jeszcze
nie teraz

Udany
obóz sportowy
Na przełomie czerwca i lipca do
Kamienia Krajeńskiego na obóz sportowy
UKS Top Solec Kujawski wyjechała grupa
22 dziewcząt oraz chłopców. Tam pod
opieką trzech szkoleniowców realizowała
bardzo atrakcyjny plan zgrupowania.
Składały się na niego codzienne
jednostki treningowe, wyjścia nad jezioro,
wycieczki do Człuchowa (Park Linowy
oraz ZOO), Chojnic (Park 1000-lecia oraz
Park Wodny) oraz Sępólna Krajeńskiego
(ścianka wspinaczkowa) czy też turnieje

26 i 27 czerwca br. drugoligowi
tenisiści stołowi UKS Top Solec Kujawski
rozegrali finałowy dwumecz decydujący
o mistrzostwie II ligi kujawsko-pomorsko /
pomorskiej.

w boule. Nie zabrakło również testów
sprawnościowych oraz turniejów
indywidualnych i drużynowych oczywiście w tenisie stołowym.
W kończących zgrupowanie zawodach
triumfowali Nikodem Waldowski (grupa
złota) oraz Jagoda Wiśniewska (grupa
srebrna).
Wszyscy uczestnicy obozu wrócili do
domu zadowoleni oraz pozytywnie
zmęczeni, już nie mogąc doczekać się
kolejnych wyjazdów.

Rywalem naszego zespołu, który na
początku czerwca br. triumfował w barażu
„grupy bydgoskiej”, był zespół AZS
AWFiS III Gdańsk czyli triumfator „grupy
gdańskiej”.
Pierwszy mecz zaplanowano w Solcu.
Przy licznie zgromadzonej publiczności,
po trzygodzinnym, dramatycznym
spotkaniu, którego losy odmieniały się
niejednokrotnie, nasi zawodnicy okazali
się lepsi od gdańszczan wygrywając 6:4.
Dzień później w Gdańsku odbył się mecz
rewanżowy. Tym razem AZS wygrał 7:3.
W dwumeczu okazał się minimalnie lepszy
i awansował do ostatecznego etapu baraży
o I ligę, gdzie mierzy się ze zwycięzcą
grupy wielkopolsko / zachodniopomorskiej.
- Dla naszego zespołu wicemistrzostwo
II ligi to i tak zdecydowanie największy
w historii sukces! Przypomnijmy, iż sezon
zasadniczy skończyliśmy na 4 miejscu,
następnie wygraliśmy turniej barażowy
w Bydgoszczy, a w finałowym dwumeczu
troszkę lepsi okazali się gdańszczanie.
Dziękujemy wszystkim naszym miłośnikom, kibicom oraz sponsorom i partnerom
klubu. Całej drużynie gratulujemy
wspaniałej postawy zwieńczonej wicemistrzostwem ligi i liczymy na co najmniej
powtórkę w nowym sezonie, który
rozpocznie się we wrześniu br. Trzon
zespołu tworzyli: Dariusz Świder, Jacek
Wieczerzak, Rafał Ordza oraz Kacper
Makowski – informuje Łukasz Czarczyński, prezes UKS „Top”.

Wydawca dwutygodnika:
Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7,
86-050 Solec Kujawski.
Tel. 52 - 387 - 01 - 32
e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
Redaguje Zbigniew Stefański.
Druk:
Józef Śmigaj,
Solec Kujawski.
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Koncertowy
koniec edukacji
Zakończenie roku szkolnego w soleckich szkołach jak zwykle miało odświętny
charakter. Nie inaczej było w szkole
muzycznej. Tam odbył się koncert
kończący rok wyjątkowo trudnej pracy.
Pandemia, zdalne nauczanie nie odcisnęły
swego piętna na umiejętnościach młodych
muzyków, czego dowiedli podczas
koncertu. Wystąpili soliści, mniejsze
i większe zespoły instrumentalistów,
tancerze, chór. Oklaskiwali ich nauczyciele, z którymi również wspólnie grali,
koleżanki i koledzy ze szkoły, a także
rodzice, dziadkowie, którzy licznie
zgromadzili się w sali gimnastycznej.
Początkowo koncert miał odbyć się na
świeżym powietrzu, jednak kapryśna
pogoda sprawiła, że trzeba było przenieść

się do pomieszczenia. Nie zmienia to faktu,
że muzyczna uczta była przednia, a artyści
byli nagrodzeni ogromnymi brawami.
Kilka ciepłych słów pod adresem uczniów
i nauczycieli skierowali burmistrz Teresa
Substyk oraz przewodniczący rady

miejskiej Bartłomiej Czaki. Wszystkim
gościom za obecność podziękował
dyrektor szkoły Wiesław Nowak, wspomniał też, że marzeniem szkoły jest
wybudowanie sali koncertowej.

Na zakończenie części artystycznej,
uczniowie wystąpili razem ze swoimi
nauczycielami.

Pozdrowienia z Solca (87)

Jednym z solistów był EMIL WOLIŃSKI, tegoroczny laureat dwóch
konkursów. W Międzyregionalnym
Konkursie Wiolonczelowym w Gorzowie Wielkopolskim zajął drugie miejsce,
a w VII Konkursie WiolonczelowoKontrabasowym ONLINE w Kowalewie
Pomorskim został wyróżniony.

Kartka pocztowa prezentowana w bieżącej edycji Pozdrowień z Solca w interesujący sposób obrazuje nam jak wyglądało nasze miasto jeszcze pod koniec XIX wieku.
Na większym zdjęciu umieszczonym po lewej stronie widzimy fragment ulicy
Bydgoskiej. Po lewej stronie zdjęcia zaś niskie, parterowe budynki. Rozwój przemysłowy Solca, który nastąpił w II poł. XIX wieku sprawił, że miasto zaczęło się zmieniać, co znalazło odzwierciedlenie w krajobrazie architektonicznym. Stali czytelnicy
naszej serii mogą porównać ten fragment Solca z pocztówką z numeru 16, na której
znajdują się istniejące do dziś kamienice. W prawym górnym narożniku kartki
widzimy drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wzniesiony
w latach 1735-1736. U progu XX wieku świątynia chyliła się już ku upadkowi. Zły stan
techniczny sprawił, że w 1909 roku budynek został rozebrany, a na jego miejscu
w latach 1911-1912 postawiono nowy murowany kościół. Dość interesujący jest
kwiatowy motyw ozdobny pocztówki oraz stylizowane ramki, w których znajdują się
zdjęcia. Korespondencja zapisana w 1902 roku została wysłana do niemieckiego
Hoppegarten, natomiast wydawcą kartki był solecczanin E. Doehler.

POWAKACYJNY NUMER
SOLECKICH
WIADOMOŚCI Z RATUSZA
UKAŻE SIĘ 27 SIERPNIA BR.

Trochę wody dla ochłody. W upalne
dni jak znalazł.

